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van de bestuurstafel
Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering hebben wij
alweer veel leuke activiteiten georganiseerd. Nu kan ik alle
activiteiten benoemen, maar die zijn terug te lezen op onze
website of op onze Facebook pagina. Bent u al lid van Facebook Wijkbelang Westeinde?
In de week van 11 juni was er weer een prachtig wijkfeest
georganiseerd, waarbij voor iedereen wat te doen was: van
jong tot oud, van sportief tot dans, van maatschappelijk tot
commercieel. Verderop in dit blad kunnen jullie genieten van
de mooie foto’s. Feestcommissie, weer super bedankt! Jullie
nemen toch maar een hele week verlof om het wijkfeest mogelijk te maken.
Ondertussen draai ik nu bijna een jaar mee in het bestuur.
Wat mij opvalt is het ontbreken van jonge mensen bij de activiteiten in het MFC. In Westeinde wonen veel jongeren en
gezinnen met jonge kinderen. Wij zouden hen graag meer
willen betrekken bij onze mooie wijk. Tijdens het wijkfeest
heb ik gemerkt dat jonge mensen enthousiast worde als het
gaat om het organiseren van eenmalige activiteiten. Dus
hierbij nodig ik ieder uit: neem contact met mij op als het je
leuk lijkt samen met een groepje buren een pub quiz, een leuk
darttoernooi of iets anders te organiseren in ons MFC.
Momenteel is een aantal vrijwilligers druk met de organisatie
van een gezellige feestavond voor ál onze vrijwilligers op
zaterdag 5 oktober. Ben je vrijwilliger van Wijkbelang Westeinde, houd deze datum alvast vrij. Wil je als wijkbewoner
óók bij deze avond zijn, meld je dan snel aan als vrijwilliger.
Er is altijd wat te doen zoals: organiseren van activiteiten,
schoonmaak, bardiensten, klusjes of het leuk aankleden van
ons MFC. Kortom, loop eens langs en laat je verrassen….

In dit nummer redactionele bijdragen van:
Geertje de Jong, Corry van der Meer
Annemarieke Visser

Veel leesplezier gewenst en ik hoop jullie gauw te begroeten.
We gaan er weer een mooie tweede helft van het seizoen van
maken.

Op de cover: Bakkie in de Buurt
Foto: Siska Alkema
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Nieuwe aanwinst voor Westeinde: een hondenlosloopplek
Wat is er mooier voor een hond dan lekker vrij rondrennen, en dan ook nog het liefst met andere honden!
Sinds eind juni is aan het eind van het nieuwe fiets- en wandelpad, een omheinde losloopplek gerealiseerd.
Veel hondenbaasjes waren superblij toen de eerste
foto van de losloopplek in wording, op Facebook van
Wijkbelang Westeinde was geplaatst.
De losloopplek was nog niet klaar maar de baasjes
maakten meteen hun wensen kenbaar: een bankje
(liefst twee), een afvalbak voor de hondenpoep, een
bordje dat duidelijk maakte dat er niets, maar dan
ook niets (lees: poep) achter mocht blijven, en voor de
honden wilden ze graag een boomstam of een groot
stuk buis.
De eerste ochtend toen het werk nét was afgerond,
kwam de allereerste hond binnen de omheining.
Deze hond vond het water veel leuker dan het gras…
Dus nog een wens: de waterkant ook graag omheinen
of een plank met treetjes voor de water minnende
viervoeters. Inmiddels is een aantal wensen gerealiseerd en zien we vaak dat de honden spelen en
baasjes met elkaar praten.
Een losloopplek is niet alleen fijn voor honden maar
minstens zo fijn voor de bezitters ervan. Ontmoetingen en vriendschappen ontstaan heel gemakkelijk op
dergelijke plekken.

Zo jammer en onaardig dat niet alle hondenbezitters
de poep opruimen, want helaas gebeurt dat niet
altijd. Het is maar een kleine moeite om het wél te
doen. De afvalbak staat vlakbij het hek.
Het terrein blijft dan mooi schoon zodat het
gebruikt kan worden waarvoor het is bestemd:
spelen en schoon thuiskomen.
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Bakkie in de Buurt
Wat een HBO stagiaire kan bewerkstelligen!
Het laatste Bakkie in de Buurt vóór de vakantie is net geweest. Wietske, Elly, Luc en Geertje hebben alles opgeruimd en schuiven aan bij
de stamtafel, Thea is er deze ochtend niet bij.
Wietske heeft de bezoekers net verteld over haar
vakantie in Engeland, waar ze 3000 kilometer
heeft gereden en 200 kilometer heeft gelopen.

veel ruimte voor persoonlijke aandacht want dat
is waar het om gaat. Niet elke keer een onderwerp,
maar luisteren naar wat de bezoekers bezighoudt.
Dat kan een overlijden zijn, gezondheidsproblemen
of verdriet om de kinderen. Wietske vertelt dat ze ook
wel een onderwerp uit het nieuws of van de televisie
voorlegt waarover dan wordt gediscussieerd.

Ze heeft verteld hoe mooi het land is maar ook over
de brexit en de eventuele gevolgen daarvan, de armoede en werkeloosheid. Iedereen was vol aandacht
en Luc zegt glimlachend dat ze allemaal even in
Engeland waren.

Hoe is het allemaal is begonnen?
Elly vertelt dat ze werkt bij de afdeling Kleinschalig
wonen van Palet in Wooncentrum Swettehiem. HBO
stagiaire Joanne van de KwadrantGroep wilde iets
opzetten voor senioren in de wijk, een activiteit om
elkaar te ontmoeten en die voor verbinding zou zorgen. Het werd een wekelijkse koffieochtend onder de
naam: Bakkie in de Buurt.

Ik heb veel bewondering voor Wietske, Elly en Thea
die met veel enthousiasme al ruim zes jaar lang, elke
week een prachtige ochtend voor zo’n 25 bezoekers
organiseren. Ze vertellen dat ze blij zijn met de
helpende handen van Luc en Geertje en dat het fijn is
om gezamenlijk iets voor senioren te doen. Ze creëren

Wietske, Elly en Thea hadden elkaar al snel gevonden
en wijlen mevrouw Marieke van Dasselaar maakte
veel reclame én had veel ideeën. Zo ging het balletje
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rollen. Ze begonnen met 7 á 8 bezoekers en de eerste
en oudste bezoeker is mijnheer De Vries. Hij heeft
ervoor gezorgd dat Ferd Crone met zijn vrouw kwam
koffiedrinken. Daarna kwamen raadsleden, politici en
wethouders koffiedrinken bij Bakkie in de Buurt en
vertelden dan vaak persoonlijke verhalen.
Ik vraag wat de meest bijzondere ochtend was, zo’n
ochtend die ze zich blijven herinneren. Het blijft
even stil en dan hoor ik dat élke ochtend bijzonder is.
Spelletjes, een quiz of de verhalen van de bezoekers
kunnen voor veel plezier zorgen.
Eén van hen is juf geweest en vertelt hier met veel
humor over. Anderen vertellen over indrukwekkende
ervaringen uit de oorlog of hoe het was om in de mijnen te werken. ‘Mensen hebben een verhaal en het is
bijzonder dat het hier wordt gedeeld’, zegt Wietske.

Tenslotte vraag ik wat hun droom voor Bakkie in de
Buurt is. Daar hoeven ze niet lang over na te denken!
Ze zouden méér ochtenden willen en liefst wat langer,
na de koffie gezellig samen lunchen of eens een
maaltijd aanbieden.
Aan de laatste twee dromen zit een prijskaartje want
het mag voor de bezoekers niet teveel kosten. Bakkie
in de Buurt heeft geen budget om een lunch of een
maaltijd aan te kunnen bieden.
Na wat brainstormen komen de vrouwen tot de
conclusie dat deze dromen best uit kunnen komen
en zegt Elly: ‘Na de vakantie gaan we het doen!’

