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Zo, en dan is het zomaar weer tijd 
voor de najaarseditie van het 
Clubblad! We hadden vorig jaar rond 
dit tijdstip niet kunnen bedenken dat 
dit zo’n bizar jaar zou worden! 
  
Deze editie van het clubblad zal dus 
ook wat anders zijn dan andere jaren. 
Wel een korte terugblik op dit jaar en 
uiteraard  hebben we wel weer een 
mooie blik op de digitale wereld van 
@@spiek.nl@@.  
 
Helaas zijn alle activiteiten van de 
herfst en winter on-hold gezet door 
de maatregelen. Dus voorlopig 
moeten we zoveel mogelijk thuis 
blijven. Wie weet kunnen we 
binnenkort elkaar weer via Jitsi of 
Teams ontmoeten. Mochten deze 
plannen er weer eens zijn, dan laten 
we het weten. Misschien een online 
nieuwjaarsborrel! 
 
Graag willen we jullie er op wijzen dat je op de hoogte kunt blijven via 
volgende sociale media: www.oghuizum.nl, 
www.facebook.com/Oghuizum, www.twitter.com/oghuizum en 
www.instagram.com/oghuizum. Heb je wat leuks voor social media of in 
het clubblad, mail ons via secretarisoghuizum@gmail.com! 
 
We zijn voornemens om de voorjaarsvergadering te houden op 2 april 2021. 
Wie weet zien we elkaar dan! En anders hopelijk vanaf april weer op het 
kaatsveld.  
 
Tot ziens!   

INHOUDSOPGAVE 

  1. Fan de redaksje 
  2. Ereleden 
  3. Voorwoord 
  5. Oproep Schoonmaakploeg 
  7. Van bouwval tot paleis 
  9. Bestuur OG Huizum 
10. Commissies OG Huizum 
12. Bestuursaangelegenheden 
14. Terugblik kaatspartijen 
16. Notulen Ledenvergadering 
21. Rebus 
22. Antwoorden logo quiz 
25. Oproep Kransenhoepels 
27. Biljarten 2020/2021 
29. @pestaartjes 
33. Bezorgers clubblad 
 

FAN DE REDAKSJE 

http://www.oghuizum.nl/
http://www.facebook.com/Oghuizum
http://www.twitter.com/oghuizum
http://www.instagram.com/oghuizum
mailto:secretarisoghuizum@gmail.com
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J. Sijtsma †  Sikke Wiersma † 
M. Meijer †  Gerrit Herrema † 
R. Woudstra †  Dirk Dorhout 
Dr. W. Sinninghe Damsté † Nanne Kleefstra 
Ytsen Hilverda †  Kees Postma 
Janus Paassen †  Henk Porte 
Johannes Dijkstra sr.† Sije Wieringa 
Hendrik Bijlsma  Jan Postmus 
 
  

ERELEDEN 
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@coronavirus, blijf jij achter in 2020? 
Een bijzonder jaar met twee 
dieptepunten: tweemaal een 
lockdown. Gelukkig heeft een groot 
gedeelte van ons kaatsseizoen hier 
keurig tussendoor plaatsgevonden.  
 

Ik ben trots op onze -corona-kaats-
zomer- en alle personen die dit mede 
mogelijk hebben gemaakt.  
Pas goed op jezelf en wees lief voor 
elkaar. Tot volgend (kaats)jaar!  
 

#Inge Bokma #OnderlingGenoegen 
#doorbikkelen 

 

 

 Inge @IngeBokma 03-12-2020 

 

 

 

Denkend aan dit het jaar 2020:  
Dan geeft trainen met leden op het 
veld mij energie.  

Ben ik grutsk op vrijwilligers die 
verschillende taken hebben 
opgestart. Ben ik enthousiast over de 
kaatswedstrijden die wij hebben 
kunnen organiseren met elkaar. 

Valt mij op dat de verbindende factor 
van onze vereniging belangrijk is in 
een jaar waarin Corona de 
boventoon voerde.  

