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We hebben de rondleiders van vorig jaar weer bereid gevonden, de heren Ad Fahner en Jes Wassenaar. Tevens 
Jaap de Groot, bekend van Jaaps hoekje in uw LOS blad. Er kunnen dus 3 groepjes van 10 personen mee.

U kunt zich vanaf 5 juli telefonisch tussen 10 en 18 uur opgeven bij: 
Grietje Tanahatoe: 058-2135043 of 06-20279596
De inleg is € 2,50
Graag gepast betalen bij iemand van de 
Activiteitencommissie bij de start.
We gaan NIET gezamenlijk koffie drinken. Dat kunt u zelf 
na afloop nog gaan doen, als u zin heeft.
Tot ziens!!   
De activiteitencommissie.

Beste LOS leden,
Jullie activiteitencommissie heeft vanaf december 2020, elke maand een activiteit georganiseerd, die we ook 
elke keer weer moesten afzeggen! Dit in verband met de Corona regels. Erg sneu allemaal, om mensen die er 
zo graag even uit willen, weer af te moeten zeggen. Maar er was steeds wel begrip voor de situatie.
Het komende jaar willen we proberen die activiteiten alsnog door te laten gaan.
Let dus goed op uw LOS blad.

Op dit moment hebben we een buitenactiviteit voor u in petto.
Na het succes van vorig jaar n.l. 

DE STADSWANDELING
Op WOENSDAGMIDDAG 14 JULI

Start 14.00 uur bij het monument van P.J. Troelstra bij de Oldehove.

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,--
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       Van de bestuurstafel
Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk is alles prachtig groen 
geworden buiten. De langste dag hebben we alweer gehad, corona is 
aan het afzwakken. Wij als Los leden kunnen nu weer volop genieten 
van alle activiteiten die er worden georganiseerd. 

Van het mooie weer worden wij ouderen vrolijk en zien de dingen om 
ons heen positiever wat gunstig is voor lichaam en geest. De flora 
langs de bermen hebben er nooit zo kleurrijk uitgezien als dit jaar.

In de LosVast van juni berichtte ik dat kennismaken met leden op mijn 
verlanglijstje staat. Een paar weken geleden heb ik onder het genot 
van heerlijke koffie een gesprek gehad met een uniek persoon, die 
geweldige verzamelingen thuis heeft van meerdere dingen, en ons als 
LOS-leden in  de toekomst wil verrassen, al met al een geslaagd samen 
zijn.  “ Wie volgt”

Deze editie van LosVast is voor de maanden juli en augustus

Zomer in Friesland
Winter, voorjaar 2021 zullen we ons nog lang herinneren

Sneeuw, ijs, te koude temperaturen als maar binnen
Door allerlei gebeurtenissen stond de wereld op z’n kop

Wij Friezen horen het aan, lopen met demonstraties nooit voorop
Als provincie zijn we voor landgenoten heel in trek

Ons mooie Leeuwarden is dan ook een bijzondere stek
Ruimte, rust, water, natuurschoon  dat  is wat toeristen hier zoeken

Je vindt ze dan ook in alle hoeken
Wij als bestuur wensen een ieder uit of thuis een prachtige zomer.

Mariet Wit
Interim voorzitter

Van de Bestuurstafel

Foto: Johan Eisma
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Af en toe zal ik een van mijn herinneringen 
van vroeger in de LosVast plaatsen.
Het betreft de jaren tussen 1950 en plm. 
1962. 

De postbode
De postbode, gelukkig die bestaat nog steeds! Ik 
moet er niet aan denken dat hij en in ons geval, een 
hele vriendelijke ’zij’, uit het dagelijkse straatbeeld 
zal verdwijnen. Al komt ze niet meer dagelijks langs 
met haar postkar. Op maandag wordt er geen post 
bezorgd, behalve rouwbrieven.

Toch steeds weer spannend wat er in de brievenbus 
gestopt wordt, al wordt er steeds vaker post van 
goede doelen bijgevoegd.
Kijk, een brief zul je niet gauw meer ontvangen en al 
helemaal geen handgeschreven exemplaar. En ik 
heb er vroeger wat brieven geschreven, ik had zeker 
drie correspondentievrienden. Vandaag de dag gaat 
het allemaal wat gemakkelijker, dankzij onze 
uitgebreide manier van communiceren.
Even een appje of telefoontje dat je iemand wil 
komen bezoeken of een nieuwtje wil delen. Ook zijn 
er mogelijkheden om iemand digitaal een kaart te 
sturen. Erg gemakkelijk, maar we moeten de winkels 
ook blijven steunen.

Vroeger ging dat op een heel andere manier. Ten 
eerste bij ‘de gewone man’ hing geen 
telefoontoestel in de gang of in de huiskamer.
Mocht de nood aan de man komen, dan woonde in 
de buurt wel een abonnee. En anders liep je even 
naar een winkel. Je vroeg dan heel beleefd of ‘je 
even mocht bellen’ of het nummer werd voor je 
gebeld. Het kostte meestal een dubbeltje. Uw 
kleinkinderen zullen er om lachen. 

Stel je wilde vroeger je familie twee dorpen verder 
een bezoek brengen, dat deed je per briefkaart. Ik 
heb heel wat briefkaarten voor moeder moeten 
halen bij het winkeltje dat bij de plaatselijke 
drukkerij hoorde.
Ik ruik nog de lucht van papier en inkt.
Het voordeel van een briefkaart was dat het 
goedkoper was dan de postzegel waarmee een brief 
gefrankeerd moest worden. Nadeel was dat de 
boodschap ‘openbaar’ was.

Onze oude dorpspostbode was een joviaal type en 

als hij voor ons huis liep zwaaide hij al met een 
briefkaart en riep ‘Zondag komt de familie uit 
Meeden hoor….’ Ja, hij wist het als eerste en 
moeder mompelde dan iets van ‘oud wijf’.
Even later ging de oude postbode ‘met Drees’ zoals 
met pensioen gaan werd genoemd.

En dan was daar de vrijdag, de dag van de 
schoonmaak van de voorkamer.
Veel was er niet om schoon te maken, want we 
zaten er bijna nooit, maar ja het hoorde bij het 
ritueel van die dag net als de was op maandag.

Het was ook de dag dat de postbode de wekelijkse 
dorpskrant bezorgde en daar werd altijd naar uit 
gekeken. Er bleek een spannende en romantische 
feuilleton in te staan, door moeder verbasterd tot 
‘fluton’ en graag door vrouwen werd gelezen. Je zou 
het een papieren GTST kunnen noemen.

‘Kijk even of de postbode al in de straat is’ vroeg 
moeder dan tussen spons, zeem en boenwas door. 
Enfin, het krantje werd bezorgd, ze liet de boel even 
de boel en eerst moest de ‘fluton’ gelezen worden. 
Als ik daarna een traan (van ontroering ?) in haar 
oog zag, veegde ze die gauw weg.
‘Is er wat aan de hand moeder of liep het verhaal 
slecht af?’
’Nee kind, alles goed hoor en wrijf jij nu de stoelen 
maar even uit’.

Helaas, Fisherman’s friends was niet de oorzaak van 
die traan, die kwamen jaren later pas op de markt.
Janny
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Economie zonder afval
Nederland streeft er naar vanaf 2050 een circulaire 
economie te hebben. 
In zo een economie bestaat er geen afval meer. 
Alles wordt hergebruikt en nogmaals hergebruikt, 
niets wordt meer weggegooid.

