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Puzzelen…..
Deze vakantie is onze familie weer eens aan het puzzelen geslagen.
Talloze stukjes op de eettafel, passen en meten, ingespannen bezig
zijn, eindeloos zoeken naar dat ene ontbrekende stukje, focussen
en soms even uitzoomen.

Oplage: 2000 exemplaren (huis aan huis)
Verschijning: 4x per jaar
Verspreiding door vrijwilligers in:
Westeinde, Gemeente Leeuwarden,
Openbare Bibliotheek, Historisch
Centrum Leeuwarden, Omroep LEO
en regionale dag- en weekbladen.

De een werkt aan dat hoekje met bloemen, de andere aan die waterpartij. Soms wissel ik tussen lucht en berg omdat de kleuren toch
wel heel dicht bij elkaar liggen. Intussen kletsen we wat en natuurlijk ruilen we puzzelstukjes omdat dat waarschijnlijk beter bij een
ander deel van de puzzel past.

Drukwerk:
FE Druk Leeuwarden

De vergelijking met onze vereniging is snel gemaakt. Het onderwerp van de puzzel: dat zijn onze doelstellingen waarvoor de vereniging is opgericht. De rand van de puzzel: dat zijn de kaders,
waarbinnen de activiteiten moeten passen. En dat hoekje met de
bloemen, die waterpartij, die mooie lucht en de berg: dat zijn onze
activiteiten. Tesamen kunnen zij een prachtig tafereel vormen, een
oogstrelende afbeelding mits zij met elkaar worden verbonden.
Daarvoor is het dus nodig om te kijken naar elkaars activiteiten,
met elkaar te communiceren, informatie uit te ruilen en van elkaar
te leren. Niet bang te zijn dat een ander er met ‘jouw’ stukje vandoor gaat maar het besef hebben dat we allemaal onderdeel zijn
van dat grotere geheel.
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Ik denk oprecht dat we door eerlijk met elkaar over ons deel van de
puzzel , over onze ‘eigen’ activiteit te praten, nieuwe inzichten kunnen verwerven, ‘ons’ deel van de puzzel nog mooier kunnen maken
en dat we vooral meer betrokkenheid bij elkaar en bij het geheel
krijgen.
En pas dan wordt de puzzel compleet en genieten we van een
prachtig tafereel!
namens het bestuur,
Margaret Beckers
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Perikelen rondom Eeltsje’s Hiem
In onze wijk staat een prachtig gebouw, Eeltsje’s
Hiem. Sinds de totstandkoming van dit gebouw
vinden hier veel activiteiten plaats. Er wordt les
gegeven, er wordt vergaderd en je kunt een kopje
koffie drinken.
Het gebouw is eigendom van woningstichting Elkien
die het momenteel verhuurt aan twee partijen.
Palet is één van de huurders van het gebouw en heeft
tot 1 januari 2017 daar o.a. maaltijden aangeboden.
Door veranderende wetgeving en de noodzaak om
sterk op kosten te sturen heeft Palet besloten dat zij
zich zullen beperken tot hun kerntaken.

een beheerder. Omdat Palet een professionele organisatie is heeft Palet de afgelopen jaren voor een
aantal uren een beheerder beschikbaar gesteld.
Met ingang van 1 januari 2018 stelt Palet niet langer
een beheerder ter beschikking. Dat is verschrikkelijk
jammer.
In de eerste plaats voor de huidige beheerder, Jappie
van der Meulen. Maar zeker ook voor de wijk en haar
bewoners omdat nu onduidelijk is hoe het beheer
vanaf januari gestalte gaat krijgen.

Dat betekent concreet dat zij de maaltijdvoorziening
hebben afgestoten en feitelijk Eeltsje’s Hiem ook niet
langer nodig hebben.

Het bestuur van Wijkbelang zal haar uiterste best
doen om samen met de gemeente en Elkien tot een
oplossing te komen. Voor de komende maanden is
het in ieder geval zeker dat alle activiteiten doorgang
kunnen vinden.

De gemeente Leeuwarden is de andere huurder van
het gebouw en stelt het vervolgens beschikbaar aan
Wijkbelang om daar activiteiten in en voor de wijk te
laten plaatsvinden. Een prachtige regeling.

Natuurlijk zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte
houden.

Eeltsje’s Hiem wordt aangemerkt als een multifunctioneel centrum (MFC). Bij een MFC hoort

Het bestuur van Wijkbelang Westeinde,
19 augustus 2017

Dankwoord
Na het nogal plotseling overlijden van Arie heeft de overweldigende belangstelling
vanuit de wijk me in mijn verdriet gesteund. Vooral ook de grote opkomst bij de
afscheidsdienst heeft me goed gedaan. Hiervoor wil ik graag iedereen bedanken.
Het stuk in BuitenWesten en het vernoemen van het klaverjastoernooi vond ik heel
fijn.
Arie is altijd zeer betrokken geweest bij de wijk, zoals bij jeu de boules en het klaverjassen, hij had het toernooi al helemaal voorbereid. Ook ging hij met veel plezier
even buurten in Eeltsje’s Hiem.
Tinie Zijlstra.
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Terugblik op informatieavond nieuw Cambuurstadion
Op maandag 10 juli heeft het bestuur van Wijkbelang
Westeinde een informatieavond georganiseerd over
het nieuw te bouwen stadion SC Cambuur waar veel
bewoners op af kwamen. De heer Keuning , wijkbewoner, heeft aan de hand van een plattegrond uitgelegd hoe het geheel er uit komt te zien.
Niet alleen het stadion zal daar komen maar tevens is
het de bedoeling dat er een grote bioscoop, twee grote
supermarkten; de Jumbo en de Lidl en waarschijnlijk
nog wat kleinere zaken zoals snackbars e.d. komen en
ruimte voor parkeren.

Het geheel komt te liggen tussen de Heliconweg en de
Slauerhofweg. Uit de verschillende opmerkingen van
de bewoners kwam naar voren dat er vragen waren
over de eventuele overlast van geluid en auto’s door
en geparkeerd in de wijk. Ook het feit dat er twee
grote supermarkten komen riep vragen op over het
voortbestaan van het winkelcentrum in Westeinde
De Lidl daar zal hoogstwaarschijnlijk verdwijnen.
De voorzitter heeft toegezegd dit allemaal mee te nemen naar de gemeente tijdens een politiek forum.
Dit is op 12 juli geweest en de voorzitter, Margaret
Beckers, heeft hier de genoemde zaken naar voren
gebracht. Deze toespraak is te vinden op onze website www.wijkbelangwesteinde.nl.