Hoop ik dat we gezond aan een 
nieuw kaatsjaar kunnen beginnen in 
2021! #grutsk #kaatsenin058 
#vrijwilligers #corona  
 

Johannes @JohDijkstra 03-12-2020 
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Alinda @AlindaKleefstra 03-12-2020 

Dennis @DennisDeMeer 03-12-2020 

 

Mooie club! Delen lief en leed en een 
fantastische groep vrijwilligers waarmee 
we veel werk hebben verzet! 
#OGHuizum #Staanvoorelkaar 

Wat een bizar jaar! 2020 was een jaar 
met beperkingen maar ondanks dat 
hebben we gekaatst, geklust en zelfs 
gefeest!  
 

We hebben ook elkaar samen 
gesteund en we hebben gevierd. Na al 
die jaren zie ik dat we nog steeds een 
hechte vereniging zijn! #voorelkaar 
#oghuizum #kaatsen 

Maaike @MaaikeBokma 03-12-2020 

Een jaar met hoogtepunten en 
dieptepunten. Hoogte- en 
dieptepunten die de kracht van onze 
mooie vereniging naar boven hebben 
laten komen.  
 

Een geweldige groep mensen die 
altijd klaar staan met en voor elkaar. 
Alle vrijwilligers bedankt voor het 
harde werken tijdens de coronapauze 
en tijdens de evenementen die wel 
door zijn gegaan. #oghuizum 
#vrijwilligersbedankt 
#knuffelvooriedereen 
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Wat hebben we een prachtige club en een mooi accommodatie! We 

maken er elk kaatsseizoen dankbaar gebruik van op dinsdag- en 

donderdagavond tijdens de trainingen en competitieavonden maar 

ook op de wedstrijddagen van ledenpartijen en de Slotdag. Ook 

worden er jaarlijks een aantal KNKB-wedstrijden georganiseerd 

waaronder onze mooie en traditionele Cup-dag.  

 

Om te zorgen dat onze kantine, toiletten en kleedkamers netjes zijn 

voor gebruik, zijn we op zoek naar een schoonmaakploeg die met 

elkaar zorgen dat er een keer in de twee weken wordt 

schoongemaakt. Het idee is om de planning wat zo te maken dat na 

wedstrijden de kantine, toiletten en kleedkamers weer netjes 

worden gemaakt vóór de trainingsavond van dinsdag. 

 
Zou jij  ons willen helpen om dit op poten te zetten, laat het ons weten 
via planningoghuizum@gmail.com. Samen kunnen we er voor zorgen 
dat we het schoon en netjes houden.  
 

Alvast bedankt!! 

 

  

GEZOCHT!..... SCHOONMAAKPLOEG! 
 

mailto:planningoghuizum@gmail.com
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De Bestuurswagen van OG Huizum: van idee via schets naar ontwerp 
naar definitieve uitvoering.  
 

Deze zomer zijn onze leden minder druk bezig geweest met kaatsen, 
maar wel met vrijwilligerswerk bij onze mooie kaatsclub.  
  

VAN BOUWVAL TOT PALEIS! 
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Voorzitter Secretaris/wedstrijdsecretaris 
Johannes Dijkstra Alinda Kleefstra  
Tel: 058-2152728 Tel: 06-18086960 
voorzitteroghuizum@gmail.com secretarisoghuizum@gmail.com 
 
Penningmeester Ledenadministratie 
Inge Bokma Johannes Dijkstra 
Tel: 06-52277592 Tel: 058-2152728 
penningmeesteroghuizum@gmail.com ledenoghuizum@gmail.com 
 
Kantinezaken Planning en algemene zaken  
Dennis de Meer Maaike Veenstra - Bokma 
Tel: 06-21123309 Tel: 06-15274364 
kantinebeheeroghuizum@gmail.com planningoghuizum@gmail.com 
 
 
 
Locatie kaatsveld : 
Sportpark Nijlân, Middelzeelaan 2a,  te Leeuwarden (naast het viaduct) 
Tel: 058-2880323 (Kantine “De Oanloop”) 
 
 
 

Bankrekening t.n.v. Onderling Genoegen 
IBAN: NL92INGB0001720211   BIC: INGBNL2A 

 

BESTUUR 

KAATSVEREINGING ONDERLING GENOEGEN HUIZUM 
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Jeugdcommissie: Johannes Dijkstra  
 
Trainer jeugd: Johannes Dijkstra  
 
Materialen/Veldcommissie: Tjeerd Bouma (058-2133290) 

Hendrik Porte (058-2128858) 
 

