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An unexpected love (Juan Vera Argentinië 2019) 
136 minuten Spaans gesproken, Nederlands ondertiteld.

Een heerlijke komedie over een stel dat na 25 jaar huwelijk de balans 
opmaakt. Marcos (53), professor in de literatuur en Ana (50), psychologe 
zijn al meer dan vijfentwintig jaar gelukkig getrouwd. Maar als hun enige 
zoon het ouderlijk huis verlaat om te gaan studeren, slaat een existentiële 
huwelijkscrisis toe. Marcos en Ana vragen zichzelf of ze nog wel verliefd 
op elkaar zijn. Is het gras niet groener aan de overkant? Ze besluiten uit 
elkaar te gaan en als pas gescheiden mensen doorlopen ze de 
verschillende stadia van het ‘single’ leven.

“Un unexpected love” is een licht en komisch drama over weten wat je 
hebt en hoe dat te waarderen. Donderdagmiddag 17 februari 2022, 
inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee de film begint om 14.30 uur. De 
entree bedraagt € 10.00, wel een kaartje reserveren via Sliekerfilm 
telefoon: 058- 205 0320.

Stadswandeling ANWB 1971

Op zaterdag 26 februari komt Jaap de Groot met 
een mooie lezing, nl.  Stadswandeling ANWB 1971

In 1971 bracht de ANWB een handig en informatief 
boekje uit met stadswandelingen in heel Nederland.
Tijdens een van zijn lezingen kreeg Jaap de Groot 
zo'n boekje cadeau van een oude dame, die er, 
samen met haar man, een sport van had gemaakt 
om veel van die wandelingen te lopen.
Ze was nu oud, haar man leefde niet meer en "mien 
kienders doe ik gien plesier met dit boekje".
Jaap was erg blij met het boekje en als hommage 
aan de gulle geefster heeft hij van de wandeling 
door Leeuwarden een mooie lezing gemaakt met 
prachtige passende foto's en leuke verhalen.
Die stadswandeling wil hij graag op 26 februari ‘s 
middags met u gaan maken in de Kurioskerk.

We beginnen om 14.30 uur
Inclusief pauze, met een pauzedrankje, eindigen we 
ca. 16.30 uur 
Entree € 5,-- inclusief pauzedrankje. Introducé €7,50
Het adres is: Kurioskerk, Julianalaan 48, 8932 AA 
Leeuwarden
U kunt zich vanaf 14 februari tussen 18.00 en 20.00 
uur opgeven bij: Grietje Tanahatoe
Tel. 058-2135043 of 06-20279596
Even uw lidmaatschap nummer bij de hand houden 
svp.
We houden ons aan de dan geldende Corona regels!

SENIORENFILM OP DONDERDAG 17 FEBRUARI

Foto: Johan Eisma
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Waar genieten we nog van?

Als senior ga ik er van uit dat wij AOW en wat pensioen ontvangen. Na 
een werkzaam leven als babyboomers die van ons land een 
welvarende economie hebben gemaakt, hebben wij dit zeker verdiend. 
We mogen genieten van alles wat nu op ons pad komt.
Maar helaas de werkelijkheid is anders. Al jaren hebben wij geen  
verhoging van AOW en pensioenen gehad en alleen maar 
achteruitgang. Nu wil onze regering het minimumloon nog 
ontkoppelen van de AOW. De oppositiepartijen zullen hopelijk voor 
ons strijden.
De komende jaren zal er het één en ander voor de senioren gaan 
veranderen. De groep gaat groter en steeds ouder worden en zal meer 
voor zichzelf en anderen moeten zorgen.
Het verschil in kwetsbaarheid en vitaliteit  zal toenemen en hoe gaat 
onze gezondheidszorg daarop inspelen.
De vertrouwde vormen van verbondenheid via kerk, familie vlakbij, lid 
zijn van verenigingen zullen verminderen en worden vervangen door 
internet, beeld bellen, robots en wie weet wat voor techniek er nog 
meer op ons afkomt.

Waar genieten we heden ten dage van? Gelukkig zijn de winkels weer 
open en kunnen we er hopelijk binnenkort weer op uit.
‘s Morgens bij het opstaan genieten we in alle rust van een heerlijk 
ontbijt. Haasten hoeven we ons niet meer, alleen ‘het mogen’ is aan de 
orde.
Vaak hebben we allemaal  toch wel ons eigen dagritme en dat is ook 
zeer gezond. Dan hebben we tijd voor hobby’s, die zijn er genoeg. De 
één geniet van winkelen, uitgaan, cultureel gebeuren, sporten, lezen, 
puzzelen, de ander van tuinieren, vrijwilligerswerk, gezellig met 
vriendinnen/vrienden kletsen, een dagje opstap of koken.
Er is, wanneer je het wilt zien, veel om te genieten.
Ondanks de vele mogelijkheden is er toch veel eenzaamheid. Hierbij 
spreek ik de wens uit dat wij als LOS leden naar elkaar omzien. Daar 
krijg je voldoening en vriendschap voor terug.

Zolang de zon haar stralen geeft
En de vogels zingen in de lucht
De boom zijn blad bemind 
Wolken dansen op lucht muziek
Dan voelt alles ver weg
Maar het is toch zo dichtbij
Vriendschap het allermooiste in ’t leven
Zonder nadenken  iets  aan elkaar geven.

Mariet Wit 
voorzitter

Van de Bestuurstafel
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Op zaterdag 18 december hebben we een mooi 
optreden gehad van het Leeuwarder Accordeon 
Ensemble onder leiding van Sjaak v.d. Reijden.

Het was een gezellig soort kerstmiddag. Met 
Kerstmuziek en een hapje en drankje.
Meteen na afloop naar huis om voor de TV de 
persconferentie te zien en toen hoorden we dat we  
weer in lockdown moesten..
Als ik dit stukje schrijf is het 16 januari en hebben 
we begrepen dat de Horeca en het Amusement nog 
niet door mogen gaan.
Dus..... op zaterdag 29 januari hebben we het 
optreden van de Oldies afgelast.

Want deze groep heeft nog bijna niet kunnen 
oefenen door alle maatregelen.
Als het weer mag, gaan we hen natuurlijk nog eens 
uitnodigen.
We hopen dat we op zaterdag 26 februari een 
gezellige middag kunnen organiseren met een leuke 
lezing van Jaap de Groot.
In dit LOS magazine kunt u daar meer over lezen.

Tot ziens, de activiteiten commissie.

Pensioen
Het nieuwe kabinet zal het pensioenakkoord 
uitvoeren voor een goed en fatsoenlijk pensioen 
voor alle generaties. 
We gaan ervan uit dat er met dit korte statement 
het volgende wordt bedoeld. Wij rekenen erop dat 
de invoering van het nieuwe pensioenstelsel en het 
transitiekader met de hoogste prioriteit en met 
dezelfde betrokkenheid en invloed van sociale 
partners wordt voortgezet. 

We rekenen er ook op dat voortvarend aan de slag 
wordt gegaan met het wegwerken van de witte 
vlekken in het pensioenstelsel. De Stichting van de 
Arbeid heeft daar voorstellen voor gedaan en rekent 
op actieve bijdragen van het kabinet om uiteindelijk 
voor alle werkenden een goede en aantrekkelijke 
toegang tot het tweede pijler pensioen te 
realiseren. 

Ook moet de overheid als opdrachtgever 
controleren dat ook bij de uitbestedingpartijen een 
goede pensioenvoorziening is. Er moet een 
structurele regeling komen die eerder stoppen met 
werken mogelijk maakt voor mensen met zwaar 
werk en/of na 45 jaar werken. 
Als afgesproken willen we op korte termijn het 
overleg starten om met de ervaringen met de 
huidige RVU-regeling te komen tot verbeteringen in 
de bedoelde structurele regeling, die uiterlijk in 
2026 ingaat.

