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Oldehove met lichtobject (DARK-LIGHT) tijdens het LUNA festival
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,--

Woensdag 22 maart om 13:30 uur is er weer: 
Muziek  op  het  witte  doek: Ballet “Manon”
Een van de meest krachtige balletten die deel uitmaken 
van het standaard repertoires Kenneth MacMillan’s 
meesterwerk MANON op muziek van Jules Massenet. 
In ons land is dit onvergetelijke ballet niet of nauwelijks 
te zien geweest. 
In Londen, Parijs, Berlijn en München behoort het tot 
een van de meest geliefde dansvoorstellingen. 
Het verhaal heeft betrekking op Manon Lescaut - die er 
liever een rijkeluisleventje op na houdt - en haar liefde 
voor de minder kapitaalkrachtige Des Grieux. 
Kent u dit ballet niet, kom dan kennis maken. Wie het 
wel kent weet wat hem of haar te doen staat. 
Komen dus! De voorstelling komt uit het Royal Opera 
House Londen. 
Inleiding: 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.
Door onze samenwerking zijn ook de bewoners van het Westeinde weer van harte welkom.
Opgave: Bij Willem de Boer telefoon 06 53636700, Vanaf 18 tot 21 maart tussen 19:00 uur en 21:00 uur.
Tot ziens op 22 maart. 2023.
De activiteitencommissie.

Provinciehuis vanaf de Oude Oosterstraat
Foto Johan Eisma
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Jaloezie

Een ieder heeft in zijn leven weleens met jaloezie te maken gehad, 
soms besef je het niet eens. Als kind kan je al jaloers zijn als je denkt 
dat een ouder een ander familielid voortrekt.
Op latere leeftijd ervaar je dat klasgenoten, vrienden spontaner zijn, 
snel contacten leggen en dat dat voor jou een punt was.

Ook op de werkvloer komt jaloezie heel veel voor, dan moet je sterk 
zijn om daar boven te staan.
In een relatie kan het de grondslag zijn waardoor samenzijn stuk loopt, 
de media staat er de laatste tijd bol van. Een partner die niet kan 
accepteren dat het voorbij is, dan niet meer rationeel kan denken en 
er vreselijke dingen uit voortvloeien.
 
Verkiezingen waarin jaloezie een grote rol speelt en het niet kunnen 
accepteren dat die ander wint en er alles aan doet om dit te 
ondermijnen.
Maar ook gebiedsdelen, landen die door oorlogen anders zijn 
ingedeeld. Daarin woedt vaak door de machthebbers een innerlijke 
strijd en jaloezie met opmerkelijke leugens om dat weer terug te 
veroveren.
We zijn nu een jaar verder. Iedere dag merken ook wij de gevolgen wat 
er in de wereld speelt. We kunnen alleen maar hopen dat het gezonde 
verstand het wint van de jaloezie.
Dat ontneemt heel veel geluk bij ons mensen.

Jaloersheid is als mens tussen de mensen
Die nog zoveel heeft te wensen
Maar vergeet gewoon te leven niet alles te wensen
Met mogelijkheden die dat bijzonder maakt voor die mensen
Jaloezie dat veel geluk ontneemt
Als je zo het leven niet neemt

Een woord van waardering is er vaak niet
Andermans verborgen talenten die je niet ziet
Je wilt vaak alleen maar ergens op lijken
Hoopt dat al wat echt is zo zal wijken.

Mariet Wit

Van de Bestuurstafel



PRAATGROEP

Hallo,
Wij zijn van plan een soort praatgroep te beginnen 
d.w.z. een groep waar men naar elkaar luistert, 
elkaar serieus neemt en misschien op die manier 
elkaar beter leert kennen.

De bedoeling is om één keer in de maand of vier 
weken bij elkaar te komen in het MFC in 
Camminghaburen en aan de hand van een 
onderwerp, thema iets over jezelf te vertellen, of 
iets wat je bijvoorbeeld niet zo lang geleden hebt 
meegemaakt.

We denken nu aan de dinsdagmiddag bijvoorbeeld 
van 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.
We beginnen met een kennismakingsrondje en wat 
je bijvoorbeeld onlangs hebt meegemaakt.
We kunnen ook in groepjes van twee, dat de één 
een verhaal maakt van wat de ander verteld.
Het is ook mogelijk om een keer te gaan wandelen 
of schilderen.

Het is belangrijk, dat je ook geïnteresseerd bent in 
de ander.
Mij valt altijd op, dat er zo slecht geluisterd wordt 
en dat mensen zo langs elkaar heen leven.
Daar is dit idee eigenlijk uit voortgekomen en ook 
uit mijn ervaring met Multiloog bijeenkomsten van 
INCA PA, waar ik een paar keer aan deel heb 
genomen.
Lijkt het je iets, mail dan met 
praatgroep36@ziggo.nl of bel met nummer 
06-23289087/06-42262657 op werkdagen tot 17.00 
uur.

Initiatiefnemers Praatgroep,
(Roelie Dijkstra en Herma op den Akker)

Al ruim 30 jaar zijn Melle en Ciska met hun band BUTTERFLY op stap 
langs de Friese zalen, feesttenten en cafés. Muziek uit een ver verleden 
of vandaag de dag. Engels, Duits, Nederlands en Fries, alles komt voorbij.
En wat dacht u van een stijldansje, quickstep of Engelse wals?
Op een bescheiden volumeniveau, zodat er nog gepraat kan worden en 
met een hoog niveau gezelligheid, een onvergetelijke middag!

We beginnen zoals gewoonlijk 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 pinapparaat.
Dit is inclusief koffie/thee met een lekkere koek.
In de pauze een drankje  of een heerlijk advocaatje met slagroom!
U kunt zich vanaf 13 maart opgeven bij Margre Hasz.
Tussen 16.00 en 18.00 uur op tel. 06-45244249
Per mail: m.hasz@outlook.com

Optreden DUO BUTTERFLY op zaterdag 25 maart.
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HOBBY OM DE HOEK

Open dag Hobby om de 
Hoek zondag 12 maart in
’t Andere Museum, 
Oostersingel 8

Ben je op zoek naar nieuwe contacten? Dan kan 
Hobby om de Hoek je misschien helpen! 

Programma:
13:00 - 14:00 

uur inloop met koffie/thee en een koekje
14:00 – 16.00 

uur programma met kaartjes
Na afloop gratis bezoek aan museum mogelijk. 
Iedereen is welkom! 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je van te voren 
meer weten van Hobby om de Hoek? Stuur dan een 
mailtje naar info@hobbyomdehoek.nl of bel op 
maandag tussen 4 en 6 uur ’s middags naar 06 108 
780 46. 
De facebookpagina geeft ook veel informatie:  
https://www.facebook.com/HobbyomdeHoek
Peter Teeuwen, stichting Hobby om de Hoek.

Onderhandelen helpt.

Aan het begin van het nieuwe jaar merk je dat 
bepaalde abonnementen weer duurder zijn 
geworden. Pak eens uw rekeningenmap erbij en kijk 
hoelang u al abonnee bent op een dagblad of klant 
bij een verzekeringsbedrijf.

Wilt u het dagblad, waar u dan al heel lang een 
abonnement op heeft toch maar opzeggen, dan 
moet er bijna altijd voor gebeld worden. Een mailtje 
volstaat niet.
U vertelt dat in verband met diverse verhogingen u 
zich geen krant meer kan veroorloven en dat u het 
abonnement wilt beëindigen. 

Meestal beginnen dan de verkooppraatjes, zoals de 
zaterdagkrant gratis of  gratis een maand een glossy 
of ander duur magazine.
Blijf vriendelijk tegen de verkoper en zeg dat u in 
beide opties geen interesse heeft.
Niet gelijk akkoord gaan met wat geboden wordt.
Heeft men geen seniorenabonnement…?
Vaak is het even stil aan de lijn en moet de verkoper 
ruggespraak houden met zijn of haar meerdere. 

Met de woorden van de verkoper  ’bedankt voor het 
wachten’ komt hij met een ander voorstel, die u 
helaas ook moet afslaan. U heeft een bepaald 
bedrag in uw achterhoofd  wat u nog zou willen 
betalen en daar wilt u op aansturen, met woorden 
zoals dat u:
Al heel lang abonnee bent, AOW‘er bent, moet 
interen op diverse dingen en helaas ook op een 
dagblad want dat past niet meer in uw budget

Na een tweede ruggespraak komt de verkoper met 
een maandbedrag die u ook in het achterhoofd 
heeft en u bent er heel blij mee.
Niet gelijk gaan jubelen, maar na een korte stilte 
zegt u dat u hiermee ‘wel akkoord wilt gaan’.

