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Vormgeving: Paul Pasveer
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Stukken mogen worden overgenomen 
mits daarvoor toestemming van de 
redactie is verkregen. De redactie houdt 
zich het recht voor stukken in te korten, 
redigeren of niet op te nemen.

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

De Leeuwarder theatermaker, Jan-Dirk van 
Ravesteijn, is inmiddels 10 jaar trouwambtenaar.
Zijn honderden voltrokken huwelijken hebben zijn 
beeld over de liefde sterk bepaald.

Op ludieke wijze zingt en vertelt JD over 
verschillende facetten van de liefde en het huwelijk.
Met liedjes, sketches en mooie verhalen. Een 
programma over een van de meest inspirerende 
momenten van het leven.

Deze middag wordt gehouden in de Kurioskerk, 
Julianalaan  38, 8932 AA Leeuwarden
Op ZATERDAG 25 september

De middag begint om 14.30 uur en zal rond 16.30 
uur afgelopen zijn.
De kosten voor deze middag bedragen € 2,50
Dit is inclusief de consumpties.

In verband met de RIVM- richtlijnen kunnen er een 
beperkt aantal leden aan deze middag deelnemen.
U kunt zich op 16 en 17 september van 16.00 tot 
20.00 uur opgeven bij Klaasje Jonker telefoon; 06 
80078387
Graag  uw lidmaatschapsnummer bij de hand 
houden.

TrouwTheater: 
Ja, maar......
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De dagen worden alweer wat korter, een echt geweldige zomer zoals 
de laatste jaren is het niet geworden. Bewolking, veel regen, 
gematigde temperaturen zorgden weer als vanouds voor echt Hollands 
weer. 
Afgelopen maanden stonden geheel in het teken van sport, tennis, 
tour de France en olympische spelen, wie van dat alles een echte 
liefhebber is moet hebben genoten.
De ups en downs in Tokio hebben we vast allemaal meegekregen, een 
medaille daar winnen is voor iedere sporter een geweldig moment, 
zeker voor onze Friese deelnemers.
Voor ons senioren is topsport al heel wat jaren voorbij, wij houden het 
nu bij wandelen, fietsen, jeu de boules, zwemmen, bootreisje, heerlijk 
in tuin of balkon vertoeven, u heeft vast afgelopen maanden wel één 
van deze activiteiten ondernomen.
Nu corona hopelijk toch wat op z’n retour is maken veel instanties de 
balans op van het afgelopen anderhalf jaar. Daaruit moeten we helaas 
concluderen dat wij als ouderen door diverse omstandigheden toch 
wat aan gezondheid ingeboet hebben; weinig afleiding, gering fysiek 
en sociaal contact etc. zijn daar debet aan.   
Wij  als bestuur hopen dat u de dingen die u voor die tijd deed weer 
met dezelfde energie kan oppakken.
Na een drukke junimaand  werd het voor ons gezin ook vakantie, de 
camper ingepakt  en op weg naar Noord Limburg waar op dat moment 
de vele regen viel, we sopten weg op het gras van de camping.  De 
kinderen speelden op blote voeten, het had ook wel wat.  
Nieuwsgierigheid ligt de mensheid in z’n aard, hoog water van de 
Maas bij Venlo zien was een bijzondere maar ook trieste aanblik. De 
nasleep die de mensen daar nog ondervinden kent z’n weerga niet.   
Van het oosten van het land naar Zeeland. Deze keer de streek die in 
de watersnood ramp van 1953 heel hard is getroffen. Op verschillende 
plaatsen zijn daar nog herinneringen aan.
Dan breekt de tijd van het gewone dagelijks leven weer aan, thuis zijn 
voelt ook weer heerlijk.
September staat voor de deur. Door de versoepelde maatregelen 
zullen de culturele binnen-activiteiten langzaam aan weer opstarten; 
U en ik kijken daar weer naar uit.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer
De zon geeft wel kleur aan lijf en leden
Vrolijk kom je terug van het vakantie leven
Ontspanning en rust  tijdelijk onder bedolven 
Een omarming voelt als de branding van de zee in fraaie 
overslaande golven
Heerlijk dat je heinde en verre hebt genoten
Onze blik is nu het geluk thuis waar het dagelijks leven is 
ontsproten.

Mariet Wit
interim  voorzitter

Van de Bestuurstafel
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Van de redactie

Na een redactievakantie van twee 
maanden moet LosVast voor 
september weer gevuld worden met 
diverse items. Wat kan er in twee 
maanden veel gebeuren!  
Wanneer ik dit schrijf hebben we na 
ruim vijf maanden na de verkiezingen 
nog steeds geen nieuwe regering ! 
Pfff… waarom moet het zó lang duren.
Men ging rustig eerst een aantal 
weken met zomerreces en liet de boel 
even voor wat het was.  

Eind juni werd het einde lockdown en gingen alle 
remmen los, alles mocht weer en hoppa, weer 
meteen met z’n allen op  vakantie naar het 
buitenland! Je moest wel gevaccineerd zijn en ook 
steeds weer getest worden. Ik zag mensen op 
Schiphol met een map vol testbewijzen voor diverse 
landen. Overal zijn de regels weer anders. Een ware 
regellabyrint. 

Op 6 juli werd ons land ( en ook daarbuiten) 
opgeschrikt door de brute moordaanslag op Peter R. 
de Vries. Helaas overleed Peter een week later aan 
zijn verwondingen en heel Nederland kreeg de 
gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Een 
groot verlies van iemand die veel voor een groot 
aantal personen heeft betekend door zijn nooit 
aflatende hulp. Een echt mensenmens.

Helaas liepen ook in rap tempo de besmettingen 
weer op en op 10 juli ging het nachtleven weer op 
slot. Voorlopig geen party’s en festivals. Heel sneu 
voor de ondernemers.
Onze deelname aan de Olympische Spelen waren 
wat medailles betreft de beste tot nu toe en ons 
klein landje eindigde op de 7e plaats.

De Olympische medailles van Tokyo zijn bijzonder. 
Ze zijn gemaakt van kleine gerecyclede 
elektronische apparaten en mobiele telefoons die in 
twee jaar tijd in heel Japan verzameld zijn. De 
gouden en zilveren plak zijn bovendien de zwaarste 
ooit gemaakt.
De gouden medaille weegt 556 gram, de zilveren 
550 gram en de bronzen 450 gram. Het ontwerp is 
van Junichi Kawanishi.

Ook in juli en augustus waren er grote 
bosbranden in o.a. Turkije en 
Griekenland, waar helaas doden vielen 
en ook veel dieren verloren hun leven. 
En tegenover al die branden viel er in 
Nederland juist veel regen wat in 
Limburg tot heel veel wateroverlast 
zorgde. Nu alles weer opgedroogd is 
moet er heel veel rommel opgeruimd 
worden, o.a. veel huisraad.
Langzamerhand beginnen de scholen 
weer en zijn de meeste vakanties 
voorbij.
Het is niet te hopen dat de 

besmettingen dan weer gaan oplopen…..de 
virologen zijn bang van wel….

Volgende week begint september, de R is weer in de 
maand en het ook nog de eerste herfstmaand. Waar 
is de zomer van 2021 eigenlijk gebleven? Het was 
toch niet noemenswaardig wat warme dagen betrof. 
Maar misschien krijgen we nog een mooie 
septembermaand. Ik hoop het van harte! Geniet er 
in ieder geval van.

Janny

Emailadres(sen)

Via de LosVast wordt u natuurlijk op de hoogte 
gebracht van de nieuwste activiteiten en 
wetenswaardigheden. 

Toch wordt er soms nog iets tussengelast of op het 
laatste moment afgelast.
Door alle mogelijke corona-beperkingen is het van 
groot belang dat alle leden, bij een wijziging, via de 
mail op de hoogte kunnen worden gebracht.
Via de LosVast is dat onmogelijk want er kan wel 
een maand tussen zitten. Vandaar het dringende 
verzoek aan die leden die nog niet regelmatig van 
ons berichten ontvangen en wel een e-mailadres 
hebben, hun e-mailadres door te geven. Dat kan via 
het e-mailadres leden@losleeuwarden.nl

@ @ @ @
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Na het succes van onze bus-
boottocht naar 
Eernewoude, gaan wij nu 

voor een dagtocht. Wij 
hebben wederom gekozen 
voor een bus-boottocht en 
wel op woensdag 22 

september a.s. naar de 
Kampereilanden. Wij vertrekken weer vanaf het 
Transferium Kalverdijkje ’s morgens om 08.30 uur 
naar Zwolle, waar wij inschepen in een luxe 
cruiseschip. De ontvangst is met 2 kopjes koffie/
thee met gebak. Dan varen langs mooie plaatsen 
zoals Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden. Daarna via 
het Zwarte Meer langs het vogeleiland om 
uiteindelijk op het Ketelmeer uit te komen. Tegen 
het middaguur wordt een koffietafel geserveerd aan 
boord. In het centrum van Kampen kunt u de benen 

strekken. Vervolgens maken wij met de touringcar 
een mooie tocht door het voormalige 
Zuiderzeelandschap, wij rijden door naar ons 
dineradres in Giethoorn.

Even alles op een rijtje. 
Woensdag 22 september – vertrek 08.30 uur 
aankomst in Leeuwarden ’s avonds 20.00 uur. 
Kosten € 78,00 p.p. incl. 2 kopjes koffie/thee + 
gebak, koffietafel, 3-gangen diner. Dit bedrag van 
€ 78,00 kunt u overmaken op NL79RABO 
0311082289 t.n.v. L.O.S. U kunt zich voor deze 
dagtocht opgeven vanaf donderdag 2 september 
a.s. bij mevr. Tiny Boersma, telefoon: 058-267 41 55 
graag tussen 19.00 – 20.00 uur. 
Misschien ten overvloede maar op dit moment is 
een mondkapje in de touringcar nog verplicht. Op 
de boot hoeft u het niet te dragen.