We putten de aarde nu uit. Dat kan niet doorgaan 
tot in het oneindige want als het op is, is het op.
De Nederlandse overheid is in gesprek met onder 
meer fabrikanten van elektronische apparaten en 
milieuorganisaties.
Jaarlijks verschepen we ongeveer 350.000 ton 
elektronisch afval naar onder meer Nigeria, Ghana, 
Pakistan en Thailand.
In deze landen worden smartphones, tv’s en andere 
apparaten gesloopt om waardevolle onderdelen 
zoals kobalt te scheiden van andere onderdelen.
Het tast niet alleen de kwaliteit van lucht, water en 
aarde aan, maar het zijn vaak ook kinderhanden die 
dat werk doen.
Vanaf 2022 zijn  Europese fabrikanten verplicht 
onderdelen te leveren ter vervanging van kapotte 
elementen. Het apparaat dient niet ouder dan 10 
jaar te zijn. Dat is vastgelegd in de Europese 
Wetgeving.
Het bedrijfsleven is niet zo blij met deze nieuwe 
wetgeving, ze willen immers verkopen. Door de 
nieuwe onderdelen gaan apparaten jaren langer 
mee.

Elektronica kapot? 
Gooi het niet zomaar weg, vaak gaat het om kleine 
mankementen die een vakman kan maken.
Wilt u goedkoper uit zijn en de telefoon zelf 
repareren, kijk dan op www.fixjeiphone.nl, een 
website met handleidingen. 
Bent u ontevreden over een apparaat, maar doet ie 
het nog, lever het dan in bij de kringloop.
In heel het land zijn Repair Café’s in opkomst.
Bert Pool schreef in de LosVast nr. 5  hier er een 
uitgebreid artikel over.
Aan de Egelantierstraat 5 in Leeuwarden  is ook een 
Repair Café.

Spullen repareren, het is goedkoop en gaat 
verspilling tegen.
Denk aan een koffiezetapparaat, een stofzuiger of 
ander elektrische voorwerp.

Het kost u niets, maar en vrijwillige bijdrage is zeer 
welkom!

Na een hele stille periode, 
er konden geen activiteiten 
en natuurlijk ook geen 

uitstapjes georganiseerd 
worden, komt daar nu 
gelukkig een positieve 
verandering in. 

Wij willen beginnen met een middagtocht, niet te 
ver met de bus en daarna heerlijk het water op. 
Lekker genieten en bijkletsen maar.

Vrijdag 16 juli a.s. gaan wij met de bus naar 
Earnewâld, daar stappen we aan boord voor een 
vaartocht door de Alde Feanen. Wij meren nog even 
aan in de altijd gezellige watersportplaats Grou. 

Daarna terug naar Earnewald voor een 3-gangen 
diner. 

Nog even in het kort:
Vrijdagmiddag 16 juli a.s. 13.00 uur vertrek 
Transferium Kalverdijkje. U wordt ontvangen met 
een 2 kopjes koffie/thee met gebak. Er wordt aan 
boord nog 1 consumptie aangeboden inclusief 
borrelgarnituur. Ter afsluiting een 3-gangen diner. 
’s Avonds om 20.30 uur terug in Leeuwarden op het 
Transferium.  Kosten van dit uitstapje € 59,50 p.p. 
Bankrek.nr.: NL79RABO 0311082289.

Opgave bij Froukje Bruining graag ’s avonds tussen 
19.00 en 20.00 uur. 
Telefoon: 058-267 11 39 of 06-82661823.

BUS – VAARTOCHT 16 juli 2021
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Jaap’s Hoekje

Rondgang over het Vliet – 2

Het vervolg van onze rondgang over 
het Vliet beginnen we ter hoogte van 
de voormalige Meelfabrieken van Koopmans, die na 
de demping van het Vliet werden afgebroken. 

Ons aller Abe 
Bonnema ont-
wierp voor de 
vrijgekomen 
ruimte een 
kantoorpand 
voor de Ge-
meentelijke 

Sociale Dienst (foto 1). De ‘Soos’, zoals deze Dienst 
door haar medewerkers werd genoemd, was tot die 
tijd gevestigd op een locatie aan het Jacobijner-
kerkhof. 

Na de nieuwbouw van het Stadskantoor op de plek 
van het voormalige Burmaniahuis verliet de 
gemeentelijke dienst het Noordvliet. De kantoren 
werden omgebouwd tot etagewoningen. Rechts 
naast het complex bevindt zich De Drift, een smalle 
doorgang naar de M.H. Trompstraat, ooit een deel 
van de vroegere Weerklank, maar daarover een 
andere keer meer.

De noordkant van het Vliet 
herbergde in de loop van de 
jaren een groot aantal kleine 
zelfstandige bedrijfjes. Zo 
herinneren we ons de hout-
handel van Staal (foto 2), een 
bedrijf met een prachtige 
reclameslogan: “Voor hout 
naar Staal”. Kort maar krachtig. 
Hoe kom je d’r op.

Staal zat een paar panden verder dan bierhandelaar 
Lambrechts. Echte Liwwadders kennen die naam 
van zijn huiskamerkroegje aan de Oostersingel. 
Lambrechts werd verbasterd tot Lampie en zo heet 
het kleinste kroegje van de stad nog steeds: Bierhuis 
Lampie, met de keuze uit twee soorten bier: 
Heineken en Amstel, en alleen maar ‘út un fleske’.

Voorbij Staal zat (en zit nog steeds) het café van Pé 

van der Wal (foto 3), 
een van de laatste 
der Mohikanen aan 
het Vliet.

Als we nog even 
verder over het 

Noordvliet lopen, dan komen we bij Kunst, de 
fietsenhandelaar en reparateur, maar ook bij 
drogisterij Monsma. Deze zat hier -vanaf 1938- ter 
hoogte van de Witte Brug, een brug die al lang 
historie is, maar ooit Noord- en Zuidvliet met elkaar 

verbond. De drogist 
handelde niet alleen in 
huis-, tuin- en keuken-
pilletjes en drankjes, hij 
hield ook consult als 
‘homeopathisch genezer’. 
Vandaar dat de buurt hem 
ook wel ‘dokter Monsma’ 
noemde. Hier staat hij 
trots in zijn witte ‘dokters-
jas’ bij de Witte Brug (foto 
4). Op het bord naast de 

brug stond ooit het verschuldigde bruggeld 
vermeld: overdag 6 centen voor ieder vaartuig of 
houtvlot, ’s nachts een dubbeltje…..

De voorganger in het mooie Monsma-pand met het 
bijzondere klokgeveltje was kapper Jan Dorenbos 
(foto 5). Vanaf 1919 had hij hier een “Salon voor 
scheren en haarsnijden”. Hij was ook geen kapper, 
maar op het raam in de voordeur stond als zijn 
beroep het woord ‘coiffeur’ geëtst.

Met het oude adresboek in de hand zijn we de 
nodige kleine opslagplaatsjes gepasseerd, onder 
andere die van een aantal kolenhandelaren. Onder 
andere van de families Oosterhof en Nieuwenhuis. 
Die besloten op enig moment om de krachten te 
bundelen en te groeien in de ‘brandstof’. In de 
Jacob Binckesstraat, zijstraat van het Noordvliet 
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hadden ze grote opslagloodsen en een nietig 
kantoortje tot hun beschikking. De overgang van 
kolen naar gas betekende voor veel brandstoffirma’s 
sluiting van hun hun bedrijven.
Doe-het-zelf-middenstander Bob van Dalen nam zijn 
intrek in de voormalige kruidenierswinkel op de 

hoek van Noordvliet 
en Jacob Binckesstraat 
(foto 6) en werd voor 
zijn opslag ook 
gebruiker van een 
deel van de loodsen 
van ‘Nieuwenhuis en 
Oosterhof’. 

