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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!   
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Organisatiecultuur

Dagelijks ervaren we  dat er aan de organisatiecultuur in ons land het 
nodige aan de hand is, het ene na het andere probleem komt mede 
door het uitzoeken van onze journalisten boven water.
Er schort heel veel bij de overheid, onderwerpen waar wij als burgers 
allemaal mee te maken hebben.
Bij de belastingdienst kraakt en piept het aan alle kanten. Niemand 
neemt zijn verantwoordelijkheid, weet ook niet hoe dit tot 
tevredenheid van de gedupeerde opgelost moet worden.

Dan zijn er de woningnoodproblemen. Allerlei voorstellen worden er 
van hogerhand gelanceerd, maar een concrete oplossing weet zowel 
de regering, provincie als gemeente tot nog toe niet. 

De prijzen van de bouwmaterialen stijgen iedere maand. Sommige 
benodigdheden zijn niet verkrijgbaar, waardoor het werk stil ligt. Dan 
de boeren: wat die met het stikstofprogramma op hen af zien komen!

De gezondheidszorg is ook een hot item, lange uitgestelde wachtlijsten 
in de ziekenhuizen, huisartsen die het werk niet aankunnen, 
verpleeghuiszorg, de jeugdzorg,  overal tekort aan personeel, daaruit 
voortvloeiend heel hoog ziekteverzuim onder de werkende daar.

Iedere dag merken we dat onze dagelijkse levensbehoeften fors 
duurder worden,  de energierekening stijgt de pan uit,  bij onze 
ouderdomsuitkeringen komt geen cent bij.

Wij senioren willen er in deze zomermaanden  graag eens op uit, een 
ritje met de auto is haast onbetaalbaar, een terrasje pakken is ook een 
aanslag op je portemonnee, zo is er nog wel meer.

Al met al  de menselijke maat is met heel veel dingen zoek, waar gaat 
dit nog heen anno 2022?

De oude waarden van weleer
Zijn niet vanzelf sprekend meer
Vrijheid, gelijkheid, solidariteit
Wordt een onderling verdeelde strijd
De saamhorigheid staat onder druk
Op heel veel onderwerpen loopt het stuk
Zal open en flexibele intentie ons bevrijden
Dan kunnen we ons weer aan de menselijke waarden wijden.

Mariet Wit
Voorzitter

Het bestuur wenst u een prettige vakantie. 

Van de Bestuurstafel
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Voor deze bus-
boottocht zijn nog 
enkele plaatsen 
beschikbaar!
Het gaat in ieder geval 
door. 

Op Woensdag 17 augustus a.s. hebben wij een 
reisje gepland naar het veelzijdige Paleis Het Loo. 
Na een grondige renovatie is het weer mogelijk om 
deze unieke locatie te bezoeken. Wandel door de 
paleisvertrekken, door de kamers waar de Oranjes 
woonden en luister naar hun verhalen. De barokke 
paleistuinen, met ruisende fonteinen en geurende 
bloemen. Een grote collectie koninklijke rijtuigen en 
oldtimers in de stallen en koetshuizen. Er is een vrije 
lunchpauze, u kunt een broodje meenemen, heerlijk 
in de tuin gaan zitten. Er is ook een restaurant in de 
Prins Hendrik Garage, waar wij ook worden 
ontvangen met koffie/thee en gebak. Na afloop 

rijden wij via een prachtige route over de Veluwe 
naar ons diner adres.
Vertrek: 09.00 uur Transferium Kalverdijkje. Terug: 
19.30 uur. De kosten bedragen € 69,00 p.p. incl. 
koffie/thee met gebak en een 3-gangen diner. Het 
verschuldigde bedrag kunt u overmaken op NL79 
RABO 0311 0822 89 t.n.v. LOS. U kunt zich opgeven 
bij Froukje Bruining vanaf 5 juli a.s. op 
telefoonnummer: 06-82661823. Graag tussen 
19.00-20.00 uur.

Helaas kon de geplande excursie naar de Floriade 
niet doorgaan i.v.m. te weinig deelname.

BEZOEK PALEIS HET LOO
17 AUGUSTUS 2022

DAGTOCHT  
VOLENDAM
-AMSTERDAM.

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 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.

De corona pandemie heeft 
de sociale omgangsvormen 
veranderd….

Bijna zes op de tien Nederlanders schudden nog 
steeds minder handen dan voor corona uitbrak. Ook 
de drie zoenen als begroeting hebben hun 
populariteit verloren.

Veldwerkburau ‘Panel Inzicht’ heeft een onderzoek 
uitgevoerd onder de bezoekers van hun website. 
Tijdens de pandemie veranderde de omgeving: geen 
handen meer schudden, restaurants dicht, kantoor 
dicht etc. Maar er was ook een beloning; minder 
stress, er was meer tijd voor het gezin en er was 
meer hygiëne. 

Je hoefde niet naar verjaardagsvisites en daar 
iedereen de hand te schudden, te omhelzen of te 
(klap)-zoenen.
Nu we de pandemie achter de rug hebben en ‘de 
wereld weer open is’ valt het op dat velen elkaar 
nog steeds begroeten met een elleboog of boks en 
zelfs geen handen meer schudden vanwege de 
hygiëne. 
Het is misschien even wennen, maar respecteer 
degene die het op deze manier doet.

Echter corona waart nog steeds rond, de 
besmettingen lopen gestaag op (er wordt weer 
wereldwijd gereisd!) en in de ziekenhuizen liggen 
weer een aantal patiënten met minder weerstand. 
Dus hou uw flesje handgel maar weer paraat en 
vaker de handen wassen.
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Dag Fietsvrienden.

Zaterdag 9 juli 
fietsen we richting St. Annaparochie
en drinken we koffie bij De Blikvaart.
Opstappen: Rotonde Rengerspark om 14.00 uur.
Opgave: donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli tussen 
19.30 en 21.00 uur.

Woensdag 20 juli 
fietsen we naar Winsum en drinken koffie bij 
theetuin De Gauwe Krakeling.
Opstappen: Mc Donalds Goutum om 14.00 uur.
Opgave: maandag 18 juli en dinsdag 19 juli tussen 
19.30 en 21.00 uur.

Zaterdag 13 augustus 
fietsen we naar Eernewoude en drinken we koffie 
bij Westersail.
Opstappen: Jumbo Zuiderburen om 14.00 uur.
Opgave: donderdag 11 augustus en vrijdag 12 
tussen 19.30 en 21.00 uur.

Woensdag 24 augustus 
fietsen we naar Slappeterp en gaan we 
koffiedrinken in de theetuin.
Opstappen: Eeltsje’s Hiem Westeinde om 14.00 uur.
Opgave: maandag 22 augustus en dinsdag 23 
augustus tussen 19.30 en 21.00 uur.

Alle keren opgave via LOS-telefoon 06 26275563.

Tot dan, Hilly.

MUSEUMGROEP
Gedurende de wintermaanden bezoeken wij 
ongeveer vier keer een museum. Er doen zo’n 8 tot 
12  bezoekers mee.
De laatste keer (in mei) zijn we naar het Binnen-
museum van het Zuiderzeemuseum geweest in 
Enkhuizen. We waren met z’n zevenen. Het was 
mooi, zonnig weer. We vertrokken om 9.30 uur 
vanuit Leeuwarden naar Stavoren. Een mooie, zeer 
landelijke rit, langs vele dorpen. Friesland lag er 
heel mooi bij. In Stavoren lag de boot al klaar, maar 
de “Elfstedenfontein” was eerst het bekijken zeker 
de moeite waard! Op de boot was het rustig en we 
konden een mooi plekje uitzoeken. Even later een 
lekker kopje koffie er bij: Helemaal goed.!
Het IJsselmeer was vrij kalm, maar toen het schip 
dwars op de golven lag, deinde het behoorlijk.
We kwamen om ruim 12.00 uur in Enkhuizen aan. 
Het stadje lag er prachtig bij en we vonden al snel 
onze lunchplaats in het Wapen van Enkhuizen. Het 
Bnnenmuseum is de schatkamer van de Zuiderzee. 
De tentoonstelling “Zee vol verhalen” neemt ons op 
een interactieve manier mee naar de voormalige 
bewoners van de Zuiderzee regio. Je ziet en hoort 
over hun eeuwige strijd tegen het water en de 
aanleg van de dijk die alles veranderde: De 
Afsluitdijk.
Met de trein van 18.20 gingen we terug naar 
Leeuwarden
We kunnen terugzien op een lange, maar prachtige 
dag. Met veel aandacht en zorg, ook voor elkaar.

