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Ritsko van Vliet, samen met Theo van der Geest
en de Zingende Postbodes.
De activiteitencommissie gaat weer van start
na een warme zomer.
We hopen dat u het fijn heeft gehad.

C

Op zaterdagmiddag 24 september openen we dit
seizoen met een optreden van Ritsko van Vliet,
samen met Theo van der Geest en de Zingende
Postbodes. In de Kurioskerk, Julianalaan 48,
8932 AA te Leeuwarden
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We beginnen zoals we gewend zijn, om 14.30 uur
en eindigen ca. 16.30 uur.
Ook wij ontkomen niet aan alle prijsverhogingen
en de entree bedraagt nu € 7,--.
Introducees € 10,-U kunt niet pinnen bij ons, dus graag contant
betalen.
Hiervoor krijgt u dan een mooie show, koffie/thee
en een koek.
In de pauze een drankje of zoals velen gewend zijn,
een advocaatje met slagroom!
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U kunt zich vanaf maandag 12 september opgeven
bij:
Grietje Tanahatoe
058-2135043 of 06-20279596
Graag tussen 19.00 en 21.00 uur
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Wij hopen u allen weer te zien en verwachten een
mooie, gezellige middag!
Tot dan, de activiteitencommissie.
Willem, Froukje, Marja, Hilly, Kitty, Rika, Grietje
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Het programma met Theo van der Geest, Ritsko
van Vliet en de Zingende Postbodes is een mix
van liedjes, goochelen en verhalen.
De voorstelling is een idee van de cultuurmakers
Theo van der Geest en Ritsko van Vliet.
Van der Geest vond wel dat alleen goochelen en
verhalen vertellen te mager was voor een
afwisselend middagprogramma. “Wij zijn geen
muzikanten en kunnen beide niet zingen.
Daarom vroegen wij Gea Struiksma van ACTA
Theater of zij met Guido de Roos mee wilde
doen. Ze zingen populaire oude liedjes en weten
met hun babbeltjes de oudjes voor zich te
winnen.”
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Van de Bestuurstafel
Levenskunst..

Colofon
Internet: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres: info@losleeuwarden.nl
Voorzitter:
Mariet Wit
Tel: 058 2157805
mar.wit@kpnmail.nl
Secretaris en ledenadministratie:
Gerard van Steijn
Sassingastins 50
8925 JN Leeuwarden
Tel: 058 2668131
secretaris@losleeuwarden.nl
leden@losleeuwarden.nl
Algemeen bestuurslid:
Hajo Anema
Tel: 058 2887076
hajo.anema@gmail.com
Penningmeester activiteiten:
Froukje Bruining
Tel: 058 2671139
appie-froukje@hetnet.nl
Bank: NL54 RABO 0306 3169 35
Penningmeester vereniging:
Leendert Plaisier.
Tel: 058 2152368
l.plaisier@chello.nl
Belastingservice:
Willem de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
w.de.boer@losleeuwarden.nl

Het bestuur van LOS hoopt dat u terug kan kijken op een goede en
ontspannen vakantie-/zomer(tijd). Dat en ook de zegen van mobiliteit
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Immers, verlies van gezondheid
en/of dierbaren, het gebonden zijn aan huis of zorginstelling én
gevoelens van eenzaamheid kunnen je leven parten spelen, zeker
naarmate je ouder wordt. In die zin doet oud(er) worden een beroep
op enige levenskunst, met vallen en opstaan welteverstaan. De een
slaagt daar beter in dan de ander, want geen mens is gelijk. Elk mens
draagt een eigen 'rugzak' en moet roeien met de riemen die hij/zij
heeft. Er zijn geen pasklare antwoorden op de vraag hoe men 'goed en
aangenaam' oud kan worden.
Voor zover mogelijk is het belangrijk om sociaal actief en betrokken te
blijven. En dat mensen elkaar (daarbij) nodig hebben, is buiten kijf.
Vanuit mijn eigen werkervaring als zorgverlener heb ik dat door een
vergrootglas gezien. Als het er op aankomt verlangt een mens naar
een luisterend oor, naar echt contact. Een mens is en blijft een sociaal
wezen.
Onze vereniging probeert een verbindende schakel te zijn, via
belangenbehartiging, zinvolle informatievoorziening én ontspanning
voor senioren in Leeuwarden en omstreken. Aan de bestuurstafel
vernemen we via Gerard van Steijn, onze secretaris, dat onze
vereniging gestaag groeit. Dat mag bijzonder heten, want welke
vereniging in ons land kan dat zeggen? Zoals iedere vereniging drijft
ook LOS op betrokken vrijwilligers. Vrijwilligers die niet worden
betaald, omdat ze onbetaalbaar zijn. Mogen we dat ook in een nieuw
seizoen van onze vereniging realiseren.
Hajo Anema

Redactie LosVast:
redactie@losleeuwarden.nl
Janny, Jaap, diverse leden.

Mededeling uit de
activiteitencommissie.

Vormgeving: Paul Pasveer
Fotografie: Johan Eisma
Druk: Drukkerij STIP

Klaasje Jonker heeft zich om persoonlijke reden
teruggetrokken uit de activiteitencommissie.
Wij gaan op een later tijdstip en op gepaste
wijze haar bedanken voor wat zij tot nu toe voor
LOS heeft gedaan.

Stukken mogen worden overgenomen mits
daarvoor toestemming van de redactie is
verkregen. De redactie houdt zich het
recht voor stukken in te korten, redigeren
of niet op te nemen.

Namens de activiteitencommissie.
Willem de Boer

Contributie € 25,-- per persoon per jaar.
Twee personen op één adres € 40,--
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La Boheme (Puccini)

Porseleinworkshop
Pluz van de Kwadrantgroep
organiseert een creatieve
workshop in Leeuwarden
op maandag 5 september
van 13.30 tot 16.00 uur.
Lusterworkshops verzorgt een leuke en gezellige
porseleinworkshop.
Door te stippen met speciaal porseleinverf gaat u
creatief aan de slag en maakt u uw eigen creatie. U
kunt ook eventueel gebruik maken van een
voorbeeldmotief. U kunt kiezen uit een etagère, een
mok met gebakschoteltje of een theepot met
theezakhouder.
De workshop kost € 27,50 p.p.
Pashouders van Pluz betalen slechts
€ 20,-- pp. Prijs is inclusief
materiaal, koffie/thee en wat
lekkers. Betalen kan uitsluitend
contant bij aanvang van de
workshop
Aanmelden kan via
pluzzorg.nl/activiteiten of
door te bellen naar 088
5121000.
U ontvangt dan een
bevestiging en het adres
van de locatie. Vol is vol...

Rolando Villazon en Anna Netrebko vormen een
ideaal duo voor de vertolking van Puccini’s
lievelingsopera La Boheme. Met overweldigende
beelden - het gaat hier om een live gezongen,
volstrekt unieke verfilming - komt deze opera tot
leven. De mogelijkheden die deze aanpak biedt zijn
uitputtend benut. Waan u in het Parijs van de 19de
eeuw. En kleedt u warm: want het sneeuwt!
Inleiding: Rudolf Nammensma.
Woensdag 14 september 13.30 uur gaat ‘Muziek
op het Witte Doek” weer beginnen
Locatie: Eeltsje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915
DZ Leeuwarden.
Toegang: € 7,00, dat is inclusief koffie of thee in de
pauze.
Deze prijsverhoging is nodig omdat de prijzen van
koffie en thee ook zijn verhoogd.
Deze voorstelling is tot stand gekomen door de
samenwerking van LOS en Wijkbelang Westeinde.
Deze uitnodiging is dus voor de bewoners uit de
wijk Westeinde en de LOS-leden.
Opgave: Bij Rika Houwing telefoon: 058-2665920
Vanaf 10-09-2022 tot 12-09-2022 tussen 19:00 uur
en 21:00 uur.
Tot ziens op 14-09-2022
De activiteitencommissie.

Foto: Johan Eisma
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Buurtexpeditie
Achter de Hoven
Het Mantelzorgcafé

op een
Ontdek
anier
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ties
organisa
d o e n!

Het mantelzorgcafé is voor iedereen die intensief
voor een ander zorgt. U bent welkom voor een
kopje koffie/thee met wat lekkers, het delen van
ervaringen en informatie.
Bent u mantelzorger of weet u iemand die veel voor
een ander zorgt, meldt u dan aan of kom vrijblijvend
langs.
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur in de Remise, Tramkwartier
1-2, 8913 CG Leeuwarden
Wanneer: 29 september, 27 oktober, 24 november
en 15 december.
Aanmelden bij:
Niela van der Bij: 06 13343571 of
n.vanderbij@amaryllisleeuwarden.nl
Janneke Visser: 06 12900885 of
j.visser@amaryllisleeuwarden.nl

Altijd al benieuwd geweest naar wat Stichting
Maakt doet? Of waar die knalrode riksja van is die
met regelmaat door de stad ''sjeest''? Of hoe lekker
de hapjes van Stadskantine West zijn? Of hoe
Parkhoven met vrijwilligers werkt?.....

Hallo fietsers,

Of, of, of…Wij kunnen nog lang doorgaan, maar het
is veel leuker wanneer je langs komt en een klein
stukje Leeuwarden én actieve (vrijwilligers)organisaties zelf gaat ontdekken tijdens deze
wandeling!
De buurtexpeditie is een feestelijke wandeling langs
(en door) organisaties en (bewoners)initiatieven in
Achter de Hoven. Ontdek wat er gebeurt in de
buurt en in de buurtkamer.

Zaterdag 10
september fietsen we
richting Oudkerk en
drinken we koffie bij
Cafe Murkswal
Opstappen: Jumbo
Lekkumerend om
14.00 uur.
Opgave: Op donderdag 8 september tussen 19.30
en 21.00 uur

Meelopen is gratis en zonder opgave!
Datum: Woensdag 14 september tussen 15.00 en
17.00 uur
Start- en eindpunt: Buurtkamer ’t Knooppunt, J.H.
Knoopstraat 5 in Leeuwarden

Woensdag 21 september fietsen we naar Akkrum
en drinken koffie bij Goerres
Opstappen: Mc Donalds Goutum om 14.00 uur.
Opgave: op maandag 19 september tussen 19.30 en
21.00 uur.

