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

Voor de maanden november en december 
krijgen de leden van LOS een presentje van 
TaxiXtra, een agenda voor het jaar 2023 en 
een fijn schrijvende balpen. 

Daarnaast krijgen de 
leden altijd een 
korting van 15% op de 
reguliere taxiprijs.

Als u een afspraak 
maakt, laat even 
weten dat u lid bent 
van de LOS.

Inge Robben
0641960803
www.taxixtra.nl

Zijmuur van de Dunantflat van het MCL aan de 
Borniastraat. Foto Johan Eisma
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Ongelijkheid.

We kunnen er niet omheen dat er nu, doordat alles duurder wordt 
ongelijkheid in de samenleving ontstaat. Diegene die voorheen goed 
konden rondkomen kunnen dat nu, vooral door hoge energie en 
boodschappen niet meer. De categorie die altijd al moeite had nu 
helemaal niet meer. 
Gelukkig zijn er instanties en particulieren die met creativiteit  en 
veelzijdigheid onze medemens in de samenleving helpen.
Mensen worden snel in een hokje geplaatst, denken dan hoe ziet de 
ander mij, maar hoe kijk jij tegen die ander aan?
Ongelijkheid in de wereld zal altijd blijven bestaan maar die categorie 
die het qua welvaart goed hebben, zullen moeten omzien naar hun 
medemens.

De duim ging ontevreden klagen
Trok heel kribbig aan de bel
Voelde zich te kort gedaan
Vond zijn leven niets meer aan.

Voelde zich minder dan wijs- en ringvinger
Discriminatie benoemde een aantal dingen
We kunnen niet zonder de ander
Riepen de vier, daarom helpen we elkander
Zo’n sterke duim als jij
Hoort er ondanks gemor helemaal bij.

In de LosVast Vast van oktober stond de oproep om (reserve) 
bezorgers.
Daar is enthousiast op gereageerd, namens bestuur en Douwe 
Schaafsma heel hartelijk dank daarvoor.
Ook het ledenaantal is mede door mond op mond reclame en het 
artikel in seniorenkrant gegroeid, 120 nieuwe leden hebben we in 
2022 al mogen verwelkomen.        

Mariet Wit

Van de Bestuurstafel
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Kalender

Als het goed is, heeft u een nieuwe kalender 
ontvangen van de LOS.
We hebben al een paar data, die u daar op in kan 
vullen.
Woensdag 11 januari: Nieuwjaarsconcert in de 
Schakel, met het Fries Senioren Orkest
Zaterdag 28 januari: Lezing door Jaap de Groot in 
de Kurioskerk

Voor dit jaar hopen we op zaterdag 17 december 
nog een gezellige Kerstmiddag te organiseren.
In de volgende LosVast kunt u hier meer over lezen.
Graag tot ziens!

JEU DE BOULES 
Dit seizoen heeft een heel enthousiast groepje 
spelers.  Zij willen alles uit het seizoen halen. 

Maandag 7 november a.s. 
wordt er nog een keer 
gespeeld, als de weergoden 
ons goed gezind zijn. Dus wilt 
u het ook een keer proberen 
om mee te spelen, is dit de 
kans nog dit jaar.
De locatie: Le Biberon, 
Julianapark 2, dit is achter de 
Kurioskerk. Begintijd: 14.00 
uur tot 

ongeveer 16.30 uur. De kosten 
bedragen € 3.50 p.p. inclusief 
koffie/thee en gebruik boules. 
Janny de Ruiter is weer 
aanwezig.

Leeuwarder Shantykoor

Het Leeuwarder Shantykoor gaat voor ons optreden 
op zaterdag  26 november 2022.
In de Kurioskerk, Julianalaan 48, 8932 AA 
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 helaas niet pinnen. Dus graag gepast 
betalen.
Opgeven kan vanaf 14 november tussen 19 en 21 
uur bij:
Grietje Tanahatoe, tel. 058-2135043 of 06-
20279596
Graag tot ziens namens de activiteitencommissie

Het begon allemaal op zaterdagavond 9 april 2001. 
Op initiatief van Jaap Kiers werd het Leeuwarder 
Shantykoor opgericht. Nu, vele jaren later, is het 
Leeuwarder Shantykoor uitgegroeid tot een 
ervaren, succesvol en veelgevraagd Shantykoor met 
zo’n 47 zangers, muzikaal ondersteund door 2 
accordeonisten en 2 gitaristen.
Ons repertoire omvat momenteel ruim 80 nummers 
en is nog steeds groeiende. Wij zingen Shanties, 
Seasongs en een aantal gezellige meezingers van 
maritieme aard.
Een optreden van het Leeuwarder Shantykoor is 
elke keer weer een feestelijke gebeurtenis.
Kenmerkend is naast de saamhorigheid, de 
driestemmigheid van het koor en de zeer goede 
solisten.
Tijdens optredens staat ons koor onder de 
inspirerende leiding van zanger/solist Wim 
Biesheuvel of Piet van Houten.
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Duurte en schaarste

Dit is niet wat u gewend bent. Geen handige tips 
om het hedendaagse huishouden te vereen-
voudigen of vlekken te verwijderen, maar 
werkelijke duurte en schaarste in de loop der 
geschiedenis: met name die in de beide 
wereldoorlogen. 

Om de schaarste destijds te ondervangen werden er 
handige bespaartips in de diverse weekbladen 
afgedrukt. Zo weet het weekblad “Panorama” van 
17 oktober 1917 te melden dat men op eenvoudige 
wijze  met een klein beetje koffie heel véél koffie 
kan zetten. 
Voor anderen betoogt de “Katholieke Illustratie” van 
22 februari 1917 hoe je brandstof kan besparen met 
een z.g. hooikist, een hulpmiddel dat tijdens de 2e 
wereldoorlog in veel gezinnen opgang maakte.

(de tekst is letterlijk overgenomen en de spelling is 
die van 1917; het was ook de tijd van hele lange, 
ingewikkelde zinnen en er werd nog gebruik 
gemaakt van naamvallen, heerlijk)

Schaarschte aan koffie
Nu de koffie zoo schaarsch geworden is, en we ook 
daarvan een – wél karig - rantsoen ontvangen, is het 
of we nóg meer dan anders verlangen naar een kop 
van dezen, in zoo hooge mate den geest 
verkwikkende drank. Edoch, een oude spreekwoord 
zegt: “waar niets is, verliest zelf den Keizer zijn 
recht”.
Daartegen valt niets in te brengen, en dus zou het 
bij ijdel verlangen blijven, indien “Panorama” zijn 
lezeressen – en ook zijn lezers, want die “zitten” ook 
erg met de koffie-rantsoenering – niet uit den brand 
hielp, zooals men dit noemt, en hen hieronder een 
recept verschafte, volgens welk zij van één ons 
koffie ongeveer 48 koppen van deze smakelijke 
verkwikking kunnen schenken. En dit wel zonder dat 
de beroemd kruik van Elia er bij te pas komt (I 
Koningen 17:13-16; noot van de schrijver))
Men gelieve er echter op te letten, dat men zich 
stipt aan het voorgeschrevene dient te houden, wil 
het niet mislukken. Doch het is heel eenvoudig. Let 
maar op.
Men heeft noodig: één ons gemalen koffie en een 
half pond lichten basterdsuiker. Men zet het halve 
pond lichten basterdsuiker droog op het vuur en 
laat het branden tot het heel donker is. Is het 

voldoende donker, dan doet men er het ons 
gemalen droge koffie door. Onder steeds roeren laat 
men dit op het vuur zwart branden. Wanneer het 
bijna zwart gebrand is, roert men er langzaam 
anderhalve liter kokend water door, zoodat het een 
dikke brei wordt.
Dit laat men 3 minuten doorkoken, waarna men het 
tweemaal zeeft en in flesschen doet. Van dit extract 
is nu een eetlepel – of naar verkiezing iets meer – 
voldoende om een kop goede koffie te bereiden, 
wanneer men het bijschenkt met kokend water. 
Schenkt men er in de plaats van water, melk op, dan 
is de koffie én smakelijker én meer gebonden. 
Suiker natuurlijk toevoegen naar believen.
Van het op de zeef achtergebleven koffiedik kan 
men voor direct gebruik nog goede koffie schenken, 
door het dik te filtreren met ongeveer een halve 
liter kokend water. Niet meer, anders wordt het 
slap.
Per resto: smakelijk drinken.