Senioren dupe van loskoppeling  minimumloon en AOW
Ontkoppeling
De maatregel om de AOW te ontkoppelen van de 
verhoging van het WML is principieel onjuist en in 
strijd met de doelstellingen van een goed en 
fatsoenlijk pensioen. De AOW maakt voor mensen 
een belangrijk en essentieel onderdeel uit van het 
totale pensioeninkomen na pensionering. 
Nu WML en AOW al jaren de welvaartsontwikkeling 
niet hebben bijgehouden, is correctie met behoud 
van de koppeling onontbeerlijk. Net als bij 
werkenden met een minimumloon is het 
armoederisico voor mensen met alleen AOW 
inmiddels zo groot dat het probleem bij de basis 
moet worden aangepakt. 

De voorgestelde verhoging van de ouderenkorting 
helpt niet; mensen met alleen AOW of een klein 
aanvullend pensioen kunnen daar nu al geen 
volledig gebruik van maken. 
Bijkomend negatief effect van ontkoppelen van de 
AOW is dat voor werkenden met of net boven het 
minimumloon, de pensioenpremie aanzienlijk stijgt 
omdat de franchise (gekoppeld aan de AOW) niet 
meestijgt. Een deel van de stijging van het WML 
leidt daarmee niet tot meer nettoloon.

*  Een gedeelte uit een reactie van FNV  op het 
coalitieakkoord Rutte 4 door voorzitter Tuur Elzinga. 

Optreden Leeuwarder Accordeon Ensemble 
op 18 december
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Muziek op het Witte Doek.

Na een lange coronapauze is het weer gelukt om 
via Rudolf Nammensma 3 middagen te organiseren 
met Klassieke Muziek en Opera.

De eerste middag is woensdag 16 februari en we 
beginnen om 13:30 uur.
Waar: In Eeltsje’s Hiem aan de Pieter Sipmawei 11, 
9815 DZ Leeuwarden.

Deze voorstelling wordt U aangeboden in samen-
werking met de activiteitencommissie van het 
Westeinde.

Wat: Een spectaculaire productie van Verdi’s 
geliefde Opera IL Travatore (De Troubadour) 
uitgevoerd in de Arena van Verona. (zie foto)
De vrouwelijke hoofdrol wordt vertolkt door 
stersopraan Anna Netrebko.
De inleiding zal worden gedaan door Rudolf 
Nammensma.

Toegang € 5,00

Opgave:  Via de LOS-telefoon met nr. 06-26275563.
Van 7-2-2022  tot  14-2-2022 tussen 19:00 uur en 
21:00 uur.
Opgeven is nog steeds  nodig vanwege de 
Coronaregels.U moet dus een QR-code kunnen 
tonen op de telefoon of op papier of een 
ander bewijs dat u bent gevaccineerd of corona 
hebt gehad.
Tot ziens op 16-02-2022.
De activiteitencommissie.

Belastinghulp
Vanaf februari kunt u weer een telefoontje verwachten van de belastinghulpen van LOS. 
Wij maken dan weer een afspraak met u om de papieren op te halen voor de 
belastingaangifte.
Omdat corona nog steeds niet voorbij is, komen wij de benodigde papieren weer bij u thuis 
ophalen zodat wij die thuis in kunnen vullen.

Dit zijn de papieren die wij moeten gebruiken om uw aangifte te doen:
• De jaaropgaven van 2021:
• SVB = AOW.
• Alle pensioenen.
• Jaaroverzicht 2021 van de betaalrekening.
• Jaaroverzicht 2021 van de spaarrekening.
• Jaaropgaaf van de hypotheek over 2021.
• De bewijsstukken van uw giften over 2021.
• De bewijsstukken van uw zorgkosten over 2021 .
• De aanslag van de gemeente = WOZ waarde van uw 

woning op 1 januari 2020.
• Betaalde of ontvangen partneralimentatie.
• Voorlopige aanslag over 2021.
• En natuurlijk de envelop met de machtigingscode.
Veel jaaroverzichten worden digitaal verzonden; 
vergeet niet om die af te drukken.
Tot ziens of tot horens.
De belastinginvullers van LOS.

Weer een jaar voorbij en de 
LosVast altijd keurig verzorgd 
met veel informatie.

Alle dingen yn it libben
geane fan nij nei ald
Ien kear yn it jier
giet it fan ald nei nij.
Dat is bysunder.

Oan alle meiwurkers fan de LOS
In hiel bysunder nijjier tawinske.

Fam. H. Prikken

Senioren dupe van loskoppeling  minimumloon en AOW
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Jaap’s Hoekje

Mien jonge(s)jaren inne 
Oosjestraten
1953

Zeven jaar ben ik als opa (foto 1) en opoe De Groot 
de winkeldeur in de Nieuwe Oosterstraat 4 achter 
zich dichttrekken. Tegelijkertijd betekent dat voor 
ons gezin, bestaande uit vader Piet, moeder Dicky, 
kleinere broer Peter en mijzelf een verhuizing uit de 
rustige Dahliastraat naar de muziekwinkel in de toch 
veel drukkere Leeuwarder binnenstad.
Nog zie ik mijn moeder met tranen in de ogen in de 
kleine ‘je-kunt-je-de-kont-niet-keren’ keuken zitten, 
starend naar de dozen die de verhuizers er zo keurig 
tot de zoldering hebben opgestapeld.
Maar ook dat komt weer goed en zo begint mijn 
leven in de ‘Oosjestraat’.
De (christelijke) Willem Lodewijkschool op de 
Druifstreek staat op een steenworp afstand (foto 2), 
maar is niet aan mij besteed. ‘Die jonge mut naar de 

openbare skool’. Punt uit. Geen discussie!
Het wordt school 6, de latere Menno van 
Coehoornschool (foto 3). Ik kom er in de tweede 
klas bij juf Sluijter en zit naast de zoon van 

textielwinkelier Van Hardeveld van het Noordvliet.

Nostalgie
Als ik eens in een nostalgische bui ben loop ik weer 
even door mijn oude straat. In gedachten kom ik 
dan iedereen weer tegen, want ook dat was 
bijzonder, iedereen kent iedereen.
Die band wordt verstevigd in de actieve winkeliers-
vereniging, die op bepaalde momenten in het jaar 
samen in actie komt en zelfs jaarlijks een feestavond 
organiseert. 
De rondgang door de beide Oosterstraten zal ons 
ook laten zien dat hier veel veranderd is. Vroeger 
zaten de middenstanders er veelal hun hele leven 
lang; vandaag de dag zijn de meeste winkeliers niet 
zulke lange zakenlevens beschoren, alhoewel er 
natuurlijk uitzonderingen zijn.
‘Inwendig’ zijn veel winkelpanden behoorlijk onder 
handen genomen; soms zijn er twee of meer 
panden samengevoegd of doorgetrokken om op die 
manier meer verkoopruimte te krijgen voor steeds 
groter wordende assortimenten artikelen. Van de 
winkeliers uit de jaren zestig/zeventig is er bijna 
geen ‘ouwe bekende’ meer te vinden. Zelfs Martin 
van der Meulen, een derde generatie ‘groenteboer/
groenteman’ heeft twee jaar geleden zijn zaak op 
slot gedaan. De echte laatste der Mohikanen, Koos 
‘schoenen’ Kamsma heeft zijn imperium begin 
januari 2022 overgedaan aan een aantal 
familieleden. 

Drommen
De oude sfeer van vroeger heerst hier en daar nog 
min of meer, omdat de Oosterstraten nog altijd pure 
loopstraten zijn, waarin (volgens de borden) alleen 
tussen zo en zo laat gefietst mag worden; alleen de 
grote klantenstromen, zoals vroeger op de 
zaterdagmiddagen zul je er niet meer aantreffen. 
Dan deinde er een stroom mensen vanuit het 
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oosten ‘naar de stad’ en om vijf uur weer terug.