Bob pakte het groots aan. Hij had geen reclame-
bureau nodig om zijn artikelen aan te prijzen. ‘Met 
rijmen en dichten kunt u wonderen verrichten’ had 
zomaar één van zijn rijmpjes of gedichtjes kunnen 
zijn, waarmee hij zijn ‘handel’ aan de man placht te 
brengen. Vanaf 1972 publiceerde hij zijn reclame-
gedichten in de Leeuwarder Courant en Huis-aan-
Huis. Van zijn oeuvre is zelfs in 2003 een compleet 
boek verschenen ’Verzamelde Gedichten’. Met 
rijmpjes als: ‘Bij Bob zitten ze niet te pitten, Hij weet 
waar de koopjes zitten’ en ‘Met hout van Bob, 
Bereik je de top’, versierde hij ook de artikelen in 
zijn drukbeklante winkel op de hoek van de Jacob 
Binckesstraat. Dat Bob ook een fervent Cambuur 
supporter was blijkt ook uit de reclamekreten: 
‘Cambuur wil weer meegaan in de top, Dat doen ze 
al 35 jaar voor u bij Bob’ en ‘Cambuur in de winning 
mood? Net als hout van Bob, dat is altijd ‘good’. En: 
‘De spelers van Cambuur knokken voor elke meter. 
Zo ook bij Bob. Ze zagen voor u als met moet op de 
millimeter’.
Het is jammer voor Bob dat hij de recente promotie 
naar de eredivisie van zijn club niet heeft kunnen 
meemaken; hij overleed in 2012. Twee van zijn 
trouwe medewerkers zetten de zaak in Bobs traditie 
voort’ Met zagen en boren, kunnen wij u bekoren’!

Voorbij de Jacob Binckesstraat waren er nog de 
winkel en werkplaats van Algra de houtbewerker 
(foto7). ‘Mastmaker, blokmaker en pompmaker’, 
volgens het adresboek. Maar de trekpleisters in de 
etalage, dat waren de handgemaakte klompen uit 
‘eigen fabriek’. In alle soorten, maten en kleuren. En 
in de ‘slappe’ wintermaanden was het wel fijn dat er 
behoorlijk wat ijs lag. Dan werden er bij Algra de 
schaatsen geslepen….

Een andere pure am-
bachtsman was Annee, de 
leermaker (foto 8). Achter 
zijn woning -in het steegje- 
had hij zijn werkplaats. Hij 
repareerde daar alles wat 
met leer en lederwaren te 
maken had. Veel bedrijven, 
zoals Condens, Frico, Koop-
mans en de Centrale 
maakten gebruik van leren 
aandrijfriemen voor hun 
machines. En als die kapotgingen, dat was de gang 
naar Annee een logische. Maar ook tassenwinkels 

en sportwinkels klopten vaak 
bij hem aan. Ik kan me nog 
herinneren dat ik in begin jaren 
1960 bij Morrema Sportpalace 
aan de Nieuwestad werkte. 
Vandaar moest ik regelmatig 
-op de fiets- naar Annee om de 
‘leren monsters’ van de lokale 
voetbalclubs te laten repa-
reren. Als het voetbalseizoen 

begon kon Annee dan ook echt niet met vakantie…

Voor de Bleeklaan zaten er aan deze kant van ‘Ut 
Fliët’ nog Van Lingen de loodgieter, maar ook de 
gebroeders Schaafsma. Berend Schaafsma, de 
sigarenwinkelier op de hoek met de Bleeklaan, waar 
later Tj. de Groot de rookwaren aan de man bracht 
(foto 9),  en Gerke Schaafsma, de bloemenkoop-
man. Van deze laatste hoorde ik ooit een bijzonder-
heid. In het ‘gewone’ leven stotterde Gerke dat het 

een lieve lust was, 
maar als amateur-
toneelspeler bij de 
toneelclub van 
Insulinde vertolkte 
hij meermalen de 
hoofdrollen. Maar 
dan zonder 
stotteren!

Na de vakantie gaan we verder met onze rondgang, 
want Het Vliet is nog lang niet van ons af!

Jaap de Groot 
jaap.degroot46@gmail.com
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Sandra Langereis: ‘Erasmus Dwarsdenker’ 
Een gebonden uitgave van de Bezige Bij, ruim 700 pag. en kost € 39,90

Het lijkt op een geromantiseerd scheppingsverhaal die de historica schreef over 
humanist, theoloog en filosoof Desiderius Erasmus. Ruim zeven jaar noeste arbeid 
zitten er in deze indrukwekkende levensbeschrijving vol humor, conflicterende 
wijsheid en vooral opportunisme. 
Het grootste deel van Erasmus’ leven bleef tot nu toe onderbelicht.
Sandra Langereis is de eerste biograaf die zijn levensverhaal recht doet door zijn 
enorme briefwisseling op de voet te volgen. 

Emma Stonex: De lichtwachters
Een gebonden boek van uitgeverij Nieuw Amsterdam en kost € 22,99

In de hoofdrol de zee, woest en onvoorspelbaar, en in de bijrollen drie 
vuurtorenwachters en hun vrouwen, voor altijd aan elkaar verbonden door een 
mysterie. Bij het wisselen van de wacht op oudejaarsnacht 1972, blijkt de vuurtoren 
namelijk leeg en verlaten.
Van de drie wachters geen spoor. 
Emma Stonex werd geïnspireerd door een waargebeurde geschiedenis: in december 
1900 verdwenen vier vuurtorenwachters uit hun bemande lichtbaken op het 
rotseilandje Eilean Mòr, twintig mijl uit de Schotse Noordwestkust. De lichtwachters is 
een even intense als ingenieuze roman.

Lezenswaardig

Foto: Johan Eisma Foto: Johan Eisma
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JEU DE BOULES.
Afgelopen maand is er voor de eerste keer jeu de boules gespeeld. Er was een opkomst van 
ongeveer 8 leden, daar kunnen nog wel een paar mensen bij. Het is jammer dat het samenvalt met 
de wandelclub maar jeu de boules is maar 1 keer per maand de 1e dinsdag. De volgende keer is 6 
juli a.s. om 13.30 uur. Bij Le Biberon, Julianapark 2. Graag tot ziens.

Ingrediënten
*  250 gram zelfrijzend bakmeel            
*  4 tl. bakpoeder                                    
*  65 gram koude boter- in blokjes        
*  65 gram witte basterdsuiker               
*  125 ml. melk                                      
*  1 ei, geklopt                                        
*  1 potje clotted cream                          
*  Jam  

Bereiding
* Verwarm de oven voor op 200 º                 
*  Meng in een ruime kom,meel,bakpoeder    
      en een snufje zout
*  Voeg de blokjes boter toe en wrijf het mengsel 
       met de vingers tot fijn kruim
*  Maak er een kuiltje in en schenk de
       melk en suiker bij
*  Strooi bloem op een werkblad  en rol het deeg    
       uit tot een plak van 1 cm dikte
* Steek met een glas van ± 5 cm. doorsnede
       12 rondjes uit leg deze op bakpapier beklede
       ovenplaat, bestrijk de rondjes met het ei en
       bak de scones in 15 min. goudbruin.
*  Serveren met cream en jam.  

Scones komen oorspronkelijk uit Schotland en 
worden traditioneel geserveerd met clotted cream 
en jam.
Clotted cream is een volle room uit het zuidwesten 
van Engeland en bevat minstens 55% vet. In Devon 
wordt de lekkerste clotted cream gemaakt.
Maar of die in ons land verkrijgbaar is…? Misschien 
even googelen…?

Wat  doe je nu eerst op de scone; de cream of de 
jam?
Dat is verschillend in welk deel van Engeland je 
scones eet. Ik vind het gemakkelijk om eerst de jam 
en dan de cream erop te doen, andersom mag ook.

‘Zet de ketel maar vast op’, het is tijd voor een 
‘cuppa’!                                                   

Recept van de maand

Bereidingstijd:   ± 20 min.
Oventijd:               15 min.

Scones (12 stuks)  
deze keer gaan we op de Engelse toer!  
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De naam van de maand juli is ontleend aan 
Julius Caesar, een Romeins veldheer en 
staatsman die in deze maand werd geboren.
Juli wordt ook wel hooimand genoemd.