Op zaterdag 18 september gaan we op de fiets naar 
Terherne.
We drinken koffie in Terherne zelf. Op de terugweg 
steken wij met het pontje het Prinses Margriet-
kanaal over. Op de pont zelf mogen 6 personen 
vervoerd worden.
De kosten zijn € 1,50 per persoon en moet contant 
afgerekend worden.
Opstappen:  Bij Fietsenwinkel Terpstra aan de 
Verlengde Schrans om 14.00 uur.
Opgave:  Bij Klaasje Jonker via telefoonnummer 06 
8007 8387
Bellen op dinsdag 14 en woensdag 15 september 
tussen  16.00 en 20.00 uur.
Alleen per persoon en niet via de app.

Fietsvrienden
Ook in september staan er weer een paar nieuwe uitstapjes 
in de planning.

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.: …………………………

Op woensdag 29 september fietsen we naar 
Winsum.
Het is een prachtige route langs de Bolswarder 
Vaart,  maar er zijn veel kleine weggetjes bij.
Dus misschien niet voor iedereen geschikt.
We drinken in Winsum koffie in de Gauwe Krakeling.
Opstappen:  McDonalds in Goutum om 14.00 uur.
Opgave:  Bij Klaasje Jonker via telefoonnummer 06 
8007 8387
Bellen op maandag 27 en dinsdag 28 september 
tussen 16.00 en 20.00 uur.
Alleen per persoon en niet via de app.

Ik hoop weer op een grote opkomst.
Klaasje Jonker

DAGTOCHT KAMPEREILANDEN op 22 september 2021
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Jaap’s Hoekje

Rondje over het Vliet 3 
In de laatste LosVast voor de 
vakantie eindigden we ons Rondje 
over het Vliet aan de noordkant bij 
Gerke Schaafsma de bloemist en sigarenwinkelier 
De Groot op de hoek met de Bleeklaan. Vandaar dat 
we nu het stuk vanaf de meelpakhuizen aan het 
Zuidvliet, met de namen Friesland, Groningen en 

Koningsbergen 
(foto 1), als 
startpunt nemen.
Na de 
‘meelperiode’ 
werden de vele 
grote en kleine 
panden aan deze 
kant van het water 
in de zestiger en 

zeventiger jaren voor een groot deel door andere 
bedrijfstakken in gebruik genomen. Zo zien we in 
een lange rij bedrijfsnamen verschijnen, die ons nog 
steeds bekend in de oren klinken. Namen als 
Bronswerk (technisch installatiebedrijf), Boelens 
Glas (Best Glas) 
(foto 2), Factorij 
Huisinga, Dekker 
Drukwerken, 
Loodgietersbedrijf 
Van der Heide 
(foto 3). 
Veel van de 
voormalige (soms 
zwaar verouderde) 
woonhuisjes 
werden 
getransformeerd in 
bedrijfspanden, 
met ‘moderne’ 
aanpassingen, 
zoals grotere raampartijen, reclame-uitingen aan de 
gevels en meer (en ongezellige) tl-verlichting in de 
winkels, magazijnen en werkplaatsen. Maar ook 
nijvere handwerkslieden vonden er hun plek, kleine 
‘timmerbaaskes’, metselaars, bouwvakkers, los-
arbeiders, loodgieters, schoenlappers, kleermakers 
en andere handige jongens vonden er een 
onderkomen. Nagenoeg al die neringdoenden 
verdwenen in de loop van de tijd, de enige naam die 
we er nu nog van terugvinden is die van 

bouwbedrijf Hettema, nu op een steenworp afstand 
aan de Bleeklaan gevestigd.
De tweedehands autohandel floreerde er ook. Een 
mooi voorbeeld daarvan was die van de voormalige 
melkboer Bosma. Bosma senior begon naast zijn 
melkwijk met de verhuur van personenauto’s, 
hetgeen erin resulteerde dat hij zich volledig op de 
tweedehands automarkt stortte, met een heuse 

showroom aan 
het Vliet. Samen 
met zijn zoons 
Karst en Willem 
breidde het 
bedrijfje zich 
behoorlijk uit. Een 
voormalig 

pakhuisje met een prachtig 
trapgeveltje kreeg na de 
verbouwing tot toonzaal een 
duidelijk zakelijker uitstraling 
(foto’s 4 en 5).
In dezelfde (auto)branche zat 
Jopie Rurenga als leverancier 
van autobanden onder de 
naam Ruba (Rurenga 
Banden). Hij dreef zijn 
handel in de kleine voormalige ‘fabriekspanden’ 
waar eerder Pieter Bokma, de jeneverkoning, zijn 
‘’slukjes’ fabriceerde (foto 6).

Ook voor auto- en motoronderdelen kon je in deze 
hoek van de stad te kust en te keur, onder andere bij 
Leo Schuil, die zich in de voorkamer van zijn 
karakteristieke woning haast kon begraven in alle 
soorten onderdelen voor welke motor dan ook. 
Al pratende weg zijn we aan de geboorteplek van 
een veelbesproken Leeuwarder voorbijgelopen. 
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Pieter Jelles Troelstra, ooit uitgroepen tot meest 
beroemde ‘’Liwwadder’ werd op ‘Ut Fliët’ geboren. 
In 1860, zijn geboortejaar, stond tegenover zijn 
geboortehuis een van de kleinere ophaalbruggen, in 
dit geval de Witte Brug, een brug die wij ons niet 
meer kunnen 
herinneren 
(foto 7).
Van het oude 
Troelstra-huis 
is ook niets 
meer over. 
Ondanks 
pogingen van 
de Leeuwarder afdeling van de PvdA om hier een 

partijgebouw te 
realiseren, is het niet 
gelukt om sloop te 
voorkomen. In 1976 is 
een gedenksteen (foto 
8) in de gevel van het 
nieuwbouwpand, 
nummer 154, onthuld 
door zoon Jelle Troelstra 
in gezelschap onder 

andere Tweede Kamerleden Jacob Vellenga en Anne 
Vondeling.
Naast de woning van de Troelstra’s zat later wasserij 
De Noordster (foto 9): eigenaar Venema had een 
leuke 
bijverdienste 
als 
examinator 
rijvaardigheid 
bij het CBR; 
die examens 
werden eerst 
gehouden in 
Hotel De 
Groene Weide en later in Hotel Van Dellen in de 
Langemarktstraat. 

Daarover circuleerde in onze familie de volgende 
-ware- anekdote:
Mijn schoonvader Andries Juckers, in Leeuwarden 
bekend als monteur bij de telefoondienst van de PTT 
én als toneelmeester van Zalen Schaaf, had -op 
oudere leeftijd- al negen keer tevergeefs geprobeerd 
te slagen voor het rijexamen. Voor zijn ‘jubileum’, 
zijn tiende keer, trof hij de heer Venema als 
examinator. Toen ging het perfect: na het vertrek bij 

Van Dellen gaf de examinator aan ‘maar even in de 
richting van het Zuidvliet te rijden’. Hij had nog even 
iets op kantoor te doen. Schoonvader wachtte daar 
geduldig, hij vond het wel prima, de klok draaide 
wel door. Na een kwartier stapte Venema weer in en 
dirigeerde de examinandus naar de Schieringerweg. 
Daar woonde de wasbaas. Hij nodigde ‘Juckers’ uit 
om bij hem thuis zijn bijzondere huisdieren, een paar 
aapjes, te bewonderen. Prachtig, prachtig, prachtig! 
Indachtig aan de uitspraak van Wim Sonneveld 
‘Rekken en d’r bijblijven’ aanvaardde schoonvader 
met graagte de invitatie. Zo verstreken er zomaar 
weer een minuut of twintig, waarna Venema aangaf 
de terugreis naar de koffietafel van Van Dellen maar 
weer te aanvaarden. En …. met de mededeling dat 
schoonvader geslaagd was!
U kunt zich voorstellen dat dit verhaal in die tijd 
regelmatig voorbijkwam op verjaardagsvisites in de 
familie.

Op het gebied van de inwendige mens troffen we in 
die hoek van het Zuidvliet onder andere slager 
Braaksma. Na een jarenlange staat van dienst op het 
gebied van de levering van vlees en vleeswaren van 
hoge kwaliteit maakte Braaksma op enig moment 
de ommezwaai van slagerij naar automatiek, een 
verandering die goed uitpakte want het huidige 
Snackbuffet ’t Vliet, op dezelfde plek gevestigd, is 
nog steeds een klantentrekker van jewelste. 
Op de hoek met de Menno van Coehoornstraat 
vonden we kleuterschool De Tureluur, de enige 
openbare kleuterschool in de buurt. De Tureluur 
was vroeger al een vreemde eend in de Vliet-bijt. 
Het prachtige gebouw, naar ontwerp van 
stadsarchitect Thomas Romein, dateert nog uit de 
tijd dat het nog de Gemeentelijke Bewaarschool 
heette. De naam Bewaarschool staat nog steeds 
vermeld in de gevelsteen boven de klassieke 
hoofdingang. De argeloze voorbijganger heeft daar 
echter helemaal geen oog meer voor. Laat staan van 
dat ze snappen wat een bewaarschool ooit was…
Het laatste, enigszins teruggedrongen, gedeelte van 
deze kant vlak voor de Bote van Bolswertstraat was 
jarenlang het domein van groentehandelaar Van 
Wieren en slager De Vries. Hier vandaan hadden zij 
een prachtig zicht op de voormalige 
Cammingahabrug.
In het laatste deel van dit ‘Rondje’ steken we de 
Bleeklaan over, dus kijk uit naar de volgende 
LosVast.
Jaap de Groot, jaap.degroot46@gmail.com
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Otto van Kalkhoven: 'Man & werkplaats
Een paperback uitgaven verschenen bij SpL!nt Media en kost € 23,50

Fotograaf Otto van Kalkhoven is in het hele land op zoek gegaan naar mannen met een 
werkplaats. Van een garage vol keurig gesorteerd gereedschap, een verstopte schuur 
met een gepoetste oldtimer tot aan een zelfgebouwd vliegtuig in een loods. Het is hem 
gelukt dertig mannen van jong tot oud te portretteren en te bundelen in genoemde 
titel. In zijn boek zijn ruim 400 fotos opgenomen. Teksten van Anja Lodder.

