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Graffiti-kunst op de muren van Parkeergarage Klanderij aan de Posthoornsteeg , 
foto Johan Eisma
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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,--

Kunstwerk 'Ei' van Maaike Vellinga nabij de Potmarge
foto Johan Eisma

De nieuwste verfilming van Bernsteins 
musicalklassieker

WEST SIDE STORY 
Nog nooit is deze musical zo groots opgezet 
verfilmd. Maar met een regisseur als Steven 
Spielberg kan het ook haast niet anders. Na 
succesvolle films als Titanic heeft hij nu de in het 
verleden verfilmde musical opnieuw verfilmd met 
meer kleur en wervelingen. 
Beleef dit oogverblindend spektakel op het witte 
doek, bij u ingeleid door Rudolf Nammensma.  
Locatie:    Eeltsje’s Hiem, Pieter Sipma wei 11, 8915 
DZ Leeuwarden.

Toegang: € 7,00 contant, dat is inclusief koffie of 
thee in de Pauze.
Einde van deze middag is ± 16:30 uur, regel dit 
vooraf met de Taxi.

Door onze samenwerking zijn ook de bewoners van 
het Westeinde weer van harte welkom.
 

Muziek  op  het  witte  doek
Woensdag 22 februari 
om 13:30 u.

ROZEE

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

De komende bijeenkomst is dinsdag 21 
februari, 14.00 uur, in de COC Huiskamer te 
Leeuwarden. 
Jakob Kaman geeft een lezing “Den Haag en 
Jakob; persoonlijke anekdotes over 
bijzondere plekken in die stad”. 
Er is koffie/thee met lekkers. Kosten 5 euro. 

Aanmelden bij ajager1949@kpnmail.nl of 
0681785519, uiterlijk 19 februari.
Informatie www.cocfriesland.nl 
 COC Friesland, Snekertrekweg 1, 8912 AA 
Leeuwarden.
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Het prijsplafond
Vorig jaar werden we allemaal geconfronteerd met enorme onrust 
over de zeer hoge energieprijzen met daaraan gekoppeld de hoge 
maandlasten. Ondernemers die jaren van vader op zoon hun bedrijf 
runden hebben zelfs de deur moeten sluiten.
Iedereen  nam maatregelen om het aantal m³ gas en kWh elektriciteit 
wat naar beneden bij te stellen.
Voor dit jaar is het prijsplafond het sleutelwoord,  maar hoe werkt dat 
en hebben we er allemaal wat aan?
Al snel kwam er van de bevolking reactie,  een plafond van  1200 m³ 
gas en 2900 kWh stroom in 2023, daar komen mensen met een 
warmte pomp en  blokverwarming, elektrische auto met laadpalen, 
scholen, kantoren etc. ver boven.
Het prijsplafond is gekoppeld aan de jaarrekening, iedereen heeft dus 
persoonlijk prijsplafond .
Het deel vanaf 1 januari tot je jaarafrekening wordt bij elkaar opgeteld. 
Is je verbruik minder dan betaal je het tarief van het prijsplafond, zit je 
daar boven dan betaal je het tarief zoals afgesproken in je contract.
Voor iedere maand berekent  het energiebedrijf  een maximum aan 
verbruik dat in de wintermaanden veel meer is dan in de zomer.
Voor bewoners met zonnepanelen is het nog steeds onduidelijk.
Al met al is het voor velen van ons een wirwar aan regels hoe alles in 
elkaar zit; menigeen zit met vragen. Vanuit de overheid  komt geen 
eenduidig geluid.
We zullen het er mee moeten doen. Nu merk je dat zolang er één 
machthebber is, het gras niet groen wordt.

Elektriciteit,  gas en water ingrediënten voor een basisleven
Nu ervaren we de nadelen ervan dat is niet voor even
We leven in een land  vol windmolens voor elektriciteit
Die dingen streven eendrachtig naar beweeglijkheid.

In huis druk je op een knop  en ze bewegen
Die laten zich bruikbaar op hun manier licht geven
Gastransitie, schone energie we moeten wat slikken
Tot we in de zonnepanelen en windmolens stikken.

Het Noorden heeft jarenlang veel gas gegeven
Zoveel dat de grond ervan is gaan beven
Zowel het één als het ander ontberen we nu, dat is een gegeven
De prijzen zijn daardoor de pan uitgerezen.

Laten we hopen dat het in de toekomst weer terug keert naar normaal
Dan wordt het hopelijk  voor velen niet  fataal.

Mariet Wit

Van de Bestuurstafel



4

Een groener Waagplein.
Deze maand start een aannemer met het 
vergroenen van het Waagplein in het centrum van 
Leeuwarden.

Het Waagplein waar in het verleden al veel over te 
doen is geweest en dan moeten we aan de 
bestrating denken. Waren het niet die gladde 
Chinese stenen…? Alles er weer uit en toen andere 
er weer in.
Menigeen zal het zich nog wel kunnen herinneren.

Enfin, het zal er nu groener en aantrekkelijker gaan 
uitzien en dat is in het kader van het veranderende 
klimaat, dus dubbel positief.

De bestrating gaat plaatsmaken voor 8 bomen in 3 
verschillende soorten en een gazon.
Deze bomen zijn bestand tegen het stadse leven.
Ze bieden schaduw en verkoeling in hete zomers en 
vangen regenwater op. Onder de bomen zit een 
wateropslag en dit systeem vangt het teveel aan 
regenwater op en geeft de bomen water.
Het Waagplein blijft in de nieuwe situatie ook een 
plek voor de markt en kleine evenementen.

Iets meer weten over dit project? 
Kijk op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan. en klik in 
het overzicht  van projecten op ‘Waagplein’.

Na het grote succes van de kunstmarkt op het 
Zaailand afgelopen zomer en Art Vijversburg in 
Tytsjerk in september jl. nu een fantastische 
uitgebreide kunstmarkt op zaterdag 18 en zondag 
19 februari in de heerlijk verwarmde lobby van het 
WestCord WTC Hotel te Leeuwarden. Beide dagen 
van 12.00 tot 17.00 uur. 

Dat het dit keer geen gewone kunstmarkt is maar 
een echt Kunstfestival voor de hele familie mag 
blijken uit het grote aanbod van de diverse 
kunstenaars op het gebied van beeldende kunst en 
de aanwezigheid van diverse musici die op een klein 
podium hun muzikale kunsten laten zien en horen. 
Dat het een kunstmarkt is met de meest 
uiteenlopende kunst blijkt wel duidelijk uit het zeer 
diverse aanbod van de vele bekende en minder 
bekende kunstenaars. Van realistisch tot abstract, 
van aquarel tot olieverf en van sieraden tot 
objecten. Voor iedereen is er kunst om te bekijken 
en  voor een aantrekkelijke prijs te kopen. Naast al 
deze vormen van kunst is er beide dagen ook veel 
ruimte voor muziek, zang, poëzie en cabaret. 
Ook aanwezig is portretschetser Hetty Combs die in 
10 minuten zowel kinderen als volwassenen 
fantastisch op papier kan zetten. Zo zal de in 2018 
beste Friese Songwriter Sarah Sötemann enkele 

inspirerende liederen ten gehore brengen en kan de 
bezoeker bij dichttafeltje aanschuiven waar zij 
speciaal voor de bezoeker een gedicht op haar 
oranje typemachine maakt 
(www.sarahsotemann.com). 
Media artiest Jason Desmond Stuurhaan speelt o.a. 
een parodie op het programma Koffietijd met de 
Friese Mireille Bekooij en een gefantaseerde Juf 
Tine. Kortom een uurtje genieten van vreemde 
bizarre gebeurtenissen. ( www.stuurhaan.com).
Optredens op zaterdag èn zondag: Sarah Sötemann 
tussen 13.30 en 14.30 uur en Jason Desmond 
Stuurhaan tussen 15.00 en 16.00 uur.

Het ART FESTIVAL is twee dagen genieten, 
kunstvoelen, zang, poëzie en bizarre 
toneelfragmenten. Twee dagen culturele 
gezelligheid in de warme lobby van het WestCord 
WTC Hotel te Leeuwarden.

Het ART FESTIVAL, dat in samenwerking met Art 
Connection tot stand kwam is beide dagen te 
bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur.
Art Connection
Ed van Dijk
06-52473558

18 en 19 februari ART FESTIVAL 
in het WestCord WTC Hotel te Leeuwarden.
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Op zaterdag 25 februari 2023 hebben we op veler verzoek een optreden van 
het muzikale duo  

Weima & v.d. WERF

Het gitaarduo, bestaande  uit Reinout Weima & 
Anno van der Werf, speelt al meer dan 25 jaar 
samen en hebben al heel veel optredens achter 
zich.
Ze spelen 60 jaar muziekhistorie, met o.a. hits van 
de Everly Brothers, Beatles en Simon en Garfunkel.
Ze beheersen de truc en weten wat te doen met 
publiek: een volledig kloppend duo qua 
muziek, zang, beeld, spel en energie, zonder al 
teveel poespas.
Misschien heeft u nog een vraag aan hen, wat u 
graag zou willen horen.

We beginnen om 14.30 uur
Einde ca.              16.30 uur
In de Kurioskerk, Julianalaan 48, 8933 AA Leeuwarden
Entree € 7,-- voor leden
Entree € 10,-- voor introducees
Graag gepast betalen, want we hebben geen pin. Dit is inclusief koffie of thee met een koek
In de pauze een frisdrank, wijn, bier of het overheerlijke advocaatje met slagroom!
U kunt zich vanaf maandag 13 februari tussen 18 en 20 uur opgeven bij;
Grietje Tanahatoe
Tel. 2135043 of 06-20279596

Geef je op voor ons lezerspanel!
De Leeuwarder Seniorenkrant verschijnt 4x per jaar 
huis aan huis in de gemeente Leeuwarden. Onze 
doelgroep is 60+. Wij willen graag een krant maken 
die al deze doelgroepen aanspreekt. Onze 
redactieleden doen iedere editie weer hun uiterste 
best om een mooie krant samen te stellen met 
persoonlijke verhalen en informatie waar je wat aan 
hebt. Alleen onze lezers, kunnen bepalen of we daar 
in slagen Daarom willen we graag een lezerspanel 
oprichten, dat met ons meedenkt over 
onderwerpen en feedback geeft over de inhoud van 
de krant. 

Lijkt het jou leuk om deel uit te maken van dit 
lezerspanel? Stuur dan een mail naar 

info@seniorenkrant.nl. We zullen je een paar keer 
per jaar per mail benaderen met enkele vragen. 
Onder de aanmelders verloten we twee exemplaren 
van het boek ‘Het huis vol van Anita Terpstra’. 
De eerstvolgende editie van de Leeuwarder 
Seniorenkrant gaat verschijnen op 8 maart 2023. 

Oproep Leeuwarder Seniorenkrant



Op 17 december 2022 was er een 
Kerstmiddag. 
Een volle zaal met goed gedekte tafels. Een zeer 
gezellige middag!
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Het aantal eenzijdige fietsongevallen stijgt 
drastisch. Daarnaast is bekend dat tijd een 
cruciale rol speelt na een fietsongeval. 