Er is vanuit de gemeente toegezegd dat de wijken die
hiermee te maken krijgen d.m.v. vertegenwoordigers
betrokken zullen worden bij de verdere plannen.
Op dinsdag 26 september wordt er door de gemeente
een bewonersbijeenkomst over deze plannen belegd
in het WTC. Deze avond begint om 19.30 uur en het
is de bedoeling dat alle bewoners van de wijken die
hiermee te maken krijgen hiervoor een persoonlijke
uitnodiging krijgen.
Het is belangrijk dat er veel bewoners komen om vragen te stellen, ideeën aan te geven en om goed op de
hoogte te blijven van wat er gaat gebeuren. Ook om
eventuele input voor de wijkvertegenwoordigers aan
te dragen voor overleg met de gemeente.
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De Afvalweddenschap
Een behoorlijk bedrag haalde de werkgroep
Afvalscheiding Westeinde (de w.A.S.) binnen voor
de wijk. Een cheque ter waarde van 5000,00 euro
werd overhandigd aan werkgroeplid Ellie Pietersen
door wethouder Jan Atze Nicolai, de huidige
wethouder Duurzaamheid.
Op 21 juni jongstleden werd in wijkgebouw Eeltsje’s
Hiem het project Afvalscheiding officieel afgesloten
in het bijzijn van een flink aantal leden van de klankbordgroep, de leden van de werkgroep en een vertegenwoordiging van het Bestuur van Wijkbelang.
Bijna twee jaar geleden mondde de informatieavond
van de gemeente Leeuwarden, samen met Afvalverwerker Omrin, uit in een weddenschap tussen toenmalig wethouder Isabella Diks en de bewoners van
de wijk. Wanneer de wijk zelf zou zorgen voor een
substantiële vermindering van de hoeveelheid afval
in, met name, de grijze Sortibak, dan zou het voorgenomen besluit tot plaatsing van ondergrondse containers heroverwogen worden.
En zie daar: de Westeinders wisten hun afval in de
grijze Sortibak met 33 kg te verminderen in die periode en ze hebben 16 % meer groenafval in de juiste
container, de groene Biobak, gedaan. Dit vond de gemeente de moeite waard en vandaar dat ze spontaan
de uitslag van de weddenschap accepteerden.
De w.A.S. heeft stevig ingezet op bewustwording van
het scheiden van afval in de wijk, met allerlei op de
persoon gerichte acties, waaronder het aanbieden
van een informatiepakket waarin o.a. de 50-vragen/
antwoordenlijst, de glastas en het biobakje. Met als
uiteindelijk gevolg bovenstaand beschreven resultaat,
waar de werkgroepleden, Christiane Mombeck,
Ellie Pietersen, Peter vd Leij en Hans van Linschoten
bijzonder tevreden mee zijn.

Ze hebben dit wel kunnen doen met flinke hulp van
de betrokken gemeenteambtenaar, Hascha Dekker
en verschillende mensen van Omrin.
Daarnaast was een wedstrijd uitgeschreven, waarin
wijkbewoners uitgedaagd werden om op hun eigen
manier te bewijzen, dat ze goed met het scheiden van
afval omgaan.
De 6 deelnemers hadden, op zeer creatieve wijze,
het onderwerp Afvalscheiding uitgebeeld, variërend
van bewerkte handtassen tot een kleine robot.
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Werkgroeplid Peter vd Leij voorzag alle inzendingen
van digitale (video) beelden met commentaar van de
jury. Dat resulteerde in het feit, dat alle deelnemers
met een prijs naar huis gingen. Ricardo Haanstra deed
dit met de hoofdprijs: op zijn spliksplinternieuwe fiets
van gerecycled blik.

De w.A.S. wil uiteraard iedereen in de wijk hartelijk danken voor de geboden hulp. Laten we met
zijn allen bewust blijven van het feit, dat afval
niet meer bestaat en dat alles op een of andere maier weer opnieuw te gebruiken is. Beter omgaan
met ons milieu begint nog steeds bij jezelf.

Tenslotte werden de werkgroepleden door het
Bestuur van Wijkbelang in de bloemen gezet voor hun
geleverde prestaties.

Namens de w.A.S.
Hans van Linschoten

Bij de succesvolle afsluiting van het afvalscheidingproject op 21 juni heeft Wijkbelang Westeinde een
cheque van 5000 euro van de gemeente gekregen.
Voor de bestemming hiervan zijn er verschillende
opties die onderzocht zullen worden. Wat het uiteindelijk wordt zult u in de volgende wijkblad en op de
website kunnen lezen.
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Wijkfeest 2017

Van 13 t/m 17 juni werd weer het jaarlijkse wijkfeest georganiseerd door de wijkfeestcommissie.
Een week met veel activiteiten voor jong en oud. Zo werd er dit jaar samen met Andre de Vries een survivalrun georganiseerd voor de jeugd uit de wijk. De jeugd kon klimmen en klauteren over water en in bomen en
zweven met touwen. Dit zorgde voor veel vermaak bij de deelnemers en toeschouwers.
Voor de ouderen uit de wijk werd er een speciale 55+ bingo georganiseerd in wijkcentrum Eeltsje’s Hiem.
Ook werd een speciale bingo georganiseerd voor de cliënten van Middelsehiem (Talant). Deze bingo werd door
50 cliënten bezocht. De organisatie kon rekenen op veel hulp van (jeugdige) wijkbewoners die de cliënten konden
helpen. Alle cliënten verlieten de tent met een prijs. Als klap op de vuurpijl had Appie Kooistra zijn zweef opengesteld, zodat er nog even gratis kon worden gezweefd. Dit was voor veel bewoners een hele happening.
Het Leeuwarder Shantykoor kwam op dinsdag langs en zong uit volle borst. Het was mooi weer en er werd lekker
buiten de tent gezongen, velen zongen mee. Een DJ zorgde voor de muzikale omlijsting op donderdag. Vrijdag
en zaterdag was er live muziek met zoals o.a. op vrijdag met volkszanger Jaman. Clown Sander gaf een geweldig
optreden op de zaterdagochtend voor de kleinsten uit de wijk. Vele kinderen hingen aan zijn rode neus.
De organisatie kijkt terug op wederom een succesvol wijkfeest. Ondanks het feit dat dat twee activiteiten niet door
konden gaan vanwege vandalisme hebben wij weer een geweldig wijkfeest gehad zonder incidenten. De commissie begint in september weer met de invulling van het wijkfeest van 2018, in overleg met Wijkbelang Westeinde.
Het wijkfeest voor 2018 staat gepland in de week van 11 juni.
Verder willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet! Zonder jullie hadden wij geen wijkfeest!

Foto: Renze Petersohn

Foto: Steven Otter

Tekst: wijkfeestcommissie
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Wijkbelang Westeinde
presenteert op dinsdag 24 oktober
LEZING met powerpoint presentatie
Dinsdag 24 oktober verzorgt Tineke Marinus een
lezing met PowerPoint-presentatie over Käthe
Kollwitz in Eeltsje’s Hiem.
Vijftig jaar geleden, toen ze in de examenklas zat
van de kweekschool Mariënburg in Leeuwarden,
maakte zij een scriptie over de Duitse kunstenares
Käthe Kollwitz. In de jaren die volgden bleef ze
geïnteresseerd in het werk van deze kunstenares.
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Käthe Kollwitz
in het Oost-Pruisische Königsberg werd geboren
en zij overleed enkele weken voor het einde van de
Tweede Wereldoorlog in Moritzburg, nabij Dresden. Ze was getrouwd met Karl Kollwitz, een huisarts met een praktijk in een armenwijk van Berlijn.
Het echtpaar Kollwitz werd dagelijks geconfronteerd met de ellende van de armoede, werkloosheid, prostitutie, kindersterfte en alcoholisme.

