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Terwijl het zonnetje schijnt denk ik na over de afgelopen 3 maanden. 
Een winter zonder echte vorst maar toch met code rood; zoveel 
regen dat de grasvelden helemaal doordrenkt zijn en zelfs de 
honden deze zompigheid niet wensen te betreden; een winderige  
opening van Culturele Hoofdstad met meer dan genoeg pomme-
ranten; Olympische Spelen die zorgden voor een toenadering tussen 
Noord- en Zuid-Korea. 

Gelukkig staken de sneeuwklokjes al vroeg hun kopjes boven de 
grond en ook het speenkruid en de vroege krokus lieten zich niet on-
betuigd. En hopelijk bloeien straks ook de nieuwe bollen op bepaal-
de hoeken en randen in de wijk.

In de afgelopen maanden hebben de vrijwilligers weer een fijne kerst-
bingo en een spannende klaverjasdrive georganiseerd. Ondanks de 
hoofdbrekens van de deelnemers aan de introductiecursus Bridge is 
er toch een aantal doorzetters. Dus is er inmiddels een vervolg op 
deze cursus. 

En de Nieuwjaarsinstuif van Wijkbelang op 6 januari was superge-
slaagd, mede dankzij de verrassende hapjes van de Stadskantine. 
Voor de jeugd is er 1 x per 2 weken een superdisco in ons jeugdhonk. 
De ouders kunnen dan genoeglijk voor aan de bar een praatje 
maken. Daarmee hebben we ons eigen buurtcafé! En al die con-
tacten leveren weer mooie ideeën op voor toekomstige activiteiten.

Als voorzitter van Wijkbelang Westeinde ben ik trots op onze wijk 
en haar vrijwilligers. Iedereen zet zijn/haar beste beentje voor. Wilt 
u ook niet langer aan de kant blijven staan maar zich inzetten voor 
de leefbaarheid van deze wijk? Neem dan contact met ons op: 
info@wijkbelangwesteinde.nl.
 

Margaret Beckers 
voorzitter Wijkbelang Westeinde 

van de bestuurstafel
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Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt alle leden van harte uit 
voor de voorjaarsledenvergadering.

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

 Opheffing Wijkpanel

 Beheerstichting

3. Concept verslag ALV 7 november 2017

4. Jaarverslag en jaarrekening 2017

 Verslag kascommissie

 Afscheid vrijwilligers

5. Bestuursverkiezing

6. Invulling activiteiten Wijkbelang

7. Rondvraag

8. Sluiting

Ad. 5 Bestuursverkiezing 
Conform de besluiten rond de fusie van Wijkvereniging Westeinde met de Stichting Wijkpanel Westeinde 
stellen alle bestuursleden van Wijkbelang Westeinde hun functie beschikbaar in deze ALV. De bestuursleden 
stellen zich herkiesbaar, volgens rooster van aftreden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement, waar-
bij de voorzitter in functie gekozen moet worden. Margaret Beckers stelt zich verkiesbaar als voorzitter. 
Durk Visser, Hans van Linschoten, Annemarie Ruesen en Eduard Noorlander als bestuursleden.

Het bestuur zoekt uitbreiding. 
Heeft u belangstelling dan komen wij graag met u in contact. Wilt u zich ook kandidaat stellen voor een 
bestuursfunctie dan dient dit te geschieden bij de secretaris van het bestuur:  
secretariaat@wijkbelangwesteinde.nl, tenminste 7 dagen voor de dag van de algemene ledenverga-
dering, dus uiterlijk 17 april 2018.

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het concept verslag ALV 7 november 2017 vindt u 
op onze website: www.wijkbelangwesteinde.nl  Op deze website worden uiterlijk 9 april 2018  
de overige vergaderstukken, jaarverslag en jaarrekening, geplaatst.

Wij rekenen op een grote opkomst om samen de schouders te zetten onder de toekomst van
Westeinde, ons aller ‘Wijkbelang’.  
 
Neem uw ledenpasje mee om te kunnen stemmen. 

Algemene ledenvergadering  
dinsdag 24 april 2018
20.00 uur MFC Eeltsje’s Hiem 
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                 BuitenWesten 9

De beheerstichting, waarin Eduard Noorlander en 
Margaret Beckers namens Wijkbelang zitting heb-
ben, moet ervoor zorgen dat het gebouw deugdelijk
geëxploiteerd wordt. 

Omdat de subsidies minder worden en Palet zich 
terugtrekt, is er het afgelopen jaar een fors tekort 
geboekt. Dat kan zo niet doorgaan. Daarom wordt 
er goed gekeken naar de vaste lasten en zullen 
we proberen tot een meer energiezuinig gebouw 
te komen. We hebben een kleine prijsverhoging 
toegepast voor de consumpties en de huurprijzen. 

Verder willen wij graag van u weten wat het wijk-
gebouw voor u zou kunnen betekenen.

Kom daarom op 24 april naar de Algemene Leden-
vergadering in Eeltsje’s Hiem en praat mee over de 
activiteiten in het wijkcentrum.

Ons wijkgebouw

De eerste weken was het heel spannend wat er al-
lemaal op ons af zou komen. Er waren problemen 
met sleutels, de verwarming had kuren, de schoon-
maak moest worden opgezet, de afspraken met de 
huurders waren onduidelijk. Enfin, een rollercoaster 
van vragen, telefoontjes, noodmaatregelen en 
tijdelijke oplossingen, maar uiteindelijk hebben we de 
eerste weken overleefd.

En wat is het dan mooi om te zien hoe mensen er met 
elkaar de schouders onder zetten. Dat het toch weer 
lukt en dat de Flamencolerares haar 4 klassen kan la-
ten dansen, dat het klaverjassen mag doorgaan, dat 
bezoekers kunnen genieten van de film. En natuurlijk 
merken ze wel eens dat het licht niet optimaal is, dat 
we problemen hebben met de kassa of met de 
geluidsinstallatie. Maar uiteindelijk doen we het 
samen en komen we een heel eind. 

In het wijkgebouw vinden niet alleen activiteiten 
plaats van de vereniging Wijkbelang, ook worden 
zalen verhuurd aan bijvoorbeeld muziekdocenten. Bestuur Beheerstichting “It Hiem”

Wie regelmatig langs het wijkgebouw fietst of wandelt heeft het al gemerkt: er zijn veranderingen! 
Via de website en via facebook hebben wij u daarover zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Kom op 24 april naar Eeltsje’s Hiem en praat mee.
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SLOT STUK OF
SLEUTEL AFGEBROKEN?
onze monteurs staan voor u klaar!

24 uursservice
058 - 212 88 24

St. Jacobsstraat 10 
8911 HT Leeuwarden

info@sleutelspecialist.nu
www.sleutelspecialist.nu

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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De ontwikkelingen gaan gestaag door en het is 
de bedoeling dat het stedenbouwkundig plan dit 
jaar door de gemeenteraad wordt behandeld en 
goedgekeurd, zodat de plannen doorgang kunnen 
vinden.

Zoals bekend is Wijkbelang Westeinde op zichzelf 
voorstander van de gebiedsontwikkeling omdat 
we het een belangrijke impuls voor onze directe 
woonomgeving vinden.

Maar er zijn wel zorgpunten:
1. Wat betekent het voor de toekomst van ons  
      winkelcentrum?
2.  Wat betekent het voor de capaciteit van de kruising  
   bij Crystalic en dus voor de ontsluiting van West- 
     einde ?
3.  Kunnen we parkeeroverlast in de wijk verwachten?
4.  Krijgen we te maken met licht en geluidsoverlast?

In een eerste voorlichtingsronde, vorig jaar, die door 
veel omwonenden werd bezocht, heeft de gemeente 
dit goed opgepikt en toegezegd dat in nauw overleg 
met de omwonenden de zaak zal worden aangepakt, 
met veel aandacht voor de terechte zorgen.

Dit heeft geresulteerd in de formering van drie 
werkgroepen:
a. werkgroep verkeersafwikkeling.
b. werkgroep parkeren en parkeerregime.
c. werkgroep licht en geluid.

Met daarnaast een overkoepeling in de werkgroep Be-
langhebbenden Gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur.
De Commissie Leefomgeving van Wijkbelang West-
einde is vertegenwoordigd in alle werkgroepen met 
uitzondering van “licht en geluid” omdat wij, na in-
ventarisatie, van die aspecten weinig overlast voor 
Westeinde verwachten. Maar ook die materie volgen 
wij nauwkeurig.

Op twee algemene voorlichtingsrondes is ingespro-
ken door Wijkbelang Westeinde met het vragen van 
aandacht voor de benoemde zorgpunten. Wethouder 
Deinum en veel gemeenteraadsleden waren hierbij.

Er is nog niets concreet beslist en alles zit nog in de 
overlegfase, maar langzamerhand wordt duidelijk uit 
de verkeersmodellen, dat het enige  ontsluitingskruis-
punt van Westeinde bij Crystalic  veel zwaarder belast 
gaat worden en dat de gemeente oog heeft voor de 
consequenties hiervan voor onze wijk. Wijkbelang 
vindt een aanpassing van dit kruispunt nodig.

Het wachten is nog op een rapportage over de gevol-
gen voor onze middenstand in het winkelcentrum en 
omliggende wijken. Het lijkt wel duidelijk dat de Lidl 
verdwijnt, maar naar verluidt heeft Poeisz belangstel-
ling voor uitbreiding.

Op dinsdag 13 maart om 19.30 uur, is er weer een 
volgende algemene bijeenkomst het WTC Hotel 
waar belangstellenden welkom zijn. De gemeente 
verzorgt de publiciteit hierover. Tevens heeft de ge-
meente toegezegd om specifiek voor de zorgpunten 
van Westeinde een bewonersbijeenkomst te willen 
organiseren, als daaraan behoefte bestaat.

We worden werkelijk overstelpt met allerlei “stuk-
ken” en het is ondoenlijk om deze te communiceren 
op www.wijkbelangwesteinde.nl.

Maar op de gemeentelijke website:
www.leeuwarden.nl/wtccambuur staat alle relevante 
informatie en documentatie. Op onze website www.
wijkbelangwesteinde.nl  staat een link naar deze site.