Daarom hebben we Bypoint valdetectie ontwikkeld. 
Een compact telefoon/app onafhankelijk systeem 
dat automatisch hulp realiseert na een fietsongeval.
De wind in je haren, warme zon op je gezicht en al 
het mooie groen dat naast je voorbijtrekt. Vrijheid! 
Fietsen is heerlijk. Het gevoel van vrijheid mag nooit 
verloren gaan.

Bypoint: het telefoon-onafhankelijke 
veiligheidssysteem voor fietsen
Het kan altijd gebeuren, een ongeval terwijl je 
helemaal alleen in de natuur aan het fietsen bent. 
Een afgelegen pad, een onbekende weg. Dan is er 
vaak niemand in de omgeving die voor hulp kan 
zorgen. Een échte oplossing is er nog niet; vaak ben 
je aangewezen op je mobiele telefoon.

Fietsen is fijn
Je moet dan zelf om hulp vragen, zelfs terwijl je hier 
misschien niet meer toe in staat bent. Dit zorgt 
ervoor dat een grote groep mensen de fiets laat 
staan uit angst. Beweging is belangrijk en fietsen is 
fijn! Dit zou toegankelijk en veilig moeten blijven 
voor iedereen.

Een veilig en vertrouwd gevoel
Precies daarom hebben wij een apparaat bedacht 
dat voor een veilig gevoel zorgt. Het Bypoint 
systeem merkt dat er iemand met de fiets valt en 
stuurt daarna een signaal. Het systeem werkt 
geheel telefoon-onafhankelijk, is gebruiksvriendelijk 
en geeft de gebruiker een gerust en veilig gevoel 
onderweg.
De gebruiker kan binnen een minuut de valdetectie 
uitschakelen, om te voorkomen dat hulp uitrukt 
voor een val die niet ernstig is. Ook een prettig 
gevoel voor de thuisblijver, dat er direct een signaal 
komt als er wel hulp gevraagd wordt.
Op de website van Bypoint (bypoint.nl) is veel 
informatie te vinden, zoals hoe en waar het product 
aangeschaft kan worden. Bypoint is in 2020 
opgericht door Joris Koops (26) 

Een artikel hierover, geschreven door Frans Strijk, 
is verschenen in MaculaVisie.

Jaarlijks 50.000 eenzijdige fietsongevallen.
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Nieuwjaarconcert

Onder grote belangstelling (ruim 150 LOS-leden!) 
verzorgde het Frysk Senioren Orkest weer een 
Nieuwjaarconcert. En dat volgens een musicus al 
voor de 13e keer! Het afwisselend programma 
werd door aanwezigen zeer gewaardeerd. Voor de 
toegift was het slotakkoord van het programma 
'We'll meet again' van Vera Lynn. Veelzeggend. 

In de pauze kreeg Gerard van Steijn, secretaris van 
LOS, een klein podium. Namens het bestuur sprak 
Willem de Boer, voorzitter van de activiteiten-
commissie, goede woorden over de jarenlange inzet 
en betrokkenheid van Gerard. Vanaf het eerste uur 
draagt hij in woord en daad onze vereniging een 
warm hart toe. Uit handen van Mariet Wit, 
voorzitter, kreeg hij een rijkelijk gevulde mand met 
onder meer (hartige) ingrediënten.
Gerard, dat je als secretaris nog lang bij LOS 
betrokken mag blijven!

Namens het bestuur, 
Hajo Anema 

Aangifte doen van de 
inkomstenbelasting.

Ook als u geen gebruik maakt van de belasting-
invullers van LOS is het handig om te weten welke 
informatie u moet gebruiken om aangifte te doen.
De volgende info moet u daarbij gebruiken:

Jaaropgaven van:
• AOW (SVB).
• Pensioenen.
• Beleggingen.
Bankrekeningen
• Betaalrekeningen en Spaarrekening.
Zorgkosten 
• Kosten die gemaakt zijn voor niet vergoede 

medicijnen.
• Kilometers die gemaakt zijn voor huisartsen en 

ziekenhuisbezoek.
• Kosten vanwege een speciaal dieet.
• Kosten die gemaakt zijn voor 

incontinentiemiddelen en bewassing.
• Kosten van een gehoorapparaat of de batterijen. 
Giften:
• Giften aan instellingen die onder de ANBI vallen 

en waar u een bewijs van heeft.
• Giften die u zelf ontvangen hebt.

Voor de zorgkosten en de giften moet u een bewijs 
kunnen overleggen in de vorm van een 
bankafschrift of een reçu van een acceptgiro 
betaling.
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Begin januari bezocht ik met Karin, mijn 
levenspartner, weer eens het Historisch Centrum 
Leeuwarden (HCL). Geschiedenis, zeker ook van 
onze stad, heeft onze belangstelling. Onze 
vereniging is gezegend met leden die daar boeiend 
over kunnen vertellen én schrijven, denk aan Jaap 
de Groot en Leendert Plaisier. In de hal van het HCL 
ligt een keur aan boeken en boekjes over de 
geschiedenis van onze stad. Daaronder ook 
publicaties die op naam van Leendert staan. Voor 
je het weet ben je een uur en heel wat 'och heden 
ja's..' verder in de tijd.

Naast de vaste exposities over de geschiedenis van 
de stad is er tot 9 april van dit jaar de expositie 
Sûnens!, over twee eeuwen ziekenzorg in 
Leeuwarden. Aangezien Karin al ruim 35 jaar 
(psychiatrisch) verpleegkundige is en onder-
getekende als geestelijk verzorger werkzaam is 
geweest, hadden wij een reden temeer het HCL te 
bezoeken. Aan de hand van (oude) foto's met 
toelichting geeft de expositie een aardig beeld hoe 
de gezondheidszorg in onze stad was ingericht. In 

Aandacht voor(bij) het levenseinde

het naastgelegen zaaltje draait een film met 
beelden van Leeuwarden in de 20e eeuw. Daarin 
ook prachtige beelden uit 1935 toen onze 
stadgenoten het 500-jarig bestaan van de stad 
vierden. In 1435 kreeg Leeuwarden namelijk 
stadsrechten. De moeite waard die film, maar niet 
met velen op hetzelfde moment komen, want in het 
filmzaaltje staan maar 6 stoelen.

Als je zo wat kijkt naar die oude foto's en 
bewegende beelden word je zelf even stilgezet. Al 
die mensen van weleer, stadgenoten, ieder met een 
eigen uniek levensverhaal. Mensen gevormd, 
misschien getekend door het leven. Mensen zoals 
wij, die zeker bij het klimmen der jaren, niet vrij zijn 
van ongemakken en afscheid moeten nemen van 
dierbaren in eigen kring. Naast het goede dat het 
leven biedt, zijn ook verdriet en rouwen inherent 
aan het menselijk bestaan. Rouwen is van alle tijden 
en een zeer persoonlijke aangelegenheid. Ieder 
mens rouwt op zijn of haar eigen wijze weet ik 
vanuit ervaring en zorgpraktijk. Wat zeker is, is dat 
bij een groot verlies mensen elkaar nodig hebben. 

Kinderafdeling in oude ziekenhuis van Leeuwarden (1923)KNO arts behandelt patiëntje (1953)



Het vijfde deel van de coaster ms “Viod” door Gjalt 
van Bruggen was de laatste inzending.
Hij heeft een auto-ongeluk gehad en kan zich niet 
concentreren en voorlopig niet typen. 
Hij heeft ook nog veel pijn.
Hij heeft beloofd weer verder te gaan met zijn 
avonturen op ms “Viod”, als alles achter de rug is.
Wij wensen hem een voorspoedig herstel.

Contributie 2023
Los heeft op dit moment 1060 leden waarvan de 
meesten de contributie betaalt per automatische 
incasso.
Daarnaast heeft een flink aantal leden de 
contributie zelfstandig overgemaakt.
Toch zijn er nog 40 leden die dat nog niet hebben 
gedaan.
Zou u willen nagaan of u de contributie nog niet 
heeft betaald en het alsnog overmaken?
Secretaris LOS

www.losleeuwarden.nl

Herstart Derde Helft.

Na een afwezigheid van bijna 3 jaar is het de 
bedoeling dat de Derde Helft in februari weer een 
herstart gaat maken.

Ook gaat dit allemaal weer gebeuren in de kantine 
van Voetbalvereniging De Zwaluwen aan de 
Middelzeelaan. In de wijk “Nijlan”.
Er zijn twee veranderingen: De bijeenkomsten 
worden niet meer wekelijks gehouden maar de 
frequentie  wordt nu tweewekelijks op de 
maandagmiddag.
Ook wordt er nu een kleine financiële bijdrage 
gevraagd voor de consumpties.
Er is al  een programma gemaakt met veel 
afwisseling waaronder een koor en een spreker.
Natuurlijk wordt er weer gezamenlijk koffie 
gedronken en kan men weer  samen een spelletje 
doen of gewoon samen even de week doornemen.
Kortom : we verwachten weer een fijne aanloop van 
onze LOS leden.

Vervolgens komt de volgende vraag: Wie wil ons 
helpen bij het koffieschenken en andere 
voorkomende werkzaamheden?

Wilt u alvast iets meer weten? U mag mij gerust 
bellen of mailen.

Klaasje Jonker
Telefoon 06 80078387
k.jonker71@upcmail.nl

Nabijheid, een luisterend oor, maakt ruimte voor 
een mens die in rouw zijn/haar verhaal kwijt moet 
(en niet goedbedoelde adviezen!) Dat is echte 
troost!    
Over de taal van troost verscheen in 2021 een 
bijzonder boek, daarover in de LosVast van maart 
meer.

Over aandacht voor(bij) het levenseinde is veel 
geschreven. Een gedicht is soms veelzeggend. Zoals 
het mooie gedicht van Toon Hermans. Het gaat over 
een nieuwe fase na de hectiek van het afscheid en 
de stilte intreedt..

Nu het rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Hajo Anema
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Sunny Jansen: De vrouw die Friesland redde.
Is verschenen bij uitgeverij Balans en kost € 23,99

Albertine Agnes (1634-1696) was een van de opmerkelijkste vrouwen uit de 
Nederlandse zeventiende eeuw. Als prinses van Oranje werd ze, na de dood van haar 
man, de eerste vrouw die in de Republiek optrad als regentes van Friesland, Groningen 
en Drenthe. Een vrouw die politiek ingrijpt, was ongekend in die tijd. Zij wist op 
spectaculaire wijze met inzet van de waterlinie het Noorden te behoeden voor een 
inval van de oorlogszuchtige bisschop van Münster. Albertine Agnes hield stand in een 
periode waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van alle kanten werd 
aangevallen, en ook Friesland onbestuurbaar dreigde te worden . Ze wist via 
machtspolitiek haar positie te verstevigen: van voogdes over haar zoon tot regentes, 
die Friesland eigenhandig regeerde en het stadhouderschap zelfs erfelijk maakte.
Nooit eerder is het verhaal geschreven van deze prinses van Oranje, die de Hollandse 
familietak Oranje-Nassau verbond met de Friese tak Nassau-Dietz, wier invloed van 
het leven in Friesland zo groot is geweest. 