Start
We starten de rondgang, waarbij we, komend vanuit 
de Peperstraat bij de entree van de Oude 
Oosterstraat twee parfumeriezaken aantreffen. 
Links vinden we de luxe winkel van Kruiper, 
alhoewel die aan de Groentemarkt ligt. De eigenaar 
is de weinig spraakzame, stugge, keurig nette heer 
Kruiper.

Heel anders is Parfumerie Wanda (foto 4), een 
eenvoudiger winkel in reukwater aan de andere 
kant van de straat. De ingang van die zaak ligt aan 
de Berlikumermarkt. Winkellier Anton Wanda is een 
elegant geklede kettingroker die met hart en ziel lid 
is van de winkeliersvereniging, iets dat je van zijn 
buurman Kruiper niet kunt zeggen.
Wanda heeft eerder een winkel (Toko Wanda) in 
textiel en hengelsportartikelen in de Oude Ooster-
straat, waar hij naam maakt met de reclameslogan 
“Wanda bezocht, koopjes gekocht”. Later verhuist 
hij dus en verandert ook zijn ‘handel’.
De kantoorboekhandel van de heer De Vries (foto 5) 
is de eerste winkel die we aan de oostzijde 
tegenkomen in de Oude Oosterstraat. De winkel 
oogt als een soort ‘Auke Rauwerda’, maar dan in 

ansichtkaarten, agenda’s, schriften, poëziealbums 
en vliegerpapier. De Vries is een vrijgezelle, wat 
zonderlinge man. Hij heeft van dat rode, piekerige 
wortelhaar, een dito snor en wenkbrauwen als 
borstels. Op zijn hoofd meestal een suterig, 
verfomfaaid hoedje. De winkel is redelijk diep, maar 
de handelswaar staat weet-hoe-hoog op de 
toonbanken opgestapeld. Maar net als bij de 
Rauwerda’s kan hij alles met de ogen dicht vinden. 
Heel bijzonder is het dat de hele winkel met slechts 
één klein ‘peertje’ wordt verlicht. De 
energievoorziening doet de heer De Vries zelf. We 
weten niet hoe, want hij is op dat gebied 
selfsupporting. Waarschijnlijk een overblijfsel van de 
oorlogsjaren.

Winkeliers als bouwvakkers
Tegenover de boekhandel zit, op de hoek van de 
Ossekop, Sipke Jansma met zijn handel in hengel-
sportartikelen, aquariumvissen en dierbenodigd-
heden.
Sipke heeft op enig moment een gigantisch 
probleem omdat de houten winkelvloer volledig 
geteisterd is door zwam. De winkel moet leeg, de 
vloer compleet gesloopt en de ruimte eronder 
volgestort met beton. Omdat het inhuren van een 
bouwbedrijf een (te dure) grap is steken collega-
winkeliers uit de straat de handen uit de mouwen. 
Ik weet nog dat mijn vader dagenlang bij Sipke als 
bouwvakker heeft “gediend”.
Na verloop van tijd verkast Sipke Jansma naar het 
grotere pand van de ‘visboksers’ op de hoek van de 
Heerestraat. Weer later wordt hij een verdienstelijk 
kunstschilder.
Naast de eerdergenoemde boekhandel treffen we 
Bloemsma’s Reformhuis. Omdat Bloemsma meestal 
in een spierwitte jas achter de toonbank staat wordt 
hij ook wel gekscherend ’dokter Bloemsma’ 
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Foutje met het jaartal
In de brieven, die u ontvangen heeft op 20 
december 2021 met het ledenpasje staat het jaartal 
2021 als het komende jaar. Dat moet natuurlijk 
2022 zijn.
Excuus voor deze fout.
We gebruikten de brief van het vorige jaar en 
moeten dan het jaartal veranderen.
Maar dat is niet gebeurd omdat een paar mensen 
verwachten dat de ander het wel doet of gedaan zal 
hebben, maar dan is het mooi niet gebeurd. 
Nogmaals excuus. 
Wat we wel hebben geleerd is dat we altijd een 
proefdruk moeten vragen, ook al is er maar zo 
weinig verschil.

Contributie 2022
De meeste leden hebben een automatische incasso, 
dat is makkelijk voor de administratie.
Al die leden hebben dus tegelijk de contributie 
betaald.
Van de leden, die het bedrag zelf overmaken, 
hebben de meesten dat al gedaan. 
Voortreffelijk.
Nog enkelen moeten het nog doen.
Als u de contributie zelf overmaakt en dat nog niet 
gedaan hebt, wil u dat alsnog doen?

genoemd.
In de jaren zestig zit in het ‘Huis met de Gladde 
Gevel’ (foto 6) op de hoek van de Ossekop, de 
automatiek van Edy Tieschnitsch, waarschijnlijk een 
van de eerste Poolse gastarbeiders. Later wordt dit 
pand gebruikt door Auke Haak, die er een 
tassenwinkel in drijft.
Naast Bloemsma begint banketbakker Halbesma 
met automatiek ‘Royal’ (foto 7); dit is de eerste zaak 
in Leeuwarden die met de zgn. RAS-patat werkt. 
Geen gebakken frietjes van geschilde en gesneden 
aardappelen, maar van geperste aardappelpuree. 

Naast Royal zit op nummer 7 ‘Chinees restaurant 
Shanghai’, een van de eerste Leeuwarder ‘chinezen’. 
Tegenwoordig worden de afgehaalde gerechten in 
plastic bakjes verpakt, maar in ‘onze’ tijd wordt een 
pannetje van huis meegenomen; de kok vult hem 
vervolgens met het bestelde gerecht. In het begin 
nemen de klanten een redelijk bescheiden pannetje 
mee, maar de ervaring leert dat de kok royaler is 
(voor dezelfde prijs) naarmate de meegebrachte 
pan groter is.

In de volgende LosVast gaan we verder met onze 
wandeling en beginnen we met een leuk verhaal 
over een van de Chinese koks.

Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com
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Het had een haar gescheeld of ons land was in 
1672 verdeeld tussen Frankrijk, Engeland en de 
bisschoppen van Münster en Keulen.
Dit rampjaar, waarin de Republiek door het water 
en grote mannen als Michiel de Ruyter en prins 
Willem III werd gered, wordt dit jaar uitgebreid 
herdacht.

350 jaar geleden waren de Nederlanden 
‘redeloos, radeloos, reddeloos’.
De Franse koning Lodewijk XIV was vanaf april 
vanuit het oosten tot Naarden opgerukt en de 
bisschoppen van Münster en Keulen hadden 
stukken van Groningen, Drenthe, Overijssel en 
Gelderland bezet.

Op zee moest de vloot van viceadmiraal Michiel de 
Ruyter het opnemen tegen een Frans-Engelse vloot.
‘Vuur” brulden de kapiteins van de Hollandse en 
Zeeuwse schepen op 6 juni 1672 voor de Engelse 
oostkust bij Solebay.
Het was een rampjaar van negentien maanden.

Dit en nog veel meer is te lezen in een jubileum-
uitgave van het boek “Rampjaar 1672” van 
historicus Luc Panhuysen.

AOW is jarig.
Op woensdag 2 januari 1957 overhandigde PvdA 
bewindsman Ko Suurhof de heer Bakker uit 
Amsterdam de eerste AOW uitkering. 
De AOW wordt vooral geassocieerd met premier 
Willem Drees, maar het was minister van Sociale 
Zaken Ko Suurhof die deze volksverzekering tot 
stand bracht.
De AOW was de opvolger van het staatspensioen 
dat één van Ko Suurhof’s voorgangers, zijn latere 
baas Willem Drees, in 1947 mogelijk had gemaakt 
met een noodwetje, in afwachting van de 
definitieve Algemene 
Ouderdomswet.
Na 65 jaar is vandaag de dag 
de AOW omstreden, daar het 
wordt los gekoppeld van het 
minimumloon.