Foto: Noorderblik

In haar werk schuwt Käthe Kollwitz deze thema’s
niet, evenals onderwerpen over oorlog en geweld,
maar ook toont zij ons de band tussen de moeder
met haar kind. Käthe Kollwitz wordt beschouwd
als een van de belangrijkste Duitse kunstenaars
van de twintigste eeuw. Het oeuvre van deze sociaal-maatschappelijk zeer bewogen kunstenares
bestaat uit talrijke tekeningen, etsen, lithografieën,
houtsneden en beeldhouwwerken.
De lezing vindt plaats in Eeltsje’s Hiem op dinsdag 24 oktober, aanvang 20.00 uur.
Het eerste deel duurt ongeveer 45 minuten, na de pauze volgt deel twee, dat ongeveer 35 minuten zal
duren. De toegang is gratis.

www.wijkbelangwesteinde.nl
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De Skieding
Een paar maanden geleden is er op het schelpenpad ten noorden van Westeinde een bordje
geplaatst met de naam “De Skieding”.
De commissie Leefomgeving had anderhalf jaar geleden een aanvraag ingediend om het schelpenpad
“It Swettepaad” te noemen.Deze naam wordt echter
vaker gebruikt en werd daarom afgewezen. Daarom
is er voor “De Skieding”gekozen.

Foto: Siska Alkema

Het schelpenpad ligt naast de sloot die “De Swette”heet. Deze sloot had vroeger naar het zuiden
verbinding met de Swette (start Elfstedentocht) en
ten noorden van de Vliegbasis kom je ook de Swette
tegen.

Tekst en foto: Lieuwe Tamminga

Swette betekent grens en de sloot (grens) naast het
schelpenpad is wel 800 tot 1000 jaar oud.
Waar nu het pad ligt, zat vroeger een kleine kade.De
afvoer van het water ten westen ging naar het Sylsterrak en ten oosten naar de Dokkumer Ee.
Dit is op de dag van vandaag nog zo. Vandaar dat er
voor de naam “De Skieding” is gekozen, wat scheiding betekent. Het was vroeger de scheiding tussen
Oostergo en Westergo (Westeinde ligt in Oostergo).
Dertig jaar geleden was het de scheiding tussen de gemeente Menameradiel en de gemeente Leeuwarden.
Nu de scheiding tussen platteland en stedelijk gebied.

Gespot door
de redactie!
Zijn u de kleurrijke bloembakken
in Westeinde al opgevallen?
Ze zijn te vinden aan de lantaarnpalen bij de ingangen van de wijk.
Zoals bij de overgang Noorderbegraafplaats, entree Douwe Kalmaleane en bij de ingang Jan Jelles
Hofleane. Het is een initiatief van
de werkgroep Leefomgeving.
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mail: info@ecwleeuwarden.nl
website: www.ecwleeuwarden.nl

ZONNEPARK

Het zal u de afgelopen weken niet zijn ontgaan, de ECW heeft een exploitatiesubsidie voor het zonnepark ontvangen. Een groot compliment voor projectleider Wop Bergsma is hier zeker op zijn plaats. Ook waardering
voor Ronald Steunebrink, Rob Duvergé en Auke van Rijs, die eveneens een belangrijk aandeel in het geheel
hebben gehad.
Voordat ‘de schep de grond in kan’ moeten er nog een aanzienlijk aantal zaken worden geregeld: o.a. de onderhandelingen met de beoogde exploitant Solarfields moeten worden afgerond, er zijn nog een aantal juridische en financiële zaken te regelen en er moet een goede regeling voor deelname in het park via certificaten
worden opgesteld. Daarmee zijn we momenteel druk bezig. Maar de grootste stap is genomen en we kunnen
met vertrouwen stellen dat onze wijk straks een eigen zonnepark heeft, wat voor de gemeente Leeuwarden
uniek is. Houd voor vervolgnieuws de facebooksite en website van de ECW in de gaten. Natuurlijk kunt u ook
lid van de ECW worden, dan wordt u als eerste geïnformeerd over de gang van zaken. Bovendien kan een lidmaatschap voordelen opleveren, bijvoorbeeld bij de uitgifte van certificaten voor het zonnepark. Twijfel niet
maar meld u aan via de site of door een mail naar info@ecwleeuwarden.nl te sturen.

MAATWERKADVIES

Komende herfst start de tweede ronde van het maatwerkadvies. In de eerste ronde hebben we zo’n twintig
wijkgenoten van advies voorzien. Allen zijn zeer tevreden over de resultaten. U krijgt met het maatwerkadvies
op duidelijke wijze inzicht in - vermindering van - uw energieverbruik.
Met een door Auke van Rijs en Henk Wijbenga opgesteld computerprogramma krijgt u in een aantal stappen
te zien welke maatregelen u kunt nemen om uw energieverbruik en -rekening te verlagen. Heeft u belangstelling, stuur dan een mail naar info@ecwleeuwarden.nl en u wordt uitgenodigd voor één van de avondsessies
van het maatwerkadvies. Het advies is gratis voor leden.

ENERGY BATTLE

In 2018 wordt in het kader van LF2018 en het project fossylfrei Fryslân een energybattle georganiseerd.
Netwerkbeheerder Liander en Slimmemeterportal hebben ons gevraagd of Westeinde als pilot op wil treden
en deel te nemen aan de battle. Dit omdat we met zijn allen streven naar een energieneutrale wijk en een
groot deel van de woningen in onze wijk onlangs is voorzien van een slimme meter. Met de Energy Battle
wordt energie besparen leuk gemaakt. Samen met de deelnemers van een wijk, dorp of stad is er een competitie rondom energie besparen. En de winnaar van de competitie wint leuke prijzen! Voor de Energy Battle gaan op den duur 10 energiecoöperaties meedoen. Er is een competitie tussen de deelnemers en tussen
de energiecoöperaties (hiervoor worden de gemiddelden genomen van alles deelnemers van een bepaalde
coöperatie). Er wordt naar uw verbruik van de dertig voorgaande dagen gekeken en dit verbruik wordt vergeleken met het verbruik van het voorgaande jaar. Als bewoner van Westeinde geeft u zich op door u aan te
melden voor de battle op de site www.energybattlefriesland.nl.

TENSLOTTE

Bij het zonnepark Westeinde praten we over een capaciteit van 12.000 panelen. Maar weet u dat er in onze
wijk al 172 woningen zijn met in totaal 1.940 zonnepanelen, die gezamenlijk op jaarbasis 420.000 kWh aan
zonnestroom produceren en de CO2 uitstoot met 193 ton verlagen? Kortom, Westeinde is in dubbel opzicht
een ‘groene’ wijk.
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Kijk op onze website of vraag naar de subsidie mogelijkheden