De hooikist
Over de samenstelling van dit practische instrument 
de volgende bijzonderheden. Men neme een kistje 
van ongeveer 80 bij 55 met een hoogte van 50 cm., 
plaatse daarin twee flinke potten of pannen, na 
vooraf den bodem met ongeveer een handdik 
tamelijk stevig houtwol, hooi of krantenpapier te 
hebben belegd.
Om de pannen heen vulle men de overige ruimte 
stevig met houtwol, hooi of krantenpapier aan, tot 
aan den rand toe, neme men de pannen er uit en 
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bevestige van gonje (een uit Indisch hennep 
geweven grove stof) of van een wollen of flanellen 
lap een “bekleedsel” over het houtwol, zoodat op 
de plaatsen waar de pannen gestaan hebben, twee 
openingen gekomen zijn, in de rondte van gonje 
voorzien, waarin men diverse potten of pannen 
plaatsen kan. Dan make men ook twee kussentjes, 
gevuld met houtwol of hooi om op de pannen te 
leggen en … de hooikist is gereed.
Dat het gebruik daarvan voordeelig en practisch is, 
kan blijken uit het feit dat bijvoorbeeld rijst die een 
half uur noodig heeft om op de gasvlam gaar te 
koken, bij het gebruik van een hooikist slechts vijf 
minuten hoeft te koken, waarna men de pan in de 
hooikist plaatst en het deksel sluit om de rijst verder 
vanzelf gaar te laten worden. Het komt er dus op 
aan te zorgen dat de warmte niet verloren gaat!1

Bij het gebruik van de hooikist neme men het 
volgende in acht. Bij kleine hoeveelheden gebruike 
men dus kleine pannen. Bij bereiding op gas gaat 
door verdamping een groot gedeelte der vloeistof in 
de pan verloren. In de hooikist is dat niet het geval, 
zoodat men er op bedacht moet zijn de spijzen met 
minder vloeistof op te zetten. Wordt de rijst 
bijvoorbeeld met driemaal zooveel water opgezet, 
dan kan nu volstaan worden met twee tot twee en 
een half maal zooveel.
Slechts één zesde van de tijd dien de spijzen anders 
noodig hebben om gaar te worden, behoeven zij op 
het gas vóór te koken, waarna  men de pan direct, 
om afkoeling te voorkomen, na het afnemen in de 
hooikist plaatst. Evenwel moeten de spijzen om gaar 
te worden, den dubbelen tijd in de hooikist blijven, 
dien zij anders op de gasvlam daarvoor noodig 
hebben, gedurende welken tijd de pan niet 
uitgenomen of geopend mag worden. Na gebruik 
van de hooikist moet deze goed gelucht worden!
Ten slotte zij meegedeeld dat voor de bereiding in 
de hooikist zich in het bijzonder die spijzen lenen, 
welke in veel vloeistof gaar moeten worden.
Een ieder kan met het hierboven meegedeelde zijn 
voordeel doen!

Sjouke Elgersma

(1) dit kan ook op een eenvoudige wijze, zonder hooikist, 
door de pan(nen), gewikkeld in een aantal dekens, in 
bed te plaatsen met als bijkomend voordeel dat ook 
het bed verwarmd wordt;

Afscheid Ype van der Haag 
als Coördinator bezorgers 
magazine LosVast.
Ype is bij de Anbo begonnen als hulp bij het in 
elkaar zetten van het Bulletin; je kreeg de losse 
bladen, die moesten op volgorde in elkaar worden 
gezet. Dit gebeurde bij de familie Talsma in 
Snakkerburen. Later kwamen daar meer taken bij, 
door Ype werden de dozen met bladen opgehaald 
bij de drukker en onderhield hij ook de contacten 
met de bezorgers. Zijn vrouw Rina was een grote 
steun voor hem, zij zette het in de computer.  Melde 
zich een bezorger af dan moest er wel een ander 
worden gezocht. Ook bracht hij de helft van de 
bladen, nadat ze geteld en verdeeld werden in het 
Westenkwartier, langs bij de bezorgers. 

Begin dit jaar bij een lelijke val, heeft Ype zijn heup 
gebroken. Na verloop van tijd vindt hij nu het 
moment om ermee te stoppen. Hij heeft zich ruim 
13 jaar voor de vereniging ingezet. Hij heeft een 
hele goede opvolger gevonden in de persoon van 
Douwe Schaafsma. Ype en zijn vrouw Rina namens 
ons allemaal bedankt voor jullie inzet. Hopen dat 
jullie nog lang mogen genieten van de vrije tijd die 
je nu hebt. 

Namens de vereniging LOS, Froukje Bruining.
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Na een feestelijk concert in de Royal Albert Hall met 
muziek van Andrew Lloyd Webber ziet u een 
integrale uitvoering van zijn musical Joseph and the 
amazing technicolor dreamcoat met onder meer 
Joan Collins. 
Een sprankelende show, vol aanstekelijke 
melodieën. 
(Nederlands ondertiteld)

Inleiding: Rudolf Nammensma.

Locatie:    Eeltsje’s Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915 
DZ Leeuwarden.
Toegang: € 7,00 contant, inclusief koffie of thee in 
de pauze.
Einde van deze middag is ± 16:30 uur.

Deze middag is tot stand gekomen door de 
samenwerking van LOS met het wijkteam van 
Wijkbelang Westeinde. Ook de bewoners van 
Westeinde zijn dus van harte welkom.

Zeker 14 enthousiaste leden hebben zich (deels 
opnieuw) aangemeld als bezorger of reserve-
bezorger voor ons magazine LosVast. 

We beschikken nu naast 29 vaste bezorgers over 16 
reservebezorgers. Hiermee zijn we goed op weg en 
kunnen we de stad redelijk dekken bij uitval van de 
reguliere bezorgers.
De aantallen zijn wel een beetje geflatteerd omdat 
sommige vaste bezorgers zich, naast de bezorging in 

Oproep voor nieuwe bezorgers 
en reservebezorgers succesvol.

hun reguliere wijk, ook aangemeld hebben in te 
vallen bij calamiteiten in andere wijken.

De meeste nieuwe invallers hebben als randvoor-
waarde gesteld dat de bezorgwijk in of naast hun 
woonwijk ligt. Dat is natuurlijk logisch, maar leidt 
ertoe dat er in sommige delen van de stad (bv 
Westeinde) een ruim aanbod is en in andere delen 
wat beperkter (bv Leeuwarden Zuid).
Als we het begrip “aanliggende wijken” samen een 
beetje ruim interpreteren dan kunnen we 
toekomstige bezorghiaten opvangen.

Overigens zijn er van de reservebezorgers bij de 
bezorging in oktober al direct 7 ingezet voor korte of 
langere vervanging. Dat geeft de noodzaak van een 
robuuste bezorgstructuur wel aan.
Met uw enthousiaste respons heeft u daaraan volop 
bijgedragen. Veel dank daarvoor.

Douwe Schaafsma

 
Opgave: Bij Willem de Boer telefoon 06 53636700
Vanaf 18 nov. tot 22 nov. tussen 19:00 uur en 21:00 
uur.

Tot ziens op 23 nov. 2022.
De activiteitencommissie

Woensdag 23 november om 13:30 uur is er weer: 

“Muziek op het Witte Doek”
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Het concertseizoen 2022 – 2023 start met een 
terugblik naar de jaren 20 van de vorige eeuw. Terug 
naar gewoon plezier en ontspanning. Op zondag 6 
november om 15.00 uur vindt in het WestCord WTC 
Hotel in Leeuwarden de spectaculaire opening 
plaats van het Art Connection concertseizoen met 
een optreden van “The Roaring Twenties 
Experience”, een ensemble van 18 musici met 2 
vocalisten en volop ruimte voor nostalgie en 
romantiek met o.a. muziek van Duke Ellington en 
Irvin Berlin. Nog meer gezelligheid geeft ook de 
actieve aanwezigheid van dansparen van 
dansschool Saco Velt die er samen met het orkest 
een grote feestelijke middag van maken. 
Meedansen is uiteraard altijd mogelijk. Alle LosVast 
lezers een gezellig welkom.

OPROEP AAN ONZE LEDEN….

Wie kan en wil ons helpen om het ledenaantal van 
onze LOS te vergroten? Heeft u familie, vrienden of 
buren en zij zijn ook “nog senioren”, wilt u dan eens 
vragen of ze lid zouden willen worden van onze 
actieve LOS vereniging? U weet als geen ander, wat 
de vele voordelen zijn van onze vereniging. Denk 
aan de uitstapjes, wandel- en fietsgroepen, film, 
museumbezoek…..en nog veel meer interessante 
servicegerichte hulplijnen….en bovendien ons 
informatieve maandelijks magazine LosVast, waar u 
nog eens kunt nalezen wat nog meer wordt 
georganiseerd of wordt aangeboden. 
Enfin….we hebben echt uw hulp nodig!

