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Een mooie tuin 
is een lust voor het oog.  

Genieten van de 
tuin, een aan-
gename aanblik.
De prachtige boom die 
toch echt moet worden 
bij gesnoeid. De sier-
bestrating 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!   

Foto: Johan Eisma
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Veranderingen

De maatschappij is in ons leven heel veel veranderd. We hebben onze 
mening als senior, denk ik, zowel op een positieve als negatieve manier 
moeten bijstellen. 
Vroeger was het eerst al een hele verandering, toen de televisie in de 
huis kamer zijn intrede deed, dat je zomaar het wereldnieuws en sport 
kon volgen.
Nu is het ondenkbaar dat je zonder moet.

Hetzelfde was met de computer,  heel veel van ons stonden eerst niet 
te springen om met zo’n ding om te gaan, maar wilde je bij blijven met 
de hedendaagse techniek moest je eraan geloven. Dat hebben velen 
van ons dan ook gedaan, we kunnen er wat social media betreft niet 
meer buiten.
Hetzelfde geldt voor de telefoon, zelf heb ik ervaren dat het nog niet 
zo gemakkelijk is om daar mee om te gaan maar al doende leert men.
Dan de Nederlandse normen en waarden, feestdagen, heel veel is de 
afgelopen jaren afgevlakt of veranderd, of we dat nu leuk vinden of 
niet het gaat gewoon door.
Ook op het gebied van de natuur gaat de verandering door, dat 
merken we steeds meer door de regels die worden aangescherpt, 
maar ook de verandering van het klimaat is duidelijk voelbaar.
Al deze veranderingen zullen nog jaren zo doorgaan daar zullen we in 
mee moeten gaan.

Als alles verandert
Verander dan mee
Laat los wat voorbij is
Zeg niet te snel nee

Beweeg met het leven
Zoek en verbind
Genoeg nieuwe ideeën
En menigeen wint

Mariet Wit
Voorzitter

Van de Bestuurstafel

Wilt u graag naar het theater of een 
concert, maar gaat u niet graag 
alleen de deur uit? kijk dan op

www.4hetleven.nl

neemt ouderen mee uit!
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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. 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. 
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,-- 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: NL79 RABO 0311 0822 89 
t.n.v. L.O.S. U kunt zich opgeven op telefoon-
nummer: 06-82661823 tussen 19.00-20.00 uur.

Er moeten woningen gebouwd worden voor 
mensen met dementie waar zij tijdig (en zonder 
verpleeghuisindicatie) naar toe kunnen verhuizen.
Dat bepleit Alzheimer Nederland.

Volgens de stichting kan dit tevens de woningmarkt 
vlottrekken.
Op dit moment zijn er 290.000 mensen met 
dementie, in 2040 zal dat er een half miljoen zijn.
Ruim driekwart (79%) van de mensen met dementie 
woont thuis.

Voor hen zijn onvoldoende passende woonvormen 
tussen thuis en het verpleeghuis. Hierdoor blijven ze 
langer in hun vaak ongeschikte woning wonen, met 
crisissituaties en hogere zorgkosten en een gebrek 
aan doorstroming op de woningmarkt tot gevolg.

Bron: ‘Alzheimer Nederland’

Dementiehuizen 
voor doorstroming

BEZOEK FLORIADE 2022.

Foto: Johan Eisma
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Dag Fietsvrienden.

In juni gaan we tweemaal fietsen met de club.

Op zaterdag 11 juni fietsen we langs De Zwette naar 
Easterwierrum waar we koffie gaan drinken  in de 
gezellige theetuin De Dille.
Opstappen:  om 14.00 uur bij Mc. Donalds in 
Goutum
Opgave:  bij Klaasje Jonker op donderdag 9 en 
vrijdag 10 juni van 19.00 tot 21.00 uur 
LOS telefoon:   06 262 755 63

Op woensdag 22 juni gaan we fietsen in de 
Trynwalden.
Nu drinken wij koffie bij theetuin De Hollen.
Opstappen: om 14.00 uur bij Albert Heyn in 
Camminghaburen.
Opgave:  bij Klaasje Jonker op maandag 20 en 
dinsdag 21 juni van 19.00 tot 21.00 uur.
LOS telefoon:  06 262 755 63

Ik hoop weer op een paar gezellige middagen.
Klaasje Jonker

Dementiehuizen 
voor doorstroming

Nieuw spel:

Wereldsteden staan schaakmat.

Voor wie graag een potje schaakt, is er iets nieuws 
op de markt. 

Een bijzonder schaakspel waarin de schaakstukken 
gevormd zijn naar de meest opvallende moderne 
architectuur van Londen (in zwart) en New York (in 
wit).
Uniek voor schaakliefhebbers! 
Zo zijn de torens bijvoorbeeld de Big Ben in Londen 
en het Guggenheim-museum in New York.

De stukken zijn gemaakt van spuitgegoten acryl 
materiaal met zachte vilt basis.
De afmeting van het schaakbord is 41,5  bij 41,5 cm.
Maar het is ook mooi als decoratieve eyecatcher in 
huis.
De prijs is € 119,95 en is verkrijgbaar bij 
www.kadoomdehoek.nl

Gezondheid.

Vaccin tegen Lyme?

Na de zomer denken Nederlandse 
onderzoekers vrijwilligers te kunnen vaccineren 
met een proefvaccin tegen Lyme, ook wel bekend 
als de tekenbeetziekte.
De ziekte van Lyme is één van de snelst 
groeiende infectieziekten in Europa.

Jaarlijks worden alleen al in Nederland  ruim 1,3 
miljoen mensen gebeten door een teek. Omdat 
ruim een kwart van de teken besmet is met de 
bacterie Borrelia burgdorferii worden meer dan 
een kwart miljoen mensen per jaar blootgesteld 
aan de ziekte van Lyme.
Ongeveer 27.000 mensen krijgen lymeziekte en 
enkele duizenden houden langdurige en 
invaliderende klachten.
Onderzocht gaat worden of een vaccin lyme-
ziekte kan voorkomen.

Het hele jaar door vitamine D.

Voor een goed immuunsysteem en gezonde 
botten en spieren is vitamine D onmisbaar. Je 
lichaam maakt deze vitamine aan onder invloed 
van zonlicht, en legt in de zomer vast een 
voorraadje aan voor de winter.

Maar als je  wat ouder wordt is dat niet meer 
voldoende.
De Gezondheidsraad adviseert daarom 
vrouwen boven de 50 jaar om dagelijks 10 mcg 
vitamine D te slikken, ook in de zomer.
Voor iedereen boven de 70 jaar geldt het advies 
om 20 mcg vitamine D in te nemen.

Bron: ‘Gezondheid’
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Dit zijn wij
Wij zijn stichting PAS. Dat staat voor Platform 
Armoede en Schulden Fryslân. We hebben deze 
stichting opgericht omdat we in de praktijk merken 
dat kennis over armoede en schulden vaak niet of 
niet voldoende aanwezig is. Dit zien we over de hele 
breedte van de samenleving. Dit terwijl armoede 
vaak ook andere problemen met zich meebrengt. 
Problemen die voorkomen of opgelost kunnen 
worden als de juiste kennis in huis is. Deze kennis is 
bij PAS volop aanwezig. Wij geven dan ook graag 
een zetje in de goede richting. 

Dit doen wij
Wij geloven bij PAS in de kracht van samenwerken. 
Elkaar helpen. Rentmeesterschap. Of simpelweg: 
doen wat goed voelt. Wij kunnen dat echter niet 
alleen. Daarom willen we een groep buddy’s 
samenstellen. Dit zijn vrijwilligers die getraind 
worden om problemen bij de medemens in kaart te 
brengen en hen die hiermee kampen op weg te 
helpen naar de juiste instanties. De buddy’s brengen 
onder meer huisbezoeken en helpen met praktische 
zaken als het betalen van rekeningen en andere 
verplichtingen.

Hoe ziet het traject eruit?
Belangstellenden worden in drie dagdelen getraind 
tot buddy. De eerste trainingen starten in juni 2022. 
De buddy’s worden daarna door PAS gekoppeld aan 
iemand met een hulpvraag. 

Stichting PAS zoekt buddy’s 
– helpt u ons?

Meehelpen?
Nieuwsgierig geworden? Wilt u uw steentje 
bijdragen? Dat zouden wij erg fijn vinden!  Als u 
belangstelling heeft of meer informatie wenst, 
neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan via 
06-19284956 of via info@pas.frl. 