EN! Heb je nog een oude fiets staan die je kwijt kan,
kleding die een tweede kans verdient of een teveel
voorraad aan goed eten? Neem het direct mee en
lever het in!
e!
rtexpediti
u
u
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e
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Graag to

Opgave via LOS-telefoon 06 26275563.
Tot dan, Hilly.
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geven, zodat een situatie zoals bij Tine en haar
moeder voorkomen kan worden. Komt u ook?
De voorstelling is gratis te reserveren via:
Onze website: www.pas.frl of telefonisch en via
WhatsApp: 06 192 849 56

Overzicht speeldata, tijden en locaties in
Gemeente Leeuwarden:
Wo 7 sept. 19.30 uur mfc Camminghastins,
Leeuwarden
Do 8 sept. 19.30 uur De Fontein, Leeuwarden
Wo 21 sept. 19.30 uur mfc Eeltsje’s Hiem,
Leeuwarden
Do 22 sept. 10.30 uur mfc Eeltsje’s Hiem,
Leeuwarden
Wo 28 sept. 19.30 uur Hotel Oostergoo, Grou
Do 29 sept. 19.30 uur De Skalm, Stiens
Vrij. 30 sept. 10.30 uur De Skalm, Stiens
Vrij. 30 sept. 19.30 uur mfc De Wjucken, Mantgum
Za. 1 okt. 15.00 uur De Doas, Leeuwarden
Za. 1 okt. 19.30 uur De Doas, Leeuwarden
Zo. 2 okt. 10.30 uur De Doas, Leeuwarden
Zo. 2 okt. 14.00 uur De Doas, Leeuwarden
Vrij. 7 okt. 19.30 uur ‘t Knooppunt, Leeuwarden
Za. 8 okt. 10.30 uur ‘t Knooppunt, Leeuwarden

Stichting PAS Fryslân organiseert onder de naam
Bingo! een reeks theatervoorstellingen, die in
september en oktober op meerdere plekken in de
gemeente Leeuwarden wordt opgevoerd.
Bingo! is gratis te bezoeken.
Tijdens de voorstelling Bingo! mag iedereen
meedoen aan het bekende gezelschapsspel. De
enthousiaste bingodame Tine, gespeeld door
Tamara Schoppert, kaart ondertussen op
humoristische, eerlijke en mogelijk herkenbare wijze
problemen aan die zich kunnen voordoen bij
senioren. Voorbeelden hiervan zijn (verborgen)
armoede en eenzaamheid. Tine en haar moeder
hebben elkaar al tijden niet gezien. Maar wat was
hier nou echt de reden voor? Pas na haar moeders
overlijden komt Tine achter de waarheid... Bent of
kent u iemand die te maken heeft met dit soort
problemen? Of bent u nieuwsgierig naar wat er zich
op de achtergrond kan afspelen bij senioren? U bent
zeker niet de enige. Deze voorstelling maakt het
onderwerp bespreekbaar. Bingo! is een initiatief van
Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân. Er
zijn bij iedere voorstelling deskundige vrijwilligers
aanwezig die weten hoe ze met dit soort
problematiek om moeten gaan. De vrijwilligers
kunnen mensen een duwtje in de goede richting

Even vooruit blikken in
september.
Dan denken we aan:
5 sept.

Dag van de verborgen armoede
(niet gek in deze dure tijd.)
10 en 11 sep. Open Monumentendagen
(Leeuwarden e.o. heeft een
uitgebreid programma)
10 en 11 sept. Landelijk Open vrijwilligersweekend
17 sept.
Eerste Friese Museumnacht met als
thema:
’De nacht is onze speeltuin’)
20 sept.
Prinsjesdag (wat zal Amalia
dragen?)
21 sept.
Wereld Alzheimerdag.
21 sept.
Begin van de herfst.
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Uit de redactietuin.

Laat dan niet alleen alle mogelijke Natuurverenigingen/clubs/ werkgroepen etc. aan het
woord, maar ook mensen die een andere visie
hebben waar de boer en het milieu mee gebaat is.
Maar ja, die zijn niet uitgenodigd….

U heeft er even op moeten wachten, maar na twee
maanden ligt de LosVast weer in de brievenbus. De
redactie heeft een heerlijke vrije maand gehad. Nou
niet helemaal, want je moet toch alert zijn wat er
zoal speelt in onze omgeving (en verder).

Een droge zomer was het ook. We zitten bij de top
vijf van de droogste zomers sinds we dit gaan meten
in 1906. Met de lage waterstand is het letterlijk en
figuurlijk schipperen op de Rijn.

We hebben weer veel informatie en verhalen
verzameld.
De meeste scholen zijn weer begonnen en menig
oudere gaat na de grote drukte er graag even
tussenuit.

Een heuse hittegolf heerste in ons land. Het leek wel
of die dagen extra lang duurden.
Met zulk heet weer is het heerlijk vertoeven in zee,
doch ook dit jaar verdronken ook weer veel
mensen. Ook het wandelen in de bergen kostte
mensenlevens.
Zo kan een mooie vakantie in een drama eindigen.

Helaas is na een half jaar nog steeds die vreselijke
oorlog in Oekraïne gaande en het eind lijkt nog niet
in zicht. Mede door die oorlog lijkt wel of de inflatie
steeds hoger wordt.
Boodschappen; de kassabon is iedere week hoger.
Een gemiddeld gezin al snel € 1500 meer kwijt dan
vorig jaar.

De drukte (nee het was chaos)! op Schiphol duurde
voort en velen misten zo hun vakantievlucht. Koffers
gingen niet mee aan boord of kwamen te laat aan.
Met gevolg een paar duizend koffers, opgestapeld in
een van de hallen, die nog afgehaald moet worden.
Maar de directie van Schiphol heeft onlangs
toegezegd dat gemaakte kosten, van bv een
overboeking of extra kosten, worden vergoed!

Energiekosten; een ware aanslag op de portemonnee! Energie-experts zien de energierekening
voor een standaard huishouden met € 4500
oplopen.
Eén op de drie gezinnen komt binnen enkele
maanden financieel in de knel door de extreme
stijging van de gas- en stroomprijs.
Niet alleen de meerpersoonshuishoudens, maar ook
mensen met alleen een AOW en een klein
pensioentje krijgen betalingsproblemen.

Het was me het zomertje wel lieve lezers! Over een
paar dagen gaan we aan september beginnen en de
21e begint de herfst.
Dat het een mooi seizoen mag worden. Ik verheug
me erop!

En van onze regering hoef je ook niet veel
verwachten, ‘we hebben al zoveel gedaan, we
voelen allemaal de pijn’ werd er ijskoud door onze
minister van Financiën meegedeeld. Maar ik kreeg
kromme tenen toen ik las dat EU-ambtenaren een
zeer riante inflatiebonus ontvangen! Wat een lef!

Geniet ervan!
Janny

Dan zijn er nog de boze boeren, die het niet eens
zijn met het huidige stikstofbeleid.
Den Haag was met reces en niemand voelde zich in
het begin verantwoordelijk om zijn/haar gezicht te
laten zien tijdens al die wegblokkades.

‘Overal over vallen’
Is voor anderen
een struikelblok.

Nu zijn de gespreksrondes gaande en er moet heel
wat gebeuren om tot een, voor beide partijen, goed
eind te komen. Maar dat wordt nog een hele klus.

Uit de bundel “Uit eigen bron”
door Gabi Bron
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Bewegen met LOS
en De Remise.

Sjong mei,
tien jaar
zelfstandig

Nu deze zomer, waarin wij weer te weinig
beweging gehad hebben en regelmatig bij de BBQ
gestaan hebben, alweer bijna voorbij is, kan het
misschien wel goed zijn om de spieren en de
gewrichten weer wat soepel te maken voor de
winter.

Na het sluiten van de muziekschool (1946-2012) is
het ‘Seniorenkoor Parnas’ zelfstandig verder gegaan.
De repetitie vangt aan met ludieke stembandoefeningen waarna voornamelijk popmuziek
gezongen wordt. ‘In Nije Dei “ontbreekt dan ook
niet. Dit alles o.l.v. dirigent Ben Brunt. Om de week
komt pianist Remco Hoitsma ondersteunen. Het
koor nodigt u uit eens langs te komen. Graag eerst
iemand van het bestuur bellen, dan wordt gezorgd
voor een tijdelijke koormap.
U kunt zodoende ervaren hoe het er aan toe gaat;
beheersing van het noten schrift is niet
noodzakelijk.

Door de contacten die wij met De Remise hebben,
mogen de leden van LOS één keer gratis meedoen
met de Yogalessen die daar gegeven worden.
Daarna moet u zich bij De Remise opgeven om mee
te kunnen doen.
Deze lessen worden verzorgd door een bevoegde
Yogalerares.
Yoga is een vorm van bewegen waar iedereen op
zijn/haar manier aan mee kan doen, en het kan zelfs
als je op een stoel zit, stoelyoga dus.
Heeft u zin om deze vorm van bewegen een keer uit
te proberen dan kan dat in de maand oktober op de
woensdag tussen 09:30 uur en 11:30 uur.
Er kunnen per keer 2 à 3 personen meedoen.
Om mee te doen moet u zich wel even aanmelden
bij: mevr. Eva Zijlstra, telefoon 06 46280863, dit om
te voorkomen dat er plotseling te veel deelnemers
zijn.

wanneer: woensdag ‘s morgens 9.30 tot 11.45 (niet
tijdens schoolvakanties)
waar: schouwburg De Harmonie Ruiterskwartier 4,
8911 BP stadsbus lijn 6
mail: seniorenkoorparnas@gmail.com
tel. bestuursleden :---058 2151434---06 42969565 --06 24986606---

Pluktuin.

Dat kan in de maand september door de week,
behalve woensdag, tussen 10:00 en 12:00 uur.
Alvast veel plezier met bewegen en wij horen graag
hoe jullie het vonden.

Begin juli heeft Lions Leowardia
officieel de pluktuin in Hempens-Teerns geopend.
Met deze tuin hoopt de organisatie duizenden
euro’s op te halen voor drie goede doelen: het
Straatpastoraat in Leeuwarden, Buurvrouw &
Buurvrouw en het Agrarisch Natuurfonds.