Wendelmoet Boersema: 'Gronings goud'
Een paperback uitgave mmv. 'Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
en kost € 21,99.  (ISBN 97809026344657)

Het Gronings gas bracht ons land welvaart, invloed op het wereldtoneel en een innige 
band met Rusland.
In Gronings goud volgen we Wendelmoet Boersema langs Groningse akkers en 
Siberische gasvelden. Ze vertelt het onbekende verhaal van het Gronings gas, de 
Russen en de geopolitiek.  Het een tragisch verhaal dat zijn glans verloor.

Lezenswaardig

Najaarsuitjes
Bent u van plan om na alle vakantiedrukte er in 
september er nog even op uit te gaan dan heb ik 
nog een tweetal wandelroutes in eigen land voor 
U.

Het Rijsterbos bij het zuid-Friese Rijs.
Vanuit het Rijsterbos, een landgoedbos 
aangelegd op de glooiingen van het Friese 
Gaasterland, wandel je zo richting het IJsselmeer 
naar het Mirnser Klif. 
De wandeling eindigt in de slottuin. Onderweg 
komt u tal van bloemen en struiken tegen.
Het is een korte wandeling van 7 kilometer.

Boswachterspad Ter Apelerbossen in 
het Groningse Westerwolde.

Over slingerende paden langs beek de Ruiten Aa 
wandelt u door open velden.
Met een beetje mazzel kom je het mooie 
ijsvogeltje tegen.
Ook in het najaar hebben de bossen en struiken 
hun bekoring.
Het is een wandeling van 12 kilometer.
Meer info op www.anwb.nl en 
www.wandelnet.nl 

Streekmarkt.
Vertakking Evenementen organiseert na de 
lente- en zomermaanden in september en 
oktober ook nog een streekmarkt.
Er is een aanbod van groenten en fruit, kaas, 
eieren, honing, jams en siropen.
Er zijn ook aanbod van non-food producten.
Het gaat hierbij om producten van kleinschalige, 
zoveel mogelijke regionale bedrijven.
U bent welkom op zaterdag 11 september van 
11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 9 oktober.
De entree is gratis en dat geldt ook voor het 
parkeren.
Adres: Binnendyk 73, Ryptsjerk.
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JEU DE BOULES

Er was een leuke opkomst voor het jeu de boulen 
afgelopen maanden. Maandag 6 september is het alweer 
de laatste keer van dit seizoen. U bent weer van harte 
welkom bij Le Biberon, Julianapark 2. De kosten bedragen 
€ 3.50 incl. 1 koffie/thee. Graag tot ziens.

Ingrediënten voor 4 personen:
* 265 gram Apetina verse kaasblokjes op olie
* 2 zakken paprikamix
* 300 gram zilvervliesrijst
* 250 gram cherrytomaten
* 200 gram rulstukjes (Vegetarische gehakt)
* 2 el. bonenbruiden

Bereidingswijze:
* Verwarm de oven voor op 200 graden. Laat de 

kaasblokjes uitlekken, maar vang de olie met 
kruiden op.

* Halveer de paprika’s in de lengte en verwijder de 
zaadlijsten, maar laat het steeltje zitten. 

* Leg de halve paprika’s op een met bakpapier 
beklede bakplaat, besprenkel met 1 el. kruiden-
olie van de kaasblokjes ( per 4 personen) en 
bestrooi met peper en bak het in circa 10 min. 

* Kook ondertussen de rijst volgens de 
aanwijzingen op de verpakking.

* Halveer de tomaten.
* Haal de paprika’s uit de oven.
* Meng de rijst met de kaasblokjes, 3 el. 

kruidenolie (van de kaasblokjes), de tomaten, 
rulstukjes en bonenkruid en breng op smaak 
met peper.

* Vul de halve paprika’s met het rijstmengsel en 
bak ze circa 20 min. in de oven op 200 graden.

VEGETARISCHE GEVULDE PAPRIKA’S (OVENGERECHT)

NB 
Eet u nooit vegetarisch, dan kunt U de kaasblokjes 
van Apetina ook vervangen door een plak lekkere 
verse Feta van de Griekse winkel. 
Zilvervliesrijst kan door gewone (snelkook)-rijst 
vervangen worden en de rulstukjes door 
rundergehakt.

Eet smakelijk!

Recept van de maand
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Het Huis van Bewaring;
cellenvleugel A1

De Bijzondere Strafgevangenis in Leeuwarden, een 
ontwerp van de architect J.F. Metzelaar (1818-
1897), werd in de jaren 1870-1877 gebouwd op de 
plaats van het oorspronkelijke Blokhuis dat al uit 
1499 stamde.
Rond 1889 werd besloten tot het afbreken van 
verschillende gebouwen op het oostelijk deel van de 
Bijzondere Strafgevangenis en het bouwen van een 
“Huis van Bewaring met administratiegebouw en 
cipierswoning en verder toebehoren, benevens het 
maken van een toegangsbrug tot deze gebouwen 
over de Keizersgracht”.
Een en ander werd uitgevoerd om, naar Frans 
voorbeeld, scheiding aan te brengen tussen “zware” 
en “lichte” wetsovertreders: de zware in de 
Bijzondere Strafgevangenis en de lichte in het Huis 
van Bewaring. Deze laatsten veroorzaakten, door de 
bank genomen, minder last en vergden ook minder 
toezicht. Een tiental bewaarders en wat 
administratief personeel zou moeten voldoen.
De bouwplannen, zes overzichts- en 
detailtekeningen, werden gemaakt volgens ontwerp 
van de architect W.C. Metzelaar (1849-1918), een 
zoon van Metzelaar sr. Het bestek van september 
1889 vermeldde een raming van een bedrag van iets 
meer dan 100.000 gulden (ca. €45.500,--) voor de 
sloop van de bestaande gebouwen, de nieuwbouw 
van de cellenvleugel, het administratiegebouw en 
de cipierswoning. Over de kosten van de aanleg van 
de brug over de Keizersgracht werd nog jaren 
gesteggeld; uiteindelijk was de gemeente de pineut.
Om er voor te zorgen dat iedereen bij de les bleef 
werd bepaald dat vóór 1 september 1890 de nieuwe 
gebouwen geheel onder dak moesten zijn gebracht 
en dat de oplevering uiterlijk 1 april 1891 zou plaats 
vinden.
De nieuwbouw betrof een gebouw van 45,85 x 
14,40 m., bestaande uit twee bouwlagen met een 
zadeldak en een nokhoogte van 11,76 m. Er was 
plaats voor 76 gevangenen. In de oorspronkelijke 
opzet waren er zowel individuele- als gezamenlijke 
cellen. Aan de noordzijde van het gebouw 
bevonden zich een achttal open, maar wel 
getraliede, luchtplaatsen.
De individuele rechthoekige cel – ca. 4,00 x 2,70 m. 
– bevatte één raam dat aan de buitenzijde was 
voorzien van traliewerk en de toegang tot de cel 

bestond uit een dikke houten deur met een kijkgat 
en een schaftluik. Aan de binnenzijde was de deur 
bekleed met een stalen plaat. De inrichting was 
eenvoudig te noemen: een bed, een stoel of een 
kruk, een tafel en een toiletemmer.
Aan de zuidzijde van het gebouw, op de tweede 
verdieping, was een speciale vrouwenvleugel met 
ook vrouwelijke bewaarders.
Het aansluitende administratiegebouw betrof 
eveneens een nieuwbouw van 12,00 x 11.20 m. met 
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Aanbod rondleidingen Blokhuispoort
 
● Woensdagavond kan het VIP-arrangement 

worden geboekt: duur 120 minuten; kosten 
15,00 p.p. opgave kan via het contactformulier 
https://www.blokhuispoort.nl/zien-en-doen/vip-
arrangementen/

● Donderdag, - en zaterdagmiddag zijn onze 
VIP-tours: keuze uit drie tijdstippen duur 45 
minuten; kosten 5,00 p.p. opgave via 
contactformulier

● Op de zondagmiddag vindt de V.I.P special tour 
plaats duur 60 min; kosten 7,50 p.p. opgave via 
contactformulier.

 
Alle rondleidingen zijn te vinden via: https://
www.blokhuispoort.nl/zien-en-doen/rondleidingen/
vip-rondleiding/ 

Sylvia Beers, secretariaat Stichting Blokhuispoort
Sjouke Elgersma verzorgt de rondleiding op 
zondagmiddag.

twee bouwlagen, een zadeldak en een nokhoogte 
van 11,30 m. Het gebouw omvatte, op de begane 
grond en op de eerste verdieping, een aantal 
kantoren; op de zolder bevonden zich 
magazijnruimten.
Het pand werd voorzien van gasverlichting en 
verwarmd middels kolenkachels en kreeg, voor de 
in de late 19e eeuw gebruikelijke, loden 
waterleidingen, echter voorzien van een tinnen 
binnenvoering.

De eveneens aansluitende, uit twee bouwlagen 
bestaande, cipierswoning (ca. 11,20 x 7,60 m.), met 
op de begane grond een vestibule, een kamer-en-
suite, een keuken en een aangebouwde schuur. De 
eerste verdieping bevatte een badkamer (pas later, 
ten koste van een slaapkamer, ingebouwd) en drie 
slaapkamers. Op de zolder waren nog twee 
slaapkamers en een grote open ruimte. Ook hier 
was sprake van gasverlichting, kolengestookte 
kachels en loden waterleidingen. Het pand is heden 
ten dage sterk verwaarloosd maar nog steeds 
bewoond!