Speeldata Bingo!
Bingo! is gratis te bezoeken.
Speeldata Leeuwarden: 

7 september in MFC Camminghastins
8 september in De Fontein
21,22 september in MFC Eeltsje’s Hiem
7,8 oktober in ’t Knooppunt

Kaarten reserveren kan nu al op www.pas.frl. Daar 
staat ook de rest van het speelschema.

Geldzaken.

Vergeten vermogen.

Europeanen hebben nog voor miljarden aan 
lira’s,francs en guldens liggen in oude sokken en 
spaarvarkens.
Volgens berekeningen van financieel persbureau 
Bloomberg gaat het is totaal  om een bedrag van 
zo’n € 8,5 miljard (!) aan valuta die sinds de 
invoering van de euro niet meer gebruikt worden.
Het is niet duidelijk waarom het geld nog niet is 
ingewisseld.

Mogelijk gaat het om vergeten spaargeld dat 

bijvoorbeeld onder een matras is verborgen.
Het kunnen ook aandenkens zijn uit het tijdperk van 
voor de euro.
Gemiddeld per inwoner van de EU 
gaat het om bijna € 20.

Actrice Tamara Schoppert tijdens de repetitie voor Bingo!
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JUNI

Leent noordenwind aan juni zijn hand,
Zo waait hij het koren van het land.

In juni weinig regen,
Voorspelt grote zegen.

Juni is genoemd naar Juno, de beschermgodin van 
de vrouw en van huwelijk en geboorte, of naar 
Lucius Junius Brutus, de eerste consul van Rome.
Juni wordt ook wel zomermaand genoemd.

Zomaar een paar  belangrijke data in juni:

4 juni - Nationale Opa- en Omadag
Versgebakken koekjes eten, een sjaal breien of 
spelletjes spelen… Wie heeft het niet bij opa en oma 
gedaan? Op Nationale Opa- en Omadag kun je je 
grootouders bedanken voor al hun goede zorgen en 
gezelligheid.

14 juni - Wereld Bloeddonordag
Wereld Bloeddonordag besteedt aandacht aan het 
belang van bloeddonorschap. In Nederland worden 
op deze dag alle Nederlandse bloed- en 
plasmadonors bedankt, door middel van 
verschillende activiteiten. In Nederland geven 2 op 
de 100 mensen bloed aan de bloedbank en elk jaar 
krijgen zo’n 300.000 mensen een bloedproduct of 
plasma-medicijn. Voor die mensen is het krijgen van 
andermans bloed van levensbelang.

18 juni – Eerste Friese nacht van de 
vluchteling.
Voor het eerst wordt op deze dag een Nacht van de 
vluchteling georganiseerd in Friesland.
Doel is om geld te verzamelen voor noodhulp aam 
vluchtelingen wereldwijd. De route van 10 km. is 
samen met Avondvierdaagse Sneek gemaakt en 
begint bij de Veemarkthal in Sneek. 

19 juni - Vaderdag
Op Vaderdag wordt de rol van de vader in het leven 
van diens kinderen én zijn rol in de samenleving 
gevierd. Dit is de uitgelezen dag om je vader te laten 
zien hoe blij je met hem bent.

21 juni - Begin van de zomer
Hét seizoen waar veel mensen al maanden naar 
uitkijken: de zomer. Met de zomer komt de vakantie 
en het mooie weer ons tegemoet. Haal je badpak, 
bikini of zwembroek dus maar vast uit de kast.

25 juni - Nederlandse Veteranendag
Veteranendag vindt jaarlijks plaats op een zaterdag 
rond 29 juni, de geboortedag van wijlen prins 
Bernhard. Prins Bernhard is in zijn leven zelf tot 
meerdere militaire rangen beëdigd en daarom 
wordt Veteranendag altijd rond zijn verjaardag 
gevierd. Nederland herdenkt op deze dag de inzet 
van Nederlandse militairen in het verleden en staat 
daarnaast stil bij vredesoperaties en missies die nog 
steeds plaatsvinden.

Rectificatie.

In het onderwerp ‘Een paar belangrijke data in mei’ 
in het vorig nummer van Los Vast is een fout 
geslopen.

Op 1 mei Dag van de arbeid staat ‘Op 1 mei 
1980…enz. Dat moet natuurlijk 1890 zijn.
Niet geheel mijn fout, op internet staat nl deze 
datum fout vermeld!
Dank aan LOS-lid Piet Tiekstra die deze fout aan de 
redactie meldde.

Janny de Haan, redactie

Uitslagen koersbal Nylân 2021-2022

1 Annie Bleeker   184 punten
2 Aagje Boersma 153 punten
3 Blijda Stelpstra 151 punten

Een goede zomer gewenst en tot september.
Dirkje Santhuizen
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Een paar uittips.

Streekmarkten in ‘de Vertakking’.
 

‘De Vertakking’ in Ryptsjerk houdt ook dit jaar de 
komende maanden hun streekmarkten.
Kramen met food en non-food worden opgesteld in 
de siertuinen rond de boerderij.
De volgende streekmarkt is op 11 juni van 11.00 
uur tot 17.00 uur.

De streekmarkten kennen steeds een gevarieerd en 
tevens wisselend aanbod van kramen met 
streekproducten zoals fruit, groenten, kaas, eieren, 
honing, jams en siropen.
Het gaat hierbij om producten van vooral mogelijk 
kleinschalige, en zoveel mogelijk regionale 
bedrijven.

‘De Vertakking’ is te vinden aan de Binnendyk 73.
De entree is gratis en ook voor parkeren hoeft niet 
betaald te worden. 
 
Ook op 9 juli, 13 augustus, 10 september en 8 
oktober kan worden geshopt.

Nationale archeologiedagen & open 
monumentendag in Westerveld.

Iets heel anders en daarvoor moet u naar Drenthe. 
Daar gaat u ondergronds met een archeoloog en 
ontdek de OERmens in je.

Dat kunt u beleven op zaterdag 18 juni.
Locatie: Brasserie OER Holtingerveld in Havelte

En op zondag 19 juni.
Locatie: OERmuseum aan de Brink in Havelte.

Meer info & programma : 
www.gemeentewesterveld.nl/archeologiedagen
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Enquête onder de bezorgers 
van LosVast.

Onder de bezorgers van LosVast is een enquête 
gehouden over hun ervaringen bij de bezorging 
van Losvast. Van de 32 bezorgers hebben 16 
bezorgers gereageerd.

De reacties zijn zonder uitzondering positief en 
constructief.  Men is content met de gang van 
zaken. Veel bezorgers ontvangen positieve reacties 
over LosVast. Bij relatief veel bezorgers is er 
behoefte aan meerdere exemplaren om in de wijk 
op diverse leestafels ter inzage te leggen. 
Inzicht in het effect van deze terginzagelegging 
ontbreekt. 

Het bestuur dankt de bezorgers voor hun reacties 
en denkt na over de wijze waarop de terinzage-
legging bij de diverse wijkcentra effectvoller uit 
gevoerd kan worden. 
Bijvoorbeeld door duidelijk op het blad aan te geven 
dat het een inkijkexemplaar is, een inlegvel 
toevoegen met onder andere: contactgegevens, 
nadere informatie over de doelstellingen van LOS, 
de door Los geleverde dienstverlening in de vorm 
van belastinghulp, korting bij de ziektekosten-
verzekering, rijbewijs keuringen etc. etc. En 
natuurlijk daarin ook aandacht voor de vele 
activiteiten. 

Rectificatie:
Het mobiele telefoonnummer van Douwe 
Schaafsma stond verkeerd in de vorige LosVast. Bij 
deze de goede gegevens: 058 2885708, 
0626858198, schaafsma86@live.nl. 
Douwe is vervangend coördinator voor de 
bezorging. U kunt zich bij hem opgeven om een 
reservebezorger te worden.

Op dinsdag 19 april hebben 
we een mooie dagtocht  
gemaakt naar Anna 
Paulowna, met de nieuwste 
bus van Paulusma. En.....het 
weer kon niet beter!

Op de heenweg lekkere koffie 
gehad met appelgebak.
In Anna Paulowna een rondrit 
langs de bloemenmozaïeken gemaakt en onderweg 
ook van de bollenvelden genoten.
In Anna Paulowna konden we ook nog een 
wandeling maken door de Poldertuin.
Wordt ook wel klein Keukenhof genoemd. Dat was 
het echt.
Nooit geweten dat er zoveel soorten tulpen 
bestaan. Alles in volle bloei, prachtig!
Op de terugweg een heerlijk diner gehad in 
restaurant De Zingende Wielen.
Dankzij chauffeur Tineke waren we mooi op tijd en 
veilig terug in Leeuwarden.

Verslag dagtocht 
Anna Pauwlonapolder
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Jo de Poorter: Elizabeth. De laatste koningin
Dit gebonden boek is een uitgave van uitgevrij Pelckmans en kost € 27,50.