Zo ziet u, de aanhouder wint, je moet er even 
moeite voor doen.

                                                      Janny de Haan

Kleine Kerkstraat met borstbeeld Anne Vondeling
Foto Johan Eisma
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Gezondheid.

* Mineralengeneesmiddelen alsnog 
vergoed. 
Zorgverzekeraars vergoeden alsnog zogeheten 
mineralengeneesmiddelen. Chronisch zieken 
kwamen in de knel, doordat ze deze supplementen 
vanaf 1 januari 2023 zelf moesten betalen. Voor 
veel van hen zijn deze middelen medisch 
noodzakelijk. Het schrappen van de vergoedingen 
zou chronisch zieken honderden tot duizenden 
euro’s per jaar kosten. 

Geneesmiddelen medisch noodzakelijk.
Het besluit geldt voor een bepaalde groep 
mineralengeneesmiddelen, namelijk: kaliumcitraat, 
magnesiumcitraat, magnesiumgluconaat, 
magnesiumlactaat en zinksulfaat. Dit geldt voor 
patiënten voor wie deze supplementen medisch 
noodzakelijk zijn. Volgens Zorgverzekeraars 
Nederland komt dit door verkeerde informatie 
vanuit het Zorginstituut Nederland. 

* Vervolgonderzoek darmkanker.
Na een ongunstige testuitslag van het Bevolkings-
onderzoek Darmkanker blijken één op de zes 
mensen geen vervolgend kijkonderzoek te laten 
uitvoeren.
Het nalaten hiervan heeft dikwijls te maken met een 
persoonlijke (maar niet medisch begeleide) 
inschatting van risico. Dat blijkt uit 
enquêtebevindingen van Amsterdam UMC.
Veel mensen hebben moeite met het nemen van 
een besluit om het kijkonderzoek te laten doen.

Redenen zijn:
* Gebrek aan overlegmogelijkheden met een arts 

over de uitslag van de ontlastingstest.
* De overtuiging dat de uitslag van de 

ontlastingstest door iets anders dan kanker 
veroorzaakt wordt.

* Denken dat het risico op darmkanker laag is.
* Vertrouwen hebben in het vermogen om 

darmkanker aan te voelen zonder verder 
onderzoek.

* De overtuiging dat de verwijdering van de 
poliepen niet helpt bij het voorkomen van  
darmkanker.

Deze groep heeft een verhoogd risico op darm-
kanker of een voorstadium hiervan, terwijl dit 
meestal goed te behandelen is, indien men er op 
tijd bij is.
Maar geeft in het begin geen symptomen.

* Nog lang wachten….
Een nieuw medicijn dat de ziekte van Alzheimer zou 
kunnen vertragen is in de VS goedgekeurd door de 
FDA, het overheidsagentschap van de kwaliteit van 
voeding en medicijnen controleert.
Maar Lecanemab, zoals het middel heet, zal volgens 
Alzheimer Nederland niet vóór 2025 op de 
Nederlandse markt komen. Oorzaak?

De tijdrovende toelatingsprocedure en kosten-
berekeningen door talloze instanties hier.
In Amerika kost dat medicijn 26.500 dollar per 
patiënt per jaar.

De brancheorganisatie van farmabedrijven VIG 
(Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) hekelde 
het lange wachten op het beschikbaar komen van 
nieuwe medicijnen.

Wapens van de elf Friese steden op het bordes van 
de Kanselarij aan de Turfmarkt. Foto Johan Eisma



Themadagen maart 2023.

02 maart: 
De 'Dag van de Doktersassistent' vindt ieder jaar 
plaats op de eerste donderdag in maart. Deze dag 
is in het leven geroepen om doktersassistenten (m/
v) in het zonnetje te zetten.
Er wordt stilgestaan bij het belangrijke werk dat 
doktersassistenten verrichten; zij zijn immers het 
eerste aanspreekpunt voor de patiënten.

De rol van de doktersassistent wordt steeds groter. 
Er is een toenemende zorgvraag waardoor er een 
verdere uitbreiding en intensivering van de taken 
van de doktersassistent is gekomen.
Heeft u goede ervaringen met een dokters-
assistent(e), gooi dan even een leuk kaartje in de 
bus bij de huisarts. Hij of zij zal het zeker waarderen.

03 maart:
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 3 
maart ingesteld als de jaarlijkse Internationale 
Dag van het Gehoor en roept mensen op 
voorzichtig om te gaan met hun gehoor.

Hoorde doof zijn eerder bij ouderen, ook jongeren 
hebben vandaag de dag last van een 
gehoorbeschadiging, zoals tinitus en oorsuizen.
Een aandoening dat (bijna) niet te genezen is. 
Oorzaak is het jarenlang bezoeken van 
muziekfestivals met een te hoge decibels aan geluid. 
Het beste is dan om oordoppen te dragen, ook al is 
dat niet ‘cool’.

08 maart: 
Internationale Vrouwendag.
Is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen 
opkwamen voor hun rechten, onder andere op het 
gebied van arbeid en kiesrecht.
In Nederland viert een grote verscheidenheid aan 
vrouwengroepen en vrouwenorganisaties op veel 
verschillende manieren. Doel is aandacht te vragen 
voor thema's zoals economische zelfstandigheid, 
seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en 
racisme. 

10 en 11 maart: 
NLDoet 
Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 
maart 2023, samen met duizenden sociaal-
maatschappelijke organisaties in het land, weer 
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de 
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het 
verschil te maken en ertoe te doen.

11 t/m 19 maart: 
Boekenweek. Met als thema ‘Ik ben alles’.

Lize Spit heeft het 
Boekenweekgeschenk geschreven 
en Raoul de Jong het 
Boekenweekessay ‘Boto banja’, 
die u voor € 5 kunt kopen,
U krijgt het Boekenweekgeschenk 
gratis bij aankoop van € 15 aan 
Nederlandstalige boeken.

Zaterdag 11 maart om 14:00 uur komt Hylke 
Speerstra bij Boekhandel van der Velde in Leeuwarden.
Hij wordt geïnterviewd door Asing Walthaus. De 
lezing is gratis toegankelijk, aanmelden is wel 
gewenst. Dat kan via: 
leeuwarden@vanderveldeboeken.nl of bij de 
infobalie in de winkel.

20 maart:
Begin van de lente. Begint ‘s morgens om 4,49 uur.

26 maart:
Begin van de zomertijd.
We mogen dan onze klokken, horloges etc. weer 
een uurtje vooruit zetten tot 29 oktober om 3.00 
uur. Dan begint de wintertijd, maar het is gewoon 
de standaard tijd. 
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Het zal u vast niet ontgaan zijn; zeventig jaar 
geleden vond  de Watersnoodramp plaats. Een 
zware noordwesterstorm zorgt er in de nacht van 
31 januari op 1 februari 1953 voor dat veel dijken 
doorbreken. 
Grote delen van Zeeland en Zuid-Holland 
overstromen en 1836 mensen komen om.

Op de  televisie werd  onlangs uitgebreid stil 
gestaan met indringende programma’s en vertelden 
diverse overlevenden hoe zij die dagen hebben 
beleefd. 

Zeventig jaar geleden, ook in het noorden van ons 
land waaide het behoorlijk hard.
Mijn vader was in de jaren ’50 vrachtwagen-
chauffeur en reed door het hele land.
In die tijd waren de wegen nog tweebaans, de 
vrachtwagens geen stuurbekrachtiging en hadden al 
helemaal geen autoradio, laat staan een mobiele 
telefoon. Tijdens het rijden kregen de chauffeurs 
geen nieuws mee.

Alhoewel ik toen amper zes jaar was herinner ik me 
nog goed wanneer er op die zaterdag steeds 
nieuwsberichten op de radio werden uitgezonden, 
ik van moeder stil moest zijn en werd er aandachtig 
geluisterd.
Ze wist dat vader die dag richting  Zuid-Holland en 
Zeeland moest. (er werd toen op de zaterdagen nog 
gewoon gewerkt).
Hij was al heel vroeg in de ochtend gaan rijden met 
de vrachtwagen.
Naarmate de tijd verstreek werd moeder steeds 
meer ongerust.

Toen vader ’s avonds eindelijk om een uur of acht 
thuis kwam, riep moeder dan ook ‘Wat ben ik blij 
dat je er bent’. Verbaasd en lacherig keek vader haar 
aan en vroeg wat er aan de hand was.
Toen vertelde moeder dat het noodweer in Zeeland 
was, het water steeds hoger kwam en dat het 
helemaal mis zou kunnen gaan.

