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BEZOEK FLORIADE 2022
maandag 20 juni

Ontdek het zelf. Ga mee op ontdekking door de
Nederlandse tuinbouw. Dat is genieten van groente,
fruit, planten, bloemen en slimme innovaties.
Meer dan 21 landenpaviljoens waar landen hun
cultuur, planten, bloemen en lokale innovaties laten
zien voor groene steden.

Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die
slechts één keer in de 10 jaar in Nederland
plaatsvindt. Het is de 7e keer dat de
tentoonstelling in Nederland wordt gehouden,
ditmaal op een prachtige locatie in Almere. De
Nederlandse tuinbouw brengt hier in
samenwerking met nationale en internationale
deelnemers en partners het thema “Growing
Green Cities” tot leven.

Het is een uitgestrekt terrein, waar je wel redelijk
goed ter been moet zijn, hoewel het wel geschikt is
voor mensen met een rollator en er staan rolstoelen
die gebruikt kunnen worden. Maar dan moet er wel
iemand mee om te duwen.
Maandag 20 juni is de bedoeling om deze unieke
tentoonstelling te bezoeken. Vertrek uit
Leeuwarden om 09.00 uur vanaf het Transferium
Kalverdijkje en u bent ’s avonds om 20.00 uur terug
in Leeuwarden. De prijs bedraagt € 70,00 en is incl.
entree Floriade, enkele rit kabelbaan, koffie met
gebak en op de terugreis een 3-gangen diner. Dit
bedrag kunt u overmaken op de volgende
bankrekening: NL79RABO 0311 0822 89 t.n.v. L.O.S.
U kunt zich opgeven vanaf 28 april a.s. op
telefoonnummer: 06-82661812 tussen 19.00-20.00
uur.

Een mooie tuin
is een lust voor het oog.
Genieten van de tuin,
een aangename
aanblik.
De prachtige boom die
toch echt moet worden
bij gesnoeid.
De sierbestrating zonder
de groene aanslag en 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!
Losleden ontvangen uiteraard korting op het
uurtarief!
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Van de Bestuurstafel
Respect,

Colofon
Internet: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres: info@losleeuwarden.nl
Secretariaat:
Sassingastins 50
8925 JN Leeuwarden
Bank: NL54 RABO 0306 3169 35
Ledenadministratie:
Gerard van Steijn
Tel: 058 2668131
leden@losleeuwarden.nl
Voorzitter:
Mariet Wit
Tel: 058 2157805
mar.wit@kpnmail.nl
Secretaris:
Gerard van Steijn
Tel: 058 2668131
secretaris@losleeuwarden.nl
Penningmeester:
Froukje Bruining
Tel: 058 2671139
appie-froukje@hetnet.nl
Belastingservice:
Willem de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
w.de.boer@losleeuwarden.nl
Redactie LosVast:
redactie@losleeuwarden.nl
Janny, Jaap, diverse leden.
Vormgeving: Paul Pasveer
Fotografie: Johan Eisma
Druk: Drukkerij STIP
Stukken mogen worden overgenomen
mits daarvoor toestemming van de
redactie is verkregen. De redactie houdt
zich het recht voor stukken in te korten,
redigeren of niet op te nemen.

Als kind was een veel gehoord thema van je ouders: “Voor ouderen
moet je respect hebben”.
Maar ook voor de medici, dominee, leerkracht, minister, etc. Al die
mensen genoten in onze jeugd respect en aanzien. daar zijn wij
senioren mee opgegroeid.
Al die mensen spraken we met U aan, dat is in de loop van de jaren ‘90
en 2000 snel verwaterd.
Onze uitspraken tegenover die personen zijn verhard, het begon jaren
terug al dat je een leerkracht bij zijn voornaam mocht noemen.
Niet alleen de jeugd, maar ook volwassenen hebben respect niet meer
hoog in het vaandel staan.
Met de komst van het internet weet de burger ook veel meer over
ziektes en confronteert daar de medici mee.
In ons parlement is respect helemaal droevig, met debatten worden
de bewindslieden niet gespaart en gaat het er soms hard aan toe.
Ook in een relatie is respect voor elkaar de basis van een gelukkig
leven samen.
De dagelijkse beelden uit Oost-Europa tonen aan dat daar voor een
mensenleven helemaal geen respect meer is. Ongelofelijk, waar moet
dat heen anno 2022.
Hoe kunnen we onze maatschappij zo hervormen dat respect voor een
ieder en in elk land weer een thema zal zijn dat toegepast gaat
worden?
De meimaand staat voor de deur, al het leven in de natuur komt tot
bloei, laten we met z’n allen daar in ieder geval respectvol mee
omgaan.
Respect in dit leven
Dat moet je geven
Ook ontvangen hoort erbij
Voor U, voor jou en mij
Respect is wat het doet
Daarmee een belangrijk goed
Hou elkaar daarmee in eer
Want elk hart is teer
Wees goed voor alle mensen
Dat is wat we allemaal wensen
Mariet Wit
voorzitter

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

Op 26 maart hadden we
een optreden van
Weima & v.d.Werf.

Het is alweer mei. Het mooie weer komt eraan.
De activiteiten op zaterdagmiddag in de Kurioskerk
stoppen tot 24 september.
Dan gaan we weer fris beginnen met een hele
mooie activiteit.
De senioren voorstelling, “ZORG dat je erbij bent.”
Een voorstelling met Ritsko van Vliet, Theo van der
Geest, tevens Gea Struiksma en Guido de Roos van
Acta theater. Het beloofd een mooie middag te
worden met een mix van liedjes, goochelen en
verhalen.
U leest hier meer over in een volgend LOS
magazine.
Natuurlijk organiseren wij wel diverse reisjes en
gaat het wandelen & fietsen door.
We hopen op een fijne zomer.

Er was veel animo voor deze middag! Alle
coronaregels waren van de baan en de mensen
wilden er graag weer op uit.
Op de eerste opgavedag hadden we binnen een half
uur op 2 telefoons al ca. 50 aanmeldingen. Totaal
waren er 120 aanmeldingen.
Er zijn veel positieve reacties gekomen, ook de
mannen hebben het fijn gevonden.
Hieronder hun verslag.
Grietje Tanahatoe
Ja ook wij hebben het erg leuk gevonden! Wat een
mooie middag. Aandachtig publiek, met gemêleerde
muzikale interesses, maar volgens ons voor elk wat
wils. Ook prachtig dat Robby mee heeft gespeeld,
dat deed hij geweldig.
Wij spelen wel vaker voor ouderen, maar meestal is
de setting wat intiemer, zoals in een kerkje met 50,
60 bezoekers. Maar zo’n groep is natuurlijk ook
fantastisch!
Het leuke is, dat wij al 30 jaar lang veel liedjes uit de
jaren 50, 60 spelen en dat het publiek dat deze
muziek in hun ‘jongere’ jaren beleefde de ouderen
van nu zijn.
Fijn te horen dat er
zoveel positieve geluiden
waren en dat we wel
weer mogen komen.
Daar doen we het voor.
En we komen graag
weer!

De activiteitencommissie.
Froukje, Klaasje, Hilly, Kitty, Tiny, Rika, Willem,
Grietje en Marja.

LOS Instuif stopt

Omdat er, de laatste tijd, heel weinig deelnemers
zijn geweest aan de “Instuif club” van LOS, heeft het
wijkcentrum “Mozaïek” besloten om vanaf 1 mei
geen ruimte meer beschikbaar te stellen.
Het is voor de vrijwilligers van de Mozaïek ook niet
prettig als er maar 5 mensen, inclusief Tiny Boersma
en mijzelf als begeleiding, aanwezig zijn.
Dat betekent dat er vanaf 1 mei 2022 geen instuif
van LOS meer is.
Hopelijk vinden we op den duur een nieuwe locatie,
en komen er dan weer meer deelnemers.
Tiny en ik hebben het altijd met veel plezier gedaan.
Rika Houwing.

