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Waar we de afgelopen zomer intensief aan hebben ge-
werkt, is tijdens een buitengewone ledenvergadering van 
26 november gerealiseerd met de installatie van het nieu-
we bestuur van Wijkbelang. Er kan weer aan de vereniging 
worden gebouwd dankzij de bestuurlijke inzet van: 
Gert Jan Postma en Geertje de Jong als duo voorzitters, 
Michel Walbeek als secretaris, Eelke Brantsma als penning-
meester, Thijs de Jong, Hans Vossenberg en Pieter Bouwer. 

We hebben hen leren kennen als een stel enthousiaste 
mensen die ieder voor zich de nodige bestuurlijke ervaring 
meebrengen en gezamenlijk een prima team vormen. 
Als CvA zouden we met een gerust hart een stapje terug 
kunnen doen, maar op verzoek van het bestuur blijven we 
op de achtergrond aanwezig als ‘om- en meedenkers.’

Maar het is niet alleen het gevormde bestuur waar we de 
afgelopen maanden enthousiast over zijn geworden, ook 
de aanwas van vrijwilligers en nieuwe activiteiten ervaren 
we als heel plezierig. 
Zo heeft het eerste Halloweenfeest van Westeinde meer 
dan honderd enthousiaste bezoekers getrokken en ook 
voor de Sint Maarten optocht was de nodige belangstel-
ling. We hebben veel waardering voor de organisatoren 
van beide activiteiten. Deze waardering is er ook voor de 
mensen die Sinterklaas in de wijk welkom heetten en er 
voor zorgden dat de Westeinder kinderen een feestelijke 
Sinterklaasdag hebben beleefd.   

Onze waardering en respect geldt evenzeer voor alle vrij- 
willigers die er dagelijks voor zorgen dat de bezoekers van 
het wijkgebouw in een gezellige en schone omgeving hun 
activiteiten kunnen uitoefenen of een  kop koffie of thee 
kunnen komen drinken.

Kortom, het gaat weer bruisen in Eeltsje’s Hiem en het gaat 
zeker nog meer bruisen, dat gaat u zeker merken.  Om te 
beginnen start 2019 goed:  Het bestuur nodigt u uit om op 
zaterdagmiddag 12 januari a.s. vanaf 16.00 uur samen met 
uw wijkgenoten een toast op het nieuwe jaar uit te brengen. 
En neem gerust uw kinderen mee, wij zorgen voor een leuk 
programma voor hen. 

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

Commissie van Advies 
Wijkbelang Westeinde
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In Memoriam - Menno Jansma overleden

Zondag 11 november j.l. is Menno Jansma, eigenaar van snackbar De Tille, op 59-jarige leeftijd over-
leden. Meer dan vijfendertig jaar lang was hij in onze wijk aanwezig, vele generaties zijn opgegroeid
met een patatje van Menno. Maar niet alleen in Westeinde was Menno een begrip, tot ver buiten 
de wijk kwamen mensen naar De Tille voor een smakelijke snack. 

In de loop der jaren heeft Menno veel voor de wijk betekend; hij sponsorde het wijkfeest, deelde snacks 
uit na de trimloop en stelde prijzen beschikbaar voor verschillende activiteiten. De grote wisselbeker, die 
jaarlijks aan de klaverjaskampioen van Westeinde werd uitgereikt, is door Menno aan de wijk geschon-
ken. Met de dood van Menno Jansma verliest de wijk een markante persoonlijkheid.

Bestuur Wijkbelang Westeinde

Foto’s: Noorderblik



 

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. 

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
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Street workout 
Iedere zaterdag- of zondagochtend is er 
in de beweegtuin een groepje jongeren 
te vinden, dat onder begeleiding van Chiko
Dijkstra oefent in Street Workout. 

Dit is een vorm van bewegen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van het aanwezige straatmeu-
bilair.  U zult begrijpen dat de Westeinder 
beweegtuin daarvoor een uitgelezen oefen-
terrein is, want er zijn heel veel mogelijkheden. 

Chiko is er erg enthousiast over. Hij begeleidt 
ook een groep in Heechterp Schieringen, maar 
de toestellen in onze wijk hebben zijn absolute 
voorkeur. Hij nodigt de Westeinder jongeren 
uit om op een zaterdag- of zondagmorgen   
natuurlijk afhankelijk van het weer langs te 
komen en te oefenen in Street Workout. 
Vanaf 9 jaar ben je hartelijk welkom.