Naar aanleiding van haar 70-jarig regeringsjubileum schreef de Vlaamse royaltywatcher 
Jo de Poorter een boek over de 96-jarige Koningin Elizabeth.
Het is niet in chronologische volgorde geschreven, maar de auteur heeft ervoor 
gekozen om elk hoofdstuk een thema te geven.
Een boek met korte hoofdstukken dat heeft vaak verrassende weetjes.
Het bevat veel zwart-wit foto’s. Een prachtige dikke pil voor wie geïnteresseerd is in de 
Koninklijke familie van Engeland.  Ik in ieder geval wel! Ik kan ervan genieten.

Lena Johannson: De vrouwen van Beiersdorf, deel 1
‘Gertrudes besluit’
Een uitgave van A.W. Bruna en kost € 15,00

Maak kennis met de familie Aubrey in het eerste deel van deze familiesaga die een 
groot deel van de twintigste eeuw beslaat.

Hamburg, 1889: als Gerda Oscar Troplowitz ziet, jaren na zijn stage bij haar vaders 
bedrijf en inmiddels een succesvol ondernemer vol ideeën, is het snel duidelijk dat de 
twee voor elkaar bestemd zijn. Ze willen niets liever dan samen iets opbouwen. Oscar 
neemt het laboratorium over van een zekere Paul Beiersdorf en begint met het 
ontwikkelen van nieuwe producten, waaronder de inmiddels klassieke Nivea-crème. 
Het wordt een succesvolle onderneming met een eigen fabriek, waar hij oog blijkt te 
hebben voor alle werknemers en hun rechten.. 

De vrouwen van Beiersdorf deel 2: Antonia’s hoop
Is een uitgave van uitgeverij  A.W. Bruma en kost € 22,99

Tweede deel van de meeslepende Nivea-trilogie, gebaseerd op ware gebeurtenissen

Hamburg, 1903: Gertrude en Oscar Troplowitz worden na jaren hard werken steeds 
succesvoller met hun bedrijf Beiersdorf. Oscar is als zakenman ook zeer betrokken bij 
de mensen die het minder goed hebben, iets wat in die tijd nog ongebruikelijk is en 
waarmee hij de rijke Hamburgse kooplieden tegen zich in het harnas jaagt. Gertrude 
organiseert inmiddels zeer succesvolle kunstsalons in haar villa in Eimsbüttel. Bevriend 
kunstenares Irma staat mede dankzij Gertrude aan de vooravond van haar 
internationale doorbraak. 

Lezenswaardig
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* De zomer start traditiegetrouw op 1 juni met ‘De maand van het spannende boek ‘ 
en daarom als extra een titel van een spannend boek.

Jens Vern: Nevenschade
Is een uitgave van uitgeverij Volt en kost € 21,99

Wat als er achter een deal tussen big pharma en de minister-president een 
beangstigend complot schuilgaat?

Na anderhalf jaar in de greep te zijn geweest van een virus is het Nederland van 
minister-president Koenen weer redelijk opgekrabbeld.  Zijn deal met de Amerikaanse 
farmaceut Fernstedt Chemicals heeft gezorgd voor een succesvol vaccinatieprogramma 
en wordt alom bejubeld, maar wat niemand weet is dat de prijs die daarvoor betaald 
wordt vele malen hoger is dan iemand zou kunnen vermoeden.

In een ziekenhuis in Den Haag doet arts Mark van Dinter een vreemde ontdekking na 
een geslaagde operatie op een vooraanstaand politicus. Als de man vervolgens alsnog 
onverwacht overlijdt gaat Mark op onderzoek uit. Elders in de stad komt 
onderzoeksjournalist Matthew Dawson in een lastig parket terecht als hij een paar 
verdachte sterfgevallen op het spoor komt en daardoor zelf een doelwit wordt.

Hoe het verder gaat leest u in het spannende boek ( 328 blz.) van Jens Vern.

Ingrediënten:
- 180 g meergranenmeel
- 1 mespunt zout
- 330 ml melk
- 2 eieren
- 4 lente-uien, in fijne ringetjes
- 2 tl gedroogde oregano
- 200 g gorgonzola picante, in stukjes
- 200 g rauwe ham, in stukjes
- fijngesneden blaadjes basilicum van 4 takjes

Bereiding:
Doe het meel met het zout in een kom, voeg de 
melk en eieren toe en klop alles tot een glad beslag. 
* Voeg de lente-ui en oregano toe en meng goed.
* Verhit olie in een koekenpan en schep er een 

lepel beslag in. 

Meergranenpannenkoek 
met ham en gorgonzola 

Hoofdgerecht, 4-5 pannenkoeken

* Draai de pan rond, zodat er een mooie 
pannenkoek ontstaat. 

* Draai hem om als de onderkant bruin is en leg 
dan meteen de gorgonzola en de ham er 
bovenop. 

De pannenkoek is klaar zodra de gorgonzola 
gesmolten is.
Maak alle pannenkoeken op deze manier en strooi 
er als laatste wat basilicum overheen.
Gemakkelijk te maken, ook in de vakantie in tent 
en caravan.

Uit: Pannenkoekdag van Claudia Willekes-Geertje

Recept van de maand:
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Op 21 april 2022  is om 14.00 uur in Eeltsje’s Hiem 
de algemene ledenvergadering gehouden.
Daarbij waren 23 leden en 3 bestuursleden 
aanwezig.

Een paar belangrijke punten waren:

Mededelingen en ingekomen stukken.
- De OSiF (Onafhankelijke Seniorenverenigingen in 
Friesland) wil dit jaar peilen of de aangesloten 
seniorenverenigingen in de toekomst aangesloten 
willen blijven. Daartoe vragen ze van de 
verenigingen een bijdrage van € 1,-- per lid. Voor 
ons betekent dat dus ruim € 1000,-- De grote 
verenigingen in Heerenveen en Wolvega staan er 
positief tegenover. Wij ook in principe.
Toch hebben wij wat bedenkingen. Ze zijn nog niet 
bij alle verenigingen geweest om te vragen hoe zij er 
over denken. Dat zullen ze dus nog doen. Het is 
moeilijk meetbaar wat zij doen. We gaan vragen of 
zij een plan met begroting kunnen opstellen.
- De PR-commissie bestaat momenteel uit één lid.

Financiën.
- Leendert Plaisier, onze financiële man, was ziek, 

waardoor er geen PowerPointpresentatie was.
Hij ondersteunt Froukje al 15 jaar bij de 
financiële administratie.

- Het financiële jaarverslag van 2021 en de 
begroting 2022 zijn goedgekeurd.

- De verklaring van de kascommissie bestaande 
uit Klaasje Jonker en Margré Hasz is door Klaasje 
voorgelezen. De volgende keer zit er in de 
kascommissie: Margré Hasz en………..(Onbekend)

Ledenadministratie.
Volgens het jaarverslag van 2021 is het ledenaantal 
op 31 december 2021, dus ook op 1 januari 2022 
999 leden. Er zijn tot 21 april 58 leden bijgekomen 
en 29 afgegaan. We hebben dus op 21 april 2022 
1028 leden. We moeten ons beraden hoe we meer 
leden moeten werven. 
Dus werk voor de PR-commissie.

Bezorgers en belastinghulpen.
- Er is een vragenlijst geweest, die door 20 

bezorgers is ingevuld. Douwe zal een 
samenvatting maken. Het is wel een kwetsbare 

groep. We moeten zorgen voor 
reservebezorgers. Daarom is er een oproep in de 
LosVast geplaatst.

- De belastinghulpen hebben hun werk naar 
ieders tevredenheid gedaan.

Er zijn ongeveer 240 belastingaangiftes gedaan door 
5 personen.
Soms kunnen ze tussendoor ook helpen met het 
aanvragen van een met QR-code of Digid, toeslagen 
etc.

Bestuurswisseling

• Froukje Bruining heeft afscheid genomen als 
bestuurslid van LOS. Zij heeft wel 20 jaar in het 
bestuur van de seniorenvereniging  gezeten, eerst 
vanaf 13-03-2002 bij de ANBO en later natuurlijk bij 
LOS. Zij was de penningmeester van de vereniging 
en zat ook in de activiteitencommissie.
De verspreiding van de LosVasten naar de bezorgers 
loopt ook via Froukje.
Froukje werd bedankt voor haar inzet en met een 
applaus en een bloemetje in het zonnetje gezet.
Froukje blijft penningmeester van de activiteiten en 
lid van de activiteitencommissie.
Later zal Froukje nog een dinerbon ontvangen van 
het bestuur als dank voor haar inzet.

