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In de afgelopen maanden is er op TV en in de pers veel aandacht 
besteed aan 5 mei en het feit dat wij in vrijheid leven.  Dat vrijheid 
niet zomaar vanzelfsprekend is, daar kunnen we nooit genoeg bij stil 
staan. Wij zijn vrij dankzij het offer dat anderen brachten. Want vrij-
heid heeft ook een prijs! 

Vier jaar geleden bezochten wij in juni de invasiestranden in Nor-
mandië.  Iedere meter ademt daar historie. In talloze grote en klei-
nere musea wordt de geschiedenis verteld. Ontroerd raak ik dan 
door het verhaal van de gewone soldaat. De jongen die vanuit de 
fabriek in Missouri of vanaf de boerderij in Oklahoma zich moreel 
verplicht voelde om Europa te bevrijden. Optimistisch, met het idee 
dat de klus in een jaar tijd wel geklaard zou zijn. Bijna altijd zonder 
zich te realiseren welke gruwelijkheden hem te wachten stonden. 

Vaak liep ik daar met een brok in de keel. En de kostbare ontmoetin-
gen met enkele veteranen staan in ons geheugen gegrift. Dat wij in 
Europa in vrijheid mogen leven, hebben we te danken aan de gewone 
jongens die niet aan de kant bleven staan toen het er op aan kwam.  

En wat heeft bovenstaand verhaal nu te maken met Westeinde? 

Ruim twee jaar geleden heb ik Ja gezegd op een noodkreet van een 
vriendin: wil je het bestuur komen versterken.  Ik woonde hier al 18 
jaar en had niet zoveel met het hele wijkgebeuren. Maar wanneer 
iemand om hulp vraagt, dan heb ik van huis uit meegekregen dat ik 
mijn best doe om te helpen. 
De afgelopen twee jaar heb ik boeiende mensen ontmoet, vele 
gesprekken gevoerd, fouten gemaakt, verontschuldigingen aange-
boden, talloze zaken opgepakt, bingo’s georganiseerd, verslagen 
geschreven, uitleg gegeven, nagedacht, mee geholpen, bestuurd, 
getelefoneerd, subsidies aangevraagd, samen met het wijkpanel  
Wijkbelang Westeinde gestalte gegeven.

En nu heb ik als voorzitter en wij als bestuur HULP nodig!  HULP om 
het bestuur weer op volle sterkte te krijgen. HULP om nog meer ac-
tiviteiten te organiseren. HULP om de perikelen m.b.t. het wijkge-
bouw tot een goed einde te brengen.

Wie komt er uit zijn/haar stoel? Jongeren zijn HEEL erg welkom. 
We garanderen jou een hartelijke ontvangst en een dynamische tijd!

Margaret Beckers 
voorzitter Wijkbelang Westeinde 

van de bestuurstafel
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aangeven zodat er een verkiezing mogelijk is. Als zich 
een nieuw bestuur aanmeldt is het huidige bestuur 
bereid het stokje over te dragen. Na een korte, inge-
laste pauze, werd gestemd over het voorstel om de 
verkiezing van het bestuur te verdagen naar een ALV 
in juni. Hiermee werd tijd gecreëerd om de huidige 
situatie te overzien en nieuwe bestuursleden de kans 
te geven om zich aan te melden. Zelfs een compleet 
bestuur, kan zich aanmelden. Dit voorstel werd met 
27 stemmen voor en 14 tegen, aangenomen.

Activiteiten
Een greep uit oude en nieuwe activiteiten:
     De wijkfeestcommissie heeft het initiatief tot een 
Buurtcafé genomen. Op zaterdagavond was de gele-
genheid om elkaar te ontmoeten.  Wellicht wordt dit 
na de vakantie weer opgepakt.
     Dit jaar bezocht de Paashaas / paashazen ons 
wijkgebouw, 105 kinderen hebben hiervan genoten. 
Elders in dit blad ziet u de foto’s en leest u een kort 
verslag.
     Twee keer is er voorafgaande aan de filmavond 
met elkaar gegeten. Dit was een succes. 

 Wijkbelang denkt mee in de plannen voor de ontwik-
keling van het WTC. Daar heeft de wijk om gevraagd. 
We letten op de parkeeroplossing en op de afwikke-
ling van verkeersstromen, m.n. het kruispunt Har-
lingerstraatweg.
     De nieuwe straatverlichting is geëvalueerd. Op 
enkele plaatsen worden lampen bijgeplaatst. 
     Het onderhoud van de trottoirs is ook een punt van 
aandacht.
     De groenvoorziening is belangrijk in onze wijk. De 
ingezaaide proefvakken pakken niet helemaal goed 
uit. De gemeente is verantwoordelijk voor het on-
derhoud en beplanting maar Wijkbelang praat mee. 
Vanuit de zaal wordt er voor gepleit dat het snoeien 
van slootkanten minder rigoureus moet gebeuren of 
tenminste in gedeelten zodat broedende watervo-
gels een veilige plek kunnen houden.
     De nieuwe bomen bij de beweegtuin zijn geplant. 
Eind mei worden de toestellen geplaatst. 
De beweegtuin wordt tijdens het wijkfeest in juni 
feestelijk geopend. De renovatie van het voet- en 
fietspad staat voor de herfst op de planning. 
Omdat hier meerdere partijen bij zijn betrokken, is 
dit een lastige klus.

Tot slot doet de commissie een oproep aan de inwo-
ners om ideeën en voorstellen in te dienen bij het 
bestuur. 

De voorzitter haakt hier op in en vraagt of er ideeën 
zijn vanuit de leden m.b.t. het organiseren van activi-
teiten in de wijk. Tjeerd Heidstra reageert hierop met 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 24 april jl.
Op 24 april werd de Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Er waren ca. 60 wijkbewoners aan-
wezig, voor het grootste gedeelte waren het leden. 
Ook wethouder Herwil van Gelder en een aan-
tal gemeenteraadsleden woonden de avond bij.

De voorzitter deelde mee dat wijkpanel en wijkvere-
niging inmiddels ook juridisch en financieel één ge-
heel vormen: Wijkbelang Westeinde.

Wijkgebouw
Vanaf 1 januari is de situatie m.b.t. het wijkgebouw 
hectisch. De vergadering bedankte met een applaus 
de vrijwilligers die hun schouders er onder hebben 
gezet, zodat de clubs hun activiteiten konden blijven 
houden. Vervolgens werd m.b.v. sheets toegelicht dat 
Wijkbelang één van de gebruikers van het gebouw is, 
maar dat Beheerstichting It Hiem, waarin Wijkbelang 
samen met Palet zitting heeft, het gebouw moet be-
heren. Omdat Palet zich per 1 januari 2017 heeft te-
ruggetrokken uit het wijkgebouw is de exploitatie van 
het wijkgebouw eigenlijk onmogelijk geworden.  

Goed nieuws
De beweegtuin is in ontwikkeling. De bomen zijn 
geplant en de toestellen komen op korte termijn.  
Wijkbelang heeft ook zitting in de werkgroepen die 
inspraak hebben in de plannen  rond het nieuwe Cam-
buurstadion, e.e.a. conform een eerder besluit van de 
leden.  En ook dit jaar komen er weer prachtige bloe-
men aan lantaarnpalen, bloemen in de verkeersrem-
mers en zijn hoeken in de wijken ingezaaid. 

Financiën
Keimp Pijpstra lichtte de jaarrekening toe en hij be-
dankte Klazina Jaarsveld, Erik de Jong en Leen Bou-
wens voor hun goede bijdrage aan de financiële stuk-
ken. Hoewel ook dit jaar een negatief resultaat werd 
geboekt is de financiële situatie van Wijkbelang nog 
steeds gezond. De kascommissie heeft de boeken ge-
controleerd en verleende haar goedkeuring.

Bestuur
In april 2017 is het bestuur aangetreden met daar-
bij de toezegging dat zij allen hun zetel na een jaar 
ter beschikking stellen. Het bestuur bestaat nu uit 4 
personen en dat is te weinig. Helaas waren er geen 
kandidaten.  Daarop stelde het bestuur voor om een 
nieuwe ALV uit te schrijven, een noodoproep te doen 
in BuitenWesten en dan op de volgende ALV hopelijk 
voldoende bestuursleden te kunnen benoemen.
Een aantal personen gaf aan het hier niet mee eens 
te zijn. Zij dachten dat er wellicht kandidaten zijn die 
niet in de huidige setting van het bestuur willen mee-
draaien. De voorzitter antwoordde daarop  dat deze 
leden dit open en eerlijk zouden moeten en kunnen 
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het voorstel om in de ALV van november 2018 aan de 
hand van de begroting alle ingediende voorstellen en 
plannen te bespreken. De vice-voorzitter geeft aan 
dat dit past binnen de missie van het bestuur voor 
openheid en transparantie. De leden van de vereni-
ging beslissen!

Wijkgebouw
Keimp Pijpstra geeft aan dat het belangrijk is om te 
weten wat er met de beheerstichting gaat gebeuren. 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur van mening 
is dat zij de beheerstichting niet in stand kan houden. 
Door de gewijzigde omstandigheden de laatste twee 
jaar en het terugtrekken van Palet, is het zowel finan-
cieel als qua inzet en kennis niet langer mogelijk het 
gebouw gezond te exploiteren.  
Opties voor het bestuur zijn ‘terug naar vroeger’ door 
alleen met vrijwilligers te werken of de gebruiks-
rechtverlening terug te geven aan de gemeente 
als medehuurder van het pand, waarbij Wijkbelang 
samen met andere verenigingen als onderhuurder 
gebruik blijft maken van het pand. 

Wethouder Van Gelder geeft aan dat de gemeente op 
dit moment geen partij is in deze, omdat Palet ook 
nog steeds huurder is tot 2034. Hiermee is de huur 
afgedekt. De voorzitter antwoordt dat dit correct is. 
Echter, de exploitatiekosten zijn nog steeds (te) hoog 
en worden niet gedekt door de inkomsten. Lieuwe 
Tamminga doet een oproep om met ideeën te komen 
voor een betere exploitatie. 