Het e-mailadres van LOS is:
https://www.facebook.com/LeeuwarderOnafhankelijke-Seniorenvereniging1743894232307091/
Via onderstaande link kunt u uitgebreide informatie
lezen inzake alle mogelijkheden van de WMO in de
gemeente Leeuwarden:
https://lwdvoorelkaar.nl/nl/wmo
Wyb Feddema, Ombudsman
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Voorjaarsconcert.
Het Frysk Senioren Orkest heeft voor de LOS leden
op 6 april een prachtig concert gegeven.
De middag was zeer geslaagd we hadden zoals
vanouds een bijna volle zaal.
Met ongeveer 70 muzikanten met allerlei
muziekinstrumenten hebben ze prachtige nummers
ten gehore gebracht, onder leiding van dirigent
Jouke Hoekstra en ladyspeaker Grytsje Dijkstra.
Karl Veen heeft van het repertoire diverse nummers
tot een nieuw arrangement bewerkt o.a. het
Slavenkoor van Nabucco.
Menigeen heeft gezellig mee zitten klappen. Durk
Span, een LOS-lid, heeft zelfs als dirigent
gefungeerd, hij deed het geweldig.

Na voorzien van koffie/thee en heerlijke cake is er in
de pauze een verloting gehouden met prachtige
prijzen.
Tot slot is het orkest, dirigent en ladyspeaker door
de voorzitter bedankt vergezeld met een bloemetje.
Uit sympathie voor Oekraïne was er een toegift van
hun ”volkslied”, waarbij iedereen ging staan. Wat
een geweldig gebaar.
Na afloop konden we nog even napraten en
genieten onder het genot van een drankje.
Mariet Wit

WIJKCENTRUM ALDLAN
In het wijkcentrum Aldlân zijn ook veel activiteiten
te beleven.
• Haakclub: iedere dinsdagmorgen van 9.30 tot
11.30 uur. € 2,-• Activiteiten zoals spelletjes, creatief en/of
sportief bezig zijn : Iedere dinsdag van 9.00 tot
12 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.
• Stadskantine: Driegangenmenu € 8,-- op 12 mei,
9 juni en 14 juli.
Reserveren: stadskantinealdlan@gmail.com of een
SMS naar 06 82003197

Op onze website:
www.wijkcentrumaldlan.blogspot.com
zijn al onze activiteiten in te zien.
Misschien is het leuk om dat eens te bekijken.
Ronnie Tielenburg, algemene info, social-media,
planning & zaalgebruik
Wijkcentrum Aldlân, Salomonszegel 99,
8835SC Leeuwarden
Tel. 0582302952 of mobiel: 0682003197
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Beste Fietsvrienden.

Pakketbezorger gemist?

De kop is eraf.

Wie niet thuis is op het moment dat de
pakketbezorger van PostNL voor de deur staat,
ontvangt per 1 juli 2022 alle informatie over de
locatie van het pakket alleen nog per mail of in de
app.

Ons mooie seizoen is vorige maand begonnen en
we hebben gelukkig nog een hele mooie tijd voor
ons. We fietsen deze maand twee keer.
Op woensdag 11 mei fietsen we naar Grou waar
we in het Theehuis koffie gaan drinken.
Opstappen: om 14.00 uur bij Mc. Donalds in
Goutum
Opgave: bij Klaasje Jonker op maandag 9 en
dinsdag 10 mei van 18.00 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: LOS telefoonnummer 06 262 755 63

Nu nog krijgt de ontvanger die niet thuis bij
bezorging de informatie over de locatie van het
pakket via een briefje in de bus.
De papieren versie verdwijnt komende zomer. Het
scheelt de bezorger tijd en bespaart 70.000 kilo
papier.

De tweede fietsroute is naar Wier. Dit is voor ons een
nieuwe route .
We drinken koffie in Theetuin Brinkhoeve.
We hebben deze route gepland op zaterdag 28 mei.
Opstappen: Om 14.00 uur bij Eeltsje ’s Hiem, Pieter
Sipmawei.
Opgave: bij Klaasje Jonker op donderdag 26 en vrijdag 27
mei van 18.00 en 20.00 uur.
Telefoonnummer: LOS telefoonnummer 06 262 755 63

Bij ongeveer 9% van de te bezorgen pakketten is de
ontvanger niet thuis op het moment van bezorging.
Vaak kan het pakket bij de buren afgeleverd worden
of bij een PostNL- punt in de buurt.
In mei 2021 is PostNL deels al begonnen met het
digitaal informeren in plaats van met het briefje op
de mat. Dat levert grote voordelen op.
Ontvangers zouden het waarderen dat actuele
informatie over hun pakket overal en altijd via mail
en in de app beschikbaar is.

Ik hoop dat we samen weer twee gezellige middagen
hebben.
Klaasje Jonker

Reserve bezorgers

Dus:
Houdt u van een frisse neus en bent u in staat om
als invaller af en toe ons mooie maandblad bij de
leden te bezorgen????, geeft u zich dan op als
invaller bezorger bij Douwe Schaafsma , Telefoon
058 2885708, 062685198, schaafsma86@live.nl.
vervangend coördinator voor de bezorging.
Uiteraard zal een inzet altijd in overleg bepaald
worden.
Om een actuele lijst op te stellen verzoeken ik u
vriendelijk ook te reageren als u zich in het verleden
al heeft opgegeven als vervanger/invaller voor de
bezorging

We genieten allemaal elke keer van ons
onvolprezen maandblad Los Vast.
De redactie, de vormgever, de fotograaf en alle
andere medewerkers steken elke maand enorm veel
tijd, enthousiasme, creativiteit en energie in de tot
totstandkoming van het blad.
Hulde daarvoor, het resultaat mag er zijn.
Er is daarnaast een belangrijke, kwetsbare schakel
die ervoor zorgt dat u het blad elke maand fysiek in
de bus krijgt: De bezorger .
31 bezorgers staan elke keer paraat (soms in weer
en wind) om Los Vast bij u in de bus te doen.
Dat is geen vanzelfsprekendheid. We zijn op onze
leeftijd kwetsbaar , een onverwachte uitval ligt altijd
op de loer. Ook hebben we allemaal onze vaste
(vakantie) afspraken. De huidige minimale bezorg
bezetting is te kwetsbaar om een goede bezorging
te kunnen waarborgen, zeker met het oog op de
komende vakantie periode. De huidige groep van
reserve bezorgers is beperkt , uitbreiding is noodzakelijk. Ook is de lijst verouderd en moet deze
geactualiseerd worden.

Onze vertrouwde coördinator Ype van de Haag is
jammer genoeg tijdelijk uit de running in verband
met heupproblemen door een val. Hij is na 5 weken
ziekenhuis en revalidatie gelukkig weer thuis . Het
gaat iets beter maar het herstel is een langdurig
proces. Wij wensen hem natuurlijk een spoedig
herstel toe.
Douwe Schaafsma
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NIEUWS VAN
OUDERENSOCIETEIT “DE REMISE”.
Tramstraat 1.
thee en gebak en
na afloop zitten we
nog even na met
een hapje en een
drankje.
• Zondag 18 dec. De
laatste zondag van
het jaar beginnen we de middag om half één.
We gaan bij kaarslicht samen lunchen met een
heerlijke zelfgemaakte soep en met belegde
broodjes en kerstbrood en een wijntje of een
ander drankje. Na de lunch gaan we los met
meezingliederen. Zo sluiten we dit jaar toch nog
vrolijk af.

