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Ophaalbrug (Verversbrug) tussen Eestraat en Eebuurt
Foto: Johan Eisma



GISELLE

Woensdag 19 oktober om 13.30 u is er weer 
‘Muziek op het Witte Doek”.

Deze middag beleeft u een registratie van een van 
de meest geliefde balletten, uitgevoerd voor publiek 
door het fantastische Royal Ballet in het Royal 
Operahouse Covent Garden in Londen. 
De choreografie is van Peter Wright, de 
belangrijkste dansers zijn Marianela Nuñez en 
Vadim Muntagirov. 

De voorstelling wordt ingeleid door Rudolf 
Nammensma. 

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.
En geldt dus ook voor de bewoners uit de wijk 
Westeinde.

Opgave: Bij Willem de Boer telefoon 06-53636700
Vanaf 14-10-2022 tot 17-10-2022 tussen 19:00 uur 
en 21:00 uur.

Tot ziens op 19-10-2022
De activiteitencommissies.
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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

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

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

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

Contributie € 25,-- per persoon per jaar.
Twee personen op één adres € 40,--
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Oostersingel met woonboten 
en pakhuizen (o.a. Oostzee/
Zwarte Zee)
Foto: Johan Eisma
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Steunpilaren
Ze zeggen wel dat geen mens onmisbaar is als het gaat om invulling 
van een (vrijwillige) taak voor een vereniging, stichting of organisatie. 
Ik meen dat de realiteit vaak weerbarstiger is. Ik weet dat voor LOS 
mensen met jarenlange ervaring en betrokkenheid werkzaam zijn. 
Steunpilaren noem ik ze, mensen die ook vanwege hun kennis en 
kunde niet zonder meer te vervangen zijn. Je moet er niet aan denken 
als zij onverhoopt om- of wegvallen. En toch, enige realiteitszin is wel 
geboden: leven is kwetsbaar en eindig.
Ook onze vereniging drijft op vrijwilligers. Of iemand daarin de 1e of 
2e viool bespeelt, de piccolo of achter de coulissen de honneurs 
waarneemt, doet niet ter zake. Voor de uitvoering is ieder nodig. In dit 
verband verwijs ik naar de bijdrage van Douwe Schaafsma, onze 
huidige coördinator bezorging van LosVast, elders in dit blad. Als 
bestuur zien en ervaren we de noodzaak van zijn oproep. We hopen 
van harte op respons!

Om nader bekendheid te geven aan LOS verschijnt in de Seniorenkrant 
van 5 oktober een artikel over onze vereniging. Voorts wijzen we u op 
het vrijwilligersfestival dat vrijdag 4 november plaatsvindt in de 
Harmonie. Ook LOS is deze keer met een kraam vertegenwoordigd. 
Mocht u tijd en zin hebben.. Het is aardig te vernemen welke 
vrijwilligersactiviteiten onze stad te bieden heeft. Tijd: 14.00-16.00 uur.
We hebben ook een ontmoeting met bestuursleden van ouderen-
sociëteit "De Remise" gehad. Een kennismaking om nader te 
onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Wordt 
vervolgd. 

Ik eindig met een citaat van Simon Carmiggelt:
"In de herfst krijgt de twijfel gelijk. 
De wereld vergaat een beetje, om het eens te proberen".

Hajo Anema 

Van de Bestuurstafel
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Door jezelf te zijn
ben je een persoonlijkheid.

Uit de bundel “Uit eigen bron”
door Gabi Bron

100 jaar         100 jaar

Ons oudste lid  al vele jaren bij onze vereniging
Deze hoge leeftijd is zeker een verwondering
De dag van verjaren komt jaarlijks terug
Deze 28 augustus j.l  was een bijzondere pijlerbrug

“Dhr. H. Stutterheim 100 jaar“

Een dag gevierd met liefde en vrolijkheid
Maar zeker qua gezondheid ook dankbaarheid
LOS heeft bij deze gedenkwaardige dag stil gestaan
Dat is vergezeld van een kaart en bloemetje gegaan
Wij wensen U  voor de toekomst gezondheid
Voor ons bent u een gedenkwaardigheid.

Bajesverhalen over liefde 
en ander ongemak.
Op zaterdag 29 oktober 
komt Henk Dillerop 
vertellen over zijn leven 
als rechercheur en 
gevangenisdirecteur.

In de Kurioskerk, Julianalaan 48, 8932 
AA te Leeuwarden
Aanvang 14.30 uur, einde ca. 16.30 
uur.
Entree leden € 7,--
Introducees  € 10,--
Dit is inclusief koffie/ thee met een koek
In de pauze een drankje of advocaatje met slagroom
U kunt bij ons niet pinnen, dus graag gepast 
betalen.
Opgeven kan vanaf 17 oktober tussen 19 uur en 21 
uur bij Grietje Tanahatoe, tel. 058-2135043 of 06-
20279596

HENK DILLEROP heeft ruim 40 jaar gewerkt tussen 
en met zware criminelen.

Vrijwel dagelijks heeft hij contact met moordenaars, 
verkrachters, overvallers, drughandelaren en 
daarvoor heeft hij ruim 25 jaar gewerkt als 
rechercheur bijzondere zaken en als chef van de 
criminele inlichtingen dienst.
Daarnaast is hij al 20 jaar actief in de wereld van 
kunt en cultuur, als dichter, beeldend kunstenaar en 
organisator van kunstevenementen en hij is 
betrokken bij diverse theaterproducties. Henk 
neemt je mee in de wereld van kunst en poëzie.
Die beide werelden laat Henk samenvloeien in een 
letterlijk boeiend en indringend verhaal over het 
leven binnen de muren van de gevangenis. 
Bijzondere verhalen op een humorvolle wijze 
verteld .
Ook geeft hij antwoord op de vraag: Mag de 
gedetineerde vader zijn stervende dochter van 16  
bezoeken?
Iedereen krijgt ruimschoots de kans om vragen te 
stellen, die hij of zij altijd al had willen stellen over 
detentie.

Henk opent met zijn verhaal deuren, die 
iedere dag ook weer dicht gaan.

JEU DE BOULES 
Maandagmiddag 3 oktober 
a.s. hebben wij onze 
volgende jeu de boules 
middag. Dus wilt u dit 
seizoen nog een keer 
meespelen u bent van harte 
welkom. Er wordt met veel 
plezier gespeeld. 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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Zoals veel luchtmachtbases is ook de Vliegbasis 
Leeuwarden begonnen als “burgervliegveld”. In 
1932, toen de start- en landingsbaan nog uit een 
eenvoudige grasstrook bestond, werd er ten 
noorden van de stad Leeuwarden voor het eerst 
vanaf vliegveld Leeuwarden gevlogen met 
zweeftoestellen. Zo’n twee jaar later maakten ook 
motorvliegtuigen gebruik van deze grasbaan. Dat 
zorgde ervoor dat het vliegveld in 1938 een officieel 
luchtvaartterrein werd voor onder andere 
motorvliegtuigen van de KLM, waarvoor een echt 
stationsgebouw werd neergezet. In dit oudste 
gebouw is de Traditiekamer gevestigd. 

De Traditiekamer is iedere woensdagmiddag 
geopend van 13.30 tot 16.00 uur.

Toegangsregeling: In verband met de 
toegangsregeling dient u zich 24 uur van tevoren 
(uiterlijk dinsdag om 12.00) via de mail aan te 
melden.
Email: LW.Traditiekamer@mindef.nl Toegang is 
gratis. Het gebouw is rolstoel toegankelijk. 

TRADITIEKAMER  VLIEGBASIS  LEEUWARDEN.

Bereikbaarheid: op woensdagmiddag via telnr. 058-
2346498. Op overige werkdagen via telnr. 058-
2346146.

Tijdens het bezoek dient u in het bezit te zijn van 
een geldig identiteitsbewijs.

Verenigd Koninkrijk, 2020, 95 min. Regie: Roger 
Mitchell. Acteurs: Helen Mirren Jim Broadbent, 
Fionn Whitehead, Aimée Kelly, Charlotte Spencer, 
Jack Bandeira, Matthew Goode, Anna Maxwell 
Martin, Siam Clifford.

In 1961 stal Kempton Bunton, een 60-jarige 
taxichauffeur, Goya’s portret van de hertog van 
Wellington uit de National Gallery in Londen. Het 
was de eerste (en nog steeds de enige) diefstal uit 
de geschiedenis van het museum. In zijn losgeld-
brieven schreef Bunton dat hij het schilderij zou 
teruggeven op voorwaarde dat de overheid ermee 
in zou stemmen om gratis televisie te verstrekken 
aan de ouderen. Pas vijftig jaar later zou de 
volledige geschiedenis achter de diefstal bekend 
worden – een verbazingwekkend verhaal over hoe 
een rechtschapen man de wereld wilde veranderen 
en daarmee zijn zoon en zijn huwelijk redde.
Donderdagmiddag 20 oktober 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.  

SENIORENFILM 
DONDERDAG 20 OKTOBER 2022.

THE DUKE
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In het mei nummer heb ik u gewezen op de 
kwetsbaarheid van de bezorging van ons prachtige 
maandblad. Graag zou ik daarvoor nogmaals uw 
aandacht vragen.
Als u fysiek in staat bent om af en toe een bijdrage 
te leveren aan de bezorging en ook graag af en toe 
een gezonde frisse neus haalt doe ik nogmaals een 
beroep op u om mee te werken aan een solide 
structuur van de bezorging. Deze piept en kraakt 
nu af en toe.