Anneke Oosterman

Weetjes.

* Bowlingschoenen hebben verschillende 
kleuren.
Waarom dat is? Om stelen tegen te gaan! Ook al 
kun je je afvragen of iemand ooit een paar 
bowlingschoenen zou dragen naar school, werk, een 
eerste date of restaurant. Ze zijn zo opvallend lelijk 
om ervoor te zorgen dat niemand na een uurtje 
bowlen zijn eigen afgetrapte stappers achterlaat en 
ongemerkt  de bowlinghal verlaat op een paar 
prachtige gekleurde bowlingschoenen.
Ben je een fanatieke bowlingspeler dan draag je bij 
voorkeur ook professionele bowlingschoenen.En 
laten die een stuk charmanter ogen dan de 
huurexemplaren.

* De functie van metalen stangen op de 
buitenmuur van een woning of gebouw.
Muurankers worden ze genoemd of gevelankers. 
Vroeger werden ze gebruikt om de balken van de 
bovenverdieping aan de gevel te verbinden. Want 
dat voorkwam dat de gevel uitknikte en ging 
scheuren of verzakken.
Je ziet ze in allerlei vormen C,X of Y-vormig en ook in 
de vorm van een bloem of spiraal. Soms vormen ze 
een jaartal. Een muuranker bestaat uit een veer en 
een schieter. De schieter steekt door de muur en is 
bevestigd aan een houten draagbalk. De veer loopt 
door het oog van de schieter. Dit is de stang die je 
van buitenaf kunt zien. Soms werd de veer in de 
muur verwerkt zodat je hem van buitenaf niet kon 
zien. Dat zijn dan de zogeheten ‘blinde ankers’. 
Bron: Quest
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Zondagsoos van 15 mei j.l. high-tea
Op de intekenlijst stonden zoveel namen, dat we 
het maximum aantal van 30 personen maar 
losgelaten hebben. Wij hebben ook enkele leden 
van LOS mogen verwennen! Er waren nogal wat 
dagen aan voorbereiding aan vooraf gegaan: Bauk 
en Heleen zwierven door de Makro en tja, hoeveel 
heb je nodig voor 30 personen? 
We willen niet te weinig hebben 
natuurlijk. Heel veel 
hoofdbrekens maar uiteindelijk 
liep alles op rolletjes
Wij waren met z’n tweeën al 
vroeg bezig om alles klaar te 
zetten.
Het weer was prachtig, daar zou 
het niet aan liggen. Zelfs hebben we een grote tafel 
buiten gezet voor laatkomers. 
Bauk hield een openingspraatje in de bomvolle zaal 
en erna kon het feest beginnen. Accordeonist Sjaak 
van der Reijden had een mooi programma 
samengesteld van oude melodieën die iedereen 
kende. De sfeer zat er al gauw in. De loop langs de 
tafels met een bordje was al een ervaring op zich.
Het smullen aan de tafels, met ouderwetse 
theelichtjes en theepotten, nostalgische kop en 
schotels, dozen met theezakjes enzovoorts, maakte 
alles extra gezellig.
Er volgde een kleine pauze toen de quiz werd 

aangekondigd en Sjaak de 
leiding overnam.
Na enige uitleg begreep 
iedereen wat de bedoeling 
was van het papier dat op 
tafel lag : als Sjaak enige 
tonen van een lied speelde 
moest men zacht overleg 
plegen aan de tafels om te 
raden wat het antwoord 
op de 10 vragen was! Dat 

gaf hilarische momenten omdat men enthousiast 
van alles begon te roepen, maar ja, dan wist de rest 
het antwoord ook meteen, dus hand voor de mond 
en zo werd heel intens geluisterd en overlegd. 
Al met al werd het erna een vrolijke boel, er werd 
meegeneuried, gezongen en gedanst. En dan is het 
zomaar vijf uur en werd er enthousiast handen 
geschud en over de volgende (gratis) Soos 
gesproken.

AFSCHEID TINY BOERSMA.
Na een lange staat van dienst, ongeveer 15 jaar, 
heeft Tiny Boersma besloten om te stoppen met de 
activiteitencommissie. Tiny heeft in het verleden bij 
de ANBO en daarna LOS vele activiteiten begeleid. 
Instuif, koersbal, Muziek op het Witte Doek en is bij 
tal van reisjes als begeleidster mee geweest.
Tiny heel erg bedankt voor je inzet en de prettige 
samenwerking. Hier hoort een bloemetje bij. Wij 
kunnen je vast nog wel verwelkomen op één van 
onze reisjes en activiteiten.

Froukje Bruining.

 
De komende Soos’, ook 
voor leden van LOS 
toegankelijk.
Tijd : 15.00 uur. Tramstraat 1-
2.
Wel graag even opgeven bij 
Bauk  (058 – 2669651).
- Zondag 17 juli gezelschap ACTA komt met een 

cabareteske voorstelling en met hun iksja. Wie 
durft mag er zelfs een ritje mee maken !

-    Zondag 21 augustus komt Jaap de Groot opnieuw 
en neemt hij ons mee op een stadswandeling 
door de Muziek-Transvaal-en Vogelwijk. U hoeft 
niet ”in de benen” want hij weet ons met zijn 
vertelkunst direct te boeien.

-     Zondag 18 september maken we samen, op de 
stoel, een klankschalenreis met Julia Konings. Zij 
vertelt een bijzonder verhaal, waarbij ze een 
groot instrumentarium gebruikt. Met allerlei 
zachte en muzikale geluiden. Een mooie 
belevenis voor iedereen. Bij alle Soos’ worden 
toepasselijke hapjes en drankjes geserveerd.

Nieuws van ouderensocieteit “De Remise”
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De maand juli

De naam van deze maand is ontleend aan Julius 
Caesar, een Romeinse veldheer en staatsman die in 
deze maand werd geboren.
Juli wordt ook wel hooimaand genoemd.
Hieronder een paar data om al of niet bij stil te 
staan.

1 juli - Dag van de Komkommer
Hoewel dit de dag van de Komkommer is, gaat het 
niet alleen maar over de lange groene groente. De 
dag staat ook in het teken van de komkommertijd. 
De komkommertijd is de vakantieperiode waarin 
minder nieuws te melden zou zijn. 1 juli staat in het 
teken van komkommers, omdat er rond deze datum 
veel komkommers worden geoogst.

3 juli - Internationale Plastic Tas Vrij Dag
Jaarlijks op 3 juli herinneren we onszelf eraan hoe 
belangrijk het is om zo min mogelijk plastic tasjes te 
gebruiken. Plastic Bag Free Day is onderdeel van een 
wereldwijde campagne die wordt georganiseerd 
door Zero Waste Europe en Gaia, naar een idee van 
Fundació Prevenció de Residus i Consum. Het doel 
van deze campagne is om het gebruik van deze 
eenmalig bruikbare tas terug te dringen. Over de 
hele wereld worden er op deze dag 
schoonmaakacties op stranden georganiseerd.

13 juli - Internationale Puzzeldag
Waar we puzzelen eerst misschien ‘oubollig’ 
vonden, heeft het in de corona-lockdowns veel aan 
populariteit gewonnen. Op 13 juli is het de 
verjaardag van Erno Rubik, hij is de uitvinder van de 
wereldberoemde puzzel de Rubiks kubus. Ter ere 
van Rubik hebben Amerikaanse gamebedrijven zijn 
verjaardag uitgeroepen tot Internationale 
Puzzeldag. 
‘A puzzle a day, keeps the docter away’.

Brengt juli hete gloed,
dan gedijt september goed.

In juli zonnebrand
wenst ieder op zijn land.       

                                     Edith Holden.

JULI
18 juli - Wereld Hoveniersdag
Deze dag stond vroeger in Utrecht bekend onder de 
naam Hoveniersmaandag. Dit was de dag waarop 
het personeel van de tuinderijen hun jaarloon 
ontvingen en massaal naar de kermis gingen. Deze 
dag valt samen met de Utrechtse kermis en 
jaarmarkt. Tegenwoordig wordt Wereld 
Hoveniersdag gebruikt om het hoveniersberoep in 
het zonnetje te zetten. 

30 juli tot en met 7 augustus - Pride 
Amsterdam
Pride Amsterdam begint op 30 juli. Tot en met 7 
augustus worden lhbti+-ers gevierd en geëerd in de 
hoofdstad. Waarom het nog steeds nodig is om 
jaarlijks stil te staan bij lhbti+-ers, vertelt oprichter 
Siep de Haan in dit artikel. Tijdens Pride zijn er veel 
verschillende activiteiten te doen en ook de 
bekende Canal Parade staat weer op het 
programma.