Zoals wij al in het aprilnummer van LosVast
hebben verteld, is de zondagsoos ook weer
opgestart.
Op 20 maart j.l. was Jaap de Groot bij ons met een
lezing over onze stad. Dat was een prachtige
middag.
Vanaf maart worden ze weer elke maand
georganiseerd om 15.00 uur. Hieronder ziet u de
planning met elke keer toepasselijke hapjes en
drankjes. Ook de Los-leden willen wij bij deze
uitnodigen, u ziet hieronder een schema van dag en
onderwerp. De entree is helemaal gratis. Wel graag
even opgeven bij Bauk (058-2669651).
Wij hopen u op een van deze zondagmiddagen te
mogen ontmoeten in de Remise !

ZONDAGSOOS
Iedere derde zondag van de maand is er een
zondagsoos in de ouderenociëteit De Remise.
• Zondag 15 mei trakteren we jullie op een echte
HIGH TEA. Sjaak komt de middag opvrolijken
met zijn aanstekelijke muziek. Misschien zingt u
mee?
• Zondag 19 juni komt het shantykoor de
Warringers uit Joure voor ons zingen. We
trakteren bij de koffie zeemanskost en na afloop
een stevig drankje met stoere hapjes.
• Zondag 17 juli de lang verwachte Acta met een
cabarateske voorstelling en hun riksja. Voor wie
durft mag er een ritje in maken.-We hopen op
heel mooi weer.
• Zondag 21 aug. Jaap de Groot komt opnieuw op
bezoek. Hij neemt ons mee in een
stadswandeling deze keer door de MuziekTransvaalstraat en Vogelwijk.
• Zondag 18 sept. Julia Konings komt ons
meenemen op een klankschalenreis.
We serveren Nepalese hapjes en Nederlandse
drankjes.
• Zondag 16 okt. Frank gaat ons vertellen over zijn
verblijf in Afrika waar hij als arts werkzaam was.
Echte Afrikaanse hapjes gaan we die middag
serveren met bijpassende drankjes.
• Zondag 20 nov. Wie kent hem niet? De film
Downtown Abbey maar vanmiddag op een groot
doek gepresenteerd! We pauzeren met Engelse

Vrijheid maak je met elkaar
Rood is het vuur
Het vuur is een vogel
Wit is de vrijheid
Kijk een vredesduif
Blauw is de fakkel
Een fakkel die brandt
Het vuur van de vrijheid
Gaan we het samen maken?
Uit: Vrijheid maak je met elkaar,
www.4en5mei.nl
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Altijd al eens binnen willen kijken?

Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd wat er
nou achter de gevel van het logegebouw aan de
Emmakade te zien is. Dit is uw kans! Speciaal voor
leden van LOS organiseren we een avond in het
historische logegebouw van de Odd Fellows. U kunt
dan het gebouw bezichtigen en kennis maken met
de Odd Fellows en hun gedachtengoed. De Odd
Fellows zijn lid van de wereldwijde broederschap. Zij
verdiepen zich in logeverband in levensbeschouwelijke vraagstukken en richten zich daarbij
op de maatschappij om zich heen. Belangrijk is ook
de vriendschappelijke band tussen de leden. We
ontvangen u in onze bezinningsruimte met een
korte inleiding en daarna is het napraten in de

ontvangstzaal, onder het genot van een natje en
een droogje.
Graag ontmoeten wij u op 18 mei a.s. in ons
logegebouw aan de Emmakade nr. 48, aanvang
20.00 uur, open vanaf 19.30 uur.
Om iedereen een zitplaats te kunnen aanbieden
graag vooraf aanmelden via ons emailadres
91leoverdia@oddfellows.nl>.
Tot ziens op 18 mei aan de Emmakade nr. 48!
NB: Vrij parkeren kan in de naaste omgeving na
18.00 uur.
Aanmelden kan ook bij Mariet Wit op
tel. op 058 2157805 tussen 18.30-19.30 uur.

Lentekriebels
In mei maakt de lente je opgewekt en blij,
want de lange zomerdagen komen dichterbij.

Is de eetkamer misschien ouderwets, zijn de
meubels versleten?
En, we mogen het ‘ramenlappen’ niet vergeten!

Het warme zonlicht geeft ons energie en kracht,
hierop hebben we in de lange wintermaanden
gewacht.

In de lente kun je wonderlijke gevoelens krijgen,
met ‘lentekriebels’ kun je boven jezelf uitstijgen.

We trekken met ons allen weer naar buiten,
wandelen, fietsen, uitstapjes, … met familie of LOS
kornuiten.

Maar vergeet de lentegrillen en –buien niet,
want er zijn dagen dat het pijpenstelen giet.
Na de ‘ijsheiligen’ mogen de potplanten pas naar
buiten omdat ze anders op ‘nachtvorst’ kunnen
stuiten.

Mooie lentekleuren nodigen uit tot beleven van
avontuur
en geven ons enthousiasme en opnieuw vuur.
Creativiteit en inspiratie komen tot leven:
Kunnen we de woonkamer een vrolijke kleur geven?

Toch, wanneer je ’s ochtends vroeg ontwaakt
word je door de schoonheid van de lente geraakt.
Bron: De lente verwent je, www.yolievzw.com
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Mei

Bespaartips:
Je kunt wel merken dat het leven duur is, want je
wordt van alle kanten bestookt met bespaartips.

Mei is genoemd naar de godin Maja en wordt ook
wel de bloeimaand genoemd.
Sinds het einde van de middeleeuwen is de
meimaand aan Maria gewijd.
De viering ervan drong pas in de 19e eeuw in
Nederland en België door.

Zegeltjes sparen ( of via de app).
Wist u dat zegeltjes sparen bij de supermarkten 6%
rente opbrengt?
Bv. bij onze ‘blauwe grootgrutter’ kun je alleen nog
zegels sparen via een app, maar je kunt ook, als je
veel vegetarische producten koopt, dubbele zegels
sparen (en betalen uiteraard).
(De papieren zegels zijn sinds vorig jaar verdwenen
tot groot ongenoegen van velen.)
Dan gaat sparen extra snel. Een voorbeeld: € 364
gespaard, waarvan € 21 rente.
Kom daar maar eens om bij een bank.

Mei koel en nat vult schuur en korenvat
Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei.

Een paar belangrijke data in mei:
1 mei - Dag van de Arbeid
Op 1 mei 1980 gingen mensen over de hele wereld
de straat op om te demonstreren voor betere
arbeidsvoorwaarden. Deze dag werd later gezien als
de eerste Dag van de Arbeid.

Vaatwasblokjes.
Wanneer je een vaatwasblokje doormidden breekt
wordt de vaat er net zo schoon van en je doet twee
keer zo lang met een verpakking.

4 mei - Dodenherdenking
Op 4 mei is de Nederlandse herdenking van alle
oorlogsslachtoffers. Op verschillende plekken in het
land herdenken we alle burgers en militairen die
over de hele wereld zijn omgekomen of vermoord
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Radiatorfolie.
Met onze hoge energieprijzen kun je het meest
besparen op verlichting niet onnodig te laten
branden én van de verwarming.
Een uur vroeger op de nachtstand zetten zit al in ons
systeem.

5 mei - Bevrijdingsdag
Op deze nationale feestdag vieren we dat
Nederland in 1945 is bevrijd van de Duitse
bezetting, wat het einde van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland betekende. De viering
begint ieder jaar in een andere provincie, waar het
bevrijdingsvuur wordt ontstoken. Dit is het startsein
voor alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten
in ons land.

Wat ook goed werkt is radiatorfolie, die je achter de
radiator plakt.
(verkrijgbaat bij de bouwmarkten).
Die voorkomt dat de kou van buiten het huis intrekt
en dat de warmte van de radiator het huis verlaat.

Eerst alle vaste lasten optellen.
Wanneer het salaris wordt bijgeschreven kun je je
even de koning te rijk voelen. Een goede tip:
Tel eerst alle vaste lasten op, zoals huur/ hypotheek,
energie, zorg- en alle andere verzekeringen.
Kijk wat het totaal op jaarbasis kost en deel het
door twaalf.
Leg dat bedrag eerst opzij en wat er overblijft kun je
zelf bepalen naar welk potje het gaat.