Zijn er nog bijzondere dagen in juli om over na 
te denken of te herdenken ?
Ik heb een willekeurig aantal voor u uitgezocht.

1 juli 
Is de nationale herdenking van de 
afschaffing van de slavernij bij het Nationaal 
Monument Afschaffing Slavernijverleden in 
de Oosterpark te Amsterdam. We 
herdenken die dag dat Nederland in 1863 
formeel de slavernij heeft afgeschaft in 
Suriname en de Nederlandse Antillen.

1 juli 
Is het Nationale Komkommerdag. 
Geïntroduceerd in 2010 door Groente en 
Fruit Bureau ter promotie van de groene 
vrucht. Deze dag markeert ook het begin 
van de komkommertijd, een periode waarin 
nieuwsredacties en politici met vakantie 
gaan en het nieuws schaars is.

11 juli
Nationale Sebrenica Herdenking. De 
Nationale Sebrenica Herdenking is sinds 
1997 ieder jaar op 11 juli In Den Haag. Op 
deze dag worden de ruim 8000 slachtoffers 
van de Genocide in Sebrenica herdacht. Op 
11 juli 1995 werd het Drama van Sebrenica 
plaats op circa 8000 moslimjongens- en 
mannen plaats die formeel onder 
bescherming stonden van een Nederlandse 
VN-bataljon.

Brengt juli hete gloed,
Dan gedijt september goed.

In juli zonnebrand
Wenst ieder op zijn land.

Edith Holden.

Na maanden van spectaculaire dalingen lijken de 
criminelen met een inhaalslag bezig te zijn. Politie 
en verzekeraar Interpolis zien ineens weer forse 
stijgingen van het aantal diefstallen vanuit de 
woning.

Sinds de versoepelingen rondom corona nam het 
aantal inbraken in een kleine twee maanden met 
35% toe. Waren het in de week 15 (12-18 april) nog 
258, en week 22 (31 mei- 6 juni) was dat al gestegen 
tot 351 per week.
Het dievengilde is duidelijk met een inhaalslag 
bezig.
Ook in de provincie Friesland is er een stijging van 
maar liefst 50% tussen week 16 en week 22.

Bij  de versoepelingen van de coronamaatregelen 
namen de woninginbraken weer toe en dat is ook te 
zien in de cijfers sinds de avondklok is ingetrokken.

Men gaat weer dagjes uit of langer met vakantie en 
dan is het belangrijk om maatregelen te nemen.
Vorig jaar is uitgebreid aandacht  besteed in één van 
de magazines  van LosVast wat u moet doen om 
dieven buiten de deur te houden.

Toch nog in het kort een paar tips:

*   Goede hang- en sluitwerk is erg belangrijk!
*   Zorg dat alles goed afgesloten is, dus ook 

bovenlichten sluiten.
*   Laat ‘s nachts een lampje branden, desnoods 

op een timer.
*   Laat een bord, een kopje of glas op tafel of 

aanrecht staan.

Opgepast: 
het inbrekersgilde 
is weer op pad!

JUlI
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Het nieuwe begroeten 
na corona
De versoepelingen van de coronamaatregelen gaan 
door richting het normale leven. ‘Het oude normaal’ 
wordt het wel genoemd.

Gaan we ons nu ook anders gedragen?

Onlangs werd er een opinie gehouden (ik zelf heb 
ook meegedaan) en wat blijkt; na corona wil maar 
liefst 54% van de respondenten minder of niet meer 
zoenen of gezoend worden bij begroetingen of 
felicitaties.

Wij zijn een volk van ‘drie waai-maar-weg-zoenen’ 
nat of droog, ook bij mensen die je bijna niet kent. 
Ook op recepties ontkom je vaak niet aan zo’n  
joviale omhelzing. Op TV worden b.v. kandidaten 
van een programma te pas en te onpas bedankt met 
drie afzwaaizoenen.

Een groot deel van het panel wil van de sociale 
verplichtingen af en zo wil 14% minder 
vaak naar verjaardagen.
Oké, kost je ook minder cadeaus 
én de onnodige 
waai-maar-weg-zoenen…. 

Janny

Oorlogsmuseum 
Overloon

Naast de bevrijding en de vlieg-vaar en voertuigen  
krijgt u in oorlogsmuseum Overloon ook een kijkje 
in het dagelijkse leven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.
Uniek is een 90 meter lange fietsbrug die dwars 
door het museum loopt en die een blik biedt op de 
collectie!

Openingstijden: 
ma -  vr.   van 10-17 uur
za  -  zo.  van 11-17 uur

Adres: Museumpark 1, Overloon.
Aan  Museumpark 5a bevindt zich een restaurant. 

Louwman Museum
Den Haag

Ter ere van het 75-jarig bestaan van de Wegenwacht 
van de ANWB gaan vanaf 2 juli tot 5 september de 
deuren open van het Louwman Museum.
Van een motor met zijspan tot de Wegenwacht  op 
een elektrische fiets; wat er allemaal is veranderd in 
75 jaar zie je in het museum.
Je maakt hier een reis door de tijd aan de hand van 
de meest iconische wegenwachtvoertuigen.

Openingstijden:  di – zo van 10 – 17 uur
Adres: Leidsestraatweg 57, Den Haag

Vakantieuitjes.
Blijft u lekker in eigen land deze zomer en is reizen naar het buitenland nog een brug te ver, 
dan zijn er altijd leuke dagtripjes.
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Uit naam van verschillende koeriersdiensten 
worden door oplichters sms-berichten verstuurd.
Er zou een pakket klaarliggen in het sorteer-
centrum. De status van de verzending kunt u 
volgen via een link.  Maar let op: achter deze link 
zit kwaadaardige software.
Na het klikken op de link krijgt u namelijk het 
verzoek een track-and-trace-app te downloaden.
Deze app bevat kwaadaardige software.
Wanneer u de app installeert, kan de oplichter 
namens uw nummer in grote aantallen aan 
willekeurige mensen valse sms-berichten versturen 
met de kwaadaardige link. Ook kan de app vanuit 
uw toestel belkosten en andere kosten maken die u 
terugziet  op de telefoonrekening.
Deze sms-berichten worden verstuurd in 
verschillende varianten en talen.

Advies:
Open nooit linkjes van afzenders die u niet kent of 
vertrouwt. Meld de ontvangst bij de 
Fraudehelpdesk (www.fraudehelpdesk.nl) en 
verwijder ze vervolgens uit uw inbox.
Toch geklikt? Neem dan zo snel mogelijk contact op 
met uw provider en telefoonaanbieder om verdere 
schade te voorkomen
Bron: www.fraudehelpdesk.nl

POLITIEBERICHT

Betalingsverkeer.-1-

Steeds meer inwoners van de eurolanden zijn voor 
afschaffing van de munten van 1 en 2 cent en het 
verplicht afronden van cashbetalingen naar 5 cent.
De Europese Commissie neemt eind dit jaar een 
besluit over het lot van de munten. Brussel 
overweegt een afrondingsregel voor alle 19 
eurolanden en mogelijk zelfs het stopzetten van de 
uitgifte van de 1-en 2-eurocenten.

Naast Nederland passen België, Finland en Italië al 
‘op eigen houtje’ een afrondingsregel tot op 5 cent 
toe. Nederlanders krijgen de muntjes meestal alleen 
nog in hun portemonnee als zij op vakantie in het 
buitenland zijn.
Alhoewel in ons land de afrondingsregel al jaren 
wordt toegepast, blijft het nog steeds een wettig 
betaalmiddel.

Betalingsverkeer-2-

Iets ander op het gebied van betalingsverkeer is 
dat als het zo doorgaat met de acceptgiro, de 
betaalkaart binnen een paar jaar verleden tijd is.
Dat tot verdriet van een deel van zeventigplussers. 
Ze zien het verdwijnen van de kaart als de 
zoveelste versobering  van service van hun bank.

