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Beste Fietsvrienden
Oktober is traditioneel onze laatste fietsmaand en 
helaas is het al bijna zover.
We hebben de afgelopen tijd heel veel gefietst en 
met een steeds grotere groep.
Vaak moesten we de rit van zaterdag twee keer 
fietsen omdat anders de groep te groot werd en dus 
te gevaarlijk.
Dit is heel fijn om mee te maken en velen van ons 
betreuren het dan ook dat het fietsseizoen weer 
bijna is afgelopen.
Maar (nog ) niet getreurd: er zijn weer twee mooie 
ritten te gaan.

Op zaterdag 9 oktober gaan we naar de 
Trynwalden en deze keer is het de beurt aan 
Readtjerk en Munein.
We gaan koffiedrinken bij café Moarkswâl te 
Aldtsjerk.

Opstappen: Jumbo Canadezenlaan om 2 uur.
Opgave: Bij Klaasje Jonker: via telefoonnummer 06 
8007 8387
Bellen op donderdag 7 of vrijdag 8 oktober van 
16.00 en 18.00 uur.
Alleen per persoon en niet via de app.

Op woensdag 20 oktober gaan we richting Stiens 
en Berlikum fietsen.
Ook hier hebben we een mooie route uitgezocht.
We drinken koffie in de Molen in Vrouwbuurster-
molen.

Opstappen: om 2 uur bij de rotonde bij het 
Rengerspark.
Opgave: Bij Klaasje Jonker via telefoonnummer 06 
8007 8387
Bellen op maandag 18 en dinsdag 19 oktober tussen 
16.00 en 18.00 uur.
Alleen telefonisch per persoon en niet via de app.

We hopen op een grote opkomst en anders zien wij 
u graag weer in de maand april van het volgende 
jaar terug in een goede gezondheid.
Hilly en Klaasje

Foto: Johan Eisma
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De mooie dagen van begin september hebben de zomer nog een 
beetje goed gemaakt.

De bladeren aan de bomen beginnen wat te verkleuren, daarmee zien 
we dat de herfst voor de deur staat. 
Het hele voorjaar en zomer van gedachten wisselen door onze Haagse 
politici heeft ons weinig positiefs gebracht. Bij Prinsjesdag zullen er 
ook geen opzienbarende verwachtingen, vooral van ons senioren, zijn. 
Onder onze leden zijn er ook vast die connecties hebben met agrariërs. 
De politiek wil dat ze land inleveren voor Natura 2000, om zo de 
stikstof-problematiek te verminderen. Waar gaat het naar toe in ons 
landje?
Ook andere sectoren o.a. de bouw hebben met moeilijkheden te 
maken. Er is een tekort aan goed personeel, tekort aan materiaal als 
hout en kunststof met als gevolg dat dit de huizenprijzen weer 
omhoog jaagt.
Dan moeten we over enige jaren van het gas af. Kunnen we binnenkort 
nog wel een nieuwe cv-ketel kopen?
In Leeuwarden experimenteren ze op dit ogenblik om aardwarmte op 
te pompen. We wachten af hoe de wetenschappers dit vorm gaan 
geven.
Dan de huizenproblematiek. De prijzen worden steeds hoger. Het is 
wel een aantrekkelijke markt om iets te verkopen maar dan? Iets 
kleiners, wat wij senioren wellicht willen, daar betaal je de hoofdprijs 
voor: daar passen we voor.
De hoge prijzen zorgen ervoor dat de doorstroming helemaal 
stagneert.
Nu vooral de culturele activiteiten in de komende tijd weer gaan 
plaatsvinden kunnen we weer genieten van wat LOS on te bieden 
heeft.
Ik hoop dat er voor ieder wat wils bij is en daarvan kan genieten.

Herfst in aankomst
De natuur is nog wel wat groen,
snel veranderende kleur beduidt het doel.
Stil vergaan gevallen bladeren in verende tapijten,
dat als humus zijn leven verder kan verslijten.
We kunnen ons koesteren bij de verwarming, 
met een passend drankje dat er ook wel inging.
Stevige voeding wordt weer in de keuken bereid,
erwtensoep, sudderlapjes, daarmee wordt menigeen verblijd.
Het is een berustend gevoel dat de natuur je dit bracht,
zeker als af en toe het winterzonnetje lacht.

Mariet Wit, interim-voorzitter.

Van de Bestuurstafel
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Activiteiten LOS

Eindelijk kunnen, en mogen wij als Activiteiten-
commissie weer leuke middagen en andere 
activiteiten voor u als lid van LOS organiseren.
En dat gaan wij ook doen !!!!!

Ook de normale activiteiten zoals Koersbal en de 
Instuif worden binnenkort weer opgestart.
De buitenactiviteiten konden gelukkig gewoon 
doorgaan, maar wel met 1,5 meter afstand.

Maar…..
Corona is nog niet voorbij, dus zijn er nog steeds 
regels waar ook wij ons aan moeten houden. Voor 
ons eigen gezondheid en voor die van anderen.

DIT IS BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN
Als u naar een bijeenkomst of activiteit van LOS wilt 
moet u laten zien dat u gevaccineerd bent, door 
middel van een QR code of het bewijs van inenting 
(gele boekje) of negatief getest bent door de uitslag 
van de test te tonen, of dat u hersteld bent van 
Corona door ook hier een bewijs van te tonen.
Dit zijn dezelfde regels als bij alle andere activiteiten 
zoals Theater en Bioscoop.

Het is even niet anders. 
Zolang de corona nog in deze vorm onder ons is 
moeten wij ons aan deze regels houden.
Ik wens u namens de Activiteitencommissie van LOS 
een heel mooi winterseizoen toe, tot ziens.
Willem de Boer

*  Misschien weet u het, maar het dorp 
Hemelum staat er eentje: een klooster van 
de Russisch-orthodoxe kerk.
U kunt er een rondleiding krijgen van een half uur 
voor minimaal 8 – 10 personen en het kost € 3,50 
per persoon.
U moet wel in de kerk gepaste kleding dragen.
U vindt het klooster aan de Buorren 18.

Een afspraak kunt u maken met vader Jewsewy, tel. 
0514-581537 of via  info@kloosterhemelum.nl
Op www.fietsen123.nl vindt u een fietsroute die 
langs het klooster komt.

*  Liefhebbers van vogels kunnen hun hart 
ophalen bij het buurtschap Zwarte Haan 
aan de Waddenkust.
Tienduizenden kluten, bergeenden en veel 
strandlopers verzamelen zich daar  in de nazomer- 
vooral bij hoogwater. 

*  Op 9 oktober wordt de laatste in een 
reeks van streekmarkten gehouden bij de 
monumentale boerderij ‘de Vertakking’ 
aan de Binnendyk 73 in Ryptsjerk.
U kunt de markt bezoeken op zaterdag 9 oktober 
van 10.00 uur – 17.00 uur.
De entree is gratis en dat geldt ook voor het 
parkeren.

UITSTAPJES IN FRIESLAND

Mededelingen vanuit de 
activiteitencommissie
Koersbal
Na lange tijd zijn de “wijkcentra” weer open.
We beginnen met één keer per veertien dagen met 
koersbal in:
- wijkcentrum “Nijlân” op 13 oktober van ± 9.30 - 

± 12.00 uur
- wijkcentrum “Vrijheidswijk’ op 13 oktober van ± 

14.00 - ± 16.00 uur
We kijken uit naar nieuwe deelnemers. Kom eens 
langs en drink een kopje met ons mee.
Dirkje Santhuizen en Rika Houwing.