Geschiedenis:  * 1672 – 2022 *

25 jaar geleden, de laatste 
Elfstedentocht.
Op 4 januari 1997 werd de laatste (en 15e) Friese 
Elfstedentocht gereden.
Het lijkt nog als de dag van gisteren, het was een 
dag om nooit te vergeten. Wat een enthousiaste 
mensen om de rijders aan te moedigen met hier en 
daar de gezellige klanken van een dweilorkest.
Een waar mediaspektakel! 
Komt die tocht der tochten er nog wel in de 
toekomst? De heren/dames weermannen/vrouwen 
doen er geen duidelijke uitspraak over. 
De winters zijn de laatste jaren veel te zacht en het 
vriest amper.
Maar wat zou het ook voor de jongere generatie 
mooi zijn om dat eens mee te mogen maken net als 
wij senioren meerdere tochten hebben mee-
gemaakt.

Voorkom een uitglijder.
Wie weet, mocht het in februari nog gaan winteren 
en glad worden, dan moeten we in het verkeer op 
ons hoede zijn. In een plotselinge sneeuwbui of 
ijzel, terwijl je op de weg bent, kan het verraderlijk 
glad worden.

Optrekken:
Geef weinig gas en laat de koppeling rustig 
opkomen om je banden grip te laten vinden.

Slip:
Laat het gas los, rem niet, trap de koppeling in en 
kijk waar je heen wil.

Versnelling:
Rijd op gladde wegen één versnelling lager dan 
normaal.
Door zachter rubber en een duidelijker profiel 
bieden winterbanden meer grip dan zomerbanden 
bij temperaturen onder de 7 graden Celsius. 
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Arnout van Cruyningen: ‘Van Hortense tot Amalia’
(Negen koninginnen en een kroonprinses)
Een uitgave van Omniboek en kost € 27,50 

Amalia, Prinses van Oranje, zal op een dag de tiende koningin van Nederland worden.
Zes van haar negen voorgangers hebben die titel gedragen als echtgenote van de 
regerende  koning. De overige drie waren zelf staatshoofd. Ook Amalia wacht de rol van 
‘regerend vorst’.
In het rijk geïllustreerde boek portretteert de auteur de negen koninginnen en de 
kroonprinses. Hoe hebben haar voorgangers het gedaan en wat kan Amalia van hen 
leren? 

Ruurd den Drijver: ‘Baron Jack, Hollywood’s favoriete nazi’
Is een geïllustreerde uitgave van Baltimore Publ. en kost € 29,95

Maar liefst 600 pagina’s smullen van het roemruchte leven van John van Dreelen . 
(Echte naam Jacques Theodore van Drielen Gimberg 1922-1992)
Hij was de zoon van de miljoenenerfgename Josine Elise La-Bouchère en acteur Louis 
Gimberg.
Hij was de eerste Nederlandse tv-ster in Amerika en speelde door de jaren in beroemde 
films en series. ‘Topaz’ van Hitchcock , ‘The great escape en ‘Von Ryan’s Express’.
Speelde met Frank Sinatra, Robert Wagner, Lana Turner, Audrey Hepburn en vele 
andere. In ons land speelde hij o.a. in de tv serie  ‘De boeken der kleine zielen’.

Lezenswaardig

TIP van STIP
Laat uw papieren QR-code voor 

Corona toegang bij ons 
plastificeren. 

€2 per stuk, de volgende dag klaar.
Dan heeft u de telefoon hiervoor niet meer 

nodig en blijft de afdruk goed te scannen

EEN MUIS

Waar denkt hij aan onze uil?
Misschien aan de ritme
van de seizoenen.

Of aan het unieke
van het universum.

Of aan de definitieve
formulering
van z’n hoogste wijsheid.

Of,
Niet minder diepzinnig,
gewoon aan een muis.

                                   uit ‘Seizoensgewijs”
                                   M. Bastin/H. Bouma
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INGREDIËNTEN
• 1 kg aardappelen
• 1 kg spruitjes
• 2 stevige appels
• 2 theelepels kerriepoeder
• 50 g boter
• 100 ml melk
• 150 g gepelde walnoten, grof gehakt
• 150 g geraspte oude kaas

BEREIDEN:
Kook de aardappelen ca. 10 minuten in een pan met 
weinig water en wat zout. Maak intussen de 
spruitjes schoon en snijd de stronkjes kruislings in. 
Voeg ze aan de aardappelen toe en kook ze samen 
in ca. 15 minuten gaar.
Schil de appels en steek er met een appelboor het 
klokhuis uit. 
Snijd de appels in plakken. Wrijf de plakken in met 
kerriepoeder.

Spruitjes stamppot met
appel en kerrie
 Voor  4 personen

Giet de aardappelen met de spruitjes af en stamp ze 
fijn. 
Voeg al roerend 25 g boter en zo veel melk toe dat 
er een smeuïg geheel ontstaat. Roer de noten en de 
kaas erdoor. 
Warm de stamppot op laag vuur goed door tot de 
kaas gesmolten is.
Verhit 25 g boter in een koekenpan en bak de 
plakken appel aan beide kanten snel bruin. 
Breng de stamppot op smaak met zout, peper en 
kerriepoeder en leg de plakken appel erop.
Eet smakelijk!

Recept uit het boekje “Stamppot”.

Recept van de maand

Begroeten in 2022.

Bent u er al een beetje aan ‘het nieuwe 
groeten’ gewend?

De boks wordt nog steeds veel gebruikt. Het is een 
fijne manier van begroeten, maar ook amicaal. 
Zeker in de zakelijke wereld niet altijd gepast.

De elleboog is best een ingewikkelde begroeting die 
veel van je  lichaam vraagt. Je moet allebei op een 
bepaalde manier draaien. Het is een beetje 
vreemde begroeting.

Met de hand zwaaien en iemand aankijken is de 
veiligste manier van begroeten. Dus wel de ander 
goed aankijken, zodat je echt even contact hebt.

Met de bovenkant van je hand de wang begroeten. 
Dat is hygiënischer dan met de binnenkant. Het 

grote voordeel is dat je elkaar even kunt aanraken, 
dat vinden veel mensen prettig bij een begroeting. 
Maar zo’n begroeting doe je natuurlijk niet bij 
vreemden, dan is de boks meer op z’n plaats.

Een papieren QR-code 
aanvragen.
Een papieren QR-code kunt u aanvragen op 
telefoonnummer 1421
Hou uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
Het algemene nummer van de RIVM is 1351 voor 
andere vragen over de vaccinaties etc.
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Verpleeghuisvoordeel/Zicht op Geld.

Als uw partner wordt 
opgenomen in een 
verpleeghuis betaalt u 
hiervoor een eigen 
bijdrage. Deze kosten 
kunnen aardig oplopen en 
komen bovenop de vaste 
lasten die u al betaalt. 
Wanneer u de 
administratie echter op 

een andere manier inricht kan dit vaak een flinke 
besparing opleveren. Een financieel expert van het 
bedrijf “Zicht op Geld” zoekt het graag voor u uit. 

Uw voordeel als lid van LOS is € 50,00 
korting op de factuur.

Hulp en advies
De opname in een verpleeghuis is vaak erg 
emotioneel voor alle betrokken personen. Het is 
een periode van afscheid nemen en loslaten. 
Ondanks al die emoties wordt er wel van u gevraagd 
om belangrijke keuzes te maken. Keuzes die ook 
gaan over geld.

Herkent u dit?
• U weet niet wat er allemaal geregeld moet 

worden.
• U weet niet hoe u alles het beste kunt regelen.
• U verdwaalt in het woud van regels en 

instanties.

Maar u wilt wel:
• Krijgen waar u recht op heeft.
• Niet teveel betalen voor de eigen bijdrage van 

het CAK.
• Weten of u in uw woning kunt blijven wonen.