• Hajo Anema neemt zitting in het bestuur als 
algemeen bestuurslid. 
Welke taak hij op zich 
zal nemen wordt later 
wel duidelijk.

Belangrijke zaken van de ALV van  2022-04-21
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Zoals ik in het vorige deel vertelde vertrokken we 
nadat we de zeesluis hadden verlaten richting 
Denemarken met een lading veevoer naar de plaats 
Odense. Na korte tijd passeerden we het eiland 
Texel. De zee was kalm en we voeren met een 
snelheid van 12 mijl per uur lekker door.

Na een paar uur kwamen de Waddeneilanden in 
zicht, wat elke keer weer een belevenis is. Voorbij 
de Duitse Waddeneilanden kwamen we na twaalf 
uur varen bij de Duitse bocht, bekend om het 
slechte weer en dan nog een paar uur varen en we 
kwamen in Brunsbuttelkoog bij de sluis om geschut 
te worden voor de doorvaart van het Noord-
Oostzeekanaal ook wel het Kielerkanaal genoemd. 
Na geschut te zijn kwam de loods aan boord voor de 
doorvaart van Brunsbuttelkoog naar Kiel-Holtenau 
en dat duurde ongeveer 12-14 uur. Toen kwamen 
we in een freihaven, waar alles belastingvrij te koop 
is en waar we ook weer proviand insloegen wat dan 
ook weer goedkoop was.

Nadat de bemanning ook diverse aankopen had 
gedaan en de Duitse loods vertrokken was kwam de 
Deense loods aan boord voor de doorvaart van de 
zeesluis richting Denemarken. Na een paar uur 
kwamen we in de Oostzee en verliet de loods ons 
waarna we verder op ons kompas voeren richting 
Denemarken. Nadat de wacht had gegeten en de 
tweede van de brug was gegaan heb ik nog een kan 
koffie klaargezet voor de wacht op de brug. Die 
haalden dan zelf de koffie uit de kombuis.
Ik ging ’s avonds ook wel even op de brug en dan 
ook koffie drinken, even gezellig bijpraten met een 

flauwe biet (een lekker stuk kaas of worst) en ging 
dan om een uur of tien naar de kooi (bed).

’s Morgens om zeven uur maakte ik het ontbijt klaar 
met opsnit (vleeswaren) koffie, thee, eitje, jam, 
pindakaas en voor de liefhebber pap. Om 7.30 uur 
at dan de wacht, die dan om 8.00 uur op de brug 
moest zijn. Even later kwamen dan de anderen eten 
en hadden dan de vrije wacht en konden slapen tot 
11.30 uur. Ik bracht om 10.00 koffie op de brug voor 
de kapitein en voor de machinist bracht ik het naar 
de machinekamer. Door de herrie van de motoren 
was haast niets te verstaan!

Later ging ik naar de kombuis waar ik begon aan het 
middageten van 11.30 en 12.00  uur en zo gaat de 
dag weer verder. Om 15.00 uur thee op de brug en 
dan zit ik met mooi weer achterop de aardappels te 
schillen voor de andere dag, want je weet nooit hoe 
het weer dan is. Dat kan zo omslaan. De dag erna 
kwam Odense in zicht en voeren we de haven 
binnen en meerden we helemaal achterin aan de 
kade af.

Wat ik daar heb meegemaakt … ja, dat vertel ik de 
volgende keer.

Gjalt van Bruggen, ex-scheepskok op de ms “Viod”

Tweede deel van de coaster ms “Viod” 

door Gjalt van Bruggen.
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Fliegerhorst Leeuwarden (2)
(mei 1940 – september 1944)

Uiteindelijk werd de Fliegerhorst voornamelijk 
gebruikt (en vaak met succes) om de geallieerde 
luchtaanvallen tegen het grondgebied van het 
Duitse Rijk in het noordwesten van Europa tegen te 
gaan. De basis werd hierbij ondersteund door de 
Luftwaffe Jägerleitstellung “Löwe” (zie plattegrond) 
bij Trimunt op de grens van Friesland en Groningen. 
Deze aanvallen werden vanuit Engeland 
aangevlogen via de Nederlandse Waddeneilanden, 
met de bedoeling om zoveel mogelijk de (geduchte) 
Duitse luchtafweer te ontwijken (zie kaart).
Om een en ander te ondervangen hadden de 
Duitsers langs de kusten van Nederland, Duitsland 
en Denemarken een aantal, elkaar overlappende, 
z.g. Funkmeß-Anlagen (radarpeilstations) opgericht 
(zie overzichtskaart). Voor het noorden van 
Nederland waren de stations TIGER, LÖWE en in 
mindere mate LANGUSTE van belang.
De Jägerleitstellung “Löwe” omvatte, naast de 
gebruikelijke personele faciliteiten en middelen ter 
verdediging, een klein vliegveld en twee soorten 
radar: de z.g. Würzburg-Riese radar en de Freya 
radar. De eerste met een bereik van ca. 70 km. en 
de tweede kon op een afstand van ca. 160 km. 
objecten detecteren.

(vervolg) Aanvallende en terugkerende geallieerde 
vliegtuigen werden met beide radarsystemen 
gedetecteerd en de resultaten werden doorgegeven 
aan de Fliegerhorst Leeuwarden waar men zich 
gereed maakte om deze vliegtuigen op te vangen en 
om ze zoveel mogelijk uit te schakelen; bij voorkeur 
zo definitief mogelijk! (jammer voor de Duitsers 
was, dat de terugkerende vliegtuigen hun ladingen 
inmiddels wel boven Duits grondgebied hadden 
gelost).

In het noorden van Nederland werden hier de 
geallieerde luchtvloten aangevallen met een 
combinatie van middelen:  radar, luchtafweer-
(geschut), zoeklichten en dag- en nachtjagers. De op 
de Fliegerhorst gestationeerde vliegtuigen waren 
georganiseerd in z.g. Jagdgeschwader (JG) en 
Nachtjagdgeschwader (NJG) met als dagjager de 
Focke Wulf FW-190A4 en de Messerschmitt BF 110 
als nachtjager.
Dit laatste toestel was midden 1942 voorzien van 
een boordradar, de z.g. “Lichtenstein”, een 
omvangrijk apparaat van antennes op de neus van 
het toestel.
De verschillende Jagdgeschwader die op de 
Fliegerhorst dienst hebben gedaan, hebben aan de 
geallieerde luchtvloten heel wat schade 
toegebracht, Standaard waren de aanvallen op 
aangeschoten en/of beschadigde toestellen die 
terugkwamen van bombardementsopdrachten in 
Duitsland.

Deze toestellen, die door mogelijke 
beschadigingen extra kwetsbaar 
waren en ook meestal langzamer 
konden vliegen, gebruikten vaak de 
in het IJsselmeer uitstekende 
landpunten van Stavoren of van 
Hindelopen als oriëntatie. De Duitse 
jachttoestellen konden dan, van 
onderen en van achteren, aanvliegen 
en de geallieerde vliegtuigen met 
mitrailleur- of kanonvuur doorzeven. 
Voor veel toestellen was het dan ook 
hier “einde oefening”.

De geallieerden waren uiteraard op 
de hoogte van het feit dat in 
Friesland een operatiebasis voor 
jachtvliegtuigen werd geïnstalleerd 
en deden al vanaf juli 1940 
verschillende pogingen deze te 
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beschadigen of te vernietigen. In dit vroege stadium 
waren het met name de Britten die dit uitvoerden. 
Veel had het niet om het lijf vanwege het gebrek 
aan middelen; wel werden hierdoor de 
werkzaamheden met enige regelmaat onderbroken 
vanwege het feit dat de arbeiders dan dienden te 
schuilen. Meestal veel langer dan strikt noodzakelijk 
was. Toch al wel enige vorm van sabotage?

In februari 1944 werd er door de Amerikanen grof 
uitgepakt. De in totaal negentig middelzware 
Marauder bommenwerpers wierpen in een zeer 
korte tijd rond de 2000 
zware bommen op de 
Fliegerhorst, waarbij 
zeer aanzienlijke schade 
ontstond. Volledige 
reparatie was, gezien de 
schaarste aan middelen, 
niet meer mogelijk en 
veel moest 
geïmproviseerd worden.
In september van 
datzelfde jaar werd het 
nog een dunnetjes 
overgedaan. Ditmaal 
door Britse vliegtuigen. 
Mosquito’s en 
Lancasters bedolven de 
Fliegerhorst onder een 
regen van meer dan 
1000 zware bommen. 