Daarnaast is het altijd mogelijk om te reageren op 
het e-mailadres wtccambuur@leeuwarden.nl. 
Of naar: info@wijkbelangwesteinde.nl.

Ontwikkelingen WTC - Cambuur



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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Janke Suierveld-Sinnema

In de jaren ‘80 leerde ik Marieke kennen bij het zwem-
men voor mensen met longproblemen. Ook waren wij 
lid van de ‘Vereniging van Astmapatiënten’. Bij deze 
vereniging werd Marieke al heel snel actief.
 Er kwam een knutselclub en er werden gezellige mid-
dagen en avonden georganiseerd. Marieke kreeg de 
leiding hierover, later kwam ze in het landelijk hoofd-
bestuur. Nog later zelfs even als voorzitter. Ze richtte 
zich op vakanties voor mensen met longproblemen. 
Zo ontstond de stichting ‘Zonzoekers’.

De knutselclub kwam in het oude wijkgebouw van het 
Westeinde terecht (de wijk waar Marieke woonde). 
Marieke noemde de club toen ‘de Creaclub’ en alle in-
woners van het Westeinde waren welkom. 

Ze nam allerlei initiatieven. Ze richtte de groep Nor-
dicwalkers op. Ik zag ze soms lopen met hun lange 
stokken. Goed voor de lijn en de gezondheid vond 
Marieke. Vrijwilligers wist ze op te trommelen om te 
helpen bij de vakanties en om tablet- en Ipadles te 
geven. Daardoor kwamen de lesgroepen tot stand.

“Bakkie in de Buurt” was ook een morgen waar zij 
een aandeel in had. Marieke was een organisatorisch 
talent. De Creaclub deed als één van de eersten mee 
aan het Grootste Gehaakte Deken project, voor de 
Culturele Hoofdstad 2018.

1950 - 2017

Nog steeds een voorbeeld voor ons allen.
Zoals je heel je leven bent geweest,
Zo trouw zo liefhebbend  en zorgzaam.
Aan anderen dacht jij altijd het meest.
De strijd is gestreden.
Met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
Het is nu op.
Zo is het goed.

Bij alles wist ze op een sociale wijze leiding te geven, 
zodat het in goede harmonie verliep. Maar langzaam 
ging haar gezondheid achteruit. Na een val in het 
buitenland verslechterde haar toestand. 

Dik twee maand voor haar overlijden belandde  
Marieke in het MCL. Daarna in de Hofwijck en weer 
terug naar het ziekenhuis. Met onze tablets hadden 
wij nauw contact. Ze ging steeds meer achteruit. 

Op Messenger  schreef ze ons een afscheidsbrief, zo 
knap. Hierin bedankte ze ons voor alles. Ook vond ze 
dat ze mooie dingen had beleefd en dat het ‘zo goed 
was’. Er brak een moeilijke tijd aan, natuurlijk voor 
haar, haar familie en naasten, maar ook voor ons.

Zondag 3 december overleed Marieke omringd door 
man en kinderen, op 67-jarige leeftijd.  Wij verliezen 
in onze wijk een stuwende kracht, veel hebben wij aan 
haar te danken en we zullen haar heel erg missen. 

Op zaterdag 9 december 2017 is onder veel belang-
stelling, op een indrukwekkende manier, afscheid van 
Marieke genomen. 

In memoriam Anna Maria van Dasselaar-Peters

In de rouwbrief schreef de familie het volgende 
gedichtje.



Sinds 1976 slaapadvies van A tot Zzzz…

Boxspring Norma 1884 
Vast nu €   € 1484,- 

Verstelbaar nu  € 1884,-

Groningerstraatweg 183 Leeuwarden 058 - 215 18 66

w w w. k r e e f t b e dd e n . n l
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BuitenWesten nam een kijkje op de Albertine Agnesschool. In groep 5/6 van  
juf Wieke begonnen de kinderen met het maken van doosjes, waarin de kinde- 
ren zichzelf mogen voorstellen. Dit doosje vormt een museumpje over hunzelf.

Door gesprekjes met de kinderen over hun gemaakte doosje, inventariseren de 
cultuurcoaches van Kunstkade wat de kinderen willlen doen met ‘Circus Adje’.

Hooggeëerd publiek! Kunstkade stelt u voor aan ‘Circus 
Adje’. Dit circus trekt vanuit het thema ‘Kijk eens wat ik kan’ 
in het kader van LF2018 langs alle basisscholen van de 
Gemeente Leeuwarden. Circus Adje richt zich op de groepen 
vijf en zes. Zij maken onder professionele begeleiding een 
voorstelling voor de hele school.



Tuinonderhoud?

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

(tuinontwerp,	aanleg	&	onderhoud)	



ZONNEPARK WESTEINDE
De vorige keer berichtten wij u dat we in gesprek waren met de provincie en dat we een besluit moesten ne-
men over de positie van de wijk bij de realisering van het zonnepark. In onze opzet waren wij er van uit gegaan 
dat de realisering en exploitatie van het zonnepark in handen kon worden gegeven van een commerciële 
partij. De provincie had daar moeite mee, o.a. vanwege staatssteun. Wij hebben de Energiewerkplaats uit 
Raerd op hun initiatief gevraagd om ook te onderzoeken of wij als wijk zelf het zonnepark konden realiseren. 

Op basis van hun advies hebben de besturen van de ECW en de SWE (Stichting Westeinde Energieneutraal) 
besloten dat de SWE 100% van de aandelen van het zonnepark blijft behouden. Dat betekent een hoop werk, 
want uiterlijk 30 juli moet de opdracht voor de bouw van het zonnepark gegeven zijn. We zijn inmiddels druk 
in overleg met de banken over de financiering. Er is offerte gevraagd aan netbeheerder Liander voor een 
aansluiting op het elektriciteitsnet. Met de provincie wordt gesproken over een pachtovereenkomst en een 
te vestigen recht van opstal. Bovendien heeft de provincie ons hun steun toegezegd bij de aanbesteding. Wij 
gaan binnenkort meerdere bedrijven benaderen om een aanbieding te doen. Bij dit hele traject hebben we 
goede ondersteuning van de Energiewerkplaats. Het belooft de komende maanden een spannende en drukke 
tijd te worden. Gelukkig heeft de SWE onlangs versterking gekregen van Ronald Planting, die op voordracht 
van de ECW is toegetreden tot het bestuur.

VAST ONDERKOMEN ECW en SWE
Sinds januari van dit jaar heeft de ECW met haar stichting SWE voor de vele vergaderingen en overleggen 
haar intrek genomen in Swettehiem. Deze kantoorruimte was al langer in gebruik door onze energieregisseur. 
We hebben het kantoor ‘om niet’ ter beschikking gekregen van Habion, de eigenaar van het gebouw. Met 
deze vaste locatie ontstaat er meer speelruimte om vergadertijden te plannen, we kunnen onze spullen er 
opbergen en bepaalde zaken zijn altijd voor handen. En tenslotte nog een niet onbelangrijk punt: de verga-
derkosten kunnen flink naar beneden. 

ENERGIE MANAGEMENT
U heeft er vast wel eens van gehoord; energiemanagement, een werkwijze om uw energieverbruik te moni-
toren en daardoor minder te gebruiken. Er zijn vele manieren om dat te doen, vooral als u beschikt over een 
slimme meter. Een van de manieren om bewust te worden van uw energiegebruik is deelnemen aan de Ener-
gybattle Fryslân, waarvan Westeinde als pilot heeft gefungeerd. In deze battle gaat het om zo weinig mogelijk 
energie te gebruiken als wijk en/of dorp. 

Momenteel nemen in Fryslân 10 energiecoöperaties uit dorpen en of wijken deel aan deze battle.  
De officiële start is in juni, maar u kunt zich nu al opgeven. Hoe dat moet ziet en leest u op:  
www.energybattlefriesland.nl. U ziet daar ook de stand van de deelnemers tot nu toe. Maar, er zijn natuurlijk 
ook andere manieren om uw energieverbruik goed in beeld te brengen. Milieu Centraal heeft een goede site: 
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen.

Energie Coöperatie Westeinde

mail: info@ecwleeuwarden.nl
website: www.ecwleeuwarden.nl
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Het zal jullie vast niet zijn ontgaan dat het plein 
voor het station in Leeuwarden is verrijkt met een 
prachtig kunstwerk. Hier is in het kader van
 Leeuwarden Fryslân 2018 reeds de eerste uit een 
reeks van 11 fonteinen ge-plaatst. Jaume Plensa is 
de kunstenaar van deze witte ‘mistfontein Love’ en 
trekt daarmee veel bekijks. 

Zo is ook de negenjarige Rowan Schotanus, fan van 
het eerste uur, regelmatig bij de fontein te vinden. 
Wat Rowan nu zo mooi vindt aan deze fontein? ‘Alles! 
Hij is gewoon heel bijzonder.’

Waar het ooit begon
Rowan woont nog niet zo lang in de straat waar hij 
nu woont, maar buurtbewoners en vriendjes weten 
inmiddels al wel dat hij helemaal gek is op fonteinen. 
En laat er nu net een vijver mét fontein op steenworp 
afstand van Rowans huis zijn, beter kan natuurlijk niet 
als je er dol op bent. ‘Ik ga heel vaak bij de fontein
kijken. Nu is hij uit en dat vind ik wel jammer. 

“Ze hebben deze fontein ook al aangepast want 
eerst had hij meer stralen en nu nog maar één’, 
vertelt Rowan. Rowan is een beetje verlegen, maar 
zodra hij over fonteinen begint te vertellen, begin-

nen zijn ogen te fonkelen. ‘In de zomer ben ik er 
met mijn eigen bootje naartoe gevaren. Toen kon 
ik heel dichtbij komen en dat is gewoon mooi!” 

Fonteinen zijn voor Rowan een fascinatie geworden 
en hij weet je er echt álles over te vertellen. Deze fas-
cinatie begon toen Rowan een jaartje of drie was en 
met vader Sander ging fietsen. Rowan kan zich nog 
heel goed herinneren bij welke fontein hij zo enthou-
siast werd. 