8 mei - Moederdag
Op deze tweede zondag van mei zetten we massaal
moeders in het zonnetje, en dat doen we al sinds
1925. Net als Halloween en Valentijnsdag is
ook Moederdag overgewaaid uit de Verenigde
Staten.
26 mei - Hemelvaartsdag
De veertigste dag na Pasen vieren christenen
de hemelvaart van Jezus Christus. Het is een
nationale feestdag en veel mensen zijn vrij.
De Hemelvaartsviering valt altijd op een donderdag
en is tien dagen voor Pinksteren.

Dit waren zomaar een paar tips, de volgende
maand weer een paar.
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Lezenswaardig
Deze keer twee oorlogsboeken in verband met 4 en 5 mei.

Lily Ebert: Lily’s belofte
Is een uitgave van Luitingh-Sijthoff en kost € 21,99
De joodse Ebert werd op haar twintigste met haar hele gezin naar Auschwitz
gedeporteerd. Haar moeder, broertje en zus werden direct door Joseph Mengele naar
de gaskamer gestuurd.
Zij en haar twee andere zussen overleven het kamp.
Ze belooft zichzelf dat ze haar verhaal aan de hele wereld zal vertellen.
Jarenlang kan ze niet over de verschrikkingen praten, totdat ze iemand ontmoet die
haar bevrijder kende.
Een prachtig ontroerend boek.

Meg Waite Clayton: De postbezorgster van Parijs
Is een uitgave van Harper-Collins en kost € 21,99
Frankrijk, 1940.
Een leven in vrijheid en vol avontuur, dat is wat pilote Nanée Gold voor zich ziet. Dus
wanneer Duitse tanks haar geliefde Parijs binnendenderen, is ze vastberaden: ze gaat
bij het verzet. Als schijnbaar onschuldige jonge vrouw kan ze ongezien berichten
overbrengen en algauw staat ze bekend als de Postbezorgster.
Terwijl haar missies steeds gevaarlijker worden, ontmoet ze Edouard Moss, een uit
Duitsland gevluchte Joodse fotograaf die zijn vrouw heeft verloren en er met zijn
dochter Luki alleen voor staat. De twee sluiten vriendschap, maar worden uit elkaar
gerukt als Edouard wordt opgesloten in een concentratiekamp voor kunstenaars.
Langzaam maar zeker ontstaat er een plan om de kunstenaars te bevrijden…
De postbezorgster van Parijs is een daverende roman over liefde, levensgevaar en
overweldigende heldenmoed.

Koningshuispuzzel
Met Koningsdag voor de deur komt u met puzzel ‘Het Koningshuis’
alvast helemaal in de stemming.
U puzzelt ingelijste fotootjes van zowel het koningspaar als hun drie
kinderen Amalia, Alexia en Ariane en natuurlijk ook prinses Beatrix in
elkaar.
De Jumbopuzzel bevat 1000 stukjes, is 68 cm breed en 49 cm hoog.
Het is te koop voor € 17,50
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Recept van de maand:
Bananenbroodmuffins
met noten.
Ingrediënten voor 8 stuks:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3 rijpe bananen
2 eieren
50 gram appelmoes
2 el. maple syrup
140 gram speltmeel
100 gram amandel meel
1 tl. kaneel
½ tl. zout
2 tl bakpoeder
60 gram ongezouten noten

* Meng er vervolgens de speltmeel, amandelmeel,
kaneel, zout en bakpoeder doorheen. Hak de
noten grof en schep deze er doorheen.
* Verdeel over de muffinvormpjes en zet het
20 min. in de oven.

Bereidingswijze:
* Verwarm de oven voor op 180 graden.
Prak de bananen en mix hier de eieren doorheen.Voeg de appelmoes en de maple syrup toe

Geniet ervan!

Uitjes in Leeuwarden.

Uit: Eatertainment

CityTrain.

Praamvaren.

Sinds begin deze
maand rijdt de geelblauwe CityTrain weer
door de stad.
De teksten die
onderweg te
beluisteren zijn – in vijf talen – zijn aangepast aan
de tijd en zijn opnieuw ingesproken door
professionele native-speaker stemacteurs.

‘Reist’ u liever per boot dan is een praamvaart aan
te bevelen.
U kunt kiezen uit drie routes, nl. de Prinsentuinroute (duur 1 uur), De Blokhuispoortroute (duur 1
uur) en de “8” van Leeuwardenroute (duur 1½ uur).
Stichting Praamvaren beschikt over vijf pramen met
elektromotoren, dus geen benzinelucht en
motorlawaai onderweg!
Geniet van de stad of je nu alleen bent of met een
grote groep, kijk op de site naar de mogelijkheden.

Vorig jaar opende de gemeente Leeuwarden het
‘Visitor Center’ waar ook de kaartjes van de trein
worden verkocht net als bij winkel ‘Ut Streekie’.
Met het aankomende project ‘Bosk’ zijn de
vooruitzichten voor dit jaar gunstig.
CityTrain hoopt dit jaar weer veel toeristen en
Leeuwarders mee te nemen door de stad op de
meest comfortabele manier te (her)ontdekken.

Kaartverkoop:
• Online : (klik in de kalender op de gewenste
datum en kies het tijdstip. Online gekochte
kaartjes kunnen niet worden gerestitueerd.)
• Online kaartjes uitverkocht, ga dan naar de
winkel
• In de winkel aan de Kleine Kerkstraat 5. (betaling
uitsluitend met pin).
www.praamvarenleeuwarden.nl

Info: citytrainleeuwarden.nl
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Verslag WMO /Zicht op geld op 14 april
Waar kunt u terecht voor ondersteuning vanuit de
WMO?

De middag die door LOS in samenwerking met
Gemeentebelangen is gehouden op 14 april j.l. is
goed bezocht. Sprekers waren Cristien Bajema van
de Gemeente en Annalies van der Veen van “Zicht
op geld”, die door de voorzitter werden verwelkomt.
Tevens was onze ombudsman Wyb Feddema erbij,
die aantal dingen heeft verduidelijkt.
De uitleg over de WMO werd als zeer informatief
ervaren. Waar en bij wie U terecht kunt voor
ondersteuning werd zowel mondeling als op scherm
geprojecteerd. Dat kwam bij een ieder duidelijk
over. Daarna is er goed gebruik gemaakt van het
stellen van vragen over dit onderwerp.

Hulp bij huishouden:
Miep Huishoudservice
Thuiszorg Het Friese Land Tel: 058 2337777,
hbhleeuwarden.nl
WMO Taxi:
Gemeente
Tel: 14058,
lwdvoorelkaar.nl/nl/wmo
Woningaanpassing, Rolstoel, Scootmobiel:
Gemeente
Tel: 14058
lwdvoorelkaar.nl/nl/wmo
Dagbesteding, Thuisondersteuning, Schulden,
Mantelzorgondersteuning:
Amaryllis/Sociaal wijkteam, 058 3030400,
amaryllisleeuwarden.nl
Ontmoeting, kopje koffie, activiteiten:
Buurt- en dorpskamers,
lwdvoorelkaar.nl/nl/buurt-en-dorpskamers

Annalies vertelde over haar organisatie die in
Leeuwarden zetelt. Als van een echtpaar één in een
verpleeghuis komt, dan komen er veel vragen aan
de orde. Hoe komt het er allemaal uit te zien en hoe
moet het vooral financieel geregeld worden.
Deze organisatie zoekt alles uit en regelt het met
allerlei instanties, wat meestal financieel voordeel
oplevert.
Na de pauze zijn de groepjes aan tafel met elkaar in
overleg gegaan “wat stoort mij in mijn straat/wijk,
buurt” en dit op papier gezet. Dat wordt
geëvalueerd en gaat naar de Gemeente.
Het was een geslaagde middag, na afloop hebben
we nog heerlijk genoten van een drankje.