Robert Bloemendal en Rob de Lange: De stem van mijn vader.
Is verschenen bij uitgeverij Kon. Van Gorcum en kost € 22,50 

Philip Bloemendal, een naam die velen misschien niet kennen, maar zijn stemgeluid 
wel. Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw, in de bewogen periode na 
1945, was hij bij de meeste mensen bekend als 'de stem van het Polygoonjournaal' en 
vele andere producties die hij opluisterde met zijn nog altijd onovertroffen stemgeluid. 
Philips stem was altijd wel ergens op de achtergrond aanwezig: in het Polygoon-
journaal in de Cineac, bij serieuze reportages via andere media of bij grappige 
reclamefilmpjes. Vooral voor de generaties die dat hebben meegemaakt, is het de 
stem van ‘herrijzend Nederland’, van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, 
de groeiende industrie, van de hoogconjunctuur en de toenemende welvaart, van de 
bevolkingsgroei, van het toenemende autobezit ... 
De stem die commentaar gaf als Hare Majesteit de Koningin weer een brug of een weg 
had geopend, de Deltawerken in gebruik stelde of de afdeling van een ziekenhuis met 
de nieuwste technologie opende, de stem die soms guitig commentaar bij de 
Huishoudbeurs of voetbalwedstrijden gaf. 
Zoon Robert Bloemendal en schrijver Rob de Lange hebben het roerige leven en de 
carrière van Philip nu opgetekend. Tussen 1982 en 1988 nam Robert al wandelend met 
zijn vader diens verhaal op. Dat leverde 16 uren aan geluidsmateriaal op. Dit boek is 
daar de neerslag van. 

Lezenswaardig
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Humor.

Jan liep voor het eerst buiten met zijn 
nieuwe bril op. 
‘Wat zie ik’ zei de buurman ‘heb jij 
glaasjes op?’
‘Nee buurman’ zegt Jan’ ik ben zo 
nuchter als een kalf’.
De buurman wees naar zijn bril en 
toen had Jan het in de gaten wat buurman 
bedoelde.

Toen dacht Jan; ‘Zo wil ik ook wel 
eens iemand voor de gek houden’. 
En hij trof het. De volgende dag 
moest de dominee in de kerk preken 
en Jan liep hem tegemoet.
‘U heeft ook een paar glaasjes op’ zei 
Jan.
‘Oh kun je het ruiken dan’ vroeg de 
dominee en stopte gauw een 
pepermuntje in z’n mond.

Dr. Jan Boer

Ingrediënten voor 2 personen:
*  500 gram rode kool
*  2 rode uien
*  20 gram roomboter
*  2 eetl appelstroop
*  75 ml  appelsap
*  300 gram kruimige aardappelen 
*  Peper en zout
*  50 gram gedroogde pruimen zonder pit
*  1 rode appel
*  150 ml  crème fraîche
*  75 gram zachte geitenkaas
*  20 gram walnoten

Bereidingswijze:
*  Haal de buitenste bladeren van de rode kool en 

snijd in dunne reepjes.
*  Pel de ui en snijd in halve ringen.
*  Smelt de boter in een stoofpan en bak de 

uienringen in 2 à 3 min glazig.
*  Voeg de rode kool toe, schep de appelstroop 

erdoorheen en schenk het appelsap erbij. Breng 
zachtjes aan de kook en laat 25 min stoven.

*  Schil de aardappelen en snijd in gelijke stukken, 
voeg wat zout toe en breng ze in  20 minuten 
gaar.

*  Snijd ondertussen de gedroogde pruimen in 
stukjes en de appel in plakjes

    Zet een aantal plakjes appel apart voor de  
garnering.

*  Stamp de aardappelen met de crème fraîche en 
2/3 van de geitenkaas.

*  Stamp vervolgens de rode kool, pruimen en 
plakjes appel er doorheen.

*  Breng eventueel op smaak met peper en zout en 
verdeel over de borden. 

*  Garneer met de walnoten, overige geitenkaas en 
wat plakjes appel.

Eet smakelijk!

Recept: Eatertainment

Recept voor februari:
Rodekoolstamppot met appel, geitenkaas en walnoot.
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De salderingsregeling voor zonnepanelenbezitters 
gaat zijn laatste jaren tegemoet. En dat is ook 
belangrijk nieuws voor degenen die juist geen 
zonnepanelen hebben. Wij leggen uit wat de 
salderingsregeling inhoudt en wat er gaat 
veranderen.

Wat is de salderingsregeling?
De salderingsregeling is voor u van toepassing als u 
zelf zonne-energie opwekt, door middel van 
zonnepanelen. De opbrengst hiervan kunt u 
terugleveren aan het energienet en verrekenen met 
uw energierekening. Het kan zelfs zijn dat u meer 
energie opwekt dan u van uw energieleverancier 
binnenkrijgt. Dan ontvangt u een teruglever-
vergoeding – de tarieven zijn bij elke energie-
maatschappij anders – voor het overschot aan 
energie. Hieraan zijn geen extra kosten of 
belastingen verbonden. Deze regeling is in het leven 
geroepen om investeringen in zonnepanelen te 
stimuleren.

Waarom verdwijnt de salderingsregeling?
Maar is die stimulans nog nodig, nu zonnepanelen 
zo’n vertrouwd gezicht in het straatbeeld zijn 
geworden? Volgens critici zijn consumenten zonder 
zonnepanelen juist de dupe van deze 
salderingsregeling. 

Mensen met zonnepanelen leveren veel elektriciteit 
aan het net op momenten dat het weinig waard is. 
En krijgen dat terug op momenten dat het veel 
waard is. De leveranciers maken daar verlies op. 
Die verliezen worden verdeeld over alle afnemers, 
dus ook over afnemers die geen zonnepanelen 
hebben. En op die manier mee moeten betalen.

Wanneer verdwijnt de salderingsregeling?
Daarom begint de afbouw van de salderingsregeling 
in 2025, is de bedoeling van het kabinet. Volgens de 
1e prognose is de regeling in 2031 helemaal 
verdwenen. In de tussenliggende jaren zal de 
salderingsregeling in afgeslankte vorm blijven 
bestaan. 

Moesten we eerst niet allemaal aan de zonne-

Gezondheid -2-

Diabetes.
Goed nieuws voor mensen die type-2 verre van zich 
willen houden.
De al jaren bestaande behandeling ‘Keer Diabetes2 
Om’ wordt sinds 1 januari van dit jaar als eerste 
gespecialiseerde ‘gecombineerde 
leefstijlinterventie’ vanuit de basisverzekering 
vergoed!

Deze gespecialiseerde leefstijlzorg  is ontwikkeld 
voor mensen met diabetes type-2 of een hoog risico 
hierop.
Voorwaarde is wel dat zij een ‘lage complexiteit’ 
hebben; dat wil zeggen dat zij geen 
diabetesmedicatie of alleen metformine gebruiken.

Onderzoeksinstituut TNO schat dat deze aanpak bij 
zo’n 40% van de deelnemers een gunstig resultaat 
heeft.
Dat wil zeggen dat deze mensen met diabetes type-
2 dan geen medicatie meer hoeven te gebruiken 
voor een normale bloedsuikerwaarde

Het Diabetes Fonds heeft onlangs een beroep 
gedaan dat de gespecialiseerde leefstijlinterventie 
ook vergoed moet worden voor mensen met 
diabetes type-2 die een hoge complexiteit hebben. 

Salderingsregeling voor zonnepanelenbezitters gaat 
verdwijnen: wat betekent dit?

panelen,  in een elektrische auto rijden en van het 
gas af? 
Bij sommigen rijst al de vraag om  toch maar niet 
aan de zonnepanelen te beginnen. De levertijd is al 
bijna een jaar….

Waarschijnlijk mag u in 2025 en 2026 nog 64 
procent van de geleverde energie salderen, mits u 
zelf zonnepanelen heeft natuurlijk. Daarna wordt 
het percentage zonne-energie dat u kunt gebruiken 
om weg te strepen, steeds kleiner. In 2027 ligt dat 
op 55 procent, daarna gaat het via 46 (2028), 37 
(2029), 28 (2030) naar 0 procent in 2031.
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Een tweetal 
evenementen.

Tuin & Sfeer 2023.

Een vuurkorf en een overkapping hier, een 
buitenkeuken en een tafelhaard daar: Tuin&Sfeer 
2023 is terug met de nieuwste trends! Na een break 
wegens corona zijn we op 10, 11 en 12 februari 
klaar voor een nieuw buitenavontuur.
Tuin&Sfeer huist in het prille voorjaar van 2023 
hoveniers en houtbouwers, groene daken en 
groentjes in de branche, gevestigde tuinarchitecten 
en groenaanbieders van meubels, veranda’s, 
zwembaden en nog veel meer. Het indoor 
tuinfestival viert als vanouds de geneugten van het 
buitenleven en is onbetwist de plek waar je met je 
tuinplannen moet zijn.
Laat het voorjaar maar komen om dan lekker in de 
tuin te werken!
Locatie: Martini Plaza te Groningen
Tickets: € 9

*****

De Huishoudbeurs 2023.

Van 18 tot en met 24 februari openen de deuren 
van Nederlands gezelligste lifestyle-evenement : de 
Huishoudbeurs!
 Je vergeet de tijd zodra je  deze wereld 
binnenstapt.
Een wereld waarin je verrassende activiteiten 
beleeft, nieuwe smaken proeft en winkelt tussen de 
vele unieke producten.
Misschien leuk om dit samen met dochter of 
kleindochter te bezoeken.
Locatie: RAI, Amsterdam
Toegangsprijzen:  
Alleen online                     € 17,95
Tijdens de beurs online € 19,95
Aan de kassa                      € 22,00  
Kinderen t/m 4 jaar gratis, van 5 t/m 16 jaar 
betalen € 7,95

Info: www.huishoudbeurs.nl ( voor tickets bestellen)
info@huishoudbeurs.nl 

De wereld in cijfers:

* Op 1 januari was het 83 jaar geleden dat het 
eerste nieuwjaarsconcert van de Wiener 
Philarmoniker werd gehouden. 
De Wiener Philharmoniker is een in Wenen 
gevestigd Oostenrijks symfonieorkest, dat in 1842 
werd opgericht. Naast concerten in de thuisbasis, de 
Wiener Musikverein, en diverse andere zalen, is het 
ook het orkest van de Weense Staatsopera onder de 
naam Orchester der Wiener Staatsoper.
Ondanks de hoge toegangsprijzen is er veel animo 
voor.
De concerten zijn al jaren van te voren uitverkocht. 

* 21 jaar geleden werd op 1 januari de euro 
ingevoerd als betaalmiddel in Nederland en elf 
andere landen. 
‘Wat zou dat in guldenstijd gekost hebben’ …zei 
menigeen nog jaren daarna. Onlangs trad Kroatië als 
twintigste land toe tot de eurozone.

* 18  januari was het 30 jaar geleden dat er een 
titanenstrijd werd geleverd op het ijs van 
Friesland: de Elfstedentocht. 
Nadien is nooit meer zo’n barre tocht geweest.  

Torentje van het Gabbema Gasthuis aan de Wijbrand 
de Geeststraat. Foto Johan Eisma
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Jaap’s Hoekje hij zijn hand er ook niet voor omdraaide om ’s 
nachts op pad te gaan.