Instuif 
Na een lange afwezigheid, gaan wij 3 oktober a.s. 
weer beginnen met de INSTUIF. Dit is een gezellige 
middag op de 1e zondagmiddag van de maand. Wij 
komen gezellig bij elkaar om lekker bij te kletsen, 
een kopje koffie/thee te drinken en een spelletje te 
doen. Later nog een lekker advocaatje, zodat de 
lange zondagmiddag zo voorbij is. Wij beginnen om 
14.00 uur en het is rond 16.30 uur afgelopen. Het 
wordt gehouden in het MFC Mozaïek, 
Droppingstraat 14, 8923 BW te Leeuwarden,  dit is 
in de Vrijheidswijk. We hopen op wat nieuwe 
gezichten. Tot ziens.
Tiny Boersma 
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1 oktober is het 
Nationale Ouderendag

Zoek elkaar op! Want ouder worden doe je samen.

Vorig jaar werden duizenden ouderen op Nationale 
Ouderendag verrast met een kaartje of een taartje.
Dit jaar zetten breiclubs, sportclubs en 
BoodschappenPlusBussen hun deuren wijd open 
om ouderen uit hun buurt een feestelijke middag te 
bezorgen en elkaar te laten ontmoeten.
Want: Ouder worden doe je samen!

Ouderen vinden het fijn om voorgelezen te worden.
Op 1 oktober vindt de nationale Voorleeslunch 
plaats.
Bibliotheken, zorginstellingen en clubs van het 
Ouderenfonds doen mee.
Mensje van Keulen schrijft dit jaar het verhaal en ze 
leest het zelf voor op NPO1 om 13.15 uur, bij 
Omroep MAX.

FRAUDEHELPDESK

Een pakketje dat niet 
bezorgd kon worden of 
een gemiste oproep? 
Vertrouw sms’jes met 
deze boodschap niet 
meteen.
Er doen berichten de 
ronde die linken naar kwaadaardige software, 
waarschuwt de Fraudehelpdesk.

Er zijn nu twee soorten oplichtings-sms’jes. 
De eerste wordt verstuurd uit naam van 
koeriersdiensten, die zogenaamd een pakje niet 
konden afleveren. De andere gaat over een gemiste 
oproep of voicemailbericht.
Klik je, dan kan de oplichter je telefoonnummer 
misbruiken en kosten maken.
Toch per abuis geklikt?  Neem zo snel mogelijk 
contact op met je telefoonprovider.

VERGOEDING 
GORDELROOSVACCIN

Vanaf 1 augustus wordt 
vanuit de basisverzekering het 
Shingrixvaccin  tegen 
gordelroos gedeeltelijk 
vergoed.

Gordelroos, ook wel herpes zoster genoemd, is een 
nare en vaak erg pijnlijke, soms littekens nalatende 
huiduitslag.
De aandoening komt vooral voor bij senioren met 
verminderde weerstand en is het gevolg van een 
infectie met het ‘varicella zoster virus’.

Kenmerkend zijn kleine blaasjes die in een groepje 
of in een langwerpig gebied (gordel)  bijeen liggen.
Ze veroorzaken jeuk of pijn en gaan later over in een 
wondje waar een korstje op komt.
Aldus de website www.huidziekten.nl .

In aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding komen 
o.a. mensen die recent een stamceltransplantatie 
hebben ondergaan of daarvan in afwachting zijn.
Maar ook kankerpatiënten met een solide tumor of 
hematologische kanker, evenals mensen met hiv. 

Oktobertooi met groene blaân
Duidt een strenge winter aan

Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen
Maar ook jicht en andere plagen.

                                       Edith Holden
 
Oktober was bij de Romeinen de achtste maand, 
vandaar de afleiding van octo=acht.
Deze maand wordt ook wel wijnmaand genoemd.

Oktober is ook de tweede herfstmaand en stilletjes 
hopen we dat de stormen nog even weg zullen 
blijven.
Wat we in augustus aan mooie dagen misten, 
september trakteerde ons op een aantal  dagen met 
veel  zonneschijn.

OKTOBER
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Jaap’s Hoekje

Jaaps hoekje. Rondje over het 
Vliet – deel 4
In de vorige LosVast eindigden we 
ons rondje over ‘Ut Fliët’ bij de 
kruising met de Bleeklaan en de Bote van 
Bolswertstraat. Op die plek gaan we hier verder. 
Prachtig geïllustreerd (nou ja, prachtig…..?) met een 

fraaie foto (foto 1), 
gemaakt in 1969, toen 
de beslissing al was 
genomen om een 
groot deel van het 
Leeuwarder riviertje 
te dempen. De 
Camminghabrug is al 
met hekken afgezet 
en de lokale bevolking 
is de gemeente al te 
hulp geschoten door 

haar overtollige huis- en werkplaatsvoorraden al 
vast in het water te dumpen. De stank van de gracht 
druipt haast van de prent af.
De foto spreekt boekdelen; de op weg naar hun 
werk fietsende ambtenaren denken er het hunne 
van, aardappelhandelaar Kroes uit Blija moet 
binnenkort zijn route verleggen en in het café van 
Pé de Bruin zal de toekomst van de Vlietzone 
ongetwijfeld aan de stamtafel onderwerp van 
gesprek zijn. 
Aan diezelfde tafel zal ook het nodige gezegd zijn 
over de plannen waarom de Bleeklaan zo breed 
uitgevallen is. De gemeente had namelijk in de jaren 
‘20 van de vorige eeuw het illustere plan om in het 
midden van die laan een trambaan aan te leggen. 

In de jaren 1969-1971 werd het Vliet gedempt. Eerst 
het gedeelte van de stad naar de Bleeklaan, daarna 

het oostelijk stuk richting Noordvlietslot. De 
betonnen brug over het Vliet op deze kruising gaf 
zich echter niet zo gauw gewonnen (foto 2). Ooit 
werd deze zo stevig aangelegd om de beoogde 
tramlijn te kunnen dragen. Maar toen men daaraan 
toe was, was de tram als openbaar vervoermiddel 
alweer uit de gratie.
Na de Camminghabrug kenmerkt het Noordvliet 
zich door lange rijen lage en niet al te grote 
woningen, waarvan sommige in latere jaren een 
woon-winkel-combinatie vormden. Wie herinnert 
zich niet de automatiek van Stöpetie; de naam van 
de eigenaar werd graag ‘omgebouwd’ tot Stompe 
Tinus. Maar ook vonden we op dit deel o.a. Rinsma, 
handelaar in klompen en Henk van der Roest, 
kleermaker, maar in de wijk ‘beroemd’ geworden als 
initiatiefnemer en organisator van de Lunato, de 
jaarlijks terugkerende kermis op het Cambuurplein. 
Op de hoek met de Noordvlietstraat zat de Centra 

van De Vries (foto 
3), een van de 
vele kruideniers-
winkels die de 
omgeving rijk 
was.

Op de andere hoek, het pand waar nu drukkerij FE 
Druk zit, troffen we Hardeveld (foto 4) aan, 
volgende het adresboek ‘handelaar in gebreide 
goederen’. Later zullen 
daar ongetwijfeld ook 
manufacturen als 
handdoeken, hemden 
en onderbroeken 
(zowel de korte als de 
lekkere warme, lange 
edities) aan 
toegevoegd zijn, want 
die lagen ook keurig 
uitgestald in de goed 
verzorgde etalage. 
Om nog even terug te 
komen op het onderwerp breiwol: mijn echtgenote 
kan het zich nog goed herinneren dat zij in haar 
meisjesjaren ooit het plan had om een 
cyclaamkleurig truitje te gaan breien, maar dat de 
financiën het niet toelieten om alle wol in een keer 
te kopen. Maar telkens een bolletje wol halen 
bracht ook een risico met zich mee, want als na 
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verloop van tijd de winkelvoorraad op was en er 
nieuwe aanvoer kwam, dan kon het best gebeuren 
dat deze wol niet van hetzelfde ‘verfbad’ was. En 
dat betekende dan weer dat er kleurverschil zou 
optreden in het brei-kunstwerkje. 
Hardeveld had daarvoor een speciale service voor 
zijn klanten bedacht. Samen met de klant werd 
berekend hoeveel bolletjes wol er nodig waren voor 
het breiwerk. De winkelier leverde dan de eerste bol 
en legde de rest apart in ‘het schap’ met daarop een 
briefje met naam en adres van de nijvere breister. 
Die kon, zo gauw de eerste bol op was en de centjes 
het toelieten steeds weer een of meerdere bolletjes 
uit haar ’eigen’ voorraad afnemen. Een soort van 
‘breien op afbetaling’.

