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Buitenwesten is het officiële orgaan van 
Wijkbelang Westeinde Warm.

Niet gehinderd door de zinderende warmte van de afgelopen 
zomer is onze commissie hard aan het werk gegaan om een 
nieuw bestuur voor Wijkbelang te formeren. 

We zijn gestart met een gesprek met de vrijwilligers. Hier 
hebben we de constructieve houding van de mensen die de 
vereniging - mede - draaiende houden ervaren. Iedereen is 
bereid er weer iets moois van te maken in Westeinde. 

We zijn ook geconfronteerd met de dagelijkse gang van 
zaken rond het wijkgebouw en de activiteiten die in juli nog 
hebben plaatsgevonden en door de barvrijwilligers zijn gere-
geld. Vooral de vrijwilligers die de musical van de Koningin 
Wilhelminaschool in goede banen hebben geleid en daarvoor 
vier dagen in touw zijn geweest, verdienen een compliment! 

Hun werk was voor ons een motivatie om vol energie een plan 
te maken over de wijze waarop we nieuwe kandidaten voor 
een bestuursfunctie wegwijs kunnen maken in het wel en wee 
van Wijkbelang. Er is een organisatieschets gemaakt en van 
daaruit een profielschets van de verschillende bestuursfunc-
ties. 

Op deze wijze willen we er voor zorgen dat de situatie voor de 
nieuwe bestuursleden helder is en een gemotiveerd besluit 
over een bestuursfunctie kunnen nemen. Na het verspreiden 
van de Nieuwsbrief, begin juli, hebben we een aantal moge-
lijke kandidaten benaderd en met hen een afspraak gemaakt 
om een informatiebijeenkomst te organiseren. 

Van daaruit willen we samen verder bouwen aan de vereni-
ging en hopen u met de tijd een nieuw en enthousiast bestuur 
te kunnen voorstellen. We hebben ervaren dat we met een 
spannende klus bezig zijn, maar de reacties die we krijgen 
zijn bijna even warm als de temperaturen van de afgelopen 
zomer. 

De Commissie van Advies.
Elize van der Meer, Geertje de Jong, Inge van der Kooij en 
Tjeerd Heidstra

van de Commissie 
van Advies
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- Peter van der Leij stelt voor dat Lieuwe tijdelijk 
zitting neemt in de beheerstichting i.v.m. doorgang 
van de exploitatie van Eeltsje’s Hiem. Dit kan niet zo 
worden besloten. De beslissing hierover ligt bij de Ad-
viescommissie. 

- De Adviescommissie vraagt de leden hen enige tijd 
te gunnen om hun werk te kunnen doen. 
- Geertje de Jong licht toe hoe zij in de Adviescom-
missie terecht is gekomen. De commissie heeft de 
afgelopen weken met diverse mensen gesproken in 
de wijk. Zij is ervan overtuigd dat de wijk met elkaar 
de draad weer op kan pakken. Zij vraagt om een punt 
te zetten achter het verleden en bedankt het bestuur 
voor alles wat zij de afgelopen tijd heeft gedaan en 
alle inspanningen die zijn geleverd. Zij wijst er nog-
maals op dat de wijk het met z’n allen moet doen. 
- Jacqueline Jonkers vraagt om toch even terug te 
kijken op het verleden. De afgelopen tijd hebben met 
enige regelmaat vrijwilligers, bestuursleden, redactie-
leden zich teruggetrokken. Zij vraagt aandacht voor 
de impact die dit heeft gehad. Met aandacht voor dit 
verleden kan er naar de toekomst worden gekeken. 
Zij geeft aan dat het huidige bestuur ongelooflijk haar 
best heeft gedaan (waarvoor applaus uit de zaal), en 
dat er goed moet worden gekeken naar de verwach-
tingen aan een nieuw bestuur. De adviescommissie 
zal hier zorgvuldig naar kijken.

- Vanuit de zaal wordt het voorstel gedaan om een 
ideeën-/klachtenbus te openen zodat vanuit de wijk 
oud zeer kan worden opgeruimd en men naar de 
toekomst kan kijken. De Adviescommissie neemt dit 
voorstel mee.

- Met algemene stemmen wordt Inge van der Kooij 
toegevoegd aan de Adviescommissie.
- Sietske stelt voor d.m.v. applaus de Adviescommis-
sie voldoende draagvlak te geven voor het uitoefenen 
van hun werkzaamheden. Lieuwe stelt voor om dit 
aan het eind van de rondvraag te doen. Hij spreekt de 
hoop uit dat er leden zijn die de Adviescommissie wil-
len ondersteunen. 
- Sjaak is van mening dat er geleerd moet worden 
van het verleden en dat de Adviescommissie dit mee 
moet nemen naar een nieuw bestuur. Tjeerd geeft aan 
dat bij de adviescommissie bekend is wat geleid heeft 
tot de onvrede onder leden doordat zij met veel leden 
in gesprek zijn geweest.

1. Opening
Nadat het bestuur is afgetreden is de vergadering 
met alleen de leden voortgezet. Hoewel dit geen of-
ficiële ledenvergadering is vindt men het toch nodig 
een aantal zaken te regelen. In een kort overleg in de 
pauze voorafgaand aan dit deel van de bijeenkomst 
heeft de Adviescommissie bestaande uit Elize van 
der Meer, Geertje de Jong en Tjeerd Heidstra aange-
geven het op zich te willen nemen om een nieuw 
bestuur te formeren. Deze inzet wordt gewaardeerd 
en de commissie krijgt de vrije hand om hun opdracht 
uit te voeren. Hierna volgt nog een rondvraag.

8. Rondvraag
- Fokke de Vries: in de ALV van 24 april jl. was er veel 
tumult onder een kleine groep leden. Dit tumult was 
de aanleiding voor de extra ALV vanavond. Deze leden 
hebben zich vanavond niet geroerd. Lieuwe Tammin-
ga vindt dat er niet moet worden teruggekeken naar 
het verleden, het bestuur heeft aangegeven in de ALV 
van 24 april dat er meer bestuursleden nodig zijn om 
te kunnen functioneren en heeft om die reden deze 
extra ALV uitgeschreven. 
- Rikkie Hagen is van mening dat Wijkbelang West-
einde als vereniging in haar geheel verantwoordelijk 
is voor het verkrijgen van nieuwe bestuursleden. 
- Ellie Pietersen: Johan, de beheerder, is deze week 
ook voor het laatst. Zij spreekt haar zorg uit over de 
doorgang van de verschillende activiteiten.
Antwoord: Het wijkgebouw is in juli en augustus 
gesloten. Commerciële activiteiten vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de beheerstichting. In de 
beheerstichting zaten twee leden vanuit Wijkbelang 
Westeinde en één medewerker van Palet. De twee 
leden vanuit Wijkbelang zijn met de ontbinding van 
het bestuur ook geen lid meer van de beheerstich-
ting. Johan valt onder de verantwoordelijkheid van 
Palet. De adviescommissie wordt vanaf nu naast het 
zoeken naar nieuwe bestuursleden ook verantwoor-
delijk voor de beheerstichting. De adviescommissie 
doet het verzoek om de vrije hand te krijgen in het 
oppakken van gesprekken met de beheerstichting.
- Sjaak stelt voor om als vrijwilligers met de advies-
commissie bij elkaar te komen om te overleggen hoe 
de activiteiten door kunnen blijven draaien tijdens de 
vakantieperiode. Hij wil graag weten of het mogelijk 
is dat Johan na de vakantie nog werkzaamheden 
blijft verrichten in het wijkgebouw. Tjeerd geeft aan 
dat alleen Palet hier antwoord op kan geven. 