 (1)de cellenvleugel A (om onduidelijke redenen nu 
gebouw H, klinkt als?), werd tijdens de Duitse 

bezetting (1940-1945) gebruikt om 
verzetsmensen, hun familieleden en, eind 1944, 
ook spoorwegpersoneel, tijdelijk op te sluiten in 
afwachting van hun verdere berechting; de 
normale capaciteit van ca. 80 werd regelmatig in 
ruime mate overschreden, soms werden er wel 
300 personen vastgehouden (zie plattegrond van 
de begane grond); in de eerste cel rechts van de 
ingang zat in december 1944 een deel van de 
familie Fokkema opgesloten

N.B. Het huidige gebouw biedt onderdak aan een 
scala aan winkeltjes, een historische afdeling van de 
Stichting Blokhuispoort (www.blokhuispoort,nl) met 
opnieuw ingerichte cellen met mini-exposities – 
waaronder één over dit onderwerp -  en een grote 
maquette van de Bijzondere Strafgevangenis. Last 
but not least een z.g. hostel. Op het hostel na is 
alles vrij toegankelijk. 

Sjouke Elgersma
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Derde deel van de coaster MS “Dina” 

door 
Gjalt van Bruggen

Na drie onstuimige dagen varen kwamen we 
uiteindelijk in rustig vaarwater terecht en doemde 
de kust van Cornwall op. Na nog een paar uur varen 
gingen we voor anker voor de plaats Truro, waar de 
kolen door ons zelf gelost moesten worden. Dit 
moest gebeuren met eigen bomen van het schip. De 
andere dag kwam er grote laadbak langszij waar de 
kolen in geladen werden. Met alle tegenslag duurde 
dit ook weer drie dagen.
Nu dwaal ik even af.
In de vorige aflevering heb ik u verteld over de 
kachel die men niet gebruiken mocht.
De matroos had daar lak aan en had direct toen we 
voor anker lagen de kachel aangestoken en zijn nog 
vochtige was om te drogen er boven gehangen, wat 
ten strengste verboden was.
Inmiddels was het lossen van de kolen in volle gang 
en was het ruim uiteindelijk leeg. De matroos en de 
stuurman hadden de slangen reeds klaarliggen want 
het dek moest helemaal schoongespoten worden 
en dan de rest nog. Het kolenstof zat over het hele 
schip.
Inmiddels was de kleding die boven de kachel hing 
begonnen te smeulen. De matroos dacht: Ik zal even 
kijken hoe het met de was is. Hij doet de deur van 
het foksel open en ja, daar komt lucht bij; een grote 
vlam sloeg naar buiten. 
Hij schreeuwde: “Brand, brand”, en iedereen in 
grote paniek. Een geluk bij een ongeluk: ze waren 
net begonnen om het dek schoon te spuiten. Ze 
renden naar voren en staken de slang in het foksel 
en konden ze al snel de brand blussen.
De matroos die dit veroorzaakt had moest even 
later bij de kapitein op het matje komen en kreeg de 
wind van voren. “Nu heb ik je zo gewaarschuwd 
geen kachel aan te steken. Nu zie je wat je 

veroorzaakt hebt. Schade: Trossen, kabels, verf en 
materialen verband. Dit moet je betalen, ik houd 
twee maand gage van je in en wees maar blij dat ik 
je niet de zak (ontslag) geef.”
Helemaal overstuur komt hij bij de kapitein weg en 
in hemzelf pratend: dat betaal ik niet en twee 
maanden voor niets werken en dat ging maar door. 
s Avonds hoefde hij ook geen eten en dat had ik nog 
niet eerder meegemaakt.
Na zeeklaar te zijn gemaakt vertrokken we naar Par, 
waar we chinaklei moesten laden voor Snodland, 
een plaatsje achter Rochester-Chatham. Daar wordt 
het Engelse porselein van gemaakt. Het is 
verschrikkelijk troep, wit, en dringt overal door.
Na een dag laden was het ruim vol en konden ze 
weer het hele schip schoon spuiten. 
Wat er toen gebeurd is, dat vertel ik de volgende 
keer.
Groeten van Gjalt van Bruggen, ex-scheepskok
reactie naar gjaltvanbruggen@ziggo.nl

Vakantieuitje

Blijft u lekker in eigen land 
deze zomer en bent u in de 
buurt van Emmen, dan is een 
bezoek aan de oude dierentuin 
een optie. Alle dieren zijn weg, 
maar er is al een heel leuk park 
voor in de plaats gekomen en 
er zijn wat exposities te zien.
Het Museum of Contemporary Tibetan Art is er 
permanent en vertoont Tibetaanse kunst.
Beslist de moeite waard om te zien.
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Gezegdes en oude spreekwoorden; 
waar komt de uitdrukking vandaan?

Door de jaren heen lijken gezegdes en oude 
spreekwoorden te vervagen, terwijl ze soms beter 
verwoorden wat je wilt zeggen dan gebruikelijke 
zinnen. Daarom duiken we in de meest gezochte 
spreekwoorden en gezegden en wat ze betekenen.

Spreekwoorden zijn door schrijvers verzonnen, 
omdat het dichterlijk klinkt. “Als je van de duivel 
spreekt, trap je hem op zijn staart”, klinkt toch veel 
mooier dan:” Als je over iemand roddelt komt hij er 
net aan”. Of “De appel valt niet ver van de boom” 
en “ De morgenstond heeft goud in de mond” geven 
duidelijk aan wat er bedoeld wordt.

Tien keer spreekwoorden en gezegdes:
1. Ledigheid is des duivels oorkussen. 
Ledigheid is een ander woord voor luiheid en 
oorkussen is de ouderwetse benaming van 
hoofdkussen. Iemand die lui is zal door de duivel als 
kussen worden gebruikt.
Dit gezegde wordt gebruikt als iemand niets 
uitvoert.

2. Spuit elf geeft ook modder.
Dit gezegde wordt gebruikt wanneer iemand iets 
zegt wat al eerder is gezegd of wat volkomen 
irrelevant is. Je bedoelt ermee “Dat is net al gezegd” 
of “Hier weet jij helemaal niets van”
Of je zegt het als je iemand een sufferd of een 
wijsneus vindt. Het getal elf werd gezien als een 
getal voor dwazen. Spuit elf komt van de 
brandweerkazerne waar de spuiten genummerd 
werden.

3. Lik op stuk.
De uitdrukking “Lik op stuk” werd gebruikt voor het 
snel afhandelen van strafbare zaken door de politie 
of justitie. Het onmiddellijk reageren op een daad 
bijvoorbeeld door een boete of een proces verbaal. 
‘Lik’ staat voor onmiddellijk en stuk komt van ‘zaak’ 
of ‘daad’.

4. De kat uit de boom kijken.
Dit betekent dat je afwacht. Je reageert niet 
meteen, maar kijkt eerst om je heen naar wat er 
gebeurt en wat anderen doen. Dit is bepalend voor 
wat jij vervolgens gaat zeggen of doen.

Waar komt dit vandaan? 
Katten verstoppen zich 
vaak in bomen, terwijl 
honden onderaan blijven 
blaffen. De kat blijft in deze 
situatie vaak afwachtend kijken 
wat de hond doet.

5. Over het paard getild zijn.
Dit betekent dat iemand zodanig is 
opgehemeld, dat hij of zij nooit meer aan de 
verwachtingen kan voldoen. Het kan alleen nog 
maar tegenvallen. Het kan zijn dat een ander 
iemand ophemelt, maar ook dat jezelf te veel 
eigendunk hebt.

6. Boven Jan zijn.
Je bent de moeilijkheden te boven en hebt de 
problemen opgelost. Het wordt ook gebruikt om 
aan te geven dat iemand tot een bepaalde welstand 
is gekomen.

7. Roeien met de riemen die je hebt.
Deze uitdrukking komt uit de zeevaart en slaat erop 
dat je het moet doen met de beschikbare middelen.

8. Het noorden verliezen.
Als je het noorden verliest ben je de weg kwijt. 
Vroeger had je alleen een kompas om te bepalen 
waar het noorden was en dat had je nodig om te 
bepalen welke richting je uit moest.
Je kunt het ook gebruiken om te zeggen dat iemand 
in de war is.

9. Iets op je kerfstok hebben.
Dit betekent dat je iets verkeerds hebt gedaan. Als 
je genoeg op je kerfstok hebt, zijn er genoeg dingen 
die je hebt misdaan. Werd vroeger ook gebruikt om 
bij te houden hoeveel je nog moest betalen aan 
bijvoorbeeld de herbergier of kroegeigenaar.

10. They’re always after me lucky charms.
Dit komt vaak voor in films en series. Het betekent 
dat degene die het gebruikt een charmeur is en 
goed op de markt ligt vanwege zijn of haar 
aantrekkelijkheid.
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Geldzaken

Zolang er berichten zijn betreffende veranderingen 
van geldzaken dan blijf ik u daarvan op de hoogte 
houden. Vaak worden daarin ook handelingen 
besproken die je digitaal kunt doen, dus per 
computer. Dat is nu eenmaal de gang van zaken 
vandaag de dag.

Toch hebben sommige leden hier problemen mee 
en ‘het niet leuk vinden en krijgen ze er bijna een 
minderwaardigheidscomplex van’….
Maar om je dan minderwaardig te voelen, omdat je 
nooit aan een computer  bent begonnen, is echt 
niet nodig. Moet u echt niet doen hoor! 
Helaas zijn sommige berichten uit de financiële 
wereld geen mooie berichten maar wel de feiten en 
vaak ten nadele van de burger. 

Dat (nog) niet iedere oudere in het bezit van een 
computer is, betekent niet dat ik degene die zijn/
haar bankzaken schriftelijk doet dat niet zou 
respecteren.
Verre van dat en dat staat ook duidelijk in het vorig 
artikel. 