Als u aan ons van het geïnteresseerde aspirant-lid 
de personalia wilt doorgeven, (de naam, adres en 
het telefoonnummer….) dan zullen wij uw contact 
spoedig benaderen!

U kunt onze secretaris bereiken via mailadres 
leden@losleeuwarden.nl of via de telefoon onder 
nummer 058 2668131
Verder kan men zich ook opgeven via de website 
www.losleeuwarden.nl

Alvast reuze bedankt voor uw inzet en hulp!

Voorafgaand aan het concert zal 
Jogchum Veenstra zijn nieuwe 
expositie in het WestCord WTC 
Hotel om 13.30 uur toelichten. 
Welkom. 

Het concert en het “praatje” van 
Jogchum Veenstra zijn geheel vrij 

toegankelijk al wordt er na afloop een geheel 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Dit concert is de eerste van een reeks concerten die 
om en om plaatsvinden in het WestCord WTC Hotel 
en de oude Kanselarij in Leeuwarden. Wilt u graag 
het  jaarprogramma en de maandelijkse uitnodiging, 
mail dat dan even naar artconnection@chello.nl  
Parkeren bij het WestCord WTC Hotel is geheel 
gratis in de parkeervakken P2 en P3.
Welkom en graag tot 6 november.

Art Connection
Ed van Dijk
06-52473558

Terug naar de Roaring Twenties  (concert)
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De acceptgiro.

Zoals eerder beloofd hou ik u op de hoogte 
betreffende nieuws over de acceptgiro.
Jarenlang hebben we gebruik gemaakt van de 
bekende Acceptgiro’s om bv. donaties en andere 
betalingen te doen.
Door voortschrijdende technologie en de 
veranderende systemen is het aantal mensen dat 
gebruik maakt van deze betaalmethode afgenomen.

Daarom hebben de Nederlandse banken 
aangekondigd volgend jaar, na 40 jaar, te stoppen 
met het verwerken van Acceptgiro’s.
Elke non-profit, postorderbedrijf, nutsbedrijf etc. zal 
hiermee rekening moeten houden.

Non-profit organisaties in Nederland gaan 
binnenkort een alternatief van de Acceptgiro 
gebruiken.

Twee alternatieven zijn digitaal, via een QR-code of 
bankoverschrijving en de derde is via een papieren 
donatieformulier.

Lezing: Burgerschapszin

Nederland verkeert in een crisis.
burgerschapszin in de breedste zin.
Na afloop is er de mogelijkheid tot discussie onder 
leiding van een ervaren gespreksleider.

De lezing wordt gehouden op dinsdag 1 november 
2022 aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30) in de 
benedenzaal van het Odd Fellowgebouw aan de 
Emmakade 48 in Leeuwarden.
Toegang vrij.

Drankjes (koffie, soft drinks, wijn en bier) tegen zeer 
schappelijke prijzen (€ 1,50).

Deze lezing is de eerste in een geplande serie van 
het burgerinitiatief “Veritas Duplex” (dubbele 
waarheid). Dit initiatief zou op termijn moeten 
leiden tot een debatcentrum in Leeuwarden, waar 
relevante, up-to-date onderwerpen vanuit diverse 
gezichtspunten worden besproken.

Informatie: Anton Wachter, tel. 06-29440841

In de opbouw van onze democratische rechtsstaat, 
met algemeen geldende waarden en grondrechten, 
is burgerschap altijd een drijvende kracht geweest. 
Burgerschap brengt niet alleen rechten, maar ook 
plichten en een verantwoordelijkheid voor het 
algemeen belang met zich mee. Al geruime tijd 
loopt de betrokkenheid van de burger bij de 
representatieve democratie echter terug, het 
vertrouwen in de rechtsstaat verdwijnt en instituties 
brokkelen verder af. In zijn boek 'Als alle vertrouwen 
wegvalt' analyseert Sybe Schaap de grondslagen en 
de bedreigingen van het burgerschap en de 
burgerlijke rechtsstaat. Zonder actief burgerschap 
wordt de rechtsorde van binnenuit uitgehold en 
loopt de rechtsstaat gevaar. 

De meningsverschillen, de scheuren tussen diverse 
groepen worden steeds groter, steeds dieper. Er zijn 
heel wat zaken die Nederlanders tot op het bot 
verdelen.

Voorbeelden:
* De uitstoot van stikstofverbindingen (noodzaak 

tot terugdringen tegenover de vermindering van 
de veestapel)

* De instroom / opvang van asielzoekers
* De afwikkeling van de kinderopvang-

problematiek
* Het terugdringen van onze CO2-uitstoot 

vanwege klimaat doelstellingen terwijl in China 
en India honderden nieuwe kolencentrales 
worden bijgebouwd

* De gaswinning in Groningen (betere 
compensatie voor de Groningers, of tijdelijk 
meer gas winnen vanwege Poetin, of zo snel 
mogelijk afsluiten)

* De inkomens problematiek (inflatie noodzaakt 
compensatie voor lage inkomens)

Al die splijtzwammen verdelen ons. Tel daarbij op 
de rol van de “social media” en fake nieuws.

Burgerschapszin staat onder druk. 
Hoe moet dat verder?
Sybe Schaap (internationaal agrarisch ondernemer, 
voorheen lid van de Eerste Kamer, filosoof en 
publicist) laat in een lezing zijn licht schijnen over 
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Bert Visscher: Italianen kunnen niks
Is verschenen bij uitg. Brandt en kost € 17,50

Bert Visscher houdt van Italië. Maar toen hij er een tweede huis kocht, kwamen er wat 
scheurtjes in de liefde. Bij het opknappen van een bouwval in de buurt van Napel 
ontplofte Bert met grote regelmaat (en dat kan hij uitstekend..!) Natuurlijk is Italië 
wonderschoon, vond Bert Visscher ook altijd. Kalm blijven als openingstijden ineens 
veranderd zijn, of dat een gereserveerde tafel niet geboekt is. 
En rustig opnieuw aanwijzen waar de ramen wél geplaatst hadden moeten worden. 
Langzaam maar zeker ontdekte hij ook de charme van deze chaos, want ach, misschien 
zijn wij Nederlanders wel bovenmatig georganiseerd. Neemt niet weg dat Bert en zijn 
vrouw elkaar regelmatig hoofdschuddend aankijken om te verzuchten: ‘Die Italianen 
kunnen ook echt helemaal niks.’
Een Nederlandse vriend heeft aangeboden om het boekje te vertalen in het 
Italiaans…..

Wendy Holden: De gouvernante
Is verschenen bij uitg. Ambo Anthos en kost € 23,99

De gouvernante van Wendy Holden is gebaseerd op het ware verhaal van Marion 
Crawford, ook wel Crawfie genaamd, in de turbulente jaren dertig en veertig de 
gouvernante van de prinsesjes Elizabeth en Margaret. In 1933 accepteert de 
tweeëntwintigjarige Marion Crawford de baan van haar leven: gouvernante van de 
prinsesjes Elizabeth en Margaret Rose. De enige voorwaarde die ze stelt aan hun 
ouders, de hertog en hertogin van York, is dat ze een dosis normaliteit in hun 
bevoorrechte en beschermde leven mag brengen. Ze gaat fel tegen alle protocollen in 
en neemt de meisjes mee in de ondergrondse, naar het zwembad en naar 
Woolworth’s. Voor deze waardige post als vertrouweling van het hof betaalt ze wel 
een hoge prijs. 
Trouwen, kinderen, haar eigen mening – de Kroon komt vóór alles. 
Een roman over liefde, loyaliteit en opoffering werpt Wendy Holden schitterend licht 
op de jaren voordat Elizabeth de troon besteeg en toont ze de energieke gouvernante 
die de drijvende kracht was achter het icoon dat Elizabeth geworden is. 
De gouvernante van Wendy Holden is een meeslepende roman over de gouvernante 
van de prinsesjes Elizabeth en Margaret.

Lezenswaardig
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Ingrediënten voor twee personen:
- 180 gram gele rijst
- 1 bouillonblokje
- 4 cherrytomaatjes
- 1 groene paprika
- 250 gram kabeljauwfilets
- 1 eetl. olijfolie
- ½ teentje knoflook
- peper en zout
- 2 eetl. kappertjes
- 1 takje peterselie
- 1 limoen.