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.

Mariet Wit

De bijeenkomst 17 mei is een bezoek aan
De Doarpstún, Oan é Dyk te Snakkerburen.
Ontvangst 11.00 met koffie/thee en lekkers.
Theo van der Molen geeft een rondleiding,
gevolgd door een lunch met soep en
broodjes, drankje. Kosten nog onbekend.
Aanmelden uiterlijk 13 mei bij
Anne.Veenendaal@online.nl of
0649664328.

JEU DE BOULES.
Wij gaan nu op maandagmiddag Jeu de Boules
spelen. Er kunnen nu eventueel ook mensen van de
wandelclub aansluiten. We gaan de eerstvolgende
keer de 2e maandagmiddag van mei spelen, dit
i.v.m. de vakantie. Dus nu wordt het 9 mei om 14.00
uur tot ongeveer 16.00 uur. De kosten bedragen €
3.50 p.p. inclusief koffie/thee en gebruik boules.
Janny de Ruiter is weer aanwezig. Haar
telefoonnummer is 06-23607681.

Nadere informatie www.cocfriesland.nl
Nieuw adres: COC Friesland,
Snekertrekweg 1, 8912 AA Leeuwarden.

Wij hopen op een goede opkomst bij Le Biberon,
Julianapark 2.
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Fliegerhorst Leeuwarden (1)
(mei 1940 – september 1944)
was zeer enthousiast over de kwaliteit van de
aangelegde grasmat.
De afspraak was dat de KLM de nieuwe dienst op
Leeuwarden zou gaan exploiteren met het nieuwste
van het nieuwste: de Lockheed Super Electra. Dit
toestel was een tweemotorige, geheel vrijdragende
eendekker met een spanwijdte van 19,95 m., een
lengte van 13,40 m. en met een hoogte van 3,50 m.
(als het toestel op de grond stond). Alle toestellen
hadden, naast hun registratietekens, dierennamen:
parkiet, ekster e.d.
De krachtbron bestond uit twee Wright Cyclone
motoren die een maximum snelheid van ca. 400 km.
per uur konden ontwikkelen; de kruissnelheid was
ca. 325 km. per uur. Er konden, naast de vier
bemanningsleden, tien passagiers mee.

Al sinds augustus 1931 werd er druk beijverd om
de stad Leeuwarden op te nemen in de “vaart der
volkeren” en de stad te voorzien van een
luchthaven. In januari 1934 werd de
oprichtingsvergadering gehouden van de “Friesche
Luchtvaartvereeniging” en een ander resulteerde
in 1935 in de beschikbaarstelling van de benodigde
440.000 gulden; de gemeente Leeuwarden zou
zorg dragen voor de voor het vliegveld benodigde
gronden. Op vrijdag 24 juni 1939 was het eindelijk
zover!
De totstandkoming van het vliegveld had de nodige
voeten in de aarde. Allereerst waren daar natuurlijk
de financiën. De Provinciale Staten, de gemeente
Leeuwarden en de Kamer van Koophandel (!)
moesten diep in de beurs tasten, resp. 260.00,
130.00 en 50.00 gulden moesten op het kleed
komen.
Toen dit min of meer in kannen en kruiken was
werden er een aantal autoriteiten, van de
Luchtvaartdienst van het leger en van het ministerie
van Waterstaat, uitgenodigd om het voor het
vliegveld beoogde terrein in ogenschouw nemen en
om het uiteraard goed te keuren.
Dat was gesitueerd noordwest van de gemeente
Leeuwarden aan het Keegsdijkje, west van de mr.
P.J. Troelstraweg en tussen de Tsjessingaweg en het
Schapedijkje. In eerste instantie een gebied van 600
x 600 m., later, in verband met eventuele
uitbreidingen in de toekomst, vergroot tot 800 x 800
m. (er waren destijds nog geen zeldzame kikkers,
merkwaardige vogels of een overmaat aan CO2 die
de bouw zouden kunnen traineren).
In januari 1936 kwam er ministeriële toestemming
en kon de bouw beginnen. De werkzaamheden
werden uitgevoerd onder auspiciën van het Bureau
voor Gemeentewerken en de Heidemaatschappij.
De firma Westerbaan uit Leeuwarden kreeg
opdracht voor de bouw van een
stationsgebouw(tje), een woning voor een
terreinbeambte/havenmeester en van een platform
met een verankeringsmechanisme (om vliegtuigen
vast te zetten) en gaf ook leiding aan de aanleg van
een aantal (gras)rolbanen.
Op 5 juli 1937 landde het eerste (militaire) vliegtuig
en dat vervolgens ook weer op kon stijgen. De piloot

Op vrijdag 24 juni 1939 was het zover! Het vliegveld
werd officieel geopend. Alles werd uit de kast
gehaald. De opening geschiedde, uiteraard, door de
Commissaris der Koningin, mr. P.A.V. baron
Harinxma thoe Slooten, waarna een grote vloot van
vliegtuigen een ereronde boven Leeuwarden en
omgeving ging vliegen. De bemanningen van deze
vliegtuigen hadden al snel in de gaten dat hier geld
was te verdienen. Voor een bedrag van vier gulden
(destijds veel geld) mocht elke Fries of Friezin een
half uurtje meevliegen. Daar werd, desondanks,
ruim gebruik van gemaakt!
Zoals gezegd: alles werd uit de kast gehaald.
Duizenden toeschouwers, de scholen hadden
hiervoor een middag vrij gekregen. Er werden
speciale parkeerplaatsen gecreëerd, zowel voor
auto’s als voor fietsen; de Leeuwarder Courant
sprak zelfs van verkeersopstoppingen. Er kwam een
grote restauratietent en een soort van tribune voor
de genodigden.
Het gewone volk had zich verzameld op een speciaal
daarvoor ingericht terrein, afgezet met een paar
paaltjes met een touwtje daartussen. Om er voor te
zorgen dat iedereen netjes achter de afzetting bleef,
werd deze in de gaten gehouden door een eenzame
veldwachter die, indien noodzakelijk, de enkele
overtreder berispte en vermanend toesprak. Kom
daar nu maar eens om!
De door de KLM uitgevoerde dienstregeling, eerst
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worden. Vervolgens moesten de grasrolbanen
vervangen worden door betonnen start- en
landingsbanen. Er moesten faciliteiten komen voor
het vliegend- en het grondpersoneel; evenals
moderne middelen voor het afhandelen van de
vliegtuigbewegingen. De verdediging moest opgezet
worden, er moesten observatieposten ingericht
worden en de infrastructuur moest worden
aangepast voor de aanvoer van grondstoffen, branden bedrijfsstoffen, munitie en levensmiddelen.
Dat alles vergde grote hoeveelheden materiaal en
arbeidskrachten. Voor deze laatste categorie waren
geen Duitsers beschikbaar en omdat de zij haast
hadden moest er dus een beroep gedaan worden
op de plaatselijke bevolking. Die werd, aangelokt
door de relatief hoge lonen, (er heerste destijds
nogal wat werkeloosheid) in grote getale
aangenomen; spoedig waren er al zo’n 7000
mensen aan het werk.
De werkzaamheden werden gecoördineerd door de
Baustelle Luftwaffe van de Organisation Todt, die
ook de werkzaamheden aan de z.g. Atlantikwall
uitvoerde. Ook werden hier Nederlandse
aannemers bij ingeschakeld, iets dat na de oorlog

één maal per week en daarna één vlucht per dag,
gaf weinig reden tot klachten. Al was er wel eens
kritiek op het feit dat er op Schiphol niet altijd
aansluiting was op de lijnen naar de Europese
hoofdsteden.
Dat het vliegveld al snel daarna sterk werd
uitgebreid en voor heel andere doeleinden gebruikt
zou worden kon men toen nog niet bevroeden.
In mei 1940 veranderde dit alles. De Duitse inval,
hier uitgevoerd door 1. Kavalleriedivison, had tot
doel de bezetting van het noorden van het land, de
verovering van de Afsluitdijk en het innemen van
bestaande vliegvelden om vandaar uit Engeland aan
te kunnen vallen.
Leeuwarden was voor de Duitsers een buitenkansje
en werd onmiddellijk aangewezen als toekomstige
basis voor de Duitse luchtmacht, een z.g.
Fliegerhorst. Probleem was om een bescheiden
burgervliegveld (Fußballfeldchen volgens de
Duitsers) om te bouwen tot een volwaardige
militaire basis met faciliteiten voor de afhandeling
van een grote militaire luchtvloot.
Ten eerste diende het vliegveld sterk uitgebreid te
14

tot de nodige commotie leidde.