Buiten leven en werken in de Zomer

Buiten op het terras een lekker drankje ingieten,
maar wat is dat, ineens van schrik verschieten!
Een luid gezoem rondom je oren,
welk geruis is daar te horen?

Vervelende, storende, zoemende geluiden.
Komt ’t gebrom van de bloemen of van de kruiden?
Wespen, bijen, muggen, hommels, …
Ellendige, rondvliegende beestjes! Drommels!

In de zomer zijn mensen druk bezig in de natuur.
Zoals de boeren, zij werken nu bijna ieder uur.
Graan en tarwe oogsten, hooien, strobalen maken,
Boeren hebben in de zomer vele taken.

Het hele jaar zorgen zij voor hun dier, 
toch is in de zomer ook tijd voor plezier.
De koeien lopen dan in de groene wei,
dag in dag uit gebeurt het melkkarwei.

Tussen de zonnebloemen en de margrieten,
gaan we in tuin of park van de zomer genieten.
Jezelf zijn, ontspannen, doe je heel goed thuis.
Fijn vakantie houden kan ook in eigen huis.

Bron: Zomer, www.yolievzw.com 
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Op 14 april organiseerde LOS een voorlichtings-
bijeenkomst in de Kurioskerk over de WMO 
uitgelegd door een gemeente ambtenaar en 
vertelde  Annelies van der Veen welke problemen 
op u afkomen als uw partner in een verzorgings-
tehuis komt. Na de pauze was er gelegenheid om 
wensen en/of klachten op papier te zetten. Deze 
punten zijn gebundeld en worden hieronder 
afgedrukt en zijn gestuurd naar de fractie van 
Gemeentebelangen. We hopen dat zij hierover 
vragen gaan stellen aan het college.

Goutum: 
Veel uitstekende stoeptegels op trottoirs door 
boomwortels.
Geen dorpskamer
Dringend bejaarde- of levensloopwoningen 
gewenst.

Camminghaburen: 
Gemeente maait gras en gooit dit op een hoop. 
Deze hopen gaan stinken tot ergernis van de 
bewoners.
In de Oenemastate zijn geen voetpaden. Dan 
lopen de voetgangers op de weg en dat is 
gevaarlijk i.v.m. autoverkeer.

Idaard:    
Op de Friesmaweg is de snelheid 60-80 km/h en 
dat is te hard. De bewoners willen dat 
teruggebracht hebben tot 30 km/h

Friens:     
De fietsoversteekplaats richting Jirnsum is 
gevaarlijk. Zijn knipperlichten een optie?
We willen graag een oplaadpunt voor elektrische 
fietsen bij het café.
Door de storm zijn veel bomen omgewaaid en is 
nieuwe aanplant zeer welkom.
De bewoners willen graag een speeltuin.

-> De wens is om meer wijkagenten in alle wijken 
van de stad te hebben. Zo heeft de politie meer 
contact met de burgers.

-> Hoge grote bomen vervangen door nieuwe 
aanplant. De tegels komen nu door de wortels 
omhoog.

-> Er zou meer controle moeten zijn op fietsers die 
tegen rij richting fietsen en meer controle op 
fietsverlichting.

-> Duidelijke folderinformatie via gemeente over 

instanties, lang niet alle ouderen begrijpen dit, 
hebben geen computer om het op internet uit te 
zoeken.

-> Minder afkortingen in berichtgeving gemeente.
-> Het scooterprobleem zou aangepakt moeten 

worden.
-> Graag meer openbaar vervoer door de wijken, 

vooral van Nijlân naar de Schrans voor inkopen 
ouderen.

-> Het op kenteken parkeren is een probleem voor 
ouderen.

-> Er zijn te weinig pinautomaten.
-> Het telefoonnummer van de gemeente 14058 is 

nog steeds heel slecht bereikbaar, men wordt 
afgescheept om later maar weer te bellen.

-> Het vrijwilligersvervoer in Westeinde is 
geweldig. Het zou in de andere wijken ook 
gepromoot moeten worden.

Mariet Wit en Gerard van Steijn

Wensen en klachten van burgers.

Even aandacht 
voor een phising mail !!

Er is op dit moment (zijnde ook het moment dat de 
belastingteruggave 2021 plaats kan vinden en 
menigeen geconfronteerd wordt met hoge 
-energiekosten) een phising mail in omloop met de 
volgende tekstuele inhoud:

“Op basis van de financiële effecten door de COVID-
19 pandemie is er door de Overheid besloten u een 
extra toezegging te geven voor een bedrag van 
€ 279,99 op uw belastingaangifte.
Bezoek onze website voor meer informatie over het 
aanvragen van de teruggave: mijnoverheid.nl/
teruggave-2022
Afzender: MijnOverheid “

Dit is overduidelijk PHISING: nergens op klikken en 
verwijderen uit uw mailbox (voor uw eigen 
veiligheid).
Evt. melden bij: valse-email@fraudehelpdesk.nl.

Bron: Meldpunt
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ROZEE

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

In juli en augustus zijn er geen 
bijeenkomsten. De volgende bijeenkomst is 
20 september, zie daarvoor de volgende 
LosVast.

Nadere informatie www.cocfriesland.nl  
COC Friesland, Snekertrekweg 1,  8912 AA 
Leeuwarden.
NB. In juli en augustus zijn er geen Rozee 
bijeenkomsten.

Uit de redactietuin.

Wanneer dit nummer van LosVast bij u in de bus 
valt is het eerste halfjaar van 2022 alweer om en 
hebben we ook al de langste dag gehad.

Is het snel gegaan? Sneller dan andere jaren? Nee, 
naar gelang je ouder wordt lijkt het sneller te gaan 
omdat je steeds meer opslaat. Het moet zo 
langzamerhand vechten zijn in onze bovenkamer 
om een plekje te vinden waar nog iets bijkan.

* In het eerste halfjaar is er niet alleen dichtbij 
huis, maar ook wereldwijd van alles gebeurd.
Allereerst die vreselijke oorlog in Oekraïne, die 
nu al maanden duurt, waar maar geen eind aan 
lijkt te komen. Het lijkt ineens zo dichtbij.

* De inflatie steeg met gemiddeld 7%, o.a. 
boodschappen en benzine duurder en  de dure 
energie nekt mensen met lage inkomens.
Bij het Kabinet ‘groeit het geld ook niet aan de 
bomen’ (aldus Min. Kaag met een zuinig 
mondje) dus daar hoeft men geen compensatie 
van te verwachten.

* Dan was daar die enorme drukte op Schiphol, 
urenlang in de rij staan en dan uiteindelijk horen 
dat je reis niet doorgaat, wegens 
personeelsgebrek.
Tijdens corona zijn veel medewerkers ontslagen 
en die hebben nu elders een baan gevonden. 

* De aanhoudende stroom asielzoekers (hier het 
beste geregeld ?…) waar geen eind aan lijkt te 
komen en waar bovendien amper plek voor is.

* Het valt me op dat het woord ’moeten’ veel in 
den Haag gebruikt wordt.
‘We moeten van het gas af (en aan een dure 
hybride warmtepomp), we moeten meer 
elektrisch gaan rijden,  (maar het stroomnet zit 
wel vol…!) we moeten ons huis meer gaan 
isoleren etc. etc.
Het klinkt zo dwingend dat moeten. Er moet ook 
veel meer gebouwd worden, maar dan steekt 
stikstof de kop op. Ligt de bouw weer stil.

* De boeren kwamen in opstand toen ze hoorden 
van de drastische stikstofmaatregelen van het 
kabinet.

30% van de boerenbedrijven moet stoppen of 
wordt uitgekocht.
Je opvolger zal maar klaar staan om het 
binnenkort over te nemen.
Lang leve Natura 2000.

Geen leuke onderwerpen, maar het is een feit.
Mooier kan ik het niet maken.
Ik hoop dat in het komende halfjaar positiever 
dingen staan te gebeuren, zoals bv. het indexeren na 
12 jaar van ons pensioen. Het zal tijd worden!

De redactie heeft ook vakantie en gaat haar bureau 
opruimen.
Eind augustus zal de volgende LosVast weer bezorgd 
worden.
Oh, ja kijkt u ook nog even ‘in uw koffer op zolder’ 
voor een mooie herinnering?
De redactie ziet graag uw verhaal tegemoet.

Rest mij nog u een fijne zomer te wensen en geniet 
ervan!