Startbanen, gebouwen en luchtdoelopstellingen 
gingen in puin en de rol van het vliegveld als (nacht) 
jagerbasis was voorgoed uitgespeeld.
De enkele nog overgebleven, onbeschadigde 
toestellen vertrokken eind september naar de 
Duitse vliegbasis Frizlar en bij het wegvallen van de 
basis hadden de overgebleven 
verdedigingsmiddelen uiteraard geen nut meer.

Sjouke Elgersma
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Mien jonge(s)jaren inne 
Oosjestraten

De vorige keer zijn we met de rondgang gestopt op 
de kruising van Nieuwe Oosterstraat en Kruisstraat, 
een kruispunt met op elke hoek een midden-
stander; groenteman Van der Meulen en visboer De 
Graaf hebben we al op de korrel gehad. Op een van 
de andere hoeken zit de familie Twijnstra, vader en 
moeder met zoon en schoondochter. Ze ‘deden’ in 
stoffen, garen en band, knopen, ritssluitingen en 
allerhande galanterieën voor de handige huisvrouw, 
die goed met naald en draad kan omgaan.

De kruidenierswinkel van Swart bevindt zich op de 
andere hoek (foto 1). Zo’n echte ouderwetse 
kruidenier, waar je suiker nog per pond kunt kopen 
en de ‘klets’ groene zeep nog op een vetvrij 
papiertje op de weegschaal wordt afgewogen.
In mijn tijd in de Oosterstraten is de oude heer 
Swart al weduwnaar; desondanks heeft hij altijd een 
goed humeur en alle tijd voor een grapje en een 
praatje met de klanten. De dames moeten dan ook 
wel even de tijd nemen voor hun boodschapjes.
Swart heeft aan zijn knecht Koenraad Willekes een 
gouden kracht. Na het terugtreden van Swart heeft 
‘Koen’ de zaak nog jarenlang met enthousiasme 
voortgezet.

Kruidenier Swart en zijn vrouw hebben drie 
kinderen. Zoon Rudie is de oudste; hij zit in een 
andere handel, hij is jarenlang eerste verkoper in de 
bekende herenmodezaak Flottow in de Peperstraat. 
Dochter Kathie is lichamelijk zwaar gehandicapt, zit 
in een rolstoel en komt nauwelijks buiten. Een 
gevolg van het feit dat de familie de bovenwoning 
van het pand bewoont. De jongste zoon André heeft 

Jaap’s Hoekje het ook niet gemakkelijk gehad. Hij drijft op enig 
moment met zijn echtgenote het goedlopende 
restaurant De Smidse in Jelsum. Totdat het pand 
volledig uitbrandt! De familie gaat niet bij de pakken 
neerzitten, zet een caravan op het erf en bouwt de 
zaak eigenhandig weer op. Als de zaak weer goed en 
wel draait slaat het noodlot opnieuw toe, André lijdt 
aan een ongeneeslijke ziekte en overlijdt op te 
jonge leeftijd.
Naast Swart vinden we op nummer 18 de 
drukbeklante banketbakkerij van Hofman. De 
oudste zoon Evert en zijn jongere broer Herman 
hebben de bakkerij van de ouders nog een tijdje 
voortgezet, maar gaan later ieder hun eigen weg. 
Herman beproeft zijn geluk met het openen van een 
snackbar in het -later afgebrande- winkelcentrum 
Bilgaard. Na zijn vertrek uit Leeuwarden lijkt het 
alsof hij van de aardbodem verdwenen is.
De buurman van de bakker is radiowinkelier Hofenk; 
de winkel is vrij donker en gedateerd, een beetje 
synoniem aan de winkelier, die daarnaast ook 
secretaris is van de Nederlandse Vereniging van 
Radio Detailhandelaren (NVRD).
Vervolgens vinden we aan deze zijde van de straat 
de authentieke herenkapsalon van de heer Jorna. 
Twee van de zonen staan mij nog voor ogen: Fessie 
Jorna is gevangenbewaarder van beroep en jongere 
broer Frans draagt ook een uniform, namelijk dat 
van postbesteller bij de PTT. Als ‘ouwe’ Jorna stopt 
met knippen en scheren komt Johan Kamsma in het 
pand; die heeft daar een mooie stek en breidt in de 
loop van de jaren, samen met zijn zoon en opvolger 
Koos, zijn imperium zodanig uit dat de drie 
naastgelegen winkels ook met schoenen en 
pantoffels kunnen worden gevuld. Koos heeft in het 
begin van 2022 de zaak overgedaan aan twee 
neven, zodat de naam Kamsma tot op de dag van 
vandaag nog steeds in de Nieuwe Oosterstraat te 
vinden is. 

In de winkel naast Kamsma is de damesmodezaak 
van Bergstra ondergebracht; deze waagt op enig 
moment de sprong naar een grotere en duurdere 
locatie aan de Nieuwestad, maar dat is kennelijk 
een gewoonte van gebruikers van dit pand, want 
voordat Bergstra in deze winkel stapte ging de 
herenmodezaak van Wim Houwen eruit, hij zocht 
zijn heil aan de Wirdumerdijk.
Hiernaast staat, als vreemde combinatie in de 
winkelstraat, de woning van koster Biliyam en de 
bijbehorende Evangelisch Lutherse Kerk (foto 2). De 
laatste winkel voor de Gedempte Keizersgracht is 
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die van textielhandelaar 
Hekstra. Zijn verrassende 
reclameslogan is: ‘Verdien 
extra, koop bij Hekstra’.
Nog even terug naar de 
andere kant: naast 
Twijnstra (voor garen en 
band) zit woninginrichter 
Elzinga; wat mij vroeger 
nooit opgevallen is, 
hoorde ik toevallig 
onlangs van een andere 
Liwwadder: vanwege de christelijke 
geloofsovertuiging waren bij Elzinga zelfs op zondag 
de etalages ‘verduisterd’ door gordijnen. Als een 
van de dochters trouwt wordt de ‘loopstraat’ 
eenmalig ingenomen door een grote stoet 
trouwauto’s (foto 3).

Naast Elzinga zit de derde slager van de straat, 
slager Laverman, die de zaak later overdoet aan 
Herman de Haan (van ‘’De Haan kraait weer’) uit de 
Kleine Kerkstraat.
Hiernaast een andere woningstoffeerder in de 
persoon van Meindert Jorna, de ‘kleine’ man met 
een grote creatieve geest. De rollen tapijt brengt hij 
te bestemder plekke, lopend naast zijn brommertje, 
zijn onafscheidelijke Mobylette!
De volgende winkel is de kantoorboekhandel van 
Karel Wielinga (foto 4), een zaak met een brok 
Leeuwarder oorlogsgeschiedenis. Wielinga en zijn 
vrouw ondersteunen in de oorlog het verzet door in 
het magazijn achter de winkel de ‘Luisterpost’ 
helpen verstoppen; hier vandaan kunnen 
gesprekken op het Burmaniahuis afgeluisterd, waar 
gevangengenomen verzetsmensen worden 
gemarteld. Als daarbij een naam valt, wordt de 
betreffende persoon door een koerierster 
gewaarschuwd en kan de betrokkene onderduiken.
Naast Wielinga zit de stoffenwinkel van de dames 
Siegersma, vervolgens is er een steegje dat leidt 

naar de achterkant van de Keizersgracht-ULO. 
Daarna krijgen we het kleinste, maar fijnste 
viswinkeltje van de straat, dat van meneer Boekholt. 
Dan komen foto De Jong, juwelier Douwe Koster en 
tenslotte het propvolle sigarenwinkeltje van 
mevrouw Boekholt. De woonkamer van de familie 
Boekholt ligt naast de winkelruimte aan de 
Gedempte Keizersgracht (foto 5); bijzonderheid is 
dat er in de sigarenwinkel boven de tussendeur naar 
de woonkamer een vogelkooi hangt met daarin een 
tortelduif. De immer keurig geklede en gekapte 
mevrouw Boekholt tortelt hier heel wat af met haar 
duifje.

Aan de andere kant van de (al in 1845 Gedempte 
Keizergracht) vinden we het snoepwinkeltje van 
mevrouw Dokter. Dit winkeltje had model kunnen 
staan voor het lied ‘Een cent, een cent, een cent, 
wat waren we blij met een cent’ van Wim 
Sonneveld, waarmee we al voor de etalage naar 
hartelust kunnen wegdromen.
Aan het einde van de straat vinden we tenslotte de 
sigarenzaak van Rusticus op de hoek met de 
Oosterkade. Ook weer zo’n ouderwetse zaak, waar 
het eeuwige vlammetje brandt, dat hoger gezet kan 
worden als de klant de brand wil steken in sigaar of 
sigaret.