Ondanks waarschuwingen gebeurt nog te vaak dat 
het helemaal misgaat en oplichters er met het geld 
van de rekeninghouder vandoor gaat.
In dit geval gaat het om internetoplichters die u 
eerst een sms’je sturen en doen alsof ze je zoon of 
dochter zijn. 

Helaas zijn al (te) veel rekeninghouders van al hun 
(spaar)geld beroofd.
En dat zijn niet alleen ouderen.
In het verleden kwam de bank met een vergoeding, 
maar dat zal geen tweede keer gebeuren.

OPGELICHT? 
EEN KEER GELD TERUG
Consumenten die hun bankrekening opnieuw laten 
leegroven door internetoplichters, krijgen geen 
geld meer vergoed. 
En wie zomaar grote bedragen overmaakt, hoeft 
ook niet te rekenen op coulance van de bank. 
Uitgangspunt is dat iedereen 100% van de schade 
vergoed krijgt, behalve als het slachtoffer zelf iets te 
verwijten valt. Met name klanten die grote 
bedragen overmaken zonder vragen te stellen of 

contact zoeken met hun bank, krijgen hun schade 
deels of soms zelfs niet vergoed.
Het gaat om overboekingen waarbij de alarmbellen 
bij de klant zelf ook moeten afgaan, zoals naar 
buitenlandse rekeningen. Er wordt ook niet vergoed 
als de klant  door de bank is gewaarschuwd. Wie er 
dus een tweede maal wordt ingeluisd, krijgt dan 
geen geld terug.

Omdat de oplichter steeds doortrapter wordt, 
ontstond vorig jaar een fraude-explosie.
Banken besloten gedupeerde klanten te compen-
seren vanwege de opkomst van spoofing.

Wat is eigenlijk spoofing?
Daarbij krijgen klanten het idee dat een helpdesk 
van hun bank hen opdracht geeft geld naar een 
andere rekening over te maken, bijvoorbeeld uit 
veiligheidsoverwegingen omdat oplichters actief 
zijn. Uw bank zou U nooit bellen!
Ook niet om geld via een overschrijvingsformulier 
over te maken. Dit jaar staat de teller al op 40 
miljoen euro! Om geld terug te krijgen moet men 
wel aangifte doen.

PINNEN BINNEN EUROPA
Bent u nog van plan om in 
september in Europa met 
vakantie  te gaan, doe er 
dan goed aan niet te vaak 
te pinnen. 
Dit betreft klanten van de 
Rabobank.
De bank gaat klanten € 0,75 
per geldopname in 
rekening brengen.

Dat was in Europa eerder gratis en de 
tariefswijziging gaat per 1 september in.
Het gaat om klanten met een DirectPakket, 
StudentenPakket of BasisPakket.
Het maakt voor de kosten niet uit  of je € 10 of €500 
uit de muur trekt.
Pinnen bij een Geldmaat of Rabobank-automaat 
blijft wel gratis.

Voor het opnemen en storten van contant geld 
moet bij steeds meer banken worden betaald. Bij 
bijna 30% van de betaalrekeningen zijn hier al 
kosten aan verbonden.
Vooral de grootbanken rekenen kosten voor het 
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opnemen en storten van cash.
Hoeveel contant geld opnemen kost verschilt per 
bank.

ING-klanten met een Oranjepakket kunnen 
bijvoorbeeld € 0,40 per maand korting krijgen op 
hun betaalpakket, als zij dan € 0,80 per geldopname 
betalen.
U kunt zelf wel uitrekenen hoe vaak u per jaar 
contant geld nodig hebt om die € 0,40 per maand te 
besparen. Dus niet vaker dan zes keer per jaar geld 
opnemen wanneer U kiest voor € 0,40 korting per 
maand. Het is toch absurd om te betalen om je 
eigen geld op te nemen!
De Nibud is zeer kritisch op de steeds hogere kosten 
voor contant geld.
Niet iedereen kan omgaan met digitaal 
betaalverkeer.

Ik blijf nog even bij pinnen, het zou 
uit de mode raken…
Na contant geld begint ook de traditioneel in de 
betaalautomaat gestoken bankpas ouderwets te 
worden. Het is niet te geloven….
In juni werd er voor het eerst meer aan de kassa 
betaald met de mobiele telefoon of smartwatch 
(betaalhorloge) dan dat er en bankpas in een 
automaat werd gestoken. De pinpas is nog niet 
helemaal op zijn retour. Ongeveer twee derde van 
de betalingen gebeurt contactloos met de pas.

Je kan al die veranderingen betreffende het 
geldverkeer bijna niet bijbenen.
Vroeger was een bank een dienstverlenend bedrijf. 
In slechte tijden werden ze door de overheid, dat 
zijn wij allemaal (!), in leven gehouden.
Het zijn de speeltjes van de aandeelhouders 
geworden, die nu er veel winsten gemaakt worden 
(Rabobank over 2020 € 3,2 miljard…!!), de klanten 
geen rente meer betalen, maar negatieve rente in 
rekening brengen.

Kantoren worden in rap tempo gesloten en vooral 
de ouderen  met een internetprobleem in de kou 
zetten. Dienstverlening is ver te zoeken en de 
aandeelhouders zijn lachende derde.
Ook dit keer geen positief berichten, ik kan het 
helaas niet mooier maken…

Janny

Betekenis van september
September was bij de Romeinen de zevende maand 
van het jaar.
Vandaar dat de naam is afgeleid van septem=zeven. 
Ze wordt ook wel herfstmaand genoemd, omdat op 
22 of 23 september de zon het herfstnachtevenings-
punt passeert.

Een paar bijzondere dagen:
Sinds 2000 is september Groene Maand.

* 2 september is het Roodharigendag. De hele 
dag staan mensen met rood haar in de 
belangstelling en zoeken elkaar op. De meeste 
roodharige zijn trots op hun haarkleur en hun 
mooie blanke huid..

* 11 en 12 september is het Open Monumen-
tendag. Beide dagen zijn Monumenten en 
Musea gratis te bezoeken.

* 11 en 12 september landelijke Open Vrijwil-
ligersweekeinde.

 Ook in de 2e week is het De week van Lezen en 
Schrijven, voorheen Week van de Alfabetisering. 
Helaas kan nog niet ieder volwassene lezen en 
schrijven en wordt aandacht besteed aan 
diverse cursussen.

* De 3e week is het Vredesweek
* 21 september is het Prinsjesdag. Koning 

Willem-Alexander spreekt de Troonrede uit. Ook 
dit jaar geen rijtoer door Den Haag vanwege 
coronamaatregelen.

* 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het 
thema dit jaar is ‘De vele gezichten van 
dementie’ en is door vrijwilligers gekozen. 

* 25 september is het Burendag. Het is een 
initiatief van Douwe Egberts en het Oranjefonds. 
Burendag is een dag waarop de buurt gezellig 
samenkomt en waarbij de mensen iets goeds 
doen voor elkaar en voor de buurt.

SEPTEMBER
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OUDER WORDEN

We willen allemaal graag oud worden, maar liever 
niet oud zijn hoor je vaak.
Helaas mag niet iedereen oud worden, vaak 
komen de gebreken.
Waarderen we het ouder worden eigenlijk wel?

Als kind vond je eigen ouders al oud, laat staan opa 
en oma.
Wanneer je bijvoorbeeld de kleding alleen al 
vergelijkt met wat men vandaag de dag draagt, dan 
is het een wereld van verschil. Maar dat was de 
mode van toen. Je vroeg je ook nooit af hoe je er 
later zelf uit zou zien. Ga ik meer op moeder lijken 
en toch meer trekken van paps?
Ouder worden of oud zijn heeft ook z’n voordeel, je 
hebt een hoop kennis en je kan veel verhalen 
vertellen.

Vanaf je 30e levensjaar gaat het ouder worden al 
beginnen.
Vrouwen worden minder vruchtbaar en je moet al 
beginnen met zgn. anti-aging producten als je de 
berichten leest. Het gebruik van allerlei crèmes voor 
het gezicht wordt aanbevolen om maar niet ouder 
te lijken. ‘Rimpels verdwijnen als sneeuw voor de 
zon’…..

Onzin natuurlijk, rimpels laten verdwijnen door 
middel van een crème, dat zou niet gek zijn. Liepen 
we allemaal met gladde appelwangen. Lijntjes en 
rimpels horen bij het leven, alhoewel er al op jonge 
leeftijd al veel aan fillers en Botox gedaan wordt. 
Ook al is je gezicht zo strakgetrokken dat een 
glimlach niet meer mogelijk is, je handen zullen 
altijd je leeftijd verraden. 

In het aprilnummer van LosVast deden we de 
volgende oproep aan onze leden:

‘Bent u in het bezit van een voorwerp, groot of 
klein, waaraan u erg gehecht bent en waar u 
bijzondere herinneringen aan heeft? Laat het de 
redactie weten.’

Herhalingsoproep aan onze leden.

Tot nu toe heeft de redactie slechts één 
voorwerp mogen plaatsen.
Er zijn vast wel meer leden die iets bezitten wat 
nooit weg mag.
Omschrijf het voorwerp en het liefst met een 
foto erbij en stuur het naar 
redactie@losleeuwarden.nl

Je kan je  natuurlijk wel goed verzorgen en dat 
maakt ook het verschil, maar ik kijk soms vol 
verbazing naar potjes die € 150,-- moeten kosten !! 
Niks mis mee om een lekkere crème  te gebruiken, 
maar dure producten zijn in principe niet altijd 
beter dan eentje van de drogist.
Aan beroemde (Franse) merken kleven veel 
promotiekosten voor bijvoorbeeld een mooie 
advertentie in een glossy met een afbeelding van 
een bekende filmster of model. 
En dat moet allemaal betaald worden en dat 
bepaald mede de prijs van het potje of tube.