Tekst: Tjeerd Heidstra
Foto: Egbert Sepp
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Halloween is een enorme traditie in vooral de 
Verenigde Staten, maar wordt ook in Nederland 
alsmaar populairder. En dat is natuurlijk hart-
stikke leuk, want je krijgt eigenlijk (of ein-de-lijk 
haha!) de kans iemand op een legale manier een 
beetje bang te maken. Dat moet Stijn Kooijman 
ook gedacht hebben, want hij organiseerde afge-
lopen oktober het Halloweenfeest in de wijk.

Misschien ken je Stijn wel. Stijn is vrijwilliger in de wijk 
en organiseert verschillende activiteiten. Dit doet hij 
samen met een groepje enthousiaste jongeren. Na 
een aantal inspirerende vergaderingen met elkaar 
en door het werk van Stijn als buurtsportcoach en 
jongerenwerker, wist hij dat het Halloweenfeest een 
groot succes kon worden in de wijk. Het Wijkbelang 
Westeinde stimuleerde de ideeën van Stijn, dus het 
avontuur kon beginnen.

Er was voor iedereen tijdens het feest iets georga- 
niseerd. Zo konden de kleintjes, tussen 4 en 8 jaar,
kijken naar een poppenkast, werden zij vermaakt 
door clown Stijn en werd er volop gedanst. 
De oudere kinderen konden meedoen aan een 
vossenjacht, waar de vrijwilligers verkleed waren als 
enge monsters. Gelukkig waren ze ook aardig, maar 
ik geloof wel dat ze zo nu en dan iemand goed heb-
ben laten schrikken. Het blijft tenslotte Halloween! 
En waar je dacht dat deze vossenjacht nog niet eng 
genoeg was, de oudere jeugd beleefde een zeer 
enge spooktocht waar ze misschien nu nog over 
dromen. Onder het motto ‘eng is goed’ vonden ze 
het fantastisch om mee te maken. De avond werd 
afgesloten met een afterparty, waarna iedereen 
voldaan naar huis vertrok. En geloof het of niet, ik 
denk dat er best een aantal inwoners is geweest dat 
toch stiekem nog even onder het bed heeft geloerd. 
Om vervolgens diep in slaap te vallen en te dromen…

Namens Stijn: alle vrijwilligers en deelnemers 
enorm bedankt! 

Tekst: Annemarieke Visser
Foto’s kleur: Siska Alkema
Zwartwit foto’s: Deepak Khoenie

Het Halloweenfeest in Westeinde
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Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 
heeft in heel Friesland voor een enorme boost aan 
activiteiten gezorgd. Westeinde is niet achterge-
bleven want na het wijkfeest in juni stond begin 
september ineens een heuse festivaltent op het 
grasveld naast wooncentrum Swettehiem. 

Grote reclamedoeken maakten duidelijk dat Festival 
Swettehiem 2018 zou plaatsvinden en alle wijkbe-
woners kregen het programma door de brievenbus.

Het begon allemaal met een droom van vijf enthou-
siaste senioren: Henk, Lenie, Klassiena, Theo en 
Shirley. Samen vormen zij de Stichting Bewoners 
Swettehiem-Westeinde die activiteiten organiseert 
om het welzijn van wijkbewoners te verbeteren, 
de leefbaarheid te vergroten en eenzaamheid te 
voorkomen. 

Ze droomden van een optreden van Het Frysk 
Senioren Orkest in Swettehiem. Het orkest bestaat uit 
meer dan zestig leden en kon alleen maar optreden 

in een grote ruimte zoals een festivaltent. Dit werd de 
aanleiding tot een meerdaags festival dat startte op 4 
september met een familiebarbecue en een swingend 
optreden van The Blue Boys. In de daaropvolgende 
dagen volgde een variatie aan optredens en activi- tei-
ten, waaronder: jeugdcircus Saranti, de avond met het 
Frysk Senioren Orkest, modeshows, zang en een Dan-
shappening. Het festival eindigde met een korenmid-
dag op zondag 9 september.

De Danshappening was in mijn ogen een van de 
hoogtepunten van het festival. De dansers van Omar 
Smids schitterden op het podium met ballroomdans, 
latin en rock and roll. De rolstoeldans door Jutta en 
Janneke liet zien dat een rolstoel geen belemmering 
hoeft te vormen in de dans. De Meisjes die voor veel 
plezier zorgden met de dans ‘Zeikwijven’. 

Werken met verschillende generaties en doelgroe-
pen is een passie van dansdocente Marlien Seinstra. 
Speciaal voor het festival heeft ze een choreografie 
geschreven: De kunst van het ouder worden. Een aan-

Tekst: Corry van der Meer

Festival Swettehiem 2018 
“Een droom die werkelijkheid werd”

- ingezonden - 

Vlnr: Korenmiddag - Circus Saranti - Korenmiddag 
Foto’s: Siska Alkema
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tal amateur- dansers heeft maandenlang in Swette- 
hiem geoefend en het resultaat mocht er zijn! Grap-
pige en ontroerende momenten wisselden elkaar af in 
deze dans over ouder worden en jong zijn.