Notulen Bijeenkomst leden 
Wijkbelang Westeinde 
n.a.v. extra ALV 26 juni jl.
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- Peter Teeuwen is van mening dat de gemeente deels 
verantwoordelijk is voor de ontstane situatie en vindt 
dat zij haar verantwoordelijkheid hierin moet nemen. 
Rikkie Hagen reageert hierop met aan te geven dat 
de gemeente binnen een wijkvereniging en binnen de 
beheerstichting geen rol heeft. Een wijkvereniging is 
van de leden. Peter verduidelijkt dat de vereniging in 
de problemen komt omdat de gemeente een MFC in 
de wijk heeft geplaatst. Rikkie legt uit dat Palet hier 
een rol in speelt en niet de gemeente. De gemeente 
bekommert zich om de ontstane situatie en probeert 
samen met Palet en de wijkvereniging te zoeken naar 
een oplossing. Vanuit de zaal wordt erop gewezen dat 
de MFC’s geen bestaansrecht hebben. De Adviescom-
missie neemt dit mee in de toekomst. 

- Uit de zaal komt de vraag of men als vrijwilliger zich 
niet in een wespennest steekt. Helaas wordt er in de 

Verklaring van het bestuur d.d. 26 juni 2018

Per april 2017 zijn Wijkpanel en Wijkvereniging samengegaan.  
Er lag een missie en visie en de leden stemden hiermee in. Het bestuur heeft in de afgelopen periode zonder 
eigenbelang en met grote inzet getracht het beste voor de wijk en haar leden te bereiken. Nieuwe mensen, 
een nieuwe werkwijze, niet iedereen kon of wilde hier in meegaan.

Ook meldden zich geen nieuwe bestuursleden aan. Reden voor het huidig bestuur om voor de
 ALV van april duidelijk te maken dat wij zo niet langer kunnen doorgaan.

Zoals toegezegd in deze ALV heeft het bestuur mensen gezocht die wilden meedenken omtrent de activiteiten 
van Wijkbelang en de situatie mbt het wijkgebouw. Een commissie bestaande uit Elize van der Meer, Geertje 
de Jong en Tjeerd Heidstra constateert bij een aantal mensen een gebrek aan vertrouwen in het huidige 
bestuur.

      Zonder vertrouwen kunnen en willen wij niet functioneren.

      Dat niet iedereen mee is gegaan in de nieuwe structuur

      Dat de situatie rondom de beheerstichting en de bemensing van het wijkgebouw alsmede 
      de aansturing onvoldoende ontwikkeling heeft opgeleverd

      Dat er schijnbaar een gebrek aan vertrouwen is

heeft het bestuur doen besluiten om als voltallig bestuur haar taken per 27 juni 2018 neer te leggen en af te 
treden.

wijk veel óver elkaar gesproken en niet mét elkaar. 
Waarom? 
- Lieuwe vraagt tot slot of de Adviescommissie de haar 
toegedragen taak op zich wil nemen. Tjeerd geeft aan 
dat de wijk de toekomst positief tegemoet moet gaan, 
maar dat er aandacht moet zijn voor oud zeer. 

De Adviescommissie geeft aan de taak op zich nemen. 
De zaal bevestigt dit besluit met applaus. 

Notulist: Fransien Jellema 
Aanwezig: ca. 48 leden Wijkbelang Westeinde
Gast: Rikkie Hagen van gemeente Leeuwarden
Locatie: Eeltsje’s hiem



Terugblik op de instructie-
ochtenden door BV Sport

De 5 weken waarin we instructies hebben 
gegeven in de beweegtuin zijn erg leuk 
geweest. Mensen hadden plezier tijdens 
het bewegen en dat is het belangrijkste 
om mensen gemotiveerd te houden. 
Vanuit beide groepen zijn onderling 
afspraken gemaakt om wekelijks door te 
bewegen in de beweegtuin. Wij hopen 
dat er nog bordjes worden geplaatst met 
instructies en dat de kapotte apparaten, 
als ze nog niet zijn gemaakt, spoedig 
teruggeplaatst worden.

 Mijn collega’s en/of ik zullen in het nieuwe 
jaar nog wel eens een kijkje komen nemen 
om te zien of de beweegtuin nog volop 
gebruikt wordt en of er nog behoeften zijn 
onder de gebruikers.

Harmke Kingma
Buurtgezondheidscoach
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Opening beweegtuin 

Het project heeft bijna tien jaar geduurd, maar 
op dinsdag  12 juni was de de feestelijke ope-
ning van de fruit- en beweegtuin Westeinde. 
Onder luid applaus van de aanwezigen, die 
in groten getale aanwezig waren, knipten de 
sponsoren de linten door waarmee de opening 
een feit was.

Het project is een initiatief van de Commissie 
Leefomgeving. Lieuwe Tamminga, voorzitter 
van de Commissie sprak de aanwezigen toe. 
Hij bedankte de sponsoren en partijen die 
deze fruit- en beweegtuin mede mogelijk heb-
ben gemaakt. Genoemd werden de Gemeente 
Leeuwarden, De Provincie Fryslân, Huisban-
kier de Rabobank, Lidl Westeinde, ING, Fysio-
therapie Westeinde, Stedon Leeuwarden en 
natuurlijk het eigen Wijkbelang Westeinde. 
Een speciaal woord van dank richtte de heer 
Tamminga aan de vele vrijwilligers van het 
voormalige wijkpanel en de huidige Commis-
sie Leefomgeving die onvermoeibaar achter 
het project zijn blijven staan. Ook als het wat 
langzamer ging dan men had gehoopt.

De fruit- en beweegtuin is uitgerust met toe-
stellen voor jong en oud. In het midden van 
de tuin vinden we het grote Callistenics toes-
tel dat nog voor de tuin helemaal gereed was 
al intensief door de jeugdige bewoners van 
de wijk werd getest. Daaromheen staan de 
verschillende andere apparaten. Er zijn o.a. 
diverse druktoestellen, looptoestellen en een 
crosstrainer. Sommige toestellen zijn ook ge-
schikt voor rolstoelgebruikers.

Om dit alles heen staan de fruitbomen. Geen 
standaard appels en peren, maar oude rassen 
die met zorg zijn uitgezocht. We vinden er 
onder meer de Stoofpeer “Gieser Wildeman”, 
de Mispel “Germanica”, de Kers “Regina” en 
de Hazelnoot “Granat”.

Na de openingshandelingen, het doorknippen 
van verschillende linten en het kort gebrui-
ken van het bijbehorende toestel, konden de 
aanwezigen zich te goed doen aan bijzondere 
hapjes gemaakt door de beheerder van het 
Eeltsje’s Hiem, Johan Visser.

Tekst:  Keimp Pijpstra
Foto: Egbert Sepp
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Op woensdag 6 juni jl kwam een  
anggekoesterde droom uit van 
Rowan Schotanus. 
Hij mocht namelijk samen met de
medewerkers van de Gemeente 
Leeuwarden de fontein in de vijver 
van Westeinde aanzetten. 