Naast uitval door de, van harte gegunde, reguliere 
vakanties van de vaste bezorgers hebben we in 
toenemende mate te maken met uitval door ziekte 
en andere ongemakken. Soms is dit tijdelijk, soms is 
het permanent.
Mede door de flexibele inzet van de 
reservebezorgers (en ook bestuursleden) konden in 
de afgelopen maanden met kunst en vliegwerk de 
gaten opgevangen worden. Ook waren bestaande 
bezorgers bereid om extra wijken voor hun rekening 
te nemen. Veel dank daarvoor.
We moeten echter toe naar een breder aanbod van 
zowel vaste bezorgers als van reservebezorgers, 
zodat de bezorging niet op een steeds kleinere 
groep terecht komt.
In de meest ideale situatie beschikt de reguliere 
bezorger over een “bezorgmaatje” als vervanger.
Dat zou ook een bezorger van een aanliggende wijk 
kunnen zijn zodat ze bij problemen elkaar over en 
weer kunnen vervangen. Bezorging is de eerste keer 
altijd extra tijdrovend, veel zoekwerk en 
onervarenheid in een nieuwe wijk. Opgedane 
routine door een aantal malen in dezelfde wijk te 
vervangen maakt de vervanging veel beter 
behapbaar.
Als u zich als reserve vervanger opgeeft vindt de 
specifieke vervanging uiteraard altijd in goed 
overleg plaats. Het moment, de omvang en locatie 
van de wijk moet bij u passen. 
Mocht u nog een stap verder willen gaan en vaste 
bezorger willen worden dan is uiteraard een nader 
gesprekje op zijn plaats. U kunt mij altijd bellen.

Het onderwerp van de bezorging komt aan de orde 
in de vergadering van de Adviesraad. 
Deze vergadering van de Adviesraad is op 

Bezorgers en  reservebezorgers LOS VAST, 

hierbij een herhaalde oproep voor ondersteuning.

donderdag 20 oktober in 
Eeltsje,s Hiem van 14 tot 
17  uur. De adviesraad 
bestaat uit een groep 
van actieve LOS leden 
die naast hun 
lidmaatschap zich inzetten voor de organisatie van 
de vele activiteiten, de dienstverlening zoals de 
belastinghulp en de bezorging van LosVast. 
Naast de vaste bezorgers en reservebezorgers bent 
u als aspirant bezorger/reservebezorger van harte 
uitgenodigd om op 20 oktober over dit onderwerp 
van gedachten te wisselen.

Douwe Schaafsma
Coördinator bezorging
schaafsma86@live.nl
058 2885708     0626858198

Prins Frederikkazerne aan de Amelandsdwinger
Foto: Johan Eisma
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Uit de 
redactietuin.

De eerste (meteorologische) herfstmaand zit er 
bijna op en de eerste tien dagen konden we nog 
genieten van een paar zonnige dagen.
De eerste regenbuien waren ook zeer welkom maar 
wel een beetje laat… 

Veel problemen zijn al gepasseerd; van inflatie tot 
exploderende energieprijzen en het eind is nog niet 
in zicht. Misschien komt er op Prinsjesdag iets 
positiefs uit de hoge hoed, maar dat is afwachten. 
(Op die dag rolt dit oktobernummer van de persen.)

Toch blijven Nederlanders massaal de horeca 
bezoeken en ze voelen zich er goed bij. In coronatijd 
hebben de mensen het terrasje gemist en dat wordt 
nu ruim ingehaald.
Bij mooi weer zitten de terrassen nog steeds vol, 
ondanks dat een pilsje zeker € 3,75 kost en een 
kleine salade € 9,--. Misschien toch een lege beurs 
aan het eind van de maand….?

Minder zonnig waren de bus- en treinstakingen en 
wat me ook opviel dat er dit jaar zoveel verkeers-
ongevallen zijn waar veel slachtoffers bij vallen.

De chaos op Schiphol duurt maar voort. Je zal maar 
je najaarsvakantie geboekt hebben en daar sta je 
dan uren in de rij te wachten tot….. je vliegtuig 

Dagje uit
Fries Museum:
Vrijheid, Vetes, Vagevuur: de 
Middeleeuwen in het Noorden.
Nieuwe wetenschappelijke inzichten over de 
samenleving van het Noorden in de volle en late 
Middeleeuwen.

Te zien t/m 9 april 2023 
op di-zo van 11.00 uur – 
17.00 uur. 

Fries Landbouwmuseum:
100% Wol
Diverse wolwerkers van Pleed.
Te zien t/m 1 november op di-vr van 11.00 – 17.00 
uur en op za-zo van 13.00 – 17.00 uur.
Op vrijdag 27 mei van 9.00 – 15.00 uur is er open 
dag  met back-to-back-challenge van schaap tot trui 
in één dag.

inmiddels vertrokken is.
Wie ook vertrokken is, is de directeur van Schiphol, 
tja als je geen goede oplossing vindt dan kun ook 
maar beter opstappen.

Dan zit ons land nog met een groot vluchteling-
probleem, mensen blijven maar binnenkomen en 
waar is het eind? Wat verwachten ze? Een hemel op 
aarde? 

Er stapte ook een minister op; Henk Staghouder, de 
stikstofminister. Hij kon niet handelen met het 
stikstofprobleem, de beste man kwam uit de 
bakkerswereld. 

Dan overleed op 8 september Koningin Elizabeth en  
Engeland heeft nu een koning;  Charles III.
Toen prins Philip vorig jaar april overleed verloor ze 
haar maatje die ze voor het eerst zag op haar 13e en 
op haar 21e trouwde. Je zag haar binnen een jaar 
steeds fragieler worden. Kun je op deze hoge 
leeftijd sterven aan een gebroken hart? Vast…

En zo loopt september weer bijna ten einde, wat 
gaat toch snel…
Op naar oktober die ons, hoop ik van harte, wat 
financieel hulp gaat bieden  
vanuit Den Haag en niet wacht tot januari.

Ik wens u een mooie oktobermaand en hou vol!

Janny 
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Gereconstrueerde poort bij Bonifatiuskerk aan de 
Amelandsdwinger)
Foto: Johan Eisma

Sluit je aan bij 
Hobby om de Hoek

Hobby om de Hoek (HoH) is een beweging die 
mensen bij elkaar brengt die dezelfde hobby delen. 
Ondertussen hebben zich 70 personen in 
Leeuwarden aangesloten en we groeien nog steeds. 

Enkele reacties:
- “Dankzij Hobby om de Hoek heb ik nu een 

maatje die me een keer per week komt 
bezoeken. Ik ben bedlegerig en zonder Hobby om 
de Hoek was me dat nooit gelukt.”

- “Ik kwam nieuw wonen in Bilgaard en dankzij 
Hobby om de Hoek heb ik nu twee 
hobbymaatjes.”

- “Via Hobby om de Hoek kwam ik in contact met 
twee hobbymaatjes. Met beide heb ik 
regelmatig contact.”

- “Op de open dag die Hobby om de Hoek 
organiseerde heb ik een maatje gevonden.”

Dit zijn maar een paar reacties. Ondertussen zijn er 
mensen die met elkaar wandelen. (In de wandel-
clubs konden ze niet meekomen, die liepen te hard 
en te ver. Nu lopen ze met elkaar.) Er is iemand met 
een bootje die af en toe mensen meeneemt voor 
een tochtje.

Er zijn mensen die samen een zangclubje zijn 
begonnen. (Nieuwe deelnemers zijn welkom!) Er 
zijn mensen die met elkaar naar kringloopwinkels 
gaan. 

Ook zijn er nog wel zoekenden:
Zo zoekt iemand een maatje die interesse heeft in 
klankschalen. Iemand anders vind het leuk grote 
legpuzzels te maken met heel veel stukjes. Weer 

iemand anders zoekt een maatje voor het borduren 
van kaarten. Ook is er iemand die een vismaatje 
zoekt. Dit zijn maar voorbeelden. Er is nog veel 
meer! Wie weet zit er ook iets voor jou tussen?

Op maandag 3 okt. houden we een open dag in ’t 
Andere Museum, Oostersingel 8

Indeling:
13.00 - 14.00 uur inloop, toegang gratis
14.00 uur start programma
17.00 uur einde

Heb je interesse of vragen? Stuur dan een mailtje 
naar info@hobbyomdehoek.nl of kom langs op de 
open dag.
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Financiën.

Ouderen ernstig in de knel door 
koopkrachtverlies.
Het verlies van koopkracht hakt er bij iedereen in, 
maar misschien nog wel het ergst bij ouderen. Uit 
onderzoek blijkt dat steeds meer senioren de 
afgelopen maanden moeite hebben om rond te 
komen. En dat geldt niet alleen voor de mensen uit 
de laagste inkomensgroep.

Alles is duurder.
Koopkrachtverlies – de media staat er bol van. 
Energie (steeg in augustus met bijna 90%), 
boodschappen en benzine, het wordt allemaal 
steeds duurder. Door deze stijgende kosten hebben 
we aanzienlijk minder te besteden. Het zorgt voor 
koopkrachtpijn.
Volgens onderzoek van seniorenorganisatie KBO-
PCOB heeft bijna een kwart (23%) van alle ouderen 
de afgelopen maanden moeite om rond te komen. 
Zo zijn onbewerkte voedingsmiddelen, die anderhalf 
jaar geleden elke maand een stukje goedkoper 
werden, inmiddels bijna 14% duurder en stijgen de 
prijzen van bewerkte voedingsmiddelen met ruim 
10%.