Mensenrechten

De start- en landingsbanen werden ontdaan van
hun grasmat, afgegraven, verhard met puin, (dat
overigens afkomstig was van de binnenstad van
Rotterdam dat door de Duitsers was
gebombardeerd) voorzien van een laag asfalt en
gecamoufleerd. Er kwamen grote aantallen
opstallen voor diverse doeleinden, opstellingen voor
(luchtdoel)geschut, mijnenvelden e.d.
Op een tweetal torens in de stad Leeuwarden, de
Dominicuskerk en de Oldehove, kwamen
observatieposten. De mr. P.J. Troelstraweg werd, ter
hoogte van het St. Bonifatiushospitaal, aan beide
zijden gevorderd voor de huisvesting van officieren
en ander vliegend personeel. Er kwam een casino
en ook de commandant van de Fliegerhorst betrok
er een huis (zie plattegronden).

Als ik een mens ben
gelden ze ook voor mij
Vreemd idee, net alsof
je heel belangrijk bent
Iemand met een naam
die zelf mag bestaan
Zoveel rechten als je hebt
als je maar een mens bent!
Lopen over velden en wegen
zonder blok aan je been
Wonen in een land
dat openstaat als een raam
En in je hoofd een droom
die klopt als een hart
Als ik een mens ben
laat ik de oorlog smelten
Als sneeuw voor de zon
en vrede groeien als gras

Sjouke Elgersma
(wordt vervolgd)

Jos van Hest
Uit: Vrijheid maak je met elkaar,
www.4en5mei.nl
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KOFFER OP ZOLDER
Op de nieuwe rubriek: “In mijn koffer op zolder”
zijn verschillende stukken opgestuurd, die één voor
één geplaatst worden. De bedoeling is dat ouderen
schrijven over gebeurtenissen en ervaringen die
hun leven mee vorm, zin en/of kleur gaven. Deze
keer een stuk over een werkstuk van Vivianne over
de oorlog, waarin zij informatie vraagt aan haar
tante Dora.

het hele gezin een paar maanden gezeten. Mijn
vader altijd maar aan het vissen, want hij moest
steeds aan dat bombardement denken.
De eerste twee jaren van de oorlog waren voor ons
als kinderen “gewoon”. Maar later toen de oorlog
langer duurde, veranderde er veel. In de gangen van
onze basisschool werden van hout een soort open
schuren gebouwd. En voor de ramen in de gang
kwam gaas.Als er onraad was, of als er een
bombardement in aantocht was, ging de sirene. Net
zo als hij nu ook gaat, aan het begin van de maand
op maandag. Waren we op school, dan moesten we
in die schuren in de gang staan net zo lang tot het
sein ‘veilig’ weer door de sirene gegeven werd.
Ondertussen zongen we dan schoolliedjes.
Gebeurde het dat de sirene ging als we op straat
waren, dan moest je meteen een schuilplaats
zoeken. Bij mensen in de kelder gaan zitten o.i.d.
Wij hebben wel eens bij een kruidenier onder de
toonbank gezeten. Waren natuurlijk heel erg bang,
maar hoe bang zullen onze ouders wel niet geweest
zijn, want die wisten dan niet waar hun kinderen
waren!
Op school hadden wij ook handwerkles. Breien
leren met zalmkleurig katoenen garen. Een ramp.
Had je eindelijk je werkje af, dan gaf de juf er een
cijfer voor en haalde ze het breiwerk weer uit. Het
garen werd weer opgewonden en je moest er weer
wat anders van maken. Vaak had je zweterige
handjes van dat stomme werk met die grote
pennen, dus het garen was al gauw niet meer
zalmkleur, maar grijs/zwart.
Veel later kwamen er Duitsers in onze school om
daar te slapen etc. De school werd gevorderd, zo
noemden ze dat. Wij hadden dus geen school meer
en werden bij een andere school ingezet.. Die
schoolkinderen b.v. ’s morgens les en wij ’s middags.
Ook hebben we een paar weken les gehad in een
gereformeerde kerk, maar 2 uren per dag. We zaten
in de kerkbanken.

Lieve Vivianne
Van je oma hoorde ik, dat je een werkstuk moet
maken over de oorlog. Het stukje van je oma heb ik
gelezen en nu komen er nog wat herinneringen van
mij.
Ik ben in 1935 geboren. Oma Hennie schrijft al dat
onze vader in dienst moest in 1939. Jouw oma was
toen 1 jaar en ik 4 jaar oud. Mijn moeder was
natuurlijk erg verdrietig en dus sliepen we met z’n
drieën op één slaapkamer. Hennie in een ledikantje
en ik mocht bij mama in het grote bed op papa z’n
plaats slapen.
10 mei was onze oma (de moeder van onze mama
jarig).
Op de morgen van 10 mei werd ik wakker, omdat er
steeds iets tegen het slaapkamerraam gegooid
werd. Dat deed onze opa, de vader van mama. Voor
in onze tuin lag grind en hij gooide steeds steentjes
tegen het slaapkamerraam. Hij wilde zijn dochter
vertellen dat de Duitsers Nederland binnengevallen
waren. Maar mama hoorde niets. Opa wist niet dat
wij bij mama op de kamer sliepen. Anders had hij
wel aangebeld, maar hij wilde ons niet wakker
maken......
Nu maakte ik mama wakker en toen werd het
natuurlijk een heel gedoe. Mama huilen, wij huilen,
terwijl we helemaal niet wisten wat oorlog
inhield…..
De verjaardag van onze oma werd helemaal niet
leuk. Van te voren had ik mij er op verheugd, maar
de grote mensen hadden het alleen maar over de
oorlog! En waar zou papa zijn?
Rotterdam werd gebombardeerd. Onze vader zat
daar maar heeft het gelukkig overleefd. Er waren
wel veel slachtoffers.
Niet veel later kwam hij thuis, maar hij had een
soort van shock en heeft maanden niet kunnen
werken. Mijn ouders huurden daarom een
zomerhuisje in Terhorne en daar hebben wij met