Tekst: Corry van der Meer
Foto’s: Siska Alkema
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FILM IN WESTEINDE
Zondag 20 oktober
Filmspecial met high tea van 13.30 tot 17.00 uur
De zesde symfonie is het laatst voltooide werk van Tsjajkovski. Gabriel
Vriens kan als geen ander uitleggen waar dit stuk over gaat. Na de
high tea kunt u genieten van een film met een prachtige uitvoering
van het concert.

Muziekfilm op het witte doek!
Woensdag 30 oktober, 20 november &
11 december van 13.30 - 16.30 uur.
Op deze middagen presenteert Rudolf Nammensma topproducties op
het witte doek zoals een concert, musical, opera of ballet.

Zaterdag 2 november:
Feestavond met film en muziek
Eerst een muziekfilm en daarna speelt een live
band. Kortom: filmkijken, dansen en gezelligheid! Tijd van 20.00 - 23.00 uur

Leen zet de laatste borden klaar.

Vrijdagavond 16 augustus was het filmavond met buffet. In MFC Eeltsje’s Hiem
werd alles klaar gezet voor de ontvangst van 66 gasten die aan het buffet deelnamen. Het werd een top avond! Met de Augustus Filmmaand werd de zomer
in Westeinde dit jaar extra leuk.

THEMA-AVONDEN KOMEND SEIZOEN
Ook het komende winterseizoen zal er maandelijks in het
wijkgebouw een aantal thema-avonden georganiseerd gaan
worden. Het wijkbestuur heeft Zweitse Pietersen en Willem
Roos bereid gevonden dit op te pakken en zij zijn inmiddels
met de voorbereidingen begonnen.
Zweitse geeft aan dat het een gevarieerd programma gaat
worden met voor elk wat wils. De ene keer wat serieuzer, de
andere keer wat luchtiger. Willem benadrukt dat het gezelligheidsaspect zeker niet uit het oog verloren wordt. Vaste
onderdelen zijn dan ook de pauze en de nazit.
De eerste avond is in oktober. Aan de invulling van de onderwerpen wordt hard gewerkt. Houd de komende tijd daarom
de NieuwsFlits en de aankondigingen op de website,
Facebook en informatieborden in de gaten.
Graag tot ziens!

Willem Roos en Zweitse Pietersen
BuitenWesten 9

WASMACHINE DUUR?

ROTECO

NIEUW & GEBRUIKT WITGOED
o.a. wasmachines, koelkasten,
drogers, vaatwassers, fornuizen.
Minimaal 100
stuks op voorraad!
o.a. AEG,
Bosch, Miele.
Alles met garantie!!
Noordvliet 305 8921 HG Leeuwarden
tel. 058 2129850 of 058 2162901

www.roteco.nl
Kijk

W

ITGO
bij d
EDSP
e gro
ECIA
LIST
o
tste
Ook
v
a
repa
n
het n
ratie
en o
oor
n
derd

elen

den

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME DE BOER
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www.behangexpert.nl dé behangspecialist van Nederland

Schrans 131,
Tel.:
058058
- 289
07 63
Schrans
131,8932
8932ND
NDLeeuwarden,
Leeuwarden,
Tel.:
- 289
07 63
www.decohome-deboer.nl
www.decohome-deboer.nl

Op bezoek bij kringloopwinkel
The Golden Oldies
Op een woensdagmiddag stap ik de kringloopwinkel
van Wooncentrum Swettehiem binnen. Shirley, haar
dochter Marilyn en schoonzoon Peter, Rennie en Willem hebben deze middag dienst.
Ik schuif aan in het gezellige hoekje dat een beetje als
huiskamer is ingericht. Shirley zegt lachend dat ze heel
vaak andere meubels in hun ‘huiskamer’ hebben, want
alles is te koop. De kringloopwinkel bestaat nu tweeënhalf jaar en loopt prima. Ik wil graag weten welke spullen het meest in trek zijn bij kopers.
Marilyn vertelt dat lampen populair zijn maar ook boeken, kleine snuisterijen en huishoudelijke spulletjes.
‘Eigenlijk alles dus’, besluit ze. Kleine meubeltjes zoals
buikkastjes, zijn gewild bij jongeren want met een leuk
verfje is zo’n kastje weer helemaal leuk.
Ik vraag ze of zelf ook weleens iets kopen. Willem vertelt
enthousiast over een van zijn mooiste aankopen: een
prachtige glazen schaal met afbeeldingen van rennende
atleten. Deze schaal was door iemand bij het grof vuil
gevonden en naar de kringloopwinkel gebracht.
De gelukkige eigenaar van de schaal vindt het onbegrijpelijk, dat zoiets moois bij het grof vuil belandde.
De anderen knikken instemmend. Dan komt mijnheer
Algra binnen. Hij gaat zitten en beschrijft de route die
hij net heeft gelopen, minstens acht kilometer! Willem
oppert de aanschaf van een ov-kaart.Tekst:
MaarCorry
mijnheer
van deAlMeer
gra heeft wel een ov-kaart, hij vindt lopen
gewoon
Foto’s:
Siska fijn.
Alkema
Het wordt tijd om zelf even rond te snuffelen en ik ontdek drie mooie boekjes over de natuur.
Peter gaat over de boeken en bepaalt de prijs: ‘Twee
euro’, zegt hij. Terwijl ik de boekjes in mijn tas stop,
komt bewoonster Linda binnen. Marilyn roept meteen:
‘O, jij komt voor een witte bloempot?’ Ze laat de bloempot zien die ze voor Linda in gedachten heeft. Voor een
euro krijgt de witte bloempot een plekje in Linda haar
appartement. Het is bijna sluitingstijd, maar een late
bezoekster krijgt nog alle tijd om een rondje door de
winkel te maken. ‘Helemaal niet erg’, zegt Shirley.
De kringloopwinkel is niet alleen qua spullen een bezoek
waard, het is vooral het sociale aspect dat de winkel zo
bijzonder maakt. En, ook zo mooi, de opbrengst wordt
gebruikt voor het organiseren van activiteiten zoals een
festival, boottocht, muziekavonden of een dagje weg.
U kunt overbodige spulletjes ook naar The Golden
Oldies brengen. Het is lekker dichtbij en u doet er de
senioren een groot plezier mee.
De winkel is geopend op maandag-, woensdag-,
vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
Tekst: Corry van der Meer
Foto’s: Siska Alkema
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Zonderland Zonnepanelen BV
Tilledyk 4, Minnertsga
T. 0518 - 471366
www.zonderlandbv.nl
info@zonderlandbv.nl

DÉ zonnepanelen
specialist uit uw regio!
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Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan via info@zonderlandbv.nl