Het was de fontein bij de Friesland Zorgverzekeraar. 
“Ik vond het mooi om te zien wat er gebeurde en hoe 
het werkt bij zo’n fontein.’ Rowans bezoek bleef niet 
onopgemerkt ,want hij mocht een ochtendje mee-
kijken en zelf de fontein bij de Friesland Zorgverzeke-
raar bedienen. Je raadt het al, Rowan was verkocht. 

Sindsdien is er geen mooie zomerse dag voorbij 
gegaan of de familie Schotanus stapte op de fiets om 
de stad te verkennen. Zo kent Rowan nu zo’n beetje 
elke fontein in de stad en vertelt hij je alle ins en outs. 

‘Fonteinen zijn gewoon heel bijzonder!’

Rowan heeft samen met zijn 
pake de nieuwe fontein ‘Love’ 
ook gemaakt uit piepschuim.

Tekst:  Annemarieke Visser
Foto: Siska Alkema
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Bijzondere fontein 

Vraag Rowan naar een fontein in de stad en hij zal 
ongetwijfeld weten waar hij is, hoe hij werkt en wat 
voor soort fontein het is. Maar er staat voor dit jaar 
één bijzondere fontein op de planning en dat is de Jet 
d’Eau in Genève. Rowan gaat samen met zijn ouders 
en zusje op vakantie naar Frankrijk, maar rijden spe-
ciaal langs deze fontein. “Deze fontein is 140 meter 
hoog en dat maakt hem bijzonder ik heb er op school 
een spreekbeurt over gegeven en iedereen vond het 
heel leuk om te zien en erover te horen”.  Om hem dan 
in het echt te zien, is natuurlijk nog mooier!

Toch hoeft Rowan vanaf deze zomer niet ver van 
huis om een fontein te bewonderen. Natuurlijk is er 
de fontein dichtbij zijn huis, maar als ik het goed heb 
begrepen, krijgt Rowan een fontein in zijn eigen tuin. 
Blijer kun je een kind als Rowan denk ik niet maken. 

Het is de bedoeling dat hij de fontein vanuit zijn slaap-
kamerraam kan zien én bedienen. ‘Het wordt dan een 
fontein met één straal, niet zo hoog als die in Genève 
maar dat maakt niet uit.’ Gelukkig gaat de fontein 
vlakbij Rowans huis weer aan als de zomertijd in gaat. 
En om een klein tipje van de sluier op te lichten, daar 
is een leuke rol voor Rowan weggelegd! 

Hierover meer in het volgende wijkblad! 

“In de Gemeente Leeuwarden staat in een groot 
aantal vijvers een fontein. Deze fonteinen staan 
er over het algemeen niet alleen maar omdat 
ze mooi zijn, maar ook omdat ze zuurstof in het 
water brengen.

Vooral in de warme zomermaanden zit er relatief 
weinig zuurstof in het water, door waterdruppels 
die door de lucht vliegen en weer in het water vallen 
komt er wat extra zuurstof in het water.

De fonteinen die wij onderhouden zijn dompelpom-
pen die worden geplaatst op een paal die onder wa-
ter staat. Vanaf de pomp loopt er een kabel naar de
 wal waar de pomp zit aangesloten op een bestu-
ringskast. In deze besturingskast zit een stroom-
beveiliging zodat de pomp niet stuk gaat als er 
rommel in de pomp komt. 

Rowan had een vraag aan de Gemeente Leeuwarden over de  
werking van de fonteinen. Hierbij het antwoord van de Gemeente.

Rowan bij de fontein in Westeinde
Eigen foto van familie Schotanus

Ook zit er een schakelklokje in zodat de pomp elke 
dag op de zelfde tijd aan en uit gaat.

 In de winter staan de fonteinen niet in de vijvers, we 
halen de pompen er uit en kijken ze na. Elk najaar 
gaan de pompen er uit en voor Koningsdag plaat-
sen wij ze terug. Wij doen dit met een bootje waar 
wij een takeltje op hebben staan, de pompen zijn 
namelijk best wel zwaar.

De meeste fonteinen hebben of zijn een heel een-
voudige sproeier, vroeger waren er veel sproeiers 
met meerdere stralen. Helaas raakten die wat te 
vaak verstopt door waterplanten, maar ook vaak 
door rondzwervend vuil”. 

Dhr. E. Houwertjes, Sector Wijkzaken
Voorman TD bruggen en gemalen - Installatieverantwoordelijke



Mondzorg Stiens 
Praktijk voor mondhygiëne                    

 Tel.0621592951 
 
 
 
 
 
 
   Parkeren voor de deur  
Afspraken ook op avond en                                
      zaterdag  

www.mondzorgstiens.nl 

advertentie BuitenWesten
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U bent op zoek naar deskundige hulp 
bij uw belastingaangifte en wilt weten 
waar u verder recht op hebt.

Siderius Belasting Advies kan u 
hierbij de helpende hand 
bieden. 

Een correct ingevulde belastin-
gaangifte in een fractie van de 
tijd die u zelf nodig zou hebben. 
En de wetenschap dat er geen 
aftrekposten onbenut zijn 
gebleven.
Het liefst thuis waar u alle 
benodigde gegevens voor het 
invullen van uw belastingaangif-
te tot uw beschikking heeft. En 
bij voorkeur op een tijdstip wat 
u schikt.Ik kom bij u thuis langs, 
waar we de gehele aangifte 
kunnen afhandelen. 

U verzamelt vooraf al uw 
gegevens en documenten die 
betrekking hebben op uw 
aangifte. Hierna voer ik al deze 
informatie digitaal in en kan de 
aangifte worden verzonden. 

U ontvangt een papieren kopie 
voor uw administratie.

Ook kan ik u helpen met:

Belasting Advies

06-53618491

Aanvragen: 
voorlopige teruggave
diverse toeslagen
uitstel aangifte 
inkomstebelasting
hulp bij www.mijnoverheid.nl
btw terugvragen bij aanschaf 
zonnepanelen.

*
*
*

*
*

Opstellen bezwaarschrift

Voor tarieven/afspraak belt u 06-53618491 
of stuur een email naar ytzensiderius@gmail.com

SIDERIUS
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Zes jaar geleden ging dit ‘geheugenkoor’ van start en 
inmiddels kwamen wij al 50 keer bij elkaar in Eeltsje’s 
Hiem. Vanaf 2018 zingen wij in Swettehiem en ook 
hier is iedereen van harte welkom! 

Kent u ze nog, de liedjes van vroeger?
Ook als geheugenproblemen iemands leven 
beïnvloeden, blijkt dat mensen zich liedjes uit 
hun jeugd vaak nog heel goed herinneren.
En wat is er dan leuker om samen deze 
melodieën te zingen…

Daarom wordt voor mensen met dementie en hun 
naasten, maandelijks op zondag, een gezellige mee- 
zingmiddag georganiseerd. Met begeleiding van Piet 
en Koos op de accordeon maken we samen met de 
deelnemers een keus uit het tekstboek met een 
repertoire van meer dan 50 nummers.

Er wordt gezongen, maar soms ook alleen geluisterd 
en in ieder geval genoten! Muziek verbindt en juist 
in een proces waarin het steeds moeilijker wordt om 
samen dingen te ondernemen, leert de ervaring dat 
een bezoek aan de meezingmiddag een gezellig uit-
je is dat mensen vrolijk maakt. Zowel de mensen met 
geheugenproblemen als hun begeleiders, gaan altijd 
met een goed gevoel weer naar huis.

Geheugenkoor
verhuist naar 

grote zaal
Swettehiem

Het is de bedoeling dat mensen samen  
de meezingmiddag bezoeken: iemand  
met dementie samen met de partner of 
een mantelzorger. Deelname staat open 
voor mensen uit Leeuwarden en wijde 
omgeving.

We starten om 15.00 uur altijd met ‘Breng eens een 
zonnetje onder de mensen’ en om 16.30 uur klinkt het 
vertrouwde slotlied: ‘Que sera sera, wat later de toe-
komst biedt, dat weten wij mensen niet…’

In de jaren van ons bestaan hebben we al veel trouwe 
bezoekers gehad en naast het samen zingen groeide 
ook de betrokkenheid bij elkaar. Voor veel deelne-
mers vormt het bezoeken van het geheugenkoor een 
leuk uitstapje waarvoor soms zelfs andere afspraken 
afgezegd worden…

We hopen op veel deelnemers de komende periode! 
De komende periode vinden de meezingmid-
dagen plaats op 26 maart, 30 april en 28 mei 
om 15.00 uur in de grote zaal van Swettehiem. 
U kunt maandelijks deelnemen, maar ook een  
éénmalig bezoek is geen probleem. 

Deelname is gratis, voor een kopje koffie of thee in de 
pauze wordt 1 euro gevraagd.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen op  
tel.nr. 06 - 457 026 18 of 06 - 414 557 00
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De koeientuin, het nieuwe boeren?
Je kent het vast wel. Als je vanuit Westeinde  
richting  Marsum gaat, dan zie je van de weg af een 
groot loodsachtig gebouw  liggen. Velen vragen 
zich vast wel af wat daar precies gebeurt, zo aan de 
rand van onze wijk. We gaan er vandaag een kijkje 
nemen.

Te gast bij Anke Edens (34) op haar kantoor. Het is er 
lekker warm. ”We hebben geen gas, we gebruiken de 
warmte van de melk om alles te verwarmen.” Als ze 
mij een beetje raar ziet kijken, voegt ze toe: “De melk 
komt met 37 graden van de koe en moet opgeslagen 
worden met een temperatuur van 4 graden. 
De warmte die daarmee vrij komt wordt afgetapt via 
een warmtewisselsysteem, genoeg om het kantoor 
en de wc’s  te verwarmen”. Ik ben onder de indruk.

Anke is de oudste dochter van Symen Tamminga. In 
totaal heeft Symen vier dochters. Maar Anke is de eni-
ge die voor het boerenleven heeft gekozen. Dat wil 
niet zeggen dat de anderen geen interesse hebben. 
In het weekend willen ze best een handje helpen. Het 
boer zijn zit al generaties in de familie. 