Duitsers stuurden ’s avonds en ’s nachts
bommenwerpers en V1 of V2 (een soort raket) naar
Engeland. Die kwamen over het Noorden heen, en
dus waren wij ’s avonds in bed vaak erg bang.
Hennie en ik sliepen toen samen in een tweepersoons opklapbed bij mijn ouders op de kamer.
De Engelsen gingen ook naar Duitsland om te
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bombarderen, dus moesten de dorpen en steden
’s nachts helemaal donker zijn.
Je moest verplicht verduisteringspapier voor de
ramen hebben. Dus buiten was het hartstikke
donker. Mijn vader ging toen kleine fietslampjes in
de kelder, in de gang en de keuken aanleggen. Dit
gebeurde met zwakstroom, dus zag je toch een heel
klein beetje.
In de tuin hadden we een paar kippen voor de
eieren. In de bijkeuken stond wat tarwe en daar
kwamen natuurlijk muizen op af. Maar die kwamen
ook in de keuken etc. We hadden geen douche en
maar één wc. en die was in de bijkeuken. Als je bij
het licht van zo’n pest lampje naar de wc. moest,
kwam je vaak een muis tegen. Daar heb ik mijn
angst voor muizen van over gehouden. Als je wat
van die tarwekorrels in je mond stak en er heel lang
op kauwde, kreeg je een soort van kauwgom. Want
dat was er in de oorlog natuurlijk niet. Ook b.v. geen
bananen, sinaasappels, doppinda’s etc.
Schoenen waren er ook haast niet te krijgen, want
er was geen leer. Veel mensen liepen op houten
zolen met bandjes er overheen. Een soort van
sandaal dus. Mijn moeder ging op zaterdagmorgen
altijd op de fiets naar Wartena, plm. 10 km. fietsen.
Daar haalde ze bij een boer melk. Dat werd gekookt,
dus vieze dikke vellen erop, en die melk gebruikten
we dan de hele week.
Er waren natuurlijk geen koelkasten, dus het was
ook wel eens zuur, bah.. Fietsen hadden geen
banden meer, want er was geen rubber. Houten
velgen werden er omheen geprutst. Dus ook geen
step e.d.
Centrale Verwarming was er ook niet, iedereen had
een kachel die op hout gestookt werd. Daarom
werden alle bomen in parken en in de straat ’s
nachts door mensen omgezaagd. Van een rond
groot koekblik maakten ze een klein kacheltje, een
RUS, en daar werden kleine takjes in opgestookt.
Ik was op pianoles en mijn leraar was het hele uur
bezig om de RUS aan te houden en lette helemaal
niet op mijn spelen. Toen ik dat thuis eens een keer
vertelde, hoefde ik nooit meer naar die leraar toe.
Uit oude kleren werden voor ons weer nieuwe
kleren gemaakt, want textiel was er niet meer, alles
was ook op de bon.
15 april 1945 werd Leeuwarden bevrijd door de
Canadezen. Prachtig was dat. Iedereen was blij en
vierde feest. Van de Canadezen kregen we
wittebrood en chocola. Dat hadden wij ook jaren
niet gehad. Maar toen begon ook weer het

schoolleven etc. We kregen een tweedehands fiets
met luchtbanden en een step.
En er kwam weer een radio! Wat voelden wij ons
rijk! Zo, dit waren zomaar wat dingen die mij te
binnen schieten.
Veel succes met je werkstuk
Tante Dora
Ingezonden door Dora Jordan

Geschiedenisfeitje
uit eigen land.
Klompé (net) geen premier.
Marga Klompé had in
1967 zomaar de eerste
vrouwelijke premier
kunnen worden. De
gerenommeerde politica
van de KVP had een goede
Haagse carrière en voerde
als minister in 1965 de
Algemene bijstandswet in.
Haar naam werd genoemd
als premier na de
verkiezingen - waarin haar partij wel fors had
verloren - en de daaropvolgende formatie.
Zij zou als geen ander in staat zijn een coalitie te
formeren met PvdA en ARP.
Helaas, het werd haar partijgenoot Piet de Jong de
nieuwe minister-president.
Zowel de invloedrijke Joseph Luns als koningin
Juliana zou haar te licht hebben gevonden voor het
werk.
Klompé was overigens zelf ook kritisch: ze vond dat
ze te weinig financieel-economische kennis had en
zei ook dat de situatie er ‘psychologisch niet rijp
voor zou zijn’.
Daarmee doelde ze op het feit dat er weinig
vrouwen in de politiek zaten en dat een vrouwelijke
premier al helemaal gevoelig zou liggen in
Nederland.
Gelukkig wordt daar tegenwoordig anders over
gedacht, doch bijna 60 jaar later zijn alle premiers
nog steeds mannen geweest.
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PUZZEL
In deze puzzel stapelen we de woorden door er steeds 1 letter bij te plaatsen. Dit zijn echter
geen willekeurige letters. Je uitgangspunt is 2 letters. Ieder nieuw woord is de bestaande
letters plus 1, in willekeurige volgorde. Ik heb een klein voorbeeld gegeven. Uit de gekleurde
vakjes [op volgorde ingevuld] komt de oplossing.
Oplossing graag inleveren voor 17 mei.

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

u
k

p
*

1

*

k
e

e
*

peuter [basisletters]

u

u
*

stok waarmee je biljart [basisletters + e]

k
*

sigaret [basisletters, nu dus 3 + p]
*

*

*

*

*

*

*

*

*

laag water
grote papegaai
kelner
smeersel op brood
groot ijsje met siroop
kan je gebruiken om je haar mee te modelleren

2

legt een kip
soort pasta
houd je broek omhoog
cadans/beat
streep/schram
zoek/spoorloos

3

boom
onderricht
duo/set
om op te zitten
scriptie
aanhanger/volgeling
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*

PUZZEL
4

muzieknoot
deodorant verkort in de volksmond
wet/regelmaat
motto/geloof
toneel [meervoud]
maak af: guinnes book of ….

5

als je deze snijdt, moet je vaak huilen
niet aan maar ?
pennenhouder
hotelkamer
ineens/direct [zegt een Belg]
b.h.

6

ego
boom
beengewricht
niet groot maar ?
gaten in de weg/dit doet een boer met gras
doen honden op botten

7

slee
blut/lichaamsdeel
venster
maand
hier slaap je op
gazon

Oplossing:

1

2

3

4

5

6

7

De winnaar van de vorige maand is mevrouw Postma [en Danny].
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Geldzaken.

Verzekering.
Een inboedelverzekering met buitenshuisdekking is
niet alleen interessant voor mobieltjes en sieraden
die mee naar buiten gaan, maar geeft ook een
vergoeding als een bril of hoortoestel kwijtraakt of
kapot gaat

Belastingdienst.
Mensen die willen inloggen op de website van de
Belastingdienst moeten dat vanaf oktober verplicht
met hun DigiD en een sms-controle doen.
Nu is het nog mogelijk om toegang te krijgen met
alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Ook schade aan of verlies van een kunstgebit wordt
gedekt door een buitenshuisdekking.
Staat u voor de keuze een verzekering af te sluiten
voor bv. een hoortoestel òf de inboedelverzekering
uit te breiden?
Vergelijk dan de kosten, het eigen risico en de
maximum vergoeding.
Bedenk dat een buitenshuisdekking voor meerdere
voorwerpen geldt.

De fiscus wil dat bezoekers op termijn inloggen met
de DigiD-app, maar vindt het niet realistisch om dat
nu al te vragen omdat niet iedereen een
smartphone heeft.
Miljoenen Nederlanders raadplegen jaarlijks de
internetsite van de Belastingdienst om
belastingaangifte te doen of toeslagen aan te
vragen.

Contant geld.
Het zijn veelal ouderen die graag contant betalen.
Misschien omdat ze dat altijd hebben gedaan of
bang zijn dat ze op zekere dag hun pincode niet
meer kunnen onthouden.
Maar ook mensen die graag grip willen houden op
het te besteden wekelijkse bedrag voor de
boodschappen is cash een uitkomst.
Toch zijn er steeds meer winkels, parkeergarages en
ook ambtelijke organisaties die geen cash meer
accepteren.
Toch blijft het een wettelijk betaalmiddel!
Door banken wordt het juist ontmoedigd. Er zijn
steeds minder geldautomaten en dat komt door de
vele plofkraken van de afgelopen jaren.
Veel schade voor de bank en ook voor de omgeving.
Van de overvallers vaak geen spoor, zij gaan er op
snelle scooters
vandoor.
Ik vraag me af wie er diep in de nacht nog zo nodig
moet pinnen?
Misschien gewoon ’s avonds na 22.00 uur de
geldautomaten afsluiten?
In bepaalde supermarkten kun je ook gebruik
maken van een geldautomaat en dat is wel zo veilig.