De activiteitencommissie.

Vanaf nu kan iedereen die dat wil zelf bloemen
plukken in de pluktuin aan de Hoek 1 en daarmee
een bijdrage doen aan de drie goede doelen.

KOERSBAL.

Bloemen bestellen kan via lionsleowardia.nl waar
een link staat naar de Pluktuin Hempens. Bestellen
is ook mogelijk via de QR code die op het bord bij de
pluktuin staat. Na het bestellen van de bloemen,
kun je plukken wanneer je wilt.

Koersbal is zowel voor dames als voor heren een
leuke sport. Twee maal per maand komen we op
woensdag bij elkaar, ’s morgens in het Wijkcentrum
Nijlân vanaf 09.30 uur tot 11.30 uur. ’s Middags in
het Wijkcentrum Mozaïek Vrijheidswijk van 14.00
uur tot 15.30 uur. In de pauze gezellig koffiedrinken.
Als alles meezit beginnen we op 7 september a.s.
Kom eens een kijkje nemen. Wij ontvangen graag
wat nieuwe leden. Tot ziens.

De Pluktuin is gelegen op de grond van één van de
clubleden en is door vrijwilligers en sponsors
gerealiseerd. Weinig kosten dus, waardoor zoveel
mogelijk geld gelijk naar de goede doelen kan.
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SENIORENFILM DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2022
NOBODY HAS TO KNOW.
België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk.
Regie: Bouli Lanners Acteurs: Bouli Lanners, Michelle Fairley, Julian Glover, Clovis Cornillac.
We vertrouwen op onze herinneringen om ons te vertellen wie we zijn. Maar
wat als de herinneringen verdwijnen? Wiens verhalen komen er daarvoor in
de plaats? Dat is waar Phil (Bouli Lanners), een Waalse man op een afgelegen
Schots eiland, mee worstelt. Na een hersenbloeding wordt hij wakker met
geheugenverlies. Millie (Michelle Fairley), de dochter van Phils baas,
ontfermt zich over hem. Ze helpt hem om weer aan zijn eigen leven te
wennen, vertelt hem waar hij vandaan komt, waar hij wel en niet van houdt,
en dat zij een geheime verhouding hadden. Het is weer voorzichtig aftasten,
maar gaandeweg geven ze zich aan elkaar over. Oude liefde roest immers
niet. Maar was het wel oude liefde?
Donderdagmiddag 15 september a.s., inloop vanaf 14.00 uur met koffie/
thee.
De film begint 14.30 uur. De entree bedraagt € 11.00 incl. koffie/thee.
U kunt kaarten reserveren/kopen online of aan de kassa. De Sliekerbalie is
behalve op maandag iedere middag geopend.

Altijd al eens binnen willen kijken?
Speciaal voor LOS-leden werd er op 18 mei en
bijeenkomst georganiseerd in het historische
logegebouw van de Odd Fellows. Het gebouw kon
bezichtigd worden en er kon kennis gemaakt
worden met de Odd Fellows en hun gedachtengoed.
De Odd Fellows zijn lid van de wereldwijde
broederschap. Zij verdiepen zich in logeverband in
levensbeschouwelijke vraagstukken en richten zich
daarbij op de maatschappij om zich heen. Belangrijk
is ook de vriendschappelijke band tussen de leden.

te willen weten over de vrouwelijke tak van deze
Orde.
Op 25 september organiseren wij een open zitting,
waarbij u en eventuele andere belangstellende
dames van harte welkom zijn. We beginnen om
19.30 uur en u bent vanaf 19.00 uur welkom voor
een kopje koffie of thee.
Het adres is Emmakade 48, 8933 AT Leeuwarden.
Zou u mij willen laten weten of u dan wilt/kunt
komen?
Met vriendelijke groet, Hannah Klomp (secr. van de
Marijke Muoi Rebekkahloge)
tel. 06 53788972

We waren toen te gast bij de mannelijke loge. De
toen aanwezige LOS-leden gaven toen aan ook meer
9

Lezenswaardig
Renske Jonkman: Dit verdronken land
Is verschenen bij Nijgh & van Ditmar en kost € 20,99
De twee jonge broers Krijn en Lucas Endegeest wonen in het drassige laagland van
West-Friesland: een polder waar de koeien nog op eilanden grazen en met de schuit
over het water worden vervoerd. Wanneer dit eeuwenoude eilandenrijk op de schop
dreigt te gaan, raken de broers verwikkeld in een onderlinge strijd. Moeten ze het land
van hun vader beschermen of met de tijd meegaan?
Dertig jaar later groeit Lucia Endegeest op in de familieboerderij. Ze worstelt met de
beslissing die haar oom in het verleden heeft genomen. Haar zoektocht naar
antwoorden voert haar naar de wildernis van Canada, waar ze ontdekt dat haar lot
onlosmakelijk is verbonden met dat van haar familie en de boerderij.
Dit verdronken land is een ode aan het Hollandse landschap.

Donna Leon: Duister water
Is verschenen bij uitgeverij Cargo en kost € 12,99
Commissario Brunetti wordt opgeroepen aan het sterfbed van de oude Benedetta
Toso. ‘Ze hebben hem vermoord. Het was slecht geld, ik heb hem nog zo gezegd...’
fluistert Benedetta Brunetti toe. Hij belooft de stervende vrouw de mysterieuze dood
van haar man te zullen onderzoeken, die bij leven watermonsters verzamelde voor de
instantie die het water van Venetië controleert.
Met hulp van zijn collega signora Elettra Zorzi weet Brunetti langzaam de waarheid uit
een kluwen van leugens en verduistering te ontwarren, en beseft hij de omvang van de
gevaarlijke boodschap die de vrouw hem toefluisterde. Een boodschap die gevolgen
kan hebben voor de hele regio.
Donna Leon (1942) is grootmeesteres van de sfeervolle crime. Sinds 1981 woont ze in
Venetië, de stad waaraan ze al in haar jeugd haar hart verloor.

JEU DE BOULES
Er is bij de Jeu de boules een leuke gezellige groep
ontstaan. Er wordt met veel enthousiasme
gespeeld. Maar er is altijd ruimte voor meer
spelers. Onze volgende middag is op maandag 5
september a.s. Wij beginnen om 14. 00 uur tot
ongeveer 16.00 uur. De kosten bedragen € 3.50 p.p.
inclusief koffie/thee en gebruik boules. Janny de
Ruiter is weer aanwezig. De locatie: Le Biberon,
Julianapark 2, dit is achter de Kurioskerk.
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Recept van de maand september:
FLAMMKUCHEN MET BRIE,
APPEL EN WALNOOT.
Flammkuchen is een flinterdunne en krokante
brood met heerlijke toppings.
De klassieke versie is belegd met crème fraîche,
uien en reepjes spek.
Deze keer doen we een andere versie.

Ingrediënten:
* 1 rol Flammkuchendeeg ( supermarkt koelvak)
* 1 Granny Smith appel ( in plakjes)
* 1 kleine rode ui ( in dunne ringen)
* 100 gram brie ( in plakjes)
* 1 eetlepel vloeibare honing
* walnoten ( gehakt naar smaak)
* tijmblaadjes

* Beleg dit dakpansgewijze met appel, brie en ui
erover en er tussen.
* Leg daar wat tijmblaadjes overheen.
* Druppel de honing over het geheel en bestrooi
eventueel gehakte walnoot.
* Dan 15 tot 18 minuten in de voorverwarmde
oven.
Flammkuchen is altijd lekker bij de borrel, tijdens de
lunch of als voorgerecht.

Bereiding:
* Verwarm de oven voor op 180 graden.
* Rol het deeg met papier en al uit en leg dit op de
bakplaat.

Eet smakelijk!
Uit: “Wereldwijd Borreltijd” van Susan Arezt

50Plus Beurs 2022

De 50PlusBeurs is al 28 jaar ’s werelds grootste
evenement voor actieve plussers met 550 stands
boordevol informatie, entertainment en aanbiedingen.
Thematisch ingedeeld met workshops, presentaties
en vele optredens op podia met muziek, modeshow
en theater.
Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen.
Bekende Nederlanders zult u er tegenkomen zoals
Frits Spits, mr. Visser, Karin Bloemen e.v.a.
De beurs wordt gehouden in Het Jaarbeurs in
Utrecht van 13 t/m 17 sept. en de openingstijden
zijn van 10.00 uur – 17.00 uur.
Kaarten kosten online € 17,50
Aan de kassa € 20.00
Komt u met de trein dan is het plm. 10 minuten
lopen vanaf Utrecht Centraal.
Foto: Johan Eisma

Meer info: www.50plusbeurs.nl
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Financiën.
In 2023 wordt het maximum € 27.231,=.
Dit bedrag is gelijk aan de gewone eenmalig hoge
schenkingsvrijstelling.
Het hoeft dan niet aan een huis te worden
besteed.

Zonnepanelen
De salderingsregeling voor zonne-energie
wordt in 2023 nog niet afgebouwd.
Hierdoor kunnen eigenaren van
zonnepanelen de stroom die ze zelf
opwekken ook in 2023 volledig
wegstrepen tegen de stroom die ze van het
energiebedrijf afnemen, tegen de dezelfde prijs.

Wie de ‘jubelton’ niet in één keer kan schenken,
mag het bedrag ook over drie jaar uitsmeren, als
er maar wel dit jaar mee wordt begonnen!

De reden van het uitstel is dat energiebedrijven
meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden.
Het uitstel maakt het gemakkelijker om de
aanschafkosten (snel) terug te verdienen.
Het is uiteindelijk de bedoeling de
salderingsregeling in stapjes af te schaffen.

Nieuw spel:
‘Maxi-Memo
Vroeger en Nu’
Het is een uniek memospel,
want de kaarten laten zowel toen
als nu zien.
Zoals de televisie van toen en eentje van nu, een
vliegtuig van toen en een vliegtuig van nu.
Zo traint u speels het geheugen. 34 kaarten, dus 17
combinaties, zijn 9 bij 9 cm extra groot.