Tekst: Corry van der Meer
Foto’s: Siska Alkema
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In deze nieuwe rubriek maakt u kennis met de vele vrijwilligers van Wijkbelang Westeinde.
Cilian Iedema is de eerste vrijwilliger die u beter leert kennen.
Het duurt even voordat Cilian en ik elkaar hebben
gevonden, want zij staat bij MFC Eeltsje’s Hiem te
wachten en ik bij haar voordeur. Het komt allemaal
goed want even later zwaait de deur open en staat
ze lachend voor me.
Als we in haar gezellige woonkamer zitten, vertelt ze
dat ze samen met Jan sinds 1980 in Westeinde woont.
Hun zoon Sander is hier geboren maar hij woont inmiddels in Stiens met zijn vrouw Jessica en hun zoontje Milan van zeven maanden. Trots vertelt ze dat hun
kleinkind net een nachtje bij opa en oma heeft gelogeerd en dat oppassen heel leuk is.
Cilian is opgegroeid in een echte watersporters familie.
Het zit in hun genen want haar oom had een scheepswerf bij de Greuns en haar vader bouwde zelf ook
boten. Als werkplaats had hij zich een keer een slaapkamer toegeëigend en toen de boot naar buiten
moest, was dat onmogelijk. De enige oplossing was
om een stuk uit de slaapkamer te breken en dat gebeurde dan ook. Beter een stuk uit de slaapkamer dan
uit de boot!
Met haar ouders en twee broers voer ze elke zomervakantie in een vlet over de Friese wateren. Haar
broers hebben nu zelf ook een boot en Cilian en Jan
huren soms een zeilboot. Cilian heeft van jongs af aan
waterpolo gespeeld, haar ogen glinsteren als ze daarover vertelt. Volgens haar kon ze niet snel, maar wel
mooi zwemmen.
Ik vraag of het voor waterpolo niet beter is om snel te
kunnen zwemmen. Nee, het is veel beter dat je handig bent en een beetje gemeen moet eigenlijk ook
wel. ‘Ik werd er ook weleens uitgestuurd, dan was ik

niet handig genoeg geweest’, lacht ze. Nu speelt ze
geen waterpolo meer maar zwemt ze nog elke week
met een clubje van toen. Ze heeft nog veel meer hobby’s want ze gaat graag naar de sauna, lost sudoko’s
op, leest spannende detectives en ‘s winters maakt ze
legpuzzels van wel 2000 stukjes.
Gelukkig heeft ze ook tijd voor vrijwilligerswerk bij
Wijkbelang en dat doet ze al minstens tien jaar.
Ze is als barvrijwilliger begonnen en was ook actief
bij de werkgroep jeugd. Momenteel verzorgt Cilian
de ledenadministratie met 818 leden en er komen
regelmatig nieuwe leden bij.
Ze vertelt dat ze het persoonlijk contact met
de leden heel leuk vindt, en dat het fijn is dat
ze haar werk thuis kan doen. Daarnaast is ze
wijkpost én coördinator van de 18 wijkposten.
Dankzij Cilian en deze andere toppers wordt de
Buitenwesten vier keer per jaar huis aan huis
bezorgd: Yt Kruisinga, Jacob Visser, Auke van Rijs,
Grietje van der Velde, Cor de Vries, Margaret
Beckers, Hilda Tamminga, Jaap van der Meer, Klaas
Jorritsma, Corry Stornebrink, Annelies ten Berg,
Jappie van Dijk, Jaap Kerkmeester, Ellie Pietersen,
Froukje Visser, Bea van Linschoten, Anne Huitema
en Harry Lenaers.
Eén keer per jaar komen de wijkposten bij elkaar. ‘Het is goed om elkaar te ontmoeten want
dit zorgt voor verbinding’, zegt Cilian. Tenslotte
vraag ik of ze nog een tip heeft voor Wijkbelang.
Het wordt een compliment, want ze zegt dat het heel
knap is dat het nieuwe bestuur alles zo op de rit heeft
gekregen.
BuitenWesten 13
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Van september tot eind van dit jaar zijn er
werkzaamheden en verkeershinder op de Poptawei. De gemeente voert asfaltonderhoud aan de
Poptawei uit. De commissie Leefomgeving van
Wijkbelang Westeinde is nauw bij de voorbereidingen betrokken.

Verkeershinder Poptawei
door groot onderhoud aan
asfaltverharding op komst.

De T-kruising Poptawei / Jan Jelles Hofleane wordt
geheel vernieuwd. Het autoverkeer op de Poptawei
naar de Jan Jelles Hofleane v.v. kan straks doorrijden
zonder af te slaan. Het verkeer vanaf Marsum moet
dan voorrang verlenen. Het gedeelte vanaf het bord
bebouwde kom richting Marsum tot de gemeentegrens wordt max. 60 km/uur.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd.
Werkvak fase 1: de nutsbedrijven aan het

Bij het schelpenpad ‘De Schieding’ komt een wegversmalling om het verkeer vanaf Marsum richting stad
af remmen. Ter hoogte van de T-kruising wordt het
fiets- voetpad opnieuw gemaakt. Dit gedeelte van ca.
450 m wordt alvast ingericht als fietssnelweg.
De gemeente Leeuwarden heeft de ambitie om in
2022 ‘Fietsstad van Nederland’ te worden.
Verkeershinder zal er zijn van september tot eind van
dit jaar. Stremmingen en omleidingen worden door
middel van borden aangegeven. De gemeente houdt
een groot deel van de wijkbewoners op de hoogte
met huis-aan-huis buurtbrieven en publicaties via de
gemeentesite en regionale media.

werk om de kabels en leidingen te verleggen.
In september en oktober wordt de T-kruising
gereconstrueerd.
Werkvak fase 2: aanpak van het gedeelte
van de gemeentegrens tot de Famylje Tammingaleane, een lengte van 475 m.
Werkvak fase 3: is het gedeelte van de
Famylje Tammingaleane tot de Jan Jelles
Hofleane.
Werkvak fase 4: het gedeelte Jan Jelles
Hofleane tot de Douwe Kalmaleane en tot slot
Fase 5:de fietssnelweg.
Volgend jaar worden de bermen ingezaaid.
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact
opnemen met dhr. Haije Stellingwerf die het werk
begeleidt namens de gemeente. Hij is bereikbaar
via 14058 en 06 - 433 653 43.

Poptawei
overzicht
werkvak
Poptawei
overzicht
werkvak
Werkvak fase1
Werkvak fase 2

Volg de herinrichting van de Poptawei op

Werkvak fase � �

www.wijkbelangwesteinde.nl

Werkvak fase 4

Op de site staan ook de omleidingsroutes.

Werkvak fietspad
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Voor de
nieuwste
trends op
gebied
van kapsels,
visagie en
modefotografie

Leeuwarden

Kapsalon Kingma
(winkelcentrum westeinde) Pieter Sipmawei 7
8915 DZ Leeuwarden tel. 058-2155479

ZERE VOETEN OF HOUDINGSKLACHTEN ?

Nico Bakker
PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE
Registerpodoloog / Podoposturaaltherapeut

STEUN- EN THERAPIEZOLEN VOOR VOET- EN HOUDINGSKLACHTEN

E e l t s j e F o l k e r t s m aw e i 1 L e e u w a rd e n
www.bakkerpodologie.nl

06-109 1 4 1 47

Registerpodoloog en Podoposturaaltherapeut
Aangesloten bij stichting LOOP

ECW nieuws
Als alles gaat zoals we nu kunnen voorzien, zal het Zonnepark Westeinde nog voor het
einde van dit jaar in productie gaan. De Stichting Westeinde Energieneutraal, verantwoordelijk voor de realisatie heeft kort geleden de laatste hordes genomen.
Wat die zijn, leest u hieronder. Natuurlijk zijn we erg ingenomen met het behaalde
resultaat en we feliciteren het bestuur van de SWE hartelijk met het behaald resultaat.