Heel vroeger konden de wijkbewoners hier vanuit 
de Noordvlietstraat het Vliet oversteken via een 
schilderachtig houten bruggetje, de Blauwe Brug 

(foto 5). Ze kwamen dan op het Zuidvliet uit ter 
hoogte van Pietersburen. 

We hebben hier al een stukje Zuidvliet 
overgeslagen, een gedeelte met een aantal grotere 
bedrijfspanden, zoals een pakhuis dat jarenlang als 
opslag van zonneschermen, jaloezieën en tenten 
diende voor Wagenaar uit de Wijbrand de 
Geeststraat. In een paar verwaarloosde 
opslagplaatsen startte ooit Oane Bosma, een 
‘zwarte schaap’ in zijn familie, zijn cash-en-
carrybedrijf in tuinstoelen en -meubelen. Een 
gouden greep voor die tijd, met op topdagen grote 
files op het Vliet. De omzet nam zo’n vlucht dat er 
noodzaak was om uit te breiden. Dat gebeurde in 
een gigantische hal op de Hemrik, waar de 
beroemde no-nonsens-naam De Mazzelshop 
inmiddels is omgebouwd tot een -wat mij betreft- 
minder ‘pakkende’ naam: Ultiem Buitenleven.

Kolenhandelaren vonden we ook in dit deel van de 
stad, die van Siegersma bijvoorbeeld, maar ook 
Drijfhout en Hummel hadden aan het Zuidvliet hun 
opslag. Machinefabriek Friesland was een goed 
draaiend bedrijf in de regio, waar veel buurtgenoten 
hun brood verdienden. Het fraaie buitenhuis 
Welgelegen, ooit de woning van moleneigenaar 
Hekman, was een behoorlijk vreemde eend in deze 

bijt. Het was in 1952 (foto 6) nog in een redelijke 
staat van onderhoud, maar de rommelige omgeving 
stemde niet tot veel vrolijkheid. In de loop van de 
jaren kwam het huis leeg te staan en werd, evenals 
de rest van de omgeving, meegezogen in de 
verpaupering die in rap tempo plaatsvond.

We hadden het al even over de molen. De beeld-
bepalende oliemolen De Fenix werd oorspronkelijk 
gebouw in 1642, maar in de loop van de tijd enige 
malen afgebrand, verwoest en herbouwd, het laatst 
in 1752 met als nieuwe naam De Jonge Fenix. De 
molen werd gesloopt in 1904, de fraaie gevelsteen 
bleef gespaard en vond een mooie plek in een 
zijmuur bij het Sint Anthony Gasthuis in de Pijlsteeg.

Achter de molen verrees een buurtschapje met 
simpele huisjes, als huisvesting voor de arbeiders. 
Het buurtje werd Pietersburen genoemd, als 
eerbetoon aan toenmalige eigenaar Pieter van der 
Meulen. Na de afbraak verrees er in de buurt 
nieuwbouw en werd de naam Pietersburen officieel 
toegekend. 
De prachtige naam Straat van Welgelegen knipoogt 
naar het verdwenen buitenhuis en de daarnaast 
gelegen Werf Welgelegen.

Het laatste deel van het Zuidvliet was één groot 
bedrijventerrein. Bij de Friesche Oliehandel, 
Bouwbedrijf Kolk, de botenwerf van Langenberg en 
de opvallende Stoomketelfabriek van de firma Van 
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Duuren (foto 7) was de grote bedrijvigheid meer 
regel dan uitzondering. De Van Duurens waren ook 
eigenaar van de beroemde rondvaartboten 
Watersport I en II. Via het water van het Vliet 
werden dagelijks alle benodigde materialen 
aangevoerd. Met alle gezellige drukte van dien.
De Noordvlietkant was voornamelijk de kant waar 
gewoond werd. De hoge huisnummering -tot over 
de 500- verwijst ook naar de vele stegen waar de 
vele arbeidersgezinnen hun armzalige huisjes 
vonden. Het waren meest laagopgeleide 
medeburgers; in het adresboek van die tijd wemelt 
het van de beroepen waar we vandaag-de-dag onze 
neus voor ophalen: schillenophaler, los arbeider, 
pakhuisknecht, stoker gasfabriek of grondwerker.  
Een paar van mijn klasgenoten van ‘Skool 6’ (later 
de ‘Menno’) woonden ook in deze hoek. Het waren 
echte ‘boefkes’, die niet vies waren van enig 
kattenkwaad. Twee van hen, Gerrit B. en Tabe S. 
kregen dan ook regelmatig de wind van voren van 
de meesters én straf(werk). Maar ook als ze het 
-toevallig- eens niet deden, kregen ze de schuld. 
Totdat meester Appelhof (van de 5e klas) Tabe voor 
straf naar de gang stuurde. Die liet dat niet op zich 
zitten, ging de klas uit en liep rechtsreeks naar huis. 
Samen met zijn moeder kwam hij terug. Moeder 
had een kort onderhoud met meester op de gang. 
Dat ging er behoorlijk fel aan toe, moeders 
meegebrachte paraplu kwam er zelfs aan te pas. 
Meester kwam beduusd weer terug in de klas…..

Kleine middenstanders als Swart, de kruidenier 
annex slijter, bakker Groen werden afgewisseld door 
een paar legendarische figuren als Markus Aal, die 
roeibootjes verhuurde en Hein Appeldoorn, ook 
bootjesverhuurder, maar ook exploitant van een 
kroegje annex 
slijterij (foto 
8).

De laatste 
bekende 
Leeuwarder 
die ik hier voor 
het voetlicht 
breng is Roosje 
Cohen. Als Joodse vrouw die de oorlog overleefde, 
meer dan zestig jaar met haar handelswaar op de 
Leeuwarder veemarkt stond, woonde ze op 
verschillende adressen in de stad. De laatste jaren 
van haar leven bewoonde ze -tot haar overlijden in 
1958- samen met ‘haar Hannes’ het adres 
Noordvliet 535.
Nu pas merk ik dat dit huisnummer niet meer 
bestaat aan het Noordvliet; daar ligt nu zo ongeveer 
het zebrapad bij de rotonde in de rondweg aan de 
Archipelweg. Dus… in de volgende LosVast komt er 
echt een eind aan deze rondgang.

Jaap de Groot
email: jaap.degroot46@gmail.com
Foto’s: Historisch Centrum Leeuwarden

IN DE BLOEMETJES
Kort na het overlijden van Betje op 27 februari 1951 
stond Roosje precies zestig jaar op de markt. 
Dankbare klanten hebben haar toen in de 
bloemetjes gezet. Zij bezocht de veemarkt toen al 
lang niet meer met de bekende hengselmand uit 
haar jeugd, maar met een oude kinderwagen om er 
haar geringe handelswaar in te vervoeren. Toen zij 
vijfenzeventig was vertelde Roosje aan iedereen die 
het maar wilde horen: ”Ze hewwe mie 
honderdendrie voorspeld!” maar die prettige 
prognose is niet uitgekomen. Roosje Cohen- Van 
Dijk overleed op 28 september 1958, toen zij met 
haar man woonde op het adres Noordvliet 535.