Oorspronkelijk stond er een boerderij op de plaats 
waar nu de vliegbasis is, maar daar moest de familie 
weg. Daarop gingen ze wonen aan het Schapendijkje
Totdat het plan kwam voor een complete reno-
vatie.  Samen bedachten ze een nieuwe locatie. “Ik 
wil later het bedrijf wel overnemen, maar dan wel 
op mijn voorwaarden, zei ze tegen vader Symen. 
“Ik wil minder beton en staal”.

Tijdens haar studie dierenveehouderij aan het Van 
Hall kwam ze In 2007 in aanraking met een landelijke 
werkgroep die zich bezighield met innovatie in de 
melkveehouderij. Al gauw was het idee van de 
koeientuin geboren. 
 
Een soort natuurlijke weide, maar wel met een kunst-
stof ondergrond, waar de urine doorheen kan sijpelen. 
Vervolgens worden de overige uitwerpselen dan met 
een mestrobot verwijderd. Het voer wordt langs de 
randen automatisch aangevuld, zodat daar ook geen 
omkijken meer naar is. Aangevuld met melkrobots 
krijg je dan een systeem dat heel diervriendelijk is en 
weinig menskracht vergt; het moderne boeren.

Overigens is zij niet de eerste die een koeientuin wil 
realiseren. In Groenlo bestaat al een bedrijf waar een 
pilot draait. “Heel handig”, zegt ze,” van de fouten 
kun je leren, maar je moet het toch op je eigen manier 
doen.”

In 2016 kreeg ze dan eindelijk toestemming van de 
gemeente om haar koeientuin te realiseren. Spijtig 
genoeg was ze haar subsidies misgelopen doordat het 
zo lang duurde. Maar dat heeft haar niet weerhouden 
haar droom werkelijkheid te laten worden.

Anke is ervan overtuigd dat het hogere dierenwelzijn 
ervoor zorgt dat de koeien meer melk geven en langer 
blijven produceren.  Ze vormt nu samen met haar oud-
ers een maatschap, één bedrijf waarin 2 locaties zit-
ten, de oude en de nieuwe boerderij.  

Tekst: Peter Teeuwen
Fotografie:  Siska Alkema
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Ze hebben twee medewerkers in dienst die, indien 
nodig, al het werk kunnen overnemen. Al met al kan 
ze hiermee de zaak draaiende houden.

Voorlopig heeft ze nu 250 koeien op de nieuwe lo-
catie, weliswaar niet in de weide die ze voor ogen had, 
maar de ligboxen voor de dieren zijn veel ruimer en 
ze hebben ook voldoende ruimte om rond te lopen. 
Melken gebeurt ook automatisch: de koeien vinden 
zelf hun weg naar de melkrobot. Eventueel kunnen 
ze ook naar een  borstelmachine, waar ze lekker ge-
borsteld kunnen worden.  Dit alles gebeurt volkomen 
automatisch, er komt geen mens aan te pas. Ook de 
mest wordt automatisch afgevoerd. 

De koeien kunnen de hele dag eten. “Dit heeft als 
voordeel dat de minder dominante koeien rustig op 
hun beurt wachten. Dat geeft minder stress en dus 
meer melk.” 

Als het eenmaal zover is dan is ze van plan om eerst 
50 koeien in de koeientuin te houden. Het streven was 
eigenlijk 110, maar helaas heeft ze te weinig fosfaat-
rechten door aangescherpte regels van de overheid. 
Op termijn wil ze rond de serrestal, zoals het gebouw 
officieel heet, bomen zetten en rond de koeientuin 
planten met oa. klimop die het allemaal ook de indruk 
van een tuin moet geven.

Als ik vraag waar ze nu staat, dan zegt ze dat ze hoopt 
dat medio 2018 de opening van de koeientuin kan 
plaatsvinden. Struikelblok was lang de mestrobot. 
Deze werd getest bij de Dairy Campus, een depen-

dance van de Wageninger Universiteit. Nu de kinder-
ziektes er uit lijken te zijn, kan ze eindelijk naar de 
bank voor een lening voor het kopen van de mestro-
bot. “Als het eenmaal zover is dan houden we vast 
een open dag”, zegt ze. Mogelijk gaan we daarna  ook 
bezoekmiddagen organiseren, als daar belangstelling 
voor is.

O ja, zegt ze, misschien nog een leuk weetje: “als de
koeien vanwege hun leeftijd minder melk gaan pro-
duceren en naar de slacht gaan (ze hoopt dat dat na 
ongeveer 5 jaar zal zijn, mogelijk 6 jaar), dan gaan de
koeien naar Harlingen.  Daar vandaan komt het onder 
de naam: “Waddenvlees of Weidenaar” in de winkel.  
Onderandere bij de Poiesz te koop. Zo is de wijk West-
einde toch nog betrokken bij de Koeientuin.



Mijn man Leo en ik zijn in 1981 in de wijk Westeinde 
komen wonen. Eerst in een huurwoning aan de Johan 
Winklerwei van Woningstichting Patrimonium. Hal-
verwege de jaren ’80 stegen de huren en was het fi-
nancieel aantrekkelijk om een huis te kopen. 

Wij waren zo ingeburgerd en als vrijwilligers actief in 
deze prettige wijk aan de rand van Leeuwarden dat 
we daar in 1988 ook een koopwoning zochten. Na en-
kele maanden zoeken werd dat een huis aan de Tsjib-
be Geertswei. Ik wist toen nog niet dat Tsjibbe Geerts 
net als ik de familienaam “Van der Meulen” droeg. 
Daarmee houdt onze overeenkomst op want Tsjibbe 
Geerts zijn voorvader was een andere molenaar dan 
de mijne.

Sinds 1995 houd ik mij bezig met het uitzoeken van de 
geschiedenis van mijzelf en mijn familieleden en werd 
ik lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging 

Tineke Hartman vertelde samen met Bouwe van der Meulen 
over voorouderonderzoek bij ‘Bakkie in de Buurt’ afgelopen 

donderdag 1 februari.

Tsjibbe Geerts 
van der Meulen

door Tineke Hartman-van der Meulen

NIEUW!

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 sterke motor, 7 versnellingen en de hydraulische 
remmen zeer geschikt voor heuvelachtig gebied. Aan het comfort is ook gedacht: met verende 
voorvork, verstelbare stuurpen en verende zadelpen. Dit is dus de ideale fiets voor fietsvakanties 
in heuvelachtig gebied!
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Kettingslot Cherto Compact
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Cruise N7

INCLUSIEF 
SERVICEPAKKET

2499,-
inclusief Bosch accu

(400 Wh)

Smartphonehouder Gardian
Maat S: 124 x 64 x 10 mm van 39,95 voor 34,95
Maat M: 140 x 70 x 10 mm van 39,95 voor 34,95
Maat L: 158 x 80 x 10 mm van 42,95 voor 34,95

Lees verder op de volgende pagina

advertentie
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afdeling Friesland waar ik in 1997 bestuurslid werd. 
De NGV is een landelijke vereniging van vrijwilligers 
die informatie geven over stamboomonderzoek, en 
ik ben hierin actief als PR-functionaris. Veel wijkbe-
woners hebben mij en mijn collega-genealogen al 
ontmoet tijdens het jaarlijkse wijkfeest, waar wij in-
formatie gaven over deze gezonde verslaving!

Op 1 februari jl. heb ik in Eeltsje’s Hiem bij “Bakkie 
in de Buurt” samen met Bouwe van der Meulen over 
voorouderonderzoek verteld. Om de vondsten die ik 
tijdens mijn onderzoek doe op papier te krijgen volg 
ik sinds een paar jaar een schrijfcursus bij de Volksuni-
versiteit Fryslân. In Gens Nostra, tijdschrift van de 
NGV, publiceerde ik een artikel over het skûtsje van 
mijn pake en beppe Van der Meulen, waarop ik ben 
geboren. Ook voor ons afdelingsblad 11 en 30 heb ik 
een aantal stukjes geschreven. Nu iets over Tsjibbe 
Geerts, naar wie mijn straat is genoemd.

Voorouderlijn:
1. Tjeerd Geerts van der Meulen (Dokkum 1747-Bergum 1821), 
uurwerkmaker te Bergum, nam op 27 december 1811 aldaar de familie-
naam Van der Meulen aan. Hij trouwde in 1773 te Bergum met Antje 
Jochums (Bergum 1749-1825). Zij hadden tien kinderen. 
De oudste zoon was: 
2. Geert Tjeerds van der Meulen (Bergum 1776-1861), uurwerkma-
ker te Bergum. Hij trouwde in 1810 met Grietje Douwes Duursma 
(Wijnjeterp rond 1781-Bergum 1857). Zij hadden vijf kinderen. 
De jongste zoon was:
3. Tjibbe Geerts van der Meulen (Bergum 6 mei 1824-16 maart 
1906). Naar hem is een straat in Westeinde genoemd. Hij trouwde in 

In het jubileumboekje “Westeinde 25” schrijft Chris 
Kruisinga dat in 1972 op voorstel van Jan Bearn Sin-
gelsma (FNP) werd besloten de straten in de nieuw te 
bouwen wijk te noemen naar Friese schrijvers. Over 
Tsjibbe Gearts vinden we de volgende beschrijving: 

TSJIBBE GEARTS (1824 - 1906) 
Tsjibbe Gearts van der Meulen was een veelzijdig ac-
tief man. In Burgum was hij behalve klokkenmaker 
ook boekhandelaar en PTT-ambtenaar. Bovenal ech-
ter was hij redacteur, uitgever en drukker  van de Ber-
gumer Courant. Hij had een scherpe pen, waarmee hij 
onder andere het bijgeloof van zijn tijd te lijf ging. 
Tsjibbe Gearts was een groot voorstander van emi-
gratie van Friezen uit hun toen arme heitelân naar de 
Verenigde Staten, “it lân fan dream en winsken”. Hij 
schreef voor zijn krant reisreportages over dat land. 
Met Waling Dijkstra trad hij enige tijd op met “Winter-
jounenocht”, een soort negentiende-eeuws cabaret.