Stand van Zaken Zonnepark Westeinde

Al eerder heeft u van ons bericht gehad dat de aanleg van het zonnepark Westeinde
doorgaat. Het heeft wat langer geduurd omdat de juridische formulering van sommige
artikelen in de op te stellen akten door alle betrokken partijen geaccepteerd moet
worden. Dat heeft nu eenmaal tijd nodig.
Op dit moment zijn alle belangrijke documenten als erfpachtakte, hypotheekakten en
pandakten ondertekend. Offertes voor de aansprakelijkheidsverzekering en de zonnepanelenverzekering zijn door ons geaccepteerd. Ook de technische beoordeling van
de bouw en het onderhoud van het park zijn door een onafhankelijke derde positief
beoordeeld. De verwachting is dat we zeer binnenkort formeel opdracht aan Engie
kunnen geven het zonnepark aan te leggen. In de 2de week van september staan we stil
bij de start van de aanleg. De openingscommissie is daar mee bezig. De verwachting is
dat het park in november gereed zal zijn. Dat is het moment om daar op een meer feestelijke manier aandacht aan te besteden. Stichting Westeinde Energieneutraal

Nieuw bestuurslid

Tijdens de laatstgehouden ledenvergadering hebben we afscheid genomen van onze
secretaris, Ronald Steunebrink. Hij heeft onlangs zijn taken overgedragen aan Addy
Stoker. Met het vertrek van Ronald moesten we op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Deze zoektocht heeft geresulteerd in het gegeven dat wij de leden in hun eerstvolgende vergadering kunnen voorstellen Jan van der Meulen te kiezen als nieuw bestuurslid
van de ECW. In de aanloop naar de vergadering zal Jan alvast ‘meelopen’ in het bestuur,
zodat hij – na zijn verkiezing – ingewerkt aan de slag kan gaan.
Bestuur EC Westeinde
mail: info@ecwleeuwarden.nl
website: www.ecwleeuwarden.nl

Terugblik op het wijkfeest

Afgelopen juni was het weer zo ver: Wijkfeest Westeinde. Ook nu weer was het een evenement van
dinsdag 11 t/m zaterdag 15 juni. Met een vernieuwde
commissie was het opnieuw een groot feest.

Tekst: Jordi Mijnheer
Foto’s: Deepak Khoenie

Er waren leuke activiteiten voor de jeugd, zoals bijvoorbeeld survivalen, pena lty schieten en Expeditie Robinson. Vele kinderen genoten van deze activiteiten en ondanks dat het af en toe regende mocht het de pret niet
drukken. Op dinsdagavond was de brandweer aanwezig
om een demonstratie te verzorgen voor de belangstellenden.
Woensdag was zoals gewoonlijk de bingoavond. In de
ochtend was de Talant bingo, verzorgd door Anja.
Tijdens de bingo werden er de nodige liedjes gezongen
en daarna was het tijd om in de draaimolen te gaan. In
de middag was de bingo voor kinderen. Ook dit was een
bingo met veel kinderen en het nodige plezier. Na het
volleybal in de avond was de bingo voor volwassenen.
De tent zat stampvol en er gingen leuke prijzen uit.
Donderdagavond was het tijd voor een pubquiz. Het
was de eerste keer dat er een pubquiz op het programma stond. En dat het een groot feest was, was meteen
duidelijk. Met ruim twintig teams werd het een gezellige
avond waarin er met zijn allen werd gezongen, gefeest
en uiteraard de nodige vragen werden beantwoord.
Natuurlijk mocht ook niet het volleybaltoernooi ontbreken, inmiddels een heuse traditie. Het Bierteam trok
hierbij aan het langste eind en won de prestigieuze
beker. Op vrijdag- en zaterdagavond was er een knallend feest in de tent. De Breezer experience zette vrijdag
de tent op zijn kop en op zaterdag was er de Hollandse
Avond. Marco TC en Mark Fledderman zorgden voor een
gezellige sfeer en een super feest. Beide avonden waren
een succes met een grote opkomst.
Al met al was het een geslaagd feest waarbij we zelfs de
landelijke televisie haalden met Piet Paulusma die een
bezoek bracht aan ons Wijkfeest. De commissie is dankbaar voor de hulp die zij kreeg van de vele vrijwilligers.
Op naar volgend jaar!

Tekst: Corry van de Meer
Foto’s: Harry Doesburg

de feestcommissie
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PARKETLEGSERVICE

Plankenvloeren PVC vloeren Lamel parket
Vi s g r a a t v l o e r e n A m b a c h t e l i j k e v l o e r e n
L a m i n a a t R e n o v a t i e Ve r o u d e r d e v l o e r e n
Schuren Lakken Olie

Noordvliet 489
8921 HJ Leeuwarden
T. 058 216 63 47
info@frieseparketlegservice.nl
www.frieseparketlegservice.nl

Wilt u meer informatie over adverteren
in één van onderstaande magazine?
Bel dan met Sierk Hondema 058 212 67 25
of mail info@fedruk.nl
Jaargang 10 - Lente
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Jelsumerhof Uitvaartzorg
Sem Dresdenstraat 6
8915 BZ Leeuwarden
T 058 - 212 78 43
www.jelsumerhof.nl

Om alvast in de
agenda te noteren:

Maandag 18 november

Algemene LedenVergadering
van Wijkbelang Westeinde

Op maandag 18 november is
de Algemene LedenVergadering
(ALV) van Wijkbelang Westeinde.
Tijdstip: 20:00 - 23:00 uur
in MFC Eeltsje’s Hiem.

Begin augustus in
de pluktuin:
wijkbewoner Gerard plukt
besjes van de Japanse wijnbes.
Deze besjes zijn heel gezond
en vers geplukt het lekkerst,
vertelt hij. Daarna controleert
hij de appeltjes maar die zijn
nog niet plukrijp.
Nog even wachten dus..

Tijdens de paar hitte-dagen in de maand juni
zag ik tijdens mijn dagelijkse wandeling aan het Schapendijkje
deze steen met een papiertje erop met de woorden:
"Water voor de hond" met een vrolijk zonnetje erachter
getekend.......
Ik bleef er even staan, heb geen hond maar bekeek dit kleine
gebaar vol verwondering!
Van mij hier een klein gebaar terug door er even een speciaal
moment van te maken, het maakt het leven rijk!
Janet de Jong
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Tijdelijk gesloten
i.v.m. rook- en
waterschade

Heropening
november
2019
Groningerstraatweg 183 • Leeuwarden
058 - 215 18 66
www.kreeftbedden.nl

TOPDEAL
DEAL

27,95

19,95

€ 200,- KORTING

OP=OP

RLC140 insteekketting

VAN 699,NU VOOR

499,-

Voorzien van geharde schakels in een sterke
polyester hoes. Te gebruiken in combinatie met
een AXA Fusion, Defender, Solid Plus en Victory
ringslot. Lengte: 140 cm.

(incl. basis servicepakket)

Miss Grace LTD

Deze transportfiets doet haar naam eer aan. Stoer en modern model met
brede banden die verrassend licht rijdt. Uitgevoerd met 3 versnellingen,
handige stuurblokkering, dubbele pootstandaard en comfortabel breed stuur.
Verkrijgbaar in verschillende stylings en bijpassende accessoires (optioneel).
Ook verkrijgbaar met 7 versnellingen van € 799 voor € 599!

MIENT DE VRIES
Lieuwenburg 186
Pier Panderstraat 1
Westeinde 1 A
8925 CL Leeuwarden
8913 CH Leeuwarden
9079 LH St. Jacobiparochie
Tel. 088 - 654 33 22 · info@mientdevries.nl · www.mientdevries.nl

36,95

19,95
Easy Royal
hogedrukpomp

Stalen vloerpomp pompt tot 11 Bar.
Duidelijk afleesbare royale drukmeter (9 cm/3,5 Inch). Met 'dual-head'
pompkop, geschikt voor alle ventiel
soorten.

Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september 2019.