Gewoon goed voor je zelf zorgen, niet alleen voor 
de buitenkant maar zeker voor de binnenkant. 
Gevarieerd en gezond eten en wanneer het mogelijk 
is iets aan beweging doen.
Bij onze vereniging wordt in groepsverband 
gewandeld, gefietst, gezwommen  en speelt men 
Jeu de Boule.  Allemaal een vorm van sport 
bedrijven. Veel ouderen gaan nog graag een uurtje 
naar de sportschool of zijn op  de tennisbaan te 
vinden.

Wij leden zijn allemaal (?) 60-plussers en hebben 
een groot gedeelte van ons leven achter ons met 
een groot pakket aan herinneringen. Daar moet je 
als kind nog aan beginnen. Zo is het ook bij ons 
begonnen.

U weet het, leeftijd is slechts een getal, daar moet je 
niet dagelijks bij stilstaan.
Je bent zo oud als je je voelt.
Koester wat je hebt en wees blij dat je ouder mag 
worden ook al ben je aan het eind van je leven zeker 
8 cm. gekrompen…
 Janny
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Met een paar paracetamolletjes slik je je kater 
weg, je neemt ibuprofen tegen  kiespijn en je 
rugpijn tem je met diclofenac.

Maar kijk uit… pijnstillers kunnen schadelijk zijn en 
dat geldt óók voor paracetamol.  
Bijna iedereen heeft in zijn medicijnkastje wel een 
doosje aspirine, ibuprofen, diclofenac of naproxen 
staan. Deze pijnstillers vallen onder de categorie 
NSAID’s.
In het Nederlands betekent dit dat ze niet alleen 
pijnstillend werken, maar ook ontstekingen 
remmen. Ze zijn sterker dan paracetamol, maar 
weer niet zo sterk als bijvoorbeeld morfine. In het 
ziekenhuis worden ze vaak na een operatie gebruikt. 
Een grote groep mensen heeft er dus profijt van en 
ze zijn veilig zolang je ze maar kort en volgens de 
bijsluiter gebruikt.

Het gevaar: maagbloedingen

Paracetamol en andere pijnstillers

Maar houd je ook dan aan de maximale dosis en 
gebruik de pijnstiller niet langdurig. Je mag dagelijks 
niet meer dan 8 tabletten van 500 mg slikken en 
tussen de doseringen moet vier uur zitten. De 
hoeveelheid en de timing luistert heel nauw bij 
paracetamol omdat de maximale dosis erg dicht bij 
een giftige dosis ligt!

In 2019 kwamen bij het Nederlandse Nationaal 
Vergiftigingen Informatie Centrum 943 meldingen 
binnen over paracetamol vergiftiging. Als je 
vanwege kiespijn twee dagen achter elkaar 12 
tabletten van 500 mg slikt, kan dat al voor veel 
gifstoffen zorgen.

Helaas zijn de nadelen van deze pijnstillers groter 
dan de voordelen. Zo kun je hoofdpijn krijgen dóór 
de pijnstillers! Je hebt vaak hoofdpijn en daarom slik 
je pijnstillers. Na een paar maanden merk je dat je 
iedere dag hoofdpijn hebt. Waarschijnlijk heb je dan 
boven op de hoofdpijn die je al had, nu ook nog 
‘medicijnafhankelijke hoofdpijn’.

Als je dan meer dan 15 dagen per maand een 
pijnstiller inneemt, dus meer dan twee dagen per 
week, kan daarvan al sprake zijn. De beste 
behandeling van medicijnafhankelijke hoofdpijn is in 
één keer stoppen met alle pijnstillers, minimaal 
twee maanden lang.
Ontwenningsverschijnselen moet je dan wel voor 
lief nemen…

Pijnstillers zijn overal te koop. Eigenlijk zouden ze 
verboden moeten worden, Maar zover is het nog 
niet en vandaar het advies om altijd met je 
huisarts te overleggen als je langdurig pijnstillers 
nodig hebt.

Bronnen: Farmacotherapeutisch Kompas/NVIC

Onderzoek onder 52.000 mensen toonde aan dat 
ongeveer  1% van de gebruikers een ernstige 
maagbloeding krijgt. 7% van de gebruikers slikte 
meer pijnstillers dan de maximale hoeveelheid. 
Bovendien bleek 17%  van de gebruikers meerdere 
soorten ontstekingsremmers tegelijk te slikken. 
Mensen met hartproblemen moet vooral oppassen.
Gebruik je bloedverdunners dan moet je extra 
voorzichtig zijn met ibuprofen en diclofenac omdat 
die ook het bloed verdunnen! Verder gaan de 
pijnstillers niet samen met antidepressiva en 
kunnen ze de nierfunctie verminderen waardoor je 
last krijgt van vochtophopingen.

Dan maar een paracetamolletje?
Bij pijn kun je in eerste instantie het best 
paracetamol nemen.
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Analoge radio verdwijnt

Onze goeie ouwe radio is binnen afzienbare tijd 
ook niet meer wat het was. Al tientallen jaren zien 
we geen ontsierende antennes meer op daken en 
werden daarna de programma’s op 
radio en tv ruisloos per kabel beluisterd 
en bekeken. Na bijna zes decennia zit 
het tijdperk van analoge radio er dus 
op. 

Na het uitfaseren van analoge tv maakt 
radio nu de digitale overstap. Ziggo-
Vodafone trekt als laatste de kabel uit 
de stekker: tegen eind dit jaar luistert 
niemand meer in Nederland nog naar 
een analoog signaal. FM-radio maakt 
plaats voor DAB+. Wat is DAB+ en moet 
je nu snel een nieuw toestel kopen als je 
naar de radio wil blijven luisteren?
Dit moet je weten.
Zoals gezegd gaat Ziggo nu ook het analoge signaal 
afsluiten. Andere leveranciers deden het al eerder. 
De kabel wordt per regio uitgefaseerd: klanten 
worden uiterlijk vijf weken voordat het signaal 
definitief verdwijnt op de hoogte gebracht. Tegen 
eind 2021 is de kabel overal afgesloten. De 
vrijgekomen bandbreedte, met name in de lage FM-
frequenties, zal volgens Ziggo worden gebruikt om 
in de toekomst sneller internet aan te bieden. 
De kabel verdwijnt als een van de drie manieren die 
je vandaag hebt om naar radio te luisteren – 
resteren nog: radio luisteren via de ether en via het 
internet. 
Met DAB+ luister je naar radio via de ether.
DAB+ ( Digital Audio Broadcasting ) is de verbeterde 
versie van het DAB-netwerk dat sinds 1993 
gedigitaliseerde radio-uitzendingen mogelijk maakt.

Dat betekent niet dat je jouw oude radio de deur 
uit moet doen: DAB+ kun je in je bestaande radio 
integreren. Het signaal is gratis en overal in 
Nederland en België te ontvangen.
Je kunt een zender zoeken (publieke en commer-
ciële ) in een alfabetisch overzicht – dus niet op 
basis van de frequentie, terwijl je aan het FM 
wieltje draait.
Zowel landelijke als regionale zenders zijn 
beschikbaar, maar mogelijk merk je dat sommige 
lokale omroepen verdwijnen: uitzenden via DAB+ 
kost namelijk enkele honderden euro’s per maand 

en niet elke omroep kan zich dat permitteren.

Controleer of je nog analoog luistert.
Volgens Ziggo luistert nog amper 5 tot 10 procent 
van hun klanten nog analoog naar de radio. Dat 

komt neer op 200.000 tot 400.000 
mensen.
Zo ga je na of je tot die groep behoort:
* Check of je radio, naast de 
stroomkabel, nog een andere kabel (de 
coaxkabel) heeft die naar de 
wandcontactdoos gaat.
* Als dat het geval is, ga je naar 
radiofrequentie 98.8. Hoor je hier een  
boodschap van Ziggo? Zo ja, dan heb je 
nog analoge radio.
 Zo nee, dan komt jouw regio pas later 
aan de beurt voor de digitale  overstap.

Even blijven luisteren, zonder analoog signaal kan 
op verschillende manieren.
* Via de televisie:
Wie digitale televisie heeft, kan ook op tv naar de 
radio luisteren. Hoe dat werkt, is afhankelijk van de 
aangesloten mediabox. Dit is een kosteloze optie, 
maar vraagt wat handigheid om in te stellen.

* Met een FM-antenne:
Ziggo-klanten kunnen een gratis antennekabel 
bestellen. Daarmee ontvang je het signaal via de 
ether of de lucht. Een makkelijke en kosteloze optie, 
maar de kwaliteit van het signaal is niet in iedere 
regio even goed.
* Met een digitale radio-ontvanger:
Wie met de antenne slechte ontvangst heeft, kan bij 
Ziggo ook een digitale ontvanger (decoder) 
bestellen. Deze kost € 50.
Het apparaat wordt aangesloten op de huidige 
stereoset.
Het is een duurdere optie, maar wel met goede 
ontvangst. 
* Een nieuwe digitale radio kopen:
Toch toe aan een nieuwe radio? Via 
elektronicazaken en webshops zijn tal van DAB-
modellen te koop. 
* Via internet:
Online zijn tienduizenden zenders van over de hele 
wereld te vinden, waaronder de grote Nederlandse 
zenders en de regionale radiozenders.
Deze kun je gewoon beluisteren via de browser van 
je computer, tablet of smartphone.
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De Stichting Bevordering 
Verkeerseducatie organiseert 
scootmobieltrainingen.
Deze training is bedoeld voor inwoners van de 
gemeente Leeuwarden die in het bezit zijn van een 
scootmobiel. Het doel van deze ontspannen training 
is om hun rijstijl te optimaliseren zodat ze veilig en 
zelfverzekerd aan het verkeer deelnemen.
Tijdens deze 3 uur durende training wordt de 
verkeerstheorie, toegespitst op de scootmobiel 
behandeld en rijdt de cursist onder begeleiding van 
een ervaren docent een rit door de woonplaats om 
verkeerssituaties te oefenen. Daarnaast verzorgt 
Medipoint een behendigheidsparcours en 
technische check van de scootmobiel.
Jelly Helmer, projectleider (woensdagmiddag en 
donderdag afwezig)