Eerst ging Rowan mee in het bootje 
om de pomp te plaatsen om daarna...
echt de knop om te zetten en de 
pomp te activeren!  Veel dank voor 
de medewerking van de Gemeente
Leeuwarden, top!
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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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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 zich 
aanmelden door een mailtje te sturen 
naar:  info@wijkbelangwesteinde.nl. 
Kosten lidmaatschap: 10 euro per jaar. 

Lidmaatschap Wijkbelang Westeinde

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

SinterklaasCommissie Westeinde 
Zoekt Hulp!
 
Op 24 november aanstaande is de jaarlijkse intocht van de Sinterklaas 
en zijn Pieten in Westeinde. En dat kunnen Sint en Pieten niet alleen… 
Daarom zoekt de Sinterklaascommissie Backstage Hulp!

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

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

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

De Sinterklaascommissie

Oproep



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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Liefhebbers voor de betere films kunnen vanaf dinsdag 11 september (aanvang 20.00 uur) weer terecht 
in het wijkgebouw. Het aanbod is - meestal gaat het om bekroonde filmhuisfilms - van hoge kwaliteit.

Het wijkcentrum beschikt over professionele filmapparatuur en een vier meter breed filmdoek.
De data waarop de films vertoond worden zijn 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december,
8 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april (elke tweede dinsdag van de maand) om 20.00 uur.

Alle filmcontactpersonen (het zijn er inmiddels 125) ontvangen begin september via de mail weer 
bericht over de film van de maand. Wilt u ook op de hoogte blijven van het filmaanbod, stuur dan 
een korte mail naar l.bouwens1@upcmail.nl

Het filmteam Westeinde, bestaande uit Leen Bouwens, Corry en Jaap van der Meer en Rudie Wartena,
 is er alles aan gelegen u weer mooie en gezellige filmavonden te bezorgen.

Filmvoorstellingen 
gaan 11 september weer van start

De toegangsprijs voor leden is € 3,- 
(lidmaatschapskaart altijd meenemen) 

en voor niet-leden € 4,-.

Wilt u ook op de hoogte blijven van het 
filmaanbod, stuur dan een korte mail naar 

l.bouwens1@upcmail.nl

Films worden vertoond op elke tweede 
dinsdag van de maand om 20.00 uur.
Dinsdagen in 2018:
• 11 september  • 9 oktober 
• 13 november • 11 december 
Dinsdagen in 2019:  
• 8 januari • 12 februari • 12 maart •  9 april 
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‘Gotta catch ‘em all!’
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Tekst:  Annemarieke Visser
Foto op pagina 14: Egbert Sepp

Zeg ik Pokémon, dan weet waarschijnlijk ieder-
een wat ik bedoel. Van de tv-serie van vroeger met 
Ash Ketchum (grappige woordspeling overigens), 
de Pokémon kaarten of van de gelijknamige app 
die vorig jaar voor een ware hype zorgde. En als je 
dacht dat die hype voorbij was, dan heb je het mis. 
Het blijkt namelijk nog volop gespeeld te worden, 
in kaart- of appvorm. Zo ook de familie Heester-
beek die er geregeld op uittrekt om Pokémons te 
vangen. 

Pokémon rage
Het zijn voornamelijk papa Martijn en zijn zoons Wolf 
van 6 en Thorin van 4 die geregeld de buitenlucht op-
zoeken om samen Pokémons te vangen. Ook Roos, de 
vrouw van Martijn, weet er inmiddels alles van nadat 
ze een aantal jaar geleden de app installeerde. Roos: 
‘Het begon met de app op de iPad welke we eigenlijk 
alleen in huis konden gebruiken in verband met Wifi. 
Dat was al snel niet meer genoeg want je ziet alleen 
de enkele Pokémon die net buiten ons huis zit. Toen 
Martijn een nieuwe telefoon kreeg, was het hek, in 
positieve zin, van de dam. 

Hij pakte ’s avonds vaak de fiets om even te kijken wel-
ke Pokémons er zitten. Hij was een uur later nog niet 
terug maar wat bleek? Er liepen en fietsten heel veel 
mensen rond die aan het vangen waren, erg gezellig’. 
Wolf verzamelt ook de fysieke kaarten, en speelt daar 
graag samen met papa een potje mee. Het hele gezin 
vindt Pokemon leuk. 

En dat uit zich bijvoorbeeld ook door een paar dagen 

Eigen foto:  Wolf met Pikachu

Dortmund waar recent 
een Pokémon Safari 
werd gehouden.
‘Mensen van over de 
hele wereld komen 
daar naartoe, zo’n 
140.000 mensen. Daar 
kun je dan écht speciale 
Pokémons vangen en er 
was onder andere een 
ontzettend grote Pika-
chu. Daar mocht je mee 
op de foto. Die ogen 
van de oudste schitter-
den toen hij hem zag. 
Dat maakt zo’n reisje 
fantastisch leuk!’ aldus 
Roos. 

De familie woont sinds enkele jaren in de wijk. Ik proef 
tijdens het gesprek met Roos een grote liefde voor 
Westeinde. En dat hoor ik niet voor het eerst. ‘We 
woonden eerder vlakbij Westeinde en liepen geregeld
over het Schapendijkje. Dan dachten we, wauw als 
je hier toch zou wonen’. Het wonen in de wijk bevalt 
namelijk fantastisch. Mensen helpen elkaar, we kun-
nen spullen van elkaar lenen. 

Laatst noemde ik op Facebook dat de wasmachine ka-
pot was en niet veel later belde een buurvrouw aan om 

even een was voor ons te doen, omdat ze weet hoe 
dat is met kleine kinderen. Het is heerlijk hier!’. 

Als niet-Westeinder zoals ik, vind ik dat toch mooi om 
te horen. Dat de buurt zo met elkaar begaan is, el-
kaar helpt en voor elkaar klaar staat. Kan van geleerd 
worden!

Kunstkade
Het Pokémon vangen is voor Martijn een welkome 
afleiding in zijn rol als huisvader. Met drie jonge kin-
deren kan ik me zo voorstellen dat dit best intens kan 
zijn. Roos is namelijk cultuurcoach bij Kunstkade en 
werkt op diverse basisscholen in de gemeente Leeu-
warden. ‘Als cultuurcoach help ik basisscholen met 
kunst en cultuur. Zo coach ik de leerkrachten in dit 
domein maar ik geef zelf ook les, coaching door doen. 
Kunstmenu is bijvoorbeeld onderdeel van mijn werk. 

Twee keer per jaar gaan de leerlingen van de basis-
scholen naar culturele activiteiten. Aan het einde van 
hun basisschooltijd hebben ze kennis gemaakt met 
alle kunstdisciplines die er zijn en alle culturele instel-
lingen van Leeuwarden bezocht’, aldus Roos. Roos is 
theaterdocent, heeft de pabo gedaan en volgt mo-
menteel een dansopleiding. De wereld van kunst en 
cultuur is haar dus verre van onbekend en ze vindt het 
belangrijk om die wereld mee te geven aan kinderen 
om zo te kunnen ontdekken wat ze leuk vinden, maar 
bovenal waar hun kracht ligt. 