VAN LANDSCHAPSHUIS NAAR GASTHUIS

Aan de overkant van het historische doktershuis-
met-de-trap bevond zich -heel lang geleden- het 
Landschapshuis (foto 2). Dat stond op de hoek van 
het Droevendal en grensde aan de linkerkant aan de 
Kanselarij. In het Landschapshuis vergaderden de 
Staten van Friesland, dus was het de voorloper van 
ons Provinsjehûs.
Na de afbraak van het Landschapshuis in 1849 is 
alleen het fraaie poortje (foto 2) bewaard gebleven; 
dat staat al weer geruime tijd mooi te wezen bij de 
ingang van Martenastate in Cornjum.
Op de vrijgekomen plek aan de Turfmarkt werd een 
nieuwe versie gebouwd van het Ritske Boelema 
Gasthuis (foto 3). Het oude gasthuis aan de 
Monnikemuurstraat was oud-en-der-dagen zat en 
de grote, ruime kavel aan de Turfmarkt bood een 
unieke mogelijkheid om in de oude binnenstad een 

Tweebaksmarkt-tour 5

Zo, de kerstboom is weer terug 
geplant, de oliebollenlucht het huis 
uitgejaagd, de vuurwerkdiscussie achter de rug en 
de nieuwjaarswensen alweer verbleekt……, dan 
kunnen we met een goed gevoel onze wandeling 
over de Tweebaksmarkt en omstreken vervolgen 
en afmaken.
We stopten de laatste keer bij het pand waar 
tegenwoordig het Turks Restaurant Saray zit. De 
meeste ouderen hoor ik de naam nog roepen van 
het Lido dat zich daar bevond, weer anderen 
hebben nog gevoelens bij het Katholiek Militair 
Tehuis dat er ooit huisde, maar wij ‘zeventigers’ 
gingen hier in onze tweede jeugd op herhalings-
cursus bij de dansschool van (jonge) Hub. Adema.

NACHTPITSJE
De oude buurman in het huis ernaast, het Van 
Sminia Huys, was er toen al verdwenen. Daarbij 
doel ik op een van de meeste bekende huisartsen 
van Leeuwarden, dokter Uffelie. Een man met een 
grote plichtsbetrachting.
Kunnen we tegenwoordig onze huisarts na vijf uur ‘s 
middags telefonisch niet meer bereiken, vroeger 
was dat wel anders; de meeste huisartsen gingen in 
de ochtend op ronde, ontvingen ‘s middags hun 
patiënten op het spreekuur in hun eigen woning en 
waren zelfs ‘s avonds bereikbaar. Niet dat ze dat 
leuk vonden, maar ‘dokter’ kwam wel bij de patiënt 
om poolshoogte te nemen.

Dokter Uffelie 
bezocht zijn 
patiënten op de 
fiets (foto 1) 
,weer of geen 
weer. Hij werd 
een bekende 
verschijning in 
de stad, die 
hem zelfs eerde 
met de 
toepasselijke 
bijnaam ‘Ut 
Nachtpitsje’, 
daarmee 
aangevend dat 
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nieuw tehuis te bouwen. In het oude Leeuwarder 
adresboek van 1948 staan alle bewoonsters van dat 
moment vermeld. Het waren inderdaad alleen 
bewoonsters, getuige de wijze waarop de namen 
zijn weergegeven, n.l. voorafgaand met de 
vermelding weduwe of mejuffrouw. Maar ook die 
versie van het gasthuis bestaat al niet meer. Afbraak 
volgde evenals nieuwbouw in 1988, naar de normen 
van de veranderde tijd. In de huidige vorm is het 
complex van 4-hoog met bejaardenwoningen, 
afkomstig van de tekentafel van architect Chris 
Vegter, niet bijzonder opvallend te noemen. Een 
antieke gevelsteen in de voorgevel herinnert echter 
nog wel aan de geschiedenis van het huis. 
Aan de overkant van het gasthuis, op Tweebaks-
markt nummer 28 vinden we nog wel een erg mooi 
geheel.

SONNEGA
Apotheek Sonnega was meer dan een eeuw 
gevestigd op dit adres en werd zo langzamerhand 
een instituut. Als een van de oudste apotheken in 
de stad was de firma gevestigd in een schitterend 
pand waarvan de ontwerper niet bekend is, maar 
het zou me niet verbazen als het de in Woudsend 
geboren Hendrik Kramer is geweest. Wat we wel 
weten is dat de opdracht tot het ontwerp in 1895 is 
gegeven door apotheker C. Sonnega die er 
poeiertjes en pilletjes aan de man bracht, maar er 
ook een wijnhandel op nahield. Misschien onder 
het motto: ‘als de pil niet helpt, dan het glaasje rode 
wijn misschien wél’.
In de voorgevel bevinden zich twee kunstwerkjes, 
een cartouche met daarop de naam C. Sonnega 
(foto 4) en een verguld fond met een portret van 
Aesculapius, de halfgod van de geneeskunde en 
Hygiéa, de godin van de gezondheid, alsmede drie 
kinderfiguurtjes die bezig zijn met een vijzel, het 
instrument waar apothekers zich graag aan 
conformeren.

RONDE HOEK
Direct naast de apotheek, op de hoek van de 
Koningsstraat, vinden we een van panden in de 
Leeuwarder binnenstad die uitgevoerd zijn met een 
ronde hoek. Omdat in de tijd van de paard-en-
wagen én de (te) smalle straten kwam het vaak voor 
dat de 90-graden hoekpanden schade opliepen 
doordat de voertuigen de bocht niet goed konden 
nemen. Daarom besloot de gemeente om aan de 
bouwers een subsidie toe te kennen als ze de 
woningen zouden voorzien van een ronde hoek. Kijk 
maar eens om je heen in de binnenstad en je zult er 
versteld van staan….
In dit ronde-hoeken-pand was ooit de Leeuwarder 
Griezelkelder van Wiep Wierstra ondergebracht. De 
mooie foto van de oprichter van deze lugubere 
attractie, waarin hij zijn ‘uithangbord’ Grutte Pier 
tegen sluitingstijd naar binnen sjouwt wil ik u niet 
onthouden (foto  5).

EYSINGAHUIS EN FRIES MUSEUM
Op de hoek van de Turfmarkt en de Koningsstraat 
stond ooit een pandje van boekhandelaar Johannes 
Seydel. Daaromheen bouwde jonkheer Frans van 
Eysinga in 1783 een voornaam patriciërshuis in 

Lodewijk XVI-stijl. In 1806 werd de woning van 
Seydel afgebroken en kon  de jonkheer van zijn huis 
één groot woonblok maken. 
In 1879 werd het geheel verkocht aan het 
Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening van 
Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, die er 
in 1881 het Fries Museum in opende (foto 6). In de 
loop van de tijd onderging het Fries Museum de 
nodige veranderingen en uitbreidingen, onder 
andere naar de Kanselarij aan de overkant van de 



Turfmarkt. Om de 
museumbezoekers  
te gerieven werd in 
1995 een tunnel 
gemaakt die beide 
delen van het 
museum met elkaar 
verbond. Het 
museum verhuisde 
in 2013 naar een 
splinternieuw pand 
aan het 
Wilhelminaplein, 
mede dankzij een 
‘legaat met 
voorwaarden’ van Abe Bonnema.

HUIS VAN EYSINGA
Het voormalige Eysingahuis is in 2014 toegevoegd 
aan de verzameling historische eigendommen van 
Vereniging Hendrick de Keyser en vanaf 2018 voor 
publiek toegankelijk als museumhuis. Vandaar ook 
de subtiele naamwijziging in Huis van Eysinga. 
Even aan de mooie koperen voordeurbel trekken en 
de deur wordt geopend door een van de 
vrijwilligers. Zij wijzen je de weg door het 
historische huis, waarin het lijkt of de tijd heeft 
stilgestaan. 

KANSELARIJ
De Kanselarij, omstreeks 1566 gebouwd op initiatief 
van koning Philips II, was de oorspronkelijke zetel 
van het Hof van Holland. Hier werd recht gesproken, 
hier was een komen en gaan van rechters en 
advocaten. Het gebouw kan eigenlijk wel als een 
‘onvoltooide’ de boeken in gaan. Het zou een breder 
front krijgen dan het huidige. Omdat het 
Landschapshuis in de weg stond heeft men daarom 
ook de trap en het bordes niet exact in het midden 
kunnen plaatsen. Deze entree mag echter wel 
gezien worden, met zijn krachtige leeuwen die de 
wapens vasthouden van Oostergo, Westergo, 
Zevenwolden en   de Friese elf steden. 
Voor de Kanselarij staat sinds 2018 het standbeeld 
van de Fries Wigle (Viglius) van Aytta, (foto 7) 
afkomstig van Swichum en een van de belangrijkste 
raadsheren van Keizer Karel V en tevens een van de 
belangrijkste diplomaten van Europa in de 16e 
eeuw. Het standbeeld is vervaardigd door een 
andere Fries, beeldhouwer Hans Jouta uit Ferwert. 
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HOE KOMT DAT?
Hiermee zijn we aan het eind 
gekomen van onze 
wandeling. Fijn dat jullie 
zoveel uithoudingsvermogen 
hadden om mee te lopen en 
mij aan te horen. Maar…. 
zult u zeggen (als 
aandachtige wandelaar), hoe 
kan het nu dat aan de 
Turfmarkt de oneven kant de 
nummering bij huisnummer 
1 begint en aan de even kant bij nummer 10?
De verklaring hiervoor is dat de Turfmarkt (en 
Voorstreek) vroeger langer waren en (daardoor) de 
Tuinen zz smaller; door het drukker wordende 
verkeer heeft men er voor gekozen de hele 
gevelwand van Voorstreek tot Turfmarkt te slopen 
en er een smaller deel voor terug te plaatsen. 
Vandaar dat de huisnummers Turfmarkt 2 tot en 
met 8 ontbreken.
Tot de volgende keer.

Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com

Gerestaureerd geboortehuis van Mata Hari aan de 
Kelders. Foto Johan Eisma



We vragen ons af waar ze zijn gebleven die strenge 
Nederlandse winters met bijbehorend vertier? We 
lezen dat kinderen opgroeien, die amper natuurijs 
kennen en die niet van jongs af aan op een 
buitenijsbaan leren schaatsen. Een sneeuwpop lijkt 
een nostalgisch verschijnsel uit prentenboeken en 
sneeuwballen gooien is er nauwelijks nog bij. Lange 
vorstperiodes en ongemakken, zoals haperende 
dienstregelingen en lange files, komen sporadisch 
voor. Waarom verlangen mensen naar een echte 
winter? Hieronder zeven punten uitgewerkt als een 

“Ode aan de winter” 

Het weer. Is de temperatuur boven of onder nul? 
Komt er winterse neerslag, (natte) sneeuw, hagel, 
ijzel? Stevige wind, is het mistig met een bleek 
zonnetje? Het kan alle kanten op oftewel “het kan 
vriezen en het kan dooien”. De weercodes variëren 
van geel, oranje tot rood. Met dikke jassen, warme 
sjaal, wanten en stevige laarzen aan, trotseren we 
heldhaftig koude Koning Winter. 