De voorzitter geeft aan dat het vorig jaar door 
Koninklijke Horeca Nederland uitgevoerde onderzoek 
heeft uitgewezen dat commerciële uitbating van het 
gebouw niet rendabel kan zijn. Op een vraag uit de 
zaal waarom de Stichting Swettehiem wel activiteiten 
kan ontplooien antwoordt de vice-voorzitter dat deze 
stichting geen vaste exploitatielasten heeft en vrij-
elijk kan beschikken over de ruimtes in het gebouw. 
De voorzitter benadrukt dat het doel van Wijkbelang 
Westeinde is om activiteiten voor de wijk te organ-
iseren en dat zij niet verantwoordelijk is voor de ex-
ploitatie van het wijkgebouw. Deze verantwoordelijk-

heid ligt bij de beheerstichting waarin Wijkbelang en 
Palet samen deelnemen maar waaruit beide partijen 
zich dus willen terugtrekken.
Vanuit de zaal kwam de vraag waarom enkele clubs 
in januari voor een dichte deur van het wijkgebouw 
stonden. De voorzitter antwoordt dat er een slechte 
overdracht is geweest van de vorige beheerder naar 
het bestuur van de beheerstichting. Zo was niet 
duidelijk welke afspraken er lagen en was er lang 
maar één sleutel. Wijkbelang heeft haar uiterste best 
gedaan. 

Rondvraag
Op een vraag van Fokke naar de gevaarlijke ontslui-
ting van de Jan Jelles Hofleane naar rondweg (Vale-
riusstraat) licht Lieuwe toe dat dit bewust zo is ge-
creëerd om de verkeersstromen via het kruispunt met 
de Harlingerstraatweg te laten gaan.
Yt Kruisinga informeert naar de mogelijkheid tot het 
plaatsen van een elektrische laadpaal in de wijk. 
Mevrouw Hagen geeft aan dat de gemeente hiervoor 
beleid heeft en dat de commissie Leefomgeving con-
tact kan opnemen.
De datum voor de extra ALV in juni wordt z.s.m. in de 
BuitenWesten en op de website bekend gemaakt.
De voorzitter doet het verzoek aan het mogelijk nieu-
we bestuur om een plan te maken en dit aan te leve-
ren voor publicatie. Het zou mooi zijn wanneer er iets 
te kiezen is.  De kopij moet 9 mei worden ingeleverd.
Verder zal het bestuur trachten een commissie van 
wijze mannen en vrouwen te vinden die wil meeden-
ken over de koers van Wijkbelang en wijkgebouw.
Om 22.10 uur bedankte de voorzitter iedereen harte-
lijk voor hun komst en werd er nog gezellig nagepraat 
aan de bar.
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Gelukkig heeft ondertussen een aantal prima vri-
jwilligers zich de perikelen rondom het wijkgebouw 
aangetrokken en is er weer sprake van een redelijke
bezetting van het gebouw voor de wekelijkse en 
maandelijkse activiteiten. Daarnaast doet de nieuwe 
beheerder flink zijn best om meer inkomsten voor het 
wijkgebouw te genereren. 

De tijd en energie van bovengenoemden is uiteraard 
ook aan grenzen gebonden en dan blijkt de hoeveel-
heid vrijwilligers toch te klein te zijn voor de vele 
activiteiten die we gewend waren aan te bieden in ons 
prachtige, maar nu onrendabele wijkgebouw. 
Hopelijk zullen de adviezen van de CvA leiden tot 
positieve oplossingen van de ontstane problematiek.

Ad4. Bestuursverkiezing
Conform de besluiten rond de fusie van Wijkvereni-
ging Westeinde met de Stichting Wijkpanel Westeinde 
hebben alle (tijdelijke) bestuursleden van Wijkbelang 
Westeinde hun functie beschikbaar gesteld tijdens  de 
ALV van 24 april jl. 

De bestuursleden stellen zich verkiesbaar, mits zich 
leden melden als kandidaat voor uitbreiding van 
het bestuur: Margaret Beckers stelt zich verkiesbaar 
als voorzitter. Durk Visser, Hans van Linschoten, An-
nemarie Ruesen als  bestuursleden, volgens rooster 
van aftreden zoals vermeld in het Huishoudelijk Re-
glement, waarbij de voorzitter in functie gekozen 
moet worden.  

Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie dan 
komen wij graag met u in contact.
Wilt u zich ook kandidaat stellen voor een bestuurs-
functie dan dient u dit  voor aanvang van de algemene 
ledenvergadering op 26 juni 2018 te melden, bij de 
Durk Visser, secretaris van het bestuur, mail naar:
secretaris@wijkbelangwesteinde.nl 

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het 
concept verslag van de ALV van 24 april 2018 vindt u 
op onze website: www.wijkbelangwesteinde.nl

Neem uw ledenpasje mee om te kunnen stem-
men.  U ontvangt uw stembiljetten na overleg-
ging van uw ledenpasje.

AGENDA
1. Opening 
2. Concept verslag ALV 24 april 2018
3. Advies Commissie van Advies
4. Bestuursverkiezing
5. Rondvraag
6. Sluiting

Ad. 3 Commissie van Advies (CvA)
Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering van 
Wijkbelang is de wens naar voren gekomen om een 
clubje mensen mee te laten denken met het tijde-
lijke bestuur van de Vereniging over de toekomst van 
de activiteiten en het wijkgebouw. 
Daarvoor hebben zich beschikbaar gesteld: Elize van 
der Meer, Geertje de Jong en Tjeerd Heidstra. Een 
afvaardiging van het Bestuur heeft een informatief 
gesprek gevoerd met de CvA. Daarin zijn zoveel mo-
gelijk vragen van de CvA beantwoord en heeft het 
Bestuur aan de CvA gevraagd om adviezen inzake:

De toekomst van activiteiten van Wijkbelang   
in Eeltsje’s Hiem;
   Het werven van vrijwilligers, bestuursleden (met  
   name een penningmeester)  en ondersteuners;
   Alternatieven op gebouwgebied;
   De ontvlechting van de Beheerstichting ’t Hiem  
   waar mogelijk;
   Andere relevante onderwerpen aangaande Wijk-
   belang.

De CvA krijgt hiermee een brede en algemene 
opdracht om te adviseren voor de korte en lange ter-
mijn, om de ontstane situatie  het hoofd te bieden.
Gevraagd en besproken is dat de CvA voor de leden-
vergadering een advies zal formuleren.

Daarnaast vraagt de feitelijke situatie rondom het 
bestuur om maatregelen. Het viertal vrijwillige tijde-
lijke Bestuursleden staat op het volgende standpunt:
Het huidige totaal aantal van vier (tijdelijke) 
bestuursleden is een te kleine basis voor een dege-
lijk bestuur, zeker een penningmeester wordt node 
gemist. Wanneer per 1 juli aanstaande geen uitbrei-
ding van het bestuur is gevonden, legt dit bestuur zijn 
taken binnen de Vereniging neer en zal zij zorgen voor 
een nette afhandeling van de ontstane situatie.

Extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 juni as.

Uitnodiging! Kom naar de extra ledenvergadering op 
dinsdag 26 juni as. om 20.00 uur in MFC Eeltsje’s Hiem

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt alle leden van harte uit voor de EXTRA ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING op 26 juni 2018, aanvang 20.00 uur in MFC Eeltsje’s Hiem. 
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SLOT STUK OF
SLEUTEL AFGEBROKEN?
onze monteurs staan voor u klaar!

24 uursservice
058 - 212 88 24
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UW SPECIALIST IN: SLEUTELS, KLUIZEN EN BEVEILIGING

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
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Wij weten niet of de recente ontwikkelingen ook 
gevolgen hebben voor de plannen die POIESZ heeft 
met ons winkelcentrum, dat zoals bekend, door hen 
is aangekocht.

De zorgen van Westeinde rond winkelcentrum, even-
tuele parkeerparkeeroverlast en aanpassing van de 
kruising Harlingerstraatweg-Slauerhofweg blijven 
bestaan en wij volgen de actualiteit.

Gebiedsontwikkelingen WTC - Cambuur

Zoals bekend zijn de ontwikkelingen in de ijskast 
gezet nu partijen het op een aantal punten niet 
eens zijn. Volgens onze info wordt alles op alles 
gezet om de zaak vlot te trekken.

Het belangrijkste struikelblok is een bouwaanvraag 
van Bauhaus aan de Slauerhofweg, vlak bij het nieu-
we Cambuurstdion en bijbehorende ontwikkelingen 
rond het WTC.

Laten we hopen dat men tot een oplossing komt want 
het ontwikkelde stedebouwkundig plan ziet er goed 
uit en het bestuur Wijkbelang Westeinde vindt het 
nog steeds een mooie opsteker voor de westkant van 
Leeuwarden en dus ook voor Westeinde.

Op 18 april was er een voorlichtingsavond in het 
WTC rond dit project. Het idee is dat door middel 
van aardwarmte het WTC/Cambuurgebied ver-
warmd kan worden en mogelijk uitgebreid kan 
worden naar aanliggende woonwijken.

Het onderzoek naar de technische mogelijkheden en 
kansen gaat door ondanks de huidige ontwikkelingen 
rond WTC/Cambuur, zoals hierboven beschreven.

Er is een lijst van “veelgestelde vragen” rond dit 
project. Een klein aantal vragen en antwoorden leest 
u hieronder, de gehele lijst met “veelgestelde vragen”  
vindt u op de website: www.wijkbelangwesteinde.nl

ECW staat voor? 
Energie Coöperatie Westeinde.

Moeten we straks elektrisch koken? 
Ja, het gasnet zal verdwijnen, dus koken zal elektrisch 
gaan.

Hoe diep wordt er straks geboord? 
Ongeveer 2.700 meter.

Wat is de levensduur van een boorput, hoe lang kan 
je warm water oppompen? 
Na ongeveer 40-50 jaar koelt het bodemwater iets
af door de terugvoer van het afgekoelde water.

Moet er na de periode weer een nieuwe boring 
worden gedaan? 
Eén van de mogelijkheden is dan inderdaad een 
nieuwe boring. Er zal dan eventueel een nieuwe plek 
worden gezocht voor de boring.

Aangezien de temperatuur onder Leeuwarden 
echter behoorlijk hoog ligt (ruim 90 graden) kan nog 
geruime tijd geproduceerd worden tot de ondergrens 
voor invoer in het warmtenet bereikt is.
De relatief hoge temperatuur onder Leeuwarden geeft 
dus ruimte om langer te produceren.

Geothermie en warmteproject



Tandartsencentrum Camminghaburen bestaat al meer dan 
10 jaar en behandelt patiënten vanuit Leeuwarden en omge-
ving. Wij zijn gevestigd in het prachtige pand in het centrum 

van Camminghaburen, makkelijk bereikbaar en staan open voor nieuwe patiënten. Bij ons vindt u alle 
tandheelkundige behandelingen onder één dak, in een prettige en geruststellende sfeer. 