Het festival heeft veel bezoekers vreugde en plezier
gebracht. Het is heel spijtig dat er juist vanuit de wijk 
zo weinig belangstelling was. Ook tijdens het wijk-
feest waren bij het optreden van het Leeuwarder 

Binnenstadskoor in Eeltsje’s Hiem slechts 17 bezoek-
ers. Het is zo jammer dat bij zulke mooie activiteiten 
niet méér bezoekers komen. 

Nynke Laverman zingt in ‘Seis oere thús’: ‘Kom dyn 
nêst út jonge.’ Blijf niet thuis maar ga de deur uit! Ga 
juist naar activiteiten die in de wijk worden georgan-
iseerd en mogelijk heb je dan spijt omdat je niet eer-
der bent gekomen.

De Danshapppening - eigen foto: Swettehiem Festival
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Sint 
Maarten
optocht
De Sint Maarten optocht 2018 was 
weer een groot succes. Nog nooit 
waren er zoveel kinderen (en ouders) 
aanwezig. Voor wie niet kon mee-
lopen is hier een beeldverslag. Meer 
foto’s zien? 

Zie:wijkbelangwesteinde.nl/beeld-
verslag-sint-maarten-optocht-2018

Foto’s: Deepak Khoenie
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Sinds jaar en dag is Annemiek Vennink voor ve-
len uit de wijk een bekend gezicht. Is het niet 
omdat ze in de wijk- en ondernemers-
vereniging heeft gezeten, dan is het wel door 
haar werk als pedicure. Door iets te doen in en 
voor de wijk, kan het best zo zijn dat je haar 
al eens eerder bent tegengekomen in ons wijk-
blad. Nu is de insteek van dit artikel nét even 
anders, want ik sprak haar nu vanuit haar werk 
als pedicure en het naderende moment dat ze 
afscheid gaat nemen van Westeinde en haar 
werk. Een ding staat in ieder geval vast, ze zal 
ontzéttend gemist worden. 

Echt ‘nieuws’ zal het voor velen niet meer zijn, 
het vertrek van Annemiek. Na 15 jaar in West-
einde als pedicure te hebben gewerkt, is haar 
klantenkring zo groot geworden dat bijna ieder-
een haar wel kent. Vanaf het moment dat ze zo’n 
vijftien jaar geleden haar eigen praktijk aan huis 
begon, kon ze keer op keer haar werkplek uitbrei-
den. ‘Het werd op een gegeven ogenblik tijd voor 
een meer professionele aanpak. Ik wilde een ei-
gen werkplek buiten mijn huis, zodat ik ook van 
en naar mijn werk kon. Zo werkte ik enkele jaren 
in de drogisterij, net buiten de wijk. Tot er een 
ruimte in Swettehiem vrij kwam en ik daar samen 
met de schoonheidsspecialiste in zat. 
Hier ontving ik steeds meer klanten en dat was 
fijn’, vertelt Annemiek. In de tussentijd werd het 
Zorgplein gebouwd waar Annemiek de afge-
lopen vijf jaar met haar praktijk heeft gezeten. 
‘Dat was echt mijn droom. Een eigen praktijk 
waar ik volledig in kan werken, samen met col-
lega’s, en waar ik helemaal mijn eigen draai aan 
kan geven’. Sindsdien is Annemiek fulltime gaan 
werken en dat beviel haar hartstikke goed.

En dan komt daar straks het moment dat Anne-
miek naar Assen verhuist. Vanaf 1 januari 2019 
zal de pedicurepraktijk worden voortgezet door 
Birgitta de Groot. Ondanks dat iedereen in haar 
omgeving en klantenkring haar dit onwijs gun-
nen, wil niemand haar eigenlijk kwijt.

Een interview met 
Annemiek Vennink
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Als ik vraag waarom dat zo is, reageert Annemiek 
bescheiden. ‘Het is gek om dit zo te zeggen, maar 
het is de zorg die ik lever. Naast dat ik mij als
pedicure altijd heb bijgeschoold en professioneel 
te werk ga, klikt het met mijn klanten. Ik ben heel 
open, heb aandacht voor iemand waardoor ik ook 
een plek kan bieden waar iemand zijn of haar hart 
kan luchten. Of waar iemand even zichzelf kan 
zijn. Dat contact ga ik heel erg missen!’