Dat ze kinderen wil laten ontdekken waar hun krach-
ten liggen, kwam heel mooi tot uiting in een van de 
projecten van Culturele Hoofdstad 2018: Circus Adje. 
In alle groepen 5 en 6 van de basisscholen werden 
voorstellingen gemaakt waarin kinderen mochten to-
nen wat ze konden (of wilden kunnen). Tijdens Adje 
zag je kinderen opbloeien, in hun kracht staan. Het 
muurbloempje dat staat te stralen in het middelpunt 
van de aandacht en iedereen verbaast. ‘Ik weet nog, 
er was een jongetje dat gefascineerd was door het 
licht en de techniek erachter. Hij heeft heel de voor-
stelling met open mond en tong naar buiten achter 
het lichtpaneel gestaan, want ook techniek bedienen 
hoort bij het maken van een voorstelling. En dat vind 
ik zo leuk om te zien, dan weet je waar je het allemaal 
voor doet’, vertelt Roos. 

Roos is culturele diversiteit en dat zoekt ze ook graag 
op met haar dierbaren. In oktober danst ze samen 
met haar zoons mee tijdens de voorstelling ‘Bloed-
banden’ van de Friese dansdagen in de Harmonie. 
Er is een aantal families die samen optreden in deze 
voorstelling in samenwerking met Leeuwardense 
choreografen en onder leiding van de choreograaf van 
Introdans, Adriaan Luteijn. Wat is er nu leuker om dat 
met je eigen kinderen te mogen doen. En wie weet, 
heel misschien, komt Martijn daar nog een dansende 
Pikachu of Vulpix tegen. Dan is voor iedereen uit de 
familie de dag compleet! 



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



Goed nieuws! 
Een half jaar geleden hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het zonnepark. Inmiddels 
zijn we een stuk verder en is er goed nieuws te vertellen! Zoals wij al meldden eiste de RVO, die ons 
subsidie verleent, dat wij uiterlijk 31 juli opdracht moesten geven voor de bouw van het zonnepark. 
Dat is ons gelukt. Wij hebben onder voorwaarden opdracht verleend aan Engie Services Noord BV 
om het Zonnepark Westeinde aan te leggen en te exploiteren. Deze opdracht wordt verder uit-
gewerkt in een Energie Prestatie Contract (EPC). Inmiddels hadden we Liander al opdracht verleend 
om de aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnetwerk te realiseren. Ook met de provincie 
hebben we met succes gewerkt aan een pachtovereenkomst en een te vestigen recht van opstal. De 
pachtovereenkomst wordt in september ondertekend.  

Het terrein
Zoals u heeft kunnen zien is het terrein bouwrijp gemaakt. De eerste oplevering is geweest. 
Er moeten nog enkele verbeteringen worden aangebracht en aan de noordwestzijde wordt nog een 
sloot ter begrenzing gegraven. Begin augustus kregen we bericht van de Triodosbank dat de finan-
ciering van het zonnepark door de kredietcommissie is goedgekeurd. Het FSFE (Fûns Skjinne Fryske 
Enerzjy) treft voorbereidingen voor een op te stellen akte van geldlening. Allemaal goed nieuws dus.

Vervolg
Maar dat goede nieuws betekent niet dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. Er moet nog 
veel gebeuren: zoals gezegd de definitieve overeenkomst met Engie, er moet nog een onderhouds- 
en monitoringscontract (O&M-contract) worden opgesteld en verder moet er nog een contract 
worden opgesteld met een energiebedrijf over de verkoop van de opgewekte stroom. In eerste 
instantie werken we dit stroomafnamecontract (PPA) verder uit met ons noordelijk energiebedrijf 
“Van Ons”, voorheen NLD. Het definitieve ontwerp van het park moet bovendien nog beoordeeld 
worden door een onafhankelijk technisch adviseur. Ook zullen de noodzakelijke vergunningen nog 
moeten worden verleend. 

Energiewerkplaats Fryslân
Mede dankzij de geweldige steun van de Energiewerkplaats verwachten we dat dit jaar nog met de 
aanleg zal worden begonnen, zodat onze wijk begin volgend jaar een eigen zonnepark heeft. We 
houden u op de hoogte.

Bestuur ECW en stichting SWE

mail: info@ecwleeuwarden.nl
website: www.ecwleeuwarden.nl
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Van maandag 17 september t/m vrijdag 14 december 
wordt de asfaltverharding van de Johan Winklerwei ver-
nieuwd. Tevens worden de trottoirs en de parkeerstro-
ken herstraat. Tijdens het frezen en asfalteren wordt 
de doorgaande weg gestremd. I.v.m. de bereikbaarheid 
wordt het frezen en asfalteren in drie fases uitgevoerd.
Tijdens deze faseringen worden er enkele tijdelijke 
verbindingen aangebracht. De volgende fasering is van 
toepassing:  van maandag 3 t/m vrijdag 14 sept. aanbren-
gen tijdelijke verbindingen als voorbereiding op de asfal-
teringswerkzaamheden. 

Maandag 17 september t/m donderdag 20 september. 
Fase 1: frezen en asfalteren rijbaan.  Deel vanaf Douwe 
Kalmaleane tot aan Johan Winklerwei 261. De weg is ges-
tremd voor doorgaand verkeer.  De woningen Johan Win-
klerwei 1 t/m 271 (oneven) zijn bereikbaar via de tijdelijke 
verbinding vanaf de Douwe Kalmaleane langs de oostkant 
van de flat Johan Winklerwei 1 t/m 107. De achterliggende 
wijk is bereikbaar via de Gerben Colmjonwei.

Maandag 24 september t/m donderdag 24 september.
Fase 2: frezen en asfalteren. Gedeelte vanaf Johan Win-
klerwei 371 tot voor het fietspad naar de Gerben Colm-
jonwei. De weg is gestremd voor doorgaand verkeer. De 
parkeerplaatsen aan het betreffende wegvak zijn niet 
bereikbaar. Er dient elders te worden geparkeerd.

De woningen Johan Winklerwei 1 t/m 397 (oneven) en 2 
t/m 66 (even) zijn bereikbaar vanaf de Douwe Kalmaleane. 
De woningen 92 t/m 158 (even) zijn bereikbaar via de Ger-
ben Colmjonwei.. 

Maandag 1 oktober t/m donderdag 4 oktober.
Fase 3: frezen en asfalteren.
Gedeelte vanaf het fietspad naar de Gerben Colmjonwei 
incl. het plein aan het einde van de Johan Winklerwei. Er 
dient elders te worden geparkeerd. De wijk is normaal 
bereikbaar vanaf de Douwe Kalmaleane. 

Het fietspad naar de Gerben Colmjonwei is gestremd voor 
doorgaand verkeer.

Maandag 8 oktober t/m vrijdag 14 december worden de
trottoirs en parkeerplaatsen langs de gehele weg her-
straat.
De woonwijk is normaal bereikbaar via de hoofdrijbaan.
Ivm. de werkzaamheden vanaf de rijweg kunnen er regel-
matig kortdurende wachttijden van ca. 5 minuten 
optreden.

Vragen?
Als u vragen heeft  over de uitvoering, kunt u contact 
opnemen met de heer H. Stellingwerf via tel.nr
 06 -433 653 43 of via het tel.nr 14058. 







De nieuwe basiscursus 
fotografie start op:
 

Kijk voor complete cursusaanbod 
en fotografie op onze website 

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

www.noorderblik.nl

Fotocursussen

dinsdag 18 september

Yes, 
ik ga op 
dwarsfluitles!

Info:
Wietske Zoethout
06 40172722
www.zoethoutenzo.nl
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Strand en vissteiger bij de grote vijver
steile oevers op kunnen klauteren, er toch uit kunnen 
komen. Ook waren er voorstellen en verzoeken over 
onder andere een strandje en vissteigers.
Samen met het feit dat we bezig zijn met een betere 
doorstroming van de vijvers wat de vijvers ook 
schoner zou moeten maken, heeft dit ons er toe 
gebracht om eens een schets te maken.