 

Maak kennis met onze praktijk 

Tandartsencentrum Camminghaburen       T: 058-2660556        
Havingastate 9E-11  8925AZ Leeuwarden        E: info@tpcam.nl   
            www.tandartscamminghaburen.nl 

Hoog kwalitatieve tandheelkunde met aan-
dacht voor de patiënt In onze sfeervol ingerichte 
praktijk met ruime, mooie behandelkamers en mo-
derne apparatuur, biedt ons vertrouwde, klantvrien-
delijke behandelteam, bestaande uit meerdere 
tandartsen en mondzorgverleners, met veel plezier 
een hoog kwalitatieve, complete tandheelkundige 
zorg aan. De prettige, vriendelijke sfeer van onze 
praktijk wordt door patiënten benadrukt als één van 
onze belangrijkste kenmerken. Ons motto -  tand-
artsbezoek hoeft helemaal niet als onplezierig te 
worden ervaren ! 
 
Alles onder één dak Bij ons wordt het complete 
spectrum aan behandelingen aangeboden en wor-
den de nieuwste behandelmethoden toegepast. Zo 
kunnen onze patiënten in de eigen vertrouwde om-

geving behandeld worden. U kunt bij ons terecht 
ook voor orthodontische behandelingen, implanta-
ten, kunstgebit en klikgebit voor tandeloze patiën-
ten. Er is ook een ultramoderne CEREC  voor het 
vervaardigen en in één dag plaatsen van perfect 
passende kronen, inlays en bruggen.  
 
Adres voor angstige patiënten Blijkbaar zijn wij 
– door “mond tot mond reclame” -  bekend als prak-
tijk waarin ook de meest angstige patiënten be-
handeld kunnen worden.  Mogelijk komt het door 
onze manier van omgaan met patiënten. Wij nemen 
altijd de tijd voor de patiënt, wij luisteren en wij 
communiceren. Wij leggen altijd duidelijk uit wat er 
moet gebeuren en waarom. En – niet minder be-
langrijk - er wordt door ons team met veel plezier 
gewerkt in de praktijk, en dat stelt mensen gerust.   

OP ZOEK NAAR EEN TANDARTS?  
Inloopspreekuur voor nieuwe patiënten  

iedere dinsdag tussen 17:00 en 18:00 

Beugel nodig? 

Perfect passende CEREC 3D 
kroon in één dag?  

NIEUW: Tanden bleken in 
de praktijk 

NIEUW: Invisalign -  
een onzichtbare beugel 

Mist u tanden of kiezen? 
Implantaten! 

Uw gebit verfraaien? 
Facings of bleken? 

Angstig voor de tandarts?  

Tijdens dit spreekuur is het mogelijk om HELEMAAL VRIJBLIJVEND  
langs te komen, een kijkje te nemen in onze praktijk en kennis  

te maken met ons team.  Uiteraard kunnen nieuwe patiënten zich ook  
telefonisch, aan de balie of via onze website inschrijven. 

U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Kunstgebit zit los?  
Klikgebit! 

INFORMEER U NAAR  
DE MOGELIJKHEDEN. 
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Wie vrijdagmiddag 30 maart langs het 
wijkgebouw wandelde, keek zijn ogen uit. 
Meer dan 100 kinderen waren afgekomen op 
Stijn’s Paasfestijn. 

Zenuwachtig kwamen ze binnen en dronken 
van de limonade.  Daarna barstte het feest los. 
Clown Stijn trad op als quizmaster en vroeg 
welke dieren allemaal eieren leggen. Misschien 
ook wel een olifant?  
Grote hilariteit!  Voorzichtig kwam er een paas-
haas om het hoekje.  De kinderen natuurlijk 
gillen en met wijzende vingertjes clown Stijn 
proberen ook de paashaas te laten zien. Maar 
hij was steeds net te laat …. Uiteindelijk was er 
zowel een roze als een bruine paashaas en was 
het feest compleet.

De kinderen vanaf 7 jaar gingen met de roze 
paashaas naar het grote speelveld en hebben 
daar eieren gezocht. De jongsten zochten met 
vuurrode koontjes in en rondom het wijkge-
bouw.

Uiteindelijk werden alle gezochte (plastic) eie-
ren ingeleverd en kreeg iedereen een lekkere 
traktatie mee naar huis. De vinders van het 
gouden ei ontvingen een mooie prijs!

Dit Paasfestijn was een geweldige activiteit, 
helemaal bedacht en georganiseerd door 
ouders en jongeren uit de wijk. Er is geblogd, 
gevlogd en gefacebooked.  Voor herhaling vat-
baar! En een compliment aan de ouders die na 
afloop even meehielpen het gebouw weer net-
jes te maken!

S t i j n s
P A A S
f e s t i j n

Tekst: Margaret Beckers
Foto’s: Siska Alkema
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Tekst:  Annemarieke Visser
Foto’s: Siska Alkema

dat die plekken zo centraal gelegen liggen, dat was 
vroeger ontzettend handig. En dat allemaal gezien 
haar prachtige tijd in de Hoofdstad Operette.

Angela werd met haar zangtalent stiekem al 
ontdekt in 1973. Ze deed mee aan de wedstrijd ‘Ted en  
de meesterkwissels’. Na deze wedstrijd zat ze bij een 
amateurclub in Arnhem en merkte in die tijd een ad-
vertentie op in de Telegraaf. De Hoofdstad Ope-
rette zocht een sopraan. Dé kans voor Angela om bij 
het Amsterdamse gezelschap te komen. ‘Dus ik rea-
geerde op die advertentie en voor ik het wist, mocht ik 
op auditie in Carré. Dat was enorm spannend natuur-
lijk maar ja, toen deed ik dat ‘gewoon’ even weet je 
wel?

In de jury zat uiteraard de directrice van de Hoofdstad 
Operette en zij was degene die ook in de jury zat van 
de wedstrijd waar ik het net over had. Ze had mij her-
kend en was zo onder de indruk van me. 
Niet veel later ontving ik een brief waarin stond dat ik 
was aangenomen!’, vertelt Angela. Ik zie de twinkeling 
in haar ogen als ze het erover heeft. Ik kan me voor-
stellen dat als je de theaterwereld in wilde vroeger, dat 
dit de uitgelezen kans was. Angela ging een glansrijke 
carrière tegemoet. Ze repeteerde veel, stond vervol-
gens vijf dagen per week op het podium en wist samen 
met het internationale gezelschap van zo’n 75 man, 

Hoofdstad Operette. Een van oorsprong Amster-
dams  gezelschap dat in 1945 werd opgericht door 
Meyer Hamel en Otto Aurich. Het was een voort-
zetting van de vooroorlogse Fritz Hirsch Operette. 

Het zal bij, zeker de jeugd van tegenwoordig, veel
mensen wellicht niet gelijk een belletje doen rinkel-
en, maar wat was het in die tijd een succesvol 
operettegezelschap. De van oorsprong Britse Angela 
van Koningsveld-Simms kreeg een rol als sopraan en 
had er de tijd van haar leven. Ze vertelt er graag alles 
over en dus ging ik bij haar langs om haar te ontmoe-
ten.

Glansrijke carrière
Het is een prachtige zondagmiddag in mei als ik bij 
Angela op bezoek ga. Terwijl ze een glas water voor 
me haalt, zie en hoor ik de vogeltjes en vlinders die 
genieten in al het groen wat haar tuin te bieden heeft. 
Ik kan me voorstellen dat het er fijn woont en dat 
wordt enthousiast beaamd door Angela.
‘Ik heb me nog nooit echt ergens thuis gevoeld, be-
halve hier in Leeuwarden. Dit is mijn thuis en daar 
geniet ik enorm van. Zelfs mijn dochters, die elders in 
Nederland wonen, komen hier graag en voelen zich 
dan net zo als ik.’ Toch heeft ze niet altijd in 
Leeuwarden gewoond maar in Veenendaal en Rhe-
nen. Nu zou ze er niet meer willen wonen, maar 

‘Het was de mooiste tijd van mijn leven!’
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de theaterwereld te vermaken en te inspireren. Met 
weelderige kostuums en prachtige decors, speelde het 
gezelschap in alle grote en kleinere schouwburgen in 
Nederland. Angela was bescheiden maar genoot vol-
op van de operettes. Tot in 1986 het noodlot toesloeg. 
‘Ik raakte in Spanje betrokken bij een frontale botsing, 
waarna ik jarenlang heb moeten revalideren. Na vijf 
jaar knapte ik weer een beetje op maar zingen ging 
niet meer. Of ik het jammer vind dat ik niet meer bij 
de Hoofdstad Operette was? Nee, dat was toen een 
mooie tijd. Wél was het de mooiste tijd van mijn 
leven, dat is één ding wat zeker is. Ik ging na het onge-
luk nog geregeld naar de repetities en premières,  
maar dat hield op een gegeven moment op. Het was 
goed zo’, geeft Angela aan. 

Een wereldburger 
Toch maakt de Hoofdstad Operette nog altijd een 
deel uit van Angela haar leven. ‘Ik heb nog veel con-
tact met een aantal van mijn oud-collega’s. Het zijn 
mijn vrienden en we zien elkaar nog altijd. Toen ik in 
het gezelschap mocht spelen, leerde ik veel mensen 
kennen. Het werd familie en heel mijn leven draaide 
om de  Hoofdstad Operette. Als muziek- en acteer-
liefhebber schept dat gelijk een band en dat is fijn’, 
vertelt Angela. Dat ze voorheen zo haar plek vond bij 
de  Hoofdstad Operette en nu dus in Leeuwarden, dat 
is iets wat niet altijd in haar leven zo is geweest. 

Als dochter van een Britse officier, ging ze als kind 
met haar ouders mee naar de plek waar haar vader 
naartoe was uitgezonden. Zo verbleef ze enige jaren 
in Pakistan, woonde ze onder andere in Egypte en Is-
raël, dus een echte vaste verblijfsplaats was er niet bij 
voor Angela. 
‘Dit was natuurlijk harstikke lastig met school. Toen 
ik naar Pakistan vertrok, zat ik net op de middelbare 
school. In Pakistan waren geen scholen dus ik kon 
daar niet verder. Ik heb een tijdje privéles gehad,  

maar het was allemaal moeilijk’, vertelt Angela. Tot ze 
in 1960 definitief naar Nederland kwam en hier haar 
eigen gezin en dus ook haar carrière op kon bouwen. 
En dat is waar Angela enorm van heeft genoten. ‘Dat 
doe ik nu lekker hier in Leeuwarden. 