Janny
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J.P O’Connell: Hotel Portofino
Is een uitgave van Luitingh-Sijthoff en kost € 21,99

Een grandioze historische roman aan de Italiaanse Rivièra in de jaren twintig.
Italië, 1926. Hotel Portofino verwelkomt een stoet aan glamoureuze gasten uit de Britse 
upper class voor een heerlijke zomer, maar kort na de opening stapelen de problemen 
zich al op voor eigenaar Bella Ainsworth. Ze heeft te weinig personeel en geld en 
bovendien zijn haar eersteklas gasten veeleisend en lastig te behagen . Daarnaast 
wordt ze het doelwit van een corrupte fascistische politicus.
Haar grootste probleem is echter dat haar aristocratische, sluwe echtgenoot – 
wanhopig om zijn rijkdom en status te behouden – achter haar rug om zijn eigen 
plannen smeedt, met grote gevolgen…
Hotel Portofino is een verhaal over de beproevingen van een vooruitstrevende vrouw in 
een tijd van wereldwijde onrust. Een grandioze historische roman aan de Italiaanse 
Rivièra. Perfect voor wie heeft genoten van The Crown en Downton Abbey. 

Aaltje van Zweden: Waar ben je thuis?
Is een uitgaven van Uitgeverij Ambo Anthos en kost € 22,99 

Terwijl Aaltje van Zweden op een morgen in Amsterdam naar buiten kijkt, komt er 
ineens een gedachte bij haar op: wat als je in gevaar bent en niemand wat doet? Ze 
heeft zich dat nog nooit eerder afgevraagd. Ze begrijpt niet helemaal waarom dit zo 
scherp binnenkomt en besluit op onderzoek te gaan. Het blijkt dat er vanuit de woning 
waar ze tijdelijk woont tijdens de Tweede Wereldoorlog een J oodse familie is 
gedeporteerd en vermoord.
Als moeder van een kind met autisme en een verstandelijke beperking dringt zich al 
snel een volgende vraag op: wat gebeurde er eigenlijk precies met dat soort kinderen 
tijdens de oorlog? Terwijl ze steeds meer schokkende ontdekkingen doet, komt de 
wereld stil te staan door de pandemie en ziet ze van heel dichtbij dat kwetsbare 
mensen de eersten zijn die eronder te lijden hebben wanneer een samenleving onder 
druk komt te staan. Nog steeds.
Aaltje van Zweden legt een pijnlijke link tussen heden en verleden. Mensen met een 
beperking werden en worden vaak buiten de maatschappij geplaatst, terwijl ze ons veel 
te bieden hebben – als je er maar voor openstaat.

Lezenswaardig

Pathé.
Weet u dat er in bioscoop Pathé gratis 
rondleidingen mogelijk zijn? 
Er zijn maar liefst zeven bioscoopzalen in het pand, 
en u kijkt uw ogen uit. Op elke dinsdagmiddag kunt 
u ook naar de 50+ film voor € 8,50 p.p. inclusief 
koffie/thee met een koek, in de pauze. Ook leuk om 
eens met een aantal mensen een film te gaan zien. 
De stoelen zijn superfijn, je kunt zelfs op een knopje 
drukken om achterover te gaan en met de benen 
omhoog! Zeer veel ruimte om de stoel heen. In alle 

zalen heeft men nergens last van een achterhoofd 
voor zich, door de verspringende rijen. Goed over 
nagedacht.

SENIORENFILMS.
Helaas is er bij Slieker geen seniorenprogramma 
beschikbaar in de maanden juli en augustus. Maar u 
kunt natuurlijk naar de 50plus Bios van Pathé. Staat 
een advertentie op de achterkant van onze LosVast.
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Ingrediënten: 
* 300 gram sperziebonen 
* 100 gram kerstomaatjes 
* 1 bosui of stukje prei
* 1 kleine pot witte bonen

(uitgelekt ca. 250 gram)
* 10 blaadjes basilicum
* citroensap en peper
* 2 eetl. olijfolie
* 1 blikje tonijn op water
* 4 volkoren boterhammen

Bereiding:
* Maak de sperziebonen schoon en breek ze in 

drieën
* Kook deze in 10 minuten beetgaar en laten 

afkoelen.
* Was de tomaatjes en halveer ze.

TONIJN-BONENSALADE.  
- een frisse zomersalade –

* Maak de bosui of prei schoon en snijd het in 
smalle reepjes 

* Witte bonen afspoelen en laten uitlekken
* Was de basilicum
* Maak een saus van citroensap, olie, peper en 

kleingesneden basilicum en meng het door de 
groente en witte bonen.

* Tonijn laten uitlekken en verdeel de vis in stukjes
* Meng de vis voorzichtig door de salade
* Serveer met vers volkoren brood.

 Eet smakelijk!
 Recept uit: ‘Lekker met Linda’

Recept van de maand:

Kijktip.

‘Herinneringen voor het leven
 – stop dementie’.
Kijk woensdag a.s. 29 juni 
naar het mooie tv programma

‘Herinneringen voor het leven – stop dementie’ om 
20.30 uur op NPO 1 gepresenteerd door Anniko van 
Santen.

Een programma over de impact van dementie en de 
oorzaak om dementie te stoppen.
Vol persoonlijke verhalen, optredens en bijzondere 
herinneringen.

(Omdat helaas in zoveel families dementie 
voorkomt, niet alleen bij ouderen maar er zijn ook 
steeds meer jongdementerende, wil ik dit 
programma graag onder de aandacht brengen).

Janny

Op bezoek bij de 
De Odd Fellows
Op 18 mei hielden de Odd 
Fellows een open avond voor 11 
geïnteresseerden van LOS in wat 
er zich afspeelt in het 
logegebouw van de  Leoverdia 
Loge aan de Emmakade 48. 
Onder het genot van koffie/thee en koek werden de 
gasten welkom geheten en kregen een korte uitleg 
over het programma van de avond door voorzitter 
Hans de Boer van de Leoverdia Loge.
Daarna ging het programma verder in de 
bezinningsruimte waar een zitting plaatsvond. Deze 
bestond uit een openingswoord, een uitleg van 
symbolen binnen het Odd Fellowship,  een bijdrage 
over het boek “als ik het leven over mocht doen” 
van Bronnie Ware en een slotwoord. Dit alles 
afgewisseld met passende muziek.
In de ontvangstruimte werden de nodige vragen 
gesteld en werden de gasten voorzien van een 
drankje en een hapje. Het was een gezellige, 
ontspannen avond en zeker voor herhaling vatbaar!
Joop de Jong
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Het drukke fietspad

Wanneer u  graag een fietstochtje maakt, zal het u 
opgevallen zijn dat het de laatste jaren erg druk op 
de fietspaden is geworden.
Gewoon lekker naast elkaar rijden is er op veel 
plekken niet bij.
In coronajaar 2020 nam het gemiddelde aantal 
recreatieve fietskilometers per Nederlander met 
30% toe.

De situatie is ook gevaarlijker doordat er meer 
verschillende voertuigen rondrijden, zoals e-bikes, 
speedpedelecs, deelscooters en bakfietsen al of niet 
met kinderen.
Dat het gevaarlijker is geworden blijkt ook uit het 
aantal verkeersdoden onder met  name ouderen. Zij 
zouden de snelheid van een e-bike onderschat 
hebben.

De grote verschillen in snelheden en massa’s van 
fietsen spelen een rol.
Het verbreden van fietspaden is volgens Veilig 
Verkeer Nederland en de Fietsersbond een goede 
oplossing.

Op dit moment voldoet 60% van de fietspaden 
binnen de bebouwde kom niet eens aan de huidige 

norm. Fietsstraten waarin ‘auto’s te gast zijn’ 
kunnen volgens de organisaties ook een veilige 
oplossing zijn, net als fietssnelwegen.

‘Over fietssnelwegen gesproken, soms denk ik, 
wanneer ik een groep wielrenners over het fietspad 
achter mijn huis voorbij zie zoeven, dat het al zover 
is. 
Er zit ook geen bel op zo’n racefiets, nee is ook niet 
nodig, tenminste als je je racefiets gebruikt waar het 
voor bedoeld is: deelnemen aan een wielerkoers die 
daarvoor uit- en afgezet is of op een wielerbaan.
 Gelukkig hoor je de racers  al van verre aankomen, 
want men roept hele verhalen, mét luide stem, naar 
elkaar.
Hun alternatief voor een fietsbel! Opzij, opzij…wij 
hebben vreselijke haast.(J.deH.)

