
 

 

Wijkbelang Westeinde in 2017 

Verslagen werkgroepen Wijkbelang Westeinde 2017 

  



Wijkbelang Westeinde in 2017 Pagina 2 
 

Inhoud 

1. Bakkie in de buurt 

2. Bingo en repair café 

3. BuitenWesten 

4. Commissie Leefomgeving 

5. Oud-Papier ploeg 

6. Filmavonden en filmspecials 

7. Sinterklaascommissie 

8. Werkgroep Afvalscheiding Westeinde 

 

  



Wijkbelang Westeinde in 2017 Pagina 3 
 

BAKKIE IN DE BUURT 2017 

Donderdagochtend in Eeltje’s Hiem van 10 tot 11 uur 

U bent van harte welkom om een kopje koffie bij ons te komen drinken en wij bieden u een gezellige 

ochtend met medebewoners uit Westeinde.  

Wij nodigen zeer regelmatig een gastspreker uit en dan hoort u bijv. van alles over het 

rolstoeldansen, zelfs een demonstratie wordt voor u opgevoerd. De fysiotherapeut, de 

mondhygiëniste, de burgemeester komen voor een kopje koffie bij ons maar ook onze wethouders 

vertellen over hun bezigheden en straks krijgen we zelfs uitleg over het gebruik van ‘verdovende 

middelen’ en horen we over de wetenswaardigheden van de CH2018 waar ook de gehaakte dekens, 

waar velen van ons aan meewerken, deel van uitmaken. 

Waar mogelijk gaan we ‘op stap’, zo hebben we met elkaar ‘het huis van het heden’ bewonderd en 

net buiten de stad genoten van een high-tea!! We hebben zelfs een toneeluitvoering bijgewoond 

elders in de stad. 

Ook is er ruimte voor een ieders verhaal, leest een van ons allen weleens een verhaal of gedicht voor 

en spelen we ook een spelletje bingo. We proberen iemand uit te nodigen waar we ‘wijzer’ van 

worden, dus uw inbreng wordt op prijs gesteld, zo ook kwam de notaris op bezoek en is de 

mantelzorgmakelaar bij ons geweest om te vertellen over haar werk en bleek dat ze van grote 

betekenis kan zijn voor ons allen. 

U leest hierboven dat het op elke donderdagmorgen goed vertoeven is bij ons en we kijken dan ook 

uit naar uw komst, wij vinden het fijn als u een BAKKIE bij ons komt drinken en en dan vooral SAMEN, 

met elkaar is onze drijfveer en gezellig even  

samen- zijn!! 

Tot ziens, tot gauw 
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BINGO EN REPAIRCAFÉ 2017 

Bingo 

Op initiatief van Marieke van Dasselaar hebben we in 2017 een aantal keren een bingo 

georganiseerd. Inmiddels is er een vaste club bezoekers die genieten van de spanning en de grapjes 

tussendoor. In de herfst zorgden studenten communicatie van de NHL voor een bingo in Oud-

Hollandse stijl. En ook de kerstbingo met mooie prijzen trok veel bezoekers. Ook in 2018 zal er weer 

bingo worden gespeeld. 

Repair café 

Als proef hebben we in het afgelopen een aantal keer een Repair café gehouden. Drie heren en één 

dame zaten een ochtend klaar om kleine reparaties uit te voeren. Er werd kleding versteld en kleine 

huishoudelijke apparaten moesten weer aan de praat worden geholpen. Na de eerste keren werd de 

aanloop beduidend minder. Daarom is besloten deze activiteit voorlopig niet voort te zetten. 
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BUITENWESTEN  2017  

Het wijkblad BuitenWesten is 4 maal verschenen met een nieuwe  opmaak bij de start van 

Wijkbelang.  

Een redactiestatuut is vastgesteld tijdens ALV in november. Conform dit statuut  is de redactie 

uitgebreid met een bestuurslid. 

Gesprekken zijn gevoerd met de drukker (FE Druk). Besloten is dat  ingaande  2018 de acquisitie en 

de opbrengsten van de advertenties door en voor FE druk zijn,  ‘in ruil’ voor het drukken en binden 

van Buitenwesten in een oplage van 2000 stuks. Daarmee komen alleen nog de kosten van de 

opmaak en de redactie ten laste van de vereniging  Wijkbelang. 