Hoe stroomt het water
door de wijk Westeinde?
Gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân hebben
al fietsend het doorstroomproject Leeuwarden -West
feestelijk afgesloten. Sinds 1999 hebben gemeente
Leeuwarden en Wetterskip Fryslân miljoenen geïnvesteerd in baggerwerk, riolerings- en doorstroomprojecten door de hele stad met als doel schoon
water. De commissie Leefomgeving van Wijkbelang
Westeinde is nauw betrokken bij het project.
Het water in de vijvers staat in verbinding met het Van
Harinxmakanaal en met de Dokkumer Ee. Het waterpeil in de wijk is boezempeil (-0,52 NAP). Het water
wordt gestuurd door schotbalkstuwen voor de duikers (buis onder de weg). Hierdoor stroomt het water door de gehele wijk. In de Poptawei is een duiker
aangebracht en de stuwen zitten in de Johan Winklerwei, Jan Jelles Hofleanene/Gerben Colmjonwei, voormalige spoorbaan t.h.v. de Haydenstraat. Het gemaal
bij de Sem Dresdenstraat zorgt ook voor de nodige
doorstroming.
Op verschillende plaatsen in de vijvers langs de
Euterpestraat en Douwe Kalmaleane zijn beluchters
(poldervriend) aangebracht.
Met de oplevering van het project hopen Wetterskip
Fryslân en gemeente Leeuwarden dat alle locaties
waar botulisme of flauwe vis regelmatig voorkwam,

Op foto: uitleg over de duiker en waterhuishouding in
Westeinde door Lieuwe Tamminga op de Poptawei.

voortaan gezond zijn en blijven. ‘Flauwe vis’ zijn dode
of naar lucht happende vissen. Botulisme wordt veroorzaakt door bacteriën. Bij warm weer ontwikkelt
het zich in eiwitrijk- en zuurstofarm water. Dat is vaak
op plekken waar veel bagger met etensresten ligt en
weinig doorstroming van het water is.
Meer weten? Zie: https://www.wetterskipfryslan.nl/feestelijke-fietstocht-ter-ere-van-oplevering-doorstroomproject-leeuwarden-west

Foto en tekst: Henk Halma,
lid commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

Geen eenden voeren!
Nu de waterkwaliteit beter is, moeten we dat zo
houden. Daarom vragen gemeente Leeuwarden en
Wetterkip Fryslân bewoners om geen brood of andere
etensresten in het water te gooien.
Hierdoor komen eiwitten in het water en krijgt
botulisme weer een kans. Bovendien is brood ongezond voor eenden. Een wilde eend wordt wel dertig
jaar, een stadseend haalt vaak de drie jaar niet eens.
Dus twee vliegen in één klap door brood en andere
etensresten gewoon in de afvalcontainer te gooien.
Info van website https://www.wetterskipfryslan.nl
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De peperman
Van de Rocoto tot aan de Thai, de Pablano en de
Jalapeño en van de welbekende Spaanse peper tot
de Madame Jeannette. Pepers. Meer en minder
exotische pepers met uiteenlopende smaak en
vooral niet te vergeten de mate van pittigheid.
Kwestie van ‘je moet ervan houden’. Wie er in ieder
geval van houdt, is wijkbewoner Wijbe van Dijk.

Van zaadje tot peper

Er gaat een wereld voor mij open wanneer ik met
Wijbe spreek. Er wordt bij mij thuis wel pittig gekookt
maar dan altijd met dezelfde pepers. Maar naast die 2
of 3 soorten die ik gebruik, zijn er nog ruim 300 over de
hele wereld te vinden. ’Er zijn echt veel soorten pepers. Zelf heb ik zo’n 100 verschillende soorten pepers
thuis. Die kweek ik momenteel niet allemaal maar ik
heb daar wel de zaadjes van’, vertelt Wijbe.
Hoe de voorliefde voor peper ontstaan is?
Het begon allemaal met een bami pakket van de supermarkt. ‘Ja, ik kocht een bami pakket en daar zit dus
een peper in. Ik dacht, laat ik de zaadjes eruit halen,
deze drogen en vervolgens planten. Niet veel later begon er daadwerkelijk een plantje te groeien’, vertelt
Wijbe.
Na deze peper probeerde Wijbe het ook met een
puntpaprika. Zelfde verhaal, alles begon te groeien.
‘Wanneer de zaadjes gedroogd zijn, stop ik ze in een
potje met aarde en laat ik ze groeien. Het hangt van
de soort af hoe snel ze ontkiemen. De ‘gewone’ peper
ontkiemt al na een dag of 10 terwijl de Madame Jeanette en de reapers, die héle scherpe, er minstens 3
weken over doen.’ De reaper kweekt Wijbe overigens
niet. Misschien maar beter ook, want je staat in brand
als je die in je eten hebt.

Het geheim

Het klinkt vrij eenvoudig om zelf pepers te kweken.
Toch vereist het flink wat aandacht en liefde om ze
te verzorgen. ‘Belangrijk is dat de zaadjes goed gedroogd worden voordat je ze plant. Als dat gelukt is,
hebben ze goede verzorging nodig. Goede verzorging
betekent water, licht en warmte. Vooral warmte is
belangrijk, dan groeien de pepers goed. En natuurlijk een gezonde dosis geduld, anders wil het helemaal
niet.’ Als je deze tips van Wijbe opvolgt, heb je de basis te pakken van bijvoorbeeld sambal of chilivlokken.
Wijbe gebruikt ze voor zijn eigen maaltijden maar verkoopt ook wel eens wat.
Wijbe heeft de fijne kneepjes van goede verzorging in
de vingers. Hij kweekt naast de pepers ook behoorlijk
wat andere fruit- en groentesoorten.
‘Zo heb ik verschillende soorten aardbeien, fruitbomen, heb ik komkommers en rabarber in mijn tuin
en maggiplanten. Vorig jaar had ik een flessenpompoen van 7 kilo en een perenboom met meer dan 100
kilo aan peren. Daar maak ik dan verschillende producten van die ik ook wel weer verkoop. En ik vind het
leuk om te doen!’
Het geheim zit hem dus echt in de goede verzorging
en de liefde voor dat wat je kweekt, dat mag bij Wijbe
wel duidelijk zijn.
Nu ik met Wijbe gesproken heb, ga ik het thuis ook
eens proberen. Want volgens Wijbe is er niets lekkerder dan groente en fruit uit je eigen tuin.
Tekst: Annemarieke Visser
Foto: Egbert Sepp
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Recept voor basis-sambal
met rode pepers
20 rode pepers
7 sjalotjes
2 eetlepels suiker
5 teentjes knoflook
1,5 theelepel zout
1 tomaat, gepeld en ontdaan van pitjes en in stukjes gesneden
2 theelepels verkruimelde trassi
Stamp en maal de ingrediënten fijn. Laat in een wok de olie heet
worden en
fruit hierin al roerend op middelmatig vuur de fijngestampte
kruiden circa 3
minuten en de sambal is klaar. Lekker om te gebruiken in allerle
i gerechten
zoals ‘sambal goreng boontjes’, sambal-eitjes, etc. De samba
l is goed houdbaar
in een schone, goed afgesloten pot in de koelkast.

Als vervolg op het interview hiernaast, een leuk recept om zelf sambal te maken met de pepers van Wijbe!

Heeft u zelf een speciaal recept of misschien een bijzonder familie recept?
Laat het ons weten! Stuur een mail naar: redactie@wijkbelangwesteinde.nl

Vijftien jaar aquarelleren met Gerben Wouda
Hoe het begon: Gerben Wouda wilde een aquarelclub
organiseren, niet om les te geven maar om van elkaar te leren. In het voormalige wijkgebouw werd de
aquarelclub een feit en startte hij met zo’n vijf tot acht
deelnemers.
Peuterspeelplaats Okido was ook actief in hetzelfde
gebouw. De vrolijke stemmetjes en gezongen liedjes
van de kleuters, zorgden voor achtergrondmuziek
tijdens het aquarelleren. Na de verhuizing werden
de ochtenden voorgezet in het huidige MFC Eeltsje’s
Hiem.
De aquarelclub heeft ook een keer geëxposeerd en één
van de aquarellen bleek onweerstaanbaar voor een
bezoeker en werd meegenomen. Het was een mooi
Foto: Dekemastate op een zomerse dag,
geschilderd molentje van de hand van deelneemster
aquarel van Gerben Wouda
Trieneke Nap. Dit werkje siert mogelijk al vele jaren
de muur van een onbekende fan. Samen aquarelleren
zorgt voor heerlijke ontspannen uurtjes waarbij ook wordt gewerkt. Aan het eind van de ochtend wordt elkaars
werk bekeken en zijn tips welkom. Ook met de tips van Gerben kan een aquarel nét iets mooier worden gemaakt.