De roep om fietsers meer ruimte te geven riepen de 
vier grote steden het kabinet eind vorig jaar op de 
maximumsnelheid op alle wegen in de bebouwde 
kom snel te verlagen van 50 km naar 30 km/uur.
Dan kunnen snelle fietsers, waaronder e-bikes, op 
de rijbaan.
Voor het zover is zullen we rekenschap met elkaar 
moeten houden op de drukke fietspaden.
Een ongeluk zit in een klein hoekje.

Uittips in onze provincie.
We blijven deze keer dichtbij huis waar u eventueel 
op de fiets naar toe kunt, met als eerste:

Wommels:
Museum It Tsispakhûs:  ‘Loei-goed! Over koeien, 
wat zij eten, hun melken …onze melk. De voeding 
van de koe en van de mens staat centraal.’
Juist in deze tijd staan veel boeren onder druk in 
verband met het strenge stikstofbeleid van de 
overheid en daarom breng ik dit museum onder de 
aandacht.…nu het nog kan…(J)

Te bezoeken tot en met 30 okt. ’22 van do-zo van 
13.30 – 16.30 uur. 
 
Museum ’it Tsiispakhûs’ is een klein geregistreerd 
museum gevestigd in een voormalig kaaspakhuis, 
een Rijksmonument uit 1905.
U vindt het museum aan de Ald Hiem 2.

Warten:
Museum Warten: ‘Letterdoeken van A tot Z, een 
grote verscheidenheid aan doeken, van oude tot vrij 
recent geborduurde exemplaren’.
Velen onder u (in dit geval de dames) zullen in het 
verleden een letterdoek of merklap geborduurd 
hebben. Met veel geduld werd het een 
wandversiering die je in veel huizen zag en nog ziet. 
Volgens mij borduurt de jeugd niet (veel) meer…..(J)
Te zien tot en met 2 okt’22 op za en zo van 13.30 – 
17.00 uur.
Museum Warten vindt u aan de Hellingpaed 3-9

Janny
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In mijn vorige aflevering vertelde ik dat wij Odense 
binnen gevaren waren en helemaal achterin aan de 
kade waren afgemeerd. De volgende dag werd er 
met het lossen begonnen. Om 10.00 uur riep ik: 
”Pikheet”, dat is een ander woord voor “Koffie 
drinken”. Na het bakje ging ik verder met het 
middageten, want in de haven is het anders dan op 
zee. 
In de haven is het rooster: ’s morgens 7.30 ontbijt, 
8.00 uur aan dek, 12.00 uur warm eten , 13.00 uur 
weer aan dek, 15.00 uur thee drinken en 18.00 uur 
avondeten met meestal gebakken aardappelen en 
broodmaaltijd en na het eten pakky deftig en de wal 
op.
Ik ging na het afwassen die middag de wal op nadat 
ik tegen de stuurman had gezegd: “Doen jullie om 
15.00 uur maar zelf een bakje thee, dan ben ik om 
17.00 uur wel weer aan boord”.
“Oké kok, komt klaar”, was het antwoord. Ik wil wat 
zien van Odense.
Terwijl ik daar loop zag ik een klein huisje waar ook 
meerdere mensen belangstelling voor hadden en 
naar binnen gingen. Ik dacht : “Daar moet ik het 
mijne van weten” en ging ook naar binnen.
Vitrines met boeken waren daar te bewonderen. 
Wat bleek nou: Ik stond in het huisje van 
sprookjesschrijver Hans Christian Andersen. Wat 
was dat mooi om te zien. De eerste tekeningen die 
hij heeft gemaakt daar te bewonderen. Dit was wat 
je noemt een leerzame en boeiende middag. 
Daarna ben ik nog even de stad in geweest en heb 
daar nog het één en ander gekocht en wat op het 
terras gedronken. Inmiddels was het 16.30 uur en 
ging ik richting de kade zodat ik mooi op tijd weer 
aan boord was en waar ik gelijk het avondeten 
begon klaar te maken. Even later kwam de kapitein 
bij me in de kombuis en vroeg of ik nog wat had 
gezien. Ik vertelde het verhaal en wat ik beleefd 
had.  De kapitein vond dat ook interessant en wou 
dat de volgende dag ook wel eens zien.
Na het avondeten en het afwassen ging ik naar mijn 
hut om een brief te schrijven naar mijn verloofde, 
die als verpleegster in Delft werkte. Nadat ik deze 
klaar had ging ik de wal op , want ik had deze 
middag een postzegelautomaat gezien en die ging ik 
opzoeken. Ik kocht een rijtje postzegels en plakte 
die op de envelop en deed die op de post.

De volgende dag hadden we net het middageten op 
toen er een auto stopte. Daar stapten vier mannen 
uit met grote schepnetten. Ik had de deur open van 
de kombuis en vroeg me af wat daar allemaal 
gebeurde.
Wat ik niet wist was dat er een eind verderop een 
ziekenhuis stond die afval loosde door een pijp zo 
de zee in, waar de palingen op af komen. Even later 
zag ik dat één van de mannen het schepnet in het 
water deed en weer uithaalde barstensvol met 
paling. Dat ging wel twintig minuten zo door. Toen 
heb ik een grote emmer opgezocht en ging ik er ook 
heen en vroeg ik in het Duits of ik ook een keer met 
het schepnet mocht vissen. Dat vonden ze goed en 
had ik de emmer snel vol met paling. Ik bedankte 
hen en nam de emmer mee aan boord maar toen 
moest ik ze nog stropen.
Daar heb ik een foefje voor: Leg de spartelende 
paling op een krant, snij de kop er half af en trekken 
maar, dan heeft hij zo zijn jas uit. Ik had wel uren 
werk gehad om die krengen te stropen, maar we 
hadden wel lekker gebakken en gestoofde paling 
gegeten. Na het eten vertrokken we naar Zweden. 
De volgende keer vertel ik weer verder.

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

Derde deel van de coaster ms “Viod” 

door Gjalt van Bruggen.
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Het eiland Schiermonnikoog was destijds in 
particulier bezit van mr. J.E. Banck uit Den Haag, die 
zomers zo nu en dan het eiland bezocht. Het eiland 
was ongeveer drie uur (lopend) lang en nauwelijks 
één uur (eveneens lopend) breed en bestond aan de 
zuidzijde uit een polder van ca. 500 hectare met 
daarin een dorp, uiteraard een kerk, een 
(drenkelingen) begraafplaats, twee logementen (Het 
Posthuis en Het Wapen van Schiermonnikoog),  een 
reddinghuisje en een paal waar de Nederlandse vlag 
werd gehesen op de verjaardag van de koning en 
wanneer de eigenaar op het eiland was. In de 
periode van november tot en met juni werd 
zeevaartkundig onderwijs gegeven. De rest van het 
eiland bestond uit duin en strand; het oostelijk deel 
van het strand liep tijdens bijna elke vloed  onder.
In 1853/1854 waren hier twee lichttorens gebouwd; 
een buiten- en een binnentoren met hoogtes van 
ca. 30 m. De laatste was, met toestemming van de 
rijksopzichter, te beklimmen. De lichten werden 
iedere avond voor zonsondergang ontstoken en 
brandden tot zonsopkomst; het olieverbruik was 0,2 
liter per uur voor ieder licht!

Voor zover het eiland in de 19e eeuw. Vandaag de 
dag is een bezoekje aan het eiland tamelijk 
eenvoudig; je rijdt er met eigen vervoer of met de 
bus naar toe en stapt op de boot, destijds had het 
wat meer voeten in de aarde.

De reis ging, volgens een “Gids voor Reizenden” uit 
van Dokkum, vanwaar men met de postwagen naar 
Oostmahorn reisde, in aansluiting op het postschip 
dat naar het eiland vertrok.
Eerst moest men echter vanuit Leeuwarden naar 
Dokkum. Dat kon op twee verschillende manieren. 
Ten eerste: met de stoomboot via de Dokkumer Ee, 
langs Lekkum, Wijns (met het Wijnser tichelwerk), 
Bartlehiem  en Birdaard (met een aanlegplaats, die 
bekend stond vanwege de lekkere koffie) met aan 
weerszijden de lage weilanden richting Dokkum.
Ten tweede: met de spoortrein naar Veenwouden 
en vandaar met de omnibus naar Dokkum; door 
Veenwouden kwam men langs de Schierstins en via 
De Valom naar Murmerwoude (werd in 1971, 
samen met Akkerwoude en Dantumawoude  
Damwoude) waar, volgens de overlevering, de 
mannen woonden die de heilige Bonifacius in 754 

Een dagje Schiermonnikoog in 1877

hadden vermoord.
Het moge duidelijk zijn dat, in beide gevallen, dit 
moest geschieden één dag voordat men vanuit 
Dokkum verder kon reizen. Overnachten zou dan in 
Dokkum moeten geschieden. De “Gids” laat zich 
daar niet over uit!