Ik hoor vader nog zeggen: ‘Hoe kom je daar bij, ik 
kom er net vandaan, heb ik niks van gehoord of 
gemerkt dat het daar zo erg was’.

Mijn herinnering aan 31 januari 1953. 

Tijdens het rijden had hij wel gemerkt dat het flink 
waaide, maar van de toestand in Zeeland wist hij 
niets. Omdat het zaterdag was en  hij niet te laat 
thuis wilde zijn, was hij doorgereden.
Hij had zich geen tijd gegund om onderweg te 
stoppen bij een chauffeurscafé voor een bakje koffie 
en een broodje. Daar had hij dan misschien wel via 
de radio of van andere collega’s gehoord van het 
zeer slechte weer in het zuidwesten van het land.
Die nacht braken In Zeeland de dijken door…..

Zeventig jaar geleden was er geen autoradio waar je 
ieder uur dit kon horen: ‘Hier is de radio 
nieuwsdienst verzorgt door het ANP’ of  ‘de 
waterstanden van hedenmorgen ‘.
Komt het u nog bekend voor?   

                                                          Janny de Haan

Oproep van ABN Amro.

ABN Amro heeft niet meer de gegevens 
van een groep klanten die mogelijk 
recht hebben op compensatie voor 
betaalde woekerrente.

Zij kunnen dan een vergoeding krijgen uit het 
potje van € 460 miljoen dat de bank hiervoor opzij 
heeft gezet.

Het gaat om mensen die een doorlopend krediet 
hadden met een veranderd rentetarief en nog 
steeds klant zijn.
Aan klanten van wie de lening tussen 2001 en eind 
2004 eindigde, vraagt ABN Amro om zelf de 
gegevens aan te leveren.
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Verleden tijd

Allemaal verdwenen.

# Het lijkt nog zo kort geleden dat rokers hun 
sigaretten uit een automaat konden halen. Was 
ooit heel normaal in het straatbeeld die 
automaten aan de muur bij winkeliers, cafés en 
snackbars.

# Herinnert u zich nog een vel carbonpapier? 
Zeker degene die een administratieve functie 
had en veel moest typen. Ja op je Remington of 
Olympia!
Zo’n vel deed je tussen twee blaadjes typepapier 
en zo kreeg je een kopie.
Carbonpapier blijkt nog steeds te bestaan, alleen 
wordt het nu gebruikt om afbeeldingen over te 
trekken.

# Wat hebben we meters strippenkaart in de bus 
laten afstempelen! Blauw van kleur met vijftien 
strippen om met de bus te reizen.
Voor een treinrit kocht je een kartonnen kaartje 
waar de conducteur een gaatje in knipte. Hoe 
nostalgisch.

# Wie kwam er niet binnen: Warenhuis Vroom & 
Dreesmann, van een jas tot een tas en voor een 
portemonnee tot een badpak voor in zee.
En wat zag je jarenlang hetzelfde personeel 
rondlopen, men werkte er soms tientallen jaren.
Nog een verdwenen warenhuis: Ter Meulen Post 
in Rotterdam. Wie heeft er niet wat besteld. De 
plaatselijke bode kwam het pakje dan bezorgen.

# Postzegels die je vroeger zelf moest bevochtigen 
zijn gelukkig ook verleden tijd. Mensen die veel 
postzegels gebruikten hadden zo’n speciaal 
sponsje. Ik herinner me dat er achter het loket 
van ons dorpspostkantoor een geel sponsje 
stond.

# In de jaren’50 hadden nog weinig mensen een 
telefoonaansluiting en als je dringend moest 
bellen, ging je even naar een winkel en vroeg of 
zij het nummer even voor je wilde draaien.
De vaste huistelefoon in de jaren’60 was van 
zwart bakeliet. Zo’n mooie groene kwam daarna, 

ook nog met een draaischijf en toen kwam een 
vierkant model op de markt en met druktoetsen. 
Een hele verandering.

# Een rekening overmaken? Tegenwoordig tikken 
we even op de app van onze smartphone, maar 
vroeger ging je met een ingevulde stortingskaart 
naar het postkantoor, want niet iedereen had al 
een giro- of bankrekening.

# Had u in uw tienertijd ook zo’n metalen Tomado 
boekenrekje? 
Je was er maar wat blij mee, want het was ook 
nog ‘mode’ om er eentje te bezitten op je eigen 
kamertje. De kleur geel was heel gewild.

# Kijkt u nog weleens dia’s….? Bij velen staan 
dozen dia’s, scherm en projector ongebruikt 
ergens op zolder.
Ach, wie weet keren oude hobby’s nog eens 
weer terug.

Tegenwoordig fotografeert men weer met een 
analoge camera! 
Het kopen  van een fotorolletjes en ze laten 
afdrukken, dat willen onze jongeren nog eens 
meemaken. Nostalgie, weet u.

Wilt u deze dingen allemaal nog eens zien bezoek 
dan eens 

Het Museum van de 20e Eeuw.
Adres: Krententuin 24 (parkeren Nieuwe Wal)
Locatie: Oostereiland
1621DG Hoorn.
Tel.: 0229 214001
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10-17 uur
Zaterdag en zondag van 12-17 uur
Toegangsprijs: € 10

Rectificatie.

In het februarinummer van LosVast is een storende 
tikfout geslopen.
In het item ‘De wereld in cijfers ‘ staat ‘dat op 18 januari 
het 30 jaar geleden is dat er een titanenstrijd op ijs werd 
geleverd’ dat moet natuurlijk 60 jaar zijn.
De heer Hoekstra maakte de redactie erop attent, 
waarvoor dank!



Geldzaken.

Spaarberg groeit door.
Het leven werd flink duurder in 2022: door de 
oorlog in Oekraïne schoten de prijzen van energie, 
brandstof en boodschappen omhoog.’
Dat betekent echter niet dat Nederlanders massaal 
hun spaarrekening hebben geplunderd.

Sterker nog: er kwam vorig jaar maar liefst € 34,1 
miljard bij.
In totaal stond voor € 562,5 miljard aan tegoeden 
op de bank- en spaarrekeningen van Nederlandse 
huishoudens.
Dat is 61% van het bbp( alles wat burgers en 
bedrijven in een jaar verdienen).
Gemiddeld per huishouden komt het neer op zo’n 
€ 70.000.

Grens zorgtoeslag omhoog!
Liefst een op de drie ouderen weet niet dat de 
inkomensgrens voor zorgtoeslag flink is verhoogd en 
dat ze er dus mogelijk recht op hebben.
Dat is gebleken uit een peiling onder plm. 5400 65-
plussers.

De bruto inkomensgrens voor zorgtoeslag is voor 
een alleenstaande verhoogd van bijna € 32.000 naar 
ruim € 38.000 en voor stellen van een kleine 
€ 41.000 naar ruim € 48.000.
Dus toch alle jaarinkomens maar even controleren, 
wie weet komt u in aanmerking voor zorgtoeslag. 
Wie recht heeft op deze toeslag moet hem zelf 
aanvragen en ook hiervoor geldt; het moet 
digitaal… 

* 18% van de Nederlanders kan niet 
digitaal bankieren.
Eén op de zes mensen heeft moeite met digitaal 
bankieren. Vooral ouderen, laaggeletterden, 
mensen met een handicap en/of een migratie-
achtergrond.
Ouderen van 90+ hebben vaak geen smartphone, ze 
hebben een vaste telefoon met extra grote 
druktoetsen.
Hun kinderen willen hun ouders wel helpen, maar 
echt, ze beginnen er niet aan.
Ze schrikken enorm van alle negatieve berichten in 
de media over fraude en oplichting. Denk ook aan tv 

programma’s als ‘Opsporing verzocht’, waar het 
iedere uitzending  schering en inslag is van 
oplichtingen. Helaas zijn ouderen vaak de dupe.

Bankfilialen worden steeds zeldzamer omdat er 
maar weinig mensen  gebruik van maken.
Maar juist voor deze mensen is het erg omdat je 
niet meer met vragen een filiaal kan binnenstappen 
voor persoonlijk contact. 

Voor betalingen worden nog overschrijvingskaarten 
gebruikt en gaan in een speciale envelop naar de 
betreffende bank. Helaas wordt ook voor deze 
service (bijna) elk jaar meer betaald.

Sinds eind jaren ’90 kunnen we al internet-
bankieren, maar toen was deze doelgroep nog niet 
op leeftijd om zich erin te verdiepen. Zodoende zijn 
ze (helaas) in het verleden blijven hangen.
Tegenwoordig moet je wel alle mogelijke (o.a. 
gemeentelijke) aanvragen digitaal doen.
Wanneer je een beroep wilt doen op het Noodfonds 
Energie* dan moet dat digitaal.
Bij het Noodfonds moet de aanvrager eerst online 
een check doen, waarna de aanvraag digitaal kan 
worden ingevuld. Juist voor deze doelgroep is het 
‘Noodfonds Energie’ van toepassing.
* zie artikel elders in het magazine.