En 1 op de 8 heeft geen buffer of spaarpot. Veel van 
deze mensen komen nu niet of nauwelijks meer 
rond. Denk hierbij ook aan de middeninkomens.
Maar ook mensen die wél wat extra’s te besteden 
hebben, komen nu in de knel.
En we moeten nog wachten tot (eind) januari 
wanneer de AOW verhoogd wordt en dan is het nog 
maar de vraag of dat genoeg is.
Wat het nieuwe pensioenstelsel betreft moeten we 
ook maar afwachten of we daar beter van worden. 
Veel berichten zijn niet zo positief…
Ik las al ergens ‘Nieuwe pensioenwet wordt een 
catastrofe’.
(Alle partijen moeten wel op een lijn zitten, maar op 
het moment dat ik dit schrijf zijn er nog een paar die 
er nog niet mee ingestemd hebben)
 
Extraatje.
 De coalitie heeft na een lange nacht door 
vergaderen een koopkrachtdeal gesloten. Het 
noodpakket waarvoor ruim 15 miljard euro wordt 
uitgetrokken zou de financiële klap voor 
huishoudens moeten opvangen.
Wat gedupeerden hier voor moeten doen om in 

aanmerking te komen voor een toeslag is nog niet 
bekend.

Voor veel gezinnen zal het moeilijk worden om de 
schoentjes te vullen voor Sinterklaas en een boom 
kopen voor de kerst…… de kalkoen moet nog maar 
een jaartje wachten.
Maar kip is ook lekker!

Aflossingsvrij uit de gratie.
Vanwege de hoge hypotheekrente is het niet meer 
populair om voor een oplossingsvrije hypotheek te 
gaan.
Vooral 50-plussers die gebruik kunnen maken van 
het overgangsrecht kiezen nog voor deze hypotheek 
vorm.

Was in februari nog 45% van de gekozen 
hypotheken een aflossingsvrije, nu is dat geslonken 
naar 31%.
Wie nu een nieuwe aflossingsvrije hypotheek 
afsluit, kan de rente niet
meer aftrekken.
Dat was de laatste jaren met de lage 
hypotheekrente niet zo’n probleem, maar nu weer 
wel.
Voor 20 jaar vast moet gemiddeld 3,75% worden 
betaald.

Elektrisch rijden.
Je zal maar (ook vanwege de 
subsidie van de overheid ) in 
een elektrische auto rijden 
en bovendien ook geen 
wegenbelasting hoeven 
betalen (ondanks dat het 
een loeizware bak is) dan mag je je zich toch een 
gelukkige rijder noemen!

Maar deze automobilisten beginnen te klagen 
omdat de kosten van stroom zo enorm is gestegen. 
‘Daar zou men last van hebben’. Tja, wie niet…..
Maar men heeft toch voor elektrisch rijden gekozen 
vanwege het milieu….?
Net als de benzine- en dieselrijders moeten zij ook 
betalen voor het milieu.

Heb je zonnepanelen en de zon schijnt, dan moet je 
thuis gaan ‘stekkeren’, dat is het goedkoopst, maar 
overdag zijn de meeste elektrische auto’s in gebruik.
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Wandelen in het najaar.
Wandelen in Friesland is geweldig. Door de vele 
bootjes, de Waddenzee en de eigen taal krijg 
tijdens je wandeling in Friesland een instant 
vakantiegevoel. 

De weidsheid van de provincie, gecombineerd met 
de vele Friese meren en in het achterhoofd de 
Elfstedentocht maken van elke wandelroute een 
belevenis.
In Leeuwarden maak je prachtige stadswandelingen 
en met vier nationale parken en twee nationale 

landschappen kun je in Friesland optimaal van de 
natuur genieten. 
Zo is bijvoorbeeld het Nationaal Park Drents-Friese 
Wold een van de grootste bosgebieden van 
Nederland en is het Nationaal Park Lauwersmeer 
een waar vogelparadijs. Je wandelt in Friesland door 
uitgestrekt boerenland, maar ook kom je onderweg 
bossen en natuurlijk meren tegen.

Er zijn 24 verschillende wandelroutes met een 
gemiddelde afstand van 12 km.
Al deze routes zijn te downloaden.
Bron: Visit Fryslân

David de Jong: Nazimiljardairs 
Een gebonden uitgave van uitgeverij Meulenhoff en kost € 27,99
Een baanbrekend, meeslepend verhaal over hoe Duitse bedrijven als BMW, Dr. Oetker, 
Porsche en Volkswagen zich verrijkten tijdens de Tweede Wereldoorlog en er na de 
oorlog nauwelijks sancties volgden
In 1946 werd magnaat Günther Quandt gearresteerd wegens vermeende nazi-
samenwerking. Quandt, patriarch van Duitslands meest iconische industriële 
imperium, een dynastie die tegenwoordig BMW bestuurt, beweerde dat hij door 
minister van Propaganda Goebbels was gedwongen zich bij de partij aan te sluiten. De 
rechtbanken spraken hem vrij. 
Maar Quandt loog en hij was niet de enige.
In dit baanbrekende werk onthult David de Jong het waargebeurde verhaal van de 
rijkste zakelijke dynastieën van Duitsland en hoe zij onnoemelijk veel geld en macht 
vergaarden door medeplichtig te zijn aan de wreedheden van het Derde Rijk. 
Deze magnaten namen Joodse bedrijven in beslag, kochten dwangarbeiders en 
voerden de wapenproductie op om Hitlers leger uit te rusten terwijl Europa brandde. 
Het schokkendste van alles is dat door Amerika’s politieke opportunisme deze 
miljardairs na de oorlog weg konden komen met hun misdaden. Ze zijn sindsdien 
alleen maar rijker geworden, terwijl ze nauwelijks rekenschap afleggen van dit duistere 
verleden. Waarom zijn zij nog nooit ter verantwoording geroepen?

Vrouwkje Tuinman: Tijdelijk verblijf
Is een uitgave van Cossee en kost € 12,99

Na de oorlog maakt Eindhoven een ongekende groei door. De industriestad biedt 
werk, woningen en vermaak aan iedereen. 
Een jonge weduwe bouwt er in de jaren vijftig aan een toekomst voor haar kinderen. 
Onder haar leiding groeit een smoezelig pension uit tot een plek waar gasten uit de 
internationale variétéwereld graag verblijven. 
Maar hoe hard ze ook werkt, ze kan niet verhoeden dat haar gezin iets vreselijks 
overkomt. 
In ‘Tijdelijk verblijf’ schetst Vrouwkje Tuinman hoe een moeder en kinderen slag na 
slag pogen te overleven door plichtsbesef en het geloof dat het, in deze ‘stad van de 
toekomst’, geen zin heeft nog over het verleden te praten.

Lezenswaardig
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Deze keer een gemakkelijke recept.
Het gaat om een gevuld eitje, maar dan met een 
pittige vulling.

Ingrediënten:
* 4 eieren
* 4 sprietjes bieslook+ evt. extra voor garneren
* 2 eetl. mayonaise 
* 1 theel. wittewijnazijn 
* 1 theel. mosterd
* 1 theel. chilivlokken of tabasco
* 1 spuitzak met glad mondje

Zo maakt u het:
* Kook de eieren in 7 minuten bijna hard.
* Snij intussen de bieslook fijn
* Laat de eieren in koud water schrikken en pel ze.
* Halveer ze in de lengte en haal de dooiers eruit.
* Prak in een kom met een vork de dooiers met de 

mayonaise, azijn en mosterd tot een gladde 
crème.

Pittig eitje

* Breng de crème pittig op smaak met de bieslook 
en tabasco (of chilivlokken).

* Schep de crème in een spuitzak en leg de 
eihelften op een schaal.

* Spuit er mooie toefjes crème in en garneer met 
extra sprietjes bieslook.

Tip! Bestrooi de gevulde eieren met een beetje 
(gerookte) paprika.

Smakelijk borrelen!

Nieuwe spelen.
Puzzel.
Operatie Market Garden was één van de grootste 
geallieerde operaties uit de Tweede Wereldoorlog.
Helaas mislukte deze poging om Nederland te 
bevrijden en stond vervolgens de gevreesde 
Hongerwinter voor de deur.

Een nieuwe puzzel van 1000 stukjes bevat 
oorspronkelijke zwart-wit foto’s die handmatig zijn 
ingekleurd.
Te koop voor € 18,95 bij spellenrijk.nl of in de 
spelletjeswinkel.

Scrabble.
Er zijn maar weinig mensen die nooit een potje 
gescrabbeld hebben.
In veel gezinnen wordt er gescrabbeld en nu is er 
een nieuwe versie verschenen; Scrabble XL.

Bij deze versie van het beroemde spel is alles XL 
(extra groot): het spelbord, de spelregels en de 
letterblokjes. Daarom is het ook geschikt voor 
mensen die slechtziend zijn.

Het spelbord is voorzien van een ‘titlelock’ systeem 
zodat alle blokjes goed op hun plek blijven zitten 
tijdens het spel.

Het bord kan ook gemakkelijk gedraaid worden door 
een pin met bal op de onderkant, waardoor het 
steeds leesbaar is voor alle spelers

Scrabble XL kost € 49,95 en is te koop in de 
spelletjeswinkel.

Recept van de maand september:
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Hallo fietsers,

Zaterdag 8 oktober fietsen we richting 
Veenwoudsterwal en drinken we koffie bij Duke 
Luk.
Opstappen:  AH Camminghaburen om 14.00 uur.
Opgave: Op donderdag  6 oktober tussen 19.30 en 
21.00 uur.

Woensdag 26 oktober fietsen we naar Mantgum en 
drinken koffie bij Café Bonnema.
Opstappen: Mc Donalds Goutum om 14.00 uur.
Opgave: Op maandag 24 oktober  tussen 19.30 en 
21.00 uur.

Beide keren zijn we afhankelijk van het weer!!! 

Opgave via LOS telefoon: 06 26275563.
Tot dan, Hilly.