Healing en voetreflexmassages 
Als Annemiek straks in Assen woont, zal ze zich 
niet meer gaan richten op haar werk als pedicure. 
Ze legt de focus op voetreflexmassages en healing 
(heling). Alles is energie. Bij verstoringen of blokka-
des van energie kunnen er op verschillende plekken 
ophopingen of tekorten van energie ontstaan, die 
zich kunnen manifesteren als lichamelijke, emo-
tionele en/of mentale klachten. Met healing wordt 
het zelf genezend vermogen van het lichaam weer 
aangesproken zodat de energie weer in balans kan 
komen. ‘Ik heb dit eerder in mijn praktijk al wel 
aangeboden want ik kan mensen goed aanvoe- 
len. Hiermee kon ik de klanten iets extra’s bieden, 
naast mijn werk als pedicure. Uiteindelijk bleek dit 
niet goed te combineren en stopte ik met de mas-
sages en healing. Eigenlijk heel jammer want ook 
daarvoor kwam men naar mij toe omdat ik hen dat 
kon bieden’, vertelt Annemiek. Het is dan ook niet 
gek dat ze haar werk als pedicure helemaal gedag 
zegt en hiermee een nieuwe weg inslaat.

Annemiek hoopt met deze nieuwe richting in haar 
leven ook weer iets te kunnen betekenen voor een 
ander. Door het volgen van een opleiding tot holis-
tisch therapeut, heeft ze het gevoel dat ze er kan 
zijn voor mensen. ‘Ik wil mijzelf graag ontwikkelen 
op dit vlak, ik zou graag willen coachen op het ge-
bied van natuurlijke geneeswijze. Dat ik mijn klan- 
ten kan helpen op het gebied van lichaam, geest 
en ziel en zo iets voor een ander kan betekenen. 
Omdat ik een open persoonlijkheid heb, verbindt 
dat snel met een ander en dat is mooi!’ Ik begrijp 
wat Annemiek bedoelt en vraag of ze dit in haar 

carrière meegemaakt heeft, zo’n bijzonder moment 
waarin ze iets voor een ander heeft betekent.
We sluiten het gesprek dan ook af met een anekdote 
waarin ze een cliënte hielp voor haar ingegroeide 
teennagel. ‘De behandeling ging zoals hij moest gaan 
en ik sloot hem af door haar voeten te masseren. Bij 
haar enkel ging het nogal stroef en door mijn magne-
tische gave, voelde ik een blokkade. In overeenstem-
ming met de cliënt, ging ik daarmee bezig en niet 
veel later ging ze naar huis. Tien minuutjes later was 
ze terug, klopte op de deur en zei: ‘’Ik ga al heel lang 
voor deze blessure naar de fysio en het gaat maar niet 
over. Nu ben ik hier, ben ik door jou behandeld en nu 
loop ik hier zonder pijn weer weg’’.

Na zes weken kwam de cliënt weer en was de pijn 
helemaal verdwenen. Voor mij is dit één van de ex-
tra pareltjes naast mijn werk als pedicure’. Een mooie 
afronding van ons gesprek waaruit blijkt dat Anne-
miek zowel een gewaardeerde pedicure is als een 
gewaardeerd persoon. 

“Ik wil iemand helpen op het gebied 
van lichaam, geest en ziel. Dat wil ik 
voor iemand kunnen betekenen”

Veel succes en veel geluk 
gewenst voor je toekomst 
en dat er nog maar meer 
van bovenstaande parel-
tjes erbij mogen komen.

Tekst: Annemarieke Visser
Foto:  Noorderblik



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



Zonnepark Westeinde.
In het Juni-nummer van dit wijkblad hebben we u geïnformeerd over de vorderingen van 
ons zonnepark.  Toen is aangegeven dat er nog een aantal zaken moet worden geregeld 
voordat de panelen geplaatst kunnen worden. In dat stadium bevinden we ons – voor een 
deel – nog steeds. Een definitief ontwerp van het park is nog niet rond, waardoor de ge-
meente nog geen toestemming tot start van de bouw kan geven.  Ook hier geldt dus dat 
alle goede dingen langzaam gaan, maar het stichtingsbestuur zet alle zeilen bij om de nog 
lopende zaken zo spoedig mogelijk af te ronden. 