De afdeling Betalingsverkeer en Marktinfrastructuur 
van De Nederlandse Bank is erg geschrokken van de 
situatie. 
O.a de Consumentenbond zegt de visie van DNB te 
onderschrijven, namelijk dat de groep kwetsbare 
consumenten alleen maar groter wordt als de 
banken geen actie ondernemen.
De banken hebben inmiddels beterschap beloofd.   
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Niet meer langs de kaartautomaat.
Sinds 1 februari  hoeven treinpassagiers niet meer 
langs een kaartautomaat om hun ov-chipkaart te 
laden of een ticket te kopen, maar ze kunnen direct 
inchecken met hun bankpas.
Dat is vooral gemakkelijk voor mensen die af en toe 
met het openbaar reizen.
Dus geen gedoe bij de kaartautomaat om een 
tweedeklas kaartje te kopen.

Even je bankpas, creditkaart of mobiel tegen de 
kaarthouder houden en het poortje gaat open.
Niet vergeten om op dezelfde manier uit te 
checken! 
Alle grote banken doen eraan mee evenals 
vervoerders zoals Arriva, NS, Qbuzz en Transdev.
De verwachting is dat eind maart contactloos 
betalen in het openbaar vervoer bij alle aanbieders 
mogelijk is.

In tegenstelling tot de ov-chipkaart hoef je geen 
aanschafkosten (€ 7,50 per vijf jaar) te betalen.
De kaartjescontrole blijft gelijk, want de conducteur 
scant je betaalpas of creditkaart en ziet dan alleen 
of, waar en wanneer werd ingecheckt en heeft 
verder geen inzage in verdere persoonlijke 
gegevens.

Oproep aan de leden.

Over twee maanden gaat het meinummer van 
LosVast verschijnen.
Bij velen zullen de gedachten teruggaan naar de 
oorlogsjaren. 
Heeft u misschien nog iets bijzonders meegemaakt 
in de Tweede Wereldoorlog ? De redactie stelt uw 
verhaal of anekdote zeer op prijs.
Stuur het naar:  redactie@losvast.nl.

Heeft u geen computer, dan is dat geen probleem. 
Schrijf uw verhaal op papier en stuur het naar 
Redactie LOS, Sassingastins 50, 8925JN Leeuwarden.
Wij zorgen dat het uitgetikt wordt. We kijken niet 
naar uw stijl van schrijven, schrijf zoals u het beleefd 
heeft! 
Mag de redactie wat verhalen of herinneringen 
tegemoet zien?
Alvast bedankt!
Janny de Haan.
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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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Jens Andersen: Lego, het speelgoed van de eeuw
In verschenen bij Xander Uitgevers en kost € 29,99 

LEGO van Jens Andersen is een onmisbaar boek voor elke LEGO-liefhebber. Ga mee op 
een culturele reis door de tijd en duik in de fascinerende familiegeschiedenis achter 
het speelgoed van de eeuw.
Het is een verhaal achter het speelgoed dat we allemaal kennen. Elk jaar krijgen 
tussen de tachtig en negentig miljoen kinderen een doos LEGO cadeau, en kopen nog 
eens tien miljoen volwassenen een set voor zichzelf. Maar LEGO is nog véél meer dan 
een duizelingwekkend aantal plastic blokjes dat op eindeloos veel manieren in elkaar 
gezet kan worden. 
Dit is het verhaal van een wereldbedrijf en een Deense familie die al negentig jaar het 
recht om te spelen verdedigt – voor kinderen én volwassenen.
De beroemde Deense biograaf Jens Andersen kreeg als allereerste toestemming om in 
het persoonlijke archief van de familie Kirk Christiansen te duiken. 
Op meeslepende wijze vertelt hij het levensverhaal: hoe innovatie en creativiteit een 
klein timmerbedrijf al snel in ’s werelds grootste speelgoedproducent én meest 
geliefde merk ooit veranderden. Dit is een onmisbaar boek voor elke LEGO-liefhebber 
– en voor iedereen die er ooit met plezier mee heeft gespeeld. 

Jaffe Vink: De uitvinding van patatfriet,
en 49 andere uitvindingen die ons leven hebben veranderd.
Is verschenen bij WBooks en kost € 24,95

Filosoof en publicist Vink wilde een lofzang schrijven op de techniek. Een verhaal over 
de vooruitgang, over de mogelijkheden van wetenschap, technologie, industrie en 
innovatie. Het boek is bestemd voor mannen en vrouwen, voor jongens en meisjes. 
Maar ook voor de geschiedenisleraren.

Vink heeft tijdens het schrijven van het boek veel geleerd over techniek, van het 
schuif- en draaimechanisme in bv. de lippenstift tot het maken van stortbeton bij de 
aanleg van het Panamakanaal. Een attractief boek en rijk geïllustreerd

Lezenswaardig
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Bakken zonder boter? Dat kan! Deze 
appelmoescake bevat geen boter wat de cake niet 
alleen een stuk gezonder maakt, maar ook 
lactosevrij! 
Gezond bakken dus! En heel eenvoudig.

Porties: 11 plakjes (25 cm vorm)

Ingrediënten:
- 1 grote handappel
- 175 gram suiker
- 3 eieren
- 150 gram zelfrijzend bakmeel
- 1 el water

Bereidingswijze:
1. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snij 

hem in kleine blokjes.
2. Doe de blokjes appel in een pannetje met de 

eetlepel water en 25 gram suiker. Kook de 
appeltjes in 10 minuten zacht. Pureer met een 
staafmixer tot moes en laat het geheel afkoelen.

3. Klop de eieren met de rest van de suiker (150 
gram) luchtig. Voeg het bloem en de appelmoes 
afwisselend -in delen- toe. Spatel voorzichtig 
door het beslag.

4. Stort het beslag in een ingevette en bebloemde 
bakvorm. Wil je ook hier geen boter gebruiken? 

Bekleed de bakvorm dan met bakpapier.
5. Bak de cake in 50 minuten gaar op 180 °C 

(boven- en onderwarmte).

Tip:
Het maken van deze cake is zo gepiept, maar mocht 
je nu hele grote haast hebben kun je ook 125 gram 
appelmoes uit een potje gebruiken in plaats van het 
zelf maken.

Recept van ‘Laura’s Bakery’

Recept voor maart:
APPELMOESCAKE

Een terugblik.

Op 15 februari 1967- de dag na de geboorte van 
Mark Rutte- vonden er Tweede Kamerverkiezingen 
plaats.
Het waren nog de jaren van drie overzichtelijke 
machtsblokken: PvdA voor de arbeider, VVD voor de 
ondernemer en de KVP (Katholieke Volkspartij) voor 
de gelovigen.
De KVP verloor in die verkiezingen acht zetels, maar 
bleef met 42 zetels nog steeds de reus in het 
kabinet. Toch luidde dat jaar ook een verandering 
in: de nieuwe partij D’66 onder aanvoering van 
Hans van Mierlo kwam met liefst zeven zetels de 
Kamer in.

Mede dankzij een iconisch- en in de jaren daarna 
vaak door andere partijen geïmiteerd- reclame-
filmpje, waarin Hans filosoferend over de toekomst 
door de stad wandelt.
Weet u nog waar Hans over filosofeerde…? Naam en voorletters: ...................................................................................

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

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

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

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



Graffiti kunstwerk op muur advocatenkantoor bij de 
Oostergoweg. Foto Johan Eisma

Tijdelijk Noodfonds 
Energie.

Sinds 7 februari kunnen huishoudens met een laag 
inkomen terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. 
Daar kunnen zij, als hun energierekening een 
relatief hoog bedrag uitmaakt van hun inkomen, 
gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de hoge 
energiekosten. 

Het fonds is voorlopig alleen voor deze winter, voor 
de periode van oktober tot en met maart.
De organisatie schat in dat er zeker 
honderdduizenden Nederlanders voor in 
aanmerking komen.

Helaas voor degene die geen computer hebben; 
het moet digitaal aangevraagd worden… 
Maar daar zal toch wel een oplossing voor bedacht 
zijn…? (Redactie.)
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De Derde Helft 
gaat weer los.

We starten op maandag 13 maart met een 
kennismaking en daarna volgt een 
spelletjesmiddag.
Er is voor een ieder wat wils. Heeft u hier geen zin 
in, dan is er altijd wel iemand om mee te praten.