Filialen sluiten in rap tempo en bijvoorbeeld het 
bellen voor saldo-informatie stopt. Zelf  behoor ik 
ook al een aantal jaren tot de zeventigplussers, 
maar ik maak nooit meer gebruik van een 
acceptgiro en betaalkaarten en maak het bedrag 
digitaal over. Geen enveloppen en betaalkaarten 
meer bestellen (en betalen) en niet meer naar de 
brievenbus hoeven.

Maar ik kan me ook goed voorstellen dat nog een 
deel van de ouderen zich nooit in de digitale wereld 
heeft verdiept. Ook dat moet je respecteren.
Misschien hebben ze geen interesse, vertrouwen 
het niet of zijn bang om verkeerde handelingen te 
doen betreffende een betaling. 
Helaas worden we nog te vaak geconfronteerd met 
slecht nieuws betreffende phishing, iets wat vooral 
ouderen veel geld heeft gekost.

Betalingsverkeer Toch zitten we al jaren op de digitale snelweg en dat 
zal alleen maar toenemen maar dan zal de generatie 
na ons toch allemaal achter een computer of laptop 
zitten.  Kleinkinderen weten al niet anders meer en 
gaan er  superhandig en snel mee om. 
Die generatie zal de betaalkaarten of acceptgiro 
zeker niet meer meemaken.

In 2019 verstuurde bedrijven nog 16.000 
acceptgiro’s, vorig jaar ging het aantal al terug naar 
9000. 
Banken ontvingen in 2015 nog 24 miljoen 
acceptgiro’s, vorig jaar waren dat 6,4 miljoen. Je ziet 
dat het steeds minder gebruikt wordt.
De acceptgiro sterft langzaam uit….. 

Janny
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POLITIEBERICHT

Wanneer u deze LosVast in de bus krijgt, 
zijn we al bijna op de helft van 2021.
Het eerste halfjaar is omgevlogen en naarmate 
je ouder wordt lijkt de tijd steeds sneller te gaan. 
De meeste jaren liggen al achter ons. Jaren met 
veel herinneringen, gebeurtenissen, mooie en 
verdrietige, het is een mix met van alles wat.

Anderhalf jaar geleden brak Covid-19 uit, een 
pandemie uit die z’n weerga niet kende. Wereldwijd 
stierven honderdduizenden mensen aan het virus.
Waar  en hoe is het toch ontstaan in Wuhan? Toch 
ontsnapt uit een lab…? We zullen het misschien 
nooit te weten komen.

In ons land stierven in het begin veel oude mensen 
en later ook mensen van rond de 50 à 60 jaar. Dat 
zijn verschrikkelijke herinneringen wanneer het een 
familie overkomt. Het land ging op slot en dat gaf 
een naar gevoel.

Gelukkig gaat het nu de goede kant op en laten we 
hopen dat het zo mag doorgaan. Volgende maand 
heeft iedereen die dat wil zeker een eerste vaccin 
gehad en onze doelgroep is zeker al tweemaal 
gevaccineerd.
Dan zijn we in ieder geval voor ruim 90% beschermd 
tegen Covid-19.

Er kan weer volop gewinkeld worden, een terrasje 
pakken en voor heel veel mensen erg belangrijk; 
men kan weer met vakantie! Eindelijk.
Naar het laatste werd toch wel naar uitgekeken na 
een jaar het gemist te moeten hebben. Veel blijven 
in eigen land met het mooie weer en de campings 
staan vol.

Naar het buitenland kan ook weer, maar het blijft 
wel oppassen geblazen.
Helaas blijkt dat bij terugkeer het virus nog niet 
overal verdwenen is.
In de tweede week van juni liep zelfs het aantal 
besmettingen op.

Dan die benauwde mondkapjes…..
Op korte termijn zou de mondkapjesplicht omgezet 
kunnen worden in een vrijwillig advies. In het 
openbaar vervoer kan de plicht langer in stand 
blijven.

Een betere tijd is aangebroken
De mondkapjesplicht leidt tot steeds meer 
weerstand en tweederde van de Nederlanders 
verheugt zich op het loslaten van de verplichting.
Men gaat er ook steeds slordiger mee om en hoe 
vaak zie je niet een mondkapje langs de weg of 
gewoon op een parkeerplaats liggen.

Men zou het zelf moeten kunnen aanvoelen en het 
blijft een persoonlijke keuze. Bijvoorbeeld in een 
drukke winkelcentrum of een volle winkel kun je je 
veiliger voelen met een mondkapje dan zonder. 

Het is ook wel erg warm hoor om een mondkapje te 
moeten dragen met 25 graden, vindt u niet…?

Janny

Raar 
verkeersbord….
Onbewaakte spoorwegovergangen zijn 
levensgevaarlijk. Dat bleek maar weer een aantal 
weken geleden toen een ouder echtpaar in 
Friesland om het leven kwam bij zo’n overgang. 
Er mag dan wel een Andreaskruis staan en een 
aankondiging dat het onbewaakt is, maar toch 
nadert de trein sneller dan je denkt.

Onlangs zag ik een foto van een onbewaakte 
overgang van een dubbelspoor ergens in Nederland.
Staat er ook een verkeersbord (een driehoek) bij 
met een afbeelding van een….stoomtrein met een 
zwarte rookpluim!
Hoe oud is een dergelijk bord? Uit het ‘jaar kruik’?
Er komen daar toch geen stoomtreinen meer 
voorbij?  

Een stoomtrein gaat aardig wat langzamer dan de 
treinen van tegenwoordig. De snelheid van een 
stoomtrein kun je nog wel inschatten, maar een 
snelle Intercity zoeft je zo voorbij.

NS of Pro Rail, mag er een wat moderner bord 
komen, zodat deze in het Spoorweg Museum kan?
Janny
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Hallo wandelaars,
Wat hebben we weer mooie wandelingen 
gemaakt samen.
Omdat vorig jaar iedereen graag een 
overzicht wilde hebben van de startplaatsen 
per maand, hierbij een overzicht:

LOS wandelgroep schema 
2e halfjaar 2021

starttijd altijd om 14.00 uur

Juli: 
Camminghaburen AH: 6,13,20,27 

Augustus:   
Groene Ster Aqua Zoo: 3,10,17,24, 31

September: 
Bilgaard Zwembad Blauwe Golf: 7,14,21,28

Oktober:   
Centrale Bristol: 5,12,19,26

November:   
Intratuin Aldlân: 2,9,16,23,30

December:    
Westenkwartier Verdistraat 1: 7,14,21,28 

Ik hoop dat we zonder onderbrekingen dit 
schema kunnen volgen en genieten van onze 
gezamenlijke hobby.

Met een hartelijk groet,
Dorien.

Fietsvrienden

Hartje zomer: gelukkig hebben we al 
weer diverse keren kunnen fietsen.

Voor Eernewoude was de animo zo groot dat we het 
in twee groepen hebben moeten splitsen.
Dus hebben we met plezier voor de twee komende 
maanden weer verschillende fietsactiviteiten 
voorbereid. Overal is weer een koffieadresje 
gepland.
Er is altijd veel kritiek op het feit dat we nooit op het 
terras buiten zitten maar altijd binnen.
Voor alle duidelijkheid: dit bepaalt de horeca zelf in 
deze nog steeds geldende coronatijd.
Dus hebben wij hier geen invloed op. Trouwens, we 
fietsen toch al buiten.

Ook wordt er helaas nog veel buiten de “bel” uren 
gebeld. Graag willen wij dat er iets meer op de 
tijden worden gelet.

Hier komen de volgende routes voor de maanden 
juli en augustus.

Zaterdag 10 juli:  
We fietsen via het Leeuwarder Bos via Jelsum naar 
Stiens.
Van Stiens gaan we richting Vrouwbuurstermolen en 
daarna naar St. Annaparochie.
We drinken koffie in de Theetuin De Blikvaart.
Vervolgens fietsen we rustig terug via Berlikum en 
Menaldum.