Landschap, het is soms maagdelijk wit. Mooie 
foto’s, plaatjes van een gouden lage avondzon, van 
betoverende bomen met sneeuw, kristallen uit een 
heldere lucht. Het lijkt een sprookjesachtig 
winterwonderland. Met zwart bevroren meren en 
vijvers, drijvende ijsschotsen in IJssel- of 
Markermeer. 

Sneeuw, onder dwarrelende vlokjes wandelen met 
rode neuzen, straatjes en stoepen vegen, sleetje 
rijden, sneeuwpop maken en sneeuwballen gooien, 
sneeuwhuis bouwen. Sportieve vrijbuiters gaan  
skiën en langlaufen; welgestelde gepensioneerden 
overwinteren liever ergens in de zon.

IJs, op bevroren paden en sloten glibberen en 
glijden, pekel strooien, schaatsen op ondergelopen 
land. De ultieme beleving is de  Elfstedentocht; de 
weermannen en ijsmeesters blijven optimistisch 
“overleggen” of het misschien “oan giet”, al lijkt het 
klimaat daarvoor ongunstig. De marathon op 
natuurijs is dit jaar wel gereden! 

Feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Oud en Nieuw, 

Waarom houden we van Winter?

brengen gezelligheid, geschenken, glühwein, 
champagne en hete kruidenthee. Samenzijn, vrije 
dagen, met goede voornemens het jaar beginnen. 
Carnaval met fraaie optochten en uitbundig 
cafébezoek, gevolgd door de sobere Vastentijd. 

Huiselijkheid, in lange avonden warmte zoeken, bij 
elkaar, houtkachel of haardvuur; centrale 
verwarming mag nu juist een graadje lager. Luieren 
op de bank onder een wollen deken. Dikke boeken 
lezen, televisie kijken, muziek luisteren, puzzelen, 
spelletjes doen. Hete baden nemen en daarna een 
duik in ijskoud water, volgens de traditie op 
Nieuwjaarsmorgen. In januari zat je, wat alcohol 
betreft, alleen op een droogje. Op Valentijnsdag (14 
februari) komen rode drankjes en roze hartjes terug 
uit de kast. 

Kokkerellen, smullen van gevulde erwten- en 
bonensoep, stamppot boerenkool, hutspot en 
zuurkool, alles uit de Hollandse keuken. Van 
spruitjes en stoofperen, mandarijnen, goudrenetten 
in de appeltaart. Snoepen van speculaas, 
chocoladeletter, kruidnoten, banket, oliebollen, 
appelflappen.

Na de winterse taferelen krijgen we onherroepelijk 
behoefte aan het voorjaar. De natuur belooft 
warmte, de dagen lengen en de bomen laten hun 
katjes en knoppen zien. Witte sneeuwklokjes en 
gele akonieten steken hun groene sprieten boven de 
grond. Let op het staartje van de winter want dat 
kan venijnig zijn!

Auk Jager
Bron: Winter! Hollandse feesten, feiten & tradities; 
J. van der Spek.
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Ontmoeten en Meedoen 

Het team Ontmoeten en Meedoen van Amaryllis 
organiseert activiteiten vanuit de 
basisondersteuning samen met partners en 
onderaannemers. Meedoen staat centraal. 
Hieronder vindt u een gedeelte van het overzicht 
van de Ontmoeten en Meedoen locaties. 

Oude Ambachtsschool (WerkPro)
Techniek, horeca, productie, creatieve en 
gebouwbeheer werkzaamheden.
Cornelis Trooststraat 48 Leeuwarden

Werkplaats Oud-Oost
Metaal- en houtbewerking, productie, 
tuinonderhoud, fietsenreparatie en diverse andere 
projecten en klussen o.a. in de wijk.
Ouddeelstraat 9, Leeuwarden

De Klomp
Koken in de wijk, bloemschikken, diamondpainting, 
een kapper, de kledingbank, een naaiatelier, 
computercursussen en meer.
Insulindestraat 27, Leeuwarden

Stadstuinen Techum & Snakkerburen
Tuinwerkzaamheden, zelfoogst tuin, 
verkoopmiddagen, activiteiten met de wijk.
Molkenkelder, Leeuwarden & Oan e Dyk 56, 
Snakkerburen

Odensehuis Gerard Smit
Activiteiten en ondersteuning voor mensen met 
dementie, Alzheimer, Parkinson en NAH (niet 
aangeboren hersenletsel).
Noordvliet 441, Leeuwarden

Stadswerf Leeuwarden
Activiteiten en ondersteuning voor mensen met 
dementie, Alzheimer, Parkinson en NAH (niet 
aangeboren hersenletsel).
Oldegalilieen 25A, Leeuwarden

Spel Verbindt Buurthuis Tjerk Hiddes
Activiteiten voor ouderen zoals kleuren, knutselen, 
spelletjes, een gezellig praatje en thee/koffie 
drinken. Niks moet, veel kan!
Tjerk Hiddesstraat 52, Leeuwarden

Kinderboerderij Leeuwarden
Dierenverzorging, onderhoud van dierverblijven en 
het groen, schoonmaakwerkzaamheden, horeca en 
gebouwenonderhoud. Ook is er de mogelijkheid 
voor creatieve opdrachten.
Jeugdweg 3, Leeuwarden

De Molen (JP van de Bent Stichting)
Restaurant, serveren, koken/bakken, 
winkelwerkzaamheden, cadeautjes inpakken, 
producten afrekenen en creatief bezig zijn.
Zuidvliet 664, Leeuwarden

Meedoen Westend
Een dagbeleving voor ouderen met o.a. vormen van 
dementie, LVB, eenzaamheidsproblematiek en/of 
psychiatrische problematiek.
Pieter Sipmawei 290, Leeuwarden

SC Leovardia
Een voetbalvereniging met een groot 
maatschappelijk karakter. Activiteiten voor alle 
leeftijden: Knutselen, biljarten, darten en koffie 
drinken.
Kalverdijkje 83, Leeuwarden

Kunst in je buurt
Voor iedereen die graag nieuwe mensen wil leren 
kennen en creatief bezig wil zijn onder begeleiding 
van een professionele kunstenaar. Dans, theater, 
beeldende kunst, fotografie, samen muziek maken, 
het kan allemaal. Vanaf 18 jaar en ervaring is niet 
nodig. Ga naar www.generatiehuis.nl of stuur een 
appje: 06 44 54 72 51.
Stiens e.o. | Mantgum e.o. | Bilgaard | Aldlan, 
Nylan, Huizum | Heechterp Schieringen | 
Oldegalieen & Bloemenbuurt | Vrijheidswijk

Zwemmen Kalverdijkje
Lekker lichamelijk bezig te zijn door baantjes 
zwemmen, balsport in het water, andere 
spelelementen of dobberen in het water.
Kalverdijkje 77a, Leeuwarden

Doe mee atelier
Elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur onder het 
genot van een bakje koffie of thee lekker creatief 
bezig zijn. Niks moet, veel kan. Geregeld zijn er 
workshops, eigen werk kun je ook mee bezig. Wil je 



Energieverhogingen.

Dat de overheid per 1 januari 2023 een 
prijsplafond voor de energienota 
heeft  bepaald is goed, maar aan de 
andere kant gaat de BTW voor de 
energie weer van 9% naar 21%.

Veel mensen zullen in de 
problemen komen met deze verhoging..

De btw gaat ook nog eens over de hogere 
energiebelasting. Tel daarbij nog wat hogere 
netwerkbeheerkosten op. (+20% ). Kassa!

Wat betalen we ons toch blauw aan alle mogelijke 
belastingen in ons land. Energie betreft een 
primaire levensbehoefte van mensen en daar zou 
de overheid niet meer aan willen verdienen! 

Begin van de maand stonden de telefoonlijnen 
roodgloeiend omdat minstens een miljoen 
huishoudens hun meterstanden moesten doorgeven. 
Na vijf minuten in de wacht te hebben gestaan werd 
de verbinding bij bv Essent automatisch na drie 
minuten verbroken.
Het gaat om klanten met een oude meter. Of 
mensen met een slimme meter die geen 
toestemming hebben gegeven om hun 
energiegegevens automatisch te delen.
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kijken en ervaren? Kom gerust langs bij buurthuis 
Tjerk Hiddes.
Tjerk Hiddesstraat 52, Leeuwarden

Doe mee Aldlân
Elke dinsdag van 13.00 tot 15.30 uur worden 
activiteiten georganiseerd zoals spelletjes, creatief 
en sportief bezig zijn. Niks moet, veel kan. Inloop is 
vrij en de koffie en thee staan klaar. Kom gerust 
langs bij wijkcentrum Aldlân.
Salomonszegel 99, Leeuwarden

Standbeeld van Stadhouder Willem Lodewijk (Us Heit) 
aan het Hofplein. Foto Johan Eisma

Wij zoeken:
vrijwilligers voor de vrijdagmiddag
m.b.t. de start van een Repair Café!

Aanmelden, graag:
Bent u zelf handig met elektronica, gereedschap, naaimachine, computers of heeft 
u een andere expertise op het gebied van reparatie en vindt u het leuk om uw 
kennis te delen met buurtgenoten dan horen we dat graag. Mocht de rol van 
gastheer-/vrouw op uw lijf geschreven zijn of zou u graag voor de koffie/thee 
willen zorgen laat het ons weten. 

Mail of bel dan gerust naar Thérèse Menke.
Tel: 06-22200749 (m.u.v. de dinsdag dagelijks bereikbaar)
E-mail: vtmenke@hotmail.com
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Populair met “sits”

Een uitstapje naar het verleden. 
In de jaren 1600 tot 1750 was Nederland een 
wereldmacht en bezat in grote delen van de wereld 
(handels)nederzettingen, onder meer in Noord- en 
Zuid-Amerika, in West-Afrika, in India, in China, in 
Japan, op Ceylon en in Nederlands-Indië. Twee 
grote handelsondernemingen, de Oost- en West-
Indische Compagnieën, maakten hier de dienst uit.
Beide organisaties, vergelijkbaar met de huidige 
multinationals, waren in deze gebieden in alle 
opzichten de baas en lieten zich weinig gelegen 
liggen aan de plaatselijke bevolking. Deze werden 
als lastig beschouwd en werden streng onder de 
duim gehouden. Voor zover zij ingeschakeld werden 
bij de handelsactiviteiten, bezetten zij de laagste 
functies in combinatie met hongerlonen. Bij 
overtredingen werd streng gestraft!

Beide compagnieën handelden vanuit het principe 
van een zo laag mogelijke inkoop en een zo hoog 
mogelijke verkoop. De formule het aanbod 
kunstmatige laag te houden werd niet geschuwd! Zij 
handelden in vrijwel alles wat ter plaatse gemaakt 
of verbouwd werd. Niet alleen de bekende 
specerijen, maar ook edele metalen, koffie, thee, 
suiker, thee, zijde en katoen/sits.