Op maandagmiddag 27 maart hebben een gezellige 
creatieve doemiddag.
Wat gaan we dan doen?
Blijft nog even een verassing. Maar het wordt erg 
leuk.

De entree is elke middag gratis .
Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening.
U betaalt de kantineprijzen van de 
Voetbalvereniging Zwaluwen.
Dus dit is veel voordeliger dan bij de horeca.

We beginnen elke middag om 14.00 uur.
U hoeft zich niet op te geven voor deze 
evenementen.

Wilt u wel uw (WMO) vervoer zelf regelen?
De kantine van de Voetbalvereniging zit aan de 
Middelzeelaan 18A, 8931 AK Leeuwarden in de wijk 
Nijlân.

Wilt u nog iets meer weten? U mag mij gerust 
bellen.
Mijn telefoonnummer is: 06 8007 8387
Klaasje Jonker



Zondag 26 februari jl. was het in ons land de dag 
van: “Schrijf of vertel een sprookje”. Daarom volgt  
een sprookjesachtig verhaal waarin maart zijn 
staart roert, april doet wat hij wil en wat doet mei?

Maart, de lentemaand, werd door de Romeinen 
Martius genoemd naar de god Mars; April, de 
grasmaand, komt van het Griekse woord voor begin; 
Mei, de bloeimaand, zou afgeleid zijn van Maria 
(moeder van Mercurius). Op zekere dag nodigde 
maart april uit om bij hem op bezoek te komen. 
April nam zijn wagen en ging op weg. Maar, maart 
zorgde ervoor dat het ging vriezen en dat er een dik 
pak sneeuw lag. Toen hij met zijn wagen niet door 
de sneeuw kon, moest april terugkeren naar huis. 
April wachtte een jaar voordat hij weer op weg ging 
om maart te bezoeken. Hij nam deze keer de slee. 
Maar, maart zorgde ervoor dat er een warme wind 
over het land blies waardoor de sneeuw smolt en de 
rivieren buiten hun oevers traden. Opnieuw moest 
april terugkeren naar huis.
Kort daarna ontmoette april mei en vertelde hij wat 
hem was overkomen: “Hoe vaak ik ook probeer om 
maart te bezoeken, het lukt me niet om bij hem te 
komen. Niet met mijn wagen en niet met mijn  slee. 
Trek ik met de wagen erop uit, dan gaat het 
winteren. Als ik de slee neem, gaat het onverwacht 
dooien. Nee, met de wagen noch met de slee kan ik 
bij hem komen!
Daarop zei mei: “Ik kan je vertellen hoe je bij maart 
kunt komen. Dat doe je zo: “Je neemt een wagen, 
een slee en een boot. Op die manier lukt het je 
altijd”!

April wachtte tot de tijd aanbrak om maart te 
bezoeken en deed toen wat mei hem had gezegd. 
Hij nam de slee, zette daarop een wagen en een 
boot en ging op weg. Maar, maart liet het 
onmiddellijk warmer worden zodat de sneeuw 
smolt. Toen laadde april de slee en de boot op de 
wagen en reed verder.
Maar algauw begon het te vriezen en zorgde maart 
voor een dik pak sneeuw. April laadde de boot en de 
wagen op de slee en ging verder. Maar, wederom 
zorgde maart ervoor dat de sneeuw smolt en de 
rivieren buiten hun oevers traden. April kon de slee 
en de wagen niet gebruiken en laadde ze in zijn 
boot. Varend ging hij verder.

De band tussen Maart en Mei
Zo lukte het hem om bij maart aan te komen. Maart 
keek verbaasd, hij had niet gedacht dat het zijn gast 
zou lukken hem te bezoeken. Hij vroeg hem: “Wie 
heeft je verteld hoe je bij mij moet komen”? April 
antwoordde: “Dat heeft mei gedaan”. Maart 
reageerde: “Wacht maar mei, ik zal je nog wel eens 
krijgen”. 

Zo kan het gebeuren dat in de maand mei 
onverwacht een maartse vriesbui over het land 
waait. Want norse kille maart is nog steeds boos op 
speelse zachte mei.

Auk Jager
Bron: Lente, www.yolievzw.com
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Hempenserweg 2, Appartement 503
8935 AA Leeuwarden

Telefoon: 06-49913334
bezoekenco@gmail.com

Vacature
Stichting Bezoek&Co zoekt:

Vrijwilligers 

Ga jij graag naar buiten? Neem dan
één van onze deelnemers mee!

Zij willen ook graag genieten van het (mooie) weer
en de wind door hun haren voelen.

        (Samen een kopje koffie drinken mag natuurlijk ook!)

Het gaat om 2 uren per week. 

Onder het motto: er zijn voor de ander.

Meld je aan via telefoonnummer: 0649913334

E-mail: bezoekenco  @  gmail.com  

Zie ook onze website: www.bezoekenco.nl 

Ingeschreven bij de K.v.k. onder nummer 74490141
IBAN: NL 55 INGB 0009 2712 60
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Jaap’s Hoekje 6, de latere Menno van Coehoornschool. Ik kwam er 
in de tweede klas bij juf Sluijter en zat er in de 
schoolbank naast Chris van Hardeveld, zoon van een 
andere middenstander, manufacturenhandelaar aan 
het Noordvliet. 

TIJDEN VERANDEREN
In de loop van de jaren heeft er zich een hele 
verandering afgespeeld in de beide Oosterstraten. 
Vroeger zaten de middenstanders er veelal hun 
leven lang, vandaag de dag zijn de meeste 
winkeliers helaas niet zulke lange zakenlevens 
beschoren. ‘Inwendig’ zijn de winkels 
gemoderniseerd en soms zijn er twee of meer 
panden samengevoegd of doorgetrokken om op die 
manier meer verkoopruimte te krijgen. Kortom: 
nauwelijks  meer te vergelijken met die uit de jaren 
zestig van de twintigste eeuw. Hetzelfde geldt voor 
de aanblik van de gevels.
Het gros van de winkeliers uit ‘de oude doos’ heeft 
allemaal min of meer -zowel persoonlijk als zakelijk- 
het loodje gelegd. Bijna alle nazaten uit de tweede 
of zelfs derde generatie zijn verdwenen; de enige 
uitzondering is Peter van der Waards zoon Erik, die 
nog steeds met het familiebedrijf Reisburo 
Internoord gevestigd is op de hoek met de 
Tweebaksmarkt. Maar ook daar is het woonhuis 
‘boven’ verworden tot kantoor. 

‘DE STAD IN’
De sfeer van vroeger heerst hier nog min of meer, 
omdat de Oosterstraten van oudsher pure loop-
straten zijn. Soms ga ik in gedachten even terug 
naar die tijd dat er nog bijna geen auto’s waren. Als 
ik dan zaterdagsmiddags boven op mijn slaap-
kamertje probeerde mijn huiswerk te maken keek ik 
zo nu en dan eens uit het raam. Dan was er 
beneden mij een deinende mensenmassa, die 
komend vanuit de omgeving van Emmakade en Vliet 
door de Oosterstraten liep om ‘naar de stad’ te 
gaan. En tegen vijven ontwaarde je diezelfde massa, 
maar dan op de weg terug. Het hoeft geen betoog 
dat wij passanten ook regelmatig in onze winkel 
mochten begroeten.
Als ik nu nog eens in een nostalgische bui ben, dan 
loop ik weer even door mijn oude straat. Ik kom dan 
in gedachten weer iedereen tegen, want dat was 
ook bijzonder, iedereen kende iedereen. De 
winkeliers hadden een band met elkaar, zij waren in 
de jaren vijftig zelfs al verenigd in een heuse 

In de afgelopen maanden hebben 
we in deze column al keuvelend 
over de Druifstreek, Tweebaksmarkt 
en Turfmarkt gewandeld. Met mijn 
laatste diapresentatie in de Kurioskerk liet ik u 
even meegenieten van de oude winkeliers en 
andere ondernemers op de Nieuwestad zodat het 
me nu wel aardig leek om u mee te nemen op een 
nieuw tochtje. Van meerdere kanten kreeg ik de 
vraag iets meer te vertellen van andere, iets 
minder bekende winkelstraten in de stad. Die 
vraag hoeven ze me maar een keer te stellen, dus 
neem ik u de komende edities mee naar vroeger, 
naar……

……. Mien jonge(s)jaren inne Oosjestraten
Zeven jaar was ik toen opa en opoe De Groot de 
winkeldeur in de Nieuwe Oosterstraat 4 achter zich 
dichttrokken (foto 1). Tegelijkertijd betekende dat 

voor ons gezin, bestaande uit vader Piet, moeder 
Dicky (Dirkje), jongere broer Peter en ikzelf een 
verhuizing van de rustige Dahliastraat naar de 
muziekwinkel in de toch veel drukkere Leeuwarder 
binnenstad.