Sponsorcommissie Jacob  van der Heide, Peter Ronner, Harm 
Mink, Sybren Dijkstra, Hendrik van der 
Molen, Inge Bokma, Maaike Bokma 

 
Club van 25: Zie Sponsorcommissie 
 
Biljartcommissie: Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus 
 
Slotdagcommissie: Eelke van der Meulen, Pieter Uildersma, 

Uco Bauer, Peter Ronner en Sybina Kingma 
bereikbaar via 
ledenkaatsenoghuizum@gmail.com  

 
Ledenkaatscommissie: Pieter Uildersma, Uco Bauer, Peter Ronner 

en Sybina Kingma bereikbaar via 
ledenkaatsenoghuizum@gmail.com 

 
Onderhoudscommssie: Eelke van der Meulen, Jacob van der 

Heide, Uco Bauer 
 
 (Social) Media: Peter Spiekstra en Alinda Kleefstra 
 
 
 
Website : www.oghuizum.nl 
Twitter : oghuizum 
Facebook : OG Huizum 
Instagram : oghuizum  

COMMISSIES 
 

mailto:ledenkaatsenoghuizum@gmail.com
mailto:ledenkaatsenoghuizum@gmail.com
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In de aankomende ledenvergadering, zal een bestuursverkiezing en een 
stemming betreffende de hoogte van contributie m.i.v. seizoen 2021 
plaatsvinden.  
 

Bestuursverkiezing 
De bestuursverkiezing dient, volgens artikel 10.8 uit de statuten, te worden 
gehouden i.v.m. het aftreden van een bestuurslid drie jaar na zijn of haar 
verkiezing. Aftredende bestuursleden zijn volgens dit artikel meteen 
herkiesbaar, indien zij aangeven een vervolg te willen geven aan zijn of haar 
bestuursfunctie binnen de vereniging. 
 

De bestuursverkiezing betreft onderstaande bestuursleden: 
• Inge Bokma (Penningmeester) aftredend en niet herkiesbaar 

 

Kandidaten kunnen zich een half uur voor aanvang van de Algemene 
ledenvergadering melden bij het bestuur. Het bestuur is ook van plan 
mensen te benaderen. 
 

Stemming 
Volgens artikel 7.1 uit de statuten, wordt de contributie vastgesteld tijdens 
de Algemene ledenvergadering. Volgens artikel 15.5 en 15.6 uit de statuten, 
zal er een mondelinge stemming worden gehouden onder alle aanwezigen, 
waarbij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissend is. 
 

In de voorjaarsvergadering van 22 maart 2019 is voorgesteld om jaarlijks 
indexatie toe te passen. Dus bijvoorbeeld verhoging afdracht BV sport of 
KNKB dan ook contributie bijstellen. Mocht dit aan de orde zijn, zal dit 
tijdens de ledenvergadering worden besproken. 
 

 

Algemene ledenvergadering 2021 
De aankomende ledenvergadering zal 2 april 2021 plaatsvinden. Alle leden 
zullen hiervoor t.z.t. maar ten minste 14 dagen van te voren, een uitnodiging 
en agenda ontvangen.  
 

Vriendelijke groet, 
Het bestuur  

BESTUURSAANGELEGENHEDEN 
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Het is de ledenkaatscommissie ondanks de maatregelen door COVID-19 
toch gelukt om een aantal ledenwedstrijden door te laten gaan. Het was 
dit jaar extra uitdagend om dit te regelen maar het is de commissie gelukt 
en er zijn gezellige ledenwedstrijden geweest! Super mooi resultaat van de 
ledenkaatscommissie wat ons betreft.   
 
Normaalgesproken plaatsen we jaarlijks de uitslagen van de ledenpartijen 
en foto’s van de winnaars. Door omstandigheden lukt het dit jaar ons niet 
om dit te plaatsen. Op onze Facebookpagina zijn van de partijen mooie 
foto’s geplaatst met de uitslagen. Hier kun je dus terugblikken op het jaar 
2020 van OG Huizum.  
 
Ook is het dit jaar als vereniging gelukt om de hoofdklasse kaatspartij voor 
dames en heren te houden, te weten de Huizumer Cup-dag! Wat een dag 
en wat een organisatie. Met vele vrijwilligers hebben we ondanks de strenge 
maatregelen hier een enorm geslaagde dag van gemaakt. De leden, 
donateurs, vrijwilligers, kaatsers, bezoekers, KNKB, iedereen was erg blij dat 
er toch nog een hoofdklassewedstrijd georganiseerd kon worden. De 
partijen waren namelijk schaars in 2020. Dit was ook wel logisch omdat het 
enorm veel tijd en energie kost om aan de maatregelen te voldoen en de 
dag goed te laten verlopen. 
 