Bereidingswijze:
- Bereid de gele rijst zoals aangegeven op de 

verpakking en voeg een bouillonblokje toe.
- Snijd de tomaatjes in kwarten, de paprika in 

blokjes en de kabeljauw in grote stukken. Maak 
de ui en knoflook schoon en snipper fijn.

- Verwarm een koekenpan met olijfolie en fruit de 
ui en knoflook 2 min.

- Voeg daarna de kabeljauw toe. Als de kabeljauw 

Gele rijst met kabeljauw

bijna gaar is, voeg je paprika toe. Bak nog 2 min. 
en breng op smaak met paper en zout.

- Giet de rijst af en breng ook op smaak met 
peper en zout en meng de kappertjes er door.

- Verdeel de rijst, kabeljauw, groenten en 
tomaatjes over de borden.

Hak de peterselie fijn en snijd de limoen in partjes
Garneer met peterselie en limoenpartjes.

Eet smakelijk!

Bron: Eatertainment

Volksweerkunde.

November

November warm en fijn,
het zal een strenge winter zijn.

*
Als november 's morgens bloeit 
(mooi weer),
weet dat de storm 's avonds loeit.
Als 't vriest in november,
Sneeuwt het in december

*
In november hard begin,
In de winter zoet begin.

En… welke spreekt u het meest aan? 

Blokhuispoort vanaf de draaibrug over het Nieuwe 
Kanaal. Foto Johan Eisma

Recept van de maand:
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Oproep Belastinginvullers

De belastinginvullers van LOS zijn op zoek naar 
versterking.
Wij zijn nu met een groepje van 5 personen en 
willen er graag 1 of 2 mensen bij hebben.
Doordat wij steeds meer mensen helpen met het 
invullen van hun belastingaangifte, en ook nog te 
maken hebben met een zieke collega, zijn wij op 
zoek naar iemand die het leuk vind om anderen te 
helpen bij de aangifte van de belastingen.
Heeft u enige administratieve ervaring met het 
doen van een belastingaangifte, meldt u dan aan bij: 
Willem de boer. coördinator.
Tel.: 06 53636700
e-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

Energietoeslag
Laat de energietoeslag niet liggen maar vraag dat 
aan. De belasting invullers van LOS kunnen u daarbij 
helpen. Zie telefoon nummer en e-mail hierboven.

Vrijwilligersfestival
Amaryllis organiseert op 4 november om 14.00  – 
16.00 uur een vrijwilligersfestival in de Harmonie.
Dan staan veel vrijwilligersorganisaties daar met 
een stand. 
Als u vrijwilligerswerk zoekt dan kunt u daar 
informatie halen over vrijwilligerswerk. 
LOS staat daar ook met een bestuurslid en een 
aantal vrijwilligers van de activiteitencommissie.

Kunstwerk ‘Zig zag’ in de vijver van de Prinsentuin. 
Foto Johan Eisma

Het aanmelden voor de zondagsoos kan voor LOS-
leden pas een week voor de betreffende zondag.
U kunt bellen op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 
met telefoonnummer 06 4952 1591 of zelf naar de 
Remise komen om u in te schrijven. 
Voor vragen kunt u ook mailen naar 
secretariaatremise2022@gmail.com.

Wilt u in verband met corona wel uw naam, 
telefoonnummer en/of e-mailadres achterlaten?
Wij zorgen voor handgel bij de ingang  en 
mondkapjes voor iedereen die zich extra wil 
beschermen. 

Het Remisebestuur.

REMISE
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Verenigd Koninkrijk. Regie: Uberto Pasolini. Acteurs: James Norton, 
Daniel Lamont.

John is een 35-jarige alleenstaande glazenwasser in Noord-Ierland 
die de zorg heeft over zijn zoontje Michael van vier. John heeft 
echter niet lang meer te leven, dus gaat hij op zoek naar de 
perfecte ouders voor Michael. Hij denkt te weten wat hij zoekt, en 
weet zich gesteund door het adoptiebureau, maar het perfecte 
gezin lijkt niet te bestaan. Toch moet John tot een beslissing 
komen. Wat is een goede ouder en wie is het beste voor Michael? 
Samen ontdekken ze dat je op je gevoel moet vertrouwen. 
“Nowhere Special” is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Donderdagmiddag 17 november 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 17 NOVEMBER 2022:

NOWHERE SPECIAL.

Nadat we door de Botnische golf waren gevaren 
ging de loods weer van boord en koersten we weer 
op Duitsland aan. In Kiel-Holtenau gingen we 
schutten voor de doorvaart van het Kielerkanaal.
Na twee dagen kwamen we daar aan maar er lagen 
nog zes coasters te wachten, dus aansluiten maar.

Intussen had de kapitein al een loods besteld die 
aan boord kwam.
Op de brug was het een gezellige boel en je raadt 
het al; allemaal een bakje koffie en de loods kreeg 
een broodje kaas.
Na een uur ging dan eindelijk de sluisdeur open en 
voeren we het Kielerkanaal op,  een nieuw avontuur 
tegemoet.
Ik had nog een kan koffie gemaakt en op de brug 
gebracht.
Inmiddels was het tien uur ’s avonds, ik heb ze een 
goedenacht gewenst en ben naar de kooi gegaan.

Toen ik ‘s morgens wakker werd voeren we al op de 
Noordzee vlak bij de Duitse wadden eilanden.
De reis verliep voorspoedig en na een tijd doemden 
de Nederlandse wadden op en zes uur later voeren 

we de sluizen van IJmuiden binnen.

We gingen op weg naar Utrecht met een vracht 
hout voor de firma Jongeneel waar we na vier uur 
varen aankwamen.
Tevens was dit het einde van de reis voor mij en 
kwam de eigen kok aan boord. Ik was nl. alleen een 
aflos-kok.
Ik moest nog even bij de kapitein komen voor mijn 
monsterboekje en heb daarna afscheid van de 
bemanning genomen.
Ben met de stadsbus naar het centraal station 
gegaan en daar de trein naar Leeuwarden genomen.

Na twee weken thuis te zijn geweest werd ik door 
de maatschappij gebeld.
Waar ik naar toe moest…….? Dat vertel ik de 
volgende keer.

Zesde deel van de coaster ms “Viod” 

door Gjalt van Bruggen.
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Jaap’s Hoekje voorgevel laten weghakken om er een toegangsdeur 
voor (vracht)auto’s te kunnen maken (foto 2).

De rest van de garage verdiende ook niet de 
schoonheidsprijs. De oude achtertuin moest het 
ontgelden; die werd bij de garage aangetrokken 
tegelijk met het buurpand op nummer 47, waar in 
de vijftiger jaren de kantoren en expeditie van De 
Arbeiderspers zaten. Tot overmaat van ramp werd 
er op de stoep een heuse benzinepomp geplaatst. 
Dat kon toen nog….
Op het oude poortje tussen de Irish Pub en het 
pand op nummer 47 staat een alliantiewapen met 
het jaartal 1641. Waarschijnlijk is dit familiewapen 
van de familie Haersma-Scheltinga, afkomstig van 
hun ‘buiten’ Haersma State, onder Oudega 
(Smallingerland).
Na het vertrek van de garage en de komst van Grand 
Café Het Haersma Huys is het pand grondig 
gerenoveerd waarbij ook de voorgevel de 
historische uitstraling terugkreeg (foto 3). Het is, 
ook na de verandering in de Irish Pub, nog steeds 
een pareltje in de buurt. En heel erg gastvrij!

De 
indrukwekkende 
voorgevel van 
nummer 47 duidt 
ook alweer op 
een goed bij kas 
zittende 
opdrachtgever en 
kende vanaf de 
bouw in 1685 een 
grote diversiteit 
aan eigenaren en 
gebruikers. Na 
het Volksblad 
voor Friesland en 

Tweebaksmarkt - tour 2

In het vorige ‘Hoekje’ begonnen we 
met een wandeling over de 
Druifstreek, het kortste stukje straat van de 
Nieuwe Markt waarlangs tot 1894 een gracht liep, 
tussen de Tuinen en de Weaze.