We hebben nu beide Oosterstraten bij de kop 
gehad. Afgaande op uw de leuke reacties is wel 
gebleken dat veel lezers er de nodige punten van 
herkenning in hebben aangetroffen.

Jaap de Groot
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Op een mistige vrijdagochtend staan 54 dames en 
heren bij het Transferium Kalverdijkje. 

Ruim vóór 8 uur arriveert de touringcar van 
Paulusma met chauffeur Doede. Eerst meldt ieder 
zich bij het organisatiecomité, de dames Kitty 
Bergher en Klaasje Jonker.  Daarna kunnen we 
instappen en worden de rollators geparkeerd in het 
bagageruim. Stipt op tijd weg voor een vaartocht 
door de Betuwe. Doede heeft een folder samen-
gesteld met informatie over de reisbestemming, 
Leerdam. Onderweg door de Flevopolder en de 
provincie Utrecht vertelt hij interessante 
bezienswaardigheden zoals de forten van de 
Hollandse Waterlinie. In de bermen bloeien gele, 
witte en roze bloemen, ook rode en paarse 
tulpenvelden, een prachtige natuur!

Rond 11 uur staan we op de kade om in te schepen 
op de rondvaartboot. De zon schijnt en iedereen 
vindt een zitplaats, met uitzicht op het water. De 
kapitein heet ons welkom aan boord, waarna de 
bediening koffie/thee met appeltaart rondbrengt. Er 
liggen placemats met informatie over de route.
Als je met de Kroon van Leerdam de Linge afvaart, 
kom je langs vele dorpjes en stadjes vertelt de 
kapitein door de microfoon. We verwachten 
bloesems van appel-, peren- en kersenbomen. De 
Betuwe staat wel in volle bloei, maar het zijn 
paardenbloemen, fluitenkruid en koolzaad die de 
weilanden sieren. Gejuich bij een fruitsingel van 
leilinden met bloeiende laagstam appelbomen! 
Links en rechts zwemmen watervogels langs. Van 
alle indrukken krijgen we trek en bij het lunchbuffet 
liggen broodjes, kroketten en salade, het is 
smakelijk en verzorgd. Velen zitten buiten onder de 
blauwe hemel in de stralende zon, in aangenaam 
gezelschap. Omstreeks 4 uur vrije tijd in Leerdam. 

Verslag Bloesemvaartocht Betuwe op 6 mei

Om te slenteren langs de boulevard, te zitten op een 
terras, te kijken in het Glasmuseum, een ijsje te eten 
in de schaduw.

Langs landgoederen, kastelen en kabbelende 
rivieren, door het waterrijke gebied van de 
Weerribben naar Giethoorn. Het diner is warme 
soep, hoofdmaaltijd en als toetje ijs met slagroom, 
als feestelijk besluit. In de bus bedankt Kitty onder 
applaus Doede en veilig arriveren we in 
Leeuwarden. Ik vond het een geslaagde en 
prachtige dag. 

Auk Jager. 

Foto: Johan Eisma
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Op Maandag 18 juli a.s. is het de bedoeling dat wij 
een bus-boottocht gaan maken. 

Wij vertrekken om 08.30 uur  vanaf het Transferium 
Kalverdijkje. Om 10.00 uur aankomst Simonehoeve 
Katwoude/Volendam, ontvangst met koffie en 
gebak. Aansluitend een rondleiding door de 
kaasboerderij en klompenmakerij incl. demonstratie 
en proeven. Daarna een eenvoudige lunch (geen 
soep en kroket). Vrij bezoek Volendam. 15.00 uur 
vertrek rondvaartboot van Rederij van Hulst voor 
een vaart van 2.5 uur naar Amsterdam. De 
vaarroute gaat via het voormalige schiereiland 
Marken, de Gouwzee, Markermeer en dan door de 
Oranjesluizen het Noordzeekanaal op richting 

DAGTOCHT   VOLENDAM – AMSTERDAM

Amsterdam. Ontschepen nabij het Centraal Station 
Amsterdam. Weer in de bus naar de locatie waar 
ons een 3-gangen diner wacht. De aankomsttijd in 
Leeuwarden is 21.00 uur. De kosten van deze 
gevarieerde dag bedraagt € 89,00 p.p. Dit bedrag 
kan worden overgemaakt op de volgende 
bankrekening: NL79 RABO 0311 0822 89 t.n.v. 
L.O.S.. Voor deze dagtocht kunt u zich opgeven bij 
Froukje Bruining telefoonnummer: 06-82661823 
graag tussen 19.00 – 20.00 uur.

Op zaterdag 30 april hebben ruim 100 bezoekers 
genoten van een optreden van Intermezzo.

Het was hun eerste optreden na de 
coronaepidemie.
De vijf dames hebben stuk voor stuk een mooie 
zangstem en hebben ook nog een andere gave.
Ze maken de meeste kleding zelf, die ze in hun 
voorstelling gebruiken.
Er werd heel wat keren van kleding gewisseld.
Oeds Wijnsma is een goede pianist, die de dames 
prima heeft begeleid.
In de pauze heeft iedereen weer genoten van een 
advocaatje of ander drankje.
Nu moeten we even wachten tot 24 september, dan 
gaan we weer verder op de laatste zaterdagmiddag 
van de maand.

De activiteitencommissie wenst u allemaal een 
fijne, zonnige zomer!

Verslag Intermezzo
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PUZZEL
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JEU DE BOULES 13 juni 2022.

Maandagmiddag 9 mei j.l. was er een mooie opkomst van spelers bij Le Biberon. Met prachtig weer 
hebben wij een gezellige middag gehad. In juni is het weer de 2e maandag dit keer i.v.m. 
pinkstermaandag. Er wordt gespeeld om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. De kosten bedragen € 3.50 
p.p. dit is inclusief koffie/thee en gebruik boules. Janny de Ruiter is aanwezig voor Le Biberon. Haar 
telefoonnummer is: 06-23607681.  Voor de mensen die nog niet eerder geweest zijn. De jeu de boules 
baan ligt aan het Julianapark 2 dit is achter de Kurioskerk. Graag tot ziens.

Maak van de zomer een vrolijke zonnige tijd

Als in juni de zomer begint, kan de zon lang stralen.
Ze moet dan immers veel werkuren halen!
Van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat,
want het duurt lang voor ze onder gaat.

Wat gaan we tijdens deze lange dagen doen?
Vroeg uit de veren, niet slapen tot de noen.
Genieten van het aangename, stralende weer.
Soms volgt op een zwoele, warme dag een onweer.

Gaan we naar het buitenland,
of blijven we in Nederland voor bos, zee en strand?
Nemen we de fiets, de auto, de bus of de trein?
Naar een hotel, een huisje, een caravan, 
                                      met tent naar kampeerterrein?

Voor iedereen is de zomer een heerlijke tijd,
elk jaar kijken we uit naar deze geweldige vrijheid. 
Wel moet je jezelf tegen de zon beschermen,
anders raak je verbrand en zul je van pijn kermen.

Gedraag je liever niet onbezonnen, 
dus smeer je goed in vóór het zonnen.
Zoek nu en dan een plekje in de schaduw,
of zet je onder een zonnescherm, daar is het luw. 

In de zomermaanden kun je zoveel prachtige dingen beleven:
festivals, terrasjes, jeu de boules, een gezellige BBQ geven.
In de zomer leef je lekker buiten, dan ben je niet alleen.
We beleven zoveel moois met mensen en natuur om ons heen.

Bron: Een stralende zomer, www.yolievzw.com
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Niet zomaar een piano
Mijn vader, Klaas Havenga, was in 1934 een 
makelaarskantoor gestart in de Schrans te Huizum.
Daar leerde hij in 1936 een handelsreiziger kennen, 
Martin Meijer, die probeerde kantoorbenodigd-
heden, hoofdzakelijk carbonpapier, aan hem te 
verkopen. Mijn vader introduceerde Meijer bij de  
Condensfabriek, waar Martin een zeer goede klant 
aan kreeg en ze werden vrienden.

Martin was uit Aurich in Noord- Duitsland naar 
Nederland gevlucht met zijn moeder en broer. Hij 
was een Jood, studeerde in Duitsland voor arts en 
had nog een jaar studie voor de boeg. Maar dit was 
niet meer mogelijk. 's Morgens op de universiteit  
moesten ze naast de bank  staan, als de professor 
binnen kwam de Hitlergroet brengen en 
schreeuwen o Houzee.
Martin als jood mocht dit niet doen en moest voor 
de klas staan en dan gingen de andere studenten bij 
hem langs lopen en op hem spugen of hem 
stompen, slaan en schreeuwen. Later mocht hij zelfs 
ook niet meer deelnemen aan de lessen. Elke 
misstand was de schuld van de joden ....
Niets was meer mogelijk en de moeder van Martin, 
een operazangeres, besloot te vluchten met haar 
beide zoons. Zij hadden een familielid in Groningen 
die een zeer goede klant was van een vrachtdienst 
die voer tussen Emden  en Delfzijl. Met een paar 
koffers kleding...... en de piano van zijn moeder 
vertrokken ze.