Naast de volle aandacht voor het zonnepark is het bestuur het nieuwe seizoen gestart 
met het maken van plannen om het uiteindelijke doel, Westeinde energieneutraal te mak-
en, weer handen en voeten te geven. Zo komt er weer een energiecafé, waarin actuele 
onderwerpen aan de orde komen en pakken we de onderwerpen uit de routemap naar een 
energieneutrale wijk op. Speciale aandacht wordt besteed aan het maatwerkadvies, dat 
door ons is gemaakt en waar in het nabije verleden een aantal leden dankbaar gebruik van 
heeft gemaakt. We stellen nu het advies ook beschikbaar voor niet leden, die tegen een 
vergoeding van € 20,-- gebruik kunnen maken van het maatwerkadvies. En als u lid van de 
ECW wordt, zijn de kosten slechts € 15,-. Het advies geeft u een exact beeld van de maatre-
gelen die u thuis kunt nemen om uw woning (beter) geïsoleerd te krijgen. 

Tijdens de laatstgehouden ledenvergadering heeft ons medelid Martin Zeijlemaker uitleg 
gegeven over de wijze waarop hij zijn woning heeft geïsoleerd. Speciale aandacht heeft hij 
besteed aan de financiering van zijn zonnepanelen en de dakisolatie. Door zijn presentatie 
zijn de aanwezigen een stukje wijzer geworden in energiebesparing.  

Bestuur ECW en stichting SWE

mail: info@ecwleeuwarden.nl
website: www.ecwleeuwarden.nl
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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?

Schrans 131, 8932 ND  Leeuwarden, Tel.: 058 - 289 07 63  
www.decohome-deboer.nl

Schrans 131, 8932 ND Leeuwarden, Tel.: 058 - 289 07 63
www.decohome-deboer.nl

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME DE BOER

RaamdecoratieBehangVerf

VloerenGordijnstoffen

www.behangexpert.nl dé behangspecialist van Nederland
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Een drukte van belang in het gebouw van de
Montessori High School aan de Douwe Kalma- 
leane. Op zaterdag 8 september verzamelden zich 
daar oud-leerlingen en docenten van wat eens de 
R.H.B.S. was en later de R.S.G. en nu het  Slauer-
hoff College.

Ongeveer duizend mensen bezochten de Reunie ter 
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de school. 
De kantine , of met een mooi woord aula, was bomvol 
met druk pratende en vrolijke lieden, die kennelijk blij 
waren elkaar weer te zien. Soms na 30 jaar!

De toespraken die er bij horen vielen nog net niet in 
het water, maar de sprekers zullen begrip hebben ge-
had voor de hartelijkheid waarmee oud-klasgenoten 
elkaar begroetten en gegevens uitwisselden. Dat 
geeft gedruis!

Als oud-docent aan alle drie dezelfde schoolinstel-
lingen, alleen met een andere naam, heb ik de och-
tend en de middag  het feest bijgewoond. Alleen bij 
het diner en de dansavond was ik niet, omdat dansen 
en de muziek die er bij hoort, mij niet helemaal liggen.

Bovendien was ik schor en een beetje moe. Maar ik 
neem aan dat ook dat feestgedeelte net zo geslaagd 
is geweest als dat waar ik bij was. 

Want wat was alles perfect geregeld! De dag was 
georganiseerd door een feestcommissie van oud-leer-
lingen met steun van oud-rector Jan de Haan.

Zo stond er ook nog een praamvaart en een bustocht 
door Leeuwarden op het programma, speciaal voor 

hen die onze mooie stad niet meer zo goed kennen. 
En ook nog een woord van dank aan het bestuur van 
de Montessori H.S. die het gebouw zo gastvrij heeft 
afgestaan voor deze geslaagde reunie.

Germ Wouda, 
oud-docent Frans, 1963-1991.

Reunie 
Slauerhoff 

College

Stadskerk De Wijngaard is een eigentijdse kerk in 
Leeuwarden waar mensen van 0-118 jaar God en 
mensen ontmoeten. Vanaf september 2018 komen 
we samen in het voormalige Enexis gebouw aan de 
Troelstraweg 147a. 

Een prachtige plek in Leeuwarden met een grote 
kerkzaal, restaurant, binnentuin, kantoren en bij- 
zalen. 

De maand december krijgt dit jaar het thema “Stad-
slicht” mee. Juist in een maand waarin het buiten 
donker is, willen we als kerk een warme herberg van 
licht zijn. De diensten op zondag beginnen om 10.00 

uur. Met Kerst hebben we twee speciale diensten: 
de Kerstnachtdienst (24 december om 20.00 uur) 
en de Kerstgezinsdienst met het multiculturele
 gospelkoor All for One (25 december om 10.00 uur). 

Na deze dienst is vanaf 12.00 uur een kerstmaaltijd 
om sámen met anderen te eten met Kerst. Voor op-
gave en meer informatie zie www.stadvent.nl 

Kerstgedachte.