Petje af voor alle vrijwilligers die deze dag tot een succes hebben gemaakt. 
Zonder jullie hadden we dit niet klaar kunnen spelen. 
 
Helaas was het dit jaar niet haalbaar om een vrijwilligersavond te houden 
maar deze houden jullie nog van ons te goed. We gaan nog iets organiseren 
om zo onze waardering nogmaals uit te spreken met een lekkere borrel en 
heerlijke hapjes.  
 
Hopelijk zien we jullie snel!  
  

TERUGBLIK KAATSPARTIJEN 
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Algemene ledenvergadering 
vrijdag 20-11-2020 

Aanvang: 20:00 uur  

Locatie: Teams online ALV 
 

A G E N D A: 
1. Opening  

Johannes heet iedereen die aan is gehaakt via Teams welkom. Het 
was een bijzonder jaar. We zijn voorzichtig begonnen met trainen in 
mei en vanaf juli leden- en KNKB-wedstrijden georganiseerd. De 
Slotdag kon helaas niet doorgaan. De Dames PC op de valreep nog wel 
en ‘onze’ dames, Nynke en Manon, hebben gewonnen! Het was een 
lastig jaar in verband met de maatregelen en de noodzakelijke 
afstemmingen gemeentes, KNKB etc. Dennis heeft hier ook veel voor 
gedaan.  
 
Ondanks alles mogen we terugkijken op een mooi jaar. We hebben 
kunnen kaatsen, veel onderhoud kunnen doen en opgeruimd. Om het 
veld is het weer keurig, de bestuurswagen tip top en ook in en rondom 
de kantine weer alles spik en span. Heel blij mee! Bedankt vrijwilligers! 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  
Dit jaar is extra zwaar als het gaat om afscheid en verlies. Door de 
Coronamaatregelen is een hand, knuffel of kus niet meer ‘normaal’ en 
moeten we op anderhalve meter afstand troosten. Onmenselijk maar 
werkelijkheid op dit moment.  
 
Ook dit jaar zijn onze leden geraakt met groot verlies. We staan stil bij 
het plotselinge overlijden van de zoon van Uco en Pieteke. Zo ook bij 
het na een ziekbed overlijden van de vrouw van Kees Postma, Griet 
Postma en vrouw van Jan Postmus, Inge Postmus. Beide ook actief 
geweest als vrijwilligers bij OG Huizum.  
 
We hebben 1 afmelding ontvangen namelijk van Tjeerd Bouma. 
Verder waren er voor deze vergadering geen ingekomen stukken. 
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Wel is er nieuws rondom sponsorcommissie. De commissie is dit jaar 
druk geweest met het opstellen van een sponsorplan. Ook zijn er al 
acties ondernomen zoals het opstellen en drukken van een 
sponsorflyer die uitgedeeld kan worden bij de verschillende bedrijven 
waar de commissie een bezoekje aan zal brengen. Hier staan alle 
mogelijkheden om onze vereniging te steunen en wat ze er voor terug 
krijgen. Om het kaatsveld zijn de paaltjes geplaatst voor de mooie 
sponsorborden. Het ziet er allemaal keurig uit!  
 
De najaarseditie ligt begin december in de brievenbus! 
 

3. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 22 maart 2019 
We nemen de notulen niet door tijdens de vergadering. De notulen 
van de voorjaarsvergadering van 2019 zijn verstrekt in het clubblad 
Binnen de Perken van april 2019. Voor en tijdens de ledenvergadering 
zijn geen benodigde correcties gemeld. We hebben daarmee de 
notulen van 2019 vastgesteld. 