Lijkt het je leuk om met aquarelverf te schilderen, kom dan gerust langs.
De aquarelclub is er elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en start 3 oktober.
BuitenWesten 25
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Naast goede
diergeneeskunde, voor
een vriendelijke prijs, bieden wij
u extra zorg met bijvoorbeeld GRATIS
gezondheidschecks. Bovendien kunt u gebruik
maken van ons uitgebreide spaarsysteem, waarmee
u, zowel bij ons als bij Jumper de Diersuper, kunt sparen
voor directe kortingen op alle zorg van Elke dierenarts.
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Heeft u vragen? Kom dan gerust eens bij ons langs!
Volg ons op
facebook



www.elkedierenarts.nl
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Elke dierenarts
Leeuwarden

Elke dierenarts Drachten
Oudeweg 34, 9203 AH Drachten
0512-545140
drachten@elkedierenarts.nl

Elke dierenarts Terpelân
Hoofdstraat 25, 9171 LA Blije
0519-561322
terpelan@elkedierenarts.nl

Elke dierenarts Leeuwarden
Snekertrekweg 25, 8912 AA Leeuwarden
058-2139779
leeuwarden@elkedierenarts.nl

Elke dierenarts Goutum
Goutumerdyk 77, 9084 AD Goutum
058-2542495
goutum@elkedierenarts.nl

Dierenartsenpraktijk Tolhuis
Groningerstraatweg 377, 8923 EJ Leeuwarden
058-2673077
tolhuis@elkedierenarts.nl

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken wij op afspraak.
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Vogels in de wijk
Tekst & foto’s: Willem Jongsma

De Kokmeeuw

Onze bekendste meeuw is de kokmeeuw, herkenbaar aan zijn chocoladebruine kop. Tenminste, deze
bruine kop heeft hij alleen in de zomer. In de winter krijgt hij een witte kop met alleen twee zwarte vlekjes
aan weerszijden van de kop. Aan het eind van de zomer krijgen de kokmeeuwen soms al een witte kop.
Overal in de stad, maar ook daarbuiten is de kokmeeuw een algemene verschijning. Ook in Westeinde
zijn ze veel te vinden. Wat zijn ze mooi en elegant, ze
trippelen rond als een dametje, prachtig om te zien!
De kokmeeuw is een echte koloniebroeder, ze broeden in duinen en aan plassen en moerassen. Er zit
een grote kolonie aan het Wide Mar bij Stiens, daar
broeden honderden kokmeeuwen. Het is er de hele
dag een gekrijs van jewelste en als er een roofvogel
overvliegt dan is het helemaal feest. Een roofvogel
krijgt echt geen enkele kans om een jong te pakken.
Ook andere vogels profiteren van de agressiviteit van
een kokmeeuwenkolonie, door in de buurt van zo’n
kolonie zelf te gaan broeden.
Het enorme aanpassingsvermogen van de kokmeeuw
maakt dat ze in een groot gedeelte van Europa
voorkomen. En zelfs oostelijk tot in Japan komen ze
voor. Ze komen in allerlei biotopen voor. Het is een
gedeeltelijke trekvogel, en veel van de kokmeeuwen
die we hier in de winter bij de stadsvijvers zien komen
uit NoordOost-Europa.
Het is een echte alleseter, en in de stad is hij niet echt
schuw en profiteert hij van de restjes die mensen
achterlaten. Buiten de stad pakken ze soms ook het
voedsel van andere vogels af, vooral van steltlopers.
Deze achtervolgen ze net zo lang tot ze hun voedsel
uit de snavel laten vallen.
Het jong van de kokmeeuw ziet er duidelijk anders uit

De kokmeeuw in zomerkleed

De kokmeeuw in winterkleed,
met nog wat restjes van het zomerkleed

dan de volwassen exemplaren, jongen hebben oranje-achtige vleugels en vlekken. Ook in de eerste winter hebben ze gevlekte bovenvleugels, de volwassen
exemplaren hebben egale vleugels.
Let er maar eens op als je een groep kokmeeuwen
ziet, er zitten altijd wel jonge exemplaren tussen.

Een jonge kokmeeuw
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www.pow-er.nl
Doel

Visie

Missie

Het doel van Power is gericht
op het versterken van de positie
van ondernemers in Westeinde.
De wijk moet de ondernemers
(leren) kennen, weten wat er
in de wijk ‘te koop’ is met als
primaire doel meer lokale omzet
te genereren voor de POW-er
ondernemers.

De visie van POW-er is
om elkaar te versterken.
We geloven in een platform
dat gebouwd is op onderling vertrouwen en respect.
Samen hebben we een enorm
netwerk , dat we kunnen inzetten om elkaar te helpen.

Gezamenlijk korte- en langetermijnplannen maken om de
ondernemers binnen Westeinde een daadwerkelijk platform
te bieden waarin de visie van
POW-er aan de wijk (en uiteindelijke breder) bekend wordt
gemaakt.

Ook ondernemer in Westeinde?

Aansluiten bij POW-er heeft ook deze voordelen: we zijn aangesloten bij het Leeuwarder Ondernemers Fonds
(LOF) dat voor meer daadkracht zorgt en bijdraagt aan meer mogelijkheden voor de deelnemende ondernemers.
Daarnaast houdt deelname aan POW-er in dat er vrij gegolfd kan worden bij de Pitch&Puttbaan in Leeuwarden
(max. 2 personen per keer) met een jaarlijks golftoernooi tussen de POW-er leden. Het golftoernooi wordt afgesloten met een gezellige barbecue.

Kinderopvang Westeinde

www.kadootjessite.nl

Hallo, Ik ben Vera Faber (41), ben getrouwd met Arjen Faber (45) en we hebben
2 dochters Amber (13) en Iris (10). Ik heb een kinderopvang aan huis (0-4 jr)
wat ik al 8 jaar met veel plezier doe. Kinderopvang Westeinde kun je ook volgen
op Facebook.
Het is zo mooi om elke keer weer te zien hoe een kindje zich ontwikkelt. Ik kan hier
echt van genieten! Zeker als ze weer iets nieuws hebben geleerd. Je krijgt een hele
band met hen en hun ouders natuurlijk. Op dit moment heb ik 7 gastkindjes in de
leeftijd van 0-3 jaar. Het is altijd een gezellige boel met z’n allen. Ik kan dan ook wel
zeggen dat ik op moment een hele leuke en lieve groep met kinderen heb, die heel
goed kunnen opschieten met elkaar.
Daarnaast doe ik op moment de studie kindercoach zodat ik ook hiermee kindjes kan
gaan helpen. Ik hoop oktober mijn studie te hebben afgerond, ik hou er van om steeds
weer wat bij te leren, zodat je up to date blijft!
En dan heb ik nog een webshop met allerlei leuke cadeautjes, materiaal (pixelhobby) om zelf te knutselen en eigen gemaakte spulletjes waaronder gehaakte spulletjes,
speenkoorden en scrunchies (die noemden we vroeger frutsels). Hiermee staan we
zaterdags (niet alle zaterdagen) op de Nieuwstad met onze kraam.
www.kadootjessite.nl
Groetjes Vera

Hallo ik ben Roan.
Graag wil ik jullie vertellen hoe leuk ik het
heb gehad tijdens wijkfeest.
Dinsdagmiddag 11 juni was het zover.
Appie Kooistra, zijn team en de zweefmolen
kwam eindelijk weer naar Westeinde. Ik mocht
meehelpen opbouwen, dat vond ik erg leuk!
Tijdens het wijkfeest heb ik denk ik wel 100 keer in
de zweefmolen gezeten! Dat was echt fantastisch!
Na het wijkfeest mocht ik Appie en de crew nog
even interviewen voor mijn YouTube kanaal Roan
tuber cool. Daarna heb ik nog gekeken bij het
afbreken. En daarna heb ik Appie en zijn crew nog
uitgezwaaid.
Dag Appie tot volgend jaar!

Gespot door de redactie!
U heeft het kunstwerk wellicht al gezien in het nieuw aangelegde tuinperk bij de Westeinderpoort aan de
Pieter Sipmawei. Dit cortenstalen beeld is van de beeldhouwer Pieter Obels en heeft als titel “baken”.
Meer info over deze kunstenaar kunt u vinden op www.pieterobels.com Het tuinperk en plaatsing van het
beeld is verzorgd door hovenier Van der Zee. Naast het kunstwerk ook een mooi stukje groen erbij in de wijk!
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SLOT STUK OF
SLEUTEL AFGEBROKEN?
onze monteurs staan voor u klaar!

De Sleutelspecialist is actief in het leveren, monteren en het
geven van advies met betrekking tot sloten, sleutels, kluizen
en beveiliging. Dit voor zowel de particuliere sector als voor
bedrijven. Om te zien welke producten wij aanbieden kunt u
ook kijken op www.sleutelspecialist.nu

24 uursservice
058 - 212 88 24

UW SPECIALIST IN: SLEUTELS, KLUIZEN EN BEVEILIGING
St. Jacobsstraat 10

info@sleutelspecialist.nu

8911 HT Leeuwarden

www.sleutelspecialist.nu

Vliegbasis Leeuwarden
Na een zomerbreak van twee weken wordt de Fighter
Weapons Instructor Training (FWIT) voor F-16 vliegers
uit Europa hervat vanaf vliegbasis Leeuwarden.
Vanaf maandag 12 augustus tot en met vrijdag 1 november
2019 vindt het laatste deel van de opleiding plaats. In deze
fase wordt er voornamelijk veel boven land gevlogen om
te kunnen oefenen met gesimuleerde doelen op de grond.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de F-16’s
langduriger zichtbaar en hoorbaar zijn vanaf de grond.
De FWIT is een hoogwaardige training die door het 322
TACTES squadron wordt georganiseerd, het kenniscentrum op het gebied van jachtvliegen. Aan het einde van
deze training weten de studenten alles over de systemen,
de wapens aan boord en de tactieken die gebruikt kunnen
worden. Ze worden opgeleid tot specialist in het integreren
van allerlei wapensystemen. Daarnaast worden ze optimaal voorbereid om de opgedane kennis over te dragen op
collega’s en hun rol als tactisch leider thuis en op uitzending
uit te voeren.

FWIT boven land

De oefeningen die in deze fase uitgevoerd worden, vinden
voornamelijk boven verschillende gebieden van Noord- en/
of Oost-Nederland plaats. De studenten trainen om met
hun F-16’s luchtsteun te kunnen bieden aan troepen op de
grond. Hiervoor is het belangrijk dat zij daadwerkelijk zicht
op de grond hebben en daarom wordt er in deze fase meer

Fighter Weapons Instructor Training
boven land gevlogen. De (fictieve) doelen op de grond
worden gesimuleerd en hiervoor maken de studenten vervolgens een aanvalsplan. De oefengebieden die zijn
toegewezen liggen boven een groot deel van Friesland en
dit jaar ook een stuk boven Drenthe.
In tegenstelling tot andere jaren vindt de FWIT dit jaar volledig plaats in Nederland. Dit betekent dat er ook avondvliegweken zijn ingeroosterd voor de FWIT, deze vinden
plaats vanaf 30 september.

Deelnemers

Aan de FWIT nemen dit jaar F-16 vliegers uit drie landen
deel: België, Nederland en Portugal. Deze landen maken
alle deel uit van de European Participating Air Forces, kortweg EPAF. De zeven maanden durende opleiding bestaat
uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens het
theoretische deel wordt de al bestaande kennis over tactieken, sensoren en wapensystemen uitgebreid met aanvullende diepgaande systeem- en achtergrond kennis.
Tijdens de praktijkfase ligt de nadruk op de ontwikkeling
van instructie en technische vaardigheden tijdens luchtoperaties.

Geluidshinder

Voor informatie over vliegbewegingen: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen. Klachten kunnen worden ingediend via www.defensie.nl/onderwerpen/
vliegbewegingen/klachten-geluidsoverlast.
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-Leszwemmen vanaf 4 jaar maandag tot en met zondag
-Ouder/kind zwemmen

www.zwemschoolebert.eu

-Peuter zwemmen

zwemmen@zwemschoolebert.eu

-Aquarobic

Berliozstraat 24

-Aquafit 50+

8915 CE Leeuwarden

-Therapie zwemmen

058-2151109

-Kids party
-Zonnebank

Zelfstandig wonen?

Samen maken we het mogelijk.
Palet biedt alle ondersteuning op het gebied van wonen, thuiszorg, dienstverlening, verpleging en verzorging.
Een helpende hand, zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.
De teams van Palet bieden:
• Persoonlijke verzorging en verpleging
• Specialistische thuiszorg
• Wijkverpleegkundige zorg

• Palliatieve zorg
• Huishoudelijke hulp
• Personenalarmering

• Mantelzorgondersteuning
• Dagbesteding, dagopvang
en wonen met zorg

Meer weten?
Kijk op www.paletgroep.nl of bel 0900 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

Ipad en tablet lessen

Zoekt u een gezellige bridgeclub?

Vanaf 11 september beginnen we weer
met de wekelijkse Ipad en tablet lessen in
MFC Eeltsje’s Hiem.

Waar gestreden wordt om clubkampioen te worden!
Op woensdag 2 en donderdag 3 oktober start het
nieuwe seizoen van bridgeclub Westeinde.

Op de woensdagmiddag maken Peter en Jan
u van 14:00 tot 15:00 uur wegwijs in gebruik
van de handige “apps” die u op uw tablet kunt
gebruiken.

Ongeveer 60 enthousiaste bridgers proberen opnieuw
kampioen van het seizoen te worden. Tot half april
worden de krachten elke week gemeten en op beide
avonden wordt er op het scherpst van de snede gespeeld, maar het blijft gezellig.

Maar ook laten we zien hoe bedrijvenpagina’s
werken, hoe je een gebruikersnaam en een goed
wachtwoord kiest, of hoe een DigiD aanmelding
van de overheid nu eigenlijk werkt.

Op beide avonden kunnen we nog wel enkele bridgers
extra gebruiken. Ook bridgers die nog niet zo lang spelen zijn van harte welkom, mensen van buiten de wijk
zijn eveneens welkom.

We beginnen om 14.00, inlopen vanaf 13.50 uur
in vergaderruimte links langs de bar achterin.
U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon
langs!

De kosten voor een heel seizoen zijn zo laag mogelijk
gehouden: € 30,- voor leden van Wijkbelang en € 40,voor niet-leden. Voor dit bedrag mag ook op beide
avonden worden gespeeld.
Ook kunt u dan deelnemen aan alle andere wijkactiviteiten. We beginnen op woensdag en donderdag
om 19.30 uur. We spelen 24 spellen en de afloop is
ongeveer 3 uren later.