Dat laatste, kledingstukken gemaakt van katoen/sits 
(latijn: gossipyum arboreum), veroorzaakte in 
Nederland, onder de beter gesitueerden, een ware 
rage.
Een sits is, in principe, een glanzende en kleurrijke 
katoenen doek dat tot ver in de 18e eeuw in Voor-
Indië (India) werd gemaakt. De prachtige en 
wasechte kleuren van dit Indiaas textiel waren het 
resultaat van een ingenieus verfproces. Pogingen 
om in Europa een en ander na te maken mislukte 
ten enenmale. 
De doeken werden eerst behandeld met looizuur, 
buffelmelk en rijstenat, opdat de kleuren goed 
zouden hechten en niet zouden uitlopen. Daarna 
bracht een schilder met een speciaal soort penseel 
het patroon aan. Deze tekende de zwarte motieven 
met ijzerzout dat verkregen werd door ijzervijlsel te 
overgieten met palmwijn. Het ijzerzout gaf in reactie 
met looizuur de zwarte kleur. Daarna volgden de 
rode lijnen en vlakken, waarbij gebruik werd 

gemaakt van een soort Indiase meekrap, sap van de 
Perzische ruyanwortel en inheems sappanhout.
Tot slot bracht de schilder de blauwe motieven uit 
indigo en gele kleuren uit kurkuma aan. Na elke 
behandeling werden de doeken gewassen, gebleekt 
en “met houten knuppels schoon geslagen”.
Het eindproduct kon per dorp en regio sterk 
verschillen, afhankelijk van de vaardigheid van de 
spinners, wevers, schilders, blekers en wassers. Ook 
de kwaliteit van het katoen en de verfstoffen 
speelde een belangrijke rol. Meekrap gaf, bij 
voorbeeld, een feller rood dan sappanhout. De 
kleuren wonnen bovendien sterk aan helderheid als 
de doeken in zuiver water met een zeker 
zoutgehalte gewassen werden.

Zoals gezegd de Indiase sits werd een rage, elke 
zichzelf respecterende (gefortuneerde) familie en 
dan met name, maar niet alleen, de dames. Ook 
werden de sitsen in de 18e eeuw opgenomen als 
pronkstukken in de diverse klederdrachten. Met 
name in steden rond de voormalige Zuiderzee die in 
de meeste gevallen het eerst geconfronteerd 
werden met de handel in deze doeken.
Onder de Friese steden nam het rijke Hylpen een 
bijzonder plaats in. Eén van de opmerkelijkste sitsen 



Februari

     Februari  muggendans
     Geeft voor maart een slechte kans.

     Februari  zacht en  stil,
     Komt de koude in april.

                           Uit ‘ Vreugde  van het landleven’
                            van Edith  Holden.
                            **************

De naam februari  komt van februarius= 
reinigingsmaand in het Latijn.
De Romeinen vierden namelijk van 11-28 februari 
de Februa, hun grote reinigings- en verzoenings-
feesten.

Februari wordt ook wel sprokkelmaand genoemd.
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kledingstukken ter plaatse was de Hylper “wentke”, 
een lange, van voren openvallende, getailleerde 
vrouwenjas met strakke lange mouwen, die over de 
normale dagelijkse kleding werd gedragen.
Onder invloed van de mode werd de wentke na 
1750 niet langer van een wollen stof, maar van 
kostbare Indiase sits gemaakt. De Hylper traditie 
bepaalde voor elke gelegenheid een eigen 
combinatie van kleuren.
Een aanstaande bruid droeg een jas van rood-witte 
sits, een zogeheten “melk en bloed” wentke. De 
Acht stadia van rouw kenden elk een eigen wentke 
met steeds een andere en lichtere 
kleurencombinatie, van zwart witte naar blauwwitte 
sits. Zulke tweekleurige sitsen werden in India 
speciaal voor de Nederlandse markt gemaakt.

Ook in Volendam en Staphorst behoorden sitsen 
stukken tot de streekdracht. Toen echter in de 19e 
eeuw de Indiase stoffen uit de mode raakten, 
verdwenen zij ook weer uit de meeste 
streekdrachten. In Bunschoten-Spakenburg en op 
Marken worden vandaag de dag nog sitsen 
gekoesterd en gedragen, respectievelijk als grote 
gesteven schouderkappen en borstlappen.

N.B. Het Fries Museum bezit een grote sitsen 
kledingcollectie
Sjouke Elgersma
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Onze Excuses

Onze telefoon is niet optimaal te bereiken, veel 
mensen konden geen contact krijgen.
Wij willen u wel alsnog de mogelijkheid bieden om 
u aan te melden voor de zondagsoos:
Onze soos is elke derde zondag van de maand. De 
week voor de soos hebt u de mogelijkheid om zich 
op de aanmeldingslijst voor niet-leden in te 
schrijven; dit kan op maandag-, dinsdag- en 

vrijdagochtend en maandag- en woensdagmiddag.
Op 19 februari is er een soos met het Fryske Gea 
LOS-leden kunnen zich aanmelden in de week van 
13 t/m 17 februari 

Voor mensen die afhankelijk zijn van WMO- vervoer 
bieden wij de mogelijkheid om zich aan te melden 
via secretariaatremise2022@gmail.com. De 
aanmelding via mail is pas geldig nadat u een 
bevestiging hebt ontvangen.
In uiterste gevallen mag u per uitzondering een 
enkele keer bellen met Baukje Hofstra   058 
2669651 
Vanaf februari heten wij weer iedereen weer van 
harte welkom. Wij hebben de agenda wel zo goed 
als gevuld.

Jong talent op weg 
naar het Concertpodium

Zondag 12 februari a.s. organiseert Art Connection 
weer een klassiek concert in de lobby van het 
WestCord WTC Hotel te Leeuwarden.
Deze keer weer een heel bijzonder concert door de 
TALENTKLAS FRANS DOUWE SLOT.

Deze klas herbergt de muzikale pareltjes van het 
Noorden, van een elfjarige pianiste tot aan een 
twintigjarige tromboniste, allen bruisend van 
enthousiasme en muzikaal talent. 
De talenten bereiden zich voor op concoursen in 
binnen- maar inmiddels ook buitenland en 
toelatingsexamens voor alle 
conservatoria in dit land. Veel 
leerlingen wonnen zelfs al 
prijzen op Nederlandse en 
internationale concoursen en 
hebben al muzikale uitstapjes 
gemaakt naar Europese steden 
tot aan New York.  Niet te 
vergeten dat hun studie aan het 
conservatorium dan nog moet 
beginnen.
Tijdens dit concert laten ze u 
horen waar ze zo hard voor 
werken en waarom ze zo graag 
musiceren. Het repertoire is net 

zo gemêleerd als de groep musici. Dit onder 
begeleiding van Frans Douwe Slot. 

Het concert in het WestCord WTC Hotel begint om 
15.00 uur. Op tijd komen is wenselijk.
Er is geen kaartverkoop en u hoeft dan ook niet te 
reserveren. 
Wel wordt er op vrijwillige basis na afloop een 
bijdrage gevraagd (adviesprijs: € 10, maar dit bedrag 
is uiteraard geheel vrij). Pinnen is mogelijk.

Adres: Westcord WTC Hotel, Heliconweg 52, 8914 
AT Leeuwarden. Gratis parkeren in vakken B2 en B3 
(tussen het hotel en het kanaal).
Art Connection,  Ed van Dijk, 06-52473558
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Dieren in de winter

De koude, ijzige winter is nog in het land,
Dat deze dagen geen vreugde brengen, is een 
misverstand.
Maar is dit wel een prettig seizoen voor de dieren?
Misschien kun je hen met wat eten plezieren.

Schapen, katten en konijnen wisselen tegen de kou 
hun vacht,
ze krijgen dikke lange haren, wollig en zacht.
De egels, hamsters en vleermuizen houden een 
winterslaap,
zij hebben geen honger en voor hen geen diepe 
gaap.

Sommige dieren zoeken naar voedsel in deze barre 
tijd
en dat ligt niet zomaar overal en altijd!
Gedurende de winter vinden vogels onvoldoende 
eten,
daarom mogen we hen beslist niet vergeten.

Als er sneeuw ligt, is de bodem hard en het gras niet 
meer groen.
Wat kunnen we dan voor de gevederde vrienden 
doen?
Een vogelhuisje, een voederplank op het terras of in 
de tuin, 
vetbollen, kokosnoot, broodkruimels, rotte appels 
en zaden vinden ze fijn!

Zorg  ervoor, achter de ramen, dat je de vogels ziet,
zodat je van dat prachtige schouwspel geniet.
Het is leuk elkaar hierover te vertellen
en in januari kon je zelfs de bezoekende vogels 
tellen*.

Auk Jager

Winter, www.yolievzw.com
*Nationale Vogeltelling, op 

27, 28 en 29 januari; zie 
www.vogelbescherming/
vogeltelling2023.nl

Wist  U dat ?

Waarom je bloedvlekken in koud water 
moet wassen? 
Omdat bloed zoveel meer is dan dik, rood water 
met een ijzersmaakje. Het bevat eiwitten die een 
rappe stollingsactie teweeg kunnen brengen. Dat is 
handig bij een wond in je lichaam; er ontstaat 
vanzelf een korstje.

Het is minder handig als je met heet water een 
bloedvlek te lijf wil gaan.
De hitte stimuleert namelijk de stollende eiwitten, 
waardoor het bloed zal binden aan de textielvezels 
en dat effect krijg je heel moeilijk weer ongedaan.
Eigenlijk net zoals je het eiwit in een gekookt ei niet 
meer kunt ‘ontstollen’.

Hoe span je een koord tussen twee 
gebouwen?
Koorddansers noemen we de waaghalzen die over 
een koord van het ene gebouw naar de andere 
lopen. 
We gaan even terug naar 1974 toen koorddanser 
Philippe Petit over een dunne kabel tussen twee 
gebouwen van het World Trade Center in New York 
wilde wandelen, spande hij zijn koord op een 
bijzondere manier.
De Fransman schoot met een boog een pijl van het 
ene naar het andere gebouw en aan de pijl zat 
visdraad vast. Toen de visdraad eenmaal tussen de 
twee gebouwen gespannen was, trokken Petit en 
zijn team met die visdraad een dikker en zwaarder 
stuk touw van de ene naar de andere toren, tot er 
uiteindelijk een kabel hing waar hij moet hangen.
Tegenwoordig wordt bij dergelijke stunts  de twee 
uiteinden van de kabel aan de buitenkant van de 
twee gebouwen omhooggetild en dat gaat gewoon 
met mankracht. Al worden katrollen gebruikt om 
het gewicht makkelijker omhoog te tillen.

Waarom hebben hazen geen hol en 
konijnen wel?
*  Hazen rusten in hazenlegers: putjes van tien tot 

twintig cm diep
*  Konijnenburchten zijn soms wel drie meter diep.

*  Mollen graven zelden dieper dan 120 cm. Hun 
gangen kunnen wel 200  meter lang worden.



Gezondheid -1-

Hooikoorts
Hooikoorts kan geen kwaad, maar het is wel heel 
vervelend. Door stuifmeel te vermijden en 
eventueel medicijnen te gebruiken, kunt u het 
snotteren binnen de perken houden. Dit zijn de 
beste tips.

Met bepaalde leefregels beleeft u 
het hooikoortsseizoen met minder klachten:
* Leid een regelmatig leven in het pollenseizoen. 