 
4. Financieel verslag 2019 

Inge Bokma neemt met ons de resultaten door. Ze benoemt de 
bijzonderheden. Zo zien we dat de kosten van de ledenwedstrijden 
flink gedaald zijn door zelf kransen te maken. 
De kosten van de Slotdag zijn wat hoger door hogere deelname maar 
de opbrengst is daarentegen ook hoger 
De Cupdag 2019 lagere kosten door onder andere geen muziek en 
geen masseurs. 
Kosten federatie lager ook weer door het zelf maken van de kransen. 
Kosten gas/water/licht zijn hoger maar is ook door het gebruik van 
Zwaluwen waar we weer een vergoeding voor krijgen. 
Representatiekosten zoals hapjes/nootjes en materiaalkosten zoals 
materiaal voor kransen zijn nieuwe posten. 
Ook de kosten pinbetaling nieuwe post. 
De inkopen qua dranken is hoger, maar minder eten 
Breuk bederf is ook een nieuwe post. De vrieskist is stuk gegaan dus de 
producten zijn weggegooid. 
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Qua omzet, in 2019 is beter gedraaid bij doordeweekse avonden. 
Omzet overig is de omzet buiten reguliere avonden en wedstrijden om. 
Bijv. NS-partij. 
De sponsoring is wat gedaald dus blij met de initiatieven van de 
sponsorcommissie. 
Correctie boekjaar heeft te maken met een aantal rekeningen van 
eerdere jaren die zijn betaald in 2019. Bijvoorbeeld Noordelijk 
belastingkantoor heeft inhaalslag gedaan. Ook zijn een aantal 
langlopende oninbare openstaande posten volledig weggeboekt. 
 
We hebben 2019 afgesloten met een positief resultaat van EUR 
761,13. 
 

5. Verslag kascommissie 
Peter Spiekstra neemt het woord namens de kascommissie. Hij geeft 
aan dat het er netjes uit zag en geeft aan dat de penningmeester 
decharge verleend kan worden. Peter blijft nog een jaar in 
kascommissie. We moeten nog op zoek naar een tweede lid 
kascommissie. Meld je aan bij penningmeesteroghuizum@gmail.com.   
 

6. Bestuurszaken 
Alinda Kleefstra is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen 
kandidaten gemeld bij het bestuur. De vergadering heeft aangegeven 
dat Alinda nog wel een aantal jaren mag blijven. 

 
7. KNKB aangelegenheden 

18 november 2020 heeft Alinda deelgenomen aan het 
regioledenberaad van de KNKB. Een aantal punten die daar voorbij 
zijn gekomen zijn gedeeld in de vergadering. Een aantal punten 
waren:  
 

• Ledenaantal KNKB onder de grens van 10.000. Toch blijft afdracht 
op zelfde niveau. Men kijkt naar betalen 1 euro extra bij deelname 
kaatspartij. 

• KNKB is bezig met een pakketselectie voor nieuwe software t.b.v. 
de ledenadministratie en vraag hulp vanuit de leden van de 

mailto:penningmeesteroghuizum@gmail.com
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verenigingen voor de juiste afwegingen om zo het meest geschikte 
pakket te kiezen. 

• Ook is er een oproep voor nieuwe vrijwilligers voor de 
wantenkeuringen. 

• Wedstrijdagendazaken, de damespartijen blijven wat achter. Regel 
is nu, organiseer je een 50+ partij dan neem je ook een 
dameswedstrijd op in de agenda. Agenda 2021 wordt nu verder 
afgerond. Als er nog gaten zijn, dan worden verenigingen 
benaderd met verzoek wedstrijden toe te voegen. 

• Ook voor 2021 wordt nog rekening gehouden met mogelijkheid dat 
er een alternatieve kaatsagenda moet komen in verband met 
Corona.  Daarnaast wil men ook de ondersteuning vanuit de KNKB 
naar de verenigingen toe verbeteren. 

• Een aantal voorstellen van spelwijzigingen zijn als 
proefballonnetjes opgelaten en gevraagd naar eerste reactie. De 
voorstellen zullen deze winter worden besproken qua 
haalbaarheid. Mogelijk worden deze voorstellen ingebracht in 
volgende ALV. 

• De pilot m.b.t minder keurmeesters is besproken en men wil dit 
definitief door gaan zetten. Concrete oplossing wordt nog 
opgesteld. 

• Ook is er gesproken over de pilot met minder partuur op heren 
hoofdklasse maar ook over de dames hoofdklasse qua 
wedstrijdinvulling, bijv. door meer in poules te kaatsen om zo meer 
dan 1 partij te kunnen kaatsen op een dag. 