Schakel dan de hulp in van 
Zicht op Geld.

Hoe werkt het?
• U neemt contact op met Annelies van der Veen 

van Zicht op Geld.
Telefoonnummers: 06- 15 30 48 57 
of 058 – 230 04 44

• Annalies van der 
Veen van Zicht 
op Geld maakt 
een afspraak 
voor een gratis 
kennismakings-
gesprek bij u 
thuis

• Als u dan besluit om verder te gaan, dan stellen 
de financieel experts uw persoonlijke voordeel 
vast en regelen vervolgens alles met de diverse 
instanties.

• U betaalt een vergoeding van 20% van het 
totale voordeel dat er in de eerste 12 maanden 
gerealiseerd wordt (inclusief het voordeel over 
voorgaande jaren). Is er geen voordeel voor u? 
Dan hoeft u niks te betalen.

• U betaalt pas nadat het eerste financiële 
voordeel ook daadwerkelijk op uw rekening 
staat (meestal is dat tussen de 4-8 weken na het 
opstarten van de werkzaamheden)

Lees meer over verpleeghuisvoordeel op 
de website: www.zichtopgeld.nl

Zicht op geld is vermeld bij ledenvoordeel 
op de website van LOS 

Winterfeest
Zit je weer in februarie
in de piepzak of penarie
in de kou van God-bewarie
hef dan hoog de rode wijn

staak de twist, de kwel de bonje
smaak de bloem van de bourgonje
even weg van de besonje
op de dag van Valentijn

hemel laat het bloemen regenen
op het kouwe platte land
wil ons met de liefde zegenen
even leven hand in hand

Toon Hermans, uit: Ringele Ringele Roze, Lieve 
versjes, 1993
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ROZEE

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

De komende bijeenkomst is 15 februari, 
14.00 uur, COC Friesland,  Harlingertrekweg 
53, 8913HR Leeuwarden. Frans van Don 
geeft deze middag een lezing over 
“Lapland”. 

Bijdrage 5 euro. Coronatoegangsbewijs is 
verplicht. 
Aanmelden bij Anne.Veenendaal@online.nl 
of 0649664328.
Nadere informatie www.cocfriesland.nl  

De Rozee groep van COC Friesland wenst u 
prettige kerstdagen, goede gezondheid en 
een voorspoedig, kleurrijk 2022.

Hierbij nog even een naschrift bij mijn stukje over 
verklikkers, vorige aflevering.

Eén letter, een wereld van 
verschil.

In mijn stukje over verklikkers, vorige aflevering 
van onze LOS, stond dat mijn vader de Duitse taal 
adoreerde.
Nou was hij niet een uitgesproken verzetsman, -hij 
had het als zelfstandige druk genoeg om zijn gezin 
op tijd van eten te voorzien,- maar die taal adoreren 
was zeker niet het geval!

Ik geloof dat zijn grootste verzetsdaad was dat hij in 
de kofferbak van de auto van een oom van me 
ontsnapte uit het werkkamp van de Organisation 
Tod, waarvoor hij tankwallen moest graven.
Hij dook onder, eerst in de bijruimte van zijn 
kantoor in de Gysbert Japixsstraat en later, toen het 
daar door de razzia's te gevaarlijk werd, in onze 
eigen woning, onder de zoldertrap.

In onze wijk werden overigens ook razzia's 
gehouden en ik herinner me één keer dat een 
Duitse soldaat op de voordeur bonkte om het huis 
te doorzoeken. Mijn zus, 2 jaar jonger dan mij stond 
duimzuigend achter mijn moeder in de deuropening 
en op de vraag van de Duitser  "sind da männer zu 
hause " riep zuslief vóór mijn moeder iets kon 
antwoorden : "mijn vader zit niet onder de trap 
hoor!", met duidelijke nadruk op "zit niet".
Wat een mazzel dat die Duitser geen Nederlands 
verstond !

Toen de man de zolder inspecteerde stonden zijn 
met stalen proppen en een hoefijzertje beslagen 
laarzen op de trap op nog geen 20 cm vanaf het 
hoofd van mijn, adem inhoudende vader.
Maar terugkomend op de aanhef van dit schrijfsel: 

Ik gaf in dat vorige stukje aan dat de landverraders 
de Duitse taal adoreerden en niet hij, mijn vader.
Hen of hem, één letter en een wereld van 
verschil....... 
Dat vaudje wil ik hierbij even rechttrekken.  ;-))

Met groet,  Wyb Mylius.
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Beschrijving van het Leeuwarder Blokhuis;
1499-1580
In de zuidoosthoek van de vestingstad Leeuwar-
den, op de plaats van het huidige multifunctionele 
gebouwencomplex “de Blokhuispoort”, verrees in 
de jaren 1498/1499, in opdracht van hertog 
Albrecht van Saksen, het Leeuwarder Blokhuis. 

De boosdoener hier, de al genoemde Albrecht van 
Saksen1, had, bij zijn intocht in Leeuwarden, 
bedongen dat hij in de zuidoostelijke hoek van de 
stad een sterkte mocht bouwen die hij kon, en ook 
liet bezetten door zijn mannen. Ter plekke diende 
het adellijk Hof en Huis Stania en de beroemde 
tuinen van Jan Tammama afgebroken, resp. 
opgeruimd te worden. Materiaal kwam van het 
afgebroken huis en van de diverse stinsen uit de 
omgeving; de omliggende grietenijen leverden de 
werklieden. Betaling(en) voor een en ander bleven 
uiteraard achterwege!

Het complex werd omringd door water dat aansloot 
op het bestaande grachtenstelsel van de stad. Aan 
de zuidoostzijde was een kleine brug met 
poortgebouw en aan de west(stads)zijde een grote 
slag(ophaal)brug, eveneens voorzien van een 
poortgebouw. Rondom liep een aarden wal met op 
de noordwesthoek een rondeel (met een 
ondergrondse wijnkelder) en op de noordoosthoek 
een bastion. Op het bastion stond, als opvolger van 
de rosmolen, en wind(graan)molen. Op en in de wal 
lagen diverse stukken primitief vuurgeschut en het 
geheel was uiteraard ook voorzien van het, in die 
tijd gebruikelijke, nodige slag-, hak- en snijwerk om 
elkaar de hersens in te slaan.

Het geheel had wel iets weg van een klein dorp, 
besloeg een oppervlak van ca. 200 x 200 m., en kon 
zich, voor een deel, zelf bedruipen. De diverse 
gebouwen lagen bijna allemaal met de achterzijde 
naar de wal toe met in het midden een grasveld, 
ruimte voor (levend) vee, een waterput en een 
(appel)boomgaard(je).Via het poortgebouw aan de 
westzijde betrad men het complex. Dit 
poortgebouw omvatte, boven de poort, een grote 
zaal, een kleiner vertrek dat verwarmd kon worden 
met aangrenzend “der edelluiden kamer”. Langs de 
beneden gelegen portierkamer betrad men het 
eigenlijke complex met een veelheid aan gebouwen 
en gebouwtjes.

Dichtbij de poort lag het met twee torens versierde 
hoofdgebouw met het wapen van de bouwer, 
Willebrord von Schaumberg. Dit gebouw bevatte de 
verblijven van de stadhouder met bedsteden, 
keukens en een kapel, een grote zaal, 
kantoorruimte, verblijfsruimte voor personeel en 
lijfwacht van de stadhouder, logeerkamers met 
eveneens bedsteden, “kleyn kamerkens:  (primitieve 
toiletten) en voor de komende en gaande 
vrouwelijke “logées” een afzonderlijk, verwarmd 
“vrouhuys”.