Het was 1935. Net op tijd zijn ze vertrokken en met 
zeer veel moeite kregen ze nog een verblijfs-
vergunning in Nederland.  Zijn moeder en broer 
bleven bij de familie in Groningen,die daar een 
worstfabriek had. Martin wilde graag een handeltje 
voor zichzelf beginnen en vertrok naar Leeuwarden 
waar hij in de kost kwam bij de Dhr. Wolff, ook een 
gevluchte jood, die woonde op de Emmakade in 
Leeuwarden. Daar Martin heel goed piano kon 

Koffer op zolder.
Voor de nieuwe rubriek: “In mijn koffer op zolder” zijn verschillende stukken 
opgestuurd. Deze worden één voor één geplaatst. De bedoeling is dat 
senioren schrijven over gebeurtenissen en ervaringen die hun leven mee 
vorm, zin en/of kleur gaven. Deze keer een stuk over een piano ingezonden 
door Dora Jordan.

spelen, mocht hij de Gotrian Steinweg piano van zijn 
moeder meenemen. 

Mijn naam is Debora Jacoba Havenga (roepnaam 
Dora) en ik ben geboren in 1935 in de Ferd. 
Bolstraat 76 te Huizum. In 1938 krijg ik een zusje 
Hennie en wij hebben een fijne jeugd gehad. Martin 
Meijer was een huisvriend en kwam geregeld over 
de vloer. In 1938 begon de mobilisatie en mijn vader 
moest geregeld een paar weken in militaire dienst. 
Als  beginnend zelfstandig makelaar is dat een 
ramp.... Met Martin had hij het vaak over Hitler en 
de toestand in Duitsland. Nederland hoopte weer 
neutraal te blijven maar Martin was daar lang niet 
zeker van.....En hij kreeg gelijk!! 

In 1942 kregen we er nog een broertje bij, Douwe. 
Mijn vader handelde veel op de zwarte markt en 
daar profiteerde ook Martin van. Joden kregen het in 
die tijd n.l. steeds moeilijker. Niet joden mochten 
geen joden opnemen, ze mochten nergens op bezoek 
komen en men mocht ook niet bij joden komen. Mijn 
ouders trokken zich daar weinig van aan.

Op een morgen kwam ik beneden en zag een grote 
zwarte piano in de voorkamer staan. Die had papa 
gekocht,..... Hij moest daar een paar weken staan, 
dan zou hij gestemd worden en dan  kreeg ik 
pianoles.
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Toen kwam de stemmer, de heer Ganzevoort van de 
Nieuwestad, die daar een pianozaak had. Mij werd  
als zevenjarig kind vertelt, dat er hamertjes in de 
piano zaten waar de stemmer aan ging draaien. Ik 
was heel benieuwd en verheugde mij erop. De 
stemmer komt binnen, ziet de piano.....blijft stokstijf 
staan en wil weten hoe we daaraan komen. 
Ik word  naar mijn slaapkamer gestuurd en  mijn 
moeder begint te vertellen......
Later wordt alsnog de piano gestemd. Martin Meijer 
komt niet meer op bezoek.

Voor pianoles moet ik naar de Willem Sprenger-
straat, helemaal aan de andere kant van de stad.
Wie dat bedacht heeft weet ik niet, maar in de 
oorlog was er geen vervoermiddel, dus lopen. 
Gymnasiumstraat, over de spoorovergang, 
Wirdumerdijk, Voorstreek, langs de gasfabriek die 
altijd heel erg stonk en dan was ik er bijna. 
Het was een hoekhuis, waar heel groot, TIK TAK 
KOFFIE THEE op de zijmuur geschilderd stond. Koffie 
en thee waren echter allang  vervangen voor 
surrogaat.  
De zoon van de fam. Tjepkema gaf mij daar in een 
voorkamer pianoles, maar hij woonde er niet. Soms 
stond ik buiten te wachten tot hij aan kwam lopen. 
Ik werd in de kamer gelaten en moest maar vast wat 
gaan spelen. Zelf ging hij eerst achter in het tuintje 
houtjes hakken voor de RUS (een soort van olieblik) 
waar de kamer mee verwarmd moest worden .
En ik had het al zo koud....
Vreselijk heb ik dat als zeven-jarig meisje gevonden. 
Dat hele eind alleen lopen, soms was er luchtalarm 
en dan kwam je bij wildvreemde mensen in huis. 
Was alles weer veilig dan maar weer verder.... en 
dat voor die stomme piano. Ik heb dat ding toen 
vaak verwenst.
De piano had ondertussen een gedaante-
verwisseling ondergaan. Hij werd wit geschilderd, 
heel hip voor die tijd.
Op een dag vertelde ik thuis hoe het daar ging met 
die man die stond te houtjes hakken en daarna 
hoefde ik er niet meer naar toe.

Er werd een andere lerares gevonden en die 
woonde in de Schrans boven Terpstra de groente-
zaak. Lekker dichtbij voor mijn gevoel  en de 
mevrouw was heel aardig. Hier heb ik heel wat 
geleerd en daardoor begon ik toen het pianospelen 
ook wel leuk te vinden. 
De oorlog werd heviger, huizen werden er niet meer 

verkocht en mijn vader begon een  wolspinnerij  op 
een slaapkamertje. Met nog twee heren die onder 
moesten duiken zaten ze daar zakken met wol weg 
te werken. En de dames maar breien.

Maar....er waren ook geregeld razzia's. Dan moesten 
de heren onderduiken. Tussen de schuifdeuren was 
een ruimte waar ze dan in kropen. Je mocht dat 
natuurlijk aan niemand vertellen. Ik kreeg dan de 
opdracht om te gaan oefenen op de piano.
Toen dit weer eens gebeurde en ik zat te spelen 
kwam er een Duitser binnen, die het huis helemaal 
moest controleren. Die begon mijn moeder te 
vertellen dat hij thuis ook zo'n gezinnetje had en zijn 
kinderen zo miste. Hij streek mij over het hoofd en 
vroeg of hij ook even mocht spelen. En hij speelde 
fantastisch. 
Wat later kwam er een "hogere" Duitser de 
woonkamer binnen en die vroeg hem of hij boven 
was geweest. Jawohl, maar dat was dus niet zo...ER 
WAREN DUS DUIDELIJK OOK WEL GOEDE DUITSERS.
In Leeuwarden kwam op 15 april 1945 een einde 
aan de oorlog. We gingen weer naar school en het  
leven werd weer redelijk normaal.
                                              
Het werd augustus 1945. Op een avond zaten wij 
aan tafel  toen  er werd aangebeld. Ik werd naar de 
voordeur gestuurd en daar stond een sjofel 
mannetje die vroeg of ik Dora heette. Nadat ik dat 
bevestigd had vroeg hij of ik mijn ouders dan even 
wilde roepen. 
Binnen meldde ik ... er staat een hele rare man op 
de stoep....
Mijn ouders erheen en wij hoorden een gegil en 
gehuil in de gang......het was Martin Meijer die 
terug gekeerd was uit een concentratiekamp. Op 
het nippertje had hij het gehaald en was door de 
Amerikanen bevrijd. Hij  hijHad heel  lang in een 
ziekenhuis gelegen en was weer wat opgelapt.
Hij zag de piano en huilde....huilde..., ik vergeet  dat 
nooit weer.
Daarna kwam Martin geregeld weer op bezoek. Ik 
moest voor hem pianospelen,maar hij vond dat ik te 
weinig gevoel in de muziek naar voren bracht. 
Dat wilde hij mij aanleren en we begonnen met  
Stille Nacht, heilige nacht ..  Zacht, meeslepend etc. 
hij had gelukkig  heel veel geduld met mij...  
Toen ik het eindelijk goed deed zat mijn moeder 
erbij te huilen.
Martin kon zijn draai in Leeuwarden niet meer 
vinden. Hij vertrok naar Amerika waar hij een 
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groothandel  in stampers van kunstbloemen begon. 
De piano bleef bij ons want Martin leidde een te 
ongeregeld leven.
Regelmatig  kwam hij echter naar Leeuwarden en 
bezocht ons dan.