Hoe komen we eigenlijk 
aan onze haarkleur?

Rood haar, bruin of toch blond? We hebben 
allemaal een haarkleur meegekregen toen we 
geboren werden. Maar waarom hebben we 
allemaal verschillende kleuren haar? 

Melanine zorgt voor kleur
Onze haarkleur wordt bepaald door de stof 
melanine. Ons lichaam produceert dat in 2 
varianten: eumelanine en feomelanine. De 
verhouding hiervan zorgt voor een heleboel 
factoren van hoe iemand eruit ziet. 
Denk aan de kleur van uw huid, gevoeligheid voor 
de zon, of u aanleg voor sproeten heeft en ook voor 
de kleur van uw haar. 
Mensen met rood haar hebben weinig eumelanine 
en veel feomelanine. 
De 1e zorgt namelijk voor een donkere kleur en de 
2e kleurt het haar rood.

Gen rood haar mist een stofje
Mensen met rood haar kunnen een bepaald stofje 
niet kunnen aanmaken, wat nodig is voor blond of 
bruin haar. 
In het gen dat dat bepaalt is lang, lang geleden 
spontaan iets kapot gegaan. Waar die mutaties 
vandaan komen, weet  niemand.

Beide ouders moeten het rood haar-gen 
hebben
MC1R is het gen dat de grootste rol speelt bij de 
erfelijkheid van rood haar. Als beide ouders dit gen 
hebben, krijgt het kind rood haar. Is maar één ouder 
drager? Dan geldt het niet. 
Twee ouders die zelf geen rood haar hebben, maar 
wel het gen bij zich dragen kunnen dus zo een 
roodharig kind krijgen. 
Bij mannen kan de baard nog als uitzondering 
gelden. 
Voor rood hoofdhaar moeten allebei de genen 
kapot zijn, voor een baard is het minder relevant. 
2% van de wereldbevolking is naar schatting 
roodharig, de zeldzaamste haarkleur.
De meeste roodharige leven in Ierland, zo’n 10%.

Andere haarkleuren
Ook de andere haarkleuren worden bepaald door 
ons DNA. Stel dat de ene ouder blond haar heeft en 
de andere bruin haar, dan is de kans groot dat het 

kind bruin haar heeft. Omdat het donkere gen 
overheerst op het lichtere gen. 
De kleur van ons haar kan ook nog veranderen door 
verschillende factoren. 
De zon kan haar lichter maken, maar ook genen 
kunnen het haar van kleur doen veranderen. 

De eerder genoemde eumelanine en feomelanine 
hebben hiermee te maken. In combinatie met 
hormoonveranderingen, zoals bij de pubertijd, 
overgang of als een vrouw zwanger is, neemt de 
hoeveelheid eumelanine toe. Hierdoor wordt het 
haar donkerder. Dit gaat niet van de ene op de 
andere dag, maar geleidelijk aan.

Grijs haar
En uiteindelijk krijgen we allemaal dezelfde 
haarkleur: grijs. Dat heeft dan weer met een ánder 
gen te maken: IRF4.

Tegenwoordig lijkt grijs haar wel de nieuwe 
modekleur!
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Tuinvaas in Rengerspark
Foto: Johan Eisma

Zoals ik in mijn vorige verhaal al vertelde werden de 
schepen door vrouwen beladen met grote stapels 
hout. Eerst ging er een lading hout naar beneden 
onder in het schip, daar stonden dan een paar 
vrouwen die het toen op hun plaats brachten. Het 
werd dan ook gelijk ‘zeevast' gemaakt voor het 
slingeren. Ook de volgende lading hout want alles 
moet goed aansluiten.
Om 10.00 uur had ik de koffie klaar en riep toen: 
“Every body koffie”.
Nu dat had ik geweten met veertien vrouwen en 
twaalf bemanningsleden op het achterdek 
verspreid, ieder met koffie en koek. Het was een 
heel gezellige boel.
Na de koffie gingen de vrouwen de 26 mokken 
afwassen in de kombuis.

En dan ging iedereen weer aan het werk, inclusief 
ikzelf, want om 12.00 uur moest er weer gegeten 
worden. Om 13.00 uur moest er immers weer 
gewerkt worden.
De vrouwen werkten, nadat ze een broodje en wat 
te drinken hadden gehad, stug door. Tegen de avond 
hadden ze het hele ruim volgestouwd met hout. 
Alles mooi in rijen en overal sjorbanden omheen en 
alles ‘zeevast’. We bleven het weekend over en ik 
had al contact met een leuk meisje. Ze vertelde me 
dat er ’s avonds dansen was . Ik vroeg: “Wij 
samen?” Oké! Ik wacht wel totdat je komt.
Nadat ik de afwas had gedaan ging ik mij verkleden 
voor het grote avontuur.
Ik moest wel met een taxi er naar toe. 50 km verder 
midden in het bos stond een grote blokhut en daar 
was het dansfestijn met een band. Toen ik uitstapte 
stond ze in een hele mooie jurk mij al op te 
wachten. We hebben eerst samen een drankje 
genomen en wat bijgepraat (Engels en Duits).
Daarna hadden we heerlijk gedanst. Ze vertelde mij 
haar naam, Jaana en ik vroeg of ik haar mocht 
schrijven. Dat mocht en zij gaf mij haar adres.
Omdat het er erg warm was zijn we samen naar 
buiten gegaan op de romantische toer, als je 
begrijpt wat ik bedoel. Om 12.00 uur nam ik 
afscheid van haar en kwam de taxi mij ophalen om 
mij weer aan boord te brengen.
De volgende dag moest ik natuurlijk verslag 
uitbrengen van hoe het gegaan was. Ik heb het 

maar wat smeuïg verteld; ze hoeven niet alles te 
weten toch?

Maandag ging het laden verder en werd er met de 
deklast begonnen. En dinsdag zo tegen 11.00 uur 
werd er begonnen om alles vast te sjorren. Bij eb 
werd het schip ‘zeeklaar’ gemaakt voor de reis naar 
Holland. Om 12.00 uur zie ik de loods aan boord 
komen voor de doorvaart van de Botnische Golf.
Ik moest nog even koffie op de brug brengen voor 
de stuurman, loods en de kapitein.
Op het achterdek stond ik Jaana uit te zwaaien en 
hoorde ik “voor!” en “achter!” en toen voeren we 
weg van de kade.
Hoe het verder ging…..dat vertel ik de volgende 
keer.
Gjalt van Bruggen, ex-scheepskok op de coaster ms 
“Viod”

Vijfde deel van de coaster ms “Viod” 

door Gjalt van Bruggen.
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Huishoudweetjes

Veel mensen starten hun dag met een bakje koffie. 
Het is dan ook niet gek dat koffie één van de meest 
gedronken dranken ter wereld is!
Gooi de koffieprut niet gelijk weg, want het is nog 
op vele manier te gebruiken. 

Het bruin voor in je tuin.
Stikstof, kalium en fosfor: er zitten allerlei stoffen in 
de prut die goed zijn voor je planten. Dit maakt je 
koffiedik geschikt om mee te bemesten. 
Meng de inhoud van een volle filter met potgrond 
en je (moes)tuin zal je dankbaar zijn. 
Katten schijnen een hekel te hebben aan koffiegeur. 
Slakken trouwens ook. Koffiedik is dus perfect 
als natuurlijk afweermiddel. Gooi het hier en daar 
tussen je planten en de dieren zullen op afstand 
blijven. 

Toepassingen voor in huis: 
De sterke geur van koffieprut verslaat vrijwel alle 
andere geuren. Heb je een sterk riekende kaas of 
een gesneden ui in je koelkast en vind je die geur 
niet te harden? Zet dan een schaaltje met de prut in 
de koelkast en de geur wordt geneutraliseerd. 
 
De drab heeft ook een schurende en reinigende 
werking. Hardnekkig vuil, bijvoorbeeld op 
aangekoekte pannen, kun je ermee op een 
milieuvriendelijke wijze schoonmaken. Smeer een of 
twee eetlepels koffiedik op je schuurspons en 
boenen maar. 

Bewaar het koffiedik niet te lang! Spaar het niet op, 
als het te oud is of als je het in een afgesloten bak 
bewaart, dan kan het gaan schimmelen. Hergebruik 
het daarom zo snel mogelijk. 

Kip wassen verspreidt ziekmakers.
Rauwe kip schoonmaken onder de kraan is 
onverstandig! Er worden ziekmakende bacteriën 
door verspreid.
Veel mensen menen er goed aan te doen de kip 
eerst te ontdoen van de meeste bacteriën voordat 
zij de braadpan ingaat.
Ruim een kwart van de kip-etende Nederlanders 
doet dit.

Maar door de waterspetters en het sap van de 
rauwe kip verspreiden de bacteriën zich, 

bijvoorbeeld naar de gootsteen, het aanrecht of de 
spullen die daar liggen, zoals een snijplank of mes.
Bacteriën op het kippenvlees kunnen zorgen voor 
voedselvergiftiging. Iemand voelt zich dan een paar 
dagen flink beroerd, soms is het erger. Vooral 
kwetsbare ouderen en jonge kinderen kunnen 
ernstig ziek worden.

Gelukkig weten verreweg de meeste mensen dat je 
met kip hygiënisch om moet gaan en dat je het door 
en door moet verhitten.

Waar azijn al niet goed voor is.
* Spray een beetje azijn op uw snijplanken voor 

dat u deze afwast en uw snijplank is ontsmet.
* Het schoonmaken van de oven of magnetron zo 

gepiept met een schaaltje azijn en een beetje 
water. Zet deze een tijdje aan zodat het 
azijnmengsel verdampt.