WC de Groot – de oud-indische buurt, 
Celebesstraat/ Sumatrastraat/Soenda/Deli/Java
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In Amerika is alles GROTER

Op ZATERDAG 30 oktober wordt er een lezing 
gehouden in de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 
AA  Leeuwarden met als thema: In Amerika is alles 
groter gegeven door Margaret Art.

We beginnen om 14.30 uur en het einde zal ca. 
16.30 uur zijn.
De kosten voor deze middag bedragen € 5,00 Dit is 
inclusief de consumpties.
U kunt zich opgeven vanaf 18 oktober tussen 18 uur 
en 20 uur bij: Grietje Tanahatoe
058-2135043 of 06-20279596
Graag uw lidmaatschapsnummer bij de hand 
houden.

In Amerika is alles groter. Ook de dromen. “Think 
Big”, is het credo.
New York had zich sinds het einde van de 19de 
eeuw door industrie en handel ontwikkeld tot een 
van de grootste, welvarendste en meest 
dynamische steden van de wereld. Er wonen 
tegenwoordig ongeveer tien miljoen mensen in New 
York en in het grootstedelijk gebied iets meer dan 
tweeëntwintig miljoen. New York staat hiermee in 
het lijstje met de tien grootste steden ter wereld. 
Het is op veel gebieden één van de belangrijkste 
steden ter wereld: handel, financiën, kunst en 
mode. De drukte en levendigheid geven de stad de 
bijnaam “The City That Never Sleeps”.
Tussen 1800 en 1855 nam het aantal inwoners van 
New York toe tot bijna het viervoudige. Het 
“Commissioners' Plan” van 1811 projecteerde de 

nieuwe straten in Manhattan volgens een 
schaakbordpatroon. Er ontstond ook behoefte aan 
open ruimte. De handelsaristocratie lobbyde voor 
de aanleg van groot publiek park, naar het 
voorbeeld van het Bois de Boulogne in Parijs of het 
Londense Hyde Park. In 1859 werd Central Park 
geopend. Het langwerpige park strekt zich uit over 4 
kilometer van 59th tot 110th Street en heeft een 
totale oppervlakte van 341 hectare.  

Tijdens de wereldtentoonstelling in New York van 
1853 gaf Elisha Otis voor een ademloos publiek een 
spectaculaire demonstratie van een nieuwe 
uitvinding waaraan hij in de jaren ervoor samen met 
zijn zonen had gewerkt: de ‘safety elevator’, of 
veiligheidslift. In 1857 werd het eerste exemplaar 
van Otis lift geïnstalleerd in het Haughwout Building 
in New York, een gloednieuw warenhuis met 
gietijzeren gevels van 5 verdiepingen. Rond 1870 
waren door de firma Otis al circa 2000 liften 
geplaatst in heel Amerika. Dit had enorme gevolgen 
voor de architectuur: gebouwen konden nu hoger 
worden. Dankzij nieuwe ontwikkelingen in de 
bouwtechniek, zoals de komst van het taalskelet, 
was dit al mogelijk, maar de hoogte van gebouwen 
bleef nog beperkt door het ontbreken van veilige 
liften. Er ontstond een nieuw soort gebouw: de 
wolkenkrabber.

LOS heeft een eigen Facebookpagina: 
www.facebook.com/los.leeuwarden.3
Neem ’s een kijkje!
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Koen Manders: ‘Lekker slapen zonder medicatie’
Met als ondertitel ‘Goede nachtrust bij dementie’
Een paperback uitgave van Uitgeverij SAAM en kost € 29,10

Veel ouderen in verpleeghuizen worden gehinderd door slaapproblemen.
Lang werden zij met vrijheidsbeperkende maatregelen of medicijnen geholpen om in 
slaap te komen. Maar door de nieuwe Wet Zorg en Dwang moeten alternatieven 
worden gezocht. Slaapproblemen zorgen dat cognitieve processen, zoals geheugen, 
stemming en vaardigheden – die bij mensen met dementie al aangedaan zijn – versneld 
aangetast worden. Gedragsverpleegkundige Koen Manders doet al jaren onderzoek 
naar slaapproblemen bij ouderen met dementie.

Michael Spitzer: ‘De muzikale mens’, een wereldgeschiedenis
Een gebonden uitgave van Het Spectrum en kost € 39,99 

‘De muzikale mens’ neemt ons mee op een zinderende reis door de eeuwen heen - van 
de prehistorie tot de moderne tijd - op zoek naar de innige band tussen de mens en de 
muziek. In deze nieuwe wereldgeschiedenis onderzoekt vooraanstaand musicoloog 
Mischael Spitzer de muziek in al haar facetten, van de evolutiegeschiedenis van de 
muziek tot haar rol in het dagelijkse leven.

Lezenswaardig

Foto: Johan Eisma Foto: Johan Eisma
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Voor 8 à 10 personen

Je kunt op vele manieren appeltaarten bakken en 
deze is van ‘oma’.
Welke oma staat er niet bij, maar men noemt iets 
op bak- en kookgebied van vroeger gauw iets dat 
het van ‘oma’ is. Opa’s kookten en bakten blijkbaar 
vroeger niet…

Ingrediënten:
* 1 citroen en 1 ei
* 400 gram zelfrijzend bakmeel
* 250 gram witte basterdsuiker
* 250 gram koude boter, plus extra om in te vetten
* 8 zure appels
* 2 theelepels gemalen kaneel
* 50 gram rozijnen.

Optie van Janny: half zakje vanillesuiker, scheutje 
(bruine) Rum en flinke eetlepel custardpoeder.

•  Rasp de schil van de citroen en pers het sap
•  Splits het ei en doe het eiwit met het bakmeel, 

200 gram suiker, de  boter, de citroensap en wat 
zout in de keukenmachine ( of kom)

•  Draai tot een samenhangende deegbal ( je kunt 
natuurlijk ook met je handen kneden, snij dan 
de boter in kleine stukjes en kneed ze door de 
rest heen)

•  Wikkel de bal in plastic folie, druk hem iets plat 
en leg hem een uurtje in de koelkast.

•  Verwarm de oven voor op 180 graden C.
•  Schil de appels, haal de klokhuizen eruit en hak 

ze in grove stukjes

(Optie: week de rozijnen apart in een scheutje rum!)

•  Meng de appelstukjes met het kaneel, de 
vanillesuiker, de geweekte rozijnen en het 
citroensap in een kom.

•  Hou een derde van de deeg apart en rol de rest 
uit tot een grote ronde lap op een met bloem 
bestoven aanrecht.

•  Vet dan de springvorm in
 •  Optie:  bestrooi de springvorm daarna  wat fijne 

paneelmeel.

Oma’s appeltaart (met een twist van Janny)

•  Rol het deeg rond de deegroller en wikkel het 
dan weer af boven de springvorm.

(Optie: zeef een eetlepel custardpoeder over het 
deeg.)

• Verdeel dan de appelvulling over de bodem.
• Rol het overige deeg uit tot een vierkante lap en 

snijd in repen van 1½ cm. breed en leg de repen 
in een ruitpatroon over de taart en bestrijk deze 
met het eigeel.

• Bak de taart in 50 minuten in het midden van de 
oven goudbruin.  

 
De keuken zal heerlijk geuren naar appeltaart 
met….rum!
Eet smakelijk!

Recept van de maand oktober:

Leeuwarden trapt doorrrr
In de gemeente Leeuwarden heeft u de 
mogelijkheid om wekelijks te fietsen met 
leeftijdsgenoten(60+).