Ik ben nog op visite geweest bij mijn zus in Engeland,  
maar ik voelde heimwee naar de stad, mijn plekje in 
Leeuwarden. Ik zit hier helemaal op mijn plek, dit is 
mijn thuis,’ aldus Angela. 
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Zonnepark Westeinde
De voorbereidingen voor het zonnepark bevinden zich in de laatste fase. De aanbesteding is bijna rond 
en qua financiering zitten we ook in de eindfase. Maar, zoals bij veel grotere projecten, moeten er ook 
hier nog over een aantal zaken worden onderhandeld en/of afgerond. Hierbij spelen zaken als Onroe-
rend Zaak Belasting, pacht en de juridische relatie tussen de ECW enerzijds en de SWE anderzijds een 
belangrijke rol. Als deze zaken allemaal tot een goed einde zijn gebracht, kan er een opdracht tot de 
bouw van het park worden gegeven. Binnenkort zal er meer bekend zijn.

Energiecafé
Het Energiecafé werd, ondanks het mooie weer door ongeveer 40 belangstellenden bezocht.  De ECW 
had Folkert Koopmans van EcoNoord uitgenodigd, die een presentatie heeft gehouden over de nu 
bekende alternatieven voor verwarmen met gas. Hierbij speelt op dit moment de warmte pomp (WP) 
een rol. Een warmte pomp haalt warmte uit zijn omgeving (lucht, bodem of water) en wordt elektrisch 
aangedreven.  De meeste systemen verwarmen met  een lage temperatuur, waardoor b.v. de combi-
natie met vloerverwarming goed werkt. Het levert een besparing ten opzichte op het huidige energie 
verbruik. De huidige CV-installatie  is niet zomaar geschikt om over te gaan op verwarmen met lage 
temperatuur. Ook een rol speelt de manier om warm tapwater te verkrijgen. 

Hiervoor zijn verschillende systemen of combinaties met de warmtepomp mogelijk. Koopmans gaf  
een indicatie over de kosten van een overstap naar gasloos. Dit hangt af van het te kiezen systeem en 
de gewenste capaciteit. Hierbij moet worden gedacht aan een bedrag tussen de 10.000,-- en 20.000,-- 
Euro. Dit is echter geheel afhankelijk van de te kiezen installatie en de specifieke wensen en moge-
lijkheden per woning. Heel belangrijk is het om te beginnen met het huis te isoleren. Hoe lager het 
warmteverlies hoe kleiner de installatie die nodig is om te verwarmen. Duidelijk werd dat ieder huis, 
ook al is het een rijtjes huis, zijn eigen maatwerk nodig heeft en de maatregelen meestal niet 1 op 1 
zijn te kopiëren bij de buren. Ook werd een aantal aanwezigen gerust gesteld; hun CV-ketel was aan 
vervanging toe en dan? Zij kunnen gerust een nieuwe ketel laten installeren, die blijven voorlopig nog 
volop verkrijgbaar en de levering van gas blijft in het bestaande netwerk ook nog gegarandeerd. 

Opening Energie Campus Leeuwarden
Woensdag 25 april was de feestelijke opening van de Energie Campus Leeuwarden op de Schenken-
schans. De campus, initiatief en eigendom van wegenbouwbedrijf Oosterhof Holman en E Kwadraat 
gaat zich toeleggen op het opwekken van groene energie (o.a. biovergisting en zonnepanelen). Het 
gehele terrein vanaf de oude vuilstort tot in westelijke richting tot aan de haak om Leeuwarden, wordt 
gerea-
liseerd op basis van circulaire bouw. Circulair bouwen is het nieuwe duurzame ondernemen, waarbij 
producten en grondstoffen telkens worden hergebruikt en afval en vernietiging wordt geminimali-
seerd. Bij Energiecampus Leeuwarden wordt dit onder meer vertaald naar de aanleg van circulaire 
infrastructuur en een circulair gebouwd kenniscentrum. Wellicht is het mogelijk om na de zomer een 
excursie naar de campus te organiseren. 

mail: info@ecwleeuwarden.nl
website: www.ecwleeuwarden.nl
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parkeerruimte elders kan realiseren. Wat ook vermel-
denswaardig is, is dat Swettehiem de bestrating op 
hun terrein gelijk houdt aan de bestrating op ’t Hiem.

Exacte data kunnen er nog niet worden gegeven, maar 
realisatie zal dit jaar zijn, zodat de bomen komende 
herfst/winter geplant kunnen worden.
De aanwezige bewoners op de algemene leden ver-
gadering waren blij dat de aanleg van het fietspad nu 
eindelijk plaats gaat vinden, ook verschillende leden 
van de gemeenteraad, de wethouder en de wijkma-
nager waren erg content.

De Commissie Leefomgeving houdt bij dit alles wel 
constant de vinger aan de pols, zo vinden wij bijvoor-
beeld dat je geen lantarenpalen moet plaatsen tussen 
bomen, maar moet kiezen voor andere verlichting. 
De commissie heeft hierover regelmatig contact met 
de verantwoordelijke ambtenaar en dit probleem ook 
aan hem voorgelegd. Misschien dat er alsnog wat te 
regelen is; eventueel kan de commissie Leefomge-
ving hier nog een nadere bijdrage aan leveren.
 

De commissie Leefomgeving

Nu de beweegtuin voortvarend tot stand komt, 
bereiken ons ook steeds vragen over hoe het staat 
met de vernieuwing van het centrale voet/fietspad. 

Vandaar deze korte update.
Zoals iedereen kan zien zijn de bomen gekapt. Dit 
moest helaas sowieso omdat deze kastanjes ziek 
waren en dood gingen. Hiervoor in de plaats worden 
straks langs het nieuwe pad linden geplant, er komen 
er ook meer en ook aan beide zijden om het idee van 
een laantje te creëren. 

We hebben bericht van de gemeente gekregen dat 
bestek- en uitvoeringstekeningen klaar liggen om 
op de aanbestedingsmarkt te brengen. Er is echter 
enige vertraging omdat er nog geen volledige over-
eenstemming is met Swettehiem. Een strook van het 
terrein van Swettehiem, dat nu in gebruik is als par-
keerterrein wordt in de nieuwe situatie gebruikt voor 
de groenberm met bomen. Afstemming in de plan-
ning is daarom wenselijk. Swettehiem treft wel de 
voorbereidingen om hun voorterrein aan te pakken, 
zodat de gemeente het pad met de berm met bomen 
aan weerszijden kan aanleggen en Swettehiem hun 

 Update van het centrale voet- en fietspad

Dit project wordt de komende weken afgerond met 
een rapportage van de gemeentelijke projectleider, 
waarna oplevering door de aannemer plaats zal 
plaatsvinden.

De commissie leefomgeving is al door de wijk ge-
weest met de projectleider om te schouwen. Ook 
hebben we inzage gekregen in het aantal klachten 
dat wijkbewoners hebben ingediend bij de klachten-
lijn van de gemeente: 14058. Tussen 1 mei 2017 t/m
2 mei 2018 was dat het forse aantal van 237 klachten.

Het blijft belangrijk dat wijkbewoners actief klachten 
melden. De commissie leefomgeving heeft inzage  en 
kan samen met de gemeente zaken oppakken en al-
gemene knelpunten analyseren en aan de orde stel-
len. 

De klachten hebben betrekking op velerlei zaken 
maar de verlichtingsproblematiek springt er wel uit.

Om positief te eindigen moet wel vermeld worden dat het inderdaad donkerder in de wijk is geworden, maar 
dat was ook de bedoeling van het door onze gemeenteraad vastgestelde beleid hiervoor. Er is wel een stroombe-
sparing op de straatverlichting gerealiseerd van 88 %.

De commissie Leefomgeving

Daar waar de verlichting zichtbaar achteruit
is gegaan, extra aandacht voor het onder-
houd van de trottoirs (stroffeltegels).

Bijplaatsen van verlichting op erkende 
knelpunten.

Een schoonmaakactie van smerige 
lantaarnpalen.

Het vrijsnoeien van de armaturen. Dit 
was al veel eerder toegezegd maar nooit 
uitgevoerd.

Passende straatverlichting op het nieuw aan 
te leggen fiets/wandelpad voor het  MFC. 

De commissie leefomgeving ontwikkelt hier 
plannen voor.

Afronding lichtproject Daarom gaat onze aandacht uit naar:



 
 
 
 
 
 

MIENT DE VRIES
Lieuwenburg 186

8925 CL  Leeuwarden
Pier Panderstraat 1

8913 CH  Leeuwarden
Westeinde 1 A 

9079 LH  St. Jacobiparochie

Tel. 088 - 654 33 22 · info@mientdevries.nl · www.mientdevries.nl

Cruise N7 
E-bike met krachtig Bosch -Systeem. Door de krachtige motor, 7 versnellingen en de hydraulische 
remmen zeer geschikt voor heuvel achtig gebied. Aan het comfort is ook gedacht: met verende 
voorvork, verstelbare stuurpen en verende zadelpen.
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KIES VOOR HET

5 JAAR
GARANTIEPAKKET
BIJ EEN E-BIKE!

INCLUSIEF 
SERVICEPAKKET

 2499,-
Inclusief 400 

Wh accu

Cherto
Sterk kettingslot met 
sterke beschermhoes 
en antiboorplaat.

42,95

31,95

CO2 pomp Jetvalve
Deze pomp is onmisbaar 
tijdens uw fietsrit, van-
wege de pompsnelheid van 
minder dan 5 seconden per 
band.

16,95

9,95

Living Life shopper
Stijlvolle tas van waterafstotend canvas. Dank-
zij de wegdraaibare haken eenvoudig op en af 
te klikken. Inhoud: 17,5 liter. 

49,95

34,95

Draaggewicht: 5 kilo.
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Het zou zomaar kunnen dat je hem al eens hebt 
getroffen in Eeltsje’s Hiem, coördinator Johan 
Visser. Je zou Johan ook wel een beetje de beheer-
der mogen noemen, want hij is er vaak te vinden. 
Toch is Johan nog niet zo lang werkzaam in het MFC 
dus we vonden het tijd om even kennis met hem te 
maken. Want wie is Johan en wat doet hij zoal?

Divers takenpakket
Johan werkt sinds afgelopen januari als coördinator 
bij Eeltsje’s Hiem. Hij combineert zijn werk in Westein-
de met een baan bij het wijkcentrum Ludingawaard in 
Bilgaard. Het werk in beide wijkcentra lijkt op elkaar. 
‘Ik ben bij Eeltsje’s Hiem terecht gekomen door mijn 
functie bij Palet als facilitair leidinggevende. 
Sinds Palet niet meer volledig actief is in het MFC was 
het belangrijk om weer even zaken op orde te stellen, 
in de goede zin van het woord natuurlijk. Zodoende 
ben ik daaraan begonnen en werk ik hier, ondanks de 
drukte, met veel plezier’, vertelt Johan. 