Laat het eens rustig op jullie inwerken, dit is nog 
slechts een gedachte en wij vragen iedereen hier 
eens over mee te denken. Suggesties voor aanpas-
singen en vernieuwing voor onze wijk zijn natuurlijk 
altijd welkom. 

Mail naar info@wijkbelangwesteinde.nl

De commissie Leefomgeving.

Bij de commissie Leefomgeving komen regelmatig 
verzoeken binnen over diverse onderwerpen die 
onze wijk aangaan. 

Dit zijn vaak klachten waar we zelf weinig aan 
kunnen doen, maar we verwijzen de mensen dan 
vaak door naar 14058, het contact nummer van de 
gemeente Leeuwarden, waar men telefonisch en via 
internet klachten in kan dienen. Daarnaast bespre-
ken we algemene en vaker voor-komende klachten 
tijdens overleggen met de verantwoordelijke ambte-
naar van de gemeente.

Ook komen er af en toe vragen en/of voorstellen 
over diverse aanpassingen in onze wijk. Zo waren er 
verzoeken om natuurvriendelijke aflopende oevers 
in de vijvers, zodat dieren die niet bij de huidige 

  

Grote vijver 

Grote Speelveld 
 
Voetbalkooi 

Strandje 
Vissteiger 



Naast goede 
diergeneeskunde, voor 

een vriendelijke prijs, bieden wij 
u extra zorg met bijvoorbeeld GRATIS 

gezondheidschecks. Bovendien kunt u gebruik 
maken van ons uitgebreide spaarsysteem, waarmee 

u, zowel bij ons als bij Jumper de Diersuper, kunt sparen 
voor directe kortingen op alle zorg van Elke dierenarts.

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

Elke dierenarts 
Leeuwarden

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

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

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

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

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

Sterk in aandacht!

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

Volg ons op 
facebook

www.elkedierenarts.nl

ROTECO
NIEUW & GEBRUIKT WITGOED
o.a. wasmachines, koelkasten,
drogers, vaatwassers, fornuizen.

Minimaal 100
stuks op voor-

raad! 
o.a. AEG,

Bosch, Miele.
Alles met garantie!!

WITGOEDSPECIALISTOok reparatie en onderdelen

Kijk bij de grootste van het noorden

Noordvliet 305  8921 HG Leeuwarden
tel. 058 2129850 of 058 2162901
www.roteco.nl

WASMACHINE DUUR?
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Thuisgevoel
Tjeerd A. Heidstra

Wordt u ook wel eens overvallen door het thuisgevoel? Hoewel ik in 
de Zuidoosthoek van onze provincie ben geboren en getogen, gaat 
mijn thuisgevoel opspelen wanneer Crystalic zie. 

Dan krijg ik een warm gevoel: ik ben weer thuis! Heb ik ook als ik 
vanuit de stad naar huis fiets en het oude spoortje op de Sem Dres-
denstraat passeer. Waarom geeft Westeinde mij een thuisgevoel? 
Natuurlijk omdat ik er al bijna 35 jaar woon, maar vooral omdat het 
zo’n lekkere kneuterige, groene, waterrijke wijk is met keurige rij-
tjeshuizen waarin je van de wieg tot het graf kunt wonen. 

Ik ken vele wijkgenoten en tijdens een wandeling of in het win-
kelcentrum wordt vaak een praatje gemaakt. Ik denk dat ik niet de 
enige ben die dat thuisgevoel herkent. Immers, de verhuisgeneigd-
heid in de wijk is niet groot en het komt geregeld voor dat iemand 
die hier als kind is opgegroeid, hier later als volwassene weer komt 
wonen. Als dat geen thuisgevoel is! Maar wonen alleen zorgt niet 
voor het ultieme thuisgevoel, daarin speelt de gemeenschapszin 
ook een rol. De ‘Mienskip’ dus. Deze Westeinder mienskip open-
baart zich in het binnenkort te bouwen eigen zonnepark en jaarlijks 
met Sinterklaas, het wijkfeest en bij de Nieuwjaarsbijeenkomst.

En dat allemaal in het mooiste wijkgebouw van de stad. Eigenlijk 
moet het in Eeltsje’s Hiem nog veel meer bruisen van activiteiten 
voor alle leeftijdsgroepen. Met elkaar genieten van een mooie film, 
een muziekvoorstelling, jeugdactiviteiten, een dartcompetitie of 
gewoon een praatje onder het genot van een drankje. Dat geeft 
een positieve swung aan prettig wonen in Westeinde en zeker aan 
het thuisgevoel.  

Foto: Siska Alkema



Info:
Wietske Zoethout
06 40172722
www.zoethoutenzo.nl

Olé,olé, olé... 
ik mag op AMV!

Een leuke 
kennismaking met 
muziek voor jonge 
kinderen.

olé
AMV!

Een leuke 
kennismaking met 
Een leuke Een leuke 

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
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CityGo C3
Robuuste stadsfiets, gemaakt om te overleven in de stad. Voorzien van 3 versnellingen en hand-
remmen. De verlichting zit veilig geïntegreerd in het frame. Dubbel beveiligd tegen diefstal: naast 
ringslot ook een kettingslot. Ideaal voor de ritten door de stad, naar werk of school.

INCLUSIEF 
SERVICEPAKKET

 

699,-

Fietskrat
Extra stevig en voorzien van handvatten. Inhoud 34,5
liter. Afmetingen: 43x35x27 cm. Exclusief montage-
materiaal.

City Classic Holland zadel
Comfortabel basiszadel voor iedere stadsfiets.

* Korting wordt verrekend over adviesprijs en geldt op alle 
Selle Royal zadels uit voorraad, m.u.v. race- en MTB. Prijs is exclusief 
montage en aanvullende onderdelen.

24,95

19,95

69,95

54,95

19,90

15,90
NA KORTING20% 

KORTING 
OP ALLE SELLE ROYAL 

ZADELS*

Magnolia
dubbele tas 
Waterdichte dubbele fietstas. Gemaakt van polyester 
en voorzien van stevige binnenvoering. Ook geschikt 
voor e-bikes. Inhoud: 35 liter.
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Op foto: het mannetje van de grote bonte specht. Let op het rode achterhoofd, bij 
een vrouwtje is dit zwart.

Tekst: Willem Jongsma
Foto: Siebren Cnossen

De gierzwaluw is slechts een paar maanden per jaar in Nederland 
te zien. Ze komen eind april vanuit Zuid-Afrika hierheen om te 
broeden. Ik zag ze dit jaar voor het eerst boven Westeinde vliegen 
op 22 april. Je ziet ze met grote snelheid langs de huizen scheren, 
en in de vlucht is hun kenmerkende ‘srie-srie’ roep te horen. 
De meeste gierzwaluwen zijn begin augustus, samen met hun 
jongen, weer vertrokken naar hun overwinteringsgebied.

Gierzwaluwen zijn bijna hun hele leven in de lucht en ze doen bij-
na alles vliegend: eten, drinken, slapen, en zelfs paren. Het enige 
waarvoor ze aan ‘vaste wal’ komen is om te broeden. Ze broeden 
onder dakpannen of in nissen in muren. Ze vliegen met ongeloof-
lijke snelheid hun nestingang binnen. 