TRANEN
Nog zie ik mijn moeder met tranen in de ogen in de 
kleine je-kunt-je-de-kont-niet-keren-keuken, starend 
naar de dozen die de verhuizers zo keurig tot de 
zoldering hadden opgestapeld.
Maar ook dat kwam weer goed en zo herpakten wij 
het leven in de ‘Oosjestraat’. De christelijke Willem 
Lodewijkschool aan de Druifstreek stond op nog 
geen minuut loopafstand, maar die was niet aan mij 
besteed: ‘Die jonge mut naar de openbare skool. 
Punt út’. Geen discussie mogelijk. Het werd school 
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winkeliersvereniging die op bepaalde momenten in 
het jaar (b.v. met Sinterklaas en Kerst) samen in 
actie kwamen en zelfs een jaarlijks feestavond 
hielden.

START
We beginnen onze historische winkelwandeling 
door de Oosterstraten in het oudste deel. Komend 
vanaf de Peperstraat valt ons oog op twee 
hoekpanden met parfumeriezaken. De winkel van 
Kruiper (foto 2) valt meteen op, alhoewel die aan de 

Groentemarkt ligt. Een elitaire winkel, evenals de 
keurig geklede en gekapte, maar weinig spraakzame 
eigenaar. Heel anders dan Anton Wanda die op de 
andere hoek, aan de Berlikumermarkt, een 
eenvoudiger winkel (foto 3) in reukwaters drijft. 
Anton Wanda, charmant, goed gekleed, constant 
rokend en dus ook voortdurend hoestend, is hij met 
hart en ziel (bestuurs-)lid van de winkeliers-
vereniging, iets wat je van Kruiper niet kunt zeggen. 
Wanda dreef eerder al een winkel (Toko Wanda) in 
textiel- en hengelsportartikelen op een andere plek 
in deze straat, waar hij naam en faam maakte met 
de reclameslogan: ‘Wanda bezocht, koopjes 

gekocht’. Later verkaste hij dus naar het meer in het 
oog lopende pand aan de Berlikumermarkt.
De kantoorboekhandel van de heer De Vries is de 
eerste winkel (foto 4) die we aan de linkerkant 
tegenkomen in de Oude Oosterstraat. De winkel 

oogt als een soort Auke Rauwerda, maar dan in 
ansichtkaarten, agenda’s, schriften, kaftpapier, 
poëzieplaatjes etc.
De Vries was een vrijgezelle, enigszins zonderlinge 
man. Hij had van dat piekerige wortelkleurig haar en 
dito snor en wenkbrauwen als borstels. Als 
‘sluitstuk’ droeg hij vaak een ‘suterig’, verfomfaaid 
hoedje. Maar net als bij de Rauwerda’s kon De Vries 
alles met de ogen dicht vinden. De winkel was 



redelijk diep, maar ‘de handel’ stond ook weet hoe 
hoog op de toonbanken opgestapeld. Heel erg 
bijzonder was het feit dat de hele zaak door slechts 
één klein ‘peertje’ werd verlicht. En de 
energievoorziening deed de winkelier zelf. We 
weten niet hoe, maar hij was op dat gebied 
selfsupporting, waarschijnlijk een overblijfsel van de 
oorlogsjaren.
Toen De Vries op enig moment dood werd 
aangetroffen in zijn kamertje boven de winkel 
moest de curator er voor zorgen dat het pand 
ontruimd werd. Daartoe werden er in de Ossekop 
een paar grote containers geplaatst die tot de nok 
toe volgeladen werden en vervolgens afgevoerd 
werden naar het terrein van de Gemeentereiniging. 
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Toen dat bericht als een lopend vuurtje door de 
buurt ging waren er genoeg gegadigden die er hun 
voordeel mee wilden doen. Sommige straatgenoten 
haalden er wel voor vijfentwintig jaar 
verjaardagskaarten uit….

Dit was nog maar een begin van de kennismaking 
met deze straten, volgende maand gaan we gewoon 
verder want we zijn er nog lang niet. Er valt nog 
zoveel over te vertellen.

Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com
Foto’s HCL en Jaap de Groot

Dagje uit

Museum

Op 18 februari jl. is in het Fries Verzetsmuseum in 
Leeuwarden de tentoonstelling geopend:

‘De terrorist: 
plek van troost voor verzetsfamilies’

Het vertelt het verhaal achter het vakantiehuis op 
Ameland waar nabestaanden van 
verzetsslachtoffers na de Tweede Wereldoorlog 
even aan hun zorgen konden ontsnappen.
In deze intieme tentoonstelling waant u zich even in 
het vakantiehuis dankzij foto’s, een gastenboek en 
een speciale krant met interviews met voormalige 
gasten en hun nakomelingen. 

Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag 
van 11.00-17.00 .
Toegangsprijs ( vanaf 18+)  € 12,00

Musical

De titel van de Nederlandse musical 

‘Checkpoint Charlie’ 
verwijst naar de Amerikaanse grenspost in het na 
de Tweede Wereldoorlog opgedeelde Berlijn.

Op 13 augustus werd 1961 werd de stad letterlijk in 
tweeën gesplitst, toen op gezag van de Sovjet-Unie 
een muur werd opgetrokken  om te voorkomen dat 
nog meer mensen van het oosten naar het westen 
zouden vluchten.

De theatervoorstelling volgt acht bewoners, die van 
de ene op de andere dag vrienden en familie, 
kansen en mogelijkheden kwijtraken.
Checkpoint Charlie’ is te zien op 
23 maart a.s. in de Lawei in Drachten.
Aanvang:  20.00 uur. 



MAARTCONCERTEN WESTCORD WTC HOTEL 
EN KANSELARIJ LEEUWARDEN

12 maart 15.00 uur WestCord WTC Hotel Leeuwarden.

De lobby van het WestCord WTC Hotel staat zondagmiddag geheel in het teken 
van Blues, Latin en Swingmuziek. Het kwintet BLUE GATE haalt haar 
inspiratiebronnen van o.a. Miles Davis, George Gershwin, Van Morrisson en 
Herbie Hancock. De Thema’s vaak songs, vormen de basis voor de improvisaties 
door saxofoon, trompet, gitaar, bas en drums.
Naast deze heerlijke instrumenten is er speciaal voor deze middag gastzangeres 
Heleen Wagemans die de bluesmiddag naar het toppunt van muzikaal geluk 
brengt.
De solo musicus Martin Adolfsen completeert deze heerlijke middag met zijn 
eigen blues op gitaar en mondharmonica.

26 maart 15.00 uur Lenteconcert door Vocaal Ensemble 
‘Collage’ in de Kanselarij Leeuwarden.

Nu de lente ons allen wat vrolijker 
stemt is het echt tijd voor het lente 
concert. Vocaal Ensemble Collage 
uit Dokkum laat met 16 zangers een 
mix van stijlen horen. Of het nu 
klassieke muziek, close harmony, 
popmuziek of wereldmuziek betreft, 
de zangers maker er een 
sprankelende collage van met o.a. 
een swingende I don’t mean a 
thing van Duke Ellington, maar ook 
het meer dan 250 jaar oude Tebe 
Poem uit de orthodox Slavische 
liturgie.
Het programma wordt deels a 

capella uitgevoerd en deels begeleid met piano, slagwerk en saxofoon. Het geheel staat onder leiding van 
Sjoek Nutma dirigent. www.collagedokkum.nl

De concerten, mede georganiseerd door Art Connection, zijn vrij toegankelijk. Wel is er een collecte na afloop.

Art Connection
Ed van Dijk
06-52743558

❧
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Aandacht voor(bij) het levenseinde (2)

Vorig jaar verscheen een mooi en waardevol boek: 
'De vijf talen van troost'. Auteur is Huub Buijssen 
(70), die als gezondheidszorgpsycholoog al vele 
boeken op zijn naam heeft staan (onder meer over 
dementie en trauma-opvang) 

Als je ziet dat een mens het moeilijk heeft, wil je 
niets liever dan hem of haar troosten.. Troost 
gebeurt tussen mensen, maar je kunt het niet 
maken, wél breken. Wanneer iemand troost ervaart, 
is dat iets dat hem of haar overkomt. Buijssen 
ontdekte dat er vijf talen van troost zijn. Via deze 
talen kun je een rouwende beter steunen en kun je 
zelf beter aangeven waar je behoefte aan hebt als jij 
degene bent met verdriet.