• Alinda heeft nog gevraagd naar de notulen van de ALV van de 
KNKB van 2 juli 2020. De vraag van Johannes is tijdens deze 
vergadering niet juist geïnterpreteerd en behandeld. KNKB 
bevestigde dit en is ook intern over gesproken. Alinda neemt nog 
contact op over de notulen met de bond. 
 

8. Wedstrijdagenda concept 2021 
De KNKB-kaatsagenda ligt er inmiddels in concept. Voor OG Huizum: 
30 mei 2021 Jongens A en B klasse 
4 juli 2021 Meisjes A en B klasse 
29 augustus 2021 Heren en Dames Hoofdklasse Vrij Formatie 
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Er ligt ook al een voorgestelde agenda vanuit gezamenlijke 
verenigingen ledenpartijen. De ledenkaatscommissie gaat hierover 
nog vergaderen intern en later bespreken met bestuur.  
 
Voor het einde van het jaar streven we er naar om de data van de 
ledenpartijen helder te hebben zodat we deze communiceren richting 
de gezamenlijke verenigingen. De slotdag is wel al vastgesteld op 3 
oktober 2021. 
 

9. Rondvraag  
Er zijn geen rondvragen. 
 

10. Sluiting  
De Voorzitter is erg positief en blij met resultaat van online-
vergadering. Peter geeft nog aan dat mogelijk het gebruik van Teams 
nog een drempel is om deel te nemen. Teams moet vaak geïnstalleerd 
worden voor gebruik. Een andere mogelijkheid om online met elkaar 
te spreken is Jitsi waarbij men via de internetbrowser kan deelnemen. 
Mogelijk is dit voor velen wat toegankelijker.  
 
De voorzitter bedankt de deelnemers voor de aanwezigheid en 
inbreng.  
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RAAD DE REBUS! 
De antwoorden vind je onderaan de pagina! 

REBUS 1 

REBUS 2 

Antwoord Rebus 1: De kerstboom optuigen 
Antwoord Rebus 2: De donkere dagen voor kerstmis 
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Jumbo Leeuwarden Van Loonstraat 

Van Loonstraat 112  

8932 AV Leeuwarden  

058-2983460 
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Een ledenpartij, KNKB- of federatie-wedstrijd kan natuurlijk niet 

zonder kransen. De aanschaf van de kransen blijft echter een flinke 

kostenpost.  

 
In 2020 heeft Inge Bokma samen met haar moeder Attie de kransen 
gemaakt voor OG en ze waren prachtig! Dit heeft gezorgd voor een 
flinke kostenbesparing dus zouden dit graag door willen zetten. 
 
We hebben daarvoor echter wel hoepels nodig voor de kransen. Dus 
aan iedereen de oproep om de kransen van het afgelopen 
kaatsseizoen niet weg te gooien maar aan te bieden aan OG Huizum. 
 
Lijkt het jou ook leuk om kransen te maken? Het kan zijn dat we bij 
grotere partijen vele kransen moeten maken. Inge en Attie kunnen 
dan wel hulp gebruiken. Ben je creatief met bloemen, laat het ons dan 
weten. 
 
Dus heb je kransen(hoepels) of wil je graag  helpen, stuur dan een 
mailtje naar planningoghuizum@gmail.com. 
 

Alvast bedankt!! 

 

 

  

GEZOCHT!..... KRANSENHOEPELS! 
 

mailto:planningoghuizum@gmail.com
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Ook voor de “Ballentikkers” heeft Corona roet in het eten gegooid. Door 

de strenge maatregelen is het niet toegestaan om de kantine te openen.  

Bij versoepeling van de maatregelen zullen we kijken wat dit betekent voor 

de biljartavonden. We zullen een ieder hierover informeren zodra er weer 

mogelijkheden zijn om te gaan biljarten. 

Biljartcommissie De Húzumer Ballentikkers 
 
Eddy (058-2138054) 
Uco (06-44754158) 
Jan (058-7850108 of 06-48264275). 
  

GEZELLIGE WINTERMAANDEN 2020/2021 
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Telefoon steeds trager?  

Telefoon die steeds trager wordt zonder dat er wezenlijk iets is gewijzigd? 

Start hem allereerst eens helemaal opnieuw. Dus afsluiten, even wachten 

en weer aanzetten. Ga dan direct naar Instellingen-Apparaat onderhoud. 