Het verhaal van de Anunnaki in Eeltsje’s Hiem
Zo’n 6000 jaar geleden bloeide in het gebied dat we nu Irak noemen een zeer ver ontwikkelde
beschaving. Namelijk de beschaving van de Soemeriërs. Landbouw, schrift, sociale samenlevingen, we hebben het aan hen te danken.
Wat we ook aan hen te danken hebben is het oudst bekende scheppingsverhaal. Een verhaal dat
werd opgetekend op kleitabletten waarvan we er zo’n 17.000 hebben kunnen vinden. Het is het
enige nog onaangetaste verhaal over het ontstaan van de aarde en alles wat erop leeft.
Dat verhaal gaat Keimp Pijpstra u vertellen. Precies zo als het ooit door onze voorvaderen werd
opgeschreven. Met behulp van beelden en videofragmenten reizen we terug naar lang vervlogen
tijden. Toen de Anunnaki nog op aarde rondliepen en ons de kennis en gereedschappen gaven
om ons te ontwikkelen tot wat we nu zijn.
Het verhaal van de Anunnaki in Eeltsje’s Hiem. Een lezing om mee te beleven!
Wanneer: zaterdag 21 oktober 2017
Waar: MFC Eeltsje’s Hiem
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: € 7,50 (komt ten goede aan de activiteitenpot van Wijkbelang Westeinde)
Inbegrepen: Koffie/thee/cake bij binnenkomst. En een drankje plus hapje na afloop.
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Van twee kanten bereikte mij als lid van de
werkgroep Afvalscheiding Westeinde de vraag om
eens aandacht in het wijkblad te besteden over de
manier van aanbieden van de afval- en oud
papiercontainers.
De grijze Sortibakken en de groene GFT-containers
moeten zo neergezet worden dat de containerauto de
containers met de grijparm, liefst per twee, tegelijk
op kan pakken om ze te legen. Daarvoor moeten ze
naast elkaar staan met ongeveer 10 cm tussenruimte.
In tegenstelling tot de voorschriften bij aanvang van
het half-automatisch legen van deze containers,
hoeven de containers niet exact op een rechte lijn te
staan, maar mogen ze bijvoorbeeld ook in een ronde
bocht van de weg te staan, zolang de voorzijden maar
gelijk staan.

De voorzijde is de zijde met de “flap”, de handgrepen
zitten dus aan de achterzijde. Om het helemaal goed
te doen zet dan de containers allemaal aan de zelfde
kant van de straat zodat de wagen de containers in
één doorgang kan legen.
Zet ze ook niet pal tegen objecten aan zoals auto’s,
garagedeuren, bloembakken, etc.. Ten eerste bemoeilijkt dit het oppakken, ten tweede is er de mogelijkheid dat er een container uit de grijper valt en
schade veroorzaakt.
Als iedereen er aan meewerkt om de containers op
de juiste dag op de juiste manier langs de kant van
de weg te zetten, scheelt dit de chauffeur van de containerauto heel wat keren uit en in de auto klimmen
om verkeerd geplaatste containers toch te kunnen
legen.

Containers en hoe ze
bij de straat te zetten
Bij de oud papiercontainers gelden andere regeltjes.
Deze worden door medewijkbewoners met de hand
in de grijpers van de desbetreffende containerauto
gezet.

De mannen en sinds kort ook vrouwen offeren met
plezier om de vier weken hun vrije zaterdagmorgen
op om het oud papier ten behoeve van de wijk op te
halen, maar u kunt het ze wel wat gemakkelijker
maken door de containers wat geconcentreerd bij elkaar in de straat te zetten met de handgrepen naar
voren, naar de straatkant. Dit omdat sommige containers zeer zwaar zijn en het dan een stuk handiger
en beter is om ze in één en dezelfde beweging te trekken ipv. eerst te moeten kantelen en dan te duwen.
De Oud Papier Ploeg start om 10 uur met hun ronde, dus als u zeker wilt zijn dat de container geleegd
wordt, zet hem dan vóór die tijd klaar voor de PP’ers.
De juiste dagen dat de juiste containers geleegd
worden kunt u vinden op de afvalkalender die elk huishouden jaarlijks krijgt. Op de site van Omrin of op de
afval-app die u kunt downloaden op uw smartphone.

Tekst en foto’s: Peter van der Leij
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ADRY HOUTSMA

PIANOLES
LES VOOR ALLE
LEEFTIJDEN

DIVERSE LOCATIES IN
LEEUWARDEN
INFORMATIE:
AHOUTSMA@HOTMAIL.COM
OF BEL NAAR 06-28627492

Fotocursussen
De nieuwe basiscursus
fotografie start op:
dinsdag 19 september &
donderdag 21 september
Kijk voor complete cursusaanbod
en fotografie op onze website.
Individuele begeleiding &
photoshopcursus mogelijk.

Locatie: MFC Eeltsje’s Hiem
Meer info: 06 437 301 87

www.noorderblik.nl

Al geruime tijd worden er in het Westeinde en de
rest van Nederland plastic doppen ingezameld tbv.
de opleiding van hulphonden.
Naast dat er al diverse eigen initiatieven waren om
de doppen in te zamelen bijv. bij boerin Tamminga,
kunnen de doppen tegenwoordig ook ingeleverd
worden bij MFC Eeltsje’s Hiem. Daar worden ze regelmatig weer weggehaald door onze jonge wijkbewoner Arjun Oosterop om ze weer verder naar de
centrale verzamelplaatsen te brengen.
Even wat weetjes over het hoe en waarom:
Hoeveel doppen zijn er nodig om een hond op te leiden? De basisopleiding van hulphonden kost 5.000
euro. Zo krijgt het hondje in zijn eerste levensjaar
een goede basis die onmisbaar is om geleidehond te
worden.
Alle kosten zijn hierin inbegrepen; te denken aan voer,
medische onkosten en professionele begeleiding van
het pleeggezin en KNGF-instructeurs. Voor deze basisopvoeding zijn met de nieuwe kiloprijs die we voor
de doppen krijgen, ongeveer 11 miljoen doppen
nodig.
Waarom mogen er alleen harde plastic doppen
worden gespaard? De reden hiervoor is dat doppen
met 100% zekerheid bestaan uit bepaalde grondstoffen die het recyclebedrijf van ons aanneemt en waar
KNGF Geleidehonden vergoeding voor krijgt. Andere
plastic voorwerpen vervuilen de lading en brengen
hierdoor extra kosten met zich mee.
Wat wordt er na recycling van de
doppen gemaakt? Van de doppen
worden plastic pallets gemaakt.
Niet alleen het plastic recyclen is
dus milieubewust. Het spaart
ook bomen die anders voor
de pallets waren
gebruikt.

Doppen voor
Hulphonden
Alle harde plastic doppen en deksels mogen
ingezameld worden. Denk dan bijvoorbeeld
aan de doppen en deksels van deze producten:
Mineraal- of spuitwater
Frisdrankflessen
Melk- of yoghurtpakken
Fruitsappakken
Sportdrank
Zepen en shampooflessen
Deo-en spuitbussen
Slagroombussen
Pindakaas- en chocoladepastapotten
Wasmiddelen (zowel de doppen van de
flessen als het doseerdopje)

Meer informatie
over hulphonden en
de actie is te vinden op:
www.geleidehond.nl
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Charlize met haar Kinderburgemeestersketting voor de ingang
van het Stadhuis.
Charlize zal binnenkort deelnemen
aan de Landelijke Dag voor kinderburgemeesters op zaterdag 14
oktober te Delft.
Heb jij een vraag voor onze kinderburgemeester? Mail deze dan:
redactie@wijkbelangwesteinde.nl
Tekst: Annemarieke Visser
Foto: Siska Alkema

‘Wees niet bang om
de leiding te nemen’

plastic recyclet, kun je die barcode scannen met een
app en dan krijg je korting op bijvoorbeeld spelletjes’,
vertelt Charlize. Een uniek idee, maar het was uiteindelijk één van de andere basisscholen die er met de
prijs voor het beste idee vandoor ging, maar dat kon
Charlize niet zoveel schelen.

Ze is stoer, weet precies wat ze wil en heeft er geen
moeite mee om voor publiek te spre-ken. Ik heb het
over de 11-jarige Charlize Hindriks, kinderburgemeester van Leeuwarden.

Zij sleepte immers de titel van de kinderburgemeester
in de wacht. ‘Ze vonden dat ik snel de leiding nam en
dat ik niet bang was om naar voren te stappen om te
presenteren’, vertelt Charlize enthousiast.