Door de stoom worden etensresten losgeweekt. 
Ook ontsmet azijn de oven en magnetron.
Neem vervolgens de oven af met een 
keukenpapiertje.

* Dep een beetje azijn op een doekje en druk dit 
langere tijd op een sticker die uw wilt verwijderen.

Pods voor de was.
Naast waspoeder en vloeibare wasmiddelen zijn er 
ook zgn. pods. 
Zo’n plastic capsule bevat een kleine hoeveelheid 
sterk geconcentreerde wasmiddel.
In tv reclames zie je dat een vetvlek er heel 
gemakkelijk uitgaat met zo’n pod op 30 graden en 
zelfs in koud water!

Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar 
wasmachinemonteurs waarschuwen dat na 
veelvuldig wassen met een pod op lage 
temperaturen de afvoerslang verstopt kan raken, 
omdat de capsule niet helemaal opgelost is.
Er wordt dan gedacht dat er ergens een lek in de 
machine zit, maar het probleem zit dus ergens 
anders.

Af en toe toch maar een was draaien op een hogere 
temperatuur of eens per drie maanden een lege 
machine met een schep soda laten draaien op 90 
graden.
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Gezondheid.

Pijnstillers.
Eén op de acht Nederlanders heeft regelmatig pijn 
en daardoor moeite om huishoudelijke 
werkzaamheden te verrichten.
Van de mensen met hinder door pijn kreeg bijna 
een kwart (23%) opioïden, dat zijn zeer sterke 
pijnstillers; zes keer zo veel als degenen die geen 
belemmeringen ondervonden van pijn.

Vrouwen geven deze belemmeringen door pijn 
vaker aan dan mannen: 15% tegen 8%.
Zowel mannen als vrouwen worden bij normale 
werkzaamheden vaker gehinderd door pijn met het 
stijgen van de leeftijd.

Bij de vrouwen van 75 jaar of ouder is het deel dat 
hinder ervaart door pijn met 27% het hoogst.

Desinfecteermiddelen.
Sinds het uitbreken van de coronapandemie 
gebruiken we desinfecteermiddelen alsof we nooit 
anders gedaan hebben. We smeren er lustig op los, 
geen gelpompje lopen we voorbij.

Maar het RIVM houdt er serieus rekening mee dat 
op enig moment resistentie zal ontstaan bij deze 
gels die stoffen bevatten die bacteriën of virussen 
bestrijden.

Micro-organismen kunnen hierdoor ongevoelig 
worden tegen de werkzame stof. Het product werkt 
dan minder goed.
Dit kan grote gevolgen hebben in situaties waarin ze 
echt nodig zijn, zoals een nieuwe gezondheidscrisis.

Dus gewoon maar wat vaker de handen wassen met 
gewone handzeep.

Een paar tips voor een goede nachtrust.
* Ga elke dag op dezelfde tijd naar bed.
* Gebruik na het middaguur geen opwekkende 

middelen zoals koffie.
* Stop met roken (= ook gezonder…!)
* Wees terughoudend met alcohol, dus geen 

alcohol voor het slapen gaan.
* Geen tv, pc en telefoon in de slaapkamer.
* Zorg voor een koele slaapkamer.
* En… doe geen dutjes, zeker niet na het 

avondeten.

De veelkleurige herfst
Na enkele maanden zomer moeten de bomen
van de droogte en warmte bekomen.
Eerst krijgen de bladeren bruinrode en okergele 
kleuren
en dan verspreidt het bos aangename en frisse 
geuren.

De dagen worden korter, maar dat deert ons niet
als je deze prachtige kleuren ziet.
De aarde is bedekt met een kleurrijk tapijt,
want de loofbomen kunnen daar hun bladeren kwijt.

In de herfst verandert de natuur,
het wordt kouder, de wind wordt guur.
Het kan hevig regenen en stormachtig waaien,
waardoor de blaadjes zich door de lucht gaan 
draaien.

Toch kan het bos ons in de herfst veel geven:
paddenstoelen en zwammen komen tot leven.
Eikels en kastanjes vallen op de grond, 
de tamme zijn lekker en gezond!

De eekhoorn en de hamster leggen een 
wintervoorraad aan, 
hier komt het begrip ‘hamsteren’ vandaan.
Behaaglijk en knus is het binnen,
waar de poes zachtjes ligt te spinnen. 

Het is heerlijk wandelen op een mooie nazomerdag.
Ook dan zijn er immers zonnige dagen, zonder 
neerslag.
Laten we er ten volle van genieten,
omdat de regen altijd nog plenzend kan gieten.

Bron: Herfstgedichten, www.yolievzw.com 
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Op 18 mei j.l. ontvingen de Leeuwarder Odd Fellows 
geïnteresseerde lezers van LosVast. Naast de 
gemengde zittingen zijn er ook zittingen voor alleen 
vrouwen (Marijke Muoi) en voor alleen mannen 
(Leoverdia). Op 26 september ontving de Marijke 
Muoi Rebekkahloge belangstellende dames in een 
open zitting. Op zijn beurt nodigt de Leoverdia 
broederloge geïnteresseerde heren uit om ook bij 
hen een open zitting bij te wonen. 

Ter informatie: De Odd Fellows vormen een 
wereldwijde broeder(zuster)schap. 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.

Op 30 november organiseren wij een open zitting, 
waarbij belangstellende heren van harte welkom 
zijn. We beginnen om 20.00 uur en u bent vanaf 
19.30 uur welkom voor een kopje koffie of thee en 
later een drankje en een hapje. Het adres is 
Emmakade 48, 8933 AT Leeuwarden. Laat even 
weten of u van plan bent te komen door uw naam 
en adres te mailen naar ons adres:  
91leoverdia@oddfellows.nl. Bellen kan ook, 
0511465132 (H. Sardeman) of bij de voorzitter van 
LOS.  Tot ziens op 30 november!

De broederloge Leoverdia van de 
Leeuwarder Odd Fellows

nodigt geïnteresseerde mannelijke LosVast lezers
uit voor een open zitting op 30-11-2022

Uitvindingen

Gloeilamp
In 1853 was de Duitse horlogemaker Heinrich Göbel 
de eerste die een door hem gemaakte elektrische 
booglamp liet branden op het dak van zijn huis
Het schitterende licht gaf zoveel panische angst dat 
de brandweer werd gealarmeerd en Göbel werd 
gearresteerd.

Geschrokken stortte hij zich op het ontwikkelen van 
de gloeilamp en in 1854 maakte hij gloeilampen 
met verkoolde bamboevezels geplaatst in een 
barometerglas.
Göbel is hiermee de uitvinder van de gloeilamp en 
niet Thomas Edison zoals algemeen wordt gedacht. 
(Edison verbeterde in 1879 wel de gloeilamp van 
Swan).

Haardroger
Om de haren te drogen gebruiken we tegenwoordig 
vaak de handföhn. Ook in kapsalons wordt veel-
vuldig gebruikgemaakt van dit apparaat. 
De eerste haardroger werd eind negentiende eeuw 
bedacht door de Franse kapper Alexandre-
Ferdinand Godefroy. Het ging hier niet om een föhn 
maar om een verwarmde muts die over het hoofd 
kon worden geplaatst.De Franse kapper maakte zijn 
droogkap door een muts middels een flexibele 

schoorsteenpijp te verbinden met een gaskachel. 
Dankzij zijn uitvinding hoefden dames voortaan 
minder lang te wachten tot hun haar helemaal 
droog was. Godefroy vroeg in 1888 patent aan op 
de uitvinding. In de decennia hierna werden 
droogkappen steeds populairder. 
Uiteindelijk werden ze op veel plekken verdrongen 
door de handföhns, die door menig particulier ook 
voor thuisgebruik werd aangeschaft.

Ventilator.
Het was de Amerikaan Schuyler Skaats 
Wheeler die de eerste ventilator in 1882 
te koop aanbood.
Dat was in het begin een luxeproduct. Pas in de 
jaren twintig en dertig kwam de massaproductie op 
gang.De elektromotor lag aanvankelijk nog open en 
bloot in het hart van de ventilator, met daarop de 
propeller.

Genoemde oude apparaten werden opgekocht door 
Lorenz van Doornen en Meta Krüger en onlangs 
verscheen hierover hun boek bij uitgeverij de 
Walburg Pers genaamd

“Het elektrisch paradijs- de komst van stroom en de 
transformatie van het huiselijk leven” en kost 
€34,99. 
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Oktober

       Oktobertooi met groene blaân
       Duidt een strenge winter aan

       Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen
       Maar ook jicht en andere plagen. 

Belangrijke dagen in oktober.
4 oktober: Dierendag 
Op 4 oktober is het weer Werelddierendag en gaan 
we ons huisdier extra lekker verwennen. 
(net of we dat niet elke dag doen…)
De liefde van een huisdier is onvoorwaardelijk, dus 
geef het deze dag een extra knuffel en een snoepje.

10 oktober: Werelddag van de Geestelijke 
Gezondheid
10 oktober staat geestelijke gezondheid centraal. 
Geestelijke gezondheid is een belangrijk onderwerp 
om mee bezig te zijn; het aantal mensen met een 
burn-out neemt nog altijd toe.
Er rust helaas nog een taboe op psychische 
problemen.

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 komende bijeenkomst is 18 oktober om 
14.00 uur, in het COC kantoor te 
Leeuwarden. Bijdrage 5 euro.

Aanmelden uiterlijk 18 september bij 
Anne.Veenendaal@online.nl,  06 49664328  
Nadere informatie: www.cocfriesland.nl 

25 oktober: Zonsverduistering
Tussen 11:00 en 13:00 uur hebben we een 
gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland! Helaas 
is het maximum slechts 33% om 12.30 uur. Maar het 
blijft geweldig om te zien. Gebruik wel een  
eclipsbrilletje!