Bolsward op 29 augustus 1858 met Grietje Pieters Peereboom 
(Bolsward 2 juni 1832-Bergum maart 1923), dochter van Pieter Wil-
lems Peereboom en Sophia Cornelia Baars. Zij hadden zes kinderen.
De zoons Geert en Willem vertrokken naar Noord-Amerika.

De zoon Anne woonde in Nederlands-Indië, was een verwoed ver-
zamelaar van oriëntaalse zaken en overleed in 1934 in Caïro (Egypte). 
Diverse musea kregen een deel van zijn enorme verzameling en wijd-
den er tentoonstellingen aan. Anne werd “De pasja van het glas” 
genoemd. Hij stond model voor een standbeeld van Mohammed Ali 
(1769-1849), een belangrijke onderkoning en hervormer van Egypte.

Lijkt het u leuk om zelf de geschiedenis van de 
naamgever van uw straat uit te zoeken? 

Vaak kom je een eind als je begint met Wikipedia. 
Daarin staat de geboortedatum en -plaats van schrij-
ver. Op de website www.allefriezen.nl is meestal de 
geboorteakte te vinden waarin de ouders worden ver-
meld. Met deze verkregen namen zoekt u het huwelijk 
van de ouders, waarin weer hún ouders zijn vermeld. 

Zo is het vrij eenvoudig terug te komen tot 1811, de 
invoering van de burgerlijke stand. Of wilt u kijken wat 
u over uw eigen voorouders kunt vinden? Dan heeft u 
waarschijnlijk tenminste de namen van uw grootoud-
ers nodig. De wet op de privacy beperkt de toegang: 
overlijdens zijn pas na 50 jaar,  huwelijken na 75 jaar en 
geboorteakten na 100 jaar openbaar. 

Het leuke van dit zoekwerk is dat je kunt vinden 
welke beroepen er in de familie voorkwamen, waar 
de voorouders woonden, of ze honkvast waren dan 
wel regelmatig verhuisden. Mijn voorvader die de 
naam Van der Meulen aannam was in 1755 molenaar 
in Dokkum. Een van zijn zonen, mijn rechtstreekse 
voorvader, werd molenaar in Koudum. Uit deze tak 
stammen onder andere de schippers van het SKS 
skûtsje van Woudsend af. Als u vragen hebt, mail 
deze dan naar: tinekehartman@chello.nl

Portret Tsjibbe Geerts en zijn grafsteen bij de Kruiskerk 
in Bergum, de linkergrafsteen is van zijn weduwe Grietje 
Peereboom.  Bron: Tresoar - Fryske ikonografy

Interessante websites:      
www.allefriezen.nl     www.wiewaswie.nl    www.ontdekjouwverhaal.nl    https://cursussen.dbieb.nl/Cursusaanbod



======================	  	  Vitale	  bomen	  in	  de	  wijk	  –	  Westeinde	  	  	  ====================
 
Bomen	  leveren	  een	  belangrijke	  bijdrage	  aan	  ons	  welzijn	  en	  
aan	  een	  gezonde	  omgeving.	  De	  gezondheid	  van	  de	  bomen	  
om	  ons	  heen	  is	  dus	  iets	  wat	  ons	  als	  bewoners	  van	  de	  buurt	  
direct	  aangaat.	  	  
	  
Zieke	  kastanjebomen	  Westeinde	  	  
Kastanjebomen	  kunnen	  last	  hebben	  van	  aantasting	  door	  
kastanjebloedingsziekte.	  De	  bomen	  vertonen	  dan	  
‘bloedingsplekken’	  of	  scheuren	  in	  de	  bast.	  Daarnaast	  
kunnen	  de	  bladeren	  zijn	  aangetast	  
door	  de	  kastanjemineermot.	  Deze	  
verschijnselen	  zijn	  ook	  zichtbaar	  bij	  
kastanjebomen	  in	  de	  wijk	  
Westeinde.	  
	  
Tot	  zover	  bekend,	  is	  er	  nog	  geen	  
echte	  doorbraak	  bereikt	  wat	  
betreft	  diverse	  behandelmethodes.	  
Het	  is	  niet	  goed	  duidelijk	  waardoor	  
de	  ene	  boom	  vatbaar	  is	  voor	  ziekte	  
en	  de	  andere	  niet.	  	  
 
Samenwerken	  voor	  gezonde	  
bomen	  in	  je	  eigen	  buurt	  	  	  
Met	  het	  project	  Bomen	  in	  Balans	  is	  
een	  eerste	  onderzoek	  gestart	  naar	  
toepassing	  van	  een	  nieuwe	  behandelmethode	  voor	  bomen.	  
Deze	  aanpak	  draagt	  bij	  aan	  optimale	  omstandigheden	  voor	  
groei,	  herstel	  van	  ziekte	  en	  verbetering	  of	  behoud	  van	  de	  
conditie	  van	  de	  (zieke	  of	  gezonde)	  boom.	  De	  werking	  van	  
deze	  duurzame	  methode	  sluit	  aan	  op	  natuurkundige	  
principes.	  
	  
We	  kijken	  graag	  wat	  gezamenlijk	  mogelijk	  is,	  voor	  bomen	  
waar	  verbetering	  van	  groei	  omstandigheden	  wenselijk	  is.	  	  
	  

	  
Dit	  kan	  in	  een	  tuin	  zijn	  of	  voor	  bomen	  in	  de	  openbare	  
ruimte.	  
	  
Deze	  enquete	  is	  een	  inventarisatie	  om	  te	  kijken	  hoeveel	  
belangstelling	  er	  is	  bij	  bewoners	  in	  de	  wijk	  voor	  	  
behandeling	  van	  zieke	  bomen.	  Hiermee	  bekijken	  we	  de	  
mogelijkheid	  om	  een	  burgerinitiatief	  in	  te	  dienen.	  
	  
Wilt	  u	  meehelpen	  om	  kastanjebomen	  in	  Westeinde	  de	  

kans	  te	  geven	  om	  vitaler	  te	  worden?	  	  	  
Doe	  dan	  mee!	  	  
Met	  uw	  stem	  komt	  er	  wellicht	  een	  
mogelijkheid	  om	  de	  behandeling	  toe	  te	  passen	  
bij	  bomen	  in	  onze	  wijk.	  U	  kunt	  uw	  stem	  
kenbaar	  door	  het	  formulier	  in	  te	  vullen	  en	  in	  
de	  brievenbus	  te	  doen	  bij	  onderstaand	  adres,	  
of	  via	  email.	  	  
	  
Bomen	  in	  Balans	  heeft	  geen	  budget	  
beschikbaar	  zoals	  de	  gemeente,	  daarom	  is	  een	  
vrijwillige	  bijdrage	  voor	  onkosten	  heel	  
welkom.	  Mocht	  u	  een	  bijdrage	  willen	  doen	  om	  
behandeling	  mede	  mogelijk	  te	  maken	  dan	  
kunt	  u	  dit	  aangeven	  op	  het	  formulier.	  
	  
Bewoners	  die	  het	  initiatief	  ondersteunen	  

worden	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  het	  project	  en	  
ontwikkelingen	  in	  het	  onderzoek.	  	  
email:	  wijk@bomen-‐in-‐balans.nl	  
website:	  www.bomen-‐in-‐balans.nl	  
	  
Contactpersoon:	  Mw.	  R.	  Hubeli	  
Johan	  Winklerwei	  13	  	  (t/o	  winkelcentrum)	  
tel.	  06-‐19077102	  
	  

	  	  	  =====================================	  	  	  invulformulier	  Bomen	  in	  de	  wijk	  	  ================================	  
Ja,	  ik/wij	  ondersteun(en)	  behandelingsproject	  kastanjebomen	  Westeinde	  
	  

	  	  	  	  Naam/namen:	  ……………………………………………………………	   	  Adres:	  ……………………………………………………………………………….	   	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  Email:	  …………………………………………………………………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  Handtekening/en:	  	  	  …………………………………………………………..	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ja,	  ik/wij	  willen	  ook	  graag	  een	  financiële	  bijdrage	  doen	  om	  behandeling	  van	  bomen	  in	  onze	  wijk	  mogelijk	  te	  maken:	  
(Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  een	  bedrag	  zijn	  van	  1	  tot	  10	  euro,	  of	  wat	  u	  wilt	  bijdragen)	  	  	  	  	  	  ………………………………………euro	  	  

	  
Ruimte	  voor	  eventuele	  vragen	  of	  opmerkingen:	  

	  

	  
	  	  =========================	  	  	  Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  medewerking/bijdrage!	  	  ===============================

	  

 - ingezonden stuk -
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Zou jij het je als vrouw kunnen voorstellen dat er 
iemand in de familie is die jou ‘betovergrootmoed-
er’ mag noemen? Ik denk dat die kans niet zo heel 
groot is omdat het nog altijd best bijzonder is als er 
maar liefst vijf generaties binnen één familie zijn. 
Zelf ben ik hier ook niet mee bekend maar voor het 
wijkblad kwam ik in contact met mevrouw Bijls-
ma-Van den Akker. Zij is dus betovergrootmoeder 
en vindt dat heel bijzonder. 

Vijf generaties
Ik bezoek mevrouw Bijlsma in haar appartement in 
Swettehiem. Ze had haar dochter Bettie ook uitge-
nodigd die op haar beurt haar man weer meenam 
voor een bezoekje. Tijdens het eerdere contact met 
mevrouw Bijlsma begreep ik al dat het lastig werd 
om alle dames uit deze generatie bij elkaar te krijgen, 
maar dat maakte mijn welkom bij dit gezelschap niet 
minder hartelijk. Voorzien van een kop koffie, werd ik 
direct meegenomen naar alle foto’s waar het apparte-
ment mee verrijkt is. 

Eén foto valt me natuurlijk direct op. ‘Ja, dat zijn alle 
vijf de vrouwen om wie het gaat. De oudste dat ben ik 
en de jongste is bijna een half jaar. Deze foto is door 
mijn andere kleindochter gemaakt. Zij is fotograaf 
en ze heeft ons op die manier op de foto gezet, hier 
beneden in Swettehiem’, vertelt mevrouw Bijlsma. 
Het is inderdaad een prachtige foto, een foto waarop 
geborgenheid en liefde te zien is.  