In de wijk wordt BuitenWesten huis-aan-huis verspreid door de wijkposten. Daarnaast zijn er extra 

exemplaren voor clubleden, donateurs en belangstellenden, 

Yt Kruisinga 

Siska Alkema 

Annemarie Ruesen 
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COMMISSIE LEEFOMGEVING 

Gedurende het jaar zijn de nodige stappen gezet om de fusie van de Stichting Wijkpanel Westeinde 
met de Wijkvereniging Westeinde verder gestalte te geven en gaan we verder als Wijkbelang 
Westeinde. De voormalige stichting zet haar werkzaamheden voort als Commissie Leefomgeving 
onder het bestuur van Wijkbelang Westeinde. 
 
De commissie bestaat uit Lieuwe Tamminga (voorzitter), Durk Visser (secretaris) en de leden Peter 
van der Leij, Henk Halma, Ellie Pietersen en Femke van der Veer. 
We vergaderen een keer per maand en de vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op de website 
van Wijkbelang. 
 
Veel tijd is besteed aan overleg met de gemeente over het bomenbestand en het 
onderhoud/vervanging hiervan, het groenonderhoud en de strand van zaken rond bestrating, asfalt 
en trottoirs. Hierover is gepubliceerd jn ons BuitenWesten en langzamerhand worden resultaten 
zichtbaar. 
Ook wordt overleg gevoerd met Waterschap en Gemeente over een betere doorstroming van de 
vijvers in Westeinde en de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
 
Het project straatverlichting heeft veel stof doen opwaaien en het is inderdaad donkerder geworden 
in de wijk. Maar het levert wel een aanzienlijke elektriciteitsbesparing op. De aannemer heeft het 
project opgeleverd maar er volgt nog wel een evaluatiemoment dat we bedongen hebben omdat we 
pilotproject zijn. Dit zal plaatsvinden in 2018. 
 
In oktober is de nieuwe voetbalkooi opgeleverd. Het is een project geweest wat veel tijd en energie 
heeft gekost. Gelukkig wordt er veel gebruik van gemaakt en, nog belangrijker, er komen tot nu toe 
geen overlastklachten over binnen. 
 
Ook het project beweegtuin/fruittuin en aanpak fietspad langs ons MFC vergt heel veel overleg met 
de gemeente, beoordeling van offertes, het binnenhalen van subsidies en wat niet meer. Er is over 
gepubliceerd in BuitenWesten. Er is goede hoop dat de zaak in juni 2018 kan worden opgeleverd en 
dan heeft het centrumgebied van onze wijk er een mooie impuls bij gekregen. 
 
Veel tijd kost ook het volgen van de ontwikkelingen rond WTC/Cambuur. Twee leden van onze 
commissie hebben zitting in diverse werkgroepen, zoals licht/geluid, parkeerproblematiek en 
verkeersafwikkeling. De bekende zorgpunten van Westeinde worden nauwkeurig in het oog 
gehouden. 
 
Ook voor de toekomst blijven wij ons inzetten voor een mooi en leefbaar Westeinde. U kunt hierover 
lezen in het door de gemeente huis aan huis verspreide Wijkprogramma 2018. 
 
En, natuurlijk kunnen we altijd nieuwe commissieleden gebruiken. Dus, wie belangstelling heeft, 
reageren! 
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OUD-PAPIER PLOEG WESTEINDE (OPP) 

2017 was wel een opvallend jaar, omdat een paar zeer-zeer-oudgedienden de OPP hebben verlaten 

wegens andere (vrijwillige) werkzaamheden, maar toch ook vooral vanwege de deelname van drie 

dames. Zij hadden gereageerd op de uitdaging, dat oud papier ophalen toch vooral een mannenklus 

is en dat liet dit trio Women-power niet over zijn kant gaan. Er hebben zich gelukkig ook weer een 

paar (jonge) mannen gemeld. Daarnaast is na lange tijd weer eens een adres toegevoegd aan de 

route, namelijk de z.g. Koeientuin van de jonge familie Tamminga, richting Marsum. 