Als ze gaan slapen dan stijgen ze naar een paar kilometer hoogte 
om vervolgens in een soort halfslaap op de thermiek langzaam 
naar beneden te cirkelen. Als er even geen insecten zijn om aan 
hun jongen te voeren dan vliegen ze gemakkelijk een paar hon-
derd kilometer om voedsel te halen.

De grote bonte specht is de meest 
voorkomende specht van ons land. Je 
hoort ze vaak eerder dan dat je ze ziet: 
een scherp en herhaald ‘kiek’ verraadt 
hun aanwezigheid. Ook hun golvende 
vlucht is kenmerkend. In Westeinde kun 
je ze aantreffen in het park en op de be-
graafplaats, maar ik ben ze ook wel in 
andere delen van de wijk tegengekomen. 
In het park broeden ze, want hier heb ik 
begin juni twee jongen gezien, die net 
waren uitgevlogen. De eerste dagen 
na het uitvliegen zijn riskant voor jonge 
vogels, ze kunnen vaak nog niet goed 
vliegen. 

Ook de jonge spechtjes die ik aantrof in 
het park konden nog nauwelijks vliegen. 
Het beste is om jonge vogels met rust te 
laten, de ouders voeren ze nog en na een 
tijdje kunnen ze goed genoeg vliegen om 
zich te kunnen redden.

Een gierzwaluw boven Westeinde, typisch zijn de sikkel-
vormige vleugels. 

Tekst en foto:  Willem Jongsma

Eind juli vliegen de jongen uit, en die zullen de eerste jaren van hun leven onafgebroken in de lucht blijven. Pas na twee of drie jaar, 
als ze zelf gaan broeden, zullen ze voor het eerst een nestplaats  opzoeken. Zo handig als ze in de lucht zijn, zo onbeholpen zijn 
gierzwaluwen als ze per ongeluk op de grond terecht komen. Ze kunnen niet of nauwelijks op eigen kracht vanaf de grond opstij-
gen. Ze hebben hele korte pootjes, die ze alleen gebruiken om aan muren te hangen. Je zult gierzwaluwen ook nooit op paaltjes of 
op draden aantreffen, in tegenstelling tot bijv. boerenzwaluwen. Gierzwaluwen zijn overigens geen familie van de huiszwaluw en 
boerenzwaluw, ze vormen een aparte familie..

Vogels van het seizoen

De grote bonte specht is een echte standvogel, dit wil zeggen dat je hem het hele jaar kunt aantreffen. In de winter leeft hij van 
plantaardig voedsel zoals zaden, en je kunt hem dan ook bij voedertafels aantreffen. In de zomer leeft hij van insecten en larven, 
maar hij plundert ook wel eens nesten van andere vogels. Een opportunist dus. 

Ze broeden in holen die ze zelf uithakken. Hiervoor worden bomen met zacht hout uitgezocht, bijvoorbeeld berken. Als je een 
grote bonte specht van dichtbij ziet, probeer eens te zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Het mannetje heeft een rood 
stukje op het achterhoofd, bij een vrouwtje is dit zwart. De jongen hebben een geheel rode kruin.



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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Goede afvalscheiding, 
werkt u ook hier aan mee?

Naar aanleiding van lopende gesprekken rondom het 
project “het donker belicht” (aangaande de openbare 
verlichting) is door het Wijkbelang Westeinde een 
aantal locaties aangedragen waar onderhoud aan 
de trottoirs nodig wordt geacht. Deze locaties zijn 
beoordeeld en opgenomen in het (midschalig) onder-
houdsprogramma 2018.

Voor dit jaar staan er werkzaamheden op het pro-
gramma in en rondom de Nynke van Hichtumwei, Trui 
Jentinkwei, J.P. Wiersmawei, Barend van der Veenwei 
en Harmen Sytstrawei. De trottoirs van deze locaties 
worden opnieuw bestraat.

Herstelwerkzaamheden aan de trottoirs

Met betrekking tot het planmatig onderhoud bin-
nen Westeinde wordt u door middel van de wijkpro-
gramma’s op de hoogte gehouden. Mocht u vragen 
of suggesties hebben, dan kunt u dit aan het Wijkbe-
lang Westeinde kenbaar maken.

 
De commissie Leefomgeving



w w w . t p p v d k o o i . n l

Leeuwarden
Havingastate 11 F

 8925 AZ Leeuwarden
058-2895549

Dokkum
Op de Keppels 26 
 9101 DH Dokkum

0519-297585

Uw erkende specialist 
in kunst- en klikgebit

Nu ook het adres voor  
reguliere tandartsbehandelingen

 

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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Bridgeclub Westeinde
Op woensdag 3 en donderdag 4 oktober start het nieuwe seizoen van bridgeclub Westeinde. 
Ongeveer 60 enthousiaste bridgers proberen opnieuw kampioen van het seizoen te worden. 
Tot eind april worden de krachten elke week gemeten en op beide avonden wordt er op het 
scherpst van de snede gespeeld. Echter, nooit met “het mes op tafel”.

Extra zijn de Kerstdrive in december en de Einddrive in april, waarbij voor iedereen een prijs 
beschikbaar is. Hierbij wordt ook de inwendige mens niet vergeten.

Op beide avonden kunnen we nog wel enkele bridgers extra gebruiken. Ook bridgers die 
nog niet zo lang spelen zijn van harte welkom, “buiten-wijkers” zijn eveneens welkom.
Op de woensdagavond is het de bedoeling in 2 lijnen te gaan spelen.

De kosten voor een heel seizoen zijn zo laag mogelijk gehouden: € 30,- voor leden van 
wijkbelang en € 40,- voor niet-leden. Voor dit bedrag mag er ook op beide avonden 
worden gespeeld.

We beginnen op woensdag en donderdag om 19.30 uur. De afloop is ongeveer 3 uren later.
Voor inlichtingen kunt voor beide avonden terecht bij: Rob van Dijk, telefoon 058-2137745 
of 06-15322808.

Na een succesvolle eerste editie, staat onder de 
naam Pitch het Crystalic Business Park op 
20 september wederom één dag lang in het teken 
van de voordelen van lokaal zakendoen. 
Pitch is ontstaan door en voor ondernemers uit 
Leeuwarden en omstreken, die op zoek waren 
naar een efficiënte en laagdrempelige netwerk-
beurs.
Een moment waarbij je in korte tijd zoveel 
mogelijk nuttige contacten kunt opdoen: 
speeddaten voor ondernemers!

Deelnemen
We bieden dit jaar ruimte aan maximaal honderd 
pure ondernemers, welke zich mogen presen-
teren aan enthousiaste medestanders… 
ondernemers only, kwaliteit boven kwantiteit. 

Pitch het Crystalic Business Park 

Naast de reguliere plaatsen zijn er dit jaar 
ook themapleinen zoals Duurzaamheid & 
Innovatie, Opleiding & Traineeships, Sport 
& Gezondheid en Coaching & Support. 

Zo doen bijvoorbeeld ook onderwijsinstel-
lingen mee om de verbinding tussen het 
onderwijs en werkvloer zo concreet 
mogelijk te krijgen.

Donderdag 20 september 2018 
Tijdstip: 10:00 - 17:00 uur
Locatie: Crystalic Business Park
www.pitch2018.nl
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Daarbij heeft onze wijkfotografe en beeldend kun-
stenares Siska Alkema een idee voor een fotogalerij 
van wijkbewoners van Westeinde ingediend genaamd 
“Tegeltableau van 300 portretten”. Haar voorstel was 
om 300 wijkbewoners te portretteren, deze portret-
ten op tegels af te drukken, hier een groot tegelta-
bleau van 7 x 43 tegels te maken op de zuidmuur van 
het winkelcentrum. Ook was het de bedoeling dat 
over de volle breedte de naam “Westeinde” kwam te 
staan.  