De Stichting Bevordering 
Verkeerseducatie organiseert 
rijvaardigheidstrainingen

De rijvaardigheidstraining bestaat uit 3 workshops 
van een uur, waarbij de deelnemers een praktijkrit 
met een instructeur in eigen auto hebben, een 
update krijgen van de verkeerstheorie en een derde 
workshop, welke verschillend kan zijn. In Stiens 
bijvoorbeeld gaat deze derde workshop over 
Waarnemen & Verkeersveiligheid, in interactieve 
vorm. In Leeuwarden gaan we deze derde workshop 
met de deelnemers de slipbaan op. Deelname aan 
deze training kost € 10,-, de overige kosten worden 
vergoed door de gemeente.  
Jelly Helmer, projectleider (woensdagmiddag en 
donderdag afwezig)

De digitale radio.
Digitale radio heeft verschillende voordelen:
* Ontvangstkwaliteit: je krijgt een kraakheldere 
ontvangst, dus geen ruis meer.
DAB+ blijft ook bij een zwak signaal stabiel. 
* Geluidskwaliteit: afhankelijk van de 
zendfrequentie (k/Bit) van de zender, biedt digitale 
radio een genuanceerder en voller geluidsbeeld dan 

we van FM gewend zijn.
* Groot aanbod: Je kunt tal van zenders ontvangen.
* Extra opties: afhankelijk van de zender en 
ontvanger kunnen er teksten of afbeeldingen voor 
weerkaarten, sporttabellen en albumcovers worden 
getoond.

(Consumenteninfo. Radar )
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In deze puzzel dient u van alle losse woorden 25 bestaande spreekwoorden te maken. In de
vakjes onder de puzzel kunt u de woorden overnemen. Om u een beetje op weg te helpen is
er uit elk spreekwoord alvast 1 woordje vermeld. 

thuis ieder schip vegen het van zijn eten de ver
nieuwe al niet loontje alle waard maalt wil wonden schuld zijn

dag gaan van het de hoge is niet wind uit begint
het april bezems wie ander naar een je duur geld schapen
de een de halve oog ge west hart zijn is zijn

voor dan veel een boter doende hemd vis met baten goud
de begin komt valt huisje de tijd wat waar makke pluk

maakt is brood komt doet haard werk die kosten heelt best
het kun boom één appels raad goed is mooi vangen is

heeft eigen eerst de schoon hok leert appel belofte rok het
daar boontje de er zijn komt bij bezint dood kruisje in
eer uit veel bomen nader gaan de zure eerst het om

goede de oost alle een een ie men is bord

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.

♠ De oplossing graag inleveren voor 17 september. ♣

PUZZEL

Nepmails en WhatsApp berichten

Onlangs kreeg ik een mail van onze vorige voorzitter of ik even € 5.877,00 over wilde maken. Voor 
onkosten augustus. Het leek helemaal te kloppen, e-mail adres en ook de ondertekening. Ik had direct 
door dat dit een nepmail was, ten eerste vragen wij als bestuur niet van die bedragen, zonder dat 
eerst grondig te overleggen, waar het voor dient. Maar het is heel gevaarlijk, het lijkt zo echt. 

Dat geldt ook voor whatsapp-berichten, mijn telefoon is stuk, kunnen jullie even geld overmaken. Het is 
een vroegere collega van mij overkomen, haar dochter en schoonzoon waren een weekend weg. Er werd 
om € 1.800,00 gevraagd, haar dochter haar telefoon was gestolen. De betreffende collega belt haar 
schoonzoon, die neemt niet op. Dus zij 
begint te twijfelen gaat het toch maar 
overmaken. U raadt het al, was weer 
een nep bericht en zij was haar geld 
kwijt. Dat is ontzettend sneu, dus wees 
gewaarschuwd, betaal niet eerder dan 
wanneer u  zeker weet dat het klopt.

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

PUZZEL

1 boom
2 west
3 april
4 kosten
5 duur
6 halve
7 maakt
8 vegen
9 eer

10 wind
11 zijn
12 bord
13 bij
14 heelt
15 wie
16 zijn
17 haard
18 men
19 appels
20 is
21 het
22 naar
23 pluk
24 één
25 makke

De oplossing bestaat uit de volgende 4 woorden:
van nr:11/nr:14/nr:19/nr:5 het 2e woord.

Oplossing:

De winnaar van de puzzel van de maand juli/augustus is Dhr. H. Coolen. De oplossing was: 
piekeren is de verkeerde kant op fantaseren.
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Interview met Jan van Olffen door Dik van Vliet

De jonge Jan van Olffen groeide op in de 
Amsterdamse wijk Tuindorp Oostzaan. Een 
bijzondere arbeidersbuurt vlakbij de grote 
scheepswerven aan de noordkant van het IJ. Lage 
huizen met tuintjes en weinig verkeer. De jeugd had 
de straat en kon nog onbekommerd buiten spelen. 
Eens in de week liepen de klassen van de lagere 
school in colonne naar het gemeentelijk badhuis 
voor een douchebeurt. Voor   Jan zelf waren de 
huiselijke omstandigheden minder idyllisch. Zijn 
moeder had een zwakke gezondheid en werd 
bijgestaan door zijn oma, die vroeg weduwe was 
geworden. Toen zijn moeder overleed was Jan 16 
jaar en werd hij feitelijk dakloos. Jan redde zichzelf 
met allerlei baantjes en tijdelijke onderkomens.

In 1961 diende zich met de dienstplicht een omkeer 
in zijn situatie aan. Zoals alles in het kleurrijke leven 
van Jan liep het anders dan normaal. Van de 
luchtafweer in Ossendrecht naar de koksschool in 
Leiden en via Havelte naar de kazerne in 
Leeuwarden. Hij volgde daar een cursus 
‘bioscooptechniek’  leerde  filmprojectors bedienen 
en mocht dat ook in Leeuwarder bioscopen in 
praktijk brengen. Het betekende een welkome 
bijverdienste op de zeer karige wedde voor 
dienstplichtigen. Na deze periode leerde hij Caroline 
zijn vrouw kennen en kreeg een baan in een 
Amsterdamse bioscoop aangeboden. Ze verhuisden 
naar een woning in ‘jawel!’ Tuindorp Oostzaan. Lang 
duurde dat niet want er kwam uit dat het, niet 
toegestane, onderverhuur betrof. Bij Tivoli aan de 
Nieuwstad hadden ze nog een filmoperateur nodig 
en boven de bioscoop was woonruimte. De keus 
was snel gemaakt. Bijna 2 jaar heeft Jan dat gedaan. 
Een boeiende tijd zegt hij er over. Vooraf nieuw 
uitgebrachte films bekijken en beoordelen, In het 
bijzonder herinnert hij zich dat in Leeuwarden ‘De 
Overval’ werd opgenomen waarvan scenes op het 
grote scherm van Tivoli werden geprojecteerd. 
Direct contact met regisseurs en acteurs. Mooi, 
maar je woont boven je werk en kan op elk 
(on)gewenst moment opdraven en dat gaat ten 
koste van jouw vrijheid. Daarom ging hij een paar 
zomerseizoenen als kok op Terschelling en Texel 
werken. ’s Winters aangevuld met ambulant werk. 
Zijn zoons Robert en Jan genoten natuurlijk wel van 

Wie denk jij wel dat je bent?

die lange strandvakanties op de eilanden. 

Na een langdurige ziekteperiode werd Jan lid van de 
schaakvereniging ‘Philidor’. Na het stellen van een 
tweetal opmerkelijke vragen op een clubvergadering 
werd in hem een bestuurlijk talent onderkend en 
werd hij gevraagd om namens de schaaksport zitting 
te nemen in de Sportraad. Een adviesorgaan van de 
gemeente. Het bleek een opmaat voor zijn 32 jarige 
loopbaan als gemeenteraadslid, waarvan 28 voor de 
PvdA. Hij ontpopte zich als een sociaal bewogen 
raadslid. Dat werd door de kiezers gewaardeerd en 
keer op keer beloond met veel voorkeurstemmen.

De bewogenheid van Caroline en Jan kwam ook tot 
uiting in hun werk voor de tijdelijke kinderopvang. 
Ze verhuisden er zelfs voor naar een grotere 
woning. In totaal betrof het wel 50 kinderen die 
voor een kortere of langere periode goed 
opgevangen moesten worden.  Zoals de Wit 
Russische pleegdochter die na 8 maanden door de 
vreemdelingenpolitie dreigde te worden uitgezet 
omdat, zoals ze zeiden, er nog een lege vliegtuig-
stoel beschikbaar was.
Dat moet je niet tegen Jan zeggen. Hij heeft de 
uitzetting 6 jaar lang bestreden en dat resulteerde 
uiteindelijk in een permanente verblijfsvergunning, 
Caroline en hij hebben er een warme blijvende band 
met haar aan overgehouden. Tekenend is ook het 
verhaal van de pleegzoon die voor de kinderrechter 
verscheen. Aan het einde van de behandeling vroeg 
de rechter “Heb jijzelf nog een vraag?”. Nou die had 
hij: “Ik wil graag bij ome Jan en tante Carolien 
blijven, mag dat?”