Het is maar goed dat ze deze eigenschappen bezit,
want Charlize zal het komende jaar bij verschillende
evenementen in Friesland aanwezig zijn om burgemeester Ferd Crone te ondersteunen. Hoe leuk is dat!

Rol als kinderburgemeester
Nu Charlize een jaar lang kinderburgemeester van
Leeuwarden is, zal ze Ferd Crone, de burgemeester van
Leeuwarden, bij diverse evenementen ondersteunen.
Zo was Charlize al in actie tijdens de dodenherdenking
op 4 mei. Maar er komt nog veel meer leuks aan. ‘Dit
jaar komt Sinterklaas aan in Dokkum, dus ik mag erbij
zijn om hem te ontvangen. Ook ben ik bij Sint Piter in
Grou. Het lijkt me erg leuk om hier bij te zijn!’ vertelt
Charlize.

Charlize ontving haar titel als kinderburgemeester
nadat ze samen met haar klas een idee presenteerde
in de kinderraad. Het doel van de kinderraad is om
kinderen kennis te laten maken met debatteren en
presenteren. Het idee van Charlize haar klas van de
Albertina Agnesschool, was om plastic te recyclen.
‘We willen containers een barcode geven. Als je dan

Burgemeester Crone
met de Kinder- en
Locoburgemeester

Op de vraag of Charlize later burgemeester zou willen
worden, antwoordt ze: ‘Misschien wel, maar ik weet
het nog niet zeker. Het lijkt me eigenlijk wel heel erg
leuk om iets met sport te doen’. Gelukkig hoeft ze nu
ook nog niet te kiezen. Wel wil ze nog graag een tip
meegeven aan kinderen die ook kinderburgemeester
of iets anders willen worden. ‘Je moet opvallen. Je
moet niet bang zijn om de leiding te nemen. Dan lukt
het wel!’ geeft Charlize aan.
Wat dat betreft kunnen we allemaal een goed voorbeeld nemen aan deze stoere meid.

Foto: Griffie Leeuwarden
Fotograrie: Ruben van Vliet

Een uniek idee
En dat het leuk is, dat is wel duidelijk. Na een hartelijk
ontvangst bij Charlize thuis, vertelt ze al snel over
haar belevenissen en hoe ze kinderburgemeester is
geworden. ‘Het was zo ontzettend leuk toen we bij
de gemeente waren! Ik was er nog nooit geweest en
ik had de burgemeester ook nog nooit ontmoet. Dat
vond ik heel speciaal’, vertelt Charlize enthousiast.
Moeder Roselis zit vol trots naar haar dochter te kijken. ‘Ze doet het ook hartstikke goed!’ vertelt ze.

BuitenWesten 23

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

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 ademen ontspanningstherapie,
shiatsu en podologie.

Maandelijks komt een groepje mensen op dinsdagmorgen in
MFC Eeltsje’s Hiem bij elkaar. Ze schrijven voor Amnesty
International. Wat beweegt hen?
Duidelijker dan in dit gedicht van Martin Niemöller kunnen ze
het niet zeggen:

Een stille
activiteit

Toen de nazi's de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen syndicalist.
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
...was er niemand meer die nog kon protesteren.
Amnesty International werkt voor een naleving van alle mensenrechten. Zij wil een wereld waarin geen mensen worden vermoord
of ‘verdwijnen’, gevangen worden gezet en gemarteld, alleen omdat ze anders zijn. De praktijk wijst uit dat met de hand geschreven
brieven aan de aanspreekbare autoriteiten meer aandacht krijgen dan
ge-emailde brieven.
Resultaten hiervan zijn bij Amnesty International bekend.
Daarom komt het groepje schrijvers bij elkaar.
Ze schrijven op elke eerste dinsdagmorgen van de maand
van 9.30 uur tot 11.00 uur in MFC Eeltsje’s Hiem. Er is koffie of thee.
Zelf pen, papier, envelop en postzegels meenemen.
Contactpersoon: Henk Joustra, Nynke van Hichtumwei 72
Tel. (058) 2160427.
Voor het komende seizoen
(2017/2018) zijn de schrijfdata:
Dinsdag 5 september 2017
Dinsdag 3 oktober 2017
Dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 5 december 2017
Dinsdag 2 januari 2018
Dinsdag 6 februari 2018
Dinsdag 6 maart 2018
Dinsdag 3 april 2018
Dinsdag 1 mei 2018
Dinsdag 5 juni 2018
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Groen Westeinde
Afgelopen voorjaar hebben wij u in het wijkblad
Buiten Westen ingelicht over de plannen voor een
pilot met het groen in Westeinde. Het doel van
deze pilot is om de natuur dichterbij te brengen én
tegelijk het groen slimmer te beheren. Het nieuwe
groenbeleidsplan van de gemeente van april 2016
was de aanleiding om de pilot op te starten. Dit
biedt kansen voor de wijk, de gemeente en niet te
vergeten: de natuur!

Wensen Leefomgeving

De afgelopen maanden heeft de gemeente met de
commissie Leefomgeving gesproken over hoe dit er
uit zou kunnen zien. Uit deze gesprekken kwam naar
voren om in ieder geval een samenhangend beleid te
voeren voor de komende jaren en in het groen niet
alleen rekening te houden met insecten en bloemen,
maar ook met de vogels. Ook zou het groen er naast
afwisselend, ook verzorgd uit moeten zien.
Om u als bewoners kennis te laten maken met deze
nieuwe vormen van beheer hebben we een aantal pilotlocaties aangewezen. Op deze locaties gaan we de
bermen inzaaien met meerjarige bloeiende kruiden
en op sommige stukken worden bloembollen toegevoegd. Zo creëren we een lange bloeiperiode.

Excursie

Douwe Kalmaleane: inzaaien met een meerjarig
bloemenmengsel, vier keer maai zuigen.

Jan Jelles Hofleane. Bollen planten, inzaaien meerjarige kruiden. Dit waar mogelijk in verband met boomwortels. Drie keer maai zuigen.

De commissie Leefomgeving is in augustus samen
met de gemeente, op excursie geweest langs verschillende bloeiende bermen in onze stad. Rond eind
mei 2018 gaat de gemeente Leeuwarden voor de
leden van Wijkbelang een soortgelijke excursie aanbieden. U krijgt nog bericht hoe u zich hiervoor kunt
opgeven.

Meten biodiversiteit

Het succes van dit project hangt samen met hoe groot
de diversiteit van flora en fauna is. Daarom zullen we
bij het begin van de pilot een nulmeting doen om te
kijken wat er allemaal te zien is qua flora en fauna.
Dit zal vervolgens vlak voor elke maaironde herhaald
worden. Zo krijgen we een goed beeld van hoe de
vegetatie zich ontwikkelt. Hoe langer we ecologisch
beheren, hoe schraler de grond wordt en zullen er
steeds meer andere soorten bij komen.

Locaties
De pilots vinden plaats in delen van de:
Douwe Kalmaleane, Jan Jelles Hofleane
en de Ypk fan der Fearwei.

Douwe Kalmaleane: planten van bloembollen, meerjarig mengsel zaaien, drie keer maai zuigen.