Contant geld
De komende jaren moet het Nederlandse
betalingssysteem voor alle Nederlanders
toegankelijk blijven. Een belangrijk onderdeel
daarvan is contant geld. Hoewel het gebruik van
cash de laatste jaren hard daalt (en de kosten ervan
dus toenemen), moeten euromunten en -biljetten
beschikbaar blijven.
Dat zegt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn
nieuwe betaalvisie voor de komende jaren. Met het
verdwijnen van cash en het sluiten van steeds meer
bankkantoren en geldautomaten is de waardering
van zwakkere groepen in de samenleving voor
betaaldiensten sterk afgenomen. De gemiddelde
consument gaf in 2021, net als vijf jaar eerder, een
dikke voldoende.
Maar ouderen, laagopgeleiden, mensen zonder
internet en mensen met een handicap zoals
bijvoorbeeld doven, blinden of mensen die aan een
rolstoel gebonden zijn, geven de Nederlandse
betaaldiensten nog maar een kleine voldoende. En
dat baart DNB zorgen.
Maar geen zorgen mensen; cash geld blijft!

Het spel is zowel geschikt voor volwassenen als
kinderen en door de grootte en herkenbare
afbeeldingen is het ook leuk om te spelen met
mensen die ( beginnend) dementeren.
‘Maxi-Memo Vroeger en Nu’ kost € 24,50 bij
spelplus.nl of bij een spellenwinkel.

Hackers en printers.
Draadloos printen via de wifi is fijn, want er is dan
geen gedoe met kabels. Maar zo’n draadloze printer
is wel een gemakkelijke prooi voor internetcriminelen!
Zij kunnen printopdrachten verstoren of de printer
overnemen en het apparaat inzetten voor een
aanval op andere netwerken. Beveilig daarom de
router (en dus de wifi) met een sterk wachtwoord
en installeer updates.

Jubelton
Iets heel anders, maar dan indien je geld genoeg
hebt.
Geld schenken aan bijvoorbeeld een kind voor het
kopen of verbouwen van een eigen woning, kan dat
het beste dit jaar nog doen.
In 2022 mag nog € 106.671.= belastingvrij worden
geschonken aan 40-minners die dit geld in een
eigen woning steken.

Of verbind de printer
met een kabel aan de
computer en zet
draadloos printen uit.

12

Vierde deel van de coaster ms “Viod”
door Gjalt van Bruggen.
Nadat we Denemarken hadden verlaten zetten we
koers naar Zweden. Na een rustige reis op de
Oostzee kwamen we na een dag varen tegen de
avond in Gavle aan waar we platen ijzer gingen
laden voor Kritstinehamn, gelegen aan het
Vanermeer ook wel Wenermeer genoemd met een
oppervlakte van 5655 km2
Na zes uur varen kwamen we dan eindelijk in
Finland aan in de plaats Kemi waar we hout
moesten laden voor de Firma Jongeneel te Utrecht.
Het hout stond al klaar op de kade en zodra we
aangemeerd waren en het ruim open was begon
men met het laden. Eerst moest het ruim vol en
daarna nog een grote deklast. Dit laden werd
meestal gedaan door vrouwen!

We gingen eerst naar Göteborg en dan door naar
Gota door het Trollhättekanaal naar boven door drie
sluizen welke in de rotsen zijn uitgehouwen. Een
hele belevenis, die je niet gauw weer vergeet. Na de
sluizen voeren we zo het Wenermeer op en dan na
nog een dag varen kwamen we in Kritstinehamn aan
waar ze direct met het lossen begonnen.
De volgende dag ging ik nog even vlug de wal op om
twee overhemden te kopen, zijde met silk, die zijn
mooi en die zijn alleen maar in Zweden te koop.
Toen ik terug aan boord was hoorde ik: “Als we leeg
zijn gaan we naar Finland om hout te laden voor
Holland”. Was dat even goed nieuws.
Eerst weer door de sluizen maar nu naar beneden
wat ook weer een hele belevenis was en even later
voeren we Gota voorbij en dan was het nog drie
dagen varen naar de Botnische golf, waar de
loodsboot wachtte en een loods overzet voor de
doorvaart.

Hoe het verder ging vertel ik de volgende keer.
Gjalt van Bruggen, ex-scheepskok op de ms “Viod”.

Oogsten in de Herfst
Wat voor heerlijks brengt ons dit seizoen?
Het bezorgt ons smakelijke appels: rood, geel of
groen.
In de nazomer is er de appelpluk,
dan heeft de fruitteler het bijzonder druk.

Meer in het zuiden oogst men allerlei soorten
druiven,
je kunt zomaar de geur van een glas rode wijn
opsnuiven.
Druiven plukken bij de wijnbouwer in het buitenland
gebeurt ook altijd nog met mensenhand.

Hij kan veel andere vruchten oogsten
en plukt ze allemaal, ook de allerhoogsten.
Lekker sappige peren liggen te koop bij de
groenteman,
ze komen alle van de boom: Doyenne, Conference,
Gieser Wildeman.

Welke grote vrucht kenmerkt daarnaast dit seizoen?
Het is de kleurige ronde oranje pompoen.
En wat vinden we momenteel in het bos?
Zwammen en paddenstoelen in en onder het zachte
mos.
Bron: Herfst, www.yolievzw.com
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Weetjes.

Klittenband
Hoe is klittenband
eigenlijk ontstaan en wie
bedacht het ?
Dat was een
Zwitser, Georges
de Mestral, die
het bedacht in 1941 na een wandeling met zijn
hond. Hij merkte hoe de vacht van zijn viervoeter
vol zat met groene stekelige plakballetjes, de
vruchten van de grote klit.
De uitvinder verbaasde zich erover hoe lastig de
klitten loslieten.

Geldautomaat
Wanneer je bij een geldautomaat staat te pinnen
vraag je je dan weleens af hoeveel geld er maximaal
in een geldautomaat kan?
Dat is omgerekend zo’n tachtig miljoen euro. Al
heeft er in de praktijk nog nooit zoveel geld in een
automaat gezeten.
Medewerkers van de Geldmaat zullen uit
veiligheidsoverwegingen niet vertellen hoeveel er
precies in hun automaten zit, maar het gaat tot ruim
over de 100.000 euro.
Geldautomaten bevatten namelijk vooral
geldcassettes (dat zijn beveiligde doosjes).

Met een microscoop ontdekte hij dat ze kleine
haakjes hadden, Hiermee grijpen ze zich vast aan de
vacht van dieren. De Mestral kwam op het idee voor
een handig sluitingssysteem.

Zou je de ruim 12.000 beschikbare plekken van een
grote automaat vullen met briefjes van 500 euro
dan kom je al op zes miljoen uit.
Maar stop je er de duurste biljetten ter wereld in,
die van 10.000 Bruneise dollar ( 6700 euro) dan kom
je in de buurt van tachtig miljoen euro.

Het kostte hem tien jaar voor hij het voor elkaar
had: een band van synthetisch materiaal, bedekt
met kleine haakjes en lusjes die in elkaar grijpen als
je ze op elkaar drukt.
Oorspronkelijk zaten de lusjes en haakjes op
dezelfde band. Het klittenband van tegenwoordig
bestaat uit twee lagen: een met kleine haakjes en
een met lusjes.
De uitvinder noemde het materiaal ‘velco’ en de
naam wordt in veel landen nog steeds gebruikt.

Rijbewijs verlengen.
Het CBR eist dat alle 75-plussers en zieken die hun
rijbewijs willen verlengen vanaf juli j.l. weer een arts
bezoeken. Afspraken mogen niet meer digitaal.
Artsen en medische keuringsbedrijven vrezen voor
oplopende wachttijden.

Aluminiumfolie.
Wist u dat een propje aluminiumfolie in de
vaatwasser goed werkt tegen vlekken op bestek en
pannen?

Vaak zijn keuringen op z’n zachtst gezegd een farce.
Iemand die een hartinfarct heeft gehad en ook nog
diabetes is wordt gekeurd door een keuringsarts.
‘Blijkt dat de arts geen idee had waar de medicijnen
voor dienen die op het meegenomen lijstje stonden’
aldus een 75-jarige.

Vanwege de chemische reactie tussen de
aluminiumfolie en het vaatwastablet zullen de
vlekken als sneeuw voor de zon verdwijnen. Deze
truc werkt ook als u in een teiltje afwast, maar zorg
dan wel voor kokend heet water.

Heeft het wel nut een fysieke keuring bij een ziekte
zoals diabetes?
Bij een arts sta je na vijf minuten weer buiten en
ben je minimaal € 75 armer. Als brildrager moet je
naar de oogarts wat ook weer tijd en geld kost.
Bij de opticien doen ze precies hetzelfde!

Nu we toch in de keuken zijn nog een tip. Wanneer
u een roestvrijstalen gootsteen heeft, en uw handen
ruiken erg na het snijden van uien of knoflook, ga
dan gewoon met uw handen door de roestvrijstalen
gootsteen en uw handen zijn weer bijna reukloos.
Bron: o.a. Quest

Krijgt het CBR teveel macht?
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In het kader van de herdenking van het zogenaamde Rampjaar van 1672, 350 jaar geleden, is het wellicht
nuttig om enige aandacht te schenken aan het feit dat ook de Friese landen destijds van alle kanten
bedreigd werden. Hier voornamelijk door de bisschoppen van Munster en van Keulen. Vanaf september
2022 herdenkt Friesland het Rampjaar met een reeks van activiteiten. www.friesewaterlinie.nl

De Friese Waterlinie 1667-1673;
Het rampjaar 1672
Driehonderdvijftig jaar geleden werd in de
Republiek der Verenigde Nederlanden, het huidige
Nederland, het jaar 1672 omschreven als rampjaar.
De vaderlandse geschiedenis leert ons dat er
destijds sprake was van een redeloos volk, een
radeloze regering en een reddeloos land. De
Republiek werd aan vier zijden aangevallen. Op zee
door de Engelsen en op het land vanuit het zuiden
door de Fransen en vanuit het oosten door een
tweetal krijgshaftige bisschoppen: die van Munster
en die van Keulen.

van Galen (1606-1678), de baas in Munster en die in
de wandelgangen Bommen Berend werd genoemd
en Maximiliaan Hendrik van Beieren (1621-1688)
die de scepter zwaaide in het bisdom Keulen.
Beide prelaten teisterden overigens al sinds 1665 de
oostelijke delen van de Republiek waarbij
verschillende steden en versterkingen met enige
regelmaat van bezetter wisselden. Op het platteland
werd, met name, “door die van Munster allerhande
moedwil gepleegt”.
De Republiek kon hier weinig tegenover stellen.
Jarenlang was de defensie sterk verwaarloosd en de
krijgsmacht verkeerde in een allerbelabberste staat:
de “doode weermiddelen” waren “seer desolaete,
seer vervallen en ongeramponeert”. Ook van de
Staten Generaal, de toenmalige regering, ging
weinig uit. Alvorens beslissingen te nemen werd
voor elk wissewasje een commissie in het leven
geroepen om te visiteren, examineren, de retroacte
nae te sien ende van alles rapport te doen”. Klinkt
het u ook zo bekend in de oren?
Er waren een aantal lichtpuntjes. Een tweetal niet
geheel betrouwbare Duitse keurvorsten en de
Duitse keizer Leopold I (1658-1705) verleenden
hand- en spandiensten en met de Spaanse
landvoogd in de zuidelijke Nederlanden (nu een
bondgenoot) was een verdrag gesloten voor
wederzijdse bijstand.