Dat het soms druk kan zijn, begrijp ik uit de diverse 
taken waar Johan zich mee bezighoudt. ‘Ik faciliteer 
de zaken voor de vrijwilligers, zodat zij hun werk goed 
kunnen doen zonder zich druk te maken over bijvoor-
beeld voorraad en financiën. Voor diverse activiteiten 
en taken heb ik collega`s die iets betekenen voor het 
wijkgebouw. Ik houd ook de agenda bij, werf nieuwe 
activiteiten en plan deze ook in. 

Ook het inplannen van vrijwilligers doe ik. Vaak komt 
daar uit voort dat er via een gezamenlijke app nog 
even de puntjes op de i worden gezet. Ook  regel ik 
een deel van de financiën, maar ook dit wordt onder-
steund door vrijwilligers. Naast nog een tal van zaken 
draai ik vaak  nog mee in de uitvoer van activiteiten. 

Vooral de afgelopen maanden is het erg druk geweest 
waarin we hard hebben gewerkt om alles op orde te 
krijgen en te houden’, aldus Johan.
 

Inzet vrijwilligers
Een onderdeel van Johan zijn werk is het werven van 
vrijwilligers, dit doe ik samen met de vrijwilligers van 
het MFC. De meeste vrijwilligers die werkzaam zijn in 
Eeltsje’s Hiem komen uit de wijk. Ze voelen zich ver-
bonden met het wijkgebeuren en willen graag iets 
betekenen. Motivatie genoeg! Nieuwe aanwas van 
vrijwilligers gaat ook vaak via mond op mond reclame 
of er wandelt hier zo een binnen! Je kunt wel activi-
teiten inplannen maar als er vervolgens geen vrijwil-
ligers zijn, dan kan de activiteit niet doorgaan. 
Het werk valt of staat vaak met de inzet van de nodige 
vrijwilligers. ‘Het mooiste zou zijn dat iedere activiteit 
in Eeltsje’s Hiem haar eigen vrijwilligers heeft / regelt. 

Dat is wel het streven want dan kun je het werk over-
laten aan deze mensen. Je geeft hen de vrijheid en 
het zorgt ervoor dat de verenigingen zichzelf kunnen 
redden.’ Het is een mooi streven en dat draagt voor 
Johan bij aan een leuke werkomgeving. ‘Het is vooral 
de diversiteit van mensen en verbindingen leggen wat 
mijn werk leuk maakt. Van vrijwilligers, van de bezoe-
kers. Ik haal daar plezier uit!’ vertelt Johan lachend. 

Johan is dus een bezige bij en vindt het leuk om in 
contact te zijn met de mensen uit de wijk. Het voelt 
een beetje aan als een gezellig dorp, net zoals Sint 
Annaparochie, het dorp waar Johan zelf woont. Dat 
maakt de omgang met de mensen gemoedelijk. 

Mocht je Johan dus eens tegenkomen in Eeltsje’s 
Hiem, maak gerust even een gezellig praatje! 

LOREM IPSUM

Tekst:  Annemarieke Visser
Foto: Siska Alkema

Johan Visser

Woont samen met Binke in  
Sint Annaparochie
Vader van Senna, Bram en Annelie
Liefhebber van de natuur en dieren
Sport graag, doet aan hardlopen, 
fietsen en schaatsen
Houdt van inkoop en verkoop en 
klussen 
Heeft enkele kippen en Siamese 
katten

“De diversiteit van mensen maakt mijn werk leuk”



Dinsdag  12 juni

Aanvang Activiteit       
14:30 uur              Knutselmiddag (versiersels maken voor de tent)
16:30 uur              Feestelijke opening “Beweegtuin Westeinde”
18:30 uur              Opening wijkfeest
19:00 uur              Domino’s Volleybaltoernooi - aanmelden kan t/m 8 juni via wijkfeest-westeinde.nl
19:30 uur              Binnenstadskoor Entree: GRATIS voor leden € 2,00 voor niet-leden (Eeltsje’s Hiem)

Programma Wijkfeest 2018 

Woensdag  13 juni

Aanvang Activiteit    
14:30 uur Kinderbingo Kinderbingo gr. 1 t/m 4  Leden € 2,50 niet leden € 3,50 (Eeltsje’s Hiem)
16:00 uur Kinderbingo Kinderbingo gr. 5 t/m 8  Leden € 2,50 niet leden € 3,50 (Eeltsje’s Hiem)
19:00 uur  Demonstratie Leeuwarder Brandweer  
  Bij voldoende water in de sloot, demonstratie op het water.
19:00 uur Domino’s Volleybaltoernooi 
  Aanmelden kan t/m 8 juni via wijkfeest-westeinde.nl
21:00 uur Bingo      Leden € 12,50 & niet leden € 17,50

Vrijdag  15 juni 

Aanvang Activiteit    
10:00 uur              OBS de Wester met een voorstelling
20:00 uur              Klaverjastoernooi (Eeltsje ‘s Hiem) aanmelden om 19.45 uur.
20:00 uur              Dance party Back to the 90’s DJ Ricardo Silvio

Donderdag  14 juni 

Aanvang Activiteit 
14:30 uur 55+ Bingo € 5,00 (in Eeltsje ‘s Hiem)
16:00 uur Survivalrun
19:00 uur Domino’s Volleybaltoernooi
  Aanmelden kan t/m 8 juni via wijkfeest-westeinde.nl
20:00 uur Live Muziek JC and the Gang  (buiten podium)

De hele week is de Zweefmolen van 
Appie Kooistra aanwezig. Net zoals 
de snoepkraam en de schiettent. 
De snackwagen van “de Zwette 
Verhuur” is ook aanwezig.
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Dinsdag  12 juni

Aanvang Activiteit       
14:30 uur              Knutselmiddag (versiersels maken voor de tent)
16:30 uur              Feestelijke opening “Beweegtuin Westeinde”
18:30 uur              Opening wijkfeest
19:00 uur              Domino’s Volleybaltoernooi - aanmelden kan t/m 8 juni via wijkfeest-westeinde.nl
19:30 uur              Binnenstadskoor Entree: GRATIS voor leden € 2,00 voor niet-leden (Eeltsje’s Hiem)

dinsdag 12 t/m zaterdag 16 juni

Zaterdag  16 juni

Aanvang Activiteit       
10:00 uur Braderie  - aanmelden kan t/m 8 juni via wijkfeest-westeinde.nl
10:30 uur Inkipinki Poppentheater
13:00 uur Peter Lauwersvoetbaltoernooi - aanmelden kan t/m 8 juni via wijkfeest-westeinde.nl
13:00 uur Domino’s Volleybaltoernooi - aanmelden kan t/m 8 juni via wijkfeest-westeinde.nl
13:00 uur Westeinde Culinair (proeven bij ondernemers uit de wijk)
13:00 uur DJ Quickfinger
16:00 uur Penaltyschieten
19:00 uur Kinderdisco
20:00 uur Feestcafe met live optredens van Reina, Trienes & Hazes Look a Like. 
  Muziek, geluid en licht W&M drive in.       

- Programma is onder voorbehoud  -gr
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ALLE  ACTIVITEITEN  vinden plaats in de feesttent of op het evenemententerrein, tenzij anders aangegeven.  
Vergeet niet je LEDENPAS mee te nemen!

AANMELDEN & RESERVEREN 
Via de website kun je een team aanmelden voor het Domino’s Volleybaltoernooi en Peter Lauwers voetbaltoer-
nooi. Het reserveren van een kraam voor de braderie kan ook via de website.
Voor de jeugd (t/m 12 jaar) is er een bonnenkaart gemaakt, ben je lid van Wijkbelang Westeinde dan kun je deze 
kaart aanvragen (gratis). Deze kan dan worden afgehaald op dinsdag 5 juni vanaf 19:00 uur in het Eeltsje ‘s 
Hiem.  Aanmelden activiteiten t/m donderdag 7 juni. Aanvraag voor Bonnenkaart t/m 4 juni.
Website: www.wijkfeest-westeinde.nl. 
 
MUNTEN
Tijdens het wijkfeest zijn de witte munten niet meer geldig. Daarnaast gaat de muntprijs omhoog van € 1,80 
naar € 2,00. Leden van Wijkbelang Westeinde kunnen op dinsdagavond 5 juni vanaf 19:00 munten aanschaffen 
voor de prijs van € 1,80 p.st. Er kan op deze avond alleen met pin worden betaald. Tijdens het wijkfeest is er 
geen mogelijkheid om deze munten tegen een lager tarief aan te schaffen. 

WESTEINDE CULINAIR
Noteer het alvast in de agenda want dit jaar zullen we zaterdag tijdens de braderie meerder culinaire kramen 
hebben op het plein bij het wijkgebouw. Waar je heerlijk hapjes kunt proeven van de Aziatische, Argentijnse en 
onder andere Koerdische keuken. Maar ook voor een heerlijk biologisch schepijsje kun je er terecht.
Allemaal gemaakt door mensen uit de wijk met een passie voor koken, die graag hun cultuur van eten aan ons 
willen laten proeven. Dat smaakt naar meer!

Ben jij iemand die ook enorm van koken houdt en dit graag aan je buurtbewoners wil laten proeven? 
Mail ons dan wijkfeest@wijkbelangwesteinde.nl. 



Tuinonderhoud?

www.vanbeets.nl 06	- 131		66		547	
(zorg	– en	leerbedrijf) info@vanbeets.nl

(tuinontwerp,	aanleg	&	onderhoud)	

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.

Heeft u vragen? Kom dan gerust eens bij ons langs! 

Elke dierenarts 
Leeuwarden

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

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

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

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

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

Sterk in aandacht!

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken wij op afspraak.

Volg ons op 
facebook

www.elkedierenarts.nl
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Allemaal naar de Beweegtuin!
Binnenkort is het dan zover! Na jaren van voorbe-
reiden en overleg met allerlei partijen wordt er een 
ruimte gerealiseerd met fitnesstoestellen om-
geven door fruitbomen op het wat nu nog bekend 
staat als het “hondenpoepveld”. 

Op het braakliggend terrein tussen Eeltsje’s Hiem en 
Middelséhiem is het tegelplateau al gelegd en zijn de 
fruitbomen geplant. Niet lang daarna zal de rest vol-
gen. 

Dit gebied krijgt de naam Beweegtuin, omdat je er 
enerzijds kunt bewegen door gebruik te maken van 
de fitnessapparaten, anderzijds is het ook een tuin, 
omdat er fruitbomen staan waarvan iedereen gebruik 
mag maken.