In moeilijke momenten zoeken mensen naar 
houvast en troost. Maar hoe of waar, of bij wie vind 
je troost? Over verdriet, rouw en troost is veel 
geschreven. Buijssen zegt dat het 'houden van' niet 
verdwijnt als je iemand verliest, de relatie komt 

alleen in een nieuwe fase. Een goede gedachte, vind 
ik. Daarom is het in een gesprek niet handig om te 
praten over 'afsluiten' of 'een plekje geven', wat je 
vaak hoort.
Hij zegt: “Meestal zie je dat de pijn geleidelijk 
minder wordt en op den duur verandert in 
weemoed en dankbaarheid, maar ik wil niet 
generaliseren. Je rouwt naar je karakter. Je 
stemming kan van dag tot dag wisselen. Het is heel 
menselijk als je de ene keer wel over je verdriet wilt 
praten en de andere keer niet”.

Zijn boek wil de lezer inzichten aanreiken om zo 
goed mogelijk troost te bieden aan wie rouwt. “Veel 
mensen stemmen hun manier van troosten af op 
wat ze zelf fijn zouden vinden, met de beste 
bedoelingen uiteraard”. Dat kan een valkuil zijn, 
“want jij bént die ander niet”. Het beste kun je aan 
iemand die rouwt vragen: 'waar kan ik je 
meehelpen, waar heb je behoefte aan?'  
Wat helaas vaak voorkomt, is dat mensen niets van 
zich laten horen.. ze weten zich geen raad met het 

Huub Buijssen is psychogerontoloog, 
gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog.
Hij schreef/redigeerde boeken over onder meer 
dementie, depressie en trauma-opvang.
De vijf talen van troost , Uitgeverij Unieboek |Het 
spectrum ISBN 9789000378029, € 22,99
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verdriet van de ander. Wél contact zoeken en 
vervolgens krampachtig het onderwerp mijden, is 
ook niet respectvol naar degene die rouwt. Hoe 
begrijpelijk ook, want samen stilstaan bij het 
levenseinde van een dierbare komt dichtbij. Ook 
reacties als 'gelukkig heeft ze niet lang geleden' of 
'de tijd heelt alle wonden', zijn een valkuil. Clichés 
die weliswaar goed bedoeld zijn om het leed te 
verzachten, maar in feite relativeer en bagatelliseer 
je het verdriet van degene die rouwt. Erken dat je 
met lege handen naast de ander wilt staan. Tijd is 
het kostbaarste wat je hebt. Dan troost je echt. Hoe 
je die tijd invult, kun je afstemmen met degene die 
rouwt. Soms vindt iemand een gesprek fijn, een 
andere keer kan iets samen doen een vorm van 
troost zijn. Samen wandelen of fietsen, samen eten 
(thuis of buiten de deur), samen een concert of 
museum bezoeken, samen een dag of (korte) 
vakantie. Het is een praktische manier van troosten 
die concreet iets voor een rouwende kan 
betekenen.

De vijf talen van troost zijn: luisteren, er zijn voor de 
ander, iets geven, de ander helpen en aanraking.
Luisteren klinkt simpel, maar is moeilijk, zeker als 
het je eigen stemming beïnvloedt. De verleiding is 
aanwezig om je eigen verhaal en ervaringen te 
vertellen. De kunst is ook ongemakkelijke stiltes niet 
in te vullen met eigen woorden. Er moet ruimte 
blijven voor de ander, die moet zijn/haar verhaal 
kwijt. Laat jezelf dus buiten beschouwing. Troost 
draait om de ander.
Rouwen is een zeer persoonlijke aangelegenheid en 
ieder zal troost op z'n eigen wijze beleven. Als het 
bijvoorbeeld gaat over 'aanraking': niet iedereen 
houdt daarvan, maar voor een ander is een 
welgemeende knuffel of het vasthouden van 
iemands hand, de beste vorm van troost. Juist 
omdat woorden (vaak) geen troost bieden, kan een 
warm gebaar alles zeggen.

Tot slot: niet onbenoemd mag blijven dat de 
eeuwen door voor velen het geloof een bron van 
hoop en troost is geweest. De pijn van het gemis 
van een dierbare naaste laat zich blijvend voelen, 
maar het vermoeden dat hij of zij is 'thuis-
gekomen', in vrede geborgen aan de overkant, kan 
de nabestaande(n) rust en troost schenken.

Hajo Anema    

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 
maart, 14.00 uur, in de COC Huiskamer te 
Leeuwarden. Fred van Luin geeft een lezing 
“Geschiedenis: Wetenschap of Willenschap, 
de rode draad uit ‘Denkend aan Holland’ 
van Remieg Aerts”.  Er is koffie/thee met 
koek.  Kosten 5 euro. 
Aanmelden bij  ajager1949@kpnmail.nl  of 
0681785519, uiterlijk 20 maart. 

Informatie www.cocfriesland.nl 
 COC Friesland, Snekertrekweg 1, 8912 AA 
Leeuwarden.
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Kunstwerk (kikker) op het terrein van de Leeuwarder 
Courant aan de Potmarge  Foto Johan Eisma
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Een kleine duizend jaar geleden bepaalden 
kloosters en hun uithoven voor een belangrijk deel 
het gezicht van grote delen van Friesland. 
Verschillende orden stichtten hier hun kloosters en 
uithoven die grote invloed hadden op het 
maatschappelijk en sociale leven op het gebied van 
(bouw)kunst en wetenschap. Aan het eind van de 
16e eeuw werden alle kloosters opgeheven en na 
verloop van tijd waren ook de zichtbare resten 
grotendeels verdwenen.

Friesland omvatte in de periode tussen 1100 tot 
1350 meer dan 30 kloosters en ontelbare uithoven 
(zeg maar filialen); de St. Odulfusabdij bij Stavoren 
stamt uit 1132 en het Vrouwenklooster bij Burum 
uit 1326.
De kloosters en hun bewoners hebben een groot 
aandeel geleverd aan de beschaving. Bijvoorbeeld 
de schrijfkunst, het ontginnen van landbouw-
gronden en het bouwen van dijken. De monniken 
bouwden kerken in de dorpen en leerden de 
bewoners lezen en schrijven. 
Zij reguleerden onder meer 
de waterhuishouding door 
het aanleggen van sluizen en 
dammen.
In Friesland waren 
voornamelijk de 
Cisterciënsers, de 
Praemonstratensers, de 
Benedictijnen, de 
Franciskanen, de Reguliere 
Kanunniken, een aantal 
Commanderijen van de Duitse 
Orde en Dominicanen (jawel, 
die van de Inquisitie), actief.
Hoe groot de betekenis van 
de kloosters in Friesland is 
geweest, is vandaag de dag 
nog af te lezen aan de 
benamingen van land- en 
waterwegen, die niet zelden 
een relatie hebben met 
monniken of kloosters. Iets 
dat ook geldt voor 

Kloostergo;
Kloosters en Uithoven in Friesland

verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen e.d.. 
(bijvoorbeeld het ziekenhuis De Sionsberg in 
Dokkum en het voormalige verzorgingshuis Foswerd 
in Ferwerd).
Bij de Reformatie, in 1580, werd het protestantisme 
in Friesland de officiële godsdienst. De kloosters 
werden opgeheven, de gebouwen afgebroken en de 
inventarissen vernield of in beslag genomen. Een 
aantal uithoven gingen over in andere handen of 
werden gebruikt voor de protestante godsdienst.

Hoe zag zo’n klooster er destijds uit? Het waren 
vaak monumentale complexen die volledig 
onafhankelijk konden functioneren en onderdak 
boden aan grote groepen kloosterlingen, 
gescheiden in mannen, vrouwen en in (streng 
gescheiden) combinaties hiervan. Men teelde de 
eigen groenten, verbouwde, timmerde e.d. en 
bood, indien noodzakelijk, ook verpleging, scholing 
en onderdak aan.
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Het zal echter geen verbazing wekken dat de 
hoofdtaak van de kloosterlingen de onderwerping 
aan God was, een en ander geconcentreerd in het 
bidden en het mediteren. Daar was in ruime mate in 
voorzien met de z.g. canonieke uren: metten (02.30-
03.00 uur), lauden (05.00-06.00 uur), prime of 
priem (07.30 uur), terts (09.00 uur), sext (12.00) 
uur, noon (14.00-15.00 uur), vespers (bij het 
ondergaan van de zon) en completen (voor het 
slapen gaan). Dit was de dagelijkse praktijk, elke dag 
en een mensenleven lang. 
Wat opvalt is de aanvang van de metten: 02.30 uur. 
Dit hield in dat de monniken om 02.00 uur gewekt 
werden; uitslapen was er niet bij!