De wagen naar Dokkum en het postschip naar 
Schiermonnikoog behoorden destijds  tot de 
Koninklijke Nederlandse Postdienst. Een en ander 
hield niet in dat alles koek en ei was; de wagen was 
vaak niet meer dan een niet al te fraaie huifkar. De 
schaarse passagiers moesten zich tussen de 
goederen wringen voor een zitplaats! De halte na  
Dokkum, Metslawier, werd gebruikt om eten en 
drinken in te slaan voor de verdere reis, via Anjum 
naar Oostmahorn, waar de overblijfselen van een 
schans uit de tijd van de 80-jarige oorlog lagen.

In Oostmahorn aangekomen, dat o.m. fungeerde als 
haven voor loodsboten, werd kennis gemaakt met 
de postschipper. De gids meldde dat het verstandig 
was de man “een dronk naar zijn welbehagen” aan 
te bieden om latere, mogelijke, moeilijkheden te 
voorkomen.
Rond het middaguur werd het sein van vertrek 
gegeven. Aan boord van het zeilschip ontbrak elke 
vorm van comfort. Een kleine kajuit voor ca. twee 
tot vier bemanningsleden en verder een fors ruim 
dat voor een groot deel met goederen was gevuld 
en waar de passagiers een plaatsje moesten vinden 
(de eigenaar van het eiland en zijn familie en 
vrienden hadden uiteraard privé vervoer).

Eten en drinken waren voor de passagiers tijdens de 
reis niet beschikbaar, behalve als men zo  verstandig 
was geweest, op advies van de ”Gids”, in Metslawier 
hierin te voorzien, iets dat wel eens vervelend kon 
worden vanwege het feit dat de tijdsduur van de 
overtocht sterk afhankelijk was van wind, stroming, 
tij en andere weersomstandigheden. Zo’n overtocht 
kon binnen drie kwartier plaatsvinden, maar tijden 
van vier tot vijf uur waren geen uitzondering. Bij 
ruw weer was zeeziekte niet onmogelijk en bij 
werkelijke stormen werd het postschip uit de vaart 
genomen en lag het eiland, soms dagen achtereen, 
volkomen geïsoleerd.
De bemanning, wiens werk er opzat; zij gingen 
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immers naar huis, wilde nog wel eens, als 
voorschotje op de thuiskomst, het glas heffen 
waarna de behandeling van het schip, voorzichtig 
gezegd, niet meer helemaal optimaal was (in 
kringen van het bouwvak wordt iets dergelijks “de 
vrijdagspatat” genoemd).
Maar als alles goed ging werd bij de aankomst bij 
Schiermonnikoog “de vlag gehesen voor de wagen”.
Het eiland bezat geen echte haven. Het schip voer 
namelijk zover tot het aan de langzaam glooiende 
zandgrond vastraakte. Een met paarden bespannen 
hooiwagen reed de zee in en kwam langs boord 
zodat het tot de assen in het water stond. Daar 
werden de goederen (en de passagiers) overgeladen 
en naar de vaste wal gereden.
Aan de wal gekomen kon men kiezen uit één van de 
eerder genoemde logementen die, volgens de 
“Gids”, beiden even goed of slecht waren. De 
aangeboden maaltijden werden omschreven als 
eenvoudig, doch smakelijk.
Het eiland had voor de toerist een aantal 
pluspunten. Bij het westelijk deel van het eiland 
lagen een aantal banken, waar, met zonnig weer, 
een aantal zeehonden vertoefden. Af en toe werd er 
op het strand één gevangen waar dan van zijn 

gladde vel vervolgens “een 
muts, een reistasch of een 
tabaksbuidel” werd gemaakt.
Op het noorderstrand kon 
men een strandjutter 
tegenkomen of de 
werkzaamheden van een 
“botsteker” aanschouwen. 
Deze man spietste met een 
lange stok met een ijzeren 
punt in het ondiepe gedeelte 
van de zee de zich daar 
bevindende vissen (hier komt 
de uitdrukking botvangen 
vandaan), de enige manier 
om hier te vissen! Een 
tochtje, in gezelschap, met 
de opgetuigde hooiwagen 
rondom het eiland kon ook, 
volgens de “Gids”, door de 
zeelucht hier, zeer 
verkwikkend zijn.
Ook het nemen van een 
zeebad “door den heerlijken 
golfslag” aan het 
noorderstrand was een must. 

Men werd per badkoets het water ingereden en 
men kon dan in zee stappen die op heuphoogte 
stond. Dat scheelde een hele sjouw door dat 
vervelende zand en men kon zich in de koets, naar 
men mocht hopen, onbespied aan- en uitkleden.

Het eiland herbergde destijds  rond de 500 
personen, voornamelijk vrouwen en kinderen 
beneden de leeftijd van 14 jaar. De mannen werkten 
in de meeste gevallen als koopvaardijkapiteins ter 
zee met name voor de kleine vaart. Jongens boven 
de 14 jaar gingen vaak als leerling mee op het schip 
van hun vader.

Men vertrok van het eiland zoals men gekomen 
was: met het postschip dat elke morgen met het 
ochtend tij afvoer. Wilde men niet over Metslawier 
naar Dokkum terug dan kon men met een 
afzonderlijk rijtuig (de vorige dag te bestellen bij de 
postrijder die tevens rijtuigen verhuurde), naar 
Leeuwarden gebracht worden langs “Frieslands 
welvarenden noorderzoom”.

Sjouke Elgersma
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Gezeul met beelden….

Standvastig standbeeld
Het eerste standbeeld dat het Leeuwarder 
straatbeeld sierde was dat van graaf Willem 
Lodewijk van Nassau-Dillenburg, de eerste (echte) 
stadhouder van Friesland. Van 1584 tot aan zijn 
dood in 1620 heeft hij zich voor Friesland en de 
Friezen ingezet. Onder zijn leiding kwam er 
-ondanks het feit dat de tachtigjarige oorlog gaande 
was- rust en meer welvaart in ons gewest Het was 
dan ook niet vreemd dat Willem Lodewijk een 
eenvoudige, goed bedoelde en welverdiende 
bijnaam kreeg: ‘Us Heit’
De onthulling van het beeld, op het Hofplein, het 
plein voor het voormalige Stadhouderlijk Hof, vond 
plaats in 15 september 1906 door koningin 
Wilhelmina, die daarvoor met haar gemaal prins 
Hendrik naar Leeuwarden was gekomen. Voor de 
inwoners van de stad was het een feestdag; 
duizenden mensen verdrongen zich langs de route 
om maar een glimp van de koninklijke gasten te 
kunnen opvangen.
Het standbeeld laat een ogenschijnlijk rustige 
Willem Lodewijk zien als legeraanvoerder in harnas, 
compleet met commandostaf en zwaard, helm en 
(wet)boek. Het beeld is vervaardigd door 
beeldhouwer Bart van Hove en is geplaatst op een 
sokkel van roze graniet, naar een ontwerp van 
Willem Molkenboer.
Na de plaatsing van dit beeld volgden er in de loop 
van de tijd steeds meer kustwerken, met een grote 
diversiteit in uitvoering en onderwerpen: dichters, 
schrijvers, stadstypen, sporters, een koe, een paard 
en stel Friese honden, kortom te veel om op te 
noemen. Op bijna elke straathoek, in elk park, op 
elk braakliggend stukje grond, er is overal wel plaats 
voor een standbeeld, monumentje of gedenkteken.
Maar soms ook wordt er nog wel eens wat met de 
kunstwerken omgezeuld. Niet met dat van Willem 
Lodewijk, die staat waar ’ie staat. En man van 
stavast! 

Spelend kindje
Maar wat te denken van het lieve beeldje ‘Het 
spelend kindje’ van Maria van Everdingen. Dat had 
ooit een prachtig plekje aan de Sophialaan, in de 
groenstrook naast het voormalige AEGON-kantoor. 
Het Stationskwartier ging op de schop, werd 

Jaap’s Hoekje omgetoverd tot een ‘shared space’ (vrij vertaald: je 
bekijkt het maar!) en het spelend kindje moest 
wijken. Nu vinden we het terug in de fraaie tuin van 
het oude Diaconessenhuis aan de Noordersingel. 
Ook mooi!

Elfstedenrijder
Voor de schaatsliefhebbers was het ook even slikken 
toen het prachtige beeld van Auke Hettema van het 
toneel (lees: van de Heliconweg) verdween. Na het 
gereedkomen van de nieuwe Leeuwarder 
kunstijsbaan kreeg het beeld -voorzien van de 
namen van alle mannelijke en vrouwelijke winnaars- 
een prominente plaats op het Fryslânplein, het plein 
voor de Elfstedenhal.