Nadat de subsidieaanvraag voor haar idee was 
goedgekeurd door het projectteam van Wijkidee en 
er toestemming was gegeven voor plaatsing door de 
toenmalige eigenaresse van het winkelcentrum, kon 
Siska losgaan met de voorbereidingen. Eerst moesten 
er 300 wijkbewoners op de foto gezet worden, 18 daar-
van zijn tezamen met hun hond op de foto gegaan. De 
meeste bewoners gefotografeerd door fotograaf Eg-
bert Sepp. Hiermee is er ook een tijdsbeeld ontstaan 
van wijkbewoners van Westeinde in het jaar 2011.

Oplettende rekenaars zullen tot de conclusie kunnen 
komen dat 7 x 43 tegels niet 300 is, maar 301. Er is 
één tegel die afwijkt van de rest, het is namelijk géén 
wijkbewoner en de foto is niet gemaakt in 2011, deze 
afwijkende tegel is het portret van de schrijver Pieter 
Sipma, de naamgever van de straat.

Toen de foto’s allemaal genomen waren kon het 
samenstellen van het tableau beginnen, uiteraard 
werd hierbij de computer gebruikt, maar omdat de 
foto’s in hoge resolutie waren gemaakt en er de extra 
laag van de naam Westeinde bij kwam (hierbij moest 
ook nog goed rekening gehouden worden met de 
voegbreedte), was dit een zeer tijdrovende zaak.
Daarna kon de opdracht de deur uit om de tegels te 
bedrukken.

Toen deze foto-tegels klaar waren kon het puzzelen 
in de huiskamer beginnen, hierbij werden alle tegels 
genummerd zodat bijvoorbeeld er voor te zorgen dat 
de juiste “E-foto’s” ook op de juiste plaats in de naam 
Westeinde kwamen.
Uiteindelijk kon de tegelzetter aan de slag met het 
daadwerkelijk plaatsen van het tegeltableau en op 6 
juli 2012 kon het tableau eindelijk onthuld worden. 

Tegeltableau Westeinde
Eerst even een stukje historie. In 2010 had de Gemeente Leeuwarden een project genaamd “Wijkidee”, waar-
bij inwoners van de Leeuwarder wijken ideeën in konden dienen onder andere ter verfraaiing van hun wijk. 

De eer om dit te doen was gegund aan onze wijk-
patatbakker Menno van snackbar “De Tille”.

foto van onthulling op 6 juli 2012
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Het tegeltableau siert dus al zes jaar ons winkelcentrum, 
maar helaas bleken de tegels niet vandalisme bestendig 
en werden er steeds meer portretten beschadigd of zelfs 
helemaal weggekrast.

Met welke reden dit gebeurde, uit verveling, jaloezie of 
gewoon omdat het kon, zullen we nooit weten, maar dat 
het tableau steeds minder mooi werd wisten we wel.
Daarom gingen we, we zijn Siska Alkema en de Com-
missie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde, op 
zoek naar mogelijkheden om het tableau te repareren. 
Diverse mogelijkheden werden onderzocht, van tegels 
vervangen, stickers over de beschadigde tegels tot het 
bedrukken van platen aluminium, maar uiteindelijk werd 
er voor gekozen om het gehele tegeltableau te vervan-
gen door  ‘getatoeëerd aluminium’, hierbij is de afbeel-
ding in aluminium platen geëtst.  

De commissie Leefomgeving was bereid om de kosten 
van deze vervanging bij te dragen en nadat er weer veel 
computerwerk door Siska was verricht kon de Firma
Repos in Dokkum aan de slag om het nieuwe tableau 2.0 
te maken.

Op 19 juli 2018 zou het geplaatst worden en waren Siska 
en Egbert al vroeg aan de gang om alle oude tegels hele-
maal kaal te krabben omdat gevreesd werd dat de an-
ti-graffiti laag de hechting van de nieuwe platen zou be-
moeilijken. Om kort te gaan, daarna heeft een monteur 
van Repos de nieuwe platen gemonteerd en ’s middags 
was het aanzien van het tableau weer prachtig.

Het Westeinder tegeltableau straalt weer net zo mooi en 
misschien zelfs mooier als bij de onthulling.
Nadere bijzonderheden over de her-onthulling volgen 
nog. 

Tekst:  Commissie leefomgeving
Foto’s: HCL, Egbert Sepp, Peter van de Leij en Siska Alkema 

het vernieuwde tegeltableau

plaatsen van de panelen tegeltableau

Egbert krijgt hulp van Peter en Durk 

Egbert en Siska verwijderen de afbeeldingen van de tegels



 

Schapendijkje 18 
Westeinde, Leeuwarden 

 
Heerlijke verse rauwe melk 
Bij ons kun je nu dagelijks echt verse melk halen. Melk wat direct uit de melktank in een fles wordt 
gedaan. Vol van smaak. De melktap geeft met 1 druk op de knop 500ml of 1 liter verse rauwe melk. 
Op de boerderij zijn passende flessen te koop. 
 
Een liter of een halve liter 
Wij verkopen de melk in kleine hoeveelheden. Zo heeft u altijd precies genoeg. 
 

 Voor 500 ml verse melk betaalt u €0,50 
Een passende fles van 500 ml heeft u al voor €0,50 

 Voor 1 liter verse melk betaalt u €1,00 
Een passende fles van 1 liter heeft u al voor €1,00 

 
De glazen flessen hebben een schroefdop en kunnen in de afwasmachine. 
Ze zijn daarom geschikt voor hergebruik. 
U kunt ook uw eigen fles gebruiken. Let wel op dat niet elke fles in de melktap past. 
 
De melktap bevat rauwe melk 
De melktap bevat melk zoals deze ook uit de koe komt. Het heeft nog geen bewerking ondergaan zoals 
standaardiseren, koken of pasteuriseren. Het wordt aangeraden de melk eerst te koken. De melk is het 
lekkerst wanneer deze dezelfde dag nog gebruikt wordt. 
 
Openingstijden 
Elke dag van 8:00u – 18:00u 
 
 
 
 
 
 www.melktapleeuwarden.nl 
 info@melktapleeuwarden.nl 
 @MelktapLWD 

1L verse melk 

slechts €1,- 
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Alweer even geleden.. maar op zaterdag 24 mei 2018 was er een zeer  harde knal te horen op de Pieter Sipma-
wei.. bij het appartementencomplex Westeinderpoort. Bij de opslag/ fietshokken is rond de klok van 18.00 uur 
een auto op hoge snelheid, achterwaarts, de hokken in gereden. De chauffeur op leeftijd (85 jr) wou achteruit 
parkeren en vergiste zich in de pedalen.. Hij kwam er gelukkig alleen met de schrik van vrij en ontstond er 
alleen materiële schade.  Het gat in de gevel is dichtgespijkerd met plaatwerk en het originele houten kozijn-
werk zal komend oktober worden hersteld. 

Gespot door  
de redactie!