Een greep uit de onderwerpen komend najaar:
Verbindingen en instellingen goed zetten;
Toetsenbord en tekens; Siri en Google Assistent
gebruiken, Youtube en Google gebruiken,
enzovoort.
De einddatum laatste woensdag 27 mei 2020.
Peter de Vries en Jan Scholtmeijer
Voor info of vragen heeft: povlov@gmail.com

Extra zijn de Kerstdrive in december en de Einddrive
in april, waarbij voor iedereen een prijs beschikbaar is.
Hierbij wordt ook de inwendige mens niet vergeten.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
Rob van Dijk, telefoon 058 213 77 45 of 06 153 228 08
of Bert van der Werff, telefoon 058 215 38 32.
Op naar het volgende seizoen!

How are you? Would you like to join us and learn some English?
Wil je graag beter Engels verstaan, spreken en
begrijpen? Kom bij onze gezellige club!
Of je geen woord over de grens spreekt of al
een aardig woordje Engels beheerst: iedereen
is welkom. We leren Engels lezen, schrijven en
natuurlijk gesprekken voeren.
De leiding is in handen van Laura Ubels-Wilbers,
die al ruim tien jaar de cursus Engels in Westeinde
verzorgt. Haar doel is om gezellige en leerzame lessen te geven waarin iedereen zich op zijn/haar
gemak voelt en er fouten gemaakt mogen worden.
Met een fijne sfeer leer je meer!
Iedereen is welkom voor een gratis proefles.

Op foto linksachter: Laura Ubels-Wilbers

We beginnen na de zomervakantie weer op 7 oktober en hebben altijd les op maandagavond van 20:00 - 21:15
uur. De kosten zijn €5 per les van 75 minuten, aan het begin van de cursus in zijn geheel te voldoen.
Aanmelden kan via lauracubels@hotmail.com
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Maandelijkse activiteiten
September, oktober,
november en december 2019
Wanneer

Tijd

Activiteit

10 september , 8 oktober,
12 november, 10 december

20.00 - 23.00

Filmavond

17 september, 15 oktober,
19 november, 6 december

19.00 - 22.00

PTCC computerclub

27 september, 25 oktober,
15 november, 6 december,
27 december

20.00 - 23.00

Klaverjassen

Onder leiding van Hartje Baron
klaverjassen op vrijdagavond.

15 oktober, 19 november,
17 december

20.00 - 22.00

Thema-avond

Een gezellige avond met een gevarieerd programma en wisselend een
serieus of een luchtiger onderwerp.

Zondag 20 oktober

13.30 - 17.00

Film special
met high tea

Gabriel Vriens verzorgt in samenwerking
met de filmcommissie weer een
boeiende muziekmiddag. In de pauze
wordt een high tea geserveerd.

30 oktober, 20 november,
11 december

13.30 - 16.30

Muziekfilm op
het witte doek

Rudolf Nammensma presenteert topproducties op het witte doek zoals
een concert, musical, opera of ballet.

Zaterdag 2 november

20.00 - 23.00

Feestavond met
film en muziek

Eerst een muziekfilm en daarna
speelt een live band. Filmkijken, dansen
en gezelligheid!

Maandag 18 november

20.00 - 23.00

ALV Wijkbelang
Westeinde

Alle leden zijn van harte welkom.

Opmerkingen
Drama, romantiek, spanning of
humor komen aan bod bij de
maandelijke filmavonden.
Al bijna 35 jaar clubbijeenkomsten,
demonstraties, hulp bij computerproblemen en meer. Zie www.ptcc.nl

Behalve de activiteiten op deze pagina zal er het komende seizoen vast nog veel meer worden georganiseerd.
De jeugdige Westeinders worden ook niet vergeten, Stijn van studio Stijn organiseert weer activiteiten voor hen.
Houd de website, Facebook, publicatieborden en de NieuwsFlits in de gaten want dan mist u niets.

Bent u lid van Wijkbelang Westeinde en ontvangt u de NieuwsFlits nog niet?
Eén mailtje naar prcom@wijkbelangwesteinde.nl en het wordt geregeld.
De maandelijkse activiteiten in 2020 worden in de Buitenwesten van januari geplaatst.
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Wekelijkse activiteiten
MAANDAG
Tijd

Eindtijd Activiteit

Startdatum

Opmerkingen

13:00 16:30
Biljarten
26 augustus				
20:00 21:30
Engelse les
7 oktober
Beter Engels verstaan, spreken en begrijpen. Aanmelden bij
						
Laura Ubels-Wilbers via mail: lauracubels@hotmail.com
19:30 23:00
Biljarten
30 september

DINSDAG
Tijd
9:30

Eindtijd Activiteit
11:30

Wandelen

Startdatum
jaar rond

Opmerkingen
Met de fiets verzamelen bij de hoofdingang van de Noorderbegraafplaats. De wandelgroep fietst naar het Leeuwarder bos
om daar een mooie wandeling van zo’n 7 tot 8 kilometer te maken.
Nog vragen? Neem contact op met Hillie Tjallings via 06 288 433 63

WOENSDAG
Tijd
09:30

Eindtijd Activiteit
11:00

Gymnastiek
Nocht en Wille
voor 55+

Startdatum
4 september

10.00 12.00
Sjoelclub Lia 			
14:00 16:00
Ipad en
11 september
		
tabletles 			
		
				
19:30 22:30
Bridgeclub
2 oktober
		
Westeinde			
						
					
20:00 22:00
Naailes
28 augustus

Opmerkingen
Aan de conditie werken en fit blijven, kan bij deze gymnastiekvereniging. Na de gym is het tijd voor een kopje koffie. Kom gerust
langs om een les mee te doen en te ervaren of de gymles iets voor u
is.
Kom ook gezellig sjoelen op woensdagochtend.
Aanmelden is niet nodig, gewoon komen. Het is ook geen
verplichting om de lessen elke week te volgen. Vragen?
Mail naar Peter de Vries: povlov@gmail.com
Iedereen is op woensdag of donderdag welkom bij de bridgeclub,
ook bridgers die niet in Westeinde wonen en/of met minder ervaring.
Inlichtingen bij Rob van Dijk 058 213 77 45 of 06 153 28 08
			
of Bert van der Werff 058 2153832			
Onder leiding van Hillian Rijpstra beter leren naaien.

DONDERDAG
Tijd

Eindtijd Activiteit

Startdatum

Opmerkingen

10:00 11:00
Bakkie in
29 augustus
Een gezellige bijeenkomst voor senioren met wisselende activiteiten
		
de Buurt
zoals een spreker, een quiz of een spelletje, maar vooral met aan									
dacht voor elkaar. Kom gerust langs.		
10:00 12:00
Aquarelleren
3 oktober					
Schilderen met waterverf.				
13:30 16:30
Klaverjassen
jaarrond
Elke donderdagmiddag worden de kaarten geschud. Kom gerust
						
langs om dit populaire kaartspel mee te spelen.
Acrylschilderclub
3 oktober
13.30 15:00
Schilderen met acrylverf.
		
Passe-Partout
13:30 17:00
Biljarten
3 oktober		
19:30 22:30
Bridgeclub
3 oktober
Zie info bij de woensdag
		
Westeinde

VRIJDAG
Tijd

Eindtijd Activiteit

09:15 12:00
Biljarten
19:30 22:00
Jeu de boules
		
				

Startdatum

Opmerkingen

jaarrond					
jaarrond
Dit leuke balspel wordt gespeeld op de boulesbaan			
behalve in de
naast MFC Eeltsje’s Hiem.
winterperiode

Thuiszorg het Friese Land
staat dag en nacht
voor u klaar!
0900-8864

24 uur per dag bereikbaar
of mail naar info@thfl.nl
www.thfl.nl
Volg ons ook op Facebook

verpleging • persoonlijke verzorging • (particuliere) huishoudelijke hulp •
pgb bemiddeling • nachtzorg • begeleiding bij chronische ziekten •
specialistische verpleging • intensieve thuiszorg • begeleiding en ondersteuning •
personenalarmering • zorg op afstand • ledenservice • cursussen • particuliere zorg