Pieter Jelles
Het beeld van oud SDAP-voorman Pieter Jelles 
Troelstra, gemaakt door Hildo Krop, heeft maar een 
erg korte verhuizing ondergaan naast Oldehove, 
maar we denken dat hij er wel blij van zou zijn 
geworden. Vanaf de kant van het kerkhof gezien 
werd hij namelijk van rechts van de ingang van de 
toren verplaatst naar links. En daar hoort hij 
helemaal thuis!

Roosje en Betje
Twee andere bekende Liwwadders, die de laatste 
jaren regelmatig in het nieuws kwamen door 
problemen met de huisvesting van hun beeld, 
waren Roosje en Betje Cohen. Hun kunstwerk, een 
ontwerp van Karianne Krabbendam, stond in eerste 
instantie op een prachtige plek aan de Schrans (‘vlak 
over ut spoar’). Naast de kinderwagen van Roosje 
moet de zittende figuur haar tweelingzuster Betje 
voorstellen, die uitkeek op de plek waar ze vroeger 
heeft gewoond: de Smidsbuurt.
Maar ja, zoals dat zo vaak gaat in een stad die én 
uitbreidt, én bouwt, én verandert, én meer verkeer 
moet verstouwen, zo stond ook hier het kunstwerk 
in de weg. Kortweg: door de plaatselijke 
verdubbeling van de spoorlijn moest het beeldje 
verdwijnen. In eerste instantie werd er een 
‘eilandje’ midden op straat gecreëerd waarop het 
beeld een onzalige plek kreeg toebedeeld. Dat was 
tegen het zere been van veel Leeuwarders: het 
regende klachten en ingezonden stukken. Hoe 
haalden ze het in het hoofd! Hun Roosje en Betje op 
en onbewoond eiland! Dat nooit!
Om een lang verhaal kort te maken: in goed overleg 
met de kunstenaar is er een nieuwe en opvallende 
plek gevonden, aan de Willemskade ‘vlak over de 
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Beursbrug’, officieel de Wirdumerpoortsbrug. Maar 
ook de brug die Roosje bijna wekelijks passeerde op 
weg naar haar vaste stekje op de veemarkt aan de 
Langemarkstraat.

‘Boeren’
Er is echter maar één kunstwerk in Leeuwarden dat 
bijna alle hoeken van de Langemarktstraat geeft 
gezien. Het prachtige natuurstenen beeld ‘Boeren’, 
stelt een boer en een veekoopman voor, die al 
‘handsjeklappend’ hun aan- en verkooptransactie 
bekrachtigen. Het beeld werd in opdracht van 
verzekeraar OTOS gemaakt door beeldhouwer David 
van Kampen en was bedoeld als hommage aan de 
verdwenen veemarkt. 

Wagenplein
De ‘Boeren’ kregen in 
1979 een waardige 
plaats op het 
Wagenplein, waar de 
onthulling werd verricht 
door burgemeester Joh. 
Brandsma (foto 1).
Menig Leeuwarder zal 
zich het voorhoofd 
fronsen wanneer we de 
vraag stellen waar we 
dat Wagenplein kunnen 
vinden. Het plein, 

waaraan ook het bekende café Van Dellen zat, 
bevond zich tegenover de ingang van de oude 
veemarkt. De ‘postzegel grond’ werd begin jaren ’90 
opgeofferd om plaats te maken voor de 77-meter 
hoge Avérotoren. 

Sophialaan hoek Langemarktstraat
Daarmee verdween 
het beeld tijdelijk ‘uit 
beeld’, om even later 
weer op te duiken in 
de tuin van verzekeraar 
OBF, op de hoek van 
Sophialaan en 
Langemarktstraat (foto 
2). Opnieuw een 
mooie plek tussen het 
groen, maar ook 
-alweer- een tijdelijke!
De fusie- en 
uitbreidingsgolf van 

verzekerend Friesland 
was opnieuw de 
boosdoener; er moest 
ruimte worden gemaakt 
voor een nog hogere 
kantoortoren: de 
Achmeatoren. En 
opnieuw moesten de 
kooplui het veld ruimen. 

Snekerkade
Achmea, de eigenaar van het beeld, vond echter op 
het plein aan de achterzijde van het complex aan de 
Snekerkade (foto 3) opnieuw een mooie plek in de 
buurt van de historische grond. Totdat de 
verzekeringswereld in een krimpfase terechtkwam. 
Achmea had ruimte te huur, overbuurman Aegon 
‘woonde’ te groot en verhuisde naar de Snekerkade. 
En dus verloor het beeld zijn band met de 
agrarische verzekeraar. En opnieuw…. u raadt het al, 
was het beeld van David van Kampen de klos. Ruim 
voor de corona-periode verdween het beeld tijdelijk 
in een opslag. Een aantal betrokken Liwwadders 
trok na corona regelmatig aan de bel om 
herplaatsing te bewerkstelligen. 

Sophialaan
Uiteindelijk werd hun geduld op 31 mei van dit jaar 
beloond.  Achmea-bestuursvoorzitter Bianca 
Tetteroo onthulde het beeld dat een prominente -en 
hopelijk definitieve- plaats heeft gekregen aan de 
Sophialaan tussen de gigantische pilaren van de 
Achmeatoren (foto 4). Beeldhouwer David van 
Kampen en burgemeester Sybrand Buma waren bij 
de onthulling aanwezig. Eind goed, al goed?

Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com
Foto’s 1,2 en 3 HCL
Foto 4 Hoge Noorden – Jaap Schaaf
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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 de verhuizing van 
Klaasje Jonker.

Verhuizen….

Verhuizen, dat doe je toch even? Dat stelt toch niet 
zoveel voor?
Je pakt alles in, belt een verhuisbedrijf en die brengt 
het naar je nieuwe adres. Klaar? Nee dus. Vroeger 
lachte ik mijn moeder uit die zo tegen al die drukte 
opzag. Nu weet ik beter…

Vorig jaar september hoorde ik van een 
nieuwbouwproject aan het van Harinxmakanaal. 
‘Dat is wel iets voor mij’, dacht ik direct ‘wonen aan 
het water.’
Contact gezocht met de makelaar en een week later 
op een zaterdagmorgen naar de open dag. Wat was 
het druk! Blijkbaar willen mensen graag in een 
nieuwe wijk wonen en ook nog aan het water. Ook 
ik was enthousiast en wilde er ook wel graag 
wonen.
Een maand later ging ik naar een tweede 
bijeenkomst in de Harmonie.
Er waren twee tijdstippen voor uitgetrokken en ook 
nu was het weer erg druk.

JEU DE BOULES 11 juli en 8 augustus 2022.
Maandagmiddag 13 juni j.l. was er weer een leuke opkomst van de Jeu de Boulers. Ook een aantal die 
het voor de 1e keer gingen proberen. Het werd een geslaagde middag, op een mooie locatie. Alles 
stond weer keurig gereed zowel voor het spelen als de koffie/thee, bedankt Janny.
Maandagmiddag 11 juli en 8 augustus a.s. om 14.00 uur is de volgende speelronde. De kosten 
bedragen € 3.50 incl. koffie/thee en gebruik boules. Janny is weer aanwezig namens Le Biberon. De 
baan en clubgebouw liggen aan het Julianapark 2 achter de Kurioskerk. Graag tot dan.

Koffer op zolder.Financiën.
Ik heb er al vaker over geschreven; in minder dan 
een jaar verdwijnt de acceptgiro. Dat zal voor velen, 
die geen computer hebben en dus digitaal geen 
betalingen doen, even wennen zijn.
Currence, betaaldienstverleners, servicebureaus en 
drukkerijen sluiten geen nieuwe overeenkomsten 
meer af.

De overgebleven acceptgiroverspreiders laten hun 
betalers (vooral consumenten) vanaf de tweede 
helft van 2022 weten op welke alternatieven zij 
overgaan. (Ik laat het u weten zodra de 
alternatieven bekend zijn, J.deH) 
Met de acceptgiro wordt steeds sporadischer 
betaald. 
Dit jaar werden er minder dan 250.000 papieren 
acceptgiro’s verwerkt.