29 oktober: Internetdag
Al sinds 29 oktober 2005 vieren we Internationale 
Internetdag. Het internet wordt door velen 
bestempeld als de belangrijkste uitvinding uit de 
menselijke geschiedenis. Op 29 oktober 1969 
werden de eerste twee computers met elkaar 
verbonden, zodoende is het internet ontstaan.
Inmiddels maken miljarden mensen gebruik van het 
internet om te gamen, films te kijken, hun sociale 
contacten bij te houden en natuurlijk te werken. 
Zonder het internet was thuis werken tijdens de 
lockdowns voor veel organisaties een stuk lastiger 
geweest.

30 oktober: Wintertijd
Op 30 oktober eindigt de zomertijd en begint de 
wintertijd. In de nacht van zaterdag op zondag gaat 
de klok van 3 uur s ’nachts naar 2 uur s ‘nachts. Op 
elektronische apparaten gebeurt dit meestal 
vanzelf, maar bij analoge klokken moet dit 
handmatig gebeuren. Dit kan nog wel eens vergeten 
worden.

Uit het leven 
gegrepen..!
Met de nieuwe rubriek 'Uit het leven 
gegrepen..!' willen we leden een podium 
bieden om een gebeurtenis of ervaring te 
delen die hun leven mee vorm, zin of 
betekenis gaven. Ieder van ons heeft wel een 
verhaal dat de moeite waard is verteld en 
gedeeld te worden. Inzendingen van 
ongeveer twee A4tjes stelt de redactie van 
LosVast zeer op prijs. Ze worden één voor 
één geplaatst. 'Uit het leven gegrepen!' 
vervangt "In mijn koffer op zolder" waarin 
eerder behartenswaardige bijdragen van 
onze leden werden geplaatst. Mocht het voor 
u moeilijk zijn zelf een en ander op papier te 
zetten, dan komt ondergetekende graag bij u 
langs. 
Hajo Anema 
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Jaap’s Hoekje 1923 werd de school door de gemeente 
Leeuwarden overgedragen aan de Hervormde 
Schoolvereniging, die er in augustus van dat jaar 
begint met christelijk onderwijs met 6 leerkrachten 
en 180 leerlingen. Dit heeft geduurd tot in 1989; 
door de daling van het aantal leerlingen werd 
besloten de school te fuseren met de 
Rehobothschool. De ‘Willem Lodewijk’ werd 
gesloten en advocatenkantoren namen er hun 
intrek in, niet nadat ze het pand met de hoge 
klaslokalen van een tussenverdieping hadden 
voorzien. 

Piet de Vries-huis (foto 2)
De overkant van het schoolplein is met 6 panden 
het kortste streekje van de stad. Huisnummer 59 
was het woonhuis annex kantoorruimte van 
architect Piet de Vries; het pand is door hemzelf 
ontworpen. Het springt en wat architectuur betreft 
ook op een bijzondere manier uit. Het pand is 
gebouwd is de Amsterdamse Schoolstijl; het heeft 
een prachtige combinatie van strakke lijnen en 
rondingen, is opgetrokken uit mooie roodbruine 
baksteen en met kunstig metselwerk met een 
diepliggende voeg opgetrokken. Op boven-
verdiepingen werd gewoond en geslapen, beneden 
waren de werkkamer en het kantoor van de 
architect gevestigd.
De Vries werd geboren in Oostvoorne (Zeeland) en 
verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar 
Friesland. Hij bezocht de MTS en maakte daar 
kennis met leraren die ook naam hebben gemaakt 
als bouwkundige, o.a. Doeke Meintema, Andries 
Baart sr en Geert Stapensea. Na zijn eindexamen 
bekwaamde hij zich in het vak door werkzaam te 

zijn in ‘Holland’ bij 
onder ander het 
architectenbureau 
van Eduard 
Cuypers. 
Op zijn tekentafel 
aan de Druifstreek 
ontstond een scala 
aan mooie, 
kenmerkende en 
iconische 
ontwerpen. Veel 
villa’s en 
woonhuizen voor 
de beter 
gesitueerden, 

De Tweebaksmarkt-tour
In de afgelopen weken heb ik 
verschillende malen met liefhebbers 
een stadswandeling mogen maken 
langs prachtige historische panden aan de 
Turfmarkt, Tweebaksmarkt en Druifstreek. Panden 
die al jaren in het straatbeeld staan, maar waar we, 
als we eens langs lopen niet bij stilstaan om te 
kijken hoe mooi ze zijn en wat er achter de gevels 
gebeurt. Met dat idee in het achterhoofd hebben 
pandeigenaren als De Stichting Piet de Vries-huis, 
het Huis van Eysinga en De Utrecht het initiatief 
genomen voor deze wandeling.

Lange streek
Om te beginnen is het al het vermelden waard dat 
de langgerekte streek meerdere namen kent. Voor 
1894 stroomde hier het water in een van de vele 
-inmiddels gedempte- stadsgrachten. Die gracht was 
een aftakking van de Tuinen en volgde bebouwing 
van wat nu Turfmarkt, Tweebaksmark, Druifstreek 
en Zwitserswaltje heet om te eindigen in de Weaze. 
Langs het water ontstonden markten voor goederen 
die met kleine bootjes werden aangevoerd. Van die 
goederen bleef de naam aan het deel van de 
Nieuwe markt, zoals het vroeger heette, hangen. 
Vandaar de namen Turfmarkt en Tweebaksmarkt 
(twabak=beschuit). De Druifstreek dankt zijn naam 
aan de brouwerij die ooit op de hoek van de 
Keizersgracht stond.

Willem Lodewijkschool (foto 1)
We beginnen deze wandeling dan ook op de 
Druifstreek, op het schoolplein van de vroegere 
(christelijke) Willem Lodewijkschool.
Deze school werd oorspronkelijk gebouwd voor de 
‘openbaren’ met de naam Gemeenteschool 1. In 
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complete straten in bijvoorbeeld de Leeuwarder 
MTV-wijk (Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk) voor de 
gewone man, kantoorpanden en zelfs het 
beeldbepalende J.L. Hooglandgemaal in Stavoren 
zijn ontwerpen van een productieve Piet de Vries.

In het vrij anonieme woonhuis naast De Vries 
woonde de muziekleraar  en organist van de 
Koepelkerk, de statige en aardige heer Beintema.
In de beide panden aan de Druifstreek die nu samen 
eetcafé Het Leven vormen zaten jarenlang twee 
bedrijven, Radio S.J. Wiersma, groothandel in 
radio’s en televisies en kaasgrossier Andringa (foto 
3). De magazijnen en werkplaatsen van Wiersma 
liepen tot aan de Kruisstraat, dat van Andringa 

grensde aan de 
voormalige 
christelijke 
school in de 
Kruisstraat. Na 
de sluiting van de 
school werd het 
een 
zakkenpakhuis 
en toen dat er 
vertrok…… stikte 
het in de buurt 
van de muizen. 
Opoe de Groot 
heeft zelfs nog 
wel eens -op 
verzoek van de 

kaashandelaar- poes Molly uitgeleend om ‘s nachts 
op muizenjacht te gaan. 

Koperslager Van Doesum was werkzaam in het pand 
naast Andringa; later begon hij daar ook nog een 
winkel in 
huishoudelijke 
artikelen. Op de hoek 
van Druifstreek en 
Nieuwe Oosterstraat 
heeft heel lang een 
slagerij gezeten, na de 
oorlog startte daar 
Wim Akkerman met 
bloemenzaak Corona 
(foto 4). De ingang 
aan de Druifstreek gaf 
toegang tot een 
mooie grote winkel; 

Dit jaar ben ik met een Seniorenreis mee geweest. 
Er waren zo’n 12 deelnemers, allen alleenstaand.
Bestemming Duitsland (Sauerland ).
Het was heel goed en zorgzaam geregeld. Maar 
prijzig en erg veel in de bus.
Hierover nadenkend zou zoiets wellicht ook met/
voor Losleden  georganiseerd kunnen worden, in 
Nederland.
 
We kunnen bijvoorbeeld een vakantiehuis o.i.d. 
huren.
We kunnen uit eten gaan en lunches zelf regelen.
We kunnen uitstapjes bedenken.
We leren elkaar goed kennen en verdelen de taken. 
Hierdoor kunnen veel meer (vooral) alleenstaanden 
er eens op uit. 
Deze groep gaat om allerlei redenen vaak niet met 
vakantie.
Want met wie? Kan ik dit betalen?
De volgende vakantieperiode is nog ver weg.  Maar 
 het lijkt me nuttig om met een ”denktankje” dit 
idee verder uit te werken.

Graag krijg ik reacties!
Anneke Oosterman
Telefoon: 058 8431389 of per mail: 
annekeoosterman@gmail.com

Seniorenreis
LOS?

die ruimte werd ook gebruikt voor het maken van 
boeketten, rouwstukken etc. terwijl de kleine zij-
ingang bestemd was als verkoopruimte voor een 
‘bosje’.

Volgende keer wandelen we verder, want er valt 
hier nog zoveel te zien en te vertellen. Want wist u 
wel dat de Nieuwe Oosterstraat vroeger ook een 
gracht was?
De Blokhuisgracht.

Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com

Foto’s: Historisch Centrum Leeuwarden



20

PUZZEL



21

PUZZEL



22

Vroeger kwamen de 
melkboer en de bakker 
iedere dag in de straat.
De melkboer maakte zijn 
komst bekend door z’n 
koperen bel te luiden en 
de bakker riep aan de 
achterdeur ‘volk’!
Veel keus had de melkboer 
in het begin niet, het was 
‘losse’ melk of ‘losse’ 

soepenbrij, later kwamen daar de vla's en yoghurt 
bij. Oh ja margarine verkocht ie ook, heette het 
geen Leeuwenzegel?
Melk werd met zo'n maatkan afgetapt, want het 
moest voor gebruik wel eerst gekookt worden. Die 
soepenbrij, oh vreselijk, sloot in vele gezinnen de 
maaltijd af. Eet smakelijk……
Gelijk werden bij de melkkar door de huisvrouwen 
de laatste nieuwtjes uitgewisseld, want de 
melkboer kwam overal in het dorp en knoopte al die 
sappige roddels goed in z’n oren. 
Betalen deed je eens per week, als het weekloon 
binnenkwam.

Je kunt je het haast niet meer voorstellen dat er in 
de jaren '50/'60 zeker drie warme bakkers het 
dagelijks brood kwamen brengen. Ieder gezin had 
z'n eigen bakker en het was dan ook niet vreemd 
dat alle drie op hetzelfde moment in dezelfde straat 
stonden. Volgens mij was het woord concurrentie 
nog niet bedacht
(Mijn dorp van ruim 1200 inwoners beschikte over 
vele tientallen winkels, bedrijven, cafés etc.) Er 
heerste een bloeiende handel.
Bakker Bouman en bakker Woltjer waren volgens 
mij de eerste die een autootje hadden, bakker Jan 
Zeef daarentegen herinner ik me alleen met z’n 
blankhouten bakfiets.
Bezorgde Bouman het brood bij de klanten, vrouw 
Bouman ‘deed’ de winkel. Het was een grote statige 
vrouw met haar randloze bril, heel deftig vond ik 
haar met het haar mooi gekapt en altijd droeg ze 
een smetteloos witte schort.
Die keurige winkel met die mooie tegelvloer en 
marmeren (altijd koude) toonbank en de trommels 
op de planken. Ik herinnerde me dat er op één van 
die trommels ‘batons’ stond. Gekke naam, zouden 
ze lekker zijn? 

Venters in de jaren ’50 en '60 (1)

“Luxe bakkerij” stond er op de gevel te lezen. Wat 
was er dan zo luxe aan? 
Al dat marmer?
Toch even vragen. “Is dit een luxe bakkerij”, vroeg ik 
vrouw Bouman.
“Ja, maar wist je dat niet Janny? ”. 
“Nee, ik vind het een gewone winkel” waarna vrouw 
Bouman me vorsend aankeek en vertelde dat ze 
niet alleen maar brood verkochten maar ook koek, 
koekjes, gebak en banket, vandaar die naam. 
Zo weer wat geleerd. Oh, ja een klein witbroodje 
kostte toen een kwartje.
Sommige venters konden zo lekker schreeuwen 
wanneer ze in de straat kwamen, maar wat riepen 
ze nou eigenlijk?
Neem nou die visboer met z’n leren kaplaarzen, die 
riep iets van “late kreel” of zo. 
Ik rende dan naar binnen en vroeg moeder of ze 
nog iets nodig had.
“Nee ik hoef geen natte makreel”…. Oh, riep die 
man dat!

Moest u vroeger ook altijd voor moeder een 
boodschap doen? 
Ik wel, er is geen winkel of bedrijf waar ik niet 
binnen ben geweest.
Moeders hadden het blijkbaar altijd te druk om zo 
maar het huishouden in de steek te laten. Ze 
droegen dan ook altijd de hele dag een bont 
gekleurd schort.
Alleen op zondag droeg ma een witte.

Op vrijdag moest ik naar visboer Meijer en daar was 
het altijd zo koud in de winkel.
Achter de winkel was de huiskamer en de deur 
stond vaak open. Dan zwaaide ik naar de rest van de 
familie en dan vroegen ze ‘waar ik eentje van was’.

Wat heb ik wat afgewinkeld op m’n klompjes en 
altijd lopende of met de step. Op een fietsje moest 
je lang wachten voor je die kreeg.
Op mijn tiende kreeg ik een afdankertje die van een 
nichtje was geweest. 

Of geluk toen heel gewoon was…? We wisten niet 
beter dat het goed was.

“Een greep uit het leven” van Janny de Haan.
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De opkomst van de militair luchtvaart in de vorige 
eeuw betekende een drastische wijziging in de wijze 
waarop Nederland zich in de toekomst zou moeten 
verdedigen. Behalve over het land en via de zee kon 
een vijand nu ook vanuit de lucht worden verwacht. 
Nieuwe verdedigingsmaatregelen werden 
noodzakelijk.
Tijdens de z.g. koude oorlog, de periode tussen 
1945 en 19911, met nadruk  op de jaren ’50 en ’60 
van de vorige eeuw, werd er een 
waarschuwingssysteem opgezet om, met het oog en 
het oor (de in de 2e wereldoorlog ingevoerde radar 
werkte nog gebrekkig), vijandelijke vliegtuigen te 
kunnen signaleren. Dit systeem bestond uit een 
netwerk van observatieposten, verspreid over 
geheel Nederland, waarbij voor een deel gebruik 
werd van speciaal voor dit doel gebouwde 
luchtwachttorens.
Van deze, eens zo talrijke, luchtwachttorens: 140 
“losse” torens en 136 stuks gebouwd op bestaande 
hoogbouw, zijn er maar weinig overgebleven. De 18 
nog in Nederland bestaande luchtwachttorens 
behoren tot de overblijfselen van Nederlands  
recente militair erfgoed.

In de maand oktober van 2022 wordt aandacht geschonken aan het fenomeen “Koude oorlog”, de periode 
tussen 1945 en 1991 waarbij de wereld verdeeld was in twee machtsblokken; In het laatste weekend van 
oktober verschijnen er een aantal boeken over dit onderwerp en worden er diverse activiteiten ontplooid.

Met het oog en het oor op het oosten; 
luchtwachttorens in Friesland

Nederland was voor dit doel opgedeeld in een 
achttal luchtverdedigingssectoren, elk aangeduid 
met een cijfer. Elke sector bevatte een z.g. 
luchtwachtcentrum, aangeduid met een 
(hoofd)letter en elk centrum had een aantal 
luchtwachtkringen die weer aangeduid werden met 
een cijfer (de nog bestaande  toren van bijvoorbeeld 
Oudemirdum, werd vermeld als 6H3). Elke kring 
verzorgde een drietal – soms een viertal – 
luchtwachtposten.
Zo’n luchtwachtpost bestond uit een toren die 
opgebouwd was uit zogenaamde raatbouw-
elementen, open betonnen constructies van 0,38 x 
0,38 m. die met gegalvaniseerde bouten aan elkaar 
werden gezet2. De kleinste toren had een hoogte 
van 2,52 m. en de grootste mat 31,02 m., telkens 
met een verschil van 1,14 m. (drie raten van 0,38 
m.). De hoogte van de toren werd bepaald door de 
omgeving; deze moest uiteraard boven de 
bebouwing en bebossing uitsteken!
Op de top van de toren was een open 
observatieruimte waar dienst werd gedaan door 
twee burgervrijwilligers (wel met een militaire 
status maar zonder de bijbehorende bezoldiging) 



die zoveel mogelijk gerekruteerd werden uit de 
nabije omgeving. Zij gaven hun meldingen, waarbij 
zij gebruikmaakten van het speciale luchtwacht-
instrument3, door aan het luchtwachtcentrum dat 
op zijn beurt de gegevens doorspeelde aan de 
luchtverdedigingssector, die een en ander meldde 
aan het operatiecentrum van het Commando 
Luchtverdediging, van 1950 tot 1958 in Driebergen 
in de provincie Utrecht en vanaf 1958 in Nieuw 
Millingen op de Veluwe. Deze laatste instantie 
besliste over de inzet van de Bescherming 
Bevolking, luchtverdedigingsmiddelen, vliegtuigen, 
luchtdoelgeschut, mogelijke troepen e.d.
Probleem bij dit alles was  dat vliegtuigen uit de 
periode 1953-1954 en later, vlogen met de snelheid 
van het geluid. Het meldingssysteem moest de 
snelheid van deze toestellen overtreffen, iets wat 
een onmogelijke opgave was. Er was dus altijd een 
achterstand op de actuele situatie; bij visuele 
waarneming betrof dit zo’n 10 tot 15 seconden en 
bij auditieve waarneming rond de 30 seconden. In 
het laatste geval was zo’n vliegtuig al 8 kilometer 
verder!

Friesland was luchtwachtsector 6 met in 
Leeuwarden aan de Groeneweg (middelste ingang 
Prinsentuin, de z.g. popbunker) het luchtwacht-
centrum dat 11 luchtwachtkringen met 34 posten, 
10 torens op bestaande hoogbouw en 24 op 
vrijstaande torens, bediende, Elke kring omvatte 
drie, in geval van Leeuwarden vier, luchtwacht-
posten. Alle onderdelen van dit systeem stonden 
telefonisch met elkaar in verbinding en de 
afstanden tussen de diverse posten was nooit meer 
dan 16 kilometer omdat men aannam dat 8 
kilometer de maximale afstand was waarop met het 
gehoor vliegtuigen konden worden gelokaliseerd.
De luchtwachtkring van Leeuwarden omvatte een 
viertal luchtwachtposten: Oosterlittens (6D1), 
Leeuwarden (6D2), Grou (6D3) en Sneek (6D4). De 
vrijstaande toren 6D1 met een hoogte van 10,50 m. 
stond ten zuidoosten van Oosterlittens aan de 
Franekervaart; toren 6D2 stond in Leeuwarden, aan 
de oostkant van de Dokkumer Ee ter hoogte van de 
huidige Eebrug (hoogte en uitvoering onbekend); 
toren 6D3 met een hoogte aan 12,78 m. lag west 
van Grou ter hoogte van het huidige NS station en 
toren 6D4 bevond zich ten noordwesten van Sneek 
bij het buurtschap Tjalhuizen (ook hier is de hoogte 
en uitvoering onbekend). 
Aanpalende torens bevonden zich in de omgeving 

van Ferwerd (3,77 m.), bij Menaldum/Ried (4,80 
m.). bij Oudega SM (5,94 m.), in de omgeving van 
Woudsend (5,94 m.) en bij Joure (15,06 m.).