Start vanaf het wijkcentrum Bilgaard (De Hooidollen 
17) elke dinsdag om 9.30 uur. 
Start vanaf MFC Camminghastins (Lieuwenburg 2) 
elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
U kunt zich aanmelden via f.visser@bvsport.nl of bel 
06 31963443
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De Bescherming van de Bevolking (BB)
in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw

Weet u het nog, de Bescherming van de Bevolking?  
Een overheidsorganisatie die in de jaren ’50 en ’60 
van de vorige eeuw ons moest beschermen tegen 
de boze plannen van de destijds alom gevreesde 
Sovjet-Unie. Deze staat was, volgens velen, 
voornemens om ons land te gaan bestoken met 
atoomwapens. Er was sprake van een z.g. “koude 
oorlog”.

De alerte Nederlandse overheid richtte zich met 
brochures, folders en goede raad tot de burgerij. 
Eerst werd gemeld dat het zo’n vaart nog niet liep 
en, mocht het toch fout gaan, dat men zich dan heel 
goed kon beschermen. Dit werd duidelijk gemaakt 
middels een aantal adviezen die het mogelijk 
maakten een en ander te overleven.
Zo diende men zich, in geval van een atoomaanval, 
onmiddellijk, bij voorkeur binnen enkele seconden, 
samen met de familie, een aantal flessen water, enig 
blikvoedsel en een emmer om de behoeften in te 
doen, onder de trap of in de kelder te installeren. 
Dat gold, in verband  met de optredende nucleaire 
straling, voor een periode van minimaal drie dagen!
Mocht men op een etagewoning vertoeven (geen 

kelder en geen eigen trap) dan diende men zich, 
met medeneming van dezelfde attributen, naar een 
hoek van de woonkamer te begeven en zich daar 
achter een uit zijn scharnieren gelichte deur te 
verschuilen. Ook hier bestond dan de mogelijkheid 
een en ander te overleven! 

Vandaag de dag is dit alles wel een beetje 
lachwekkend maar destijds werd dit toch als serieus 
alternatief aangeboden. De BB moest hierin het 
voortouw moeten nemen en de bevolking moeten 
voorlichten en, waar nodig, te hulp te schieten. Het 
is, achteraf gezien, maar goed dat de BB nooit echt 
in actie hoefde te komen voor de taken waarvoor zij 
was opgericht.
Maar Nederland zou Nederland niet zijn als er niet, 
om het nageslacht te informeren, over deze zaken 
een museum was gesticht. Dat geschiedde dan ook. 
Het Museum Bescherming Bevolking (MBB) met 
twee locaties: Rijswijk in Zuid-Holland en Grou in 
Friesland. Rijswijk is wat te ver om te fietsen, maar 
Grou is vanuit Leeuwarden heel goed te doen (zie 
bijgaand routekaartje).
De  locatie Grou is ontworpen als onderkomen voor 
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een viertal organisaties: de Kringcommandopost BB 
Friesland (KCBB), de Provinciale Commandopost BB 
Friesland (PCBB), het Provinciaal Centrum Civiele 
Verdediging Friesland (PCCV) en het Gemeentelijk 
Centrum Civiele Verdediging (GCCV) van de 
gemeente Leeuwarden. U ziet het, iedereen kwam 
aan zijn trekken en aan alles was gedacht!

Het gebouw (zie plattegrond) stamt uit 1967 en de 
bouw heeft een dikke twee miljoen gulden gekost. 
Het geheel is opgetrokken uit gewapend beton met 
een 60 cm. dik dak en een 35 cm. dikke vloer. Het 
gebouw heeft als afmetingen 45,60 x 23,40 m. en 
ligt onder een beschermende laag aarde; het ziet er 
in de verte uit als een niet al te grote heuvel. Het 
enige wat echt opvalt is de 30 meter hoge 
zendmast!

Het bood ruimte aan ca. 150 personen die 
gedurende 14 dagen, afgesloten van de 
buitenwereld, moesten kunnen functioneren. Er 
werd in een twee ploegendienst gewerkt en er 
waren slaapplaatsen voor 54 mannen en 12 
vrouwen.
Er waren, onder meer, om voor een overdruk te 
kunnen zorgen, luchtbehandelingsinstallaties. 
Daarnaast noodstroomaggregaten van 50 en 70 
KVA, een drinkwatertank van 14.000 liter, een 
dieselolietank van 10.000 liter en een 
grondwaterbron. Eveneens aanwezig was een vuil-
watertank voor de opslag van mogelijk besmet 
water uit de ontsmettingsruimte.

Zoals eerder gemeld hoefde de BB nooit echt in 
actie te komen en ook het gebouw heeft dan ook 
niet als zodanig gefunctioneerd. Wel werd de 
commandopost bijvoorbeeld gebruikt in de extreme 
winterperiode van februari 1979 en bij de 
Elfstedentocht van februari 1985. Het gebouw 
fungeerde toen als verbindings- en communicatie-
centrum.

Sjouke Elgersma

Commandopost Friesland
Museum Bescherming Bevolking
Burstumerdyk 1
9001 ZC  Grou
06 30753801
http:// www.museumbeschermingbevolking.nl
N.B. Het museum is maar beperkt open; groepen 
dienen zich vooraf te melden.

Globale fietsroute: 
Goutum, Wergeasterdyk, richting Wergea, 
Peinjedyk, Mulwei, Eagum, Master Wybrensdyk, 
Idaerd, Hôflânswei, Grou: Burstumerdyk (afstand  
vanuit het centrum van Leeuwarden ca. 15 km.)

BB - vlag met logo
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Het rolt zo uit je mond: ‘En ik, zei de gek’ of ‘Mijn 
naam is haas’. Waar komen zulke bizarre gezegdes 
eigenlijk vandaan? En wat betekenen ze precies? 
We zoeken dat uit!

1. Jetzt kommen die Kamelen
Deze gebruik je vast niet dagelijks. Je 
bedoelt: nou zul je het hebben en 
dan zeg je: ‘Jetzt kommen die 
Kamelen’. Sommige mensen 
vullen het nog aan met: ‘mit die 
grossen füssen’, of ‘mit die grosse 
bulten’. De uitdrukking zou een 
verwijzing uit de Eerste 
wereldoorlog zijn naar Engelse 
vliegtuigen. De Britten vlogen met een 
vliegtuigtype dat ‘Sopwith Camel’ heet, in het Duits: 
‘Kamele’. Naderden die de Duitse loopgraven, dan 
was dat geen goed teken. Zei een Duitse soldaat: 
‘Da kommen die Kamelen’, dan was dat slecht 
nieuws. De kamelenvoeten en bulten hadden er 
niets mee te maken.

2. Er springt een kikker over je 
graf.
Brr, een koude rilling over je rug. 
Van deze uitdrukking of ‘Er loopt 
iemand over je graf’ weet niemand 
waar die precies vandaan komt.

3. Daar komt de dominee voorbij.
Tijdens een gezellig gesprek valt er een stilte. ‘Daar 
komt de dominee voorbij’ is dan wat men zegt. 
Waarom eigenlijk? Als de dominee in een kamer is 
durven mensen niet vrijuit te spreken, of ze houden 
liever helemaal hun mond, zodat er niets verkeerd 
uit kan komen.

4. Ik, zei de gek.
Ook zo iets vreemds: waarom zou je jezelf gek 
noemen? Deze uitdrukking wordt gebruikt om 
mensen te beschrijven, die het altijd over zichzelf 
hebben. Misschien zeggen mensen het ook zelf om 
aan te geven dat het niet netjes is om jezelf zo vaak 

te noemen.

5. Mijn naam is haas (en ik 
weet van niets)
De Duitse rechtenstudent 

Victor von Hase gaf in 1855 zijn paspoort aan een 
medestudent , die werd verdacht van moord, om 
naar het buitenland te vluchten.
Toen Von Hase daar later op werd aangesproken in 
de rechtbank, zei hij: ‘Mijn Name is Hase, ich weiss 
von nichts’. De Duitse uitdrukking werd letterlijk 

vertaald naar het Nederlands en betekent: Is er 
wat gebeurd dan?