Inleiding
Wat was het geval? De Franse koning, Lodewijk XIV
(1638-1715), had in de jaren 1665/1668 oorlog
gevoerd met Spanje in en om de zuidelijke
Nederlanden (het huidige België) die destijds
Spaans bezit waren: de z.g. Devolutie-oorlog. Een en
ander had te maken met het feit dat de Spaanse
troon leeg kwam te staan (Philips IV van Spanje was
overleden en had geen opvolger) en Lodewijk graag
zag dat zijn vrouw, Maria Theresia (1638-1683), de
dochter uit het eerste huwelijk van de Spaanse
koning, hierop plaats zou kunnen nemen. Bij de
Vrede van Aken in 1668 werden, als resultaat van
deze oorlog, een twaalftal Vlaamse en Henegouwse
steden aan Frankrijk overgedragen.
Lodewijk, sterk overtuigd van zijn eigen kunnen,
leek het een goed idee om gelijk maar door te
stoten naar het noorden, naar de Republiek. Zijn
eigen militairen vonden dat niet zo’n goed idee. Zij
wezen hem op het feit dat in dat noorden een nogal
ongemakkelijke prins heerste: Willem III van Oranje
(1650-1702) die later ook nog koning van Engeland
zou worden en die fors van zich af kon bijten.
Zij meenden er goed aan te doen om eerst wat
bondgenoten te werven. Zo gezegd zo gedaan. Met
veel geld en goede woorden werd eerst de Engelse
koning, Charles II (1630-1685), er bij gehaald en
vervolgens werd er een beroep gedaan op twee
opportunistische bisschoppen: Christoph Bernard

De verdediging van de noordelijke
gewesten
De noordelijke gewesten, het huidige Friesland,
Groningen, Drenthe en de Kop van Overijssel
werden in het zuiden beschermd middels een
doorgaande linie die zich uitstrekte van de vesting
Hasselt, via de Ommerschans naar de vesting
Coevorden. Daartussen lagen uitgebreide en
onbegaanbare veen- en moerasgebieden.
De noordelijke c.q. oostelijke verdediging, voor een
deel op huidig Duits grondgebied, bestond uit een
reeks van versterkingen vanaf Coevorden via de
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vestingen Bourtange en Nieuwerschans naar de
Dollard. Richting het noordwesten, tot ongeveer 10
km. boven de vesting Delfzijl, lagen een aantal
kustbatterijen. Nog verder oostelijk, langs de Eems,
lagen de door de Republiek bezette Dijlerschansen
en de vestingen Leerort, Meppen en Lingen; ook
hier was er sprake van uitgebreide, moeras- en
veengebieden.
Meer naar het westen toe lag een tweede linie die
geconcentreerd was rond en ten zuiden van de stad
Groningen. Drenthe werd in de tweede lijn
verdedigd door een elftal posten achter het riviertje
de Hunze.

voldoende bezetting, deze linie onneembaar zou
zijn.
De Oude Friese Waterlinie, voorzien van de nodige
inundaties, liep eveneens van zuidwest naar
noordoost door het gewest. De Linie begon aan de
Zuiderzee bij de Kuinderschans – op Overijssels
grondgebied – en volgde de Lendevallei over de
Slikenborchskans, langs de Lende naar de Alde Fear,
de skans aan de Blessebrêge, de skans bij de Alde
Fallaat en de Beckhofskans.
Het hogerop gelegen deel van de Lende was zo smal
en ondiep dat het als hindernis geen enkele waarde
meer bezat en de linie versprong dan ook, via de
versterking bij Aldeberkeap, terug naar de
Tjongervallei bij het werk aan de Tolbrêge om
vervolgens via de skans bij Makkingea aan te sluiten
op de Breeberger- en Ienerskans (Zwartendijksterof Eenerschans).Deze laatste op Drents
grondgebied. De linie sloot hier aan op de Posysje
De Leek, onderdeel van de Fries/Groningse
waterlinie.

De Friese waterlinies
Elk gewest, zo ook Friesland, had voor de
verdediging van het eigen grondgebied bepaalde
(theoretische) voorzorgen getroffen.
In Friesland kon men beschikken over een tweetal
doorlopende verdedigingslinies: de Oude- en de
Nieuwe Friese Waterlinie. De Nieuwe Linie werd
gevormd door de van zuidwest naar noordoost
lopende lijn van meren, de verbindende vaarwegen
en de te stellen inundaties. Zelfs in de jaren ’30 van
de vorige eeuw was men nog van mening dat, bij

Niet alles werd op één kaart gezet. Achter de
doorgaande Friese waterlinie waren een aantal
stellingen ingericht die verband hielden met een
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eventuele doorbraak. Bij een
centrale doorbraak kon weerstand
geboden worden bij de werken
rond Hearrefean en bij de skans aan
de Skoaterbrêge. Een oostelijke
doorbraak kon worden voorkomen
middels de versterkingen bij De
Gordyk en bij de Baensterskans;
een derde linie, achter het water,
lag bij de Alde Skou en bij Grou.
Als de vijand de tweede
aanvalslinie via De Leek naar de Lauwerszee zou
volgen, dan moest de Friese linie vanaf de
Ienerskans met behulp van een zoutwaterinundatie
en de nodige schansen – onder meer bij Fryske
Peallen, Kommersyl en Munnikensyl – tot aan de
Lauwerszee worden uitgebreid.
Achter deze gewestelijke linkervleugel kon daarna
nog weerstand geboden worden in drie
opeenvolgende lijnen: veldversterkingen achter de
Burgummerma en bij de daarbij aansluitende dam
met dezelfde naam (zie kaartje), idem in de lijn
Suwâld – Tytsjerk – Hurdegaryp en op zes kilometer
ten oosten van Ljouwert de Swarteweiskansen
Albertine Agnes en Hendrik Casimir. Via Ljouwert
liep de linkervleugel over de vesting Dokkum naar
Ingwierum, Esumasyl en de Skans (Oostmahorn).
Vanuit de vestingen Ljouwert en Dokkum werden,
via het binnenwater, de diverse verdedigingswerken
bevoorraad. Ook lagen hier de reservetroepen en
de hoofdkwartieren van de verschillende
krijgsmachtonderdelen.

water van de riviertjes uitwaterden naar zee. Het
bezit van deze sylen was een voorwaarde voor de
beheersing van de waterstanden en deze werden
dan ook als eerst door vriend en vijand beschanst
en bezet. Voor Friesland waren een vijftal sylen van
groot belang: die bij Kuinre aan de Zuiderzee
(Overijssels grondgebied), bij Slikenborch waar
Lende en Tjonger samen komen, bij de Skans en
Munnikensyl aan de Lauwerszee en bij Kommersyl
aan het Dokkumerdiep.
Er kon op twee manieren geïnundeerd worden. De
naar buiten draaiende syldeuren kon men, bij eb,
gesloten houden, zodat het zoete binnenwater
geleidelijk aan steeg en de riviertjes buiten hun
oevers traden. Als alternatief kon men de syldeuren,
bij vloed, open laten staan waardoor het zoute
water naar binnen stroomde en hetzelfde effect
werd verkregen.
Dit laatste werd zoveel mogelijk vermeden vanwege
de schade die aan de landerijen en gewassen zou
worden toegebracht. Boeren waren sowieso de
dupe bij wat voor inundaties dan ook! Wettelijke
schadevoorzieningen bestonden nog niet; deze
zouden eerst in 1896 bij de invoering van de
Militaire Inundatiewet geregeld worden. Een enkele
keer gebeurde het wel dat er, tijdelijk, vrijdom van
belasting werd toegepast; het z.g. remis van
verponding (teruggave van een soort
grondbelasting, gebaseerd op de pondemaat van ca.
0.37 ha.).
Dit kon echter niet voorkomen dat met enige
regelmaat inundaties illegaal werden afgetapt en bij
het stellen van de inundaties kwam het meerdere
malen voor dat de plaatselijke boeren zich
gewapenderhand daartegen verzetten.
Overigens was het laten vollopen en buiten hun
oevers laten treden van de riviertjes in verband met
het verhang (verhouding verval/lengte) meestal niet
voldoende. Om over de totale lengte van zo’n

Het gros van de verschillende verdedigingswerken
moest echter in 1672 opnieuw worden
“opgemaeckt”, omdat zij, zoals bij inspectie bleek
“seer desolaete, seer somber ende van geen valeur”
waren. Men verzuchtte dat de verwaarloosde
verdedigingswerken “aenlochsels sullen syn voor die
tegen onsen Staet soude willen machineren”.