Een en ander fungeerde tot in het midden van de 
60-er jaren van de vorige eeuw. Daarna werden de 
torens één voor één afgebroken. De diverse 
gemeenten waarin zij stonden vonden het maar 
lelijke dingen en obstakels voor te plegen nieuw-
bouw. Een tiental werd aan de Bescherming 
Bevolking overgedragen die de torens gebruikte 
voor het exact lokaliseren van mogelijke nucleaire 
inslagen.
Rond 1968  werden aan de voet van deze torens 
kleine bunkertjes gebouwd als schuilplaats voor vier 
torenwachters om deze te beschermen tegen 
mogelijk optredende radioactieve neerslag.
In 1980 werden de torens ook voor deze taak 
afgestoten en in 1988 droeg het ministerie van 
Binnenlandse Zaken de torens, die daarvoor in 
aanmerking kwamen, aan de lokale overheden of 
instellingen over. Het Rijk zou de kosten van de 
eventuele sloop voor zijn rekening nemen. 
Sommige torens kregen nog een derde bestemming. 
In beboste en toeristisch interessante gebieden 
werden een aantal torens omgetoverd tot brand- of 
uitkijktorens.
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Dit signaleringssysteem heeft gelukkig nooit in een 
oorlogssituatie hoeven te functioneren, zodat niet 
echt mogelijk is de effectiviteit ervan te meten. Van 
belang is wel dat de overgebleven voormalige 
luchtwachttorens of de restanten daarvan, vanuit 
het oogpunt van (militair) historisch perspectief en 
van uit de geschiedenis van de bouwkunde en de 
constructietechniek, behouden moeten blijven.

Uit een studie uit 2002 bleek dat er nog 18 
luchtwachttorens of resten daarvan in Nederland 
aanwezig waren. Zes daarvan in het noorden van 
Nederland: één in Friesland (Oudemirdum) drie in 
Groningen (Bedum, Warfhuizen en Winschoten) en 
twee in Drenthe (Ruinen en Oud-Schoonebeek).
https://erfgoedkoudeoolog.nl/evenement/ 

Locaties resterende luchtwachttorens in 
Noord-Nederland
Wellicht kunt u, de noordelijke provincies 
doorkruisend, één of meerdere nog bestaande 
luchtwachttorens aandoen:
De luchtwachttoren (6H3), type no. 8, met een 
hoogte van 10,50 m. bij Oudemirdum (Friesland) 
staat aan het Huningspaed ten westen van 
Oudemirdum.
De luchtwachttoren in Bedum (7O3) in Groningen 
met een hoogte van 15.06 m. staat aan de 
Oudedijk1, in het centrum van Bedum en is 
gehalveerd/verbouwd. Ook in Groningen staat de 
luchtwachttoren bij Warfhuizen (7O1) met een 
hoogte van 13,92 m., gesitueerd tussen Warfhuizen 
en Wehe den Hoorn aan de Van Asbeckweg.
De derde luchtwachttoren in Groningen staat in 
Winschoten (7T1) aan de Meidoornlaan langs de 
spoordijk Groningen-Winschoten en heeft een 
hoogte van 15,06 m.
Drenthe heeft nog twee luchtwachttorens, één in 
Ruinen (7X3) aan de Ruinerweg 7, in de 
boswachterij Ruinen met een hoogte van 18,48 m. 
en één in Oud-Schoonebeek (7Z3), zuid van Oud-
Schoonebeek op de grens met Duitsland  met een 
hoogte van 11,64 m.

Meer informatie:
https://erfgoedkoudeoorlog.nl/evenement/

Sjouke Elgersma

 (1) in deze periode was een groot deel van de wereld 

verdeeld in twee machtsblokken; aan de ene kant de 
Verenigde Staten van Amerika met West-Europese 
bondgenoten en aan de andere kant de Sovjet-Unie met 
haar “bondgenoten”; men zat elkaar voortdurend dwars 
zonder dat een en ander op een echte oorlog uitdraaide; 
af en toe scheelde het maar een haartje; samengevat: 
men was voortdurend bezig te bewijzen “wie de grootste 
had”;

 (2) tijdens het ontwerpen van de torens was door de regering 
ingecalculeerd dat de raatbouwelementen, wanneer de 
torens niet meer nodig zouden zijn en afgebroken zouden 
moeten worden, zouden kunnen worden gebruikt bij 
nieuwbouw; zie hiervoor de bouw van schuren en loodsen 
in de voormalige Noordoostpolder; u ziet het: regeren is 
vooruitzien!;

 (3) dit instrument bestond uit een poot met een ronde tafel 
waarop een landkaart van de omgeving met daarop alle 
oriëntatiepunten in het terrein waren aangebracht; de 
kaart werd door cirkels en graden verdeeld waarbij de 
toren als middelpunt fungeerde; aan de poot was een 
roterend statief met een verrekijker, vizier en aanwijsarm 
gemonteerd; wanneer nu door de luchtwachter een 
vliegtuig door de kijker werd gevolgd, kon de verbindings-
man op de kaart de gegevens aflezen en deze (telefonisch) 
doorgeven;

De OSiF heeft bij De Friesland zorgverzekeringen 
een nieuw collectief contract afgesloten voor ALLE 
aangesloten verenigingen. Daar hoort LOS ook bij.
Door een wetswijziging mag De Friesland vanaf 1 
januari 2023 geen korting meer geven op de 
Basisverzekering. Alle leden behouden wel de 6% 
korting op de Aanvullende Verzekeringen en 
andere voordelen van het collectief.
Het nieuwe contract geldt voor een periode van 2 
jaar, ingaande 1 januari 2023 en eindigt op 31 
december 2024, met telkens stilzwijgende 
verlenging van 1 jaar. 

Met vriendelijk groeten,
Cobie van Zoelen,
secretaris/penningmeester Onafhankelijke 
Seniorenverenigingen in Fryslân (OSiF)
info@osif.frl

Mededeling voor alle bij de OSiF 
aangesloten seniorenverenigingen
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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

Adressen en telefoonnummers
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): 058-2139317/06-
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



CURSUS FILOSOFIE
Er gaat ook op de digitale snelweg van alles mis. 
Daarom ook via deze weg nogmaals een aan-
kondiging van een nieuwe serie filosofisch getinte 
bijeenkomsten.

Titel: De war

Wat je overkomt niet (helemaal) begrijpen is eigen 
aan mens-zijn. De filosoof Aristoteles beschouwde 
verwarring als de bron van alle wijsheid, zijn collega 
Descartes noemde een structureel tekort aan inzicht 
‘de menselijke conditie’. Tegelijk hebben mensen 
(hebben wij) een hekel aan in de war zijn. Vaak 
geven we de voorkeur aan bedenksels en aperte 
onzin boven de knagende onzekerheid van 
onbeantwoorde vragen.

We gaan ons in vier bijeenkomsten verdiepen in 
manieren die wij, mensen, hanteren om enige orde 
te scheppen in onze eigen gedachten en onze visie 
op de wereld om ons heen. We doen dat met hulp 
van oude en moderne filosofen, maar vooral ook 
door met elkaar van gedachten te wisselen.

Data: 18 en 25 oktober en 1 en 8 november 2022
Tijd: dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
Plaats: een zaal van de Kurioskerk, Julianalaan 38 
te Leeuwarden
Kosten: €50,- voor de hele serie (inclusief koffie en 
thee)
Gespreksbegeleider: Ron (drs. R.F.) Muijzer

Aanmelden (graag voor 3 oktober a.s.) door een 
bericht te sturen naar 06-33781823 of 
ronmuijzer@yahoo.com
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- DATA ACTIVITEITEN OKTOBER 2022 -
Ma.  3 okt. 14.00 uur le Biberon, Julianapark jeu de boules
Di. 4 okt.. 14.00 uur start AH Camminghaburen wandelen
Wo. 5 okt. 9.30 uur wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 5 okt. 14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek, koersbal

Droppingsstr. 14
Do. 6 okt. 9.30 uur het vooronder Gealanden vergadering activiteitencommissie
Za. 8 okt. 14.00 uur start, AH Camminghaburen fietsen
 
Di. 11 okt. 10.00 uur het vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Di. 11 okt. 14.00 uur start AH Camminghaburen wandelen

Di. 18 okt. 14.00 uur start AH Camminghaburen wandelen
Wo. 19 okt. 9.30 uur wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 19 okt. 14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek, koersbal

Droppingstr. 14
Wo. 19 okt. 13.30 uur Eeltsje's Hiem muziek op het witte doek
Do. 20 okt. 14.00 uur Eeltsje’s Hiem adviesraad
Do. 20 okt. 14.00 uur Sliekerfilm film the Duke
Vr. 21 okt. 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Di. 25 okt. 14.00 uur start AH Camminghaburen wandelen
Wo. 26 okt. 14.00 uur start Mc Donald,s Goutum fietsen
Za. 29 okt. 14.30 uur Kurioskerk Julianalaan Henk Dillerop

Ma. 31 okt. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen bulletin

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud
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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!   