Ypk Fan der Fearwei: bloembollen planten, meerjarige
kruiden zaaien, drie keer maai zuigen.
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Wat is maai zuigen?
Als gras blijft liggen en niet wordt afgevoerd dan
wordt de bodem verrijkt. Hierdoor gaat vooral alleen
gras goed groeien. Gras heeft weinig bloei, biedt zeer
weinig voor de biodiversiteit en is vrij eentonig qua
beeld. Met maaien en zuigen wordt het maaisel afgevoerd en verschraalt de bodem Hierdoor ontstaat
er met de jaren een soortenrijkere vegetatie. Dit kenmerkt zich door meer verschillende soorten en meer
bloei.
Een maai-zuig combinatie is een combinatie van
een klepelmaaier met een zuig-unit. Met klepelen wordt het gras niet gesneden, maar afgeslagen en grof gehakseld door roterende klepels. Door een maai-zuig combinatie in te zetten
wordt het afgemaaide gras meteen afgevoerd.

Bermbeheer:
maai zuigen
Bermbeheer 3 keer maai zuigen

Door een berm 3 keer per jaar te maaien met een
maai-zuig combinatie, ontwikkelt zich langzaam
een middel hoge vegetatie, die goede waarde biedt
voor de fauna. De voordelen zijn dat de biodiversiteit
verhoogd wordt, er meerdere periodes met bloei zijn
en er een net maaibeeld ontstaat, waarbij de bodem
wordt verschraald.

Bermbeheer 4 keer maai zuigen

Door een berm 4 keer per jaar te maaien met een
maai-zuig combinatie, ontwikkelt zich een lage vegetatie die goede waarde biedt voor de fauna. De voordelen zijn dat de biodiversiteit verhoogd wordt, er
meerdere periodes met bloei zijn en er een net maaibeeld ontstaat waarbij de bodem wordt verschraald.

Maaiperiodes
18 t/m 30 mei, 6 t/m 18 juli
en 21 t/m 30 okt
Bij 3 keer maaien zuigen, planten we op een aantal
plekken bloembollen. Hiermee wordt er nog vroeger
in het voorjaar bloei gecreëerd, wat ook de biodiversiteit ten goede komt. De soort bloembollen is afhankelijk van de locatie. Hieronder een aantal mogelijkheden.

Maaiperiodes
4 t/m 16 mei, 22 juni t/m 4 juli,
10 t/m 22 aug en 5 t/m 17 okt

Op de foto hieronder een mogelijk voorbeeld van
bloeiende kruiden gecombineerd met bloembollen.

Tekst en foto’s: Gemeente Leeuwarden
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Oproepjes
Bridgeclub Westeinde organiseert sinds
vele jaren weer een bridgecursus voor
beginners.
De cursus wordt gegeven vanaf donderdag 19
oktober om 19.30 uur in Wijkcentrum Eeltsje’s Hiem.
De verwachte cursusduur is ca. 10 avonden, de
cursuskosten bedragen € 30,- incl. lesmateriaal.
Ook cursisten van buiten Westeinde zijn welkom.
De bridgeclub bestaat nu uit ongeveer 60 leden,
verdeeld over de woensdag- en donderdagavond.
De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 22.45 uur, aanvang 11 en 12 oktober.

Leer nu
bridgen!

Mensen die reeds kunnen bridgen, zijn welkom op
één of beide avonden. Het lidmaatschap hiervoor
bedraagt € 25,- inclusief kerst- en einddrive met
mooie prijzen voor iedereen.
Opgave bij Rob van Dijk
Tel.: 058 - 213 77 45 of 06 - 153 228 08
Mail: rvdijk5@gmail.com

Data klaverjassen
seizoen 2017 - 2018
vrijdag 22 september
vrijdag 6 oktober
vrijdag 20 oktober
vrijdag 3 november
vrijdag 24 november
vrijdag 22 december
vrijdag 19 januari
vrijdag 16 februari
vrijdag 2 maart
vrijdag 23 maart
vrijdag 6 april
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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.
In Westeinde bieden de teams van Palet:
• Persoonlijk verzorging en verpleging
• Specialistische thuiszorg
• Wijkverpleegkundige zorg
• Palliatieve zorg

• Huishoudelijke hulp
• Personenalarmering
• Mantelzorgondersteuning
• Dagbesteding, dagopvang
en wonen met zorg

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

ZERE VOETEN OF HOUDINGSKLACHTEN

Nico Bakker

?

PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE
Registerpodoloog / Podoposturaaltherapeut

STEUN- EN THERAPIEZOLEN VOOR VOET- EN HOUDINGSKLACHTEN

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

06-109 1 4 1 47

Registerpodoloog en Podoposturaaltherapeut
Aangesloten bij stichting LOOP

Wijkbelang Westeinde presenteert
op zondag 29 oktober om 14.00 uur
Filmspecial 5e symfonie
van Beethoven met een High Tea
Muziekliefhebbers opgelet!
Op zondag 29 oktober a.s. is er een Filmspecial met lezing, High Tea en concertfilm
gepland in Eeltsje’s Hiem met als thema ‘De 5e symfonie van Ludwig van Beethoven’.
Gabriël Vriens geeft, zoals vanouds, deskundig commentaar. De vorige keer was er een vraag, waarom
een compositie vaak uit meerdere delen bestaat.
Die vraag heeft Gabriël toen wel beantwoord, maar hij
komt daar graag op terug. Die samenhang is als basis een belangrijk gegeven. En met deze symfonie is
die samenhang ook qua thema’s beter hoorbaar dan
in welk ander werk ook. En die 5e symfonie is wereldberoemd door zijn opening ta-ta-ta-taaa.
Muzikaal zit daar een prachtig verhaal in van mineur
naar majeur, van somberheid naar optimisme. Wat wil
een mens nog meer horen? Het is een van de meest
invloedrijke symfonieën aller tijden. En waarom? Dat
legt hij graag uit.
We gaan kijken naar een uitvoering van Het Symfonieorkest van de Beierse Omroep onder leiding van
Mariss Jansons.
Locatie/datum/tijd: zondag 29 oktober van 14.00 tot 17.00 uur in Eeltsje’s Hiem
Kosten: € 12,00 per persoon, incl. High Tea. Op vertoon van de lidmaatschapskaart € 2,00 korting.
Aanmelding: vóór donderdag 26 oktober bij l.bouwens1@upcmail.nl

www.wijkbelangwesteinde.nl
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Zonderland Zonnepanelen BV
Tilledyk 4, Minnertsga
T. 0518 - 471366
www.zonderlandbv.nl
info@zonderlandbv.nl

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

- ingezonden stuk -

op je tellen passen
Vlak voor het zomerreces heeft de gemeente de nieuwbouwplannen voor de tweede fase Zuidlanden bekend gemaakt. De nieuwe wijk, die komt te liggen tussen de Overijsselselaan en het spoor naar Heerenveen, wordt vanaf
2020 ontwikkeld. In totaal komen er 2.800 woningen met
een stedelijk accent.
Met het oog op de energietransitie zullen de woningen naar
alle verwachting energieneutraal c.q. -arm zijn. Qua bewoners richt de gemeente zich op andere bevolkingsgroepen
dan jonge gezinnen die zich in de eerste fase van de Zuidlanden hebben gevestigd, zo valt te lezen. Een- en tweepersoons huishoudens en ouderen dus?
Het is een bekend gegeven dat bij de ontwikkeling van een
nieuwe wijk een verhuis-carrousel op gang komt. Vanuit
oudere wijken gaan bewoners naar de nieuwe wijk.
Dit fenomeen zal in het geval van Zuidlanden II naar alle
verwachting niet anders zijn.
‘Tja, en?’ zult u denken, ‘wat is daar voor verkeerds aan?’
Op zich helemaal niets, maar het is wel een aspect om als
Westeinder Wijkbelang over na te denken. Immers, het kan
zomaar zijn dat bewoners van onze mooie wijk die tot de
voorgestelde doelgroep behoren, op den duur de stap nemen om in de nieuwste wijk van de stad te gaan wonen. Er
komen mooie woningen, het wordt een compacte wijk en
het mogelijke lage energieverbruik scheelt aardig in de portemonnee.