De inundaties
De inundaties (opzettelijk uitgevoerde
onderwaterzettingen) in de noordelijke provincies
verschilden sterk met die in, bijvoorbeeld, de
Hollandse waterlinies. Hier lagen geen grote, brede
rivieren met een groot debiet (stroomsnelheid per
tijdseenheid), maar kleine, nauwelijks stromende
riviertjes of stroompjes.
Van groot belang waren hier de z.g. sylen (zijlen), de
“sluizen” die langs de kust, bij eb, het overtollige
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VOLENDAM - MARKEN

riviertje te kunnen inunderen moest een stelsel van
dammen en sluizen aangelegd worden, iets dat
uiteraard ook weer verdedigd moest worden.

Maandag 18 juli j.l. zijn wij met 53 opgegeven
personen vertrokken richting Volendam. De
weersvoorspellingen zijn tropisch warm, maar
gelukkig heeft niemand afgezegd. De bus is heerlijk
koel met de airco. Op de Afsluitdijk moet er even
worden gewacht bij de sluizen van Kornwerderzand.
Chauffeur Geert belt alvast naar ons koffieadres in
Katwoude, de Simonehoeve, dat we iets later
komen dan de geplande 10.00 uur. Bij aankomst
worden wij hartelijk ontvangen door een heer in
Volendammer-dracht. Binnen is het heerlijk koel,
daar staat de koffie/thee en gebak reeds op de
tafels. Na de koffie worden wij verwelkomt door
Luuk in een demonstratieruimte, waar deze
welbespraakte jongeman ons uitleg geeft over het
kaasmaken.

De bevelvoering
Voor de duur van de veldtocht was Syn Hooghheyt
den Prince van Oranien, stadhouder Willem III
(1650-1702) benoemd tot kapitein-admiraalgeneraal. Deze benoemd op zijn beurt de
veldmaarschalk Johan Maurits van Nassau-Siegen
(1603-1679) tot “generael ende opperhooft over de
militie te peerdt ende te voet” in de noordelijke
gewesten.
Friesland had een eigen stadhouder in de persoon
van de minderjarige Hendrik Casimir van NassauDietz (1657-1696). Voor hem trad zijn moeder
Albertina Agnes (1634-1696), een dochter van
Frederik Hendrik, als voogdes op.
Voor de benoeming van Johan Maurits werd het
bevel in Friesland gevoerd door de luitenantgeneraal Hans Willem van Aylva (1633-1691) door
de Friezen de “ontzaggelijke generael” genoemd en
in Groningen vervulde luitenant-generaal Carel
Rabenhaupt van Sucha (1602-1675) een dergelijke
functie. Drenthe werd vertegenwoordigd door de
Drost, Hendrik Wilhelm Munster van Bernsau (16201681) die opdracht kreeg met het in Meppel
gestationeerd “vliegent leger” de passages in
Drenthe “met goede en suffisante slaghboomen sal
hebben te doen voorzien om in tijden van nooth
geslooten ende beseth te kunnen werden”.

Daarna een demonstratie klompen maken. Na
afloop is iedereen vrij om door de ruime winkels te
dwalen, kaas en mosterd te proeven. De winkel doet
hierna goede zaken. Wij kunnen nu aanschuiven
voor een heerlijke lunch. De soep en de kroketten
werden niet gemist. Na de lunch zet Geert ons aan
de rand van Volendam af, hij mag met de bus niet
verder. Door de warmte is het voor een aantal
personen wel even afzien.
Gelukkig komen wij al snel in het centrum, hier is
altijd wel een heerlijke schaduwplek te vinden. Om
15.00 uur worden wij bij de haven verwacht voor de
overtocht naar Amsterdam. Helaas moet er nu ook
verder worden gelopen dan de bedoeling was. De
kapitein had n.l. vergeten een aanlegplaats te
reserveren. Gelukkig na een warme wandeling, ligt
daar onze boot te wachten. Het is een prachtige
ruime boot, kunnen binnen en ook boven op het
dek plaatsnemen. Wij zijn de enige passagiers aan
boord. De kapitein vertelt onderweg langs de route
verschillende bijzonderheden. Het is een prachtige
tochten het is nog vrij rustig op het water.

De gevechtshandelingen
De gevechtshandelingen vallen buiten het bestek
van dit artikel.
Sjouke Elgersma
N.B. Een schans was een gesloten, aarden, met hout
versterkt verdedigingswerk, meestal rondom
voorzien van een gracht en met legeringsfaciliteiten.
De schansen werden, afhankelijk van het terrein,
uitgevoerd in verschillende vormen: vierkant, drieof vijfhoekig, stervormig, ovaal e.d. De
Beckhofschans uit 1623, noordwest van Boijl, is in
2012 geheel gerestaureerd en (gratis) te bezoeken.
Een aanrader!

Heel apart wij komen door de Oranje Sluizen en dat
je over de Coentunnel vaart, langs het Centraal
Station zie je de stad van een heel andere kant.
Middenin Amsterdam staat de bus weer gereed. Op
de terugreis nog een heerlijk diner in ’t Haske in
Joure. Het was ondanks de warmte toch een hele
geslaagde dag.
Froukje Bruining.
18

Nieuws van ouderen-sociëteit “De Remise”.
ZOMER
Wat hebben we een mooie zomer, vindt U ook niet? Veel zonuren en mooie avonden, we
hopen dat u er allemaal van genoten heeft ! Al weten we dat er veel ouderen zijn die van
de warmte veel last hebben. Ook voor hen geldt, dat wanneer u dit leest, de grootste
warmte vast alweer verdwenen is.
En we beginnen samen weer met frisse moed aan de activiteiten van LOS en de Remise !
VAN DE BESTUURSTAFEL
Sinds kort is Ilse Heineke ons bestuur komen versterken en dat is voor de
bestuursleden een welkome aanvulling! Onderaan vindt u een door haar
geschreven stukje over de zondag-soosen.
Nu we het er toch over hebben: de eerstvolgende soos zal zijn op zondag 18
september om 15.00 uur. Dan zal Julia Konings met ons een klankschalenreis
gaan maken! Even een korte uitleg: Julia vertelt een mooi verhaal, waarbij ze
een heel instrumentarium bedient, om het verhaal meer leven in te blazen.
We zitten gewoon op de stoel en luisteren naar haar stem, de klankschalen en
andere instrumentjes.
Op zondag 16 oktober om 15.00 uur gaat ons bestuurslid Frank u vertellen over zijn verblijf in Afrika, waar hij
als arts werkzaam was.
Geef je wel op, want vol = vol. Procedure zondag-soosen.
De aanmelding kan als vanouds via de lijst in de
Remise en telefonisch op werkdagen tussen 10.00
en 12.00 uur via tel.nr. : 06 – 49521591. Wij willen
iedereen wel de kans bieden om aan de soos te
kunnen deelnemen maar onze ruimte is beperkt.
Daarom gaan wij met een tijdschema werken.
Iedereen kan zich aanmelden. De leden van de
Remise hebben voorrang. In de week voor de datum
van de zondagsoos, staat de inschrijving open voor
iedereen. Toegang is verder op volgorde van
aanmelden. Niet-leden komen eerst op de
wachtlijst. U krijgt dan bericht als er nog plaats is.
Wij vragen bij aanmelding uw telefoonnummer en
zo mogelijk e-mailadres. Gebruikt u e-mail dan
geven wij bericht via de mail. U krijgt uiterlijk
woensdag voor de soos bericht van ons.

ROZEE
ROZEE Leeuwarden is de contactgroep van
COC Friesland voor lesbische, homo- en
biseksuele ouderen (50 +) uit Friesland. De
bijeenkomsten zijn voor ieder die zich bij
deze doelgroep betrokken voelt.
De volgende bijeenkomst is op 20
september 14.00 uur in het Fries
Landbouwmuseum, Felling 6, 8912 CG
Leeuwarden.
Aanmelden uiterlijk 18 september bij
Anne.Veenendaal@online.nl, 06 49664328
Nadere informatie: www.cocfriesland.nl
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Jaap’s Hoekje

afvoerroute voor geluidsapparatuur en
horecabenodigdheden van Neushoorn.
Aan weerszijden van de vroegere Schavernekspijp
stonden in de 16e eeuw al twee watermolens die
zorgden voor de broodnodige waterbeheersing.

Waar zijn onze molens
gebleven?
In Leeuwarden wonen en Mulder,
Molenaar, Meuleman, Van der Molen of Van der
Meulen heten? Dan is de kans groot dat één van je
voorouders iets met molens te maken heeft gehad.
In de laatste vier eeuwen hebben maar liefst 43
bedrijfsmolens het beeld in onze stad bepaald. De
stratengids van Leeuwarden geeft nu nog maar drie
hints op het zoekgegeven molen: Molenstraat,
Molensteeg en Molenpad.

Molenpad
In een heel ander deel van de stad ligt, evenwijdig
aan het Zuidvliet, het Molenpad. Dat pad dankt zijn
naam aan de molen die op de plek van de huidige
Menno van Coehoornstraat stond. De molen zelf
staat al ingetekend op een kaart van Hendrik van
Deventer van omstreeks 1560.
Weinig tastbaars over
Op de kaart die Johannes Sems rond 1600 van
Leeuwarden maakte tellen we binnen de grachten
alleen al zeven molens. Inclusief de buitengebieden
wordt dat aantal
al snel
verviervoudigd.
Maar daarvan
vinden we
nauwelijks iets
meer terug. Van
molen De (Jonge)
Fenix aan
Pietersburen
(Zuidvliet) is
alleen nog een
muursteen over.
Nota bene
ingemetseld in de
zijmuur van het Sint Anthoon in de Pijlsteeg (foto 3).
Na 1895 brandde de molen tot twee keer toe af
voordat hij in 1904 definitief gesloopt werd.
Even verderop aan het Zuidvliet is de oude romp
van oliemolen De Haan (ooit nog deel uitmakend
van Van Duuren's stoomketelfabriek) bewaard
gebleven. De molenromp is optimaal gerestaureerd
en in gebruik als een bijzondere horecaonderneming. ‘Eten in de molen’ wordt gerund door
mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt.