Niet veel later gaat het over de overige foto’s en wordt 
mij een prachtige trouwfoto getoond van Bettie en 
haar man. Zo’n foto waar je de charme van vroeger 
ziet, waarbij ik me als bijna dertiger direct verwonder 
over hoeveel er in al die jaren wel niet is veranderd en 
vraag me af hoe dit voor deze dames is. Ergens ook 
maar goed dat tijden veranderen want het geeft ons 
nu de mogelijkheid deze bijzondere vijf generaties in 
woord en beeld te laten zien. 

Mevrouw Bijlsma wijst naar één van de foto’s. ‘Ja, en 
weet je? Er was eerder binnen onze familie al eens 
sprake van een vijfde generatie. Alleen werd er toen 
een zoon geboren en dan mag je het geen vijf gen-
eraties noemen hè!’ lacht mevrouw Bijlsma. Nee, dit 
geldt alleen in het geval van een reeks vrouwen. Dat 
maakt zo’n situatie toch extra bijzonder en dus een 
extra reden om erover te schrijven. 

Hechte familie
Ik merk al gauw dat de familie van mevrouw Bijlsma 
een zeer hechte familie is. ‘Ja hoor! Wij komen hier elke 
zondag bij ma langs. Iedere zondag weer en dan ne-
men we gebak mee!’ lacht Betties man. Iedereen be-
gint te lachen en als ik vraag naar de reden daarvoor, 
wordt me al snel duidelijk dat een simpel kaakje niet 

meer genoeg is. ‘Bij de koffie komt dan de koektrom-
mel op tafel hè, maar ik vond dat het tijd werd voor 
wat anders, wat lekkers. En zo kwam ik een keertje 
met gebak aan en sindsdien slaan we geen zondag 
over of er is gebak!’ 

Maar het is niet alleen Bettie en haar man die vaak 
langskomen. Ook mevrouw Bijlsma haar kleindoch-
ter Margaretha en achterkleinkind Melissa komen 
vaak langs, met de kleine Loïs. ‘Ja, we zien elkaar heel 
vaak en dat vind ik fijn. Ik voel me nog fit en daarom 
kan ook ik nog bij iedereen langsgaan als ik dat wil. 
Zo ga ik bij al mijn kinderen en kleinkinderen op 
visite met hun verjaardag. Ik sla er nooit eentje over!’ 
vertelt mevrouw Bijlsma.

Het is wel duidelijk dat de hechte band bij de familie 
zeer nadrukkelijk aanwezig is en dat ze allemaal voor 
elkaar zorgen.  Volgens mevrouw Bijlsma is dat heel 
belangrijk. ‘Er is altijd wel eens iets en dat is ook niet 
zo erg. Als je uiteindelijk maar met elkaar door één 
deur kunt, dat is het belangrijkste. Je moet elkaar 
respecteren en ik denk dat we daarom zo hecht met 
elkaar zijn.’ Ik kan mevrouw Bijlsma natuurlijk ook 
geen ongelijk geven. En ik snap tijdens mijn bezoek 
aan deze familie ook precies wat ze daarmee be-
doelt.  

Je voelt de warmte en de genegenheid van deze fami-
lie dus ik zie dat wel goedkomen voor de toekomst. Ik 
denk dat deze dames nog heel wat mooie momenten 
met elkaar gaan beleven.  
  
  

Betovergrootmoeder  
in Westeinde

Tekst:  Annemarieke Visser
Foto: Siska Alkema



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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Geachte bewoners van Westeinde,

Voor de zomer is de gemeente Leeuwarden gestart 
met het vervangen en vernieuwen van de  straatverli-
chting in Westeinde. Een groot deel van de verlichting 
in de wijk was verouderd en toe aan vervanging dan 
wel vernieuwing.

Er is daarom een nieuw lichtplan voor de wijk ge-
maakt. Er zijn complete lantaarnpalen vervangen en 
in een aantal gevallen zijn alleen armaturen of lamp-
en vervangen. Maar er is ook een aantal lantaarnpalen 
verwijderd op plaatsen waar dat kon. 

Dit is besloten op basis van de proef ‘Het Donker  
Belicht’ dat eerder in de wijk heeft plaatsgevonden. 
Op basis van de reacties op deze proef vanuit uw wijk, 
een eigen inventarisatie door de gemeente en de 
noodzaak tot vervanging  zijn we tot het nieuwe ver-
lichtingsplan gekomen. In het nieuwe lichtplan wordt 
het licht meer naar beneden gericht, en daardoor 
wordt alleen daar verlicht waar nodig en gewenst. 

De gemeente is nog met Wijkbelang Westeinde in 
gesprek om het lichtbeeld aan de Douwe Kalmaleane 
verder te optimaliseren. 

De hele wijk is voorzien van LED verlichting. Door 
deze vervangingen besparen we op energie- en on-
derhoudskosten. Er branden minder lampen, de LED 
lampen zijn energiezuinig en gaan veel langer mee. 

Dit vermindert de kans op storingen en is ook nog 
eens beter voor het milieu. Bovendien kan de verli-
chting van de nieuwe armaturen worden gedimd. Dat 
gebeurt volgens het standaard dimprotocol dat de 
gemeente hanteert. Het protocol houdt in dat tussen 
23.00u en 06.00uur de verlichting op aantal plaatsen 
wordt gedimd. 

De lampen branden dan 50% van het maximale ver-
mogen. Het nieuwe verlichtingsplan in Westeinde 
draagt bij aan de doelstelling van de gemeente Leeu-
warden om in 2020 gemeente breed 10% energiebe-
sparing te realiseren. Westeinde is de eerste wijk in 
Leeuwarden die compleet wordt verlicht met LED en 
is daarmee klaar voor de toekomst. 

Tekst: Gemeente Leeuwarden 
Bart v.d.Scheer - Adviseur Beheer en Onderhoud 

Sector Wijkzaken, afdeling bedrijfsbureau

Zondag 29 april: Liwwadderdag 
in de Zakenclub Cambuurstadion

Eens in de drie jaar staat één oude wijk centraal 
op de Liwwadderdag. Achtereenvolgens waren 
dat IJsbaankwartier, Vliet, Huizum, Oldegalileën, 
Transvaalwijk en de Hollanderwijk. Deze editie 
staat in het teken van Oud Oost, maar iedereen die 
zich Liwwadder voelt is welkom. Er is een foto-
tentoonstelling, ‘praatsjes’, muziek en kramen van 
diverse verzamelaars. 

Heeft u nog oude foto’s van Oud Oost op zolder liggen? Wilt u meehelpen bij de organisatie van een reünie van 
de Oost-Indische buurt (een ander deel van de wijk of een school of een vereniging)? Neem dan contact op met 
Klaas Zandberg van het HCL via historischcentrum@leeuwarden.nl of 058 - 233 23 50

Liwwaddderdag 29 april vindt plaats in de Zakenclub Cambuurstadion, aanvang: 14.00 uur 
Organisatie: Aed Levwerd en HCL i.s.m. wijkpanels, Sociaal Wijkteam Oud Oost e.a. 

Celebesstraat eind jaren ‘30. Foto: collectie HCL

- ingezonden stuk -
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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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Het doel van de WMO is dat mensen zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen en zo lang moge-
lijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Ook de 
verschillende thuiszorgorganisaties bieden mogeli-
jkheden bij het wonen thuis. De uitvoering van de 
WMO is in handen van uw gemeente. Er is sinds 2015 
veel veranderd in de wet- en regelgeving. 

Wat betekent dit voor u in de praktijk?
Deskundigen van het Sociaal Wijkteam West en  
de verschillende Thuiszorgorganisaties  in uw wijk
 vertellen hier graag meer over.

 - ingezonden stukken -

Heeft u vragen over dit onderwerp dan bent u van 
harte welkom op de voorlichtingsbijeenkomst in uw 
wijk!!  Voor specifiek persoonlijke vragen maken we 
graag ter plekke een afspraak met u.

De toegang, incl. koffie en thee, is gratis.  Wel is 
het belangrijk dat u zich aanmeldt  voor 5 april 
op telefoonnummer 0900-8864 of via 
www.thuisleven.nl

Voorlichtingsbijeenkomst: “Hoe werkt de WMO in uw gemeente?”

“Is het gratis?” was de vraag op donderdag 25 januari in 
MFC Eeltsje’s Hiem. Ondanks dat er enkele zieken waren, 
zaten er toch 35 mensen in de zaal.  
 
Iedere donderdagochtend vanaf 09.30 uur worden, onder het 
genot van een bakje koffie, de sociale contacten aangehaald 
en verstevigd. Dit onder de naam “Bakkie in de Buurt”. 
En meestal is er een spreker aanwezig. Die heeft dan een 
verhaal over een bepaald onderwerp. Zo ook deze donderdag.

“Fiets Alle Jaren” kwam een praatje houden, dit is een initiatief 
van de Fietsersbond. De afdeling Leeuwarden van deze bond 
heeft dit opgepakt. Deze club wil graag dat minder mobiele 
mensen ook in de gelegenheid worden gesteld om eens de wind 
door de haren te laten waaien. En daarvoor staan er Riksja’s 
klaar. Dat zijn fietsen met drie wielen en een zitbank voorop.  
 
Ze worden bestuurd door vrijwilligers. Samen met een andere 
passagier, dat kan een familielid, buurvrouw of bekende zijn, 
kan er in de Riksja een ritje door het centrum van de Culturele 
Hoofdstad Leeuwarden gemaakt worden, of bijvoorbeeld langs 
plekken waar u gewoond of gewerkt heeft. En wie weet komt u 
onderweg een oude bekende tegen! Onderweg kunt u natuur-
lijk ook ergens een bakje koffie of een drankje drinken.