De overige gebouwen, min of meer in een vierkant 
gesitueerd, bevatten opslagruimtes, stallen, een 
algemene keuken, een brouwerij, een bakkerij, een 
smederij, een hout- en turfschuur, een bak- en een 
slachthuis, alsmede een kerk en een hospitaal(tje). 
De bakkerij had op de bovenverdieping een 
badvertrek met een “inrigting voor warm en kalt 
water”; de kerk was gewijd aan St,. Anna en had in 
het torentje een uurwerk.

Last but not least: een kruithuis, een wapenkamer, 
een schavot met galg en, uiteraard, op diverse 
plaatsen, ruimtes voor gevangenen, de z.g. 
“hondegaten”. Dit laatste woord geeft al aan dat het 
verblijf hier, om het maar eens voorzichtig te 
zeggen, weinig comfortabel was.
In de zuidoosthoek van het complex, in combinatie 
met het kleine poortgebouw, stond de z.g. 
“pijnigtoren”. Ook hier is duidelijke dat het om 
onplezierige zaken ging; de gevangen genomen 
personen werden hier aangemoedigd hun al dan 
niet gepleegde misdaden te bekennen, waarbij de 
overredingskracht sterk werd gestimuleerd met 
behulp van rek-, strek en wringmiddelen, meestal 
vervaardigd uit ijzer.

Tot slot datgene wat eigenlijk de hoofdzaak van het 
blokhuis was: de legering van een garnizoen en de 
verdediging van het complex. Er was in principe 
plaats voor ca. 150 (huur)soldaten, maar een 
wisselend deel daarvan was voortdurend bezig het 
platteland af te stropen, belasting te innen en 
“moedwil te plegen”.
De rondom aanwezige wal, met een hoogte van ca. 
4 m., was aan de buitenzijde beplant met een 
doornenhaag met bovenop een schelpenpad. Op 
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diverse plaatsen waren er openingen, z.g. 
strijkweren, voor het plaatsen van geschut, dat 
eveneens aanwezig was op de open bovenzijden 
van het rondeel en het bastion. Om vijandelijke 
activiteiten tegen het complex via het water tegen 
te gaan, waren de grachten voor een groot deel 
voorzien van ingeheide of verplaatsbare staketsels 
(palissaden).

De aanmaak van munitie, d.w.z. kruit en 
projectielen, verkeerde nog geheel in het doe-het-
zelfstadium.
Projectielen voor de kleinere wapens, de z.g. 
haakbussen, werden uit lood gegoten en de grotere 
projectielen waren van (giet)ijzer. Kruit, een 
mengsel van salpeter, zwavel en houtskool, werd – 
niet zonder gevaar – vervaardig in de, in het 
complex aanwezige, kruitmolen.

Kanonnen waren destijds zeer bijzonder en hadden 
een sterke technische uitstraling, sommige 
kanonnen hadden een naam; een zeer groot 
exemplaar werd zelfs omschreven met een gedicht:

Breeck, scuret al muer ende wal
Bin ick geheten

Doer Berch en Dal boert minen bal
Van mi gesmeten

Al met al waren de blokhuizen – er lagen ook 
(kleinere) in Harlingen, Franeker, Stavoren, Lemmer, 
Dokkum en Workum – voor die tijd moderne 
vestingwerken, mede gezien hun strategische ligging 
aan de (water)toegangen van de provincie. Daarom 
is het des te vreemder dat, toen in 1580 de Staten 
van Friesland de burgerij in de stad aanspoorden 
het blokhuis te neutraliseren, dat dit, notabene 
onder aanvoering van de burgemeester (de heer A. 
Lammerts), min of meer zonder slag of stoot plaats 
vond.

Het blokhuis werd uiteindelijk geslecht waarbij de 
oostelijke en zuidelijke wallen opgenomen werden 
in de stadsomwalling. De fundamenten van de z.g. 
Pijnigtoren werden pas in 1919 door de gemeente 
opgeruimd tijdens de afgraving ten behoeve van de 
scheepvaart van de hoek van de stadsgracht bij de 
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latere strafgevangenis op het punt van de 
samenkomst met het Nieuwe Kanaal.

In 1661 was achter het blokhuis een Landelijk Tucht- 
en Werkhuis gebouwd dat in 1754 door brand is 
verwoest en onmiddellijk daarna weer is herbouwd. 
In 1824 werd het blokhuis zelf vertimmerd en 
ingericht als verblijf voor de commandant van de 
gevangenis. In 1870 werd dit afgebroken om plaats 
te maken voor de Bijzondere Strafgevangenis.

NIEUWS VAN OUDERENSOCIETEIT “DE REMISE”. 
Tramstraat 1.2

Allereerst een goed 
en zo mogelijk 
gezond 2022 voor 
de LOS-leden en 
medewerkers! 
We zijn heel blij dat 
we op deze manier 
via de LOSVAST in 
contact kunnen 
komen met de LOS-
leden.

We kijken weer terug op een heel bijzonder en soms 
ook lastig jaar. We gingen dicht en weer open, en 
weer dicht en een beetje open. Aanpassen en 
creatief denken zijn dan nodig.
Door een gift vanuit het Steinfoortefonds kunnen 
we nieuwe leden verwelkomen met een koffiekaart. 
Een mooie  stimulans voor adspirantleden om lid te 
worden.
 
OPROEP.
We zoeken voor ons bestuur versterking ! Iemand 
die het leuk vindt mee te denken en praten over het 
organiseren van activiteiten in de Remise. Een 
beetje digitale vaardigheid is welkom. We komen 1 x 
per maand bij elkaar (’s zomers wat minder).  Heeft 
u interesse of kent u iemand die dat zou willen? 
Laat het ons weten – tel.nr. 058-2669651 Bauk 
Hofstra.
 

PROGRAMMA.
Net als bij LOS hebben wij ook veel hinder 
ondervonden van de coronamaatregelen. Dat hakt 
erin bij de meesten van ons. Toch pakken we achter 
de schermen de draad weer op voor als we straks 
weer “los” kunnen! Als de Remise weer opengaat, 
kunt u gerust eens komen kijken. Graag even 
tevoren bellen met het bovenstaand nummer, zodat 
wij u goed kunnen ontvangen en informeren. Wat 
hebben wij te bieden aan onze leden? 
Koffieochtenden, creaclub, wandelgroep, repaircafé, 
stoelyoga, boekenclub, handwerken, Engelse 
conversatie, computerles, Franse les. Eenmaal in de 
maand hebben we een zondagsoos waarin steeds 
andere thema’s  aan de orde komen.
Wij hopen u eerdaags een keer te ontmoeten !

 (1)
de man, benoemd door de Duitse keizer tot “erfelijk 
gubernator ende postestaat”, was hier min of meer op 
uitnodiging gekomen om orde op zaken te stellen en 
vrede te brengen tussen de rivaliserende facties van 
Schieringers en Vetkopers; daar kwam uiteraard niets 
van terecht en in Leeuwarden, de basis van de Vetkopers, 
was men niet zo blij met hem.

Sjouke Elgersma
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bloemen te ontvangen van iemand die je adoreert?
Let wel: je bent nooit te oud om een tortelduifje te 
zijn….

17 februari - Doe Vriendelijk Dag
Doe Vriendelijk Dag is dé dag om extra breed te 
glimlachen naar je buren en om nog vriendelijker 
dan normaal te zijn tegen de caissière bij de 
supermarkt. Kortom: #DOESLIEF! De campagne 
#DOESLIEF van SIRE ging in 2019 van start en kreeg 
veel aandacht, omdat het een spiegel voorhoudt 
over hoe we met kleine dingen zo veel verschil 
kunnen maken. 
Alleen, met een mondkapje op zul je niet veel van 
die glimlach zien…..