Eet gezond, beweeg voldoende en rook niet.
* Houd de ramen overdag zoveel mogelijk 

gesloten.
* Stofzuig de slaapkamer regelmatig.
* Droog uw was binnen als de concentratie 

stuifmeel in de lucht hoog is.
* Zet geen verse bloemen in huis.
* Vermijd sigarettenrook, dat verergert de 

hooikoortsklachten.
* Wandel of sport vooral vlak na een regenbui of 's 

ochtends vroeg; dan is er nog niet zo veel 
stuifmeel in de lucht aanwezig.

* Zet een zonnebril met grote glazen op als u naar 
buiten gaat.

* Breng vaseline aan rond de ogen, neus en mond. 
Dit zorgt ervoor dat stuifmeel minder snel op de 
slijmvliezen komt.

* Spoel uw gezicht en andere blote huid af met 
water nadat u buiten bent geweest.

* Kam of borstel uw haar voordat u naar bed gaat, 
zodat eventuele pollen verwijderd worden.

Probeer daarnaast plaatsen met veel stuifmeel 
zoveel mogelijk te vermijden. Ook bij 
de vakantiekeuze is het verstandig om rekening te 
houden met het hooikoortsseizoen. Vooral in 
duinen, parken en bossen vindt u veel stuifmeel. U 
kunt dan beter kiezen voor een stad, de kust, het 
water of een (hoog)gebergte.

Behandelen
Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om pollen te 
vermijden. Daarbij betekent vermijden niet altijd 
dat u geen klachten hebt. Er zijn ook 
geneesmiddelen tegen hooikoorts. De meeste 
mensen gebruiken een neusspray of tabletten. Veel 
van deze middelen zijn zonder recept te verkrijgen.

Antihistaminica.
Veel medicijnen 
tegen een 
allergische reactie 
bevatten stoffen 
die de werking 
van histamine 
tegengaan: 
antihistaminica. 
Veelgebruikte 
middelen zijn de vrij 
verkrijgbare tabletten met cetirizine en 
loratadine en neusspray met azelastine. Op recept 
zijn ook oogdruppels en neusspray met 
levocabastine verkrijgbaar.
Oogdruppels en neusspray werken vrij snel (na zo'n 
15 minuten), maar het effect is wel lokaal. Voor een 
juiste werking moet het middel goed in contact 
komen met het slijmvlies, bij neusspray is het dus 
van belang om eerst goed de neus te snuiten.
Tabletten helpen vooral goed tegen het niezen, jeuk 
aan de neus, een loopneus en brandende en 
tranende ogen. 
Voor het beste effect gebruikt u ze een tot twee uur 
voordat u in aanraking komt met het stuifmeel. 
Tijdens de hooikoortsperiode is het verstandig om 
ze dagelijks in te nemen. Sommige tabletten kunnen 
slaperigheid of sufheid als bijwerking hebben.

Cromonen
Door cromoglicinezuur - in neusspray of 
oogdruppels - komt histamine minder gemakkelijk 
vrij. Hierdoor wordt een allergische reactie 
voorkomen voordat u last hebt van klachten. Ook 
cromonen zijn zonder recept verkrijgbaar.
U kunt het beste een paar dagen voordat het 
stuifmeel waar u gevoelig voor bent in de lucht 
komt, beginnen met de behandeling. Het middel 
werkt minder goed als u al klachten hebt. De 
werking van de neusspray houdt gemiddeld drie tot 
vier uur aan, dus u mag cromonen meerdere keren 
per dag gebruiken.
Huisarts
Als u denkt dat u hooikoorts heeft, is het verstandig 
om een bezoek te brengen aan de huisarts. In 
overleg kunt u dan de behandeling bepalen.

Bron: PLUS gezondheid.
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Phishing!

Er komen meldingen van consumenten binnen 
over nep sms’jes en mails van koeriersbedrijven in 
het algemeen en DHL in het bijzonder. 

Zogenaamd is de bezorger bij u aan de deur 
geweest, terwijl u niet thuis was. Ze stellen een 
nieuw bezorgmoment voor, waarvoor u eerst online 
al uw persoonlijke gegevens moet invullen. 
Vervolgens bent u bestolen van uw geld of van uw 
data, of van allebei.

Gevaarlijk voor de vaste webshopper!
Wie zelden iets bestelt, zal er niet zo snel intrappen, 
maar wie veel online shopt mogelijk wel. De niet-
webshopper weet natuurlijk direct, dat die niets 
heeft besteld. Die zal gauw doorhebben dat dit 
sms’je of mailtje nep is. Deze fraude is namelijk een 
vorm van phishing. Maar wat als u toevallig echt op 
die ene dag een pakketje verwachtte van DHL?

Hoe werkt zo’n nep sms’je?
Hoe werkt deze misleiding precies? De criminelen 
laten u eerst een tracking-app downloaden of een 
link naar een website volgen, waar u al uw gegevens 
moet invullen. Doe dat niet, is het advies. 
Op de website van DHL zelf waarschuwt het 
koeriersbedrijf hiervoor en zeggen ze nooit zo’n 
bericht zonder verzendnummer te versturen. Kijk 
dus eerst of dat verzendnummer er inderdaad staat 
en vervolgens of het wel correspondeert met een 
bestelling die u daadwerkelijk heeft gedaan.

Open bijlagen nooit!
Genoemde DHL-app is trouwens alleen 
downloadbaar in de officiële App Store (iOS) en in 
de Google Play Store (Android). De belangrijkste 
veiligheidsinstructie is om absoluut nóóit de 
bijlagen te openen en de meegestuurde 
bestanden niet te downloaden. 
Hetzelfde geldt voor de linkjes in de mail: klik die 
niet aan. Vaak geeft de uitgang van de mail al aan of 
die überhaupt van DHL afkomstig was (dhl.com, 
dhl.nl of dhlparcel.nl), maar dat kunt u natuurlijk 
niet zien aan een sms’je.

Checklist wat te doen.
Is dat het geval, dat de mailuitgang klopt, dan nóg 

Statenverkiezingen 2023

Op 15 maart zijn weer de Provinciale 
Statenverkiezingen.
 
Hoe ze worden gekozen?
Eerste Kamerleden worden niet rechtstreeks 
gekozen, maar door getrapte verkiezingen: de 
inwoners van de provincies kiezen de Statenleden 
en deze kiezen dan, vanaf 2019 samen met de leden 
van de kiescolleges voor de Eerste Kamer, de leden 
van de Eerste Kamer.

Wat velen stilletjes wel op hadden gehoopt, maar 
definitief niet gaat gebeuren is dat Pieter Omtzigt 
niet meedoet aan deze verkiezingen. 
Uit diverse peilingen komt naar voren dat stemmers 
hem heel graag op het stembiljet zien, maar dat hij 
dat echt niet gaat doen.
Hij heeft zich niet ingeschreven voor de 
Statenverkiezingen. Hij werkt momenteel als 
Kamerlid aan concrete plannen voor beter bestuur 
en bestaanszekerheid in Nederland.

kunnen er addertjes onder het gras zitten. Want wie 
met de cursor over het mailadres gaat, kan alsnog 
een ander mailadres als afzender te zien krijgen. 
Maar zelfs los daarvan, zou een bonafide bedrijf u 
nooit en te nimmer vragen om ál uw persoonlijke 
gegevens achter te laten. 

Het is uitgesloten dat ze bijvoorbeeld om 
de pincode van uw bankrekening zouden vragen. 
Kort samengevat: als u zo’n sms’je of mailtje 
ontvangt, check dan eerst of u wel iets besteld 
heeft, wie de bezorger is, of het verzendnummer 
klopt, en let verder op welke gegevens u precies 
weggeeft. Want anders riskeert u uw geld of uw 
privacy, of nog erger: beide.

Bron: Meldpunt



4 februari:  World Cancer Day
Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn 
rondom kanker te vergroten en om preventie, 
detectie en behandelingen aan te moedigen, maar 
ook om het belang van een goede kwaliteit van 
leven voor mensen met kanker te onderstrepen.

10 februari: Warmetruiendag 
Elk jaar gaan we energieverspilling te lijf met de 
grootste klimaatactie van Nederland: 
Warmetruiendag. Samen bieden we een feest van 
klimaatoplossingen voor iedereen.  We vieren we de 
alweer 17e Warmetruiendag! 
11 februari:  Wereld ziekendag.

13 februari: Wereld Epilepsiedag
Wordt sinds 2015 gehouden op de tweede maandag 
van februari. Jaarlijks wordt aan de hand van een 
bepaald thema aandacht gevraagd voor epilepsie.

14 februari: Valentijnsdag
Verwen je vriend(in), geliefde of stille aanbidder 
deze dag met een bloemetje.

19 februari: Begin Carnaval. 
Van zaterdag 18 febr. t/m dinsdag 21 febr.

21 februari: Sint Piter.
In het Grouw (Grou) wordt geen Sinterklaas gevierd, 
maar de verjaardag van Sint Piter (21 februari). Op 
de zaterdag voor 21 februari komt Sint Piter - net als 
Sinterklaas - met de boot aan en wordt hij geholpen 
door een zwarte knecht (Swarte Pyt).

22 februari: Europese Dag van het 
Slachtoffer.

25 februari: Herdenking Februari-staking
De Februaristaking was een staking op 25 en 26 
februari 1941 die begon in Amsterdam en zich 
uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, 
Weesp, Hilversum en de stad Utrecht. Het was de 
eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse 
bezetter in Nederland.

Themadagen in februari 2023

26 februari: Vertel Een Sprookje dag 
Het is vandaag “Vertel een sprookje”-dag. Is dat 
geen leuke aanleiding om weer eens door wat 
sprookjesboeken heen te bladeren? Of in gedachten 
terug te gaan naar je kindertijd? Denk aan de 
Sprookjes van Grimm of Andersen.

27 februari: Internationale Dag van de 
IJsbeer. 
De internationale dag van de ijsbeer wordt sinds 
2011 jaarlijks gehouden op 27 februari om aandacht 
te vragen voor het 
leefgebied van de ijsbeer. 
Deze dag wordt 
georganiseerd door 
"Polar Bears 
International" voor de 
bewustwording van de 
impact die de 
wereldwijde opwarming 
van de aarde en het zee-
ijs heeft op ijsberen. 

27

Graffiti-kunst op de muren van Parkeergarage Klanderij 
aan de Posthoornsteeg, Foto Johan Eisma
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Op de laatste avond voor het Kerstreces (donder-
dag 22 dec’22) was het dan zo ver: dik drie jaar 
nadat polder en politiek een pensioendeal sloten, 
stemde de Tweede Kamer in met de nieuwe 
Pensioenwet. 

Met tweederde meerderheid.  Een paar jaar 
geleden nog maar stemde een nog grotere 
Kamermeerderheid voor een nieuwe jeugdwet: 
inmiddels bewezen dat een drama te zijn. 

Als we naar de wet zelf kijken, zien we dat de 
Koepel Gepensioneerden er in is geslaagd een 
aantal gedetailleerde samenvattingen voor elkaar te 
krijgen. Zo zijn de indexatieregels nu al versoepeld 
(dankzij de regels hebben miljoenen mensen 
eindelijk hun pensioen weer eens verhoogd zien 
worden) en krijgen verenigingen van 
gepensioneerden voor het eerst iets te zeggen over 
voor hen belangrijke pensioenbesluiten. Dankzij de 
inzet van de Koepel wordt voorkomen dat bij 
hetzelfde pensioenfonds de ene pensioenuitkering 
een verhoging van z'n pensioen kan zien terwijl de 
andere een verlaging voor z'n kiezen krijgt.