N.B. Metten de eerste en omvangrijkste van de 
dagelijkse kerkelijke getijden. Zij bestonden 
gewoonlijk uit drie nocturnes of vigiliae 
(nachtwaken), die elk een aantal psalmen, lezingen 
en beurtzangen bevatten. De metten zijn 
waarschijnlijk ontstaan als verlengde inleiding op de 
dienst van de lauden waarvoor oorspronkelijk de 
naam “ad matutium” (bij de morgenstond) of “ad 
matutinam horam” (op het vroege morgenuur) 
gold; ook het oudchristelijk gebruik van de 
nachtwake zal van invloed geweest zijn.
In het nieuwe getijdenboek zijn de metten 
vervangen door een leesdienst (officium lectiones), 
ingeleid door een psalmgebed en niet meer 
gebonden aan de nacht.

Hoe zag nu het leven van en kloosterling er uit? Het 
bestaan van de man of vrouw was er één van een 

vroom leven, van bidden en werken, 
mediteren, zingen en verder zoveel 
mogelijk zwijgen.
De dag begon, zoals eerder gemeld, 
’s-morgens om 02.00 uur. Een ieder 
verbleef in een cel van een paar 
vierkante meter die zeer spaarzaam 
voorzien was van meubels; een bed 
met een harde matras en een dunne 
deken, een tafel en een stoel. Het 
bezit van een kastje werd als een 
bijzondere luxe ervaren. Bovendien 
was de cel, ook in de winter, niet 
verwarmd!
Men kwam uit bed en ging, zonder 
zich te hebben gewassen en te 
hebben gegeten, bij walmend 

kaarslicht de trappen af naar het koor en namen 
plaats in de koorbanken waarna de dienst begon 
met het kleppen van de klok en het stille gebed.
Vervolgens zong de voorganger (deze werd per dag 
gewisseld) psalmen op gregoriaanse wijze, 
afgewisseld met lofzangen uit het Oude Testament 
door het koor van de monniken. Eén van de 
broeders las voor uit de bijbel of uit de geschriften 
van de kerkvaders. Een en ander werd afgesloten 
met monotone Latijnse lofverheffingen. Zo galmde 
uren achtereen het zingen door het vooral ’s winters 
steenkoude en met kaarsen verlichte koor van de 
kerk.
Na het priem (zie eerder) kwam men samen in de 
kapittelzaal waar de regels van het klooster 
opnieuw werden voorgehouden. Ook werden hier 
de straffen uitgedeeld aan de overtreders.
Tegen de sext (zie eerder) ging men naar de eetzaal. 
De monniken waren dan al uren bezig en hadden 
nog geen hap eten gehad. De (warme) maaltijden 
waren uiterst eenvoudig, maar wel zeer voedzaam; 
overdaad werd niet getolereerd. Hierna was er een 
rustperiode en kon men iets voor zichzelf doen. 
Tegen het einde van de middag was er nog een 
broodmaaltijd.
In de zomer om ca. 20.00 uur en in de winter om 
ongeveer 18.00 uur was het tijd voor het laatste 
gebed, de completen, en ging men naar bed. De 
volgende morgen werden zij weer om 02.00 uur 
gewekt!

Rijst nu de vraag hoe komt het dat de klooster-
lingen, gezien het feit dat zij bijna de gehele dag 



Zondagsoos 19 maart 15.00 -17.00 uur

Gerard en compagnie, de Friese 
Countryzangers met speciaal repertoire 
voor de Remise.

Losleden kunnen inschrijven vanaf 13 maart.

bezig zijn met gebed en meditatie, toch nog zoveel 
werk hebben verzet. Het fysieke werk werd echter 
uitgevoerd door de niet gewijde monniken, de 
lekenbroeders en ingehuurd personeel. Ook de 
bakker, de kok, de tuinman e.d. behoorden tot deze 
groep.

Kloosters verkregen door schenkingen, erfenissen 
en aankopen van grond grote invloed op de diverse 
(lokale) besturen. Met name het grondbezit was van 
belang omdat dit verbonden was met het 
stemrecht. Vermoedelijk was ongeveer 20 tot 40 
procent van de in cultuur gebrachte gronden in het 
bezit van de kloosters.
De landerijen lagen, als gevolg van de verschillende 
wijzen van verkrijging, veelal op grote afstand van 
de kloosters. De bezwaren van die grote afstand 
voor de exploitatie en voor het beheer  werden in 
verschillend gevallen ondervangen door de stichting 
van “uithoven”. Zo waarborgde men de aanvoer van 
goederen en levensmiddelen.

Sjouke Elgersma

N.B. In Jannum, gesitueerd tussen Dokkum en 
Birdaard en vroeger een uithof van het klooster 
Klaarkamp, bevindt zich het kerkmuseum met 
middeleeuwse kerkkunst. Zeker een bezoek waard! 
Er bestaat ook de mogelijkheid om ter plekke hoogt 
origineel te overnachten. 
Info@logementenjannum.nl 
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Het wonder van de lenteschoonheid

Doet je anders denken.

                              Gabi Bron ,
                              Uit z’n bundel     
                             ‘Uit eigen bron’
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Detail van de gevel van het voormalige Fries 
Museum aan de Turfmarkt. Foto Johan Eisma



26

Secretaris bestuur: 
                       Gerard van Steijn, 058 2668131
                       E-mail: secretaris@losleeuwarden.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projectleiders Activiteiten:
Koersbal Nijlân:

Dirkje Santhuizen, tel. 058 2665481

Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920

Adressen en telefoonnummers

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 Rozee, COC Friesland: 0681785518/
ajager1949@kpnmail.nl

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 16 maart 2023.

Lunana, a yak in the 
classroom.

2022 – 110 min. Regie: Pawo Choyning Dorji. 
Een leraar in opleiding wordt naar het meest 
afgelegen dorp in Bhutan gestuurd en vindt daar 
zijn roeping.
Acteurs: Sherab Dorji, Pem Zam, Ugyen Norbu 
Lhendup. Land van oorsprong: Bhutan.

De jonge Bhutaanse docent Ugjen wil zanger 
worden in Australië, maar in zijn laatste studiejaar 
wordt hij tegen zijn zin door het Ministerie van 
Onderwijs afgevaardigd naar het meest afgelegen 
schooltje van het land, in het herdersgehucht 
Lunana. De grote hoogte en het gebrek aan 
voorzieningen van zijn primitieve nieuwe omgeving, 
zorgen ervoor dat hij meteen na aankomst wil 
vertrekken. Het warme welkom van de kinderen en 

de spirituele kracht van de dorpelingen, brengen 
hem echter tot inkeer en zullen zijn lot voorgoed 
veranderen.
“Lunana, a yak in the classroom”was dit voorjaar de 
eerste Bhutaanse productie die werd ingestuurd 
voor de Oscar voor niet-Engelstalige film.

Donderdagmiddag 16 maart 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 MAART 2023 -
Wo. 01 09.30 Wijkcentrum Nylân,  Surinamestraat Koersbal
Wo. 01 14.00 Wijkcentrum het Mozaïek, Droppingstraat Koersbal
Do. 02 09.30 het Vooronder, de Gealanden Vergadering activiteitencommissie

Di. 07 14.00 Start bij MacDonalds, Goutum Wandelen
Do. 09 14.00 het Vooronder, de Gealanden Vergadering adviesraad

Di. 14 14.00 het Vooronder, de Gealanden Bestuursvergadering
Di. 14 14.00 Start bij MacDonalds, Goutum Wandelen
Wo. 15 09.30 Wijkcentrum Nylân, Surinamestraat Koersbal 
Wo. 15 14.00 Wijkcentrum het Mozaïek, Droppingstraat Koersbal 
Do. 16 14.00 Seniorenfilm bij Slieker Lunana a yak in the classroom
Vr. 17 14.00 redactie@losleeuwarden.nl Inleveren kopij 

Di 21 14.00 Start bij MacDonalds, Goutum Wandelen
Wo. 22 13.30 MFC Eeltsjes Hiem, Westeinde Klassiek op het witte doek
Za. 25 14.30 Kurioskerk, Julianalaan Orkest 'the Butterfly

Ma. 27 09.30 MFC Westenkwartier, Verdistraat Verdelen/bezorgen LosVast
Di. 28 14.00 Start bij MacDonalds, Goutum Wandelen
Wo. 29 09.30 Wijkcentrum Nylân, Surinamestraat Koersbal
Wo. 29 14.00 Wijkcentrum het Mozaïek, Droppingstraat Koersbal

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud




