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ALGEMEEN 

2017 was een intensief jaar. Er zijn veel extra vergaderingen geweest om het samengaan van 

wijkpanel en wijkvereniging voor te bereiden. De Sesamacademie heeft daarbij goede diensten 

verleend. Op 18 april 2017 stemden de leden van Wijkvereniging Westeinde in grote meerderheid in 

met het samengaan van stichting Wijkpanel en Wijkvereniging. Alle taken en activiteiten zijn nu 

ondergebracht in de vereniging Wijkbelang Westeinde. De taken van het opgeheven wijkpanel 

behoren nu bij de commissie Leefomgeving. In deze vergadering werden ook de jaarrekening en de 

statuten goedgekeurd en werden de contouren van het huishoudelijk reglement besproken. Omwille 

van de continuïteit vormen bestuursleden vanuit de stichting en de vereniging voor een jaar het 

bestuur van Wijkbelang en zullen zij aftreden tijdens de ALV in het voorjaar van 2018. 

De start van de nieuwe vereniging Wijkbelang werd ingeleid met een feestelijke middag en het 

nieuwe logo viel goed in de smaak. Dit nieuwe logo treft u aan op alle uitingen waarbij Wijkbelang is 

betrokken, van Sinterklaasfeest tot BuitenWesten. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 november werd het huishoudelijk reglement en het 

redactiestatuut van het wijkblad en de website vastgesteld. Tevens werd het activiteitenplan en de 

begroting goedgekeurd waarbij de leden er mee akkoord gingen dat een activiteit die vraagt om een 

bijdrage uit de verenigingsgelden, voordeel aan de leden moet geven. Door de begroting en de 

jaarrekening in twee verschillende vergaderingen te behandelen beoogt het bestuur het beleid zo 

transparant mogelijk te maken en de leden de maximale inspraak te geven.  

Immers: de leefbaarheid van onze wijk is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Net voor de zomer werd na jaren van voorbereiding de sportkooi feestelijk geopend. Met heel veel 

plezier constateert het bestuur dat de deze intensief door de jeugd wordt gebruikt en dat er van 

overlast geen sprake is.  

 

BESTUUR 

In de zomer werd duidelijk dat het Cambuurstadion verplaatst gaat worden naar het WTC terrein. Er 

kwamen veel vragen vanuit de wijk en daarom werd in het wijkgebouw een extra bijeenkomst 

georganiseerd waar bewoners hun zorgen konden uitspreken. De wijk heeft aangegeven dat zij wil 

dat het bestuur van wijkbelang het proces goed volgt. We hebben ingesproken tijdens de 

raadsvergadering en nemen deel aan de overleggroep. 

In november namen we afscheid van een aantal bestuursleden. Richard Boonstra, Lieuwe Tamminga 

en Inez Link werden bedankt voor al hun inspanningen. 



 IJsbrand  Terwisscha van Scheltinga organiseerde jarenlang mede het bridgen.  En Marieke van 

Dasselaar,  initiatiefneemster van veel activiteiten zoals  het repaircafé en het  haken van de grootste 

deken. Beiden zijn helaas afgelopen jaar overleden. 

 

ACTIVITEITEN 

Samenvatting van de activiteiten. 

 

Afvalscheiding 

Het 2 jarige project is afgerond, we zijn per bewoner 33 kg minder afval gaan aanbieden in de 

Sortibak, een mooi resultaat! De werkgroep bestaande uit Ellie Pietersen, Hans van Linschoten en 

Peter van der Leij ontving een check t.w.v. €5000 van de gemeente, die ze beschikbaar hebben 

gesteld voor de fruit- en beweegtuin.  

Bakkie in de Buurt 

Iedere  donderdagochtend tussen 10 en 11 genieten zo’n 20 – 35 personen van een gezellig 

samenzijn. De ochtenden worden begeleid door Elly Knuyver, Wietske van der Veen en Thea 

Wiersma.  

Bingo 

Een aantal keer is er door Margaret Beckers een bingo georganiseerd. Met name de Kerstbingo werd 

goed bezocht. 

Bridge 

Zowel op de woensdag- als op de donderdagavond wordt er bridge gespeeld.  Rob en Rita van Dijk 

zijn de drijvende krachten. 

Tevens is in het najaar een cursus bridge voor beginners aangeboden waar 12 personen zich voor 

aanmeldden. 

Filmavonden en filmspecials 

Gedurende 7 film avonden genoten  246 betalende bezoekers van een boeiende film, uitgezocht en 

georganiseerd door Leen Bouwens en zijn team. Met een gemiddelde van 35 per avond is dit een 

goed bezochte activiteit. Ook werden er 3 specials georganiseerd.  

Klaverjassen 

Op donderdagmiddag is er een vaste club bezoekers die o.l.v. Hartje Baron en Ellenoor Roelants een 

kaartje leggen. Daarnaast is er nog een competitie op de vrijdagavond. Gemiddeld één keer in de drie 

weken strijdt een vaste groep bezoekers om de wisselbokaal.  

Leefomgeving  

De commissie leefomgeving bestaande uit Lieuwe Tamminga, Durk Visser, Henk Halma en Ellie 

Pietersen heeft zich o.a. bezig gehouden met de voorbereiding van de beweegtuin, verlichting in de 

wijk en werd de sportkooi kooi geopend. Ook zijn zijactief rond het proces rondom het WTC – 

Cambuur. 



Oud Papier 

Tijdens 13 zaterdagen is er  235.000 kilo papier opgehaald door de drie dames en vijfentwintig heren 

van de Oud Papier Ploeg. De organisatie is in handen van Hans van Linschoten, Durk Visser en Elize 

van der Meer. 

BuitenWesten 

Het wijkblad BuitenWesten, onder redactie van Yt Kruisinga, Siska Alkema en Annemarie Ruesen  is in 

2017 vier maal verschenen en is huis-aan-huis  in de wijk verspreid door de wijkposten. 

Repaircafé   

Na de eerste keren werd de aanloop beduidend minder hoewel er vier vrijwilligers klaar zaten. 

Daarom is besloten deze activiteit voorlopig niet voort te zetten. 

Sint Maarten 

Vele  jonge wijkbewoners met hun ouders, volgden het draaiorgel  tot  Eeltsje’s Hiem, waar de 

kinderen een traktatie van het bestuur ontvingen. Keimp Pijpstra en Mariska Vaartjes organiseerden 

de optocht. 

Sint Nicolaas   

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest trok meer dan 100 kinderen die hun schoen kwamen zetten tijdens de 

disco en na de intocht een cadeautje  ontvingen. 17 vrijwilligers onder voorzitterschap van Yde 

Kruisinga organiseerden het feest. 

Wijkfeest 

Ook dit jaar bezochten vele honderden bezoekers het wijkfeest dat in een gemoedelijke sfeer verliep. 

Het organiserende team: Renze Petersohn, Erik de Jong, SabineVrieseling,  Bram van der Woude, 

Tialda Iedema, Theo Jansen van der Sligte. Zie www.wijkfeest-westeinde.nl voor hun volledige 

verslag 

En natuurlijk was er weer Engelse les, biljarten, I-pad les en werd er geschilderd. 

Van een aantal  commissies en activiteiten staan de volledige jaarverslagen van 2017 op  

www.wijkbelangwesteinde.nl 

 

Bestuur Wijkbelang Westeinde     Leeuwarden, april 2018. 
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