Er dreigde regen, zou het wel wat worden?  We hebben toch maar een paar dingen klaar gezet.
Een groot gedeelte van de trouwe jeu de boulesclub, die al meer dan 30 jaar op vrijdagavond speelt, was aan-
wezig. De ploegen waren ingedeeld en spelen maar. Ja, daar stonden we dan vrijdag 10 augustus 2018. 

De regen viel.  We hadden wel de 
beschikking over het hok , maar 
daar pasten we met z’n allen niet 
in.  
Wat is het een schande dat de 
“Commissie van Advies” bepaalt 
dat de vakantietijd het wijkgebouw 
gesloten is. 
Wie heeft deze “Commissie” het 
recht gegeven zo te handelen.
Zelf zitten ze regelmatig, tot diep 
in de nacht, te “vergaderen ” in 
dat “gesloten” zijnde clubgebouw. 
Waarom niet geopend voor de jeu 
de boulesclub, die zo’n 4 uren ge-
bruik maakt van dit clubgebouw.

Zelfbediening is een optie, wat nu ook al gebeurt, wc is gesloten, dus handen wassen is er niet bij. De komende 
weken zal het nog erger worden, het wordt ‘s avonds al vroeger donker en dan moeten de lampen aan. Wie doet 
dat? Dit kan zo niet langer, dat de één wel en de ander geen gebruik kan maken van het wijkgebouw.

Nattigheid bij Jeu de Boules 

Gespot door de redactie!
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Tekst: Jeu de boulesclub
Foto: Peter  Vos



                                                                                                                                                                             

-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

Met een schok werd de Vrouw wakker en stootte 
mij aan. ‘Ik droomde dat het Dorpsbestuur ermee 
was opgehouden en dat nu het Dorpsgebouw dicht 
is’ zei ze met trillende stem. Nou, dat was dus geen 
droom! 

In een extra Dorpsvergadering van voor de zomer-
vakantie heeft het zittende bestuur er de brui aan 
gegeven en lieten ze de aanwezige leden met de 
brokken zitten. Goede raad was natuurlijk duur, maar 
de aanwezigen lieten de kop niet hangen. Er was al 
een Kommisje van Advies en die werd gevraagd om 
een nieuw bestuur bijelkaar te zoeken. Nou, dat 
deden ze vanzelfs graag. Maar ik ben benieuwd hoe 
deze club dat allemaal voor elkaar wil boksen, want 
vandaag de dag heeft iedereen het veels te druk met 
werk, sport, kinderen en klussen aan het eigen huis, 
dus geen mens wil meer in een bestuur. Ik denk dat 
het een Poepentoer wordt.

Begin juni is in het midden van het Dorp de beweeg- 
en fruittuin geopend. Bij de opening was het aardig 
druk en het Dorpsbelang had voor gezonde hapjes 
gezorgd. Dus alleen maar fruit enzo en geen stuk-
je worst. Dat was vanzelfs heel erg jammer, want ik 
mag graag een hoekje droge worst. In de beweegtuin 
staan toestellen zoals we die vroeger in de gimme-
stiekzaal ook wel hadden, maar ook veel van die 
nieuwerwetse dingen waarvan ik niet weet hoe ze 
werken. Maar gelukkig heeft het Dorpsbelang er bor-
djes bij gezet waarop staat wat je moet doen. Maar 
hoe dan ook, ze zullen mij er niet zien want ik hou niet 
van gimmestieken. Maar, het ziet er allemaal mooi uit 
en je ziet er veel mensen, die wel aan de toestellen 
hangen. Nu ben ik nog benieuwd naar de fruitbomen 
en hun vruchten, maar dat zal met de droogte van 
deze zomer wel niks worden.

De nieuwe Kommisje van Advies heeft er van de 
zomer wel erg raar in om geslagen. De dames De Jong 
en Van der Kooy en de heren Van der Meer en Heidstra 
dachten in al hun wijsheid dat ze het Dorpsgebouw 

wel zes weken op slot konden doen, waardoor er de 
hele zomer niks kon gebeuren. Dat was vanzelfs een 
hele domme zet van dit viertal. Want velen misten 
hun dagelijkse bakje koffie of konden niet meer bil-
jarten of een boom klaverjassen. Helemaal verkeerd 
vanzelfs want zo jaag je de mensen nog harder weg. 
De kommisje moest alleen een nieuw bestuur zoeken 
en verders niks. Maar nu verbeelden ze hun dat ze de 
baas van het Dorpsbelang zijn en dat moet vanzelfs 
niet. Ze moeten hun plaats wel weten. Wanneer dat 
zo uitkomt zal ik de dames en heren daar eens stevig 
over aanspreken.

Wat was het van de zomer warm en droog niet! In juli 
viel het blad al van de bomen en alles hing er slap bij. 
En alhoewel de baas van het waterschap vond dat 
we de tuin niet moesten besproeien, heb ik me daar 
niet al te veel aan gelegen gelaten en heb ervoor ge-
zorgd dat de boontjes en de boerenkoolplantjes wel 
elke dag water kregen. Dus die zijn de droogte aardig 
doorgekomen, zodat de Vrouw over een paar weken 
weer mooi wat slabonen in kan maken voor de winter.

Begin september had meneer Witloks van het Swet-
terhiem een groot feest van wel zes dagen organi-
seerd voor de bewoners van het bejaardenhuis en het 
Dorp. Hij had er vanzelfs geen rekening mee gehoud-
en dat in de eerste week na de schoolvakanties ik en 
de Vrouw altijd met een busreis weg zijn, dat ik heb 
er niks van meegekregen. Niet dat ik dat slim vond 
want je moest overal aardig voor betalen en daar heb 
ik een hekel aan. En wat vanzelfs ook jammer is dat er 
nu twee feesten op het Dorp zijn en dat is naar mijn 
zin wat teveel van het goede. Daar moeten we met
zijn allen dus eens goed over na denken. Het Dorp is 
te klein voor twee feesten zo kort achter elkaar. 



Oost west, thuis slaap jij het best!

Boxspring Urban
Vast  1395.- nu € 995.-
Verstelbaar 2399.- nu € 1695.-

Ledikant nature 
Massief eiken met nachtkastjes
Leverbaar in 4 kleuren
2 pers vanaf € 1199.-

Boxspring Flame
Vast  1695.- nu € 1350.-
Verstelbaar 2595.- nu € 1995.- 

Eastborn Energy
Vast  2299.- nu € 1799.
Verstelbaar 3299.- nu € 2799.-

Groningerstraatweg 183
Leeuwarden

058 - 215 18 66

www.kreeftbedden.nl
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Ze waren heel even onze ‘bu-
ren’ in het reuzenspectakel. De 
duiker, het meisje en de hond 
Xolo (laatste niet op de foto) 
sliepen op de zaterdagnacht op  
het WTC terrein. 

De redactie vernam dat ook 
een aantal wijkbewoners actief 
is geweest tijdens dit  grootse 
Culturele Hoofstad evenement, 
daarom bij deze een foto van 
onze ‘slapende reuzenburen’.

Fotografie: Noorderblik



verpleging • persoonlijke verzorging • (particuliere) huishoudelijke hulp •
pgb bemiddeling • nachtzorg • begeleiding bij chronische ziekten • 

specialistische verpleging • intensieve thuiszorg • begeleiding en ondersteuning •
personenalarmering • zorg op afstand • ledenservice • cursussen • particuliere zorg 

0900-8864

www.thfl.nl
Volg ons ook op Facebook

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

Thuiszorg het Friese Land
staat dag en nacht 

voor u klaar!