Martin wist een betere muziekleraar voor mij. En zo 
kwam ik bij Piet Kingma terecht een 
conservatoriumstudent die wel een zakcentje kon 
gebruiken. Piet hield van Chopin en als ik goed mijn 
lessen had geleerd speelde hij als toetje een stuk 
van Chopin voor mij.
Piet gaf eens een piano optreden in de kleine zaal 
van de Harmonie. Daar ben ik met mijn vader en 
Martin naar toe geweest. Ik heb me nog nooit zo 
verveeld als toen op die avond.... dat moeilijke 
klassieke werk was niets voor mij. Piet studeerde af 
en verhuisde naar Maastricht.  Zo kwam er weer 
een einde aan mijn pianolessen.

Ondertussen zat ik op de Middelbare school en daar 
werd een muziekgroepje opgericht. Er was een 
jongen die heel goed piano kon spelen, dus ik stond 
aan de kant. Toen besloot mijn vader om een 
accordeon te kopen. Lijkt op een piano en je hoeft 
alleen maar de bassen  te leren was zijn idee.

Mijn broertje Douwe en ik kregen nu pianoles van 
de hr. Tolsma die bij ons aan huis les kwam geven.
Tolsma gaf ook accordeonles dus dat was snel 
geregeld. Zus Hennie kreeg ook les op de 
accordeon. 
Zondagmorgens maakten we thuis altijd muziek. 
Met piano, accordeon, zang van onze moeder en de 
mondharmonica van onze vader was dat altijd heel 
gezellig.
 Op Zaterdagmiddag kwam het muziekgroepje van 
school bij ons repeteren. Dat kon mooi want we 
hadden tenslotte een piano in huis. Een paar 
accordeons erbij en een zelf gemaakte bas van een 
theekist. Het klonk geweldig.

In 1957 ben ik getrouwd en naar Amsterdam 
verhuisd. De piano is in 1958 mee verhuisd met 
mijn ouders naar de Verl. Schrans 123 in 
Leeuwarden. Mijn broer Douwe speelde daar veel 
op. Douwe heeft een goed muzikaal gevoel en kan 
een muziekstuk na spelen als hij het eenmaal heeft 
gehoord.
Die gave heb ik helaas niet.
Toen mijn ouders kleiner gingen wonen en er voor 

de piano geen ruimte meer was, heb ik Martin 
Meijer geschreven of de piano naar Eindhoven 
mocht komen, waar ik toen woonde. Martin vond 
echter dat de piano in Leeuwarden moest blijven 
waar hij nog steeds geregeld kwam. Dus verhuisde 
de piano terug naar vrienden op de  Emmakade.
Martin kwam, tot mijn vader zijn overlijden in 1971, 
nog geregeld op bezoek. Daarna zijn we hem uit het 
oog verloren.
Mijn zus en broer en ook ik hebben alle drie een 
piano in huis staan.

Ingezonden door Dora Jordan-Havenga.         
Nyckle Haismawei 6  8915 DS Leeuwarden

Inzendingen van leden worden op prijs gesteld.
Hou de tekst dan niet langer dan twee kantjes.

Foto: Johan Eisma
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Waar of niet waar…?

'Een bruin ei is gezonder'

Bruin is gezond. Bruinbrood is gezonder dan 
witbrood, bruine rijst is gezonder dan witte en 
volkorenpasta gezonder dan ‘gewone’ pasta.
Bruine eieren zouden gezonder zijn dan witte omdat 
de eerste scharreleieren bruin waren.
Maar een bruin ei is helemaal niet gezonder: een ei 
is een ei.
Het kippenras bepaalt de kleur van het ei.
Een kip met witte lellen legt witte eieren, een kip 
met bruine lellen legt bruine.
Is er dan totaal geen verschil tussen beide kleuren 
eieren? Jawel.

Witte eieren zijn beter voor het milieu, kippen die 
witte eieren leggen eten namelijk minder, leven iets 
langer en leggen per jaar iets meer eieren.

'Een ui naast je bed helpt tegen 
verkoudheid'

‘Halveer een ui, leg die op je nachtkastje en de 
volgende dag ben je van je verstopte neus af’.
Dit verhaal gaat terug tot begin 1500. Toen dacht 
men dat een doorgesneden rauwe ui hen zou 
beschermen tegen de pest.
Ook zou een gehalveerde ui bacteriën absorberen,

Ook nu zijn er nog mensen die dergelijke magische 
krachten van uien geloven, Het is niet helemaal uit 
de lucht gegrepen.
We kennen allemaal wel de traanogen die je krijgt 
als je uien snijdt. Dat is te wijten aan het gas 
sympropaanthial-S-oxide.
Als dat gas in contact komt met vocht, ontstaat een 
bijtend zuur.   

En dat geeft tranende ogen, wat verkoudheids-
klachten een beetje kan verlichten.
Dus een ui naast je bed heeft geen zin, maar uien 
snijden kan je verkoudheid dus wel een beetje 
verlichten.

Uit het boek ‘Kusje erop’ van Tijn Elferink & Rutger 
Verhoeff

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 volgende bijeenkomst is 21 juni, 14.00 
uur in het COC kantoor. Het thema is ‘Eerste 
liefde’:  Welke liefde heb je destijds 
gevonden in een Boek? Iedere bezoeker 
vertelt hierover zijn/haar ervaring en 
neemt het betreffende boek mee (zo 
mogelijk). Na afloop besluiten we het 
seizoen met drankje en hapje. Kosten 5 
euro.
Aanmelden uiterlijk 19 juni bij 
Anne.Veenendaal@online.nl of 
0649664328.
Nadere informatie www.cocfriesland.nl  
 COC Friesland, Snekertrekweg 1,  8912 AA 
Leeuwarden.
NB. In juli en augustus zijn er geen Rozee 
bijeenkomsten.
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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 /06 26858198
E-mail: schaafsma86@live.nl

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

Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920

Adressen en telefoonnummers
Fietsen:

Klaasje Jonker, tel. 06 8007 8387
Wandelen:

Hilly Wijnstra, tel. 058 2153408   
hwijnstra@gmail.com

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 3169 35
WMO in gemeente Leeuwarden: 
                      https://lwdvoorelkaar.nl/nl/wmo
Taxi, woningaanpassing, rolstoel en scootmobiel: 14058
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Israël 2020, 92 min. Regie: Nir Bergman.
Acteurs: Noam Imber, Smadi Wolfman, Shai Avivi.

Aharon heeft zijn carrière opgegeven om zijn 
volwassen autistische zoon Uri alle aandacht te 
geven die hij nodig heeft. Uri’s moeder Tamara is 
van mening dat Uri moet leren op eigen benen te 
staan. Maar wanneer zij een instelling voor begeleid 
wonen voor hem heeft geregeld, is het vooral 
Aharon die zich verzet. Vervolgens nemen de twee 
mannen de benen.

Scenariste Dana Idisis was eerder betrokken bij de 
Israëlische tv-serie “On the Spectrum”, dat een 
vergelijkbaar thema behandelde. Maar het is niet 

Seniorenfilm:   -   HERE WE ARE   -    16 juni 2022.

alleen haar 
ervaring met het 
onderwerp dat 
Here We Are van 
de nodige 
authenticiteit 
voorziet. Acteur 
Noam Imber 
kruipt als Uri 
wonderbaarlijk 
knap in de 
huid van de 
autistische 
twintiger die 
zich staande 
moet zien te 
houden in een wereld vol onbegrip.

Donderdagmiddag 16 juni 2022, inloop vanaf 14.00 
uur met koffie/thee de film begint 14.30 uur. 
Entree bedraagt € 11,00 incl. U kunt kaarten 
reserveren/kopen online of aan de kassa. De 
Sliekerbalie is behalve op maandag iedere middag 
geopend.

- DATA ACTIVITEITEN JUNI 2022 -
Do. 2 juni 9.30 uur het vooronder Gealanden vergadering activiteitencommissie

Di. 7 juni  14.00 uur start Centrale Bristol wandelen
Za. 11 juni 14.00 uur start McDonald's Goutum fietsen

Ma. 13 juni 14.00 uur le Biberon, Julianapark jeu de boules
Di 14 juni 10.00 uur het vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Di. 14 juni 14.00 uur start Centrale Bristol wandelen

Ma. 20 juni 9.00 uur transferium Kalverdijkje reisje Floriade
Di. 21 juni 14.00 uur start Centrale Bristol wandelen
Wo. 22 juni 14.00 uur start AH Camminghaburen fietsen
Do. 16 juni 14.00 uur Sliekerfilm, Wilhelminaplein Here we are
Vr. 17 juni 14.00 uur  redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Ma. 27 juni 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 Verdelen/bezorgen bulletin
Di. 28 juni 14.00 uur start Centrale Bristol wandelen

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud
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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

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

Pathé Leeuwarden