De Molenstraat
draagt deze naam al
vanaf 1924 en
dankt haar aan
korenmolen Het
Lam (foto 1), die
vanaf 1830 aan de
Westersingel heeft
gestaan. De molen
is in 1919
gedeeltelijk
gesloopt en het
restant (later in gebruik bij de CAF) heeft het tot
1988 uitgehouden. De molenaar heette Vosman.
Die naam vinden we dan ook deels terug in de
liefkozende 'tweede naam' van het Westerpark.
Door de verbastering van Vosman en de combinatie
met park, is de naam 'Vosseparkje' in Leeuwarden
bekender dan de officiële,

De watermolens aan het Schavernek
Aan de andere kant van de Westerstadsgracht, aan
het Mata Hari-plein tegenover De Harmonie (zeg
maar het ‘scheve’ stuk van het Groot Schavernek)
vonden we de Molensteeg. De steeg gaf tot voor
enkele jaren toegang tot het troosteloze hart van de
buurt rond de Wolvesteeg, tussen Nieuwestad en
Ruiterskwartier. In die hoek is
de gemeente druk bezig
geweest met de ombouw van
een aantal oude panden naar
het nieuwe muziekpodium
Neushoorn. De Molensteeg
(foto 2) is bij die operatie
afgesloten. Het doet nu alleen
nog dienst als aan- en

De Arend en De Leeuw
Korenmolen De Arend op de Vrouwepoortsdwinger
(foto 4), op de ‘kop van de Nieuwestad’, is als laatste
Leeuwarder molen afgebroken in 1901. Eén van de
‘belendende percelen’ is al jarenlang bekend in de
Leeuwarder horeca. Namen als “De Plantage”,
Marokkaans restaurant Agadir en Liuwherne (met
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Hogeschool die het
een aantal jaren
geleden een
enorme opknapbeurt heeft
gegeven. Het beeld
van de molen is
wel weer teruggekeerd, zij het in
transparante vorm
(foto 5); de
gebouwen worden
gebruikt voor
vergaderingen,
bijeenkomsten en
lezingen.
Aan de overzijde
van de Dokkumer
Ee stond ooit,
naast Houthandel
Timmermans, de
monumentale
houtzaagmolen De
Fisker. De molen
aan de Houtpolle
brandde in 1964
tot aan de grond
toe af (foto 6) en
werd nimmer weer
opgebouwd.
Molens raakten uit
de tijd..

een Nederlandse ‘kaart’) passeerden hier de revue.
Op dit moment vinden we op deze locatie het sushien grillrestaurant Minato. Met de komst van Minato
verdween ook de mooie wandschildering achter de
bar van Liuwherne, voorstellende de historische
omgeving van Westerplantage met de oude ‘Arend’.
Op de Oldehoofsterdwinger in de Prinsentuin, de
plek waar zich nu het Pier Pander-tempeltje bevindt
stond vanaf 1690 -op het destijds veel hogere
bolwerk- korenmolen De Leeuw. Een fraaie
muursteen, afkomstig van een molen uit Oldeboorn,
is in 1874 geplaatst in het al even mooie
molenaarshuisje. Het houdt de herinnering aan
beide molens levendig.
De tekst erop luidt:
'Gelijk de Moolen draait geswint
Soo loopt onse tijd ten Endt'
met daaronder de tekst met de datum van de bouw:
'Een duisent Seven hondert Sestig en Een (1761)
heeft Isek Durks hier angeleit den Eersten Steen'.
De molen werd in 1882 afgebroken, het bolwerk
werd afgegraven en de grond die hierbij vrijkwam
werden o.a. de Eewal en het Heerenwaltje
gedempt. Het Pier Pander tempeltje staat hier al
vanaf 1924.

Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com

De Eendragt en De Fisker
Aan de Dokkumertrekweg vinden we nu nog (de
inmiddels gerestaureerde) restanten van de ronde
stenen stellingmolen De Eendragt. Omstreeks 1889
is de bovenbouw naar Anjum verhuisd om de daar
afgebrande en herbouwde korenmolen te
completeren. De resterende ronde onderbouw aan
de Dokkumertrekweg is uniek. Achtkante
stellingmolens met ronde stenen bovenbouw zijn er
meer geweest, maar ronde molens met een
achtkante bovenbouw zijn er nagenoeg niet. Het
aangebouwde pakhuis met trapgevel in neoHollandse renaissancestijl is ook heel bijzonder. Het
geheel behoort tot het complex van NHL Stenden

Foto’s: Historisch Centrum Leeuwarden
Foto 1: Korenmolen Het Lam, gefotografeerd vanaf
de Oldehove
Foto 2: Molensteeg met op de achtergrond het
Groot Schavernek
Foto 3: Gevelsteen De Jonge Fenix in de Pijlsteeg
Foto 4: De Arend, Vrouwepoortsdwinger
Foto 5: Molen De Eendragt ‘ nieuwe stijl’
Foto 6: De Fisker gaat in vlammen op
Noorderstadsgracht met Korenmolen De Leeuw in
de Prinsentuin (Foto Dikken en Hulsinga)
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Gezondheid

September
steekmuggentijd.

Bloeddonatie
Alom wordt het belang ingezien van méér bloed- en
plasmadonoren.
Althans, ruim 77% van de Nederlanders is daarvan
overtuigd, blijkt uit de Bloedmonitor van bloedbank
Sanquin.
Maar zo’n 43% van de Nederlanders heeft de indruk
zelf (medisch) niet geschikt te zijn om bloed of
plasma te mogen doneren, of twijfelt daaraan.
Waarom eigenlijk?
‘De redenen die wordt genoemd om niet te mogen
doneren, spelen vaak geen of slechts tijdelijk een
rol’, aldus Sanquin.
Zo zijn bijvoorbeeld roken en overgewicht meestal
niet van invloed op de vraag of je wel of geen donor
mag zijn.
Toch denkt 49% van de ondervraagde Nederlanders
dat roken een reden kan zijn om niet te mogen
doneren en denkt 35% hetzelfde van overgewicht.
Dus behoort u tot deze genoemde categorie, denk
er dan eens over na om donor te worden.
Sanquin is u dankbaar!

In september gaan de
vrouwelijke
steekmuggen weer op
zoek naar bloed en dan
komen ze ons in de
nachtelijke uren plagen.
Deze zoemers kunnen zeer
goed ruiken en worden
aangetrokken door CO2 en
zweetgeur. Bacteriën zetten het zweet om in stoffen
die naar kaas ruiken en deze lucht trekt ze aan.
Steekmuggen hebben een hekel aan citroengeur die
ervoor zorgt dat ze het lichaam niet goed meer
kunnen waarnemen.
Er zijn allerlei producten te koop waarin citroen is
verwerkt van lotion tot muggenstekkers, kaarsen en
brandspiralen. Een plantje Citroenmelisse op het
nachtkastje kan ook helpen.
Een muggenstekker geeft lichtblauw licht af zodra
het in het stopcontact zit.
Een simpele en doeltreffende manier om die
muggen te verjaren is een ventilator in de
slaapkamer zetten, zodat de luchtstroom de
muggen uit de buurt worden geblazen.

Een snoepje voor een operatie.
Hoe lang moet je nuchter zijn voor een operatie?
Tot voor kort waren de regels streng en mochten
mensen soms tot twaalf uur voor de operatie niet
eten. Dat is nu veranderd.
Volgens de nieuwe richtlijnen mag je gewoon
blijven eten tot zes uur voor de operatie.
Tot twee uur voor een operatie of onderzoek mag je
wat drinken, ook een glas aanmaaklimonade of
helder appelsap.
Op een klein snoepje zuigen of kauwgum kauwen is
ook geen probleem.
Na de operatie mogen mensen voortaan sneller
beginnen met eten en drinken.
Dat helpt om niet ondervoed te raken en sneller te
herstellen na de operatie.
Nuchter zijn is nodig omdat narcose de maaginhoud
in de longen kan komen.
Maar zo streng als eerst hoeft het eigenlijk niet
meer, aldus de artsen.
Voor sommige operaties gelden andere regels rond
nuchterheid, dus het is altijd goed om dit te checken
voor de ingreep.

Let erop dat er in of rond het huis geen stilstaand
water is te vinden, bv in een vogelbadje,
regentonnen of dakgoten. Na een week tot veertien
dagen kunnen muggenlarven daarin tot
ontwikkeling komen.

Snel toeslag aanvragen!
Ongeveer één op de tien Nederlanders die recht
hebben op huur- en zorgtoeslag, heeft die nog niet
aangevraagd over 2021.
En dit kan nog tot 1 september a.s.
Op de website biedt de Belastingdienst de
mogelijkheid een proefberekening te maken om te
zien of er recht is op een toeslag.
Het kan handig zijn om toeslagen met
terugwerkende kracht aan te vragen.
Dan heb je zekerheid over je verdiensten over het
hele jaar en weet je zeker dat je later geen bedragen
hoeft terug te betalen.
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PUZZEL

De oplossing van puzzel nr. 7 is: Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.
Winnaar is Dhr. W. Kuiper
23

Interview met Harry Wiersma in het Odensehuis Gerard Smit:

Inloop voor mensen met
beginnend dementie
Op 12 juli breng ik een bezoek aan Odensehuis
Gerard Smit aan het Noordvliet, ik heb daar een
gesprek heb met voorzitter Harry Wiersma. We
kennen elkaar nog van onze ouderenprogramma’s
van de lokale omroep Mercurius.
Na een bakje koffie met appelgebak laat Harry me
het gebouw zien.
Ik ben verbaasd over de omvang van de
voorzieningen en de mogelijkheden.

dan nog wel”. We leveren maatwerk op basis van de
interesse die onze bezoekers aan de dag leggen.
Alles mag en vooral zolang mogelijk de eigen regie
houden.
In het Odensehuis hebben we het niet over de
ziekte, maar staat de mens centraal.”

De gezellige grote zaal is een ruimte voor
ontmoeting en contact en genieten van koffie, thee
en iets erbij. Daar wordt gezellig met elkaar gepraat
en tussen de middag wordt een lunch geserveerd.
Verder zijn er ruimtes voor creatieve activiteiten
zoals schilderen.

“Je zegt hoe eerder contact wordt gelegd, hoe beter,
maar vaak is er die ontkenningsfase dat er tekenen
zijn van beginnende dementie. Dat lijkt me een
probleem”.

* (Men hier spreekt van bezoekers en in geen geval
van patiënt of cliënt.)