Het is met het oog op de hier genoemde ontwikkelingen
zaak om als wijk proactief te zijn en Westeinde als woonwijk
aantrekkelijk te houden voor bestaande en nieuwe bewoners. Activiteiten ontplooien die bewoners het gevoel geven
dat ze thuishoren in Westeinde, zorgen voor reuring die bij
de bewoners leidt tot de overtuiging dat wonen in Westeinde
mooi is. En …. wonen in een groene wijk met een eigen zonnepark en op weg naar energieneutraliteit is toch mooi!
Zuidlanden II is voor de stad een goede vooruitgang en voor
Wijkbelang Westeinde en haar bewoners een prachtige uitdaging.
Tjeerd Heidstra

Foto: Noorderblik

Westeinde is tegen de tijd dat de bouwstromen in Zuidlanden II goed op gang komen tegen de vijftig jaar oud, dus een
wijk waarin het woongenot niet meer optimaal is. De woningen voldoen niet aan de eisen van de tijd voor wat betreft
energie-neutraliteit, delen van de fiets- en wandelpaden zijn
aan een renovatie toe, groenbeheer is niet optimaal en de
parkeergelegenheid laat te wensen over. En als tegen die
tijd het Cambuurcomplex realiteit is geworden zal het supermarktaanbod in de wijk naar verwachting gehalveerd zijn.
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SLOT STUK OF
SLEUTEL AFGEBROKEN?
onze monteurs staan voor u klaar!

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

24 uursservice
058 - 212 88 24

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

info@sleutelspecialist.nu

8911 HT Leeuwarden

www.sleutelspecialist.nu

Foto: Siska Alkema

Winnaar
fotowedstrijd
De winnaar van de fotowedstrijd
“lente in Westeinde” is Antje
Ruiter-Brink geworden.

Foto: Siska Alkema

Op de foto heeft Antje zojuist haar
ingelijste vergroting met de foto
van de magnoliaknop ontvangen,
zij is er erg blij mee!

Wist u dat ook in Eeltsje’s Hiem een ruil / weggeef boekenkast /minibieb is geplaatst?
Uit deze kast kunt u zelf een boek uitzoeken. U mag natuurlijk ook boeken uit
uw eigen bezit in de kast plaatsen.

boekenkast &
minibieb
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-Leszwemmen vanaf 4 jaar maandag tot en met zondag
-Ouder/kind zwemmen

www.zwemschoolebert.eu

-Peuter zwemmen

zwemmen@zwemschoolebert.eu

-Aquarobic

Berliozstraat 24

-Aquafit 50+

8915 CE Leeuwarden

-Therapie zwemmen

058-2151109

-Kids party
-Zonnebank

WIJKCENTRUM EELTSJE’S HIEM
Het
onderkomen voor
Wijkbelang Westeinde,
vergaderingen
en feesten

De ideale plek
voor een lekkere
of
kop koffie, lunch
om te borrelen!

MFC Eeltsje’s Hiem • info@eeltsjeshiem.nl • www.eeltsjeshiem.nl
Pieter Sipmawei 11 8915 DZ Leeuwarden • 058 213 40 04 • 06 337 569 80

Het Dorp
Het Dorp heeft zonder ernaar te vragen een presentje van het stadsbestuur gekregen. Een nieuw fietspad over het zuidelijke stukje van het Stormerpaadje.
Vanzelfs heeft het allemaal niks om de hakken want
niemand uit het Dorp gaat daar overheen als hij naar
de stad wil, want het is een eind om. De mannen van
de Leefbaarheid hebben dat al vaak tegen het stadsbestuur gezegd en ook hebben ze gezegd dat het pad
gevaarlijk is bij gladdens, want dan kan je zomaar de
sloot in glijden. Maar daar wil het stadsbestuur vanzelfs niks van horen want zij denken wel te weten wat
goed voor het Dorp is. Nou, ik vind het grote geldvergrijmerij. Maar ik heb wel al een naam voor het paadje
bedacht: Het Nutteloze Laantje.
Nog een grotere geldvergrijmerij is het nieuwe voetbalveld van de stadse voetbalclub Campbuur. Dat veld
moet vlak bij het Dorp komen. En niet alleen een voetbalveld, maar ook een school en allemaal speelhallen
waar de jeugd met verf kan gooien en trampolinespringen. En er komt een winkel van het Karwei. Maar
het ergste is vanzelfs dat de Lidel er komt. Als dat
gebeurt kunnen we er sta op zeggen dat de Lidel hier
van het Dorp weggaat en moeten we een eind verder
voor de boodschappen. Ze weten niet wat ze allemaal
doen daar bij het stadsbestuur, want het kost handen
vol geld en dat voor nog geen twintig potjes voetbal
in het jaar. En als er dan voetballen is komt het halve
Dorp vol te staan met auto’s uit de stad.
Laatstleden kwam ik op een morgen in het Dorpsgebouw en daar zag ik de kaart met daarop het weekmenu. Nou, wat je daar kunt eten steekt niet zo nauw:
aardappels met andijvie, hutspot, rijst met pruimen
en elke keer een toetje toe. Toen ik meneer Van der
Meulen vroeg of hij ook een keer nasi kon maken ontplofte hij haast. Wat was het geval? Hij was op een
zondag met de familie in de stad te eten geweest.
Nou, hij zag het al helemaal voor hem: lekkere opgebakte aardappels met een mooi stukje vlees, groene
boontjes, appelmoes en een bakje gele vla toe. Maar

hoe anders zou dat gaan! De kinders wilden naar de
Kote Radja, om chinees te eten. En dat is de beste
man vies afgevallen. Je kon er alleen maar liflafjes
krijgen, zo vertelde hij mij. Van die buitenlandse dingen als soesjies of zo, rauwe vis met plakrijst dus. In een
bakje zat wat groen spul en toen hij vroeg wat dat was
zei de ober dat het supergezond zeegras was. ‘Nou’
moet meneer van der Meulen gezegd hebben, ‘zie
ik er soms uit als een zeekoe?’ Dus voor meneer Van
der Meulen geen Kote Radja weer en hij heeft het met
nasi ook wel even gehad.
Nou, het is zover hoor! De mannen van de enersjie kooperaasje hebben subsiedsje gekregen voor hun zonnepark dat aan de zuidkant van het Dorp moet komen.
Het werd ook wel tijd, want ze zijn er jaren mee aan
de gang geweest en als het nog even had geduurd
hadden de mannen al wel in het bejaardentehuis kunnen zitten. Maar nu zal het dan toch heven. De Vrouw
heeft gezegd dat we maar gauw lid van de kooperaasje moeten worden, want dan kunnen we straks met
voorrang aandelen kopen. Mede namens de Vrouw
raad ik u ook aan lid te worden van de kooperaasje,
want daar wordt u vast en zeker beter van.
Wat hebben we het met het weer getroffen met de
Dorpsmerke, alle dagen een zonnetje en op de avond
was het nog heel zacht weer. Voor de Dorpskinders
was het helemaal prachtig met de brandweer, een
voetbalwedstrijd, een springkussen en vanzelfs de
zweefmolen. Onze kleinkinders waren niet van het
feestterrein af te slaan en zaten de hele tijd in de
zweef. Dat heeft me vanzelfs weer grauw geld gekost. En ik heb het al vaker gezegd: het Dorpsbelang
moet op het feest de zweefmolen gratis maken voor
de Dorpskinders. Ik zal de voorzitster daar weer eens
op aanspreken.