In deze aflevering vervolgen we onze tocht en 
starten op de Tweebaksmarkt bij Reisbureau 
Internoord, al jaren een begrip in reizend 
Nederland. In dit hoekpand met de Nieuwe 
Oosterstraat was in vroegere jaren orthopedist 
Ligthart gevestigd en later corsetterie De Leeuw 
(foto 1). Van deze laatste winkel kan ik kan me nog 
herinneren dat de (twee) toegangsdeuren 
geblindeerd waren en de etalages ook niet een 

fleurige indruk maakten. De vrouwelijke klandizie 
‘schoof’ dan ook heel stiekem de winkel binnen. 
Nee, dan gaat dat tegenwoordig heel anders! 
Het grote pand ernaast, huisnummer 49 werd ooit 
gebouwd voor één van de rijke en invloedrijke 
families in Leeuwarden, meestal grietmannen of 
andersoortige bestuurders, advocaten en 
procureurs die in de buurt van hun werk in de 
Kanselarij op Provinciehuis wilden wonen.

Tegenwoordig kunnen we hier gezellig eten en 
borrelen in de unieke Irish Pub Paddy O’Ryan. De 
uitstraling in de jaren vijftig/zestig was van een heel 
andere aard. De toenmalige eigenaar, garagehouder 
Huizenga, heeft een groot deel van de oude 
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Arbeiderspers (expeditie) en garage Huizenga 
(showroom) heeft ook lichtwinkel Tabbers er jaren 
zijn exclusieve lampen verkocht, totdat de horeca er 
zijn intrede deed. Op dit moment vinden we er 
Restaurant STEEF.

In verhouding tot de buurpanden is de voormalige 
woning van architect A. Baart sr. op nummer 45 
redelijk smal te noemen. Maar het is dan ook een 
woning die ook nog echt als woning gebruikt kan 
worden.

De grote ‘behuizinge’ op de hoek met het 
Nieuwstraatje herbergde jarenlang de showroom, 
kantoren, magazijnen en werkplaatsen van 
technisch installatiebedrijf Van Eyck van Heslinga 

(foto 4). Vanuit zijn woning op de bovenverdieping 
hield directeur J.A. Klut de zaak nauwlettend in de 
gaten.
Het volgende blok aan deze zijde van de 
Tweebaksmarkt wordt vandaag-de-dag volledig in 
genomen door de ‘’4 van Post-Plaza’; die wil ik graag 
de volgende keer in zijn totaal de revue laten 
passeren.

Om alvast de andere kant even onder de loep te 
nemen verplaatsen we ons naar de hoek met de 
Oude Oosterstraat. Daar vinden we nu in op de 
begane grond ruimtes met een winkel-/atelier-
functie; ze zijn ondergebracht in delen van het 
nieuwe Provinsjehûs. In de vijftiger/zestiger jaren 
vonden we hier echter nog een groot aantal 
woningen en bedrijfjes; een rij die zich uitstrekte tot 
het oude Provinciehuis. De iets oudere Liwwadders 
zullen ongetwijfeld een ‘Och, heden ja’ laten horen 
bij het lezen van deze bewoners/gebruikers. Op de 
hoek van de Oude Oosterstraat woonde huisarts De 

Jong; zijn woning werd verkocht en gesloopt en 
maakte niet veel later deel uit van de nieuwbouw 
van het ziekenfonds APFZ  (of was het Leeuwarden-
Sneek?), een strak kantoor met een marmeren trap. 
Op dat moment een vreemde eend in de bijt met 
‘gewone’ buren als meneer Naberman die een 
muziekschool aan huis had, persfotograaf Boonstra 
van de Leeuwarder Courant die naast een opvallend 
historisch huis woonde. Dat Vierssenhuis (foto 5) 
was ooit eigendom van een vooraanstaand 
raadsheer bij het Hof van Friesland. In 1921 is het 
pand omgebouwd tot Openbare Leeszaal en 

Bibliotheek, in 1980 is het in handen gekomen van 
de Provincie Friesland, die het bij het Provinsjehûs 
heeft gevoegd. Daarnaast troffen we twee diepe 
bedrijfspanden aan, die beide in gebruik waren door 
autohandelaar Boelens, NSU-dealer (foto 6). Het 
eerste deel herbergde de stalling en verkoop, het 
tweede deed dienst als werkplaats voor reparaties, 
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Energietoeslag al 
aangevraagd?
(aanvraagtermijn is verlengd)

Woont U in de gemeente Leeuwarden en had u van 
1 januari 2022 tot 1 april 2022 een inkomen lager 
dan 125% van de bijstandsnorm?
En geen bijstandsuitkering van de gemeente? 
Dan kunt u nog tot 1 januari 2023 energietoeslag 
aanvragen.

Dit is een bedrag van € 1300 om de hoge 
energiekosten te kunnen betalen.

Toeslag telt niet mee als inkomen.
De energietoeslag is een gift en telt niet mee als 
inkomen bij een uitkering of voor de toeslagen die u 
van de belastingdienst ontvangt.

Voor meer informatie kijk op www.leeuwarden.nl/
energietoeslag.

De belastinginvullers van LOS kunnen u daarbij 
helpen.
Willem de boer. coördinator.
Tel.: 06 53636700
e-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

inclusief smeerkelder (foto 7).

Naast die smeerkelder bevond zich het magazijn en 
werkplaats van De Friesche Glashandel van de 
familie Habekothé; de eigenaar, meestal herkenbaar 
aan zijn groene tenue met corduroy jagerspantalon, 
woonde met zijn gezin in het huis, grenzend aan het 
oude Provinciehuis (foto 8).

De provincie Friesland heeft in de loop van de jaren 
alle woningen en bedrijven opgekocht die zich 
bevonden in het blok tussen Tweebaksmarkt, 
Korfmakersstraat, Heerestraat en Oude Ooster-
straat. Daarna brak in 2004 de laatste fase aan om 
een (nagenoeg) geheel nieuw Provinsjeh ٕûs te 
realisten op de bestaande plek. Dat had toch de 
voorkeur boven de bouw van een geheel nieuw 
‘huis van de Provincie’. Een paar oude ‘pareltjes’, 
zoals het Vierssenhuis, de 19e eeuwse historische 
raadzaal én de gevelwand aan de Korfmakersstraat, 
zijn in de nieuwbouw kunstig verwerkt door Soeters 
Van Eldonk architecten. De nieuwbouw heeft dan 
ook niets van de veel voorkomende ‘blokkendoos’-
uitstraling.
In  de volgende LosVast gaan we verder met onze 
wandeling; dan staan we stil bij de overzijde van het 
Provinsjehûs. Dat deel van de Tweebaksmarkt zou je 

zo maar de Post-Plaza  Avenue kunnen noemen…..
Jaap de Groot

jaap.degroot46@gmail.com
Foto’s - Historisch Centrum Leeuwarden

PS Een erg leuke reactie kreeg ik van een van onze 
lezeressen. Zij wilde zich graag aanmelden voor de 
wandeling. Kennelijk heb ik haar met het artikel zo 
nieuwsgierig gemaakt dat ze dacht dat het een 
échte wandeling was. Maar wat niet is kan nog 
komen! Misschien een idee voor de activiteiten-
commissie om b.v. in het voorjaar zo’n wandeling te 
organiseren. 



Dieren en mensen 
in dit jaargetijde
In de zomer zie je buiten koeien overal,
maar in deze tijd gaan zij naar de stal.
De grutto en de zwaluw trekken naar warmere 
oorden,
zij blijven niet in het koude, natte Noorden.

De vacht verandert van het paard en het schaap,
de egel en de mol zoeken een plek voor hun 
winterslaap.
Een regenworm kruipt diep in de grond,
daarom zie je weinig dieren op een herfstavond.

De eekhoorn en de hamster leggen hun 
wintervoorraad aan,
hier komt het begrip ‘hamsteren’ vandaan.
Voor de mensen zorgt de herfst voor weinig 
problemen
want zij kunnen uit de supers voldoende eten 
meenemen.

Buiten doen ze dikke, wind- en regendichte kleding 
aan
en ze kunnen goed verwarmde huizen binnengaan.
Met een warme kop koffie, chocolademelk of hete 
thee
nestelen zij zich gezellig op de bank voor de TeeVee.

Bron: Herfstgedichten, www.yolievzw.com

Premie omhoog.

Verzekerden zullen volgend jaar meer kwijt zijn aan hun 
zorgverzekeraar. Verwacht wordt dat de basispremie 
met € 11 per maand stijgt tot € 137.

Het is een inschatting, en nu is het wachten op wat de 
zorgverzekeraars daarmee gaan doen.
De belangrijkste reden daarvoor is de stijging van de 
zorgkosten.
De zorg wordt duurder door de vergrijzing en door 
nieuwe, dure behandelingen.
Daar komen de hogere loonkosten van werknemers in de 
zorg nog bovenop.

De wettelijke verplichte eigen risico blijft staan op € 385. 
(door teruglopende gezondheid zijn ouderen dit bedrag 
vaak helemaal kwijt.)