Wat mij opvalt dat je steeds vaker wordt gebeld 
door ‘de goede doelen’ of men je donatie 
automatisch mag innen. Die zien de bui al hangen 
nu er aan hun nieuwsbrieven geen acceptgiro meer 
bijgevoegd is en dat een donatie wordt vergeten.
Persoonlijk ben ik er geen voorstander van, want je 
moet wel heel goede afspraken maken wanneer een 
bepaald bedrag van je bankrekening wordt 
afgeschreven.
Het moet niet zo zijn dat aan het begin van het jaar 
(januari en februari) veel bedragen automatisch 
wordt afgeschreven.

Ik wil zelf graag het overzicht houden.
Goede doelen blijven toch (meerdere!) keren per 
jaar hun nieuwsbrieven sturen en daar staan 
voldoende gegevens in hoe je een donatie zelf kunt 
overmaken, hetzij via telebankieren of via een 
overschrijvingsformulier.
Janny
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Er zaten een paar fouten in de koopakte, ook dat 
nog en ik moest nog zoveel dingen regelen. Het zou 
ook eens vlot gaan verlopen….
Op naar het stadhuis voor een parkeervergunning. 
Zonde van de tijd. Hier was het dus weer het 
‘ambtenarenwerk’.
Ik had nog vier dagen werk om alles schoon te 
krijgen voordat de verhuiswagen voor zou rijden. 
Dat is gelukt, maar op het nippertje.

Niet de boel schilderen of wel..? Leeg viel het toch 
wat tegen. Bijna alle schildersbedrijven hebben het 
razend druk, maar nu ook weer: het is gelukt!
De wasmachine en droger waren op tijd 
aangesloten.
Er was nog wel een ander probleem die uitkwam 
toen ik er al een poosje woonde.

In een appartement zit altijd een lift…maar in deze 
flat zit een piepklein liftje.
Hier kwam ik dus later achter toen de nieuwe 
meubels bezorgd werden.
Die pasten niet in de lift!  Dus lopen naar de derde 
etage. Lukte ook niet.
Terug naar de winkel: andere kast besteld en ook 
nog nieuwe eettafelstoelen.
De stoelen waren gelukkig in voorraad en het 
pasten in de lift.
Alles is goed opgemeten en nagemeten. Nu moet 
het toch wel goed gaan.

Met veel hulp is alles goed gekomen, ben ik 
inmiddels gesetteld en geniet ik van mijn nieuwe 
‘thuis’ én mijn nieuwe meubels. Nu nog even 
wennen aan mijn directe omgeving. Van een huis 
naar een flat; het is een verschil! Maar dat zal over 
een tijdje ook wel goed komen.

Bedankt lieve mensen die mij zo goed hebben 
geholpen, zonder jullie had ik het niet gered.
Verhuizen….?  Het geeft toch wel stress. ‘U had toch 
gelijk moeder.’

Klaasje Jonker

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

Mijn enthousiasme werd wel wat minder toen ik zag 
dat het appartement veel kleiner werd vergeleken 
met mijn huidige woning. Bovendien lag het 
appartement op het noorden, dus vrijwel geen zon. 
Hmm, toch maar even over nadenken, maar ik ben 
toch naar een volgende bijeenkomst gegaan.
Men werd om 5 uur verwacht, maar sommige 
enthousiastelingen waren er al om half vier.  
Bij binnenkomst werd mij direct een  glas wijn 
aangeboden met dure hapjes.
Iedereen kreeg een dik boekwerk mee naar huis 
waar alle plattegronden van de nieuwe wijk in 
stonden. We kregen ‘huiswerk’ mee want dit zou 
weleens een gepuzzel kunnen worden om alles uit 
te pluizen en… dat werd het.

Tenslotte werd ons nog even verteld dat we een 
keuken en een badkamer bij een bepaalde zaak 
moesten bestellen en dat er geen fietsenberging 
was.
Voor een auto moesten we een parkeerplaats kopen 
bij de flat van € 10.000.--
Er zijn veel mensen geweest die zich terugtrokken 
en het zou ook nog wel drie jaar duren voor het 
appartement klaar was. Ik ben met dit project 
gestopt, ik wist genoeg.
Zo blijkt het dus te gaan bij het nieuw te bouwen 
wijk “Middelsee” aan het van Harinxmakanaal.

Maar toch, nu ik al zo ver met mijn gedachten was 
om te verhuizen heb ik dat toch doorgezet en verder 
gezocht.
Er kwam een appartement vrij aan het Europaplein 
met drie slaapkamers en een grotere huiskamer wat 
ik gewend was. Zal ik toch maar even proberen…?
Ja hoor, bingo! Eén keer het appartement gezien, 
een bod uitgebracht en twee dagen later werd ik 
aangewezen als toekomstige eigenaresse. Dat was 
snel!
Direct mijn eigen huis te koop gezet en in deze 
overspannen huizenmarkt was dat ook binnen een 
week verkocht. Toen moest het grote opruimen 
beginnen want in dertig jaar had ik wel heel veel 
spullen verzameld.
Gelukkig hebben we een milieustraat en een 
Estafette waar heel veel naar toe is gegaan.
Veel nieuwe dingen moesten gekocht worden, want 
ik ging van gas naar inductie.

Op 4 maart mocht ik eindelijk naar de notaris, maar 
ook hier ging het niet goed.
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Adressen en telefoonnummers

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 magazine:
Douwe Schaafsma, Tel.058 2885708 /06 26858198
E-mail: schaafsma86@live.nl

Magazine 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

Adressen en telefoonnummers
Koersbal Mozaïek:

Rika Houwing, tel. 058 2665920
Fietsen:

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

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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Uw voeten.
Voeten hebben heel wat te verduren tijdens 
hun leven. Je hele gewicht staat erop en 
daarom moet je er zuinig op zijn en goed 
verzorgen.
Met de zomer in aantocht en met blote voeten 
in open schoentjes en sandaaltjes, is het een zaak ze 
extra te verzorgen. Hier zijn een paar simpele en 
goedkope trucjes die prima werken.

Mondwater:
Het geheim van een goede pedicuresessie? 
Mondwater! Het is een wondermiddel voor mooie 
voeten. Van een voetenbad met dit mondwater (b.v. 
Listerine) wordt de huid glad en helpt tevens tegen 
schimmelnagels, eelt, likdoorns en hielkloven. 

Neem een teiltje dat groot genoeg is om uw voeten 
in te weken en vul dat met een gelijke dosis 
mondspoelwater, azijn en water.  Laat uw voeten 15 
min. badderen voor het beste resultaat.

Kamferspiritus:
Kamfer wordt snel en gemakkelijk door de huid 
opgenomen en heeft een licht verdovende werking. 
Daarnaast bevordert kamfer de verharding van de 
huid. Dit voorkomt blaarvorming, wandelaars 
maken vaker gebruik van kamferspiritus.
Doordat er eerder eelt ontstaat, is het een goede 
beschermer tegen blaarvorming. Wie een lange 
wandeltocht op de planning heeft staan, kan het 
beste vier weken van tevoren beginnen met het 
insmeren van de voeten.

- DATA ACTIVITEITEN JULI/AUGUSTUS 2022 -
Di. 5 juli 14.00 uur start Westenkwartier wandelen
Do. 7 juli 9.30 uur het vooronder, Gealanden vergadering activiteitencommissie
Za. 9 juli 14.00 uur start Rengerspark fietsen

Ma. 11 juli 14.00 uur le Biberon, Julianapark jeu de boules
Di. 12 juli 10.00 uur het vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Di. 12 juli 14.00 uur start Westenkwartier wandelen

Ma. 18 juli 8.30 uur transferium Kalverdijkje reisje Volendam -Amsterdam
Di. 19 juli 14.00 uur start Westenkwartier wandelen
Wo. 20 juli 14.00 uur start Mc Donalds fietsen

Di. 26 juli 14.00 uur start Westenkwartier wandelen

Augustus
Di. 2 aug. 14.00 uur start Groene Ster AquaZoo wandelen

Ma. 8 aug. 14.00 uur le Biberon, Julianapark jeu de boules
Di. 9 aug. 14.00 uur start Groene Ster AquaZoo wandelen
Za. 13 aug. 14.00 uur start Jumbo Zuiderburen fietsen

Di. 16 aug. 14.00 uur start Groene Ster AquaZoo wandelen
Wo. 17 aug. 9.00 uur transferium Kalverdijkje dagtocht Paleis Het Loo
Vr. 19 aug. 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Di. 23 aug. 14.00 uur start Groene Ster AquaZoo wandelen
Wo. 24 aug. 14.00 uur start Eeltsje's Hiem fietsen
 
Ma. 29 aug. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen bulletin
Di 30 aug. 14.00 uur start Groene Ster Aqua Zoo 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

Ruiterskwartier 6a
8911 BH  Leeuwarden