19 t/m 27 februari – Huishoudbeurs
De meest besproken beurs van heel Nederland is er 
weer in volle glorie. In 2021 gooide de corona-
pandemie nog roet in het eten, in 2022 vindt de 
beurs vooralsnog wel weer gewoon in februari 
plaats. Maar hou wel de berichten in de media in de 
gaten, een coronavariant kan zomaar roet in het 
eten gooien en voor je het weet zitten we zo weer 
in een zoveelste lockdown!
Je kunt hier weer ouderwets genieten van allerlei 
nieuwe dingen en de leukste snufjes. 
En denk om de rolkoffertjes die je voor de voeten 
lopen. En vergeet de stands, die gratis eten en 
drinken uitdelen, niet. Proeven gaat vaak over tot 
kopen.

Februari 2022
Wanneer u dit magazine ontvangt, is de eerste 
maand van het jaar al weer voorbij. Is toch snel 
gegaan, is het niet?
De kop is eraf en de dagen beginnen langzamerhand 
te lengen.
Ook was er geen ‘Blue Monday’ want het was die 
dag erg zonnig en dus geen weer om je down te 
voelen.
Bent u nog aan goede voornemens begonnen zoals 
minder snoepen, meer bewegen of elke dag een 
ommetje maken?
Ja, die decemberkilo’s moeten er wel weer af.
Februari is de kortste maand van het jaar en heeft 
28 dagen in gewone jaren en 29 dagen in een 
schrikkeljaar.

Zijn er nog bijzondere dagen in februari om aan te 
denken of te vieren?

4 t/m 20 februari 2022.
De 24e Olympische Winterspelen vinden plaats in 
de Chinese hoofdstad Peking. Laten we hopen dat 
onze sporters met veel medailles zullen terugkeren.

2 februari -  Koningspaar 20 jaar getrouwd
Trouwdag van Koning Willem-Alexander en Koningin 
Maxima. Het burgerlijk  huwelijk vond plaats in de 
Beurs van Berlage en het kerkelijk huwelijk werd 
gesloten in de Nieuwe Kerk op de Dam in 
Amsterdam. Het was die dag stralend weer. 20 jaar 
getrouwd noemt men het  Porseleinen huwelijk.

4 februari - Wereld Kankerdag.
Ieder jaar staan mensen wereldwijd op 4 februari 
stil bij de ziekte kanker. Deze dag dient om het 
bewustzijn over kanker te vergroten en de 
preventie, opsporing en behandeling ervan aan te 
moedigen. 1 op de 3 Nederlanders krijgt kanker en 
daarmee is het een ziekte waar iedereen in ons land 
mee te maken kan krijgen in de directe omgeving.

14 februari - Valentijnsdag 
De dag van de liefde: Valentijnsdag. Dit is de dag 
waarop tortelduifjes elkaar extra aandacht en liefde 
geven. En natuurlijk ook cadeaus, zoals chocola, 
valentijnskaartjes en rode rozen. 
De dag is in Amerika, uit commercieel oogpunt, 
ingezet om anonieme liefde openbaar te maken. 
Maar dat commerciële randje mag de pret niet 
drukken, want wat is er leuker dan een mooie bos Foto: Johan Eisma
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Huishoudelijke tips

Schaar slijpen met aluminiumfolie.
Na verloop van tijd kan een schaar minder scherp 
worden en een botte schaar knipt niet fijn. In plaats 
van hem te vervangen kunt u eerst nog proberen 
hem eenvoudig met slijpen weer scherp te maken. 
Dat kunt u op verschillende manieren doen. 

Heeft u aluminiumfolie in huis, dan is dit een prima 
mogelijkheid om uw schaar weer scherp te krijgen. 
Alles wat u nodig heeft is een stuk van zo’n 20 
centimeter lengte. Vouw dit enkele keren dubbel, 
zodat u een dikkere plak van zo’n 6 tot 8 lagen krijgt. 
Knip dit dan vervolgens een aantal keer in de lengte 
door en uw schaar wordt tijdens het knippen weer 
helemaal scherp. 
Let er wel op dat u tijdens het knippen het gehele 
oppervlakte van de schaar gebruikt, anders wordt 
alleen het gedeelte scherp waar hij de 
aluminiumfolie raakt.

Schoonmaakazijn
Er is geen schoonmaakmiddel die voor zoveel 
doeleinden gebruikt kan worden als 
schoonmaakazijn. Het is uniek en goedkoop.
Je kunt er  bijvoorbeeld met een microvezel dweil 
en lauw water een laminaatvloer mee dweilen.
Vooral niet te nat, want laminaat kan slecht tegen 
vocht.
Je kunt ook een speciale laminaatreiniger kopen, 
maar dat is ca vijftien keer duurder.
Tegenwoordig is pvc erg populair. Dit materiaal 
bestaat vooral uit kunststof en is bijna niet te 
onderscheiden van een houten vloer.
PVC maak je op dezelfde manier schoon als 
laminaat.
Als de vloer een beetje dof wordt, gebruik dan een 
vloerreiniger voor pvc. 
Voor beide vloeren geldt: eerst goed stofzuigen met 
een zachte borstel.

Gooi koffiedik niet weg.
Koffiedik dat na het zetten van koffie overblijft is 
heel nuttig om nogmaals te gebruiken. Dat geldt 
zowel voor koffieprut afkomstig van filterkoffie, als 
voor koffiepads en gemalen koffie. 
Koffiedik bevat voor planten waardevolle 
voedingstoffen en elementen als stikstof, fosfor, 
kalium, magnesium en koper. Wormen zijn er ook 
dol op en dat heeft een gunstige uitwerking op de 

Vanaf 1 juli a.s. is het in Nederland verplicht om 
een rookmelder te hebben op elke woonverdieping 
en in ruimtes waar een vluchtroute doorheen 
loopt. Dat geldt ook voor een huurhuis. Ze kunnen 
je leven redden, zeker als je ligt te slapen.

Het advies is  minstens rookmelders te hangen op 
plaatsen waar de meeste kans op brand is zoals 
woonkamer en keuken.  
Vervolgens één in de gang bij de opgang naar boven 
en bij elk slaapvertrek.

De beste plek om te monteren is tegen het plafond 
op minimaal vijftig centimeter  van de wand.Hang je 
hem dichterbij, dan zal de melder slechter 
functioneren omdat daar geen luchtcirculatie is.
Dat geldt ook als je de melder in een nok wilt 
ophangen; houdt dan minimaal negentig centimeter 
vanuit de nok aan.

* Een tip van Doe-het-zelf-specialist Dennis Mulder*

Rookmelder 
verplicht

luchtigheid van de bodem. 
Koffiedik is daarom zeer waardevol om uw tuin mee 
te bemesten. Vanwege de licht zurige 
eigenschappen zijn zuurminnende planten als 
rododendrons, camelia’s en hortensia’s extra dol op 
een dosis koffie.  
Geef het niet in te grote hoeveelheden, om de 
verhoudingen niet te verstoren. Of meng de 
koffiedrab met eierschalen, zodat de verzuring 
wordt geneutraliseerd. Koffiedik schimmelt vrij snel, 
dus bewaar het niet te lang voor u het in de tuin 
uitstrooit.
Ook een bananenschil doet goede zaken met onze 
tuinplanten.
(daarover meer volgende maand in het magazine)
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Even een terugblik….

Net na het ter perse gaan van het vorig magazine 
werd door Den Haag voor de derde keer een 
lockdown afgekondigd.
De besmettingen liepen weer hard op, want de 
Omikron-variant was dominant in Nederland. Een 
virus dat zich erg snel verspreidt, maar men dreigt 
er minder ziek van te worden. Gelukkig zijn de 
meeste van ons inmiddels geboosterd, ofwel ‘prikje 
no. drie’.
Net als in 2020 weer vlak voor de kerstdagen 
moesten alle winkels, horeca etc. de deuren sluiten. 
Alleen de supermarkten, drogisterijen en zaken 
waar postgerelateerde handelingen plaatsvinden 
waren open.
Dus niet naar de kapper voor de feestdagen en niet 
winkelen voor een kerstcadeau of iets leuks voor de 
feestdagen. 
De kerstdagen moesten binnenshuis gevierd 
worden, want uit eten was er niet bij. En een 
beperkt aantal mensen op bezoek. Wel werden 
volop maaltijden en complete diners bezorgd.