Foto: Johan Eisma

Oplichterstruc.
Je blijft je verbazen dat er steeds weer nieuwe
oplichterstrucjes bij komen.
* De telefoon gaat en een Engelssprekende
persoon zegt ‘dat ze een verdacht activiteit
hebben gevonden op uw BSN-nummer en of je
even nummer 1 wil intoetsen… ‘
Niet doen, voor je het weet zitten ze in je gegevens
en kost je het geld!
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Vierseizoentijd.
Een paar weken geleden is de klok weer een uur
vooruit gezet.
Bent u blij met de zomertijd? Of liever ‘de gewone
tijd’?
Vaak hoor je ‘dan is het zomers langer licht’.
Maar de meteorologen van Weeronline halen
Vierseizoenentijd maar weer eens aan. Ze
lanceerden het drie jaar geleden.
Een vaste zomer- of wintertijd heeft niet alleen
consequenties voor wanneer het licht of donker
wordt, maar ook voor wat het weer doet op dat
moment.
Door het instellen van de wintertijd is het ’s avonds
eerder donker, precies tijdens de avondspits.
Juist dan kan de temperatuur snel dalen en kan het
glad worden.

Maar in de winter wordt dat wel een probleem als
de klok op zomertijd blijft staan.
Het kabinet van Rutte vaart, zoals gewoonlijk, een
eigen koers en liet in februari 2020 weten dat het
afschaffen van de zomertijd voorlopig in de ijskast
staat.

Een permanente zomertijd lost dat probleem
enigszins op, maar zorgt voor de nadelen op
ochtenden in de winter.
Het is in dat geval pas om kwart voor tien licht!
Een permanente wintertijd is ook niet ideaal, vooral
niet in de zomer. ’s Avonds is het al snel koud om
nog even lekker buiten te zitten.

Dag Vierseizoenentijd….dan blijven we maar alle
klokken, grote en kleine plus alle timers wel twee
keer per jaar voor- en achteruitzetten. Wat een
gedoe…
Gedeeltelijk uit het AD

Volgens Weeronline is een tijd precies tussen de
zomer- en wintertijd in, ideaal.
Het zorgt er voor dat het niet extreem laat licht
wordt. Het wordt op de kortste dag in de winter om
09.18 uur licht in Midden-Nederland en om 16.58
uur donker. Nog een voordeel; in maart is het al
langer licht in de avond, maar in september weer
eerder donker.
Dat een vaste tijd het beste is, daarover zijn de
meeste wetenschappers en ook het RIVM het wel
eens, maar de gunstigste tijd leidt al jaren tot
discussie.
Voor de volksgezondheid is de huidige wintertijd
echt het beste.
Om goed in slaap te komen hebben we drie uur
voor het slapen schemering nodig. Dat halen we
niet omdat het te lang licht is.
Een permanente zomertijd is voor bouwend
Nederland weer nadelig. Dat is er bij gebaad dat
het vroeg licht is, in de zomer is dat nooit een
probleem, omdat de dagen dan toch al langer zijn.

Foto: Johan Eisma
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Adressen en telefoonnummers
Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920
Fietsen:
Klaasje Jonker, tel. 06 8007 8387
Wandelen:
Hilly Wijnstra, tel. 058 2153408
hwijnstra@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

Secretaris bestuur:
Gerard van Steijn, 058 2668131
E-mail: secretaris@losleeuwarden.nl
Voorzitter activiteitencommissie:
W. de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl
Secretaris activiteitencommissie:
Marja van Oers, 058 2662194
E-mail: marjolisa@gmail.com
Coördinator bezorgers bulletin:
Douwe Schaafsma, Tel.058 2885708
E-mail: schaafsma86@live.nl

Algemene telefoonnummers

Bulletin LosVast:
Janny de Haan, Jaap de Groot, e.a.
Redactie: redactie@losleeuwarden.nl
LOS Belasting- en formulierenhulp:
W. de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
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 Jacob Catsplein 1,
Leeuwarden Telefoon: 058 8200040
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
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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): 058-2139317/0611839336 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 3169 35

- DATA ACTIVITEITEN MEI 2022 Di. 3 mei
Vrij. 6 mei

14.00 uur
08.00 uur

start Centrale Bristol
transferium Kalverdijkje

wandelen
bloesemtocht Betuwe

Ma. 9 mei
Ma. 9 mei
Di. 10 mei
Wo. 11 mei
Wo. 11 mei
Do. 12 mei

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
9.30 uur
14.00 uur
9.30 uur

le Biberon, Julianapark
het vooronder, Gealanden
start Centrale Bristol
wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31
start Mc. Donalds Goutum
het vooronder, Gealanden

jeu de boules
bestuursvergadering
wandelen
koersbal
fietsen
vergadering activiteitencommissie

Di. 17 mei
Do. 19 mei
Vr. 20 mei

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

start Centrale Bristol
Slieker film, Wilhelminaplein
redactie@losleeuwarden.nl

wandelen
Dear Comrades
inleveren kopij

Di. 24 mei
Wo. 25 mei
Za. 28 mei

14.00 uur
9.30 uur
14.00 uur

start Centrale Bristol
wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31
start Eeltsje's Hiem

wandelen
koersbal
fietsen

Ma. 30 mei
Di. 31 mei

9.30 uur
14.00 uur

Westenkwartier, Verdistraat 1
start Centrale Bristol

verdelen/bezorgen bulletin
wandelen

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud

SENIORENFILM DONDERDAG 19 MEI.
Dear Comrades. Rusland 2020. (120 min)
Regie: Andrei Kontchalovski.
Acteurs: Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei
Gusev.

een doorslaggevende rol speelt in het ontketenen
van het staatsgeweld tegen burgers. De
indrukwekkende scènes waarin talloze figuranten
met elkaar vergaderen, protesteren, vechten of
vluchten, illustreren goed hoe staat en burger tegen
elkaar opgezet kunnen worden, en krijgen daardoor
een haast tijdloze en urgente kwaliteit.

Hoe gespannen de verhoudingen tussen privé en
politiek in de Sovjet-Unie konden zijn, weet dit
historische drama in zwart-wit van de Russische
meesterregisseur Andrej Kontchalovski sterk over te
brengen. Samen met zijn vaste scenariopartner
Elena Kiseleva schreef hij het script over de
arbeidsstaking in de Zuid-Russische stad
Novotsjerkassk, die in 1962 gewelddadig de kop
werd ingedrukt. Het meedogenloze staatsoptreden
tegen dit burgerprotest was een goed bewaard
gebleven geheim: pas in de jaren negentig leerde
men in Rusland wat er hier gebeurd was.

Donderdagmiddag 19 mei 2022, inloop vanaf 14.00
uur met koffie/thee de film begint 14.30 uur. De
entree bedraagt € 11,00 incl. U kunt kaarten
reserveren/ kopen online of aan de kassa. De
Sliekerbalie is behalve op maandag iedere middag
geopend.

Hoofdrolspeler Julia Vysotskaya, Kontchalovski’s
partner, is in 1972 in deze stad geboren, maar zelfs
zij wist weinig over wat daar had plaatsgevonden.
Zij speelt een Sovjet bureaucraat, die onbedoeld
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Pathé Leeuwarden
Pathé draait in de maand mei de
volgende voorstellingen (€ 8,50
inclusief koffie/thee & koek/muffin)
in de 50+ bios.
•
•
•
•

10 mei om 13:30: King Richard
17 mei om 13:30: King Richard
24 mei om 13:30: House of Gucci
31 mei om 13:30: House of Gucci

Ruiterskwartier 6a
8911 BH Leeuwarden
Kaartjes kunnen, voor wie digitaal handig is, online gekocht worden via: www.pathe.nl/50plus.
Of de kaartjes kunnen vooraf gekocht worden bij ons aan de kassa.
Telefonisch reserveren 0900 235 7284 ma t/m za van 9.00 tot 21.00 uur. Daarbuiten € 1,60 extra
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