Opstappen: 2 uur bij het Rengerspark.
Opgave: Deze keer bij Hilly Wijnstra: 

via telefoonnummer 06 2522 2189
Bellen op donderdag 8 juli en vrijdag 9 juli van 

16.00 tot 18.00 uur.
Alleen per persoon telefonisch en niet via de  app.

Woensdag 21 juli:
Een oude bekende:
We fietsen door de Trynwâlden naar Feanwâlden.
We drinken wederom koffie met een likeurtje bij 
Dûke-Lûk.

Opstappen:  Bij Albert Heijn in Camminghaburen 
om 2 uur.

Opgave: Bij Klaasje Jonker: via telefoonnummer  
06 8007 8387.
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Via Weidum fietsen we weer naar huis.

Opstappen:  Jumbo Zuiderburen om 2 uur.
Opgave: Bij Klaasje Jonker via telefoonnummer 

06 8007 8387
Bellen op maandag 9 en dinsdag 10 augustus van 

16.00 en 20.00 uur.
Alleen per persoon en niet via de app.

Zaterdag 28 augustus 
Een oude bekende maar toch mooie route.
We fietsen via Goutum, Reduzum en Irnsum naar 
Grou war we in het Theehuis koffie gaan drinken.

Opstappen: McDonalds in Goutum
Opgave: Bij Klaasje Jonker via telefoonnummer 

06 8007 8387
Bellen op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus van 

16.00 en 18.00 uur.
Alleen per persoon en niet via de app.

We hopen  jullie  weer te zien in de deze hopelijke 
zonnige zomermaanden.
Mochten jullie nog vakantie gaan vieren:
Allemaal een fijne vakantie gewenst en kom 
gezond terug naar Leeuwarden.

Hilly en Klaasje

Bellen op maandag 19 en dinsdag 20 juli van 16.00 
tot 18.00 uur.

Alleen  telefonisch per persoon en niet via de app.

In de maand augustus gaan wij 3x keer fietsen.

Zaterdag 7 augustus:
We fietsen via Lekkum en Wijns naar Birdaard.
Via Birdaard fietsen we door naar Aldtsjerk waar wij 
in café Moarkswâl koffie gaan drinken.
Via Oentsjerk fietsen wij terug naar huis.

Opstappen:  Jumbo Canadezenlaan om 2 uur.
Opgave:  Bij Klaasje Jonker: via telefoonnummer

06 8007 8387
Bellen op donderdag 5 en vrijdag 6 augustus van 

16.00 en 18.00 uur.
Alleen telefonisch per persoon en niet via de app.

Woensdag 11 augustus:
Een nieuwe route voor de LOS leden.
We gaan via Goutum naar Warga en dan door het 
weiland naar Idaard.
Via Idaard gaan we naar Reduzum.
Via Reduzum fietsen we langs het water naar 
Mantgum waar we gaan koffie drinken bij Café 
Bonnema.

Foto: Johan Eisma Foto: Johan Eisma
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Deze puzzel noem ik een legpuzzel. U beantwoord de vragen en deze plaatst u in de vakjes. 
Vraag A vult u vanzelfsprekend in bij de A in het desbetreffende vakje. Er zijn ook vakjes
met nummers, deze zijn nodig voor de oplossing welke u onder de puzzel kunt invullen.

v

e

k

p

a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

PUZZEL

☼  Oplossing puzzel graag inleveren voor 18 Augustus. ☼

Veel plezier met het maken van de puzzel en wij zien uw oplossing graag tegemoet via 
mail: tamaskan70@gmail.com of post: Puzzel Los p/a Hegedyk 48 9026BB Jellum.
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a* Wat is het hoofdbestanddeel van mayonaise? 

b* Wat is een ander woord voor roerbakken? 

c* Van welk fruit is de krent afkomstig? 

d* Wat zijn Opperdoezers? 

e* Wat maakt pestosaus groen? 

f* Welke rashond heeft een blauwe tong? 

g* Wat is een ornithopter? 

h* Waar staat de ‘S’ voor in NOS? 

i* Op welk eiland staat de Brandaris? 

j* Welke hoort niet in het volgende rijtje thuis?      douglas/moerbei/lijsterbes 

k* Hoeveel weken is een poes gemiddeld zwanger? 

l* Hoeveel nullen heeft een biljoen? 

m* Wat is een ander woord voor ‘archipel’? 

n* Hoe heet de opening tussen twee schedelplaten van een pasgeboren baby? 

o* Wat is de hoofdstad van Noord Holland? 

p* Hoe lang is de ambtsperiode voor een burgemeester? 

q* Wat meet je met een barometer? 

r* Wat doet verandering van spijs? 

s* In welke provincie ligt Tiel? 

t* In welke maand vindt Prinsjesdag plaats? 

u* Hoe wordt Brussels lof ook wel genoemd? 

v* Hoe noem je het hoofd van een abdij? 

w* Een team bij voetbal noem je een? 

x* Een ? stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. 

y* Waarin wordt een schip geschut? 

z* Hoe noem je een katachtig roofdier ook wel panter genoemd? 

aa* Hoe noem je een groep vogels of insecten? 

bb* Hoe noem je een gecamoufleerd gat in de grond? 

cc* Een inwoner uit Polen noem je een? 

dd* Hoe noemt men een spijskaart ook wel? 

De winnaar van de puzzel van de 
maand Juni is H. Wijnstra. De 
oplossing was: aan de bak komen. 

PUZZEL

Foto: Johan Eisma
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Na twee dagen verlof nam ik afscheid van mijn 
ouders en ging ik naar het station waar de trein 
inmiddels gereed stond voor vertrek naar 
Groningen. Ik moest daar overstappen voor Delfzijl.
Bij aankomst kom ik de stuurman en de machinist 
tegen, die ook in de trein zaten. Met z’n drieën 
liepen we naar de haven. Eenmaal aan boord 
hoorden we van de kapitein: Luister, we gaan weer 
voor drie maanden naar de Engelse kust, een reis 
van drie dagen naar Cornwall aan de Engelse 
zuidkust.  Maar eerst gaan we stukgoederen laden 
voor Middelsbro. Daarna gaan we kolen laden voor 
de plaats Truro in Cornwall.

Nadat we voor drie maanden proviand aan boord 
hadden en het laden klaar was en de 
douaneformaliteiten goedgekeurd waren, kwam de 
loods aan boord en vertrokken we weer naar 
Engeland, de Eems af richting Engeland.
Eenmaal op zee aangekomen vertrok de loods weer 
naar de loodsboot, die daar dobberde te wachten 
op andere schepen.

Toen ging de kluis open waar de sigaretten en drank 
werden bewaard. We mochten dan sigaretten en 
drank kopen belastingvrij. Ik kocht dan drie sloffen 

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.: …………………………

Lucky Strike en een fles jenever (die smokkelde ik). 
In Engeland is het duur, ook de sigaretten. Later ging 
de kluis weer dicht en werd hij verzegeld voor de 
douane. Die wist dan precies wat er uit was gegaan.
De reis verliep heel rustig. Ik stond nadat ik de 
wacht koffie had gebracht veel op de brug naar de 
zonsondergang te kijken. Prachtig als je dat op zee 
ziet gebeuren.