6. Hussen, hussen met je neus er tussen.
Standaard antwoord op: ‘Wat eten wij 
vanavond?’ Je moet afwachten en je er niet 

mee bemoeien.
Het woord ‘hussen’ komt van door elkaar 

husselen, denk maar aan hutspot. 

7. Dat gaat naar Den Bosch toe, zoete lieve 
Gerritje.
De eerste zin van een oud kinderliedje. Het werd 
ook gezongen als drinkliedje b.v. door matrozen.
De uitdrukking : ‘Wie zal dat betalen’, komt uit 
hetzelfde liedje. 
Het werd ook gezongen tijdens verhuizingen. En die 
zoete lieve Gerritje zou een moordenaar zijn die ter 
dood werd veroordeeld in De Bosch. Of een bakker 
die zoete broodjes bakt of de naam van een koe die 
in Den Bosch werd verkocht. In Den Bosch staat een 
standbeeld van zoete lieve Gerritje als vrolijk 
boerinnetje. 

8. Dat kun je op je buik schrijven (en met je hand 
uitvegen)
Iets op je buik schrijven is net zo nuttig als water 
naar deze dragen. Iets gaat dus niet gebeuren.

9. Zet ‘m op, witte muizen.
Eigenlijk een gekke manier om iemand succes te 
wensen. De uitdrukking komt uit de tijd van de 
mobilisatie voor de tweede wereldoorlog. Het was 
een leus uit de luchtvaart. 
In krijgsgevangenkampen werd het gebruikt om 
elkaar moed en sterkte wensen bij zwaar werk.

Negen rare uitdrukkingen: waar komen ze vandaan?
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GEZONDHEID

Depressie en diabetes, 
er lijkt een verband.

Schade aan de kleine bloedvaatjes in de hersenen 
en verhoogde bloedsuikerwaarden spelen mogelijk 
een rol bij de ontwikkeling van depressie op latere 
leeftijd. Dat oppert onderzoekster Anouk Geraets 
van Alzheimer Centrum Limburg en de Maastricht 
Studie.
Depressie is een wereldwijd gezondheidsprobleem. 
Echter, de mechanismen die kunnen leiden tot 
depressie zijn nog altijd onvoldoende duidelijk. 
Geraets zocht naar biologische oorzaken van 
depressie op latere leeftijd.

Haar onderzoek bij duizenden mensen laat zien  dat 
schade aan de bloedvaatjes en verhoogde 
bloedwaarden het risico op het ontwikkelen van 
depressie op latere leeftijd verhogen. Goede 
behandeling van patiënten bij hun hartconditie en 
stofwisseling verlaagt dus niet enkel de kans op 
hart- en vaatziekten, maar mogelijk ook de kans op 
depressie.

Over staar.

Bij 55-plussers is staar de meest 
voorkomende oorzaak van 
slechtziendheid. Ieder jaar  
krijgen zo’n 70.000 Nederlanders deze diagnose. 
Staar komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
In de meeste gevallen is staar een gevolg van de 
normale veroudering.
Soms kan staar ook een gevolg zijn van inwendige 
oogontstekingen of een beschadiging aan het oog 
door een ongeval.

Hartherstel na hartinfarct? 

Nederlandse onderzoekers denken op het spoor te 
zijn van een nieuwe methode die kan helpen om de 
schade door een hartaanval te verminderen.
De wetenschappers van het Utrechtse Hubrecht 
Instituut hebben uitgevonden hoe zij met behulp 
van gentherapie de vorming en groei van nieuwe 
bloedvaten rond het hart kunnen bevorderen. Foto: Johan Eisma

Tijdens een hartaanval 
krijgt een deel van het hart 
geen zuurstof.
Hierdoor gaan er 
hartspiercellen dood, die 
belangrijk zijn voor het rondpompen 
van bloed door het lichaam.
Deze hartspiercellen worden 
vervangen door een litteken, 
waardoor de pompfunctie van het hart 
verder afneemt.

De Hubrecht-onderzoekers zagen 
nu dat harten van muizen, waarin een bepaald gen 
was toegediend, beter in staat waren om bloed 
door het lichaam te pompen na een hartaanval.
Hierdoor ging het beter met de muizen.
Hopelijk geldt dat straks ook voor mensen, hoewel 
dat nog wel even duurt…. 



16

Eigenaren van een camper die de Camperbeurs in 
september in Assen hebben gemist: er is 
binnenkort in de Jaarbeurs in Utrecht de Kampeer 
& Caravanbeurs 2021.

Deze beurs beleeft in oktober 2021 de 56e editie. 
De bezoeker wordt centraal gesteld en het 
evenement is helemaal opgebouwd vanuit de 
wensen van de bezoeker. 
Elke kampeerliefhebber krijgt gegarandeerd 
vakantiepret op de Kampeer & Caravan Beurs.

Men kan zich oriënteren en laten inspireren over de 
eerstvolgende kampeerbestemming.
Ben je toe aan een nieuwe vouwwagen of kies je 
voor avontuur en ga je met de tent op reis. Of… na 
zoveel jaren met de caravan gereisd te hebben toch 
een camper overwegen? Je kunt op de beurs 
proefrijden met een camper. Hetzelfde geldt voor 
testrijden op een (e) bike.
Voor informatie over verzekeren van een camper 
kunt u terecht in hal 9, standnummer 09.D104 
Camperverzekerd.

Wanneer:
Woensdag 6 tot en met zondag 10 oktober ’21

Locatie: 
Jaarbeurs,  Jaarbeursplein 6 in Utrecht.

Openingstijden: 
Dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur

Entreeprijs: 
Dagticket ( 10.00 uur – 17.00)  € 12,50
Middagticket ( 13.00 uur – 17.00 uur) € 9.00
Kinderen tot 16 jaar gratis toegang.

Parkeren:
Er zijn diverse parkeergelegenheden in en rond 
de Jaarbeurs. 

OV: 
De Jaarbeurs staat pal tegenover het CS.                      

Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2021 in Utrecht

De camper wint al jaren aan populariteit en dat is in 
de coronatijd nog harder gegaan. Sinds de 
pandemie kiezen de mensen massaal voor de 
coronaproef kampeervakantie. De vrijheid van een 
eigen huis op wielen biedt flexibiliteit om last 
minute op stap te gaan.

Dus kochten meer mensen een camper of caravan 
en het bezit is met vele duizenden gestegen en lag 
op 570.872 op 1 juli.
Dat blijkt een absoluut record te zijn!
Het aantal nieuwe kampeerauto’s tot juli lag ruim 
43% hoger dan in de eerste helft van vorig jaar!

Je zou bijna zeggen ‘als warme broodjes over de 
toonbank’ terwijl het geen goedkope aanschaf is.
De prijs van een 2e hands camper begint zo rond de 
€ 20.000,-
Gelukkig behouden campers wel hun waarde.
Maar… al die campers en caravans moeten in de 
winter ook gestald worden.  Voor de deur stallen  is 
in veel gemeenten niet langer dan drie dagen 
toegestaan.
Helaas zitten veel overwinterplekken al helemaal 
vol…..

Voorletters en naam: ………………………………………………………………………M/V

Vrl. en naam partner: ……………………………………………………………….……..M/V
Adres: ………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………of:……………………………………….
Tel.num. partner: …………………………………….of: ……………………………………….
E-mailadres: …………………………………………….…Geb. dat.:…………………………..
E-mailadres partner:…………………………………...Geb. dat.: …………………………
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DOBBELEN MET LETTERS
U kunt een ware woordkunstenaar worden met 
het spelletje ‘Woord Mix’.

Dobbelen maar dan met letters. Gooi de 
dobbelstenen met de koker, maak van de letters die 
verschijnen een woord en probeer, terwijl de 
zandloper loopt, zo veel mogelijk punten te scoren 
binnen de daarvoor aangegeven tijd.
Bovendien is het een goede oefening voor de brein!