Omdat in België wel alles open was werd daar veel 
naar toe gereisd per
(overvolle) trein of eigen vervoer om er te shoppen, 
uit eten te gaan of een bezoekje aan de kapper te 
brengen. Kilo’s vuurwerk werden mee over de grens 
genomen en er was slechts steekproefsgewijs 
controle.
Dit alles moet onze ondernemers pijn hebben 
gedaan, te meer omdat ze na de zoveelste lockdown 
het water tot de lippen staat.
Net als vorig jaar was er een vuurwerkverbod. 
Hoezo verbod?
Niks van gemerkt. Er werd volop vuurwerk de lucht 
in geschoten en sommige knallen leken wel het 
geluid van bommen. Ach, er waren ‘slechts’ 600 
vuurwerkgewonden en hier en daar miste iemand 
een voet of hand en die groeien echt niet meer aan.

Maar we hebben wel ‘al’ een nieuw kabinet! Heeft 
dat even lang geduurd! Rutte IV is geboren met een 
handvol extra ministers.
Nou nieuw, het zijn dezelfde partijen die collectief 
aftraden vanwege de toeslagenaffaire, maar dat is 
natuurlijk geen beletsel om deel te nemen aan een 
volgend kabinet. 
De start begon al ‘goed’… de gaskraan gaat weer 
verder open in Groningen in plaats van dicht.  Dit 

vanwege 
levering aan 
Duitsland wat 
contractueel is 
vastgelegd. Er 
wordt 
waarschijnlijk 
bijna dubbel 
zoveel gas (7.6 
miljard kuub) 
gewonnen dan 
eerst werd 
verwacht.

Op 10 januari was er een stormloop op subsidie 
waar  Groningers uren voor in de rij stonden, hetzij 
fysiek of online. Het geld, € 10.000.= te besteden 
aan woningverbetering na aardbevingsschade, kon 
men aanvragen.
Halverwege de dag was de pot leeg en velen visten 
achter het net.  Sta je als oudere uren in de rij, soms 
met je rollator, om met lege handen weer naar huis 
te gaan. Schandalig, maar ach die ‘Gunnigers‘ zijn 
wel wat gewend door de jaren heen. Die hebben 
een harde kop gekregen.
Maar het zijn geen type mensen die staan te 
protesteren in Den Haag.
Jarenlange en aanhoudende beloftes uit Den Haag 
hebben geen zoden aan de dijk gezet. Wat een 
vreselijke bureaucratie!

Vanaf 15 januari gingen we ‘weer van slot’. Behalve 
de culturele sector en horeca waren we weer 
welkom om te shoppen, te sporten en naar de 
kapper te gaan. Massaal, hier en daar té massaal 
stoof men weer op de winkels af. Men was soms wel 
even de anderhalvemeter vergeten…
Maandag 17 januari gingen de scholen weer open 
(kinderen en ouders blij). Helaas liepen de 
besmettingen daar weer op.

Ik hoop dat aan het eind van de maand alles weer 
open is, zodat we ook weer naar een voorstelling of 
naar de bioscoop kunnen gaan en uit eten gaan.
Gewoon ons oude leventje terug, met de nodige 
controle, dat zou iedereen heel graag willen. 

Janny
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PUZZEL
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PUZZEL

Het vullen en vervoeren van 
de tassen met kalenders om 
te bezorgen in de wijken.

LOS heeft meer dan 1000 leden, waarvan de 
adressen onderverdeeld zijn in 36 wijken. Er zijn 31 
bezorgers die de LosVasten elke maand weer 
bezorgen.
Op 20 december 2021 kregen de leden een brief 
met een pasje, de LosVast van kerst/januari 2022 en 
een kalender. Voorwaar een heel geregel.
Complimenten voor het team wat zorgt voor de 
verdeling, het stoppen van de juiste hoeveelheid 
van alles in de goede zakken/tassen en natuurlijk 
niet te vergeten de 
bezorgers.

Alle vrijwilligers 
bedankt voor jullie 
inzet!

Foto: Johan Eisma
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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

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 FEBRUARI 2022 -
Di.  1 febr. 14.00 uur start zwembad de blauwe golf wandelen
Wo. 2 febr. 9.30 uur wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31 koersbal
Do. 3 febr. 9.30 uur het vooronder, Gealanden vergadering activiteitencommissie

Ma. 7 febr. 14.00 uur het vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Di. 8 febr. 14.00 uur start zwembad de blauwe golf wandelen

Di. 15 febr. 14.00 uur start zwembad de blauwe golf wandelen
Wo. 16 febr. 9.30 uur wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 16 febr. 13.30 uur Eeltsje’s Hiem,  Westeinde klassiek op het witte doek
Do. 17 febr. 14.00 uur Slieker film, Wilhelminaplein film
Vr. 18 febr. 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Di. 25 jan. 14.00 uur start zwembad de blauwe golf wandelen
Za. 26 febr. 14.30 uur Kurioskerk Julianalaan lezing ANWB Jaap de Groot

Ma. 28 febr. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen bulletin

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud
 

Misschien in het voorjaar een dagje of weekend 
erop uit? Bent u in de buurt bezoek dan een van 
deze mooie streekmusea.

Zutphen.
Een selectie van 
veertig schilderijen 
uit de collectie van 
het Rijksmuseum 
vormt de kern van de 
prachtige tentoon-
stelling ‘Hoge 
Luchten’ in het 
Stedelijk Museum Zutphen.
Een lust voor het oog. Prachtige vergezichten van 
grote meesters uit drie eeuwen, maar ook veel 
intieme stadsgezichten.
In deze tentoonstelling ligt de nadruk op lucht 
boven steden.
Er zijn grote namen te zien zoals Jacob Maris, 
Jongkind en George Breitner en minder bekende 
parels zoals Barend Avercamp en Pieter Hoevenaar.
De tentoonstelling is te zien t/m 20 maart 2022.
U vindt het museum aan de ’s Gravenhof 4 in 
Zutphen.
www.museazutphen.nl 

Een paar leuke tentoonstellingen

Amersfoort.
Museum Flehite in Amersfoort presenteert de 
eerste grote overzichtstentoonstelling van de 
Nederlandse meester-schilder Mathias Withoos.
De 17e eeuwse schilder geniet internationale 
bekendheid om het dramatisch licht - zoals dat van 
de Italiaanse virtuoos Caravaggio – in zijn weidse 
stadsgezichten en gedetailleerde stillevens.

In de tentoonstelling zijn onder ander negentig 
werken van drie generaties Withoos te zien, van 
vader Mathias, zijn kinderen en van hedendaagse 
fotograaf en nazaat Hans Withoos.
De tentoonstelling is te zien t/m 8 mei 2022.
Museum Flehite vindt u aan de Westersingel 50, 
Amersfoort.
www.museumflehite.nl  
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LEEUWARDEN TRAPT DOOR 
IN CAMMINGHABUREN! 
In de gemeente Leeuwarden heeft u de mogelijk-
heid wekelijks te fietsen met leeftijdsgenoten (60+). 
Elke woensdag, van 10:00 tot uiterlijk 12:00, staat er 
een buurtsportcoach en/of student klaar om samen 
te gaan fietsen. De fietsroute is voor alle niveaus en 
er wordt op een ontspannen wijze bewogen. Er is 
dus alle tijd en ruimte om gedachten uit te wisselen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en deelname is 
geheel vrijblijvend. 

Aanmelden is niet nodig! We verzamelen op 
woensdagen om 10:00 uur bij het MFC 

(multifunctionele centrum) Camminghastins 
(Lieuwenburg 2). 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met 
Nina Derix via n.derix@bvsport.nl of 06 50193260