Harry:
“ Kijk als we ouder worden hoort vergeetachtigheid
daar gewoon bij, maar je hebt zelf – zeker in je
omgeving- dondersgoed door wanneer de eerste
tekenen van dementie zich voordoen.
Partners vinden het primair een eigen
verantwoordelijkheid om daar zelf mee om te gaan.
Ooit heb je getekend voor goede en slechte tijden.
Toch zou het mij heel wat waard zijn om in die
beginfase al in gesprek te zijn met mantelzorg/
naasten.

Ik ben verrast over het ELPEE café waar een
uitgebreide scala aan muziekinstrumenten staan.
Het lijkt wel een studio! Wekelijks wordt een
muziekavond georganiseerd met muziek op
bestelling en even lekker onderuit te zakken.
Na het zien van dat alles sta ik versteld van de
mogelijkheden die diverse ruimtes bieden. De
bezoekers komen hier niks te kort!
Eén van de vrijwilligsters is zelfs in de
ontmoetingsruimte getrouwd: een feest door alle
bezoekers van het Odensehuis voorbereid.
Leuke anekdote, maar ik heb ook nog een aantal
vragen voor Harry.

Er is geen indicatie nodig om mee te doen in het
Odensehuis, er is dus nauwelijks een drempel.
Helaas zien we vaak mantelzorgers bij ons aan de
bel trekken als het henzelf over de schoenen gaat.
Dat is jammer, want in een eerder stadium kunnen
we meer voor mekaar betekenen, Samen doen,
staat bij ons hoog in het vaandel”.

“Eén op de vijf mensen krijgt te maken met de ziekte
dementie, wat kunnen jullie voor hen betekenen?”

Harry:
”Als de eerste tekenen van dementie zich voordoen,
kunnen we samen met de mantelzorger (partner,
vrienden) nog gemakkelijk een plan de campagne
bedenken. De mogelijkheden die wij, als
Odensehuis hebben en er in thuis zijn, op elkaar
afstemmen.
Odensehuis stemt haar actief bezig zijn af op de
mogelijkheden die iemand met dementie heeft,
onder het motto “als iets niet meer kan, wat kan

”Hoe komen de bezoekers van het Odensehuis hier?
Mogen ze komen wanneer ze dat zelf willen?”

Harry:
“Het principe van het Odensehuis is helder; wij zijn
geen dagopvang met halen om 09.00 uur en
terugbrengen om 17.00 uur.
Van belang is dat je zolang mogelijk zelf het stuur
vasthoudt: eigen regie. Je komt en je gaat, wanneer
je wilt.
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Tijdens het interview is het nog rustig in het
Odensehuis omdat een groepje naar de stad is om
koffie te drinken bij Brownies & Downies.
Tussen de middag schuif ik gezellig even aan bij ze
voor de lunch.
Een lekker verse groentesoep, een wit of bruin
bolletje en er is van alles te drinken.
Tot slot nog een ‘stikje verse sôkerbôle’ als afsluiter.
Ik zit tegenover Max en Harry vertelt dat hij gitaar
speelt en zingt en die ik niet ouder schat dan een
jaar of 65. Hij is al 82…
Hij heeft vroeger in diverse bands gespeeld in o.a.
Duitsland.
Zijn oogjes glimmen als hij zijn verhaal doet.
“ik doe ook verzoeknummers” zegt Max “en als jij
komt mag je ook een nummer aanvragen”. Wat een
lieve man.

Wel van belang is dat we dat van mekaar weten. Het
Odensehuis wil ook een veilige en vertrouwde
omgeving zijn en is geen gesloten instelling, het zet
de deuren open naar de omringende wereld.
Het Odensehuis werkt samen met ‘ontmoeten en
meedoen’ van Amaryllis, met buddyprojecten, zoals
Kameraad, met de casemanagers gespecialiseerd op
het gebied van dementie en met organisaties op
maatschappelijk en cultureel terrein.
We sluiten allereerst aan bij de mogelijkheden van
onze bezoekers in combinatie met wensen vanuit
thuis”

Het is zo’n gezellig en ontspannen sfeertje tijdens de
lunch.
Tim, een van de vaste leiders, vertelt nog even dat
er iedere maand een Gran Café is voor bezoekers en
hun partner: drie gangen menu met een glaasje
erbij van half zes tot iedereen uitgegeten is.

“Hoe groot is het wekelijkse aantal bezoekers aan
het Odensehuis?

Voldaan kijk ik terug op mijn bezoek aan het
Odensehuis.
Wat een sfeervol inloophuis voor mensen met
beginnend dementie.
Harry gaf uitgebreide antwoorden, een ware
verteller.
Ik had niet eens al mijn vragen nodig….

Harry:
“Dat zijn er ongeveer tussen de 20 en 30 personen.
De een komt een paar keer per week, een ander
een bepaalde dagdeel.
“Wie heeft of hebben de leiding in het Odensehuis?”

Meer weten
Stichting Odensehuis Gerard Smit is een ANBI
instelling.
(Gerard Smit is de man met het hondje in het
voorlichtingsfilmpje over Dementie Verhalenbank
en is 23 mei 2016 overleden.
Sociale Benadering Dementie: zolang een medische
oplossing niet nabij is, blijft aandacht de beste
medicijn)
Harry Wiersma, voorzitter hwiersma@tegare.nl/
06 12107813
Noordvliet 441/ hoekje Soendastraat, 8921HH
Leeuwarden
info@odensehuisleeuwarden.nl tel.06 42996645

Harry:
“Twee professionele krachten die zorg dragen voor
begeleiding en activiteiten. Zij hebben ook een
coördinerende rol en hebben het contact met de
mantelzorgers.
Bezoekers van het Odensehuis komen de eerste
keren om wat te wennen en daarna wordt gepolst
wat ze graag zouden willen doen.
Een belangrijke rol spelen ook de vrijwilligers.
Sommigen vervullen een gastvrouw/-heer rol en
anderen vinden het leuk om activiteiten te doen en
sommigen roeren in de soep voor de lunch.
Ze zijn onmisbaar en sterk gemotiveerd om met
onze bezoekers op te trekken. We zijn ontzettend
blij dat we zo’n stel fijne mensen hebben”.

Janny de Haan
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Adressen en telefoonnummers
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
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): 058-2139317/0611839336 mail info@zvcl.nl; web
www.zvcl.nl
Amaryllis:
Wijkteams, mantelzorgondersteuning,
vrijwilligerswerk: 058-3030400
Zorgverzekering:
Het contractnummer van LOS bij "De Friesland" is:
204420700.
Banknummer:
Het IBAN nummer van LOS bij de Rabobank is:
NL54 RABO 0306 3169 35
WMO in gemeente Leeuwarden:
https://lwdvoorelkaar.nl/nl/wmo
Taxi, woningaanpassing, rolstoel en scootmobiel: 14058
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- DATA ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2022 Do. 1 sept.
Ma. 5 sept.
Di. 6 sept.
Wo. 7 sept.
Wo. 7 sept.

9.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
9.30 uur
14.00 uur

vergadering activiteitencommissie
Jeu de boules
wandelen
koersbal
koersbal

14.00 uur

het vooronder, Gealanden
le Biberon, Julianapark
start Blauwe Golf
wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31
wijkcentrum het Mozaïek
Droppingsstr. 14
start Jumbo Lekkumerend

Za. 10 sept.
Di. 13 sept.
Di. 13 sept.
Wo. 14 sept.
Do. 15 sept.
Vr. 16 sept.

10.00 uur
14.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.00 uur

het vooronder, Gealanden
start Blauwe Golf
Eeltsje’s Hiem
Sliekerfilm
redactie@losleeuwarden.nl

bestuursvergadering
wandelen
muziek op het witte doek
film Nobody has to know
inleveren kopij

Di. 20 sept.
Wo. 21 sept.
Za. 24 sept.

14.00 uur
14.00 uur
14.30 uur

start Blauwe Golf
start McDonald’s
Kurioskerk, Julianalaan

wandelen
fietsen
Ritsko van Vliet en Theo v.d.Geest

Ma. 26 sept.
9.30 uur
Westenkwartier, Verdistraat 1
Di. 27 sept.
14.00 uur
start Blauwe Golf
Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud

fietsen

verdelen/bezorgen bulletin
wandelen

Dagje museum:
De tentoonstelling is alle dagen van 11-17 uur en tot
en met 13 november a.s. te bezoeken.
Museum Martena vindt u aan de Voorstraat 35 in
Franeker.
www.museummartena.nl

Kibboets op de Klei
De tentoonstelling ‘Kibboets op de Klei’ in
Museum Martena brengt een onbekend deel van
de Franeker geschiedenis onder de aandacht.
Van 1934 tot 1942 had deze stad een Joodse
landbouwschool.
Uit heel Europa kregen jonge Joodse mensen hier
een opleiding op het gebied van landbouw of
veeteelt.
Een belangrijke plek en toch weet bijna niemand in
Franeker van het voormalig bestaan van deze
landbouwschool. Het verhaal kwam in 2017 aan het
licht.
De tentoonstelling toont films van bewoners die
bijvoorbeeld een koe melken of paardrijles krijgen.
Ook het optimisme en de werklust van de jongeren
is zichtbaar.
Tegelijk kent het verhaal een donkere rand: in de
oorlog zijn bijna alle leerlingen vermoord in
vernietigingskampen.
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Een mooie tuin
is een lust voor het oog.
Genieten van de
tuin, een aangename aanblik.
De prachtige boom die
toch echt moet worden
bij gesnoeid. De sierbestrating zonder de
groene aanslag en al dat onkruid ertussen. Zo
zijn er altijd tuinklussen om de tuin verzorgd te
houden. Over bestrating gesproken: Met mijn
milieuvriendelijke borstelmachine maak ik uw
bestrating, uw pad of parkeerplaats weer mooi
schoon! En met mijn kleine maar sterke
verhakselaar, kan ik meestal de in uw tuin
afgezaagde takken direct verwerken tot kleine
houtsnippers. Scheelt weer kosten voor de
betaalde stortplaats, gedoe met een kar en
kostbare tijd. Zeer efficiënt!
Losleden ontvangen uiteraard korting
op het uurtarief!
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