Hierbij kan je vaak al genoeg ruimte vrijmaken. Check direct eens de apps 

die gebruikt. Staan daar apps bij die je allang niet meer gebruikt. 

Verwijderen die hap. Zijn erbij die je niet gebruikt en niet kan verwijderen, 

dan kan je de app openen en check Opslag. Wis dan handmatig de cache 

en de gegevens. Kan je de app op die plek ook stoppen, dan zou ik dit 

zeker doen. 

Ook in je Browser kan je de Geschiedenis eens gaan wissen. Via de  of 

  rechts bovenin je browser en dan Geschiedenis of Opties-Privacy kan je 

de Geschiedenis of data verwijderen. Als je Browser je wachtwoorden 

onthoud vink die dan uit of je moet ze weer opnieuw invullen. Handiger is 

om bijvoorbeeld Lastpass te gebruiken om je wachtwoorden te onthouden 

in je browser. 

Online ontmoeten! 

Even contact zoeken met beeld, video 

conferencen, wie doet het niet. Zeker na 

Corona de normaalste zaak geworden. Maar 

wat gebruik je? Skype, Zoom, Teams, Jitsi, 

etc. En welke is veilig en gebruikt niet jouw 

gegevens voor commerciële doeleinden?.  

@PESTAARTJES 
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Neem Jitsi, dat is mooi voorbeeld van een Open source programma 

waaraan iedereen kan meewerken waardoor de beveiliging goed up to 

date wordt gehouden en geen commercieel bedrijf achter zit. Werkt in de 

browser maar ook op alle andere platformen zoals Android, Windows, 

Linux etc. En werkt zonder account aan te maken. Alleen een linkje sturen 

naar de ontvanger(s) is genoeg. 

Extra router in je thuisnetwerk  

Voor de iets gevorderde gebruiker. Waarom zou je dit 

willen. Wel om extra aansluitingen bedraad of als extra 

ondersteuning voor je eigen wifi of omdat je eigen router veel beter is dan 

die van de leverancier. Hier een leuk artikel bij C!T hoe en wat te regelen. 

Er is, wat dat aan gaat, ook goed nieuws. Bij KPN mag je een eigen router 

kiezen of 1 van hun huren. Ze bieden daarbij een Fritz!Box aan. En ik moet 

zeggen al meer dan 15 jaar mijn favoriete router. (Ben intussen aan mijn 3e 

toe, oude werken nog maar je wilt ook de nieuwe gadgets) 

Eens wat anders dan Microsoft? 

Door ontbreken van een voorjaarsboekje (waarom ook weer??) nog een 

extraatje! 

Computer zonder al te veel Microsoft? Kan dat? Natuurlijk. Zelfs al wil je 

geen Linux, dan kan je afgezien Windows prima zonder alle andere 

Microsoft-programma’s. Zeker als ‘gewone’ gebruiker. 

Als vervanger voor MS Office neem je Libre Office. Ziet er qua knoppen en 

werkbalken in veel dingen gelijk uit als MS en kan ook net zoveel. De 

programma namen zijn iets anders. Writer ipv MS-Word, Calc ipv Excel etc.  

  

https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/bouw-een-extra-router-in-je-thuisnetwerk/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_09042020&source=Copernica&profileid=1611493
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Heeft alleen geen Outlook. Neem daarvoor Thunderbird van Mozilla. Net 

zo gemakkelijk en eenvoudig. Ook gemakkelijk(er) als je meerdere email 

adressen bij verschillende aanbieders hebt. Webbrowser - IE11 was altijd 

al niks. Nu is er Edge, oké die is iets beter omdat deze gebaseerd is op 

Chromium. Klink als Chrome en is dat voor de basis ook. Maar gezien 

Microsoft zijn verleden geven ze hier vast ook weer op bepaalde punten 

een draai aan door bijv. extenties alleen aan te bieden uit MS Store. Kies 

daarom voor Firefox, Chromium of Safari. Of Thor als je echt anoniem wil 

surfen. 

Wil je op een oude pc toch echt aan de slag met Linux, lees dan dit artikel 

van Computer Totaal Linux. Kies voor de Xfce versie voor een ouder dan 5 

jaar en is deze jonger kies dan 

voor Cinnamon versie. Je zult 

echt opkijken hoe gemakkelijk 

dit werkt. Dat het net zo 

gemakkelijk werkt als je 

Windows pc en nog sneller 

ook. En bij standaard gebruik 

geen last van virussen. 