De ploeg, bestaande uit ruim 25 hardwerkende papierophalers, heeft in 2017 weer 13 keer op 

zaterdagochtend de handen behoorlijk uit de mouwen gestoken. Gelukkig vielen de 

weersomstandigheden alleszins mee. We zien, dat de prijs van oud papier erg fluctueert. Die prijs is 

afhankelijk van de wereldmarkt, maar schommelt rond de € 29,25 per ton. 

Ook gaat 2017 laten zien, dat het wel een jaar is waarin minder papier verzameld is. Dat heeft 

waarschijnlijk te maken, met de vermindering van de hoeveelheid reclamefolders en de sterke 

opkomst van het digitaal krantenlezen. De feitelijke getallen worden pas eind januari bekend 

gemaakt en die gegevens zijn nu, op moment van schrijven, nog niet aangeleverd. De verwachting is 

echter, dat de jaaropbrengst zal liggen rond 235 ton oud papier    (235.000 kilo!) en daarmee vloeit 

een bedrag van ongeveer € 8.200,-- in de kas van wijkvereniging Wijkbelang Westeinde. 

Natuurlijk hebben we ook weer in groepsverband gezamenlijk een feestje gevierd. Een zeer 

uitgebreid en interessant bezoek aan de Blokhuispoort, gevolgd door een gezellige maaltijd met 

partner in ons eigen Eeltsje’s Hiem. 

Hierbij een oproep voor nieuwe vrijwilligers: ben je drie á vier keer een paar uurtjes op zaterdag 

beschikbaar, wil je flink en gezellig bewegen? Geef je dan op via hvanlinschoten@hotmail.com. 

Namens de OPP, 

Elize van der Meer, 

Dirk Visser, 

Hans van Linschoten 
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FILMAVONDEN EN FILMSPECIALS 

Onder  leiding van filmfanaat Leen Bouwens en met hulp van Jaap en Corry van der Meer en Rudie 

Wartena, werd in de grote zaal van wijkcentrum Eeltsje’s Hiem van januari tot en met april en van 

oktober tot en met december elke tweede dinsdag van de maand een filmavond georganiseerd. 

De liefhebbers werden telkens getrakteerd op boeiende en vaak bekroonde rolprenten. Films die 

vooral te zien zijn in de Nederlandse filmhuizen. 

Halverwege de film was er altijd een pauze van een kwartier en na afloop een gezellige nazit.  

Het afgelopen seizoen mocht het Filmhuis Westeinde totaal 246 betalende bezoekers verwelkomen 

met een gemiddelde van 35 bezoekers per avond.  

De totale netto-opbrengst was € 657,--. 

Op zondag 22 januari, 2 april en 29 oktober vonden in het wijkcentrum filmspecials plaats met 

lezingen door Gabriël Vriens, heerlijke high teas bereid door beheerder Jappie van der Meulen en 

concertfilms vertoond door Leen Bouwens. Besproken en vertoond werden De Pastorale van 

Beethoven, het Vioolconcert van Mendelssohn Bartholdy en de 5e Symfonie van Beethoven. Het 

gemiddeld aantal deelnemers bedroeg 31. 

De netto-opbrengst, na aftrek van kosten, was € 170,50. 
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SINTERKLAASCOMMISSIE 2017 

 

Wat is de inhoud van de activiteit. 

 

Sinds 1977 organiseert de Wijkvereniging Westeinde een eigen Sinterklaas-intocht in de wijk. Waar 

het team ooit begon met 5 a 6 vrijwilligers, 3 Pieten, een Sint en ondersteuning, is de groep in 2017 

van een andere grootte: 6 Zwarte Pieten, Sinterklaas, en bijna 10 vrijwilligers die de ondersteuning 

doen. Dat maakt het dat de commissie elk jaar weer kan groeien en een vrolijk en mooi 

Sinterklaasfeest voor de kinderen kan maken. Want daar doen ze het voor!  

 

De commissie begint in mei met de eerste vergadering, na de zomervakantie wordt de frequentie van 

vergaderen opgevoerd om alle zaken op tijd op orde te krijgen. De manier waarop Sinterklaas en 

Pieten aankomen bij het wijkgebouw wordt bedacht, de route uitgezet en verkend, alle contacten 

worden gelegd en besproken, het thema van het Grote Sinterklaasfeest in de middag uitgewerkt en 

alle overige zaken verdeeld. Om na het Sinterklaasfeest, ’s avonds bij het afsluitende eten, direct 

weer vooruit te kijken naar het volgende jaar. 