Ik ben op bezoek bij Peter van der Leij. Eén van de ini-
tiatiefnemers van dit project. Samen met Lieuwe 
Tamminga is hij de drijvende kracht. Regelmatig 
werden de plannen voorgelegd aan het totale Wijk-
panel  (dat nu is overgegaan in de commissie Leefom-
geving) als klankbord en dan waar nodig bij-gesteld.  
Als ik vraag aan Peter hoe het idee van de Beweegtuin 
is ontstaan dan antwoordt hij: “Het is begonnen  met 
een idee van onze toenmalige wijkpanelleden Fokke 
de Vries en Simone Postma, de toenmalig manager 
van Middelséhiem. 

Tijdens een conferentie van het Wijkpanel presen-
teerden zij een plan of er niet wat gedaan kon worden 
met het bewuste terrein, bijvoorbeeld een voorziening 
voor de bewoners van Swettehiem en Middelséhiem. 
Zij dachten toen al aan een soort fitness. We spreken 
dan over zo’n tien jaar geleden. Kun je nagaan hoe 
lang het idee al bestaat.”

Hij vervolgt: “Dus zo’n 10 jaar geleden is het idee ont-
staan en jarenlang zijn er mensen mee bezig geweest 
en zijn er gedeelten van het wijkbudget voor gere-
serveerd, ook kwam het regelmatig  wel aan de orde 
in het Wijkpanel, maar concrete plannen waren er nog 
niet. Dit heeft geduurd tot ongeveer augustus 2017. 
Toen besloten we dat we er toch maar eens wat meer 
energie in moesten steken.”

Er werd naar sponsors en subsidieverstrekkers ge-
zocht, want zo’n Beweegtuin kost natuurlijk (veel) 
geld. Die werden gevonden in het Mienskipsfûns van 
de provincie, de gemeente Leeuwarden, de LIDL in 
Westeinde, fysiotherapie Westeinde, de RABO en 
ING. Het Wijkpanel heeft zelf zo’n 40.000 euro bijge-
dragen en zo werd een bedrag van zo’n 80.000 euro 
bij elkaar gebracht. De aansprakelijkheid en eventueel 
molest is afgekocht bij de gemeente.

lees verder op de volgende pagina

Tekst: Peter Teeuwen
Fotografie:  Siska Alkema

Peter bij de Calisthenics, hier kun je zelf oefeningen doen met behulp van stangen ed. Kijk wat meer mogelijk is op: 
http://www.calisthenicsnederland.nl/wat-is-calisthenics/ 



In totaal komen er:

27 fruitbomen

8 fitnessapparaten voor 
de  leeftijd van 10 tot 100 jaar,
 voor iedereen dus.

2 beweegtoestellen 
voor de kleintjes,
 leeftijd 4 tot 10 jaar

2 apparaten geschikt voor
rolstoelgebruikers

Enkele hulptoestellen voor
Calisthenics. Hier kun je zelf 
oefeningen doen met behulp 
van stangen ed.

Kijk voor welke oefeningen kunnen
op http://www.calisthenicsneder-
land.nl/wat-is-calisthenics/ 
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De bekostiging van de fruitbomen zit overigens niet 
bij deze prijs in, die kosten komen voor rekening van 
de gemeente als vervanging van bomen die door stor-
men omgegaan zijn.

Naast  sponsors moest natuurlijk ook gezocht worden 
naar uitvoerende partijen. In totaal waren er vier parti-
jen in beeld: NIJHA, IJslander, Norwell en Stedon. Zij 
maakten allemaal een inrichtingsschets. Hierna viel 
IJslander al snel af, omdat zij zich te veel op ouderen 
richtten. En de Beweegtuin is bedoeld voor iedereen, 
jong en oud. Na een tweede ronde tussen de overge-
bleven drie, waarbij gevraagd werd om een wat gede-
tailleerder plan uit te werken, werd  uiteindelijk  ge-
kozen voor  het ontwerp van Stedon. 

“De doorslag gaf dat een aantal van hun toestellen 
in kracht  verstelbaar was en hun ontwerp uitging 
van makkelijk vervangbare units,  doordat alles op 
betonplaten wordt gemonteerd. Moet een apparaat  
vervangen worden dan kan dat makkelijk door de 
hele betonplaat  te vervangen”, aldus Peter. Het on-
derhoud van de fitness-toestellen in de Beweegtuin is 
voor 10 jaar bij de leverancier afgekocht. 

“Ondertussen is de eerste fase al achter  de rug: het 
fitness-plateau  ligt er en de bomen zijn geplant.  
Als ik hem vraag wat de bedoeling is van die fruit-
bomen dan zegt hij: “Iedereen is in principe vrij om 
fruit te plukken. Er komen in totaal 27 bomen te staan: 
appel, peer, pruim, kers, mispel en noten. Op de web-
site van Wijkbelang en op facebookpagina van de 
Beweegtuin (even googelen, facebook “Beweegtuin 
Westeinde”) kun je de precieze samenstelling en 

indeling terugvinden. Hier kun je ook andere foto’s 
vinden en wat meer achtergrondinformatie voor de 
geïnteresseerden. We gaan ervan uit dat mensen zich 
sociaal gedragen en ook wat laten hangen voor een 
ander,” voegt hij toe.

Zowel bij de bomen als bij de toestellen komen 
bordjes. Bij de toestellen met een korte gebruiksaan-
wijzing, bij de bomen met een beschrijving van de 
naam en de fruitsoort. Over hoe we dit laatste precies 
uit willen voeren wordt nog nagedacht.

Nadat de Beweegtuin is geopend mag hij in principe 
door iedereen gebruikt worden, of je nu in Westeinde 
woont of niet. Er wordt geprobeerd om diverse activi-
teiten te organiseren.

Diverse sportscholen, het CIOS Leeuwarden, de 
BV-sport, sociaal wijkteam West en ook de fysiothera-
pie Westeinde hebben al belangstelling getoond. Ze 
kunnen hun cliënten wijzen op de mogelijkheden en 
eventueel oefeningen voorschrijven die ze daar in 
praktijk zouden kunnen brengen. Overigens zijn er in 
Leeuwarden en in dorpen in de provincie soortgelijke 
initiatieven.

Peter is er vast van overtuigd dat het een groot succes 
zal worden en een boost zal geven aan het sociale ge-
beuren in de wijk Westeinde.

De opening van de beweegtuin is op
12 juni om 16.30 uur, meer informatie volgt



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 ?

STEUN- EN THERAPIEZOLEN VOOR VOET- EN HOUDINGSKLACHTEN

Registerpodoloog en Podoposturaaltherapeut
Aangesloten bij stichting LOOP

E e l ts je  Fo lker tsm awei  1   Leeuwarden
w w w . b a k k e r p o d o l o g i e . n l

0 6 - 1 0 9  1 4  1 4 7

Nico Bakker
PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE
Registerpodoloog / Podoposturaaltherapeut
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Momenteel is men bij Omrin druk bezig om zelf deze 
belangrijke stap in de recycling te nemen met de 
bouw van een Kunststof Scheidings Installatie, in deze 
innovatieve installatie wordt de oorspronkelijke ge-
mengde kunststof afvalstroom gesorteerd in zoveel 
mogelijk homogene kunststofstromen. Oftewel soort 
bij soort.

Omrin was al één van de beste na-scheiders van 
Nederland en wordt hiermee een nog betere. 
Maar…. geen goede na-scheiding zonder goede 
vóór-scheiding en hier komen de toeleveranciers van 
Omrin in beeld en daarbij richt ik mij natuurlijk het 
meest op de bewoners van Westeinde. 

De laatste tijd krijg ik weer indicaties dat het met het 
op de juiste manier afval scheiden in Westeinde weer 
wat achteruit gaat en dan kan je nog zo’n goede na-
scheidings-installatie hebben, afval dat apart in-
gezameld moet worden, kan niet of slechts tegen 
(te) hoge kosten geregeld worden. Hierbij denk ik aan 
papier, textiel, glas, gft, batterijen, chemische stoffen, 
elektrische apparaten, etc.

Als dit afval niet op de juiste wijze apart 
ingezameld wordt, is de kans heel groot dat 
het verbrand wordt en daarmee gaan 
waardevolle grondstoffen voor eeuwig verloren. 
En dit terwijl het hier in Westeinde toch zo goed en 
gemakkelijk is om je afval op de juiste wijze kwijt te 
raken, oud papier in de container die elke 4 weken 
wordt geleegd door de mannen van de OPP-Westein-
de.

Het GFT in de groene container wordt momenteel elke 
week geleegd, glas, textiel, batterijen en frituurolie 
kunt u allemaal kwijt bij het winkelcentrum, chemisch 
afval etc. wordt regelmatig opgehaald, medicijnen 
kunt u ook even bij de apotheek langs brengen en 
verder kunt u alles wat u verder aan afval maar kwijt 
wilt inleveren bij de milieustraat en mocht het te veel 
zijn, u mag er gratis een bakfiets of aanhangwagen 
lenen.

Omrin werkt prima op het gebied van afvalver-
werking, werkt u ook net zo goed mee?   

Goede afvalscheiding, 
werkt u ook hier aan mee?

Tekst: Peter van der Leij
Illustratie: designed by Freepik

Bij de Afval Scheidings Installatie van Omrin in Heerenveen wordt zoals wellicht bekend het afval van onze 
grijze Sortibakken verder gesorteerd, waarbij onder andere het kunststof er uit wordt gehaald tbv verdere 
verwerking bij externe afnemers. Hier wordt het kunststof verder gescheiden in diverse soorten zoals PP, PE, 
en PET om het geschikt te maken voor verdere recycling.



www. tppvdkoo i . n l

Leeuwarden
Havingastate 11 F

 8925 AZ Leeuwarden
058-2895549

Dokkum
Rondweg West 29 
 9101 BE Dokkum

0519-297585

Uw erkende 
specialist in 

kunst- en klikgebit

Bel vrijblijvend voor meer  
informatie of een afspraak

 

Fysiotherapie WESTEINDE 
 
Eeltsje Folkertsmawei 1 
8915 DW Leeuwarden 
T: 058-2129031 
E: info@fysiotherapiewesteinde.nl 
 
      www.fysiotherapiewesteinde.nl 
 
 
 
  
 

Heeft u een aanvullende 
verzekering? Dan wordt 
fysiotherapie vergoed. 
 
Naast fysiotherapie en 
manueel therapie, kunt u bij 
ons ook terecht voor adem- 
en ontspanningstherapie, 
shiatsu en podologie. 
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SinterklaasCommissie Westeinde 
Zoekt Hulp!
 