Na een voorspoedige reis waren we aangekomen in 
Midelsbro waar ze gelijk met het lossen begonnen. 
Na twee dagen waren we leeg en gingen we met 
open luiken op zee naar Blyth waar we na drie uur 
binnen kwamen en de kolentrein reeds gereed 
stond. Na aangemeerd te zijn hing er een grote 
koker onder aan de wagon rechtstreeks boven het 
ruim . Even later donderden de kolen door de 
trechter met een hels lawaai zo het ruim in. 
Intussen ging ik de wal op verse proviand te kopen. 
Alles ging goed, ondanks mijn gebrekkige Engels. Tot 
ik bij de slager kwam om karbonade te kopen.
Ik kom daar binnen. De slager zegt: Yes please. Ik 
zeg: Sorry, I bin vergeet het ik denk hoe mut ik dat 
nou hevve, maar ik wijs naar mijn enkels en begin 
als en varken te knorren. Hij zegt: O, You mean 
porkchops , Yes, dat ist roep ik en ter plaatse maakt 
hij ze klaar. De rest heb ik maar met mijn handen 
aangewezen. Terug aan boord waren ze druk bezig 
het schip zeeklaar te maken voor de reis. Ook het 
dek was weer helemaal schoongespoeld. Later 
hoorde ik voor en achter: trossen los. Het teken van 
vertrek. De moter zwelt aan en even later varen we 
richting Cornwall. Drie dagen varen. Wat daar  
gebeurd vertel ik de volgende keer. 

Groeten van Gjalt van Bruggen, ex-scheepskok.

Derde deel van de coaster MS “Dina” 
door Gjalt van Bruggen.
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Janny de Haan-Primé werd geboren in 
Noordbroek, een dorp ten oosten van Groningen. 
Ze herinnert zich hoe ze als klein meisje 
pinksterbloemen voor haar moeder plukte. In het 
warme kinderhandje was het bosje snel verslapt. 
“De bloemetjes moeten nog wakker worden” 
waren de troostende woorden van haar moeder. 

De Franse meisjesnaam heeft ze te danken haar 
afstamming van een Hugenotenfamilie. Janny 
doorliep de ULO en ging daarna werken in 
Groningen bij een stofferingsbedrijf. Haar ‘op leeftijd 
zijnde’ baas was niet bepaald makkelijk. Toch had hij 
een groot vertrouwen in Janny. Ze mocht tijdens zijn 
vakanties de hele boekhouding overnemen.  Ze nam 
ontslag toen ze na haar trouwen in Leeuwarden 
belandde en het dagelijks heen en weer gereis te 
veel tijd in beslag nam. Man Feike werkte  inmiddels 
bij luchtverkeersleiding op de vliegbasis. Het was 
nog in de tijd van de ‘F104 Starfighter’. Na de komst 
van de F16 werd hij instructeur op de  ‘flight simu-
lator’. Prachtig opleidingswerk: De aanschaf van de 
ranke en wendbare F16 bleek een schot in de roos.

Janny en Feike hebben de eerste jaren in een flat 
aan de Jan Evenhuisstraat gewoond en later aan de 
Skrok. Inmiddels wonen ze al weer 21 jaar aan de 
Vijversburg in een mooi zonnig huis met een 
uitbundig bloeiende tuin. 
In 1972 begon ze bij boekhandel Van der Velde op 
de hoek van de Nieuwestad en de Oude Doelesteeg.  
Janny kijkt er met een goed gevoel op terug “het is 
mooi werk en je leert veel mensen kennen”. Ze 
behaalde het vakdiploma voor de boekhandel en 
behoudt goede herinneringen aan haar samen-
werking met mevrouw Van der Velde Sr. en de 
vooruitstrevende Adriaan van der Velde. Aan alles 
komt echter een eind. Toen ze na een langdurig 
ziekteverlof terugkwam bleek haar taak door een 
vervanger te zijn overgenomen en de werksfeer 
veranderd. Reden voor haar om de boekhandel, na 
een twintigjarig dienstverband, vaarwel te zeggen. 

In 1997 gaat Janny als vrijwilliger bij de lokale 
omroep Mercurius aan de slag. Ze presenteerde het 
nieuwsbulletin. Daar bleef het niet bij. De in Leeu-
warden alom bekende Harry Wiersma vroeg haar 
om het 3 koppige presentatieteam van het 

Zorg dat het plat van je voeten onder blijft.

zogenoemde ‘ouderen blokje’ te versterken. Dat 
deed Janny graag evenals de presentatie van het 
programma ‘Hoezo Kleinkunst’ waarin Janny  mu-
ziek, liedjes en verhalen aan elkaar praatte. Dat 
deed ze ook in het vakantie radioprogramma ‘Sum-
mertime’ met tips voor evenementen en uitjes. 
Janny heeft zelfs een kort uitstapje naar de TV ge-
maakt, maar dat vond ze toch minder leuk dan de 
radio.  

Margré Hasz en Leendert Plaisier haalden haar over 
om zich bezig te houden met de redactie van 
LosVast. Zelf schrijft ze vaak artikelen in ons 
magazine, maar plaatst haar naam er niet onder. 
Dat vindt ze niet nodig, maar ja, als je dat 
konsekwent volhoudt dan komen de lezers er op 
den duur toch wel achter wie de auteur is. Janny 
vindt het leuk werk en het heeft het voordeel dat je 
het thuis kan doen.
Janny heeft twee nieuwe heupen gekregen. De 
plaatsing van de eerste heup ging goed, maar na het 
aanbrengen van de tweede heup is de pijn 
gebleven. Ze is zeer tevreden over het werk van 
drukker Paul Pasveer die er in slaagt om de LosVast 
elke maand van een mooie professionele lay-out te 
voorzien. Haar hobby’s: Lezen, liefst naar bed met 
een dikke pil en samen met Feike in de tuin aan het 
werk. Haar levensmotto heeft ze overgenomen van 
haar vader en getuigt van Groninger nuchterheid 
“Zorg dat het plat van je voeten onder blijft dan val 
je ja niet om”.

Dik van Vliet
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“Wat moeten we er mee?” Dat vragen de 
provinciale bestuurders van Friesland zich af als ze 
in 1827 een bedrag van 27.737 gulden van de 
Russische tsaar ontvangen ter compensatie van de 
kosten die Friesland gemaakt had aan de Kozakse 
militairen die in 1813 kwamen helpen de Fransen 
te verdrijven. Men weet het niet en het Russische 
geld blijft vooralsnog op de bank staan.

Pas in 1838 dient zich een bestemming aan. Een 
reorganisatie van de rechterlijke macht noodzaakt 
de provincie nieuwe huisvesting te vinden voor een 
gerechtshof en een arrondissementsrechtbank. En, 
zo wordt besloten, de beide rechtsbanken zullen 
niet de enige gebruikers van het nieuwe gebouw 
zijn. Ook Provinciale Staten  zijn opzoek naar een 
nieuw onderkomen omdat hun behuizing in het 
Landschapshuis aan de Turfmarkt langzamerhand 
bouwvallig begint te worden. Gemakkelijk gaat dat 
overigens niet; de beraadslagingen over de 
gewenste locatie van het nieuwe gebouw duren 
maar liefst zeven jaar. Het duurt tot 1845 als bij 
raadsbesluit van 19 juli gekozen wordt voor een 
locatie op het nog te dempen westelijke deel van de 
Zuidergracht. Het Russische fonds, dat inmiddels 
gegroeid is tot 47.000 gulden, wordt door jonkheer 
J.A. van Zuylen van Nijevelt, de gouverneur van de 
koning, beschikbaar gesteld voor de bouw. 
De aanbesteding vindt plaats op 26 juni 1846 en 

Gebouwd met Russisch geld

wordt gegund aan timmerman en metselaar D.M. 
Postma uit Leeuwarden die voor een bedrag van 
174.500 gulden had ingeschreven. Voor de 
fundering worden meer dan duizend heipalen de 
grond in gedreven. De eigenlijke bouw begint in het 
voorjaar van 1847. Het ontwerp is van architect 
Frederik Stoett die een eerder ontwerp van 
stadsarchitect Thomas Romein als uitgangspunt 
neemt. Het kolossale gebouw met zijn opvallende 
zuilenportiek wordt gefaseerd in gebruik genomen. 
Op 3 juli 1849 is het zover gereed dat Provinciale 
Staten er voor het eerst een vergadering kunnen 
beleggen en ruim een jaar later, op 7 september 
1850, kan ook justitie er rechtszittingen gaan 
houden. In 1852 is het gebouw pas helemaal klaar. 
In het op Corintische zuilen rustende driehoekige 
fronton is het wapen van Friesland geplaatst.