Portable apps  

Van heel veel programma’s bestaan portable apps. Dit houd in 

dat je het complete programma als download binnen haalt 

(meestal als zip bestand). En na uitpakken direct kan gebruiken door het 

start programma aan te klikken, zonder installatie (meestal de naam van 

het programma.exe). Handig om te proberen of tijdelijk te gebruiken, geen 

vervuiling na weghalen van het programma. Je verwijderd gewoon de hele 

map/folder waar het programma in staat.  

https://computertotaal.nl/artikelen/pc/zo-geef-je-je-oude-pc-een-tweede-leven/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_04062020&source=Copernica&profileid=1611493
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En eventueel gemakkelijk op usb stick te zetten en mee te nemen zodat je, 

je favoriete programma kan meenemen en gebruiken op een andere pc. 

 

Tot kiekes, @@Spiek.nl@@ 

 

Link naar artikel C!T m.b.t. router:  

https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/bouw-een-extra-

router-in-je-

thuisnetwerk/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_

campaign=CT_nieuwsbrief_09042020&source=Copernica&profileid=16114

93 

Link naar Computer Totaal Linux (even doorscrollen): 

https://computertotaal.nl/artikelen/pc/zo-geef-je-je-oude-pc-een-tweede-

leven/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaig

n=CT_nieuwsbrief_04062020&source=Copernica&profileid=1611493 

   

https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/bouw-een-extra-router-in-je-thuisnetwerk/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_09042020&source=Copernica&profileid=1611493
https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/bouw-een-extra-router-in-je-thuisnetwerk/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_09042020&source=Copernica&profileid=1611493
https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/bouw-een-extra-router-in-je-thuisnetwerk/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_09042020&source=Copernica&profileid=1611493
https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/bouw-een-extra-router-in-je-thuisnetwerk/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_09042020&source=Copernica&profileid=1611493
https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/bouw-een-extra-router-in-je-thuisnetwerk/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_09042020&source=Copernica&profileid=1611493
https://computertotaal.nl/artikelen/pc/zo-geef-je-je-oude-pc-een-tweede-leven/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_04062020&source=Copernica&profileid=1611493
https://computertotaal.nl/artikelen/pc/zo-geef-je-je-oude-pc-een-tweede-leven/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_04062020&source=Copernica&profileid=1611493
https://computertotaal.nl/artikelen/pc/zo-geef-je-je-oude-pc-een-tweede-leven/?utm_source=computer_totaal&utm_medium=email&utm_campaign=CT_nieuwsbrief_04062020&source=Copernica&profileid=1611493
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Postcode Bezorger Plaats / Wijk 

8911 Attie Nauta Centrum/Oldehove/Stationskwartier 

8913 Attie Nauta Harlingervaart/Vossepark 

8914 Marga Kooistra Westeinde 

8915 Marga Kooistra Valeriuskwartier/Westeinde 

8916 Cees de Groot Sonnenborgh/Vogelbuurt 

8917 Tette Hooghiemster Bonifatius/Rengerspark/Transvaalbuurt 

8918 Tette Hooghiemster Bilgaard 

8919 Tette Hooghiemster Bilgaard 

8921 Tette Hooghiemster Cambuur/Noordvliet/Welgelegen 

8922 Tette Hooghiemster Bloemenbuurt/Oldegalileen 

8923 Tette Hooghiemster Vrijheidswijk 

8924 Tette Hooghiemster Heechterp/Schieringen 

8925 Sybren Dijkstra Cammingaburen 

8926 Sybren Dijkstra Cammingaburen 

8931 Jan Stelpstra Nijlân 

8932 tot 
8932 JM 

Uco Bauer Huizum Centrum 

Vanaf 
8932 JM 

Tette Hooghiemster Huizum 

8933 Marco van der Kooi De Hoven/Tulpenburg/Oranjebuurt 

8934 Tette Hooghiemster Huizum-Bornia en Huizum-Dorp 

8935 Jan Postmus Aldlan west/Rapenburg 

8936 Tette Hooghiemster Wielenpolle 

8939 Alle Jongsma Zuiderburen 

9084 Alle Jongsma Goutum 

De rest Per post 
 

BEZORGERS 



 