Op 24 november aanstaande is de jaarlijkse intocht van de Sinterklaas 
en zijn Pieten in Westeinde. En dat kunnen Sint en Pieten niet alleen… 
Daarom zoekt de Sinterklaascommissie Backstage Hulp!

Wie zoeken wij?
Enthousiaste vrijwilligers die helpen organiseren, regelen, ondersteunen en 
voor alle kinderen van Westeinde een geweldig Sinterklaasfeest willen maken. 
Teamleden voor de commissie zelf, maar ook mensen die op de dag van intocht
kunnen assisteren. 

Lijkt het je leuk om met een enthousiast team een geweldig 
Sinterklaasfeest te maken, meld je dan aan!

Geef je naam en gegevens aan ons door, samen met je motivatie
via e-mail marijevandermeulen17@msn.com 
Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch 
contact met je op.

De Sinterklaascommissie

Oproep

Het haakproject van de grootste gehaakte deken van de 
wereld is bijna afgerond. We zijn met de laatste loodjes 
bezig..... 

Ruim 2 jaar hebben we met heel veel haaksters gewerkt om het 
record te halen. Of dat gelukt is moeten we nog even afwach-
ten, maar het plezier en de contacten die we gemaakt hebben, 
neemt niemand ons meer af.  

Van al de granny’s die we wekelijks kregen, hebben wij nu ruim 
380 dekens gehaakt. Door lekkage in de opslag hebben we al 
177 dekens ingeleverd bij het postsorteercentrum waar de de-
kens geteld worden. De andere ruim 200 dekens staan nog in 
onze eigen opslag in Westeinde .  

Op zaterdag 14 en zondag 15 juli 2018 worden de dekens uit-
gestald op Vijversburg in Tietjerk. (het vroegere bos van Ypey). 
Dan weten we ook of het record gehaald is. Als u interesse heeft 
om daar naar toe te gaan, houdt dan de berichten, die in juli 
daarover verschijnen, in de gaten. 

Haak in.. haak aan, het einde is in zicht.  

Uitnodiging

De opslag wordt op zaterdag-
morgen 2 juni a.s. om 10.30 uur 
leeggehaald. 

Dit doen we een beetje feestelijk 
met een kopje koffie in de 
recreatiezaal  van Swettehiem, 
Pieter Sipmawei 290 te Leeuwarden. 

U bent hier van harte welkom.  

Voor een feestelijke aanblik 
hangen we daar ook enkele 
gehaakte dekens als versiering op.   

 de dames van de maandagmiddaggroep  



&
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De uitslag van het onderzoek is dat er 23 gevallen 
meer van kanker zijn geconstateerd dan te verwach-
ten was. Dit aantal is te klein om er conclusies aan te 
kunnen verbinden want er zijn heel veel factoren die 
hier debet aan kunnen zijn. Er is geen directe relatie 
met de vliegbasis aan te geven en het aantal is te ge-
ring voor het instellen van verder onderzoek.

* Permanent geluidsmeetnet.
Door defensie is toegezegd voor de komst van de F53 
(de JSF) een permanent geluidsmeetnet aan te leggen 
rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, bestaande 
uit maximaal 16 meetpunten per basis.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle 
gang waarbij al wel bekend is dat Westeinde ook een 
meetpunt krijgt (in feite een zeer geavanceerde mi-
crofoon). De meetpunten rond de basis Leeuwarden 
zullen in het 4e kwartaal 2018 in gebruik worden ge-
nomen, dus ruim voor de komst van de F35.

In het 2e kwartaal van 2018 zullen omwonenden 
worden geinformeerd over de voortgang van het ge-
luidsmeetnet. Dit zal gebeuren via een combinatie 
van informatieavonden, mails, lokale websites en 
persberichten.

* Informatie COVM. Alle info rond de COVM, zoals 
vergaderverslagen en onderliggende stukken zijn te 
vinden op de website van Provincie Fryslan.

Deze commissie vergadert 2 of 3 keer per jaar 
in het Provinciehuis en bestaat uit bestuurlijke 
vertegenwoordigers en omwonendenvertegen-
woordigers van de gemeenten rond de vliegba-
sis. Durk Visser van de commissie leefomgeving 
is plv vertegenwoordiger van de inwoners van de 
gemeente Leeuwarden.

In de toekomst zal een andere verdeling plaats 
gaan vinden. Dit heeft te maken met de onlangs 
doorgevoerde gemeentelijke herindeling. Defen-
sie houdt vast aan 1 inwonersvertegenwoordiging 
per gemeente waartegen de commissie bezwaren 
heeft geopperd.

De laatste vergadering was op 23 april jl. Een aan-
tal actuele zaken voor Westeinde lichten we er uit. 

Kankerclusteronderzoek in het gebied rondom 
Vliegbasis Leeuwarden*
Omdat er sprake zou zijn van een verhoogd aantal 
gevallen van kanker rond de vliegbasis is op ver-
zoek van de COVM door GGD Fryslan een onder-
zoek ingesteld dat heeft uitgemond in een rap-
portage d.d. 6 november 2017. Aanleiding: Onder-
zoek de mogelijk schadelijke effecten van uitstoot 
van het vliegverkeer.

Vraag: Komt kanker rond de vliegbasis vaker 
voor  dan in de rest van Nederland?  Alle soorten 
kanker en longkanker in het bijzonder, zijn onder-
zocht in de postcodegebieden rond de vliegbasis, 
waaronder ook Westeinde, over de periode 2006-
2015.  

Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Leeuwarden (COVM)

Tekst:  Commissie leefomgeving
Foto: Open dagen vliegbasis - Egbert Sepp 
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Hoe de natuur mij een handje helpt
Ik beschouw mezelf als een natuurliefhebber en 
probeer dan ook mijn voordeel te doen met de les-
sen die de natuur mij wil leren. Ik ben geen profes-
sional die met een verrekijker door het bos loopt en 
ook heb ik Eric’s kleine insectenboek niet gelezen. 
Toch heb ik het geluk dat dagelijks de vogels in mijn 
tuin mij boodschappen toefluiten. En inmiddels 
heb ik geleerd om hier oog voor te hebben en de 
boodschappen te begrijpen. 

Het begon een aantal jaren geleden toen onze poes 
door een aanrijding aan haar einde kwam. Het was 
een hele zachtaardige poes, zo eentje die geen vlieg 
kwaad doet. 

Ze was altijd erg angstig waardoor ik ook altijd het 
gevoel had haar te moeten beschermen. Op een dag 
had ik haast en in allerijl niet goed gekeken waar ze 
was en zo verliet ik ons huis. Een aantal uren later 
werd ik gebeld door de dierenambulance met de me-
dedeling dat onze geliefde poes aangereden was en 
dood langs de kant van de weg gevonden was. Ik was 
ten einde raad en ging al mijn stappen en die van onze 
poes, na. 
Wat was er toch mis gegaan? Ik kon niet anders be-
denken dat ze me uit angst gevolgd was en daardoor 
de weg overgestoken was. En dit was haar fataal ge-
worden.

Ik nam het mezelf ontzettend kwalijk en ging met veel 
verdriet en zelfverwijt naar bed. De volgende ochtend 
stond ik weer vroeg op om naar mijn werk te gaan en 
terwijl ik onder het dakraam van onze slaapkamer zat 
liet ik de gebeurtenissen van de dag daarvoor opnieuw 
de revue passeren. Wederom kwamen er tranen van 
verdriet en verwijt. Terwijl ik daar zo zat landde er 
ineens een duif op mijn dakraam. Dit had ik nog niet 
eerder meegemaakt, dus de duif had mijn aandacht. 
Hij ging daar zitten en tikte met zijn snavel tegen het 
raam. En zo ging het een paar minuten door en ineens 
was hij ook weer weg. Maar in die paar minuten was ik 
van mijn verdriet en zelfverwijt afgeleid en besefte ik 
dat deze duif mij wat duidelijk wilde maken.
 
Omdat ik wilde weten wat de ontmoeting van een 
duif in het dagelijkse leven is zocht ik op het internet 
en kwam ik deze betekenis, gebaseerd op het sjama-
nisme, tegen; de duif moedigt je aan om je emo-
tionele ballast los te laten en ruimte te maken voor 
het helingsproces. En met deze betekenis wist ik waar 
de duif het over had en kon ik ineens het verdriet om 
onze poes loslaten en met veel liefde en plezier terug-
kijken op de tijd dat ik van haar mocht genieten.

Na deze gebeurtenis besloot ik om bewuster om me 
heen te kijken tijdens bijvoorbeeld een wandeling, 
een fietstocht, een dag in de tuin of welk moment 
dan ook. Kijkend naar de dieren om mij heen en dan 
vooral de dieren die me opvallen. De vogels die ik niet 

dagelijks tegenkom of de manier van gedragen die 
niet passend is voor een dergelijk dier.
Inmiddels probeer ik een andere wending aan mijn 
carrière te geven. Ik heb veel gepiekerd, gesollici-
teerd, genetwerkt, opnieuw gepiekerd maar ik bleef 
maar ik een cirkeltje rondlopen. Op een gegeven mo-
ment was ik het gepieker en getwijfel aan mezelf en 
mijn werk zat. Na opnieuw een dag werken en op-
nieuw een dag die ik voor mijn gevoel onzeker had 
afgesloten, kwam ik toch ietwat radeloos thuis. Hoe 
moest ik dit nu aanpakken?  

Ik besloot een wandeling te maken om mijn hoofd 
leeg te maken en de frisse voorjaarslucht op te snui-
ven. Op een gegeven moment wandelde ik langs een 
sloot en zag ik vanuit mijn ooghoek iets blauws.
 Ik wist meteen dat dit iets bijzonders was en besloot 
voorzichtig, op gepaste afstand, te kijken naar dit 
blauws. En daar zat op een tak, als een koning op zijn 
troon, een prachtig mooie blauwe ijsvogel. 
Mij viel het geluk ten deel dat ik deze prachtige vogel 
van zo dichtbij mocht zien. Ik wist meteen dat deze 
vogel me wat wilde vertellen en na thuiskomst zocht 
ik opnieuw op wat dit te betekenen had. 

Op dezelfde website stond deze keer: de ijsvogel 
staat symbool voor voorspoed, zonneschijn, loyaliteit 
en doelgericht. Ik wist genoeg en besloot de stap te 
zetten richting een loopbaanbemiddelingstraject om 
hopelijk een einde te kunnen maken aan al die
twijfels. 