Woord Mix is verkrijgbaar bij spelplus.nl 
of via 020-8231256 en kost € 10,95.

https://www.losleeuwarden.nl

80+ in opmars!

Nederland wordt de komende dertig jaar een 
beetje een ander land.
Met wellicht ook een ander tempo en zéker 
andere (zorg)voorzieningen. Hoe dat komt?
Welnu, het aantal 80-plussers zal snel toenemen. 
Naar verwachting van ruim 800.000 nù  naar 1.5 
tot 2,6 miljoen in 2050.

Die verdubbeling of verdrievoudiging van de hoge 
leeftijden wordt gemeld door het CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek) en het Demografisch 
Instituut NIDI.

De jongere bevolking van 20-65 jaar zal veel minder 
sterk groeien of zelfs krimpen.
Overigens groeit de totale bevolking door: van 17,1 
miljoen nu naar 21,6 miljoen in 2050.
Pfff… dat wordt dus dringen….maar of wij dat zullen 
meemaken…?

DE QR CODE

Om te worden toegelaten in een café, restaurant of 
schouwburg  zullen mensen een QR-code nodig 
moeten hebben.

Met zo’n bewijs in de app CoronaCheck kunnen 
mensen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of dat ze 
onlangs negatief zijn getest.

Maar hoe zit dat met ouderen die (nog) geen 
smartphone hebben laat staan een computer en 
printer?
Ook hebben ze zelfs geen DigiD.
De ouderenbonden willen dat deze groep mensen 
een papieren QR-code via de overheid moeten 
kunnen ontvangen.
Ouderen moeten wel zo lang mogelijk mee kunnen 
doen aan de samenleving en niet omdat ze geen 
smartphone of computer hebben.

Een QR-code op mijn smartphone was snel 
geïnstalleerd, maar bij een paar mensen in mijn 
omgeving lukte het niet.
Dan is het mogelijk om de QR-code online via 
Corona-Check te ontvangen en dan rolt er een QR-
code voor Nederland uit en eentje voor het 
buitenland uit de printer.
Om die te bewaren moet het A-4‘tje  wel een paar 
keer gevouwen worden voordat het in de 
portefeuille past.

Heeft U geen smartphone, computer en printer en 
ook geen zin om naar de bibliotheek te gaan, dan 
is er een telefoonnummer.
Als je gevaccineerd of getest bent dan wordt de 
code thuis bezorgd.
Telefoon: 0800-1351 
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DE TELEVISIE IS 70 JAAR

In oktober viert de televisie haar zeventigste 
verjaardag.
Op 2 oktober 1951 was de eerste uitzending.
Voor veel gezinnen in ons land speelt de telvisie  
een grote rol
We kijken per dag gemiddeld ruim drie uur 
televisie en is er wel een  bezigheid waar we meer 
aandacht aan besteden?

In 1951 waren er nog weinig mensen die zo’n klein 
teeveetje in de kamer hadden staan. Een flinke kast 
met dat kleine  (soms groene) schermpje.
In mijn dorp waren er slechts twee mensen die toen 
een televisie hadden. Als kind vond je dat zo 
bijzonder en was je nieuwsgierig wat er te zien was 
op dat schermpje.

Vlakbij ons woonde een oude dame die van haar 
inwonende pleegzoon als dank voor de goede 
zorgen een televisie had gekregen.
Stiekem stond je weleens op woensdagmiddag te 
kijken of er al beeld was.
Maar ‘gluren bij de buren’ was niet nodig, want zo 
gauw ze dat in de gaten had werd de deur geopend 
en waren jij en je vriendinnetjes welkom om bij haar 
televisie te kijken.
Zaten we met soms acht kinderen op de grond ons 
te vergapen wat voor leuk ding zo’n televisie toch 
was.

Ons vergapen doen we allang niet meer, we zijn in 
de loop der jaren heel wat gewend wat het ‘kastje’ 
brengt.
Tegenwoordig heeft elke stroming, 
levensovertuiging en geloof een plekje gevonden op 
de tv.

We zagen de maanlanding, moord op president 
Kennedy, vreselijke rampen zoals de MH-17 en 9/11, 
maar ook huwelijken en begrafenissen.
We kijken niet alleen naar de Nederlandse zenders, 
maar er is keuze uit diverse (extra) pakketten met 
vele buitenlandse zenders.
En dan nog alle streamingsdiensten waar je achter 
elkaar een serie kunt kijken.

In de loop der tijd zijn de toestellen steeds groter 
geworden. In veel huizen zie je enorme 
beeldschermen aan de muur hangen.

Dan kun je zien dat televisie zoals die nu 
functioneert de komende jaren zal blijven.

Het is een feit dat na zeventig jaar, ondanks alles 
wat er bijgekomen is, die televisie nog steeds in 
bijna elk huishouden centraal staat, als een soort 
tempel in de kamer.

Op zondag 3 okt., zaterdag 9 en 16 okt. is er een 
speciaal programma programma, genaamd  ’70 jaar 
tv: Je Beste Vriend’ te zien om 23.55 uur op NPO 1

Foto: Johan Eisma
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PUZZEL

In deze puzzel gaan we een stukje terug in de tijd. Ik heb van de volgende 4 categorieën; 
liedjes,artiesten, sprookjes, en TV series van toen, elk 4 vragen gesteld. Aan u de taak om de
antwoorden in te vullen in de vakjes. De 'ij' schrijven we in 2 vakjes, dus als een i en een j. U 
leest de oplossing dan in de grijze kolom van boven naar beneden.

1 De standvastige tinnen

2 Herman

3 t Schaep met de vijf

4 De mooie mannen 

5 Pipo de 

6 Tante

7 In de bus van Bussum naar 

8 Ali baba en de veertig

9 Rita

10 Sil de 

11 Wim

12 De wolf en de 7 

13 M'n wiegje was een 

14 De nieuwe kleren van de 

15 Waar is m'n hoed en m'n 

16 Dagboek van een 

De winnaar van de puzzel van de maand september is Fam. van Zandvoort.

mail: tamaskan70@gmail.com of post: Puzzel Los p/a Hegedyk 48 9026BB Jellum.

De oplossing graag insturen voor 15 oktober

Veel plezier met het maken van de puzzel en wij zien uw oplossing graag tegemoet via
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Vanaf 25 september is de 
anderhalve meter afstand 
houden niet meer verplicht, 

maar wel een coronatoegangsbewijs voor 
iedere bezoeker aan café, terras, theater en 
voetbalstadions.
Met die uitwisseling wil het demissionaire kabinet  
de volgende stap uit de coronacrisis zetten.

Met het mooie zonnige weer van de afgelopen 
weken zaten de terrassen stampvol, toen werd 
niemand nog gecontroleerd…..
Onlangs gingen we uit eten op een overdekt terras, 
niemand die naar een coronapas vroeg en achter 
ons werden drie tafels aan elkaar geschoven want 
er werd iets gevierd in familiekring.
Nu moet er dus gecontroleerd worden, ook 
wanneer je op een terras wil zitten in de 
buitenlucht! Vreemd hoor!

Gemeenten moeten snel handhavers werven en dat 
zal niet meevallen. Restauranthouders kunnen in 
verband met te weinig personeel niemand missen 
om bij de ingang iedere bezoeker te controleren.
Mondkapjes zijn alleen nog verplicht in het 
openbaar vervoer en in taxi’s en vliegtuigen. 

Op 1 november wordt gekeken door het kabinet of 
de resterende maatregelen alsnog kunnen worden 
losgelaten en de coronapas in de prullenbak 

NA 25 SEPTEMBER MEER VRIJHEID……

verdwijnt.
Maar het betekent niet dat we terug gaan naar ons 
leven van voor 2020…..  corona zal ons heus wel in 
de gaten blijven houden.