De wind door de haren

Meer informatie staat op: www.FietsAlleJaren.nl/Leeuwarden

Het mooie is dat u zelf kunt  aangeven wanneer en waar vandaan u wilt worden opgehaald. En waar u in de 
Riksja naar toe wilt . “Fiets Alle Jaren” gaat over het aangaan van nieuwe contacten en ontmoetingen, zowel 
tussen jong en oud als tussen bestuurders en passagiers en tussen ouderen onderling.  
Voor vragen en boeking van een Riksja kunt u terecht bij Albert van Dijk op  tel.nr : 06 15 14 09 11.
O ja, een ritje in de Riksja is helemaal gratis.

tekst + foto: Zweitse Pietersen

Donderdagmiddag 19 april  as. van 15.00 - 17.00 uur organiseert Thuisleven, onderdeel van Thuiszorg 
Het Friese Land samen met het Sociaal Wijkteam West, Thuiszorg Buurtzorg, Allerzorg, Palet en 
Het Friese Land een voorlichtingsbijeenkomst rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning afgekort 
de WMO. 

Graag tot 19 april
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Sinds kort organiseert de wijkfeestcommissie ook het  
“Buurtcafé” in wijkcentrum Eeltsje’s Hiem. 

Eén keer in de 14 dagen op zaterdagavond vanaf 19:00 uur. 
De entree is gratis en het is voor iedereen toegankelijk.  
Daarnaast zullen we binnenkort ook een aantal thema-
avonden gaan organiseren.  

We zijn nog bezig met het realiseren van een dartbord en  
een boomstam voor het spijkerslaan, zodat deze boomstam 
op deze avonden kan worden gebruikt. 

Verder organiseren de jongeren uit de wijk in het jeugdhonk 
een kinderdisco. Ook deze is vrij toegankelijk. 

19:00 - 20:00 uur Groep 1 t/m 4
20:00 - 21:00 uur Groep 5 t/m 8
21:00 - 23:59  uur Jeugdsoos / vanaf 12 jr. (voortgezet onderwijs)

Op deze zaterdagen is de kinderdisco:  
10 & 24 maart, 7 & 21 april, 5 & 19 mei en 2 & 30 juni. 

Buurtcafé

Elke 2e dinsdag  in  de maanden maart, april , mei en juni  
komen de vrijwilligers van  Stadskantine West een heerlijke 
3-gangenmaaltijd koken in Eeltje’s Hiem. 

Komt u ook eten? 
Prijs:   8 euro  voor een 3-gangenmaaltijd (excl.  drankjes)
Aanvang:  17.30 uur
Data:   13 maart, 10 april, 8 mei en/of 12 juni
Eindtijd:  tussen 19.30 en 20.00 uur, zodat u op tijd bent  voor 
  de maandelijks filmavond.
Aanmelden:  stuur een mailtje naar:  reserveren@stadskantinewest.nl   
  of via Facebook pagina: Stadskantine West.

Dieetwensen:  er kan rekening worden gehouden met  
    vegetariërs,  NIET met andere diëten.

Wilt u vrijwilliger worden bij de stadskantine?  
Stuur dan mail  naar stadskantinewestpr@gmail.com

De Stadskantine komt 
voor u koken in Eeltsje’s Hiem
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DÉ zonnepanelen 

specialist uit uw regio!

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan via info@zonderlandbv.nl

Zonderland Zonnepanelen BV
Tilledyk 4, Minnertsga

T. 0518 - 471366
www.zonderlandbv.nl
info@zonderlandbv.nl

ProfiTeer Van scherPe PrijZen en 

de BesTe kwaliTeiT!

Adv. A4 Zonderland Zonnepanelen juli 2014.indd   1 17-07-2014   13:19:06



                 BuitenWesten 35

Energiecampus Leeuwarden
Wie wel eens een wandeling maakt langs de oude vuil-
stort Schenkenschans is het vast opgevallen dat daar 
momenteel van alles gebeurt. Op Schenkenschans 
en het aangrenzende Nieuw Stroomland wordt op 
initiatief van de bedrijven Ekwadraat en Oosterhof 
Holman de Energiecampus Leeuwarden ontwikkeld. 
De doelstelling is het realiseren van een energiecam-
pus die zichzelf van energie voorziet en die groene 

stroom, gas of warmte levert aan minimaal 4.000 
huishoudens in de stad Leeuwarden. Een locatie van 
ca. 48 hectare campusterrein waar ruimte is voor ken-
nisinstellingen en cleantech bedrijvigheid om kennis 
te delen en om te zetten naar experimenten en pro-
ductie / vermarkting. Het geheel wordt goed land-
schappelijk ingepast. Op de kaart hieronder krijgt 
u een indruk van het campusterrein. 

De Haak Gemaal Duurzame bedrijvigheid / PV-park in 
variabele verkaveling Recreatieve voorziening

Bouwlocatie lichtgewicht 
architectuur t.b.v. 
experimentenlocaties

Respectzone (60m) Hoogte t.o.v. NAP Entreegebouw in kavelgebonden 
parkzone (15 m) PV-Cellen

Dijk met onderhoudspad en 
graswandelpad Duiker Oosterhof Holman Plug & play park

Experimentenlocatie
Stoommachine Overmeer

Hoofdweg met kabels- en 
leidingen zone Calamiteitenroute en wandelpad Energiekavel / vergister Secundaire weg

Recreatief fiets- / wandelpad Water, slenk, plasdras en ribben Experimententerrein Wateraccu experiment locatie 
energie/water

Uitzichtpunt, recreatie

Verbinding 
Biocomposiet loopbrug

Energiecampus Leeuwarden
Schetsontwerp 11-04-2017Max. bebouwingshoogte      A= 6m

(vergister max. 20m) B= 10m
(experiment max. 20m) C= 12m

WandelrouteBoomweide (1e orde grootte)

Haven + laad/loswal
Bouwlocatie lichtgewicht 
architectuur kenniscentrum & 
Ekwadraat

LEGENDA
OPENBAAR GEBIED (ca. 11 ha) UITGEEFBAAR TERREIN (ca. 20 ha) VOORMALIGE VUILSTORTPLAATS (ca. 17 ha)

Gageldijk 4F | Postbus 9177 | 3506 GD Utrecht
Tel. 030-2644333 | info@copijn.nl

Riet-waterfilter-sloot

ENERGIECAMPUS LEEUWARDEN
Visieschets

Zwaluw muur

windmolens en waterkracht stroom uit de wateraccu, 
afkomstig van de Schenkenschans. Het kenniscen-
trum wordt opgezet, beheerd en gevoed met kennis 
door Ekwadraat en Oosterhof Holman Beheer. 

De kennis die Ekwadraat, Oosterhof Holman en Wet-
sus hebben op het gebied van duurzame energie en in-
novaties wordt de drijvende kracht achter de verdere 
ontwikkeling en het beheer van het kenniscentrum.  
Ekwadraat en Oosterhof Holman zullen zich ook gaan 
vestigen in het kenniscentrum.

Vanuit de wijk worden de ontwikkelingen nauwlet-
tend gevolgd door de ECW, die vaste contacten met 
Ekwadraat onderhoud.

Het Plug- en Playpark wordt ‘gevoed’ en bediend van-
uit twee bouwlocaties op de voormalige stortplaats. 
Twee lichtgewicht gebouwen met een unieke experi-
mentele bouw en funderingswijze voor op voormalige 
stortplaatsen. Deze energie neutrale en duurzaam ge-
bouwde landmarken voor Leeuwarden gaan als voor-
beeld dienen voor de wereld op het gebied van licht 
bouwen op voormalige al afgedekte stortplaatsen. 

Dit unieke project wordt door het Friese architectenbu-
reau AchterboschZantman B.V. uit Leeuwarden geleid. 
Er wordt gestart met één bouwwerk dat ruimte biedt 
aan het kenniscentrum op het gebied van innovatie en 
duurzame energie. Uiteraard wordt het gebouw voor-
zien van stroom uit de zonnepanelen, van de urban 

Kenniscentrum

ECW, Tjeerd A. Heidstra



R U S T  I N  J E  H O O F D ,  R U S T  I N  J E  L I J F
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Nynke van Hichtumwei 40
www.yogastudioveer.nl
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Gespot door  
de redactie!
Al een tijdje zwemt er een bij-
zondere mannetjeseend in de 
wijk. Bij navraag blijkt dit een 
smaragdeend te zijn. 

Deze eenden zijn de sier-
eenden onder de tamme ras-
sen. Mooie lakzwarte eenden 
met een kevergroene glans.  
Alleen vrouwtjes kunnen kwak- 
ken. Mannetjes fluiten of ma-
ken wat zachte geluiden. 

‘Onze smaragdeend’ verplaatst 
zich tussen de bruggetjes langs 
de wandelpaden in de wijk, ach-
ter Swettehiem. 
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In het decembermagazine 2017 van BuitenWesten 
stonden wij heel verrassend op de voorpagina. Wat 
een eer!  Ook binnenin werd over 2 pagina’s verteld 
over het project van de grootste gehaakte deken 
waar wij aan meewerken.

Het is nu februari 2018 en wij zijn nog steeds volop 
bezig. Dus als er dames zijn die nog lapjes (granny’s) 
aan het haken zijn, kom ze op maandagmiddag tus-
sen 13.30  en 16.00 uur inleveren in de grote zaal van 
Swettehiem.

Wij leggen daar nog steeds dekens uit en die moeten
in elkaar gehaakt worden. Ook daar kunnen wij nog 
steeds hulp bij gebruiken. Ons doel was eerst om
 Vrouwen van Nu, afdeling Leeuwarden via ons haak-
project wat promotie te geven. De provinciale afde-
ling van deze vereniging is echter “afgehaakt”.

Nu werken wij onder de naam Swettehiem Westeinde. 
Het einddoel is hetzelfde, dus ons maakt het niet uit. 
Als een deken af is zet ik die op de foto en dan wordt 
de foto geplaatst op de site van de grootste gehaakte 
deken van de wereld.  

Wij slaan de dekens op in bananendozen die ik krijg van 
de Lidl in Westeinde. Deze dozen stapel ik op in een 
box van mevr. Henstra die boven het gezondheidscen-
trum woont. Momenteel staan in die box al 234 dekens 
opgeslagen. Het project zal deze zomer stoppen en 
dan worden al de dekens uitgelegd om aan een record 
te komen van 10.000 dekens. Binnenkort hoort u van  
mij wanneer dat zal zijn. Nu is de data nog onbekend.