- ingezonden -







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

 
 
 
 
 
 

Schrans 131, 8932 ND  Leeuwarden, Tel.: 058 - 289 07 63  
www.decohome-deboer.nl

Schrans 131, 8932 ND Leeuwarden, Tel.: 058 - 289 07 63
www.decohome-deboer.nl

EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME DE BOER

RaamdecoratieBehangVerf

VloerenGordijnstoffen

www.behangexpert.nl dé behangspecialist van Nederland
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Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. 
Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee 
deze nauw verbonden is.

Door te herdenken verbinden we ons zelf met het verleden, met generaties 
voor ons. Herdenken geeft identiteit en voedt het collectieve geheugen.
Dat hebben we juist nodig in een tijd, die zich kenmerkt door snelheid en
vluchtigheid. Hoewel de kerken meer en meer leeg lopen, hebben we 
toch  als mens behoefte aan religieuze rituelen en zie je dat Allerzielen 
als “nieuw” ritueel van herdenken en loslaten steeds meer mensen trekt.

Dit was ook het geval op vrijdagavond 2 november in het Theehuis op 
de Noorderbegraafplaats. Bij aankomst brandden er vuurkorven en was 
het pad naar het Theehuis verlicht met kaarsjes.

Binnen werden er gedichten voorgedragen, muziek gedraaid en was er 
de gelegenheid een kaarsje te branden om de dierbaren te gedenken. 
Na de viering van Allerzielen was er nog gelegenheid om met elkaar na
te praten onder het genot van warme chocolademelk.

Al met al een geslaagde avond. 

Allerzielen in het 
Theehuis Noorderbegraafplaats

Tekst:Gert Zeijlemaker
Foto: Siska Alkema



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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De Sint en zijn Pieten 
bedanken iedereen 
voor de warme 
ontvangst.
Tot volgend jaar!

Foto’s: Siska Alkema



mientvuurwerk.nl
vuurwerk van de toekomst

28-29-31
december

vrijdag zaterdag maandag

 LET OP! WEL OPEN, ALLEEN JEUGD- 
EN CAT. 1 VUURWERK OP ZONDAG!

mientvuurwerk.nl
meer vuurwerk op

6425. Familie Geheim
Ontrafel het familie-geheim en zie hoe 
effecten en boeketten elkaar afwisselen. 
In 49 schoten steeds dichter naar een 
ontknoping.

6427. Familie Mysterie
Als een verborgen schat beleef je deze cake met 
zijn 68 schoten. Na iedere schot moet de duisternis 
iets meer prijsgeven, tot in een fijne slot finale.

6401. Familie Topper
Beleef deze succesvolle top-compound box! Dit wordt 
een echte show! Van deze complete vuurwerkshow 
met 261 schoten geniet je het meest met vrienden en 
familie samen! Zowel fan-shape als recht omhoog.

19.95

4.95
74.95

12.95

nieuw

nieuw

nieuw

nieuw 6421. Familie Surprise
Verrassende combinatie van fontein en 
meerdere mijnen.

complete
vuurwerk

show!

Boxspring Vanna

Vast  1295.- nu € 995.-

Groningerstraatweg 183
Leeuwarden

058 - 215 18 66

www.kreeftbedden.nl

Oos t  wes t ,  t hu i s  s laap  j i j  he t  bes t !

M line Multi motion
Inclusief matras slow motion 3/4
Vast  vanaf € 3120.-
Electrisch € 4420.-

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

Ledikant Sita
met nachtkastjes

2 pers vanaf € 1595.-

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

Seizoensbed

van: € 3074,- nu voor:

€ 2.799,-*

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel. Deze aanbieding is geldig t/m 13-01-2019.

Eastborn Seizoensbed
Vast  3074.- nu € 2799.
Verstelbaar 4124.- nu € 3699.-

Ledikant Bronx
Ledikant met 2 nachttafels
2 pers vanaf € 1450.-
Gratis verlichting t.w.v. € 130.-

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

Boxspring Urban

Verstelbaar 2399.- nu € 1695.-
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Op vrijdagmiddag 14 december zal er een kleine ‘her-
onthulling’ van het venieuwde tegeltableau Westeinde 
plaatsvinden. Onze voormalige kinderburgermeester
uit de wijk; Charlize Hendriks zal de openingshandeling 
verrichten. En...Charlize prijkt zelf ook op het
tegeltableau!

Aansluitend is er gelegenheid om een kopje koffie, 
met iets lekkers erbij, te nuttigen in het wijkgebouw 
Eeltsje’s Hiem.

Locatie & tijdstip: vrijdag 14 december om 16.30 uur bij 
het tegeltableau (zij-ingang winkelcentrum Westeinde, 
Pieter Sipmawei 9).