Jan van Olffen
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Jan nam het stokje over van Douwe Schaafsma en 
werd voorzitter van het lokale ANBO bestuur. In 
2015/16 veranderde de ANBO de bestuurlijke 
organisatie. Lokale besturen werden 
getransformeerd in een soort activiteitenteams. De 
afdelingen verloren de zeggenschap over hun 
geldmiddelen en moesten voortaan voor alle 
activiteiten budget vragen aan de centrale ANBO.
“Eigenlijk zijn we bestolen” zegt Jan er over. Zelfs 
gelden van legaten en bijdragen voor het kerstdiner 
van de afdeling werden weggesluisd.
Lokaal overleg met gemeenten, provincies en de 
andere ouderenbonden werd verboden. In die tijd 
werd Jan benaderd door de Leeuwarder Courant 
voor een telefonisch interview. Niet lang daarna 
kreeg hij een woedend telefoontje van het ANBO 
kantoor in Woerden met de vraag “Wie denk jij wel 
dat je bent?”. Dit was de druppel die Jans’ emmer 
deed overlopen. 

Met nog een aantal andere bondgenoten werd het 
initiatief genomen voor de oprichting van de LOS. 
Tijdens een drukbezochte vergadering in augustus 
2015 werd de oprichting bekendgemaakt. 

Dertienhonderd senioren lieten zich inschrijven. LOS 
ging los.

Een prachtige vereniging, die al heel snel alle 
activiteiten van de ANBO overnam en daarmee de 
ANBO in Leeuwarden praktisch overbodig maakte. 
En Jan?..... tja die weet echt wel wie hij is. 

Caroline van Olffen

Blije gezichten bij de oprichtingsvergadering van LOS. Foto Leeuwarder Courant 19 augustus 2015
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Leeuwarden havenstad. Het klinkt tegenwoordig 
wellicht wat vreemd maar rond het jaar 1050 was 
Leeuwarden, gelegen aan een inham van de 
Middelzee, een havenstad. En niet een 
onbelangrijke, want in Leeuwarden geslagen 
munten zijn bij opgravingen langs de hele 
Oostzeekust en tot diep in Polen en Rusland 
teruggevonden. 

Die munten waren de z.g. 
Brunonen, genoemd naar de 
graven van Brunswijk die in die 
jaren het landsheerlijk gezag 
over Friesland hadden. 
Toen de graven van Brunswijk 
hun macht over Friesland 
kwijtraakten, eindigde ook de 
muntslag in Leeuwarden. Pas in 
1417 kreeg de stad van de 
Duitse keizer Sigismund weer 
het recht om munten te slaan. Wat er geslagen 
werd waren over het algemeen kleine zilveren 
munten als kromstaarten, vliegers en vuurijzers. 

Ook in andere 
Friese steden 
werd in die 
jaren gemunt. 
Daar maakte 
hertog Georg 
van Saksen in 
1504 een einde 
aan, hij 

concentreerde de aanmaak van munten in 
Leeuwarden. De munt leidde in die jaren een 
kwakkelend bestaan. De Saksische munt sloot al na 
enkele jaren en ook een door Karel V in 1527 
opgerichte munt hield het maar tot 1530 vol.

Pas toen Friesland zich in 1580 ontdaan had van de 
Spaanse overheersing, werd de munt weer actief. 
Grote hoeveelheden gouden, zilveren en koperen 
munten werden er geslagen waaronder bekende 
munten als dukaten, florijnen en daalders maar ook 
minder bekende als snaphanen, stoters en butkens. 
De munt bevond zich in die jaren in een van de 
gebouwen van het voormalige Galileërklooster aan 
de Tweebaksmarkt.

Leeuwarder munten

In 1671 stapte men over van het met de hamer 
slaan van munten naar de methode van het 
schroefmunten. Enkele jaren later verhuisde de 
munt naar een nieuw gebouw in de tuin achter het 
Holdingahuis in de Grote Kerkstraat. De activiteit 
van de munt was toen echter al behoorlijk terug-
gelopen. De laatste Leeuwarder muntmeester was 
Henricus Dortsman die in 1752 overleed. Kort 
daarna hieven de Staten van Friesland de munt op.

Toch zijn er nadien nog munten gemaakt in 
Leeuwarden, zij het van een geheel andere aard. In 
de eerste helft van de 19e eeuw werd ten behoeve 
gevangenen geld gemaakt dat met werken in de 
gevangenis kon worden verdiend en dat besteed 
kon worden in de kantine van de gevangenis. 

De in de Leeuwarder 
gevangenis gebruikte 
munten waren te herkennen 
aan een L. Het geld werd 
niet officieel gemunt maar 
gemaakt door een 
Leeuwarder blikslager. 
In 1861 werd het gebruik 

van gevangenisgeld weer verboden.

Leendert Plaisier

Een z.g. Brunoon, 
geslagen in 
Leeuwarden rond 
1100, gevonden in 
het Oostzeegebied.

Een Friese 30 stuivers-daalder, geslagen in Leeuwarden 
rond 1685.

Een dubbele Saksische stuiver, 
muntslag in Leeuwarden rond 1506.

Een gouden dukaat uit 1595, geslagen in Leeuwarden.



25

Zo, de vakantie is weer voorbij en we zijn toch 
weer een beetje aangekomen of hebben het te 
druk met speciale vakantie dingen gehad wat de 
souplesse niet ten goede is gekomen.

Door de vorige oefeningen regelmatig te doen, ook 
tijdens de vakantie, ben je misschien toch een 
beetje fit gebleven. Als dat niet het 
geval is dan gewoon weer met de 
eerdere oefeningen beginnen en 
daarna  de volgende oefening 
proberen.

Bij de laatste oefening liggen we nog 
steeds op de buik, met een kussen 
onder de navel.

Nu gaan we proberen om met de beide 
handen onder de kin te komen, terwijl 
we op de buik liggen. Als dat gelukt is 
dan gaan we proberen om het hoofd, 
met de handen daaronder, een paar 
centimeter op te tillen en een paar 
tellen vast te houden. (3 tellen)
Als dat goed gaat dan kun je daarna 
proberen om zover omhoog te tillen dat 
ook de armen en de schouders van de 
matras los komen.
Als dat allemaal lukt probeer dan om 
iedere keer dat je je armen met het 
hoofd daarop en je schouders van de 
matras optilt om 3 a 4 tellen vast te 
houden en herhaal dit 3 a 4 keer.
Maar, zoals ik steeds heb gezegd, nooit 
forceren.
Je mag best voelen dat er iets gebeurd 
met je maar het mag nooit pijn doen.

Dit is een heel goede oefening om de lange 
rugspieren te versterken.
Want, als je ouder wordt worden de spieren minder 
sterk waardoor er meer druk op je rugwervels komt 
en dat kan heel gevoelig zijn om het woord pijnlijk 
maar niet te gebruiken.
Door je  best te doen om die rugspieren redelijk 
sterk te houden heb je een grote kans dat je minder 
snel last van de rug krijgt.

LET WEL OP; Dit is een oefening die pas na een paar 
maanden resultaat heeft.

MAAR NOGMAALS; NOOIT FORCEREN.

Veel plezier met bewegen.

Willem de Boer

Bewegen Thuis
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Adressen en telefoonnummers

Voorzitter activiteitencommissie:
W. de Boer
Tel: 058 21 24 005 of 0653 636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

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
Hilly Wijnstra, tel. 058 2153408

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 SEPTEMBER 2021-
Do.  2 sept. 9.30 uur het vooronder, Gealanden vergadering activiteitencommissie

Ma. 6 sept. 13.30 uur le Biberon, Julianapark 2 jeu de boules
Di. 7 sept. 14.00 uur start De Blauwe Golf wandelen

Ma. 13 sept. 14.00 uur het vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Di. 14 sept. 14.00 uur start De Blauwe Golf wandelen
Vr. 17 sept. 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij
Za. 18 sept 14.00 uur start fietswinkel Terpstra Verl. Schrans fietsen

Di. 21 sept. 14.00 uur start De Blauwe Golf wandelen
Wo. 22 sept. 8.30 uur vertrek transferium Kalverdijkje reisje Kampen
Za. 25 sept. 14.30 uur Kurioskerk Julianalaan BABS

Di. 28 sept. 14.00 uur start De Blauwe Golf wandelen
Wo. 29 sept. 14.00 uur start McDonald's Goutum fietsen

Ma. 27 sept. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen LOS-VAST

ROZEE

ROZEE Leeuwarden  is de ontmoetingsgroep 
van COC Friesland voor lesbische, homo- en 
biseksuele ouderen (50+) uit Friesland. De 
bijeenkomsten zijn voor ieder die zich 
betrokken voelt bij deze doelgroep. 

De volgende Rozee bijeenkomst is 21 
september, 14.00 uur, Leeuwarden, plaats 
nog onbekend, kosten 5 euro. 
Inleiding “Homoseksualiteit in een 
gereformeerd gezin”, door Jakob Kaman. 
Aanmelden verplicht, bij 
anneveenendaal@online.nl 
Coc, Harlingertrekweg 53, 8913HR 
Leeuwarden. 

Nadere informatie www.cocfriesland.nl  

Een verkoper mag alleen nog bellen als u daar 
toestemming voor heeft gegeven, of als u klant of 
lid bent (geweest) van een organisatie. Ook als u 
een petitie heeft ondertekend of uw telefoon-
nummer heeft doorgegeven aan een goed doel.

Wordt u toch gebeld door een 
organisatie of goed doel? Zeg dan 
meteen: ”Bel mij niet ”, dan 
mogen zij niet meer bellen.
Doet een verkoper dat, zeg dan: 
“Ik wil dat u mij nooit meer belt”, 
daar moeten zij zich aan houden.

Heeft u iets gekocht aan de telefoon en heeft u 
spijt? Neem binnen 14 dagen contact op met de 
verkoper. Zeg dat u de aankoop niet meer wilt. U 
hoeft geen reden op te geven.
Blijft een verkoper toch bellen? Dan is de beller in 
overtreding. U kunt dit melden bij de ACM 
ConsuWijzer. Bel: 088 0707070
Meer informatie? Kijk op www.consuwijzer.nl/
telemarketing

Vanaf 1 juli mogen verkopers 
u niet meer zomaar bellen
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(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!      