O. Stellingwerf
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- advertentie -

Maak kennis met onze praktijk
Tandartsencentrum Camminghaburen bestaat al meer dan
10 jaar en behandelt patiënten vanuit Leeuwarden en omgeving. 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.

Hoog kwalitatieve tandheelkunde met aandacht voor de patiënt In onze sfeervol ingerichte

geving behandeld worden. U kunt bij ons terecht
ook voor orthodontische behandelingen, implantapraktijk met ruime, mooie behandelkamers en mo- ten, kunstgebit en klikgebit voor tandeloze patiënderne apparatuur, biedt ons vertrouwde, klantvrien- ten. Er is ook een ultramoderne CEREC voor het
vervaardigen en in één dag plaatsen van perfect
delijke behandelteam, bestaande uit meerdere
tandartsen en mondzorgverleners, met veel plezier passende kronen, inlays en bruggen.
een hoog kwalitatieve, complete tandheelkundige
Adres voor angstige patiënten Blijkbaar zijn wij
zorg aan. De prettige, vriendelijke sfeer van onze
praktijk wordt door patiënten benadrukt als één van – door “mond tot mond reclame” - bekend als praktijk waarin ook de meest angstige patiënten beonze belangrijkste kenmerken. Ons motto - tandhandeld kunnen worden. Mogelijk komt het door
artsbezoek hoeft helemaal niet als onplezierig te
onze manier van omgaan met patiënten. Wij nemen
worden ervaren !
altijd de tijd voor de patiënt, wij luisteren en wij
communiceren. Wij leggen altijd duidelijk uit wat er
Alles onder één dak Bij ons wordt het complete
moet gebeuren en waarom. En – niet minder bespectrum aan behandelingen aangeboden en worden de nieuwste behandelmethoden toegepast. Zo langrijk - er wordt door ons team met veel plezier
kunnen onze patiënten in de eigen vertrouwde om- gewerkt in de praktijk, en dat stelt mensen gerust.

OP ZOEK NAAR EEN TANDARTS?

Beugel nodig?
Perfect passende CEREC 3D
kroon in één dag?
Mist u tanden of kiezen?

Implantaten!

Uw gebit verfraaien?
Facings of bleken?
Kunstgebit zit los?

Klikgebit!

Inloopspreekuur voor nieuwe patiënten
iedere dinsdag tussen 17:00 en 18:00

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.

NIEUW: Tanden bleken in
de praktijk
NIEUW: Invisalign -

U BENT VAN HARTE WELKOM!

een onzichtbare beugel
INFORMEER U NAAR
DE MOGELIJKHEDEN.

Tandartsencentrum Camminghaburen
Havingastate 9E-11 8925AZ Leeuwarden

T: 058-2660556
E: info@tpcam.nl

www.tandartscamminghaburen.nl

Om alvast in de agenda
te noteren!
Dinsdagavond 7 november

is de Algemene Ledenvergadering in
Eeltsje ‘s Hiem. Aanvang 20.00 uur
tje
Op zaterdag 11 november mag je lich

en optocht

weer branden tijdens de Sint Maart

klaas
nen gegeven om naar Westeinde

Zaterdag 25 november heeft Sinter
te ken
te komen!

website
Nadere informatie volgt nog. Hou de
gaten!
www.wijkbelangwesteinde.nl in de

De laatste woensdag van de maand zijn de dames en heren
van het RepairCafé van 10.00 - 12.00 uur in Eeltsje’s Hiem.
De bedoelingen van het RepairCafé zijn o.a.
* bevorderen duurzaamheid en verkleinen afvalberg
* bevorderen sociale contacten
* bevorderen dat we van elkaar leren
De vrijwilligers van het RepairCafé doen hun best om u te helpen. Wanneer de reparatie
geslaagd is verzoeken wij u om een bijdrage voor de moeite te geven. En het spreekt
vanzelf dat u de eventuele onderdelen en materialen aan de reparateurs vergoedt.
Graag tot ziens op woensdag 25 oktober en/of woensdag 29 november.
U bent van harte welkom!
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
Maandag

10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
13.30 - 16.30
14.00 - 16.30
14.30 - 19.30
20.00 - 21.15

I-Pad les gevorderden
I-Pad les beginners
Crea in Swettehiem		
Biljart
Drumles		
Engselse les

Woensdag

Gym voor ouderen
Gitaarles
Zingen		
Bridge
Naaiclub

Donderdag

Dinsdag

9.30 - 11.00
Nordic Walking		
17.30 - 18.15
Streetdance voor kinderen tot 10 jr.
Streetdance voor kinderen vanaf 10 jr. 18.15 - 19.00
19.30 - 22.00
Biljart 		
17.00 - 20.00
Gitaarles
19.00 - 20.30
Nordic Walking

Aquarelleren
Bakkie in de Buurt
Biljarten
Klaverjassen
Pianoles
Bridge

Vrijdag
Zie voor de meest actuele informatie:
www.wijkbelangwesteinde.nl
in de informatiekastjes & Eeltsje’s Hiem

EXTRA ACTIVITEITEN
SEPTEMBER
20
22
23

14.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Klassieke film
Klaverjassen
Oud Papier

Yoga		
Jeu de Boules
Menaemer Feintsjes

9.15 - 10.00
13.30 - 18.00
14.00 - 16.00
19.30 - 22.00
20.00 - 22.00

10.00 - 12.00
9.45 - 11.00
13.30 - 17.00
14.00 - 16.30
14.30 - 20.00
19.30 - 22.00

13.30 - 14.30
19.30 - 22.00
21.00 - 23.00

NOVEMBER
3
20.00 uur
Klaverjassen
7
20.00 uur
ALGEMENE
			LEDENVERGADERING
11			St. Maartenoptocht
15
14.30 uur
Bingo
18
10.00 uur
Oud Papier
22
14.00 uur
Filmklassiek
24
17.00 uur
Stamppot buffet
24
20.00 uur
Klaverjassen
25 			Sinterklaasoptocht
29
10.00 uur
Repaircafé

OKTOBER
4
14.30 uur
Bingo
6
17.00 uur
Chinees buffet
6
20.00 uur
Klaverjassen
10
20.00 uur
Filmvertoning
18
14.00 uur
Filmklassiek
20
20.00 uur
Klaverjassen
21
10.00 uur
Oud Papier
24
20.00 uur
Lezing Käthe Kollwitz
25
10.00 uur
Repaircafé
29
14.00 uur
Filmspecial 5e symfonie
			van Beethoven
			met High Tea

DECEMBER
8
13
16
20
22
22
22

14.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
17.00 uur
20.00 uur

Klaverjas Drive
Filmklassiek
Oud Papier
Filmklassiek
Bingo
Snertbuffet
Klaverjassen
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