Graag tot dan!

Tegeltableau Westeinde

Er vindt een kleine wijziging plaats in het ophalen van het oud 
papier. Met ingang van de eerste ophaalronde in januari 2019 
beginnen we de zaterdagochtenden om 09.00 uur in plaats 
van 10.00 uur. Dit op verzoek van OMRIN die de werktijden 
van hun chauffeurs gelijk wil trekken. We hebben binnen onze 
ploeg geïnventariseerd en er is geen bezwaar om een uurtje 
eerder te beginnen.

Op de afvalkalender staat het tijdstip van 09.00 uur al ge-
noemd. En OMRIN zorgt voor aanpassing van de afval-app. 
In de praktijk zal het betekenen dat onze bewoners de 
papiercontainer vaak op vrijdagavond al aan de straat zetten. 
Formeel is dit niet toegestaan maar ons zijn geen handha-
vingsacties van de gemeente bekend.

Graag de containers met de handgreep naar de straatzijde, 
dus net andersom dan bij de  grijze en groene container. 

En, natuurlijk kunnen we altijd enthousiaste wijkbewoners 
gebruiken die een keer of vier per jaar mee willen helpen bij 
de oudpapierinzameling. Vele handen maken licht werk.

Opgave en info bij hvanlinschoten@hotmail.com

Nieuws van de 
Oudpapierploeg 

Charlize H
endriks



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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Gondelvaart 
Westeinde 2019

Gondelvaart 
Westeinde 2019

Een evenement waarbij heel Westeinde samen-
komt. Een evenement waarbij ouders en kinderen 
werken aan hun creatie. Een evenement waar je een 
goed gevoel van krijgt. Een evenement waarbij het 
origineelste idee en de mooiste uitvoering beloond 
worden.

Kan ik jou als inwoner van Westeinde net zo enthou-
siast maken over de Gondelvaart Westeinde in 2019 
als ik ben? 

Lijkt het je leuk om samen met een klein groepje te 
filosoferen over de uitvoering en de organisatie van 
de Gondelvaart Westeinde 2019? Stuur dan een 
berichtje naar: feelgood@jennetmeppelink.nl

Lieve groet,

Jennet Meppelink  
(Nynke van Hichtumwei 40)

Stel je eens voor. 
De avond doet z’n intrede, het begint te schemeren. 
De mensen verzamelen zich al langs de kant van het 
water op stoeltjes, op kleedjes en in de verte zie je het 
eerste verlichte en versierde kunstwerk al de hoek om 
komen varen. Jong en oud hebben gewerkt aan hun 
mooiste bootje. 

Op vele waterrijke plekken in Nederland worden er 
jaarlijks gondelvaarten georganiseerd, de wateren 
worden omgetoverd tot een sprookjesachtig tafereel 
met alle versierde vaartuigen in een bepaald thema. 
Westeinde biedt met haar prachtig water en idyllische 
bruggetjes een perfect toneel voor een gondelvaart 
optocht. 

De hoogte van de bruggetjes en de breedte van het 
water geeft de uitdaging om mooie en originele din- 
gen te verzinnen binnen deze kaders. En als je creatief 
bent, kunt je zelf binnen deze kaders, buiten de 
kaders denken. 



De aalscholver
De aalscholver is een echte kustvogel. Ze komen veel 
langs zeekusten voor maar je ziet ze ook  regelmatig in 
het binnenland. Ze komen ook wel in stadsvijvers om te 
vissen, en afgelopen winter zag ik ze op het ijs in de 
vijver in Westeinde zitten. 

Ik zag toen meerdere exemplaren, op zoek naar het 
laatste stukje water om vis te vangen. Maar ook in de 
zomer zie ik ze wel in de vijver.

Zoals op de foto’s te zien is laten aalscholvers hun vleu-
gels vaak drogen door ze uit te spreiden. Dit doen ze 
omdat ze geen waterafstotende veren hebben. Dat 
klinkt gek voor een watervogel, maar dit schijnt met 
de opwaartse waterdruk te maken te hebben. Anders 
zouden ze niet zo goed kunnen duiken.

Omdat ze van vis leven zijn ze niet geliefd bij vissers, 
en vroeger zijn ze zelfs zo bejaagd dat ze bijna uit 

Vogels in de wijk

Deze keer aandacht voor twee wintergasten uit het 
hoge noorden: de kramsvogel en de koperwiek. Je 
kunt zien dat ze tot de lijsterachtigen horen doordat 
ze qua houding en gedrag op onze eigen merel lijken. 
In tegenstelling tot merels komen kramsvogels en ko-
perwieken vaak in groe-pen voor.