In de eerste jaren heeft het gebouw wel iets van een 
multifunctioneel centrum. Naast de provincie en 
justitie krijgt ook de provinciale bibliotheek er een 
plekje en het Friesch Genootschap, dat in die jaren 
nog geen eigen Friesch Museum heeft, krijgt 
ruimten om een deel van hun snel groeiende 

Het gerechtshof op een gravure van Izaak Reijnders uit 
1850. Het gebouw is dan al wel in gebruik bij de
provincie en bij justitie maar de bouw zal pas in 1852 
geheel voltooid zijn (collectie HCL)
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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 zomerperiode zijn In juli en 
augustus geen bijeenkomsten  gepland.

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

Nadere informatie www.cocfriesland.nl  

met het gerechtshof maar dat mislukt. Er is wel 
enige schade maar de brand blijft beperkt tot enkele 
kamers in de zuidelijke vleugel.

Leendert Plaisier

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

collectie tentoon te stellen. Dat duurt maar kort en 
als aan het eind van de 19e eeuw ook de provincie 
een eigen plek – het Provinciehuis aan de 
Tweebaksmarkt – heeft, is justitie de enige 
gebruiker van het gebouw.
Af en toe woeden er brandjes in het gebouw die 
gelukkig snel geblust kunnen worden. Behalve die 
op 6 februari 1919. Het verhaal gaat dat de moeder 
van de conciërge, die een inpandige woning had in 
het gebouw, een pannetje met brij gewikkeld in 
dekens om, zoals destijds wel vaker voorkwam, het 
warm te houden in een bedstee had gezet. 
Waarschijnlijk is er een smeulend kooltje aan het 
pannetje blijven kleven. Rond de klok van twee uur 
’s middags ontdekt men de brand die snel om zich 
heen grijpt. De brandweer is weliswaar vlug ter 
plaatse maar kan niet veel uitrichten: de brandweer 
heeft in die tijd nog geen motorspuit. De straaltjes 
die nu geproduceerd worden zijn amper voldoende 
“… om de vensterbanken op de tweede verdieping 
nat te houden” zoals iemand smalend opmerkt. Het 
vuur vreet zich dan ook gemakkelijk een weg in het 
gebouw, gevoed door de turf die tussen de plafonds 
als isolatie is gebruikt. Duizenden mensen 
verzamelen zich op het Wilhelminaplein en 
militairen uit de kazerne komen helpen om het 
terrein af te zetten. Even na drie uur komt het 
fronton met het wapen van Friesland met 
donderend geraas naar beneden. De brand woekert 
door tot acht uur ’s avonds, pas dan is de brand 
geheel onder controle. 

Hoe enorm de brand ook lijkt, intern valt de schade 
mee en justitie kan met enkele aanpassingen het 
gebouw enkele dagen later deels weer in gebruik 
nemen. De herstelwerkzaamheden worden ook 
voortvarend ter hand genomen maar het duurt tot 
1923 voor er weer een wapen op het fronton 
geplaatst wordt. En dat is dan gek genoeg niet het 
wapen van Friesland maar het Nederlandse 
rijkswapen.
Zo’n 25 jaar later proberen de Duitsers het gebouw 
in brand te steken. Onder druk van de naderende 
Canadezen willen de bezetters in de avond van 14 
april 1945 voor ze de vlucht nemen, nog gauw even 
sporen uit te wissen. Het Old Burgerweeshuis aan 
het Zaailand wordt in brand gestoken en dat brand 
tot de grond toe af. Hetzelfde wordt geprobeerd 

7 februari 1919, duizenden mensen vergapen zich aan de 
brand. (collectie HCL)
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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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- DATA ACTIVITEITEN JULI 2021-

- DATA ACTIVITEITEN AUGUSTUS 2021-

Ma. 5 juli 13.30 uur le Biberon Julianapark 2 jeu de boules
Di  6 jui  14.00 uur start Camminghaburen AH wandelen
Za. 10 juli 14.00 uur start rotonde Rengerslaan fietsen

Ma. 12 juli 14.00 uur Het Vooronder in De Gealanden bestuursvergadering
Di. 13 juli  14.00 uur start Camminghaburen AH wandelen
Wo. 14 juli  14.00 uur start Oldehove stadswandeling
Vr. 16 juli 13.00 uur vertrek transferium Kalverdijkje bus/boot reisje

 
Di 20 juli  14.00 uur start Camminghaburen AH wandelen
Wo. 21 juli 14.00 uur start Camminghaburen AH fietsen

Di. 27 juli 14.00 uur start Camminghaburen AH wandelen

Ma. 2 aug. 13.30 uur le Biberon, Julianapark 2 jeu de boules
Di. 3 aug. 14.00 uur start Groene ster Aqua Zoo wandelen
Do. 5 aug. 9.30 uur het vooronder, Gealanden vergadering activiteitencommissie
Za. 7 aug. 14.00 uur start jumbo Canadezenlaan fietsen

Di. 10 aug. 14.00 uur start Groene ster Aqua Zoo wandelen
Wo. 11 aug. 14.00 uur start jumbo zuiderburen fietsen

Di. 17 aug. 14.00 uur start groene ster aqua zoo wandelen
Vr. 20 aug. 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren copij

Di. 24 aug. 14.00 uur start Groene ster Aqua Zoo wandelen
Za. 28 aug. 14.00 uur start McDonald's Goutum fietsen

Ma. 30 aug. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen LOS-VAST
Di. 31 aug. 14.00 uur start Groene ster Aqua Zoo wandelen

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud

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

Er zijn inmiddels meer dan 12 miljoen vaccinaties gezet en door 
de nieuwe versoepelingen kunnen we steeds meer.

Zoals uit eten naar uw favoriete restaurant, een bezoek aan een museum, theater of 
bioscoop, een busreis of op vakantie.

Mocht u vervoer nodig hebben 
naar één van uw 
bestemmingen, even een 
telefoontje naar Inge:
0641960803
www.taxixtra.nl

Met vriendelijke groet,
Inge Robben

06 41 96 08 03
www.taxixtra.nl
Volg ons op Facebook: TaxiXtra

(advertentie)

Een mooie tuin is een lust voor het oog en een klus voor het 
leven. 

365 dagen genieten van de tuin, de aangename aanblik van de 
verzorgde groene entree van een woning. De prachtige boom die 
toch echt moet worden bij gesnoeid. De sierbestrating die pas echt 
tot zijn recht komt zonder al dat onkruid ertussen. Zo zijn er altijd 
tuinklussen om de tuin verzorgd te houden. 
Over bestrating gesproken: Met mijn milieuvriendelijke 
borstelmachine maak ik uw bestrating, uw pad of parkeerplaats 
weer mooi schoon! En met mijn kleine maar sterke verhakselaar, 
kan ik meestal de in uw tuin afgezaagde takken direct verwerken 
tot kleine houtsnippers. Scheelt weer kosten voor de betaalde 
stortplaats, gedoe met een kar en kostbare tijd. Zeer efficiënt!
Graag zorg ik alleen of samen met de klant om de tuin helemaal 
naar wens te maken en/of te houden. 

Door mijn overige opleidingen werk ik ook graag samen met senioren. 
Iedereen die wat ouder wordt kan in de tuin een paar extra handen 
gebruiken, zeker als de kinderen niet dichtbij wonen. De tijd dat de 
kinderen op bezoek zijn, hoeven er dan niet allerlei klussen in de tuin te 
worden uitgevoerd. Echte tijd samen, een goed gesprek of samen er op 
uit. Losleden ontvangen uiteraard korting op het uurtarief!      