Maar eh… gaan we nu ook weer groeten op aloude 
manier; handen schudden, mekaar bij de schouders 
pakken en smak, smak, drie kussen in de lucht?
Een boks of een elleboog zouden hygiënischer zijn 
en moet de verspreiding van het virus voorkomen.

Mensen raken de hele dag dingen aan, we zitten 
aan ons gezicht en we woelen weleens door ons 
haar.
Bij een handdruk laten we, ondanks het vele 
handen wassen, veel bacteriën achter bij de ander.

Voor  veel mensen is de hang naar een warme 
omhelzing belangrijk vooral voor degene die het 
huidcontact gemist hebben.
Bij aanraking van de huid komt namelijk het stofje 
oxytocine vrij.
Dit hormoon zorgt ervoor dat mensen zich 
verbonden voelen met elkaar.
Hoe spontaan u familie en vrienden ook weer gaat 
begroeten, respecteer de ander wanneer die dat op 
een andere manier doet. 

Ook met het oog op de verwachte griepvirus waar 
veel Nederlanders vatbaar voor zijn.

Overleg met de politiek
Onlangs werd ik als secretaris opgebeld door de 
fractievoorzitter van GroenLinks, mevrouw Femke 
Molenaar. Zij had de behoefte om met het bestuur 
van LOS te praten over aangelegenheden die de 
senioren aangaan. De S.L.O. (Samenwerkende 
Leeuwarder Ouderenbonden) is opgeheven, 
waardoor er geen contact meer is tussen de 
ouderenbonden en de politiek. De behoefte om 
input te krijgen van de ouderenbonden kwam van 
de politiek zelf af. 

Op maandag 13 september kwam mevrouw Femke 
Molenaar samen met meneer Pim Astro van 
GroenLinks en mevrouw Jannie Atsma van het CDA 
naar onze vergaderruimte om over vraagstukken 
aangaande senioren te praten.

Zo is aan de orde geweest: 
Wonen - woonvormen - doorstroming, 
Energievoorziening - transitie en financiering, 
Zorg en Welzijn - WMO-mantelzorg, 
Bewegen, fietsen, wandelen, sport, 
Veiligheid - verkeer - thuis, 
Fietsverbindingen, 
Digitalisering – Coronapas – bankieren – 
geldautomaat - computer, 
Openbaar vervoer - buslijnen. 

We hebben het voornemen om waar en wanneer 
nodig weer contact met elkaar te hebben. 

Gerard van Steijn
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Bij de oefening die we de vorige keer gedaan 
hebben liggen we nog steeds op de buik met het 
kussen onder de navel.

Als de vorige oefening weer gelukt is en het gaat 
steeds gemakkelijker om je handen onder de kin op 
te tillen, en ook je armen mee los van de matras te 
krijgen, kun je proberen om deze houding steeds 
langer vast te houden ± 10 seconden om daarna na 
5 seconden te herhalen.

Als dit lekker gaat kun je hetzelfde doen met de 
benen.
Blijf op de buik liggen met het kussen onder de 
navel.
Leg je armen zo naast je neer dat je lekker ligt.
Nu proberen om eerst het ene been op te tillen en 
3- of 4 tellen vast te houden en daarna hetzelfde 
met het andere been.
Als goed gaat kun je proberen om alle twee benen 
op te tillen en weer 3- of 4 tellen vast te houden.
Deze oefening is heel goed om je bilspieren in 
conditie te houden, maar ook je onderste 
rugspieren doen mee met deze oefening, en zelfs je 
bekkenbodemspieren.

Ik hoop dat je je door deze oefeningen te doen wat 
beter in je vel voelt zitten.
Deze oefeningen zijn bedoeld om, in eerste 
instantie, je spier- en gewrichtsconditie te 
verbeteren maar vooral om deze daarna op een 
bepaald pijl te houden.

Wel ben ik erg nieuwsgierig of er veel leden van LOS 
mee hebben gedaan en vooral nog deze oefeningen 
doen.
Bedenk wel dat het een zaak van lange adem is, dus 
neem een paar keer per week een paar minuten van 

de dag de tijd om een paar van deze oefeningen te 
doen.

Dit zijn, zo het er nu naar uit ziet, de laatste 
BEWEGEN THUIS oefeningen en ik hoop dat je er 
wat aan gehad hebt.
Voor de fanatieken onder de LOS leden, ik heb deze 
serie thuis op de computer staan en kan ze je 
mailen.

Tot ziens op de komende bijeenkomsten van LOS.

Willem de Boer 

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 komende bijeenkomst is 19 oktober, 
14.00 uur, COC Friesland,  Harlingertrekweg 
53, 8913HR Leeuwarden. Het is een 
themamiddag, kosten 5 euro. Aanmelden 
verplicht, bij Anne.Veenendaal@online.nl

Nadere informatie www.cocfriesland.nl  
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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 OKTOBER 2021-
Zo. 3 okt.  14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek instuif

Droppingsstr. 14
Di. 5 okt.  14.00 uur start Centrale Bristol wandelen
Do. 7 okt. 9.30 uur het Vooronder, Gealanden vergadering activiteitencommissie
Za 9 okt. 14.00 uur start Jumbo Canadezenlaan fietstocht Trynwalden

Di 12 okt. 10.30 uur het Vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Di. 12 okt. 14.00 uur start Centrale Bristol wandelen
Wo. 13 okt. 9.30 uur wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 13 okt. 14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek koersbal

Droppingsstr. 14
Vr. 15 okt. 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Di. 19 okt. 14.00 uur start Centrale Bristol wandelen
Di 19 okt. 14.00 uur Harlingertrekweg 53 COC bijeenkomst
Za 20 okt. 14.00 uur start rotonde Rengerspark fietstocht Stiens/Berlikum
Do. 21 okt. 14.00 uur het Vooronder, de Gealanden adviesraad

Ma. 25 okt. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen LOS-VAST
Di. 26 okt. 14.00 uur start Centrale Bristol wandelen
Wo. 27 okt. 9.30 uur wijcentrum Nylân. Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 27 okt. 14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek  koersbal

Droppingsstr. 14
Za. 30 okt. 14.30 uur Kurioskerk Julianalaan New York

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud

DE KLOS IN DE SUPERMARKT
Weet u dat een derde van de tachtigers en van de 
zeventigers alleenstaand is? Dat zijn er meer dan 
een miljoen, maar in de supermarkt zijn ze de klos. 

Ruim 4000 mensen werden naar hun ervaringen 
gevraagd bij het boodschappen doen bij de 
supermarkt. Ruim 70% vindt de grotere 
hoeveelheden te veel voor hen.

Bij voorbeeld: een klein zakje sla van 100 gram kost 
€ 0,85, terwijl de grootverpakking van 400 gram bij 
een aanbieding € 1,49 kost. Een alleenstaande 
betaalt dan in gewicht het dubbele.

Saillant detail is dat brancheorganisatie CBL laat 
weten dat zij daar verder niets aan kunnen doen en 
voor klachten van ouderen bij de individuele 
supermarkten hun probleem neer moeten leggen.
Dat is even kort door de bocht!!  

OPROEP:

BEZORGERS 
GEZOCHT         

De LosVast wordt maandelijks door dertig 
vrijwilligers bij u thuis bezorgd.
    
In de vakantietijd is het moeilijk om de open 

plaatsen in te vullen. Door 
omstandigheden zijn er een paar 
wijken waar een nieuwe 
vrijwilliger voor wordt gevraagd. 
Er worden zowel vaste- als 
reservebezorgers gevraagd.  

Voelt u hier iets voor? 
Geef dan uw naam door op 
info@losleeuwarden.nl 
of bel 058 2668131
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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!  