 

Met welk doel is deze uitgevoerd. 

 

De laatste zaterdag van november is elk jaar de dag van de Westeinder intocht. Op de vrijdag ervoor 

wordt alles klaar gemaakt en in het wijkgebouw verzameld. ’s Avonds mogen de kinderen tot 8 jaar 

hun schoen zetten in het wijkgebouw waarbij 2 Pieten de schoentjes in ontvangst nemen. Dit jaar 

hebben we er voor gekozen om een pietendisco te organiseren dit was zo’n groot succes dat de 

ruimte te klein was en kinderen helaas op de gang moesten staan. Voor aankomend jaar zouden wij 

het graag breder aanpakken en een grote zaal hiervoor reserveren. 

 

Op zaterdagmorgen begint de dag rond 7 uur met schminken, voorbereiden en klaarmaken. Om 11 

uur arriveert het gezelschap bij het wijkgebouw om daarna een uur durende optocht door de straten 

van Westeinde te maken. Na het welkom van de wijkvereniging, een kort bezoek aan kapper Kingma 

en de lunch, begint het middagprogramma.  

 

Sinds 5 jaar begint het met een half uur voor de kinderen Downsyndroom Friesland. Al jaren op het 

programma een half uur voor de bewoners van Talant. Daarna mogen de kinderen hun schoenen 

komen ophalen, die gevuld is met een cadeautje. 

 

Afgelopen jaar hebben we vanwege de grote opkomst voor het inleveren van de schoentjes er voor 

gekozen om de kinderen in te delen in 3 groepen. Elke groep krijgt persoonlijke aandacht in een 3 

kwartier durende show uitgevoerd door Sinterklaas en zijn pieten. 

 

Hoeveel mensen zijn hiermee bereikt. 

 

Ieder jaar merken wij een stijgende lijn met betrekking tot het aantal kinderen wat word bereikt. Dit 

zien wij met name terug in de aantal schoenen wat word ingeleverd door de kinderen. Elk afgelopen 

jaar zijn er meer schoenen als het voorafgaande jaar ingeleverd. 
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In de jaren 80 en begin jaren 90 werden er op het hoogtepunt 300 a 400 schoentjes ingeleverd. Later 

zakte dit tot onder de 100. De afgelopen jaren is het aantal schoentjes weer in aantal gestegen tot 

ruim boven de 100. 

 

Ieder jaar heeft de commissie een budget voor het kopen van cadeautjes en strooigoed, het 

onderhoud van de diverse kleding, maar ook de inhuur van een paard en een muziekkorps. Een 

verruiming van het budget zou wenselijk zijn. 
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WERKGROEP AFVALSCHEIDING WESTEINDE (w.A.S) 

In juni 2017 is het tweejarig project Afvalscheiding in de wijk afgesloten met de uitreiking van de 

gemeentelijke cheque ter waarde van € 5.000,- die de gemeente in het vooruitzicht had gesteld om 

de afvalproef te laten slagen. Tijdens de feestelijke afsluiting van het project is een fiets van 

gerecycled materiaal uitgereikt aan de winnaar van Afvalwedstrijd. 

Op velerlei manieren is bewust omgaan met Afvalscheiding door de w.A.S. onder de aandacht van de 

wijkgenoten gebracht: met o.a. brieven, flyers, huis aan huisbezoek, het verstrekken van een Glastas 

en een Biobakje en het organiseren van een Ruilmarkt. Een groot deel van de inhoud van de Sortibak 

bestaat nog steeds uit materiaal dat er niet in thuishoort. Het ambitieuze doel van het project was 

het afval in de Sortibak te verminderen met 61 kg per inwoner per jaar. Uiteindelijk is de 

vermindering 33 kg per inwoner per jaar geworden, een prima resultaat! 

De werkgroep werd tijdens de Afvalscheidingsproef ondersteund door de gemeente Leeuwarden en 

afvalverwerker Omrin. 

 