De zorgtoeslag – een bijdrage van de overheid aan de 
zorgverzekeraar voor huishoudens met een laag inkomen 
– wordt in 2023 verhoogd met € 412.
De maximale zorgtoeslag stijgt naar een bedrag van € 154 
per maand.
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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 loge-
verband 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!

nodigt geïnteresseerde 
mannelijke LosVast lezers uit 

voor een open zitting 
op 30-11-2022
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Op maandag 3 oktober hield Hobby om de Hoek 
een OPEN DAG in 't Andere Museum
(https://museumpakhuiskoophandel.nl/) .

Het groepje was niet zo groot, maar iedereen 
luisterde goed naar elkaar en gaf elkaar de ruimte. 
Er waren ook weer 6 nieuwe gezichten bij. Waarvan 
een aantal ook lid waren van LOS. 
(Hobby om de Hoek blijft groeien. )
Ondertussen hebben al twee personen een maatje 
binnen Hobby om de Hoek gevonden!

Op vrijdag 4 november staat Hobby om de Hoek ook 
met een kraampje op de VRIJWILLIGERSMARKT in 
de Harmonie. Wil je meer weten? Kom gerust even 
langs. Wij nemen alle tijd voor je. Wie weet hebben 
we ook iemand voor jou! 

Ben je verhinderd of wil je niet zo lang wachten, 
stuur dan een e-mail naar 
info@hobbyomdehoek.nl

Griepprik halen.
 
Griep is vooral gevaarlijk voor mensen die risico 
lopen om er ernstig ziek door te worden. Dat zijn 
met name ouderen en mensen met gezondheids-
problemen. Bijna ieder jaar overlijden bijna 5000 
mensen aan de griep, vooral uit deze groepen. 

Als je een uitnodiging krijgt voor de griepprik, 
betekent dat je in een risicogroep zit en je het risico 
op ernstig ziek worden en overlijden kleiner 
maakt. Het vaccin beschermt 30% tegen infectie en 
40% tegen ziekenhuisopname. Als je toch griep 
krijgt, word je minder ernstig ziek en ben je minder 
besmettelijk voor je omgeving.

Je kunt ook tegelijk met het griepvaccin of kort na 
elkaar het covid-vaccin nemen.
Je krijgt dan wel ieder vaccin in een andere arm. In 
het buitenland krijgen mensen de beide vaccins 
tegelijk aangeboden, maar in Nederland geeft de 
huisarts de griepprik en de GGD de coronaprik. Als 
je wel beide prikken van de huisarts krijgt, kun je ze 
tegelijk krijgen.

Vorig jaar moesten er enkele weken tussen beide 
prikken zitten, maar dat hoeft niet meer. Dat was 
vanwege de bijwerkingen, die van de covid-vaccin 
nog niet bekend waren. Ze zouden anders niet goed 
herkend worden.

Geslaagde open dag van Hobby om de Hoek
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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 

Handleidingen.

U kent het wel; je hebt een nieuw apparaat 
aangeschaft en wilt het direct gaan gebruiken. De 
bijgeleverde handleiding (in tientallen talen!! ) geeft 
uitleg hoe we bv. onze nieuwe espressoapparaat of 
wasmachine moeten gaan gebruiken.
Vervolgens verdwijnt de saaie handleiding ergens in 
een la. (of wordt per ongeluk met de verpakking 
weggegooid…)

Zo gaat het ook met de handleidingen van de 
andere apparaten. Bij voorbeeld de wasmachine 
geeft een storingscode. Wat betekent dat en waar is 
mijn handleiding ook al weer gebleven?

Het beste is om alle handleidingen in een map te 
bewaren op een vaste plek tot het apparaat 
vervangen moet worden, daarna kun je ze bij het 
oud papier doen. 

Ben je niet zo netjes en slingeren diverse 
handleidingen overal en nergens rond dan kun je 
ook nog wat sites raadplegen, zoals;

*  gebruikshandleiding.com
*  handleidingkwijt.com
*  lost-manuals.com

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 15 november, 
14.00 uur, Fries Museum, Wilhelminaplein 
92, Leeuwarden. We bezoeken de 
tentoonstelling ‘Vrijheid, vetes en 
vagevuur; de Middeleeuwen in het 
Noorden’. Entree 15 euro; met MK of VIP-
kaart gratis toegang. Na afloop koffie/ thee 
in café Thús, voor eigen rekening. 
Aanmelden bij 
Anne.Veenendaal@online.nl, uiterlijk 11  
november.

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

Prinsentuin met oorlogsmonument.
 Foto Johan Eisma
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PUZZEL

Naam en voorletters: ...................................................................................

Naam en vrl. partner: ...................................................................................

Adres: ...................................................................................

Postcode en woonplaats: ...................................................................................

Telefoonnummer:............................  E-mailadres:...............................................

Stuur deze bon op naar LOS - Sassingastins 50, 8925 JN Leeuwarden.
E-mailen kan ook op: info@losleeuwarden.nl. 
Kijk voor meer informatie op onze website: www.losleeuwarden.nl

Ja, ik doe mee en
word lid van LOS!
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Medisch.

De ontdekking van DNA.
In 1869 ontdekt biochemicus Johann Friedrich 
Miescher het bestaan van een stof in de kern van 
cellen, dat later DNA blijkt te zijn.

In 1953 ontdekken onderzoekers James Watson en 
Francis Crick dat deze stof alle genetische informatie 
van het menselijk lichaam bevat, ofwel DNA.
In 1990 start het menselijk genoomproject; een 
groot internationaal onderzoek naar het volledig 
uitlezen van het menselijk DNA.

De onderzoekers in het project verklaren in 2003 
het menselijk DNA voor 99% te hebben ontcijferd. 
Ze missen nog enkele stukjes.

In 2021 is na 20 jaar eindelijk volledig in kaart 
gebracht door het menselijk genoomproject.

Nieuw medicijn tegen beginnend 
Alzheimer.
De farmaceuten Eisai en Biogen zeggen dat een 
door hen ontwikkeld medicijn de ziekte van 
Alzheimer significant vertraagt. 
Die conclusie trekken ze uit een grootschalig, 
internationaal onderzoek met bijna 1800 patiënten 
met beginnende Alzheimer.
Het medicijn, Lecanemab genaamd, verminderde de 
verslechtering van de cognitieve functies (zoals 
geheugen en het oplossen van problemen) in een 
periode van achttien maanden met 27 procent in 
vergelijking met een groep die een placebo kreeg. 
Dat was het belangrijkste doel van het onderzoek.

Ophoping eiwitten.
Ook alle andere onderzoeksdoelen werden gehaald. 
Eén daarvan was een verandering in de hoeveelheid 
amyloïde plaques, een ophoping van bepaalde 
eiwitten die verband houdt met Alzheimer. 
Lecanemab veroorzaakte ook bijwerkingen, 
waaronder zwellingen in de hersenen en 
bloedingen…..

Remt achteruitgang.
De resultaten zijn een mijlpaal voor onderzoekers in 
de zoektocht naar een medicijn tegen Alzheimer, de 
meest voorkomende vorm van dementie. Maar in 
hoeverre patiënten gebaat zijn bij de therapie blijft 
nog de vraag. Lecanemab remt de achteruitgang 

weliswaar af, maar houdt die niet volledig tegen en 
zorgt ook niet voor genezing.

Frontotemporale dementie
Frontotemporale dementie ( FTD) is één van de 
meest voorkomende vormen van dementie op 
jonge leeftijd.
Deze vorm is moeilijk herkenbaar. De impact op de 
levens van jonge mensen is enorm, maar de 
diagnose duurt lang.

Er wordt vaak gedacht aan een burn-out of 
depressie. Logisch dat daar eerst naar wordt 
gekeken. Maar als de klachten niet reageren op een 
behandeling of medicijnen, is het belangrijk om 
alert te zijn. Dan is er misschien iets anders aan de 
hand.

Veranderingen in gedrag, persoonlijkheid, emoties, 
taalvaardigheid en motoriek zijn allemaal 
kenmerken die kunnen wijzen op FTD.

Enkele feiten en cijfers.
* FTD komt bij ca 5000 patiënten voor in 

Nederland.
* De meeste diagnoses worden tussen 40 en 60 

jaar gesteld.
* In 25-40% van de gevallen is de ziekte erfelijk.
* Bij FTD sterven de hersenen in de frontaal- en 

temporaalkwab af.
* De gedragsvariant  van FTD wordt vaak de ziekte 

van Pick genoemd.
* de eerste symptomen zijn heftige veranderingen 

in gedrag, taalvaardigheid en motoriek.
Geheugenproblemen volgen pas later.