En de Koepel zorgde ervoor dat zijn partners in de 
Seniorencoalitie voor dat er handvatten kwamen 
voor een eerlijkere verdeling van de vele pensioen-
miljarden.

En zo zijn er nog meer plusjes. Plusjes die we niet 
zouden hebben gerealiseerd als we alleen van de 
zijlijn zouden hebben staan roepen dat 'het allemaal 
niks is en dat dat de schuld is van alle anderen'.

Maar laten we eerlijk zijn: het is niet genoeg. Want 
van alle schitterende beloften tien keer van het 
pensioenakkoord zijn er eigenlijk maar bitter weinig 
waargemaakt. 

Of ons pensioen straks echt koopkrachtiger wordt 
en dus 'iedereen erop vooruit gaat'? Niemand 
steekt daar z'n handen nog voor in het vuur. Of ons 
pensioen straks transparanter en beter uitlegbaar 

Koepel gepensioneerden bericht.

 Bij twijfel…. níet doen toch?
door Koepel-voorzitter John Kerstens.

wordt? Dat gelooft geen hond meer. En of deze 
nieuwe wet het vertrouwen in ons pensioen weer 
terugbrengt?  Daarom stelde ook het niet gerust dat 
sommige politieke partijen hun stem vóór de 
nieuwe wet verklaarden met de dooddoener 'We 
geven 'm het voordeel van de twijfel'. Willen we 
allemaal leren, oud en jong, niet dat je dat bij twijfel 
juist níet zou moeten doen?

We nemen onze aandacht nu op de Eerste Kamer: 
'la Chambre de Reflection' tenslotte, die wordt te 
kijken of een wet wel deugt. Of-ie goed in elkaar zit 
en gaat doen wat-ie moet doen.

Komt de wet er uiteindelijk, dan zet de Koepel 
Gepensioneerden alles op alles om ervoor te zorgen 
dat haar verenigingen (bij alle pensioenfondsen in 
Nederland) de stem van gepensioneerden krachtig 
laten horen. Dat moet ook, want zij zijn de enige die 
straks kunnen. 

Beelden op de gevel van de Kanselarij aan de Turfmarkt.
Foto Johan Eisma
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De dummy-acceptgiro.

We hebben het al vaak besproken, maar vanaf 
maart 2023 verdwijnt de acceptgiro als 
betaalmiddel helemaal uit beeld.

Bv. goede doelen zullen bij een nieuwsbrief vanaf 
dan een zgn. dummy-acceptgiro mee sturen: een 
nep-acceptgiro.
U kunt die niet meer opsturen naar uw bank!

De gegevens  op die dummy kunt u overnemen voor 
uw online donatie of via een overschrijvingformulier 
van uw bank. 

Fiscus controleert minder.

Binnenkort liggen ze weer op de mat; de 
jaaroverzichten van onze inkomsten over 2022 
zoals de AOW, Pensioenen en bankzaken.

Veel ouderen besteden het invullen van hun 
belastingaangifte uit aan hun kinderen of laten het 
door een van LOS’s belastinginvullers doen.
Veel leden hebben er goede ervaring mee.

Maar de kans dat je belastingformulier dit jaar 
wordt gecontroleerd, is een stuk kleiner dan andere 
jaren.
Er zijn duizenden vacatures bij de fiscus en het 
personeel dat er is, heeft de handen vol aan de 
afhandeling van de toeslagenaffaire, de nieuwe 
berekening van de spaartaks en coronasteun aan 
ondernemers.
Maar met sjoemelen moet de belastingplichtige erg 
oppassen!

Er wordt wel steeds meer energie gestoken in de 
controle vooraf, dus de vooraf ingevulde aangifte. 
Daarmee voorkomt de belastingdienst ook veel 
fouten in de aangiftes.

Ook zijn er digitale controles die fouten opsporen 
en er worden nog steeds steekproeven gedaan, 
maar de kans is wel kleiner.
Werden er in 2016 nog ruim 600.000 controles 
gedaan, vorig jaar waren dat er iets meer dan 
200.000.

Cash.

Bijna dagelijks worden zgn. ‘uithalers’ door de 
politie in de haven van Rotterdam opgepakt. Vaak 
zijn het jongeren tussen de zestien en twintig jaar. 

We hebben het over drugs-
handel. Zeer lucratief bij succes 
en de uithaler wordt beloond 
met € 2000 van de 

opdrachtgever.

Binnenkort komt er een 
debat in de Tweede Kamer 

over een voorstel van minister 
Kaag om elke pintransactie voor contant geld vanaf 
€ 100 te monitoren! € 100, waar hebben we het 
over! Daar kan je met deze inflatie amper een week 
boodschappen voor halen.
En waarom? Om witwassen te controleren. 
Stel dat deze regeling er aan komt, wat zou dat 
betekenen ?

Voorbeeld: een scholier ontvangt geld van de 
familie nadat hij met goed gevolg geslaagd is. 
Vervolgens stort hij dat op zijn rekening omdat hij 
nog even door wil sparen.

Krijgt hij even later een brief van de bank dat ‘zij 
vanuit regel- en wetgeving  hem erop  wijzen 
terughoudend om te gaan van het gebruik van 
contante stortingen. Het gaat hierbij om het risico 
dat contant geld ongewild  betrokken raakt  bij 
witwassen en andere criminaliteiten’.

Hele nare gewaarwordingen voor mensen die 
proberen fatsoenlijk te leven.
Cash geld is gewoon nodig, vooral  voor degene die 
op deze manier hun financiële situatie beter in de 
gaten kunnen houden.
Maar denk ook aan marktkooplui, werksters en 
kleine zelfstandigen die vaak  cash worden betaald.
Controle op iedere gepinde € 100 alleen omdat een 
stelletje criminelen zich hiervan niks aantrekt.
Laten we hopen dat het voorstel van minister Kaag 
in de prullenmand belandt.
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Secretaris bestuur: 
                       Gerard van Steijn, 058 2668131
                       E-mail: secretaris@losleeuwarden.nl

Voorzitter activiteitencommissie:
W. de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

Secretaris activiteitencommissie:
Marja van Oers, 058 2662194
E-mail: marjolisa@gmail.com

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

Magazine LosVast:
Janny de Haan, Jaap de Groot, e.a.
Redactie: redactie@losleeuwarden.nl

LOS Belasting- en formulierenhulp:
W. de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

Internet en e-mail
Website van LOS: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres van LOS: info@losleeuwarden.nl

WMO-OMBUDSWERK
Wyb Feddema
Telefoon 058-2880705
E-mail: wybfeddema@icloud.com

Rijbewijskeuringen voor leden vanaf 75 jaar
Drs. J.de Groot Jacob Catsplein 1,
Leeuwarden Telefoon: 058 8200040

De Rijbewijskeuringsarts
Thuiszorg Het Friese Land, 0900-8864
Tesselschadestraat 29, Leeuwarden
of (als u geen lid bent): 036-7200911.
Via internet kunt u zelf een afspraak
maken: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Regelzorg (www.regelzorg.nl)
MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2,
Leeuwarden, tel. 088 2323300

Projectleiders Activiteiten:
Koersbal Nijlân:

Dirkje Santhuizen, tel. 058 2665481

Adressen en telefoonnummers

Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920

Fietsen:
Hilly Wijnstra, tel. 058 2153408  of 06 25222189.

  hwijnstra@gmail.com
Wandelen:
Hilly Wijnstra, tel. 058 2153408  of 06 25222189.

  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



SENIORENFILM: DÉLICIEUX   
16 februari 2023.

Délicieux is een innemende Franse 
kostuumfilm waarin we ontdekken hoe aan 
de vooravond van de Franse Revolutie het 
eerste restaurant ontstond.

Acteurs: Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, 
Grégory Gadebois. Regie: Éric Besnard. Duur: 112 
min.
Wanneer kok Pierre Manceron ( Grégory Gadebois) 
zijn adellijke werkgever en diens gasten een nieuw 
gerecht voorzet, wordt hij op staande voet 
ontslagen. Met eten dient men niet te spotten.
Manceron en zijn zoon vluchten naar het platteland 
om een herberg te runnen. Als de mysterieuze 
Louise (Isabelle Carré) arriveert, blijkt zij in staat 
Manceron weer met plezier te laten koken. Het 
duurt niet lang of de kok tovert de herberg om in 
een gastronomisch paradijs: het allereerste Franse 
restaurant! Terwijl de Franse adel vast blijft houden 
aan het verleden, laat “Délicieux” zien dat de 
revolutie aanstaande is en begint in de keuken.

Donderdagmiddag 16 februari a.s., inloop vanaf 
14.00 uur met koffie/thee. De film begint om 14.30 
uur. De entree bedraagt € 11,00 incl. 
U kunt kaarten reserveren/kopen online of aan de 
kassa. De Sliekerbalie is behalve op maandag iedere 
middag geopend.
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- DATA ACTIVITEITEN FEBRUARI 2023 -
Wo. 1 febr. 9.30 uur  wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 1 febr. 14.00 uur  wijkcentrum het Mozaïek, Droppingstr. 14 koersbal
Do. 2 febr. 9.30 uur  het Vooronder, de Gealanden vergadering activiteitencommissie

Di. 7 febr. 10.00 uur het Vooronder, de Gealanden bestuursvergadering
Di. 7 febr. 14.00 uur  start zwembad de Blauwe golf wandelen

Di. 14 febr. 14.00 uur  start zwembad de Blauwe golf wandelen
Wo. 15 febr. 9.30 uur  wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 15 febr. 14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek, Droppingstr.14 koersbal
Do. 16 febr. 14.00 uur Slieker film Délicieux
Vr. 17 febr. 14.00 uur r edactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Di. 21 febr. 14.00 uur start zwembad de blauwe golf wandelen
Wo. 22 febr. 13.30 uur  Eeltsje's Hiem klassiek op het witte doek
Za. 25 febr. 14.30 uur Kurioskerk Julianalaan Weima & v.d. Werff

Ma. 27 febr. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen bulletin
Di. 28 febr. 14.00 uur  start zwembad de Blauwe golf wandelen

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud



Een mooie tuin is 
een lust voor het 
oog.  

Genieten van de tuin, 
een aangename aanblik.
De prachtige boom die 

toch echt moet worden bij gesnoeid. 
De sierbestrating zonder de groene aanslag  en 
al dat onkruid ertussen. Zo zijn er altijd 
tuinklussen om de tuin verzorgd te houden. 
Over bestrating gesproken: Met mijn 
milieuvriendelijke borstelmachine maak ik uw 
bestrating, uw pad of parkeerplaats weer mooi 
schoon! En met mijn kleine maar sterke 
verhakselaar, kan ik meestal de in uw tuin 
afgezaagde takken direct verwerken tot kleine 
houtsnippers. Scheelt weer kosten voor de 
betaalde stortplaats, gedoe met een kar en 
kostbare tijd. Zeer efficiënt!

Losleden ontvangen uiteraard korting 
op het uurtarief!         

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