- ingezonden artikel -
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Tekst: Mirjam Bilker

Het traject heb ik inmiddels afgerond en ik heb het 
als intensief maar leerzaam ervaren. Ik realiseerde 
me dat ik veel te snel wil gaan. Ik wil een pasklaar ant-
woord zodat ik dat kan uitvoeren. Maar een pasklaar 
antwoord is er niet en inmiddels kan ik zeggen dat het 
een proces van vallen en weer opstaan is. Tijdens deze 
loopbaantrainingen heb ik regelmatig het gevoel ge-
had dat ik ermee wilde stoppen, ik wilde deze waar-
heden niet allemaal onder ogen zien. 

Maar vooral mijn kijk en blik op de werkelijkheid be-
houden. En tijdens zulke momenten van (bijna) af-
haken kwam de specht om het hoekje kijken. Omdat 
ik inmiddels wat meer ‘ervaring’ had besloot ik ook 
de betekenis van de specht op te zoeken. Deze keer 
vertelde de website mij: de specht staat symbool voor 
ritme, inzicht en doorzettingsvermogen. En daarmee 
wist ik genoeg; ik moest niet opgeven maar doorzet-
ten. 

Eenmaal deze weg ingeslagen blijven dieren me op-
zoeken en hun boodschappen vertellen: een steen-
marter in de tuin, een uil in de boom, een tortelduif op 

het dak, vinken in de struiken en zelfs een brutale haas 
bracht mij zijn boodschappen. 

En elke keer als ik momenten heb dat ik op wil geven 
komt de specht weer om het hoekje kijken. Soms tikt 
‘ie ‘s ochtens vroeg al op de lantaarnpaal voor ons 
huis, een andere keer is ‘ie druk bezig in de boom 
naast ons huis. 
Hij is er altijd en vindt altijd wel een manier om mijn 
pad te kruisen waarmee hij voor mijn gevoel zegt; 
geef niet op, zet door. 

De specht beschouw ik inmiddels als een vaststaand 
onderdeel in mijn (dagelijkse) leven en ik ben ‘m elke 
keer weer dankbaar voor zijn boodschap en daarmee 
aanmoediging. Of het me uiteindelijk zal lukken om 
een andere draai aan mijn carrière te geven weet ik 
niet, maar de hulp vanuit de natuur beschouw ik als 
een lot uit de loterij. 

Onze doodgereden poes, de vele (alledaagse) twijfels, 
onzekerheden en gepieker zijn het daarbij meer dan 
waard geweest!

- vervolg -
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VOORJAAR IN WESTEINDE



In de vorige editie (maart 2018) van het BuitenWesten beloofden wij u het vervolgverhaal van Rowan en de reactie 
van de Gemeente Leeuwarden, dat Rowan aanwezig zou zijn bij het inwerking stellen van de fontein in Westein-
de.  Dit gaat nog zeker plaatsvinden, alleen... door de keuze van een meerkoet om tegen de fontein aan te gaan 
broeden... is dit tot nadere orde uitgesteld! Wij houden u graag op de hoogte, de redactie. 

Broedende meerkoet
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De nieuwe basiscursus 
fotografie start op:
 

Kijk voor complete cursusaanbod 
en fotografie op onze website 

Meer informatie? 
Mail naar: info@noorderblik.nl 
of bel: 06 437 301 87

www.noorderblik.nl

Fotocursussen

dinsdag 18 september
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Gespot door  
de redactie!

Gespot door de redactie!
Op dinsdag 10 april was er een heerlijk buffet, verzorgd door Johan Visser in MFC Eeltsje’s Hiem. 
Wat ons betreft: zeker voor herhaling vatbaar!

Het is alweer even geleden.. maar 
op 2 maart 2018 kon er nog even 

geschaatst worden  in Westeinde!

Bewoners Swettehiem
De Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde organiseert activiteiten waar oudere wijkbewoners 
van Westeinde ook welkom zijn.

Zo is er op 20 juni een muzikaal optreden van Tetje van Toen.
Voor informatie kijk op www.swettehiem.com of bel 058-2503948 (kantooruren)

De voorbereidingen voor het festival Swettehiem van 4 t/m 9 sept. 2018 zijn in volle gang. 
Kijk voor meer informatie op de website www.festivalswettehiem.nl  Bestel tijdig kaarten.

In  de zaal van Swettehiem:
Maandagmiddag:  Creaclub
Dinsdagmorgen:  Gezamenlijk koffiedrinken
Woensdagmiddag:  om de 14 dagen meditatie
Donderdagmiddag:  Spellenmiddag met kaarten, rummikub,  
                                                 sjoelen en koersbal
Zaterdag:   Zangkoor Johannes de Heer liederen
Zondagmiddag:  1x per maand het geheugenkoor.



                                                                                                                                                                             

-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            
 

Meer weten?
Kijk op www.paletgroep.nl of bel 0900 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

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
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Het Dorp

O. Stellingwerf

Verleden week heb ik het program van de Dorps-
merke eens even bezien op de kompjoeter. Nou, 
dat ziet er goed uit hoor! Er is elke dag wel wat en 
vooral voor de kinders is er veel organiseerd. 

Zo hebben ze een bingo, een knutselmiddag en van-
zelfs het pienaltieschieten. Ook is de zweef er weer, 
zodat de Dorpskinders zich niet hoeven te vervelen. 
Er komt ook een koor en dat vinden ik en de Vrouw 
vanzelfs prachtig, want we hebben vroeger zelf in 
een koor gezongen en aan veel zangkonkoersen 
meegedaan. Nu maar hopen dat het mooi weer wordt 
met de Dorpsmerke. 

Hebt u het ook gelezen dat meneer Van der Meer 
en meneer Heidstra, die beiden in het koöperaasje-
bestuur zitten het in hun hoofd hebben gehaald om 
een pubquiz te willen houden? Toen ik dat hoorde, 
vroeg ik de Vrouw wat een pubquiz is. Nou daar kon ze 
niet recht antwoord op geven, maar het schijnt zo te 
wezen dat dit soort spellen uit Engeland overgewaaid 
zijn en vaak in kroegen worden gehouden, ook in de 
stad. De mensen moeten dan de meest idiote vragen 
beantwoorden en wie de meeste goed heeft wint de 
prijs. Nou, dat soort van gekkigheid moeten we hier 
vanzelfs niet hebben, we zijn hier niet in Engeland of 
in de stad!  En ik ben niet de enigste die daar zo over 
denkt, want er heeft zich haast geen mens opgegeven 
omdat de mannen de quiz op de vrijdag voor de Pink-
ster wilden houden. Dan weet je van te voren dat het 
niks gaat worden. Maar ik hoorde later wel dat ze in 
de komende herfst nog een poging willen wagen. Ik 
hoop maar dat dat ook niks wordt, want dit soort gek-
kigheid kunnen we maar beter niet op het Dorp heb-
ben.

Heeft u ook gezien dat de bewoners van het Swet-
terhiem, onder de leiding van meneer Witloks in sep-
tember een groot feest willen geven. Maar liefst zes 
dagen komt er een grote tent bij het Swetterhiem te 
staan en daar komt een barbekjoe, er komen zangko-
ren, een beurs en een dansmiddag. 
Ik weet vanzelfs niet hoe meneer Witloks dat allemaal 
wil betalen, want dat kan vanzelfs nooit uit de verko-
pen van tweedehands rommel uit zijn winkeltje, dat 
hij in het Swetterhiem heeft geopend. Maar, als het 

allemaal doorgaat hebben we straks twee feestwe-
ken en het is maar de vraag of dat goed is voor onze 
Dorpsmienskip, die hier en daar toch al fikse scheuren 
laat zien.
 
In de vergadering van het Dorpsbelang, die in april 
is gehouden, wemelde het van de stadsbestuurders. 
Ook de nieuwe wethouders waten er. Als er maar 
koffie is en een muntje voor een slokje dan komen ze 
wel, maar verders zie je ze nooit. 

De voorzitster begon met te zeggen dat het eind-
lijks gelukt was om de klub van de Leefbaarheid op te 
laten gaan in het Dorpsbelang. Nou, dat is prachtig, 
want dan kunnen de Dorpelingen zich voortaan eens 
bemoeien met wat er op het Dorp moet gebeuren 
met het gras maaien en zo. En ze kunnen dan ook 
zelf besluiten of er wel van die wilde bloemen in de 
bermen geplant moeten worden, want de stukken 
die er nu zijn geven een hele suterige aanblik. Daar-
na werd de jaarrekening besproken en toen kwam de 
bestuursverkiezing. 
Nou, toen brak de hel los. Een deel van de Dorpe-
lingen wilde het bestuur weg hebben en er nieuwe 
mensen voor in de plaats zetten. Die zouden er wel 
zijn als het zittende zootje maar opstapte, zo werd 
er gezegd. Maar er kwamen geen kandidaten op de 
proppen, zodat het bij gezeur en elkaar de zwarte 
piet toespelen bleef. 
Je moest je als fatsoenlijke Dorpeling de ogen uit 
de kop schamen met al die stadsbestuurders erbij. 
Uiteindelijk is er besloten om in juni nog een verga-
dering te houden om over het bestuur te besluiten en 
dat zal wel weer een zelfde Poolse landdag worden 
als in deze vergadering. 

Toen we na de vergadering op huis aan gingen zei de 
Vrouw dat als het op het Dorp zo doorgaat het hele 
Dorpsbelang wel eens uit elkaar kan ploffen en dan 
zijn de rapen gaar en kan meneer Witloks de boel 
overnemen.  





Wilt u ook gebruik maken van de kortingen  
bij  activiteiten zoals het wijkfeest en  
filmavonden van Wijkbelang Westeinde?  
 
Meldt u dan aan als lid, dat kan bij  het 
wijkgebouw of via de button op onze website: 
 www.wijkbelangwesteinde.nl.   
Ook kunt u aanmelden door een mailtje te sturen 
naar:  info@wijkbelangwesteinde.nl. 
Kosten lidmaatschap: 10 euro per jaar. 

Lidmaatschap Wijkbelang Westeinde

Liever schriftelijk? Dit kan p/a MFC Eeltsje’s Hiem Pieter Sipmawei 11  8915 DZ Leeuwarden

De komende 
zomermaanden:
juli en augustus

zal 
MFC Eeltsje’s Hiem

gesloten zijn.

ZOMER openingstijden  
MFC Eeltsje’s Hiem



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 

0900-8864

www.thfl.nl
Volg ons ook op Facebook

24 uur per dag bereikbaar
of mail naar info@thfl.nl

Thuiszorg het Friese Land
staat dag en nacht 

voor u klaar!