TV show.
In december slaan Omroep Max en de Hersen-
stichting voor de zesde keer de handen ineen om 
aandacht te vragen voor de noodzaak van hersen-
onderzoek.
In deze indrukwekkende televisieshow zullen 
bekende en onbekende mensen hun persoonlijke 
verhaal delen.
Kijken dus!

Woensdag 7 december 2022, live om 21.30 uur op 
NPO 1. ‘MAX: geef om je hersenen’.

Kijken dus!
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Wet voor regelen nieuw 
pensioenstelsel is vertraagd.

De wet die de overgang naar een nieuw 
pensioenstelsel moet regelen loopt vertraging op.
Het was de bedoeling dat pensioenfondsen op 1 
januari konden beginnen met de voorbereiding, 
maar die datum is volgens minister Schouten ‘niet 
realistisch’.

Zij mikt nu op 1 juli 2023. De vertraging van de Wet 
Toekomst Pensioenen (WTP) betekent dat 
pensioenfondsen korter de tijd krijgen om overstap 
naar het nieuw stelsel te maken.

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle fondsen over 
zijn. Dan moet ook geregeld zijn hoe de pot geld van 
1500 miljard euro over de deelnemers wordt 
verdeeld.
Het nieuwe pensioenstelsel is er niet alleen voor de 
senioren van nu, maar ook die van morgen.

Beter vertraging dan niet goed geregeld!

Wist u dat?

Buckingham Palace heeft 775 kamers, waaronder 
78 badkamers en 92 kantoren.
Het paleis van de Britse royals staat boven aan de 
lijst van duurste huizen ter wereld; geschatte 
waarde is € 2,6 miljard euro.

Oorspronkelijk heette het gebouw 'Buckingham 
House', het werd in 1703 gebouwd voor John 
Sheffield, hertog van Buckingham. 
Koning George III kocht het pand in 1762, van diens 
nakomeling Charles Sheffield, als een privéwoning 
voor koningin Charlotte en werd bekend als 'The 
Queen's House'. Sinds 1837 doet het dienst 
als residentie. Koningin Victoria was de eerste 
monarch die het paleis permanent bewoonde. 

23,7 jaar.
23,7 jaar is de gemiddelde leeftijd waarop 
jongeren uit huis gaan
(CB 2020).
Mannen zijn daarbij later dan vrouwen: gemiddeld 
24,4 jaar tegenover 23,0 jaar
Anno 2022 kunnen we deze getallen wel 
opschroeven zolang er geen betaalbare woningen 
voor jongeren zijn.
Bovendien schiet het bouwen in ons land ook niet 
hard op, dus blijft men nog maar even bij ‘Hotel 
Mamma’.

8 miljoen.
Ruim acht miljoen woningen telt Nederland. 
De achtmiljoenste woning  werd in juni 2021 
geregistreerd.
Er is momenteel een tekort van zo’n 300.000 
woningen…..
Dus snel beginnen met bouwen!

Armoede.

Nederland krijgt de komende jaren 413 miljoen 
euro  steun van de EU uit de Europees Sociaal Fonds 
voor armoedebestrijding en voedselhulp.

In deze tijd van enorme inflatie is ons 
begrotingstekort lager dan ooit, onder de 50%, 
doordat onze overheid fors verdient aan deze 
nijpende situatie.

Veel hogere belastinginkomsten op energie en meer 
btw-inkomsten door de hogere prijzen op 
levensmiddelen zijn hiervan mede de reden.

Voor onze minister van Armoedebestrijding Carola 
Schouten is deze hulp zeer welkom.
Maar had zij niet meer  moeten doen tegen de 
alsmaar oplopende armoede…? Schaam je minister!

Tegenover armoede staat het enorme bedrag dat 
we met z’n alles gespaard hebben; 32 miljard en 1 
op de 10 huishoudens heeft meer dan een ton op 
de bank.
Laat ik nou niet bij die groep horen…..



Winter.

Hoe gaat u het komende winter doen om niet 
alleen uw huis maar ook uzelf warm te krijgen en 
te houden?
Dagelijks zie ik allerlei (min of meer handige) tips 
voorbij komen zoals:

*  Kruik op schoot en mee naar bed.
*  Zet een pot thee in plaatst van één kop of mok.
*  De oven even open laten wanneer u die gebruikt 

heeft.
*  Extra trui aantrekken, dikke sokken aan en een… 

muts op.
*  Stel plaids aanschaffen.

In de media wordt al tijden breed uitgemeten hoe 
gasgebruik te besparen door, ja daar gaan we weer;  
korter te douchen. 
(Maar om de andere dag kan toch ook? Hoe deden 
we dat vroeger? Toen waren we toch ook fris en 
schoon?)
Alle beetjes helpen uiteraard, ja zelfs koud (brrr…) 
douchen en ik zag al reclame voorbij komen om de 
vaat met koud water te doen.

Bloempotkachel.
Bij tuincentra gaan de terracotta potten als warme 
broodjes over de toonbank.
Met een kleine handeling dient hij als extra 
warmtebron in huis.
Door met een metalen bout de omgekeerde pot aan 
de onderkant te bevestigen, ontstaat er een soort 
stenen huisje.

De waxinelichtjes op het onderste blad geven 
warmte af die via het metaal in de steen van de 
bloempot komt.
Het resultaat is extra stralingswarmte.
Inmiddels zijn de bloempotkachels kant-en-klaar te 
koop voor zo’n € 30 in verschillende kleuren.
Let er wel op dat hittebestendige verf is gebruikt, 
anders zorgt de warmte voor giftige stoffen!
 
Gebruik zo natuurlijk mogelijke waxinelichtjes 
aangezien het petroleum van gewone waxinelichtjes 
de lucht kan vervuilen.

Je moet het zien als een beetje extra warmte en 
wanneer je de thermostaat heel laag zet of 
helemaal van het gas afgesloten bent.

Ik weet niet of u, als senior, zich  laat verleiden door 
die tips om bv. de verwarming niet hoger dan 18º te 
zetten, koud te douchen of een jas en muts 
binnenshuis te dragen, maar van mij mag u hoor!
Het zou gewoon niet mogen in een rijk land als 
Nederland. 

Ik hou me bij een van de uitspraken van mijn lieve 
vader zaliger die  altijd zei ‘ik hou wel van een 
mondje warmte’.

Terrasverwarmer.
De elektrische terrasverwarmers kunnen nu ook uit. 
Je stookt niet alleen voor de buitenlucht maar het 
kan ook niet meer vanwege het milieu. 
Om met een winterjas aan buiten gaan te zitten op 
een terras omdat het zo gezellig is moet men dan 
maar voor lief nemen of anders binnen iets gaan 
nuttigen. 

Janny
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Westelijke stadsgracht met Harmonie en 
Achmeatorens.  Foto Johan Eisma
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NOVEMBER 2022.

De hele maand is het:

Movember (een (snor) en 'november') is een 
jaarlijks terugkerend evenement om aandacht te 
vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker en de 
gezondheid van de man meer in het algemeen.
Dus mannen laat uit solidariteit je snor voor een 
maandje staan.

10 november: Dag van de mantelzorger.
Mantelzorgers zijn net als echte verplegers. Maar 
dan niet betaald. Ja, geloof het of niet, er bestaan 
heus mensen die vrijwillig de zieken, zwakken en 
minderbedeelden in onze samenleving helpen, 
omdat het kan. 
Speciaal voor die 3,7 miljoen mensen die wel eens 
voor een ander zorgen (waarvan zo'n 750,000 meer 
dan 8 uur per week), heeft organisator Mezzo de 
Dag Van De Mantelzorg in het leven geroepen. 
Kent u zo iemand in uw omgeving, verras haar/hem 
dan met een bloemetje.

11 november: Sint Maarten
Op deze dag gaan de kinderen weer bij de deuren 
langs om iets lekkers op te halen, nadat ze (soms 
snel…!) hun liedje hebben gezongen.

AOW-plus:
’een sigaar uit eigen doos’. 

Oppositiepartijen verzetten zich tegen ‘de sigaar 
uit eigen doos’  waarmee het kabinet de verhoging 
van de AOW met tien procent betaalt.
Het gaat de partijen om de bekostiging van de 
verhoging van de AOW.