Kramsvogels en koperwieken zie je vaak samen in 
groepen optrekken, ik zie ze vaak op de  weilanden 
tussen Westeinde en de vliegbasis. Ook op de begraaf-
plaats ben ik beide vogelsoorten wel tegengekomen.

De koperwiek is prachtig getekende lijster die broedt 
in Noord-Oost Europa. Op de foto is te zien dat ze hun 
naam eer aan doen, de koperbruine vlek loopt door 
tot onder hun vleugels. 

De kramsvogel en de koperwiek

Koperwiek

1. 2.
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Foto’s gemaakt bij vijver  Westeinde

1. De haaksnavel is perfect voor het vangen van vis
2. Een aalscholver droogt zijn vleugels.
3. Een aalscholver in broedkleed, op de rand van het ijs 
     in Westeinde.

Nederland verdwenen waren. Gelukkig gaat het 
nu beter met de aalscholver, want ondanks hun 
slechte naam zijn het prachtige vogels om te zien. 
Van afstand lijken ze egaal zwart maar van dichtbij 
zie je pas hoe mooi ze getekend zijn. Zo hebben ze 
een glanzend groenzwart verenpak. En kijk eens 
naar die prachtige groene ogen.

Aalscholvers broeden in kolonies, in bomen. In 

de broedtijd verandert hun verenkleed, ze krijgen dan 
een witte vlek op de dij en een witte kop. Op de foto is te 
zien dat sommige aalscholvers al vroeg in het seizoen hun 
broedkleed krijgen, in dit geval aan het einde van de winter 
al.

Aalscholvers zijn uitstekende vliegers maar vooral ook 
goede duikers. In sommige landen worden ze gebruikt om 
vis voor mensen te vangen.

Ook de oogstreep is kenmerkend. In de trektijd 
kun je ze ‘s nachts horen overvliegen: een zacht 
‘tsie’ verraadt hun aanwezigheid. Ze trekken in 
grote aantallen over ons land.

De kramsvogel is een slagje groter dan de koper-
wiek, maar aan hun houding kun je gelijk zien dat 
ze familie van elkaar zijn. De kramsvogel broedt 
in Noord-Oost Europa maar ze broeden ook in 
kleine aantallen in Nederland. In de winter komen 
grote groepen uit noordelijke streken naar onze 
regionen.  

Ze zijn vaak luidruchtig, een kenmerkend geluid is 
‘tsak tsjak’, vaak te horen als een groep kramsvo-
gels opvliegt. 

 & wintergasten  

Kramsvogel

3.

Tekst & foto’s: Willem Jongsma



Kerstmaaltijd in de Herberg 
om sámen met anderen te eten met Kerst
25 december - 11.30u (na de Kerstfamiliedienst) 
opgave via www.stadvent.nl

De Herberg
Kerstfamiliedienst 
25 december - 10.00u

7 en 8 december verkopen we weer Kerstbomen! 
Meer info en boom reserveren op www.stadvent.nl

Glow in the dark
Kerstnachtdienst - 24 december - 20.00u 

Ben je erbij?

B ezo ek o nze  d i enst
Iedere zondagochtend
10:00u - 11:30u
Mr P. J. Troelstraweg 147a 

www.stadvent.nl
ook  in  december  welkom  in  de  stadskerk!

Plankenvloeren  PVC vloeren Lamel parket 

Vi sgraa t  v loeren   Ambachte l i j ke  v loeren 

Laminaa t  Renova t i e  Ve roude rde  v l oe ren 

Schu ren  Lakken  O l i e

P A R K E T L E G S E R V I C EP A R K E T L E G S E R V I C E

Noordvliet 489 
8921 HJ  Leeuwarden
T. 058 216 63 47
info@frieseparketlegservice.nl
www.frieseparketlegservice.nl
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DE COVM (Commisssie Overleg Milieu Vliegbasis Leeuwarden)
Permanent geluidsmeetnet. 
Door defensie is toegezegd voor de komst van de F35 (de JSF) een permanent geluidsmeetnet aan te leggen 
rond de vliegbases Leeuwarden en Volkel, bestaande uit maximaal 16 meetpunten per basis. 
Op dit moment zijn de voorbereidingen afgerond en krijgt Westeinde ook een meetpunt op de flat van 
Swettehiem (in feite een zeer geavanceerde microfoon). De meetpunten rond de basis Leeuwarden zullen in 
het 4e kwartaal 2018 in gebruik worden genomen, dus ruim voor de komst van de F35. Als eerste wordt die van 
Marsum op 26 november a.s. feestelijk in gebruik genomen.  Door een combinatie van informatieavonden, 
mails, lokale websites en persberichten zal de