Het lijkt ons wel een leuk idee om met wat pers erbij,  
tam-tam aan de wijk te geven als de dekens straks uit 
de opslag opgehaald worden. Al die bananendozen 
die dan in een vrachtwagen worden afgevoerd moet 
toch reden zijn om een klein feestje te vieren op het 
gezondheidsplein ?

Hoe we dat aan gaan pakken? Geen idee. Als u een 
leuk idee hebt, neem contact met mij op. Er valt dan 
vast wel iets te regelen. 

Dora Jordan-Havenga
N. Haismawei 6  -  8915 DS Leeuwarden
Bel: 058-216 33 39 
Mail:  dora.jordanhavenga@gmail.com

De grootste gehaakte deken van de wereld



                                                                                                                                                                             

-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

Het is al weer een tijdlang geleden, maar het moet 
gezegd worden, de nieuwjaarsresepsje van het 
Dorpsbelang was mooi. Het Dorpshuis was aardig 
vol met goedkunde. Iedereen kreeg wel twee drink-
munten, er was levende muziek en aan hapjes was 
ook geen gebrek. En dat terwijl het Dorpsbelang maar 
klaagt dat de centen haast op zijn. Jammer dat er ook 
veel oude bekenden niet waren, maar dat lag hem aan 
het gesodemieter rond het Dorpshuis denk ik, want 
de mensen die daarom zijn opgestapt heb ik niet ge-
zien. En dat was wel jammer want ze hebben een 
mooi bijelkander zijn gemist.

Nou, de rapen bij het Dorpsbelang zijn gaar! Vanwege 
te min centen moet het Dorpsgebouw op maandag 
en dinsdag dicht, zo zei het bestuur van het Dorpsbe-
lang. Maar het gebouw was nog geen drie weken dicht 
toen het al weer open was daarom kon geen mens er 
nog een touw aan vastknopen. Als het Dorpsgebouw 
dan toch dicht moet had het Dorpsbelang er goed aan 
gedaan om eerst eens na te gaan wanneer het er stil 
is om op die tijden de boel dicht te gooien. En het was 
ook niet onverstandig geweest en doe een papieren 
mededeling bij de Dorpelingen in de bus waarop ze 
het laatste nieuws kunnen lezen. 

Op de manier zoals het nu gaat is het allemaal maar 
een rommeltje. Om toch wat geld te verdienen voor 
het Dorpsbelang heeft de Merkekommisje om de 
twee weken op zaterdagavond het Dorpsgebouw 
open als Dorpscafé. Maar wie gaat er nu op zaterdag-
avond naar zo’n Dorpscafé? De mensen hebben de 
hele week gewerkt en zaterdags boodschappen 
gedaan of met de kinders naar het sporten geweest 
en dan wil je op de avond wel even met de benen 
rechtuit en ga je niet naar het Dorpscafé dunkt me. Ik 
in ieder geval niet, op zaterdagavond ben ik thuis bij 
de Vrouw.

Nou, het zal dit jaar heven! De beweegtuin gaat er 
komen. Nou ja, de mannen van de Leefbaarheid heb-
ben nog wel wat geld nodig en dat willen ze uit een 

fonds halen. Ook willen ze de Dorpelingen vragen 
om te helpen. De beweegtuin komt tussen de nieu-
we flatten en het Middelseehiem te liggen. Ik ben be-
nieuwd hoe het allemaal wordt, want er komen ook 
fruitbomen te staan, met appels en peren en pruimen 
denk ik. En de Dorpelingen die de bomen onderhou-
den mogen het fruit hebben. Die komen straks thuis 
met emmers vol appels en peren om er moes van te 
maken. Dat kost uren tijd en werk en voor nog geen 50 
centen koop je een pot appelmoes bij de Lidel. 

De Vrouw heeft al tegen mij gezegd dat ik toekomend 
jaar niet met dat spul thuis hoef te komen, want het 
blijft allemaal liggen en je krijgt alleen maar last van 
bijen en ander ongedierte. Ook ben ik benieuwd naar 
de toestellen die er komen te staan. Ik ga die din-
gen vanzelfs niet gebruiken, want ik loop en fiets nog 
voor het lieve vaderland weg. Dus die tuin is niks voor 
mij. Wat dat betreft kan de Leefbaarheid maar beter 
zorgen dat er weer wat betere straatlantaarns op het 
Dorp komen, want met die nieuwe dingen kan een 
mens op de avond geen hand voor de ogen meer zien, 
zo min is het licht op het Dorp.

Omdat het Dorpsbelang met de kop en de oren in de 
sitewaasje rond het Dorpsgebouw zit, komt er van an-
dere dingen niks vanzefs. Maar het Dorpsbelang is er 
voor het Dorp! De Dorpelingen klagen over te weinig 
licht, over gevaarlijke bomen en over te hard rijdende 
auto’s. En wat te zeggen van het nieuwe Campbuur-
veld, waar ook twee supermarkets komen, waaronder 
de Lidel. Als onze eigen Lidel dan dicht gaat, moet 
ik toch nog maar te appels plukken. Allemaal dingen 
waarover het Dorpsbelang als een bok op de haver-
kist moet zitten en niet maar wat omdangelen met 
het Dorpsgebouw, daar hebben we een stichting voor. 
Dus bestuur: aan de slag.
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De wijkfeestcommissie is weer druk bezig 
met de voorbereiding van het wijkfeest van 
2018. De programmering begint al steeds 
meer vorm te krijgen en deze hebben we 
dan ook al gepubliceerd op onze website 
wijkfeest-westeinde.nl. 

We zijn altijd aan het kijken voor nieuwe elemen-
ten. Maar luisteren ook naar de wensen van de 
bezoekers. Wat nieuw dit jaar is dat leden van de 
wijkvereniging voordeel gaan ondervinden
tijdens het wijkfeest. Zo kunnen kinderen een 
(gratis) “bonnenkaart” aanvragen via onze web-
site. Hierop zitten bonnen voor de zweef, ranja, 
chips en meer. Deze bonnenkaart is alleen voor de 
jeugd t/m 12 jaar. 

Daarnaast hebben leden voordeel bij een aan-
tal activiteiten. Zo is de Bingo voor volwasse-
nen en jeugd goedkoper wanneer je lid bent.  
Ook kunnen leden een gratis staanplaats krijgen 
tijdens de braderie, of tegen kostprijs een kraam 
huren. 

Helaas ontkomen wij er niet aan om een prijs-
wijziging door te voeren voor de munten. Aange-
zien in 2018 vele zaken duurder zijn geworden. 
Omdat we het wijkfeest graag een open karakter 
willen laten behouden hebben we moeten beslu-
iten om de prijs te verhogen naar € 2,00. 

Dit jaar gaan de nieuwe breekmunten in omloop, 
de oude “witte” munten worden niet meer geac-
cepteerd. Voor leden van Wijkbelang is er een 
mogelijkheid om een week voor het wijkfeest 
de munten aan te schaffen voor een bedrag van 
€ 1,80. Om deze alvast te bestellen verwijzen 
wij graag naar www.wijkfeest-westeinde.nl.  

Wijkfeest 2018

Wat kun je verwachten tijdens het wijkfeest: o.a. Braderie, Domino’s Volleybaltoernooi, 
Penaltyschieten, Appie’s Zweefmolen, Springkussens, Bingo, Live muziek, Back to the 

90’s, Binnenstadskoor en nog veel meer. 



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

17.30 - 21.30
20.00 - 21.15

Zie voor de meest actuele informatie:  www.wijkbelangwesteinde.nl 

Activiteiten 2018

Maandag

Dinsdag

Flamenco 
Engelse les 

19.00 - 20.30
19.30 - 22.00
19.00 - 23.00
20.00 - 22.00

Spaanse les 
Biljart D.D.B.
Film Leen, 2e dinsdag
Computerclub PTCC  3e dinsdag

Woensdag
09.15 - 10.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
13.30 - 15.30
15.00 - 21.00
13.00 - 17.00
13.30 - 17.00
19.30 - 22.30
20.00 - 22.00
20.00 - 22.00

Gym 55+ ‘Nocht en wille’ 
Sjoelen
Bijbel leesgroep 1 x 4 weken
I-pad les
Gitaarles 
Film, 1 x 2 weken
Biljartclub Brouwer/Rudie
Bridge
Naaicursus
Big Mill Band

Donderdag
09.45 - 11.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
13.30 - 19.00
13.30 - 17.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.30
14.30 - 20.00
19.30 - 22.30

Bakkie in de buurt 
Aquarelleren/tekenen
Amnesty, 2e donderdag
Gitaarles
Biljarten 
Schilderen (olie/acryl)
Klaverjassen       
Pianoles
Bridge

Vrijdag
09.30 - 12.00
13.30 - 14.30
19.30 - 21.30
19.45 - 23.00
21.00-23.00

Biljarten 
Yoga lessen
Jeu de Boules
Klaverjassen 1 x 3 weken
De Menaemer Feintsjes 

ochtend

Zaterdag
Muziek voor en  
met jonge kinderen 

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



R&C DIAMOND JEWELRY 1947

DE NATUUR OP HAAR MOOIST

R&C diamonds heeft speciaal voor op uw wishlist 
een sprankelende aanbieding gemaakt.  
Prachtige solitairring Mia is nu exclusief  

bij ons verkrijgbaar.

Sinds 1947 maakt R&C diamonds de  
allermooiste diamanten sieraden van 

Nederland. Dit op en top familiebedrijf 
maakt alle sieraden met de hand in hun 

eigen Nederlandse atelier. 

0.10crt p/w van  € 657,-   
0.20crt p/w van  € 1009,-  
0.30crt p/w van  € 1661,-   
0.40crt p/w van  € 2743,- 
0.50crt p/w van  € 3593,- 

Voor € 575,- 
Voor € 885,- 
Voor € 1450,- 
Voor € 2400,- 
Voor € 2994,-

Mia wordt handgemaakt in het 14kts goud, u 
kunt zelf de kleur goud bepalen en zelfs een 

combinatie is mogelijk. 
Wij helpen u graag bij ons in de winkel dan 
laten wij u de schittering van Mia live zien.

w w w . b y R - C . n l

MIA