De oudedagsvoorziening stijgt volgend jaar mee 
met de flinke verhoging van het minimumloon - met 
tien procent – terwijl VVD, D66, CDA en CU de AOW 
en het minimumloon in hun coalitieakkoord juist 
hadden losgekoppeld!
Na verzet van de complete oppositie in de Eerste 
Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, 
stijgt de AOW alsnog met het minimumloon.
Maar de manier waarop die hogere AOW wordt 
betaald, stuit nu op verzet. Een deel van het geld 
wordt namelijk binnengehaald door de zogenaamde 
IOAOW af te schaffen; een tegemoetkoming die 

iedere AOW’er krijgt. (IO= inkomensondersteuning).

‘Nu lijkt het alsof de AOW volgend jaar met 10% 
omhoog zou gaan, maar zo gebeurt het niet. De 
normale verhoging van 2% zat er al in en bovendien 
verdwijnt de inkomensondersteuning van 2½%.
Dat scheelt dus € 340 per jaar, de extra verhoging is 
dus geen 10%, maar 5,5%.’ aldus Martin van 
Rooijen.

De 18e oktober komt Rutte naar de Eerste Kamer en 
dan zal Martin van Rooijen
(voorzitter van de fractie 50Plus) hem stevig 
toespreken over deze ‘sigaar uit eigen doos’.
Het stuit van Rooijen tegen de borst dat ouderen als 
tweederangsburgers behandeld worden. We zullen 
allicht in de media lezen wat dit gesprek heeft 
opgeleverd

Ik hou het voor u in de gaten.
Janny

18 november: Dag van de ondernemer.
Een eigen zaak hebben is kei- en keihard werken. 
Tegenover de vrijheid, de belastingvoordelen en de 
trots staat een onzeker bestaan, een angst dat je 
aan het eind van de maand niet genoeg geld hebt 
verdiend om de hypotheek te betalen, en ruzies met 
klanten die niet betalen. Ondernemers zijn echter 
het hart van het midden- en kleinbedrijf en 
verdienen best een extra schouderklopje, en dat 
krijgen ze op 16 november. 
Het is dan namelijk de Dag van de Ondernemer.

26 november: Niet-winkel Dag.
Niet-winkeldag is een initiatief 
tegen het kapitalisme, tegen 
de ongebreidelde consumptie 
van onze westerse cultuur. 
Daarin staat een ongelijke 
verdeling tussen rijk en arm, 
maar ook het milieu centraal. 
We moeten gewoon allemaal 
wat consuminderen.
Of de Dag ooit aan gaat slaan 
is nog de vraag, tot nu toe in ieder geval niet. 
De Nederlandse website is ook niet echt 
professioneel te noemen. De Britten doen het een 
stuk beter.
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Trap er niet in!

‘Goed nieuws over de gasprijzen: ‘u krijgt geld 
terug’, zo valt er te lezen in een mail van ‘Eneco’.
Om geld terug te krijgen hoeven klanten alleen even 
de QR-code te scannen onderaan de mail en daarna 
hun persoonlijke gegevens achter te laten.
Deze mail komt niet van ‘de echte’ Eneco!  Het is 
oplichting!
Ja de fraudeurs weten slim in te spelen op de zorgen 
van veel Nederlanders over de hoge 
energierekening.  

Geef nooit pasjes etc. af!!

Nog iets; geef nooit uw bankpas en pincode aan 
‘iemand die bij u aan de deur komt en zich voordoet 
als bankmedewerker’.
Banken sturen nooit mensen naar hun klanten, dus 
geloof deze praatjesmakers niet, het zijn oplichters!!

Uit de redactietuin.

Er zijn het afgelopen maand weer veel 
onderwerpen voorbij gekomen waar de redactie 
ook even in het kort op ingaat.

*
Via de media worden we er alle dagen mee 
geconfronteerd; die vreselijke oorlog in Oekraïne.
De aanvallen vanuit Rusland  worden steeds heviger 
en hebben de hoofdstad Kiev diverse keren geraakt.
Toch zijn er vluchtelingen die vanwege heimwee 
weer naar huis terug gaan.
Dan ben je toch moedig!

*
Het gedoe in de Tweede Kamer rond voormalig 
Kamervoorzitter Arib slaat toch alles.
Volgens huidige voorzitter Vera Bergkamp waren 
anonieme brieven gestuurd betreffende 
‘onwenselijk gedrag’ van Arib.
Anonieme brieven? Die gooi je maar in de 
prullenbak!  

* 
De dagelijkse lange rijen op Schiphol weerhouden 
mensen niet om voor ander vervoer te kiezen, (voor 
zover mogelijk) maar wanneer er vroege 
ochtendvluchten zijn dan kan men vaak gewoon 
doorlopen. Aan de grote drukte is te merken dat er 
van vliegschaamte geen sprake is….

*
Vandaag de dag maakt een miljoen Nederlanders 
gebruik van de voedselbank. De politiek vindt het 
blijkbaar normaal.
Op een school in Rotterdam krijgen kinderen een 
ontbijt.
Blijkt dat veel kinderen zonder ontbijt naar school 
gaan, maar zijn de kosten van een brood, pakje 
margarine en wat beleg zo hoog dat 
een kind zonder boterham de deur uit moet?

*
We blijven even bij de politiek; zouden we dit jaar 
per persoon niet € 1000 krijgen….? Er is nooit meer 
over gepraat.
Bepaalde affaires zijn nog steeds niet opgelost zoals 
de toeslagenaffaire die al tien jaar duurt. Hoe 
houden gedupeerden het vol.

*
De overheid liet het totaal afweten in Groningen. 
Het vertrouwen bij de gedupeerden is geschonden.
Er werd steeds de andere kant opgekeken. Wie 
betaalt wat?
Half oktober zaten de verhoren van de 
enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen erop 
en de commissie gaat nu haar rapport schrijven. We 
zijn benieuwd.

*
Wat ons ook raakte is dat prinses Amalia bedreigt 
wordt en zodoende belemmerd wordt om in 
Amsterdam te studeren en mede studenten te leren 
kennen.  
Dat het al zover is gekomen in ons land…

Lieve lezers, ik wens u een mooie novembermaand 
en geniet van de herfst met al z’n kleuren.

                                                              Janny de Haan 
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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
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Een paar uittips.

Leeuwarden: 
Natuurmuseum Fryslân: ‘T.rex in Town’

Over de tyrannosaurus rex. Met replica van het 
skelet, informatie over het eetpatroon, de fysieke 
gezondheid, leeftijd, het uiterlijk en tal van andere 
aspecten van het megagrote dier.
Indrukwekkend! En niet alleen voor kinderen.

Te zien tot en met 3 sept. 2023 
op dinsdag t/m zondag 
van 10  tot 17 uur. 

Heerenveen: Heerenveen Museum, 
‘Verhalen op de Friese klok’.

Ruim 60 klokken waar via de wijzerplaat en via 
versiering van de kast een verhaal staat uitgebeeld.
Te zien tot en met 8 januari 2023, op di-vr van 11 tot 
17.00 uur en op za, zo van 13-17 uur.

Veel plezier gewenst!

- DATA ACTIVITEITEN NOVEMBER 2022 -
Di.  1 nov. 14.00 uur start Intratuin wandelen
Wo. 2 nov. 9.30 uur wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 2 nov. 14.00 uur wijkcentr. het Mozaïek, Droppingsstr. 14 koersbal? tel. Rika 2665920

Do. 3 nov. 9.30 uur het vooronder, Gealanden vergadering activiteitencommissie

Ma. 7 nov. 14.00 uur le Biberon, Julianapark Jeu de boules
Di. 8 nov. 10.00 uur het vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Di. 8 nov. 14.00 uur start Intratuin wandelen

Di. 15 nov. 14.00 uur start Intratuin wandelen
Wo. 16 nov. 9.30 uur wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 16 nov. 14.00 uur wijkcentr. het Mozaïek, Droppingstr. 14 koersbal? tel. Rika 2665920
Do. 17 nov. 14.00 uur sliekerfilm film Nowhere special
Vr. 18 nov. 14.00 uur  redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Di. 22 nov. 14.00 uur start Intratuin wandelen
Wo. 23 nov. 13.30 uur Eeltsje's Hiem muziek op het witte doek
Za. 26 nov. 14.30 uur Kurioskerk Julianalaan Leeuwarder shantykoor

Ma. 28 nov. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen magazine
Di. 29 nov. 14.00 uur start Intratuin wandelen
Wo. 30 nov. 9.30 uur wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 30 nov. 14.00 uur wijkcentr. het Mozaïek, Droppingsstr.14 koersbal? tel. Rika 2665920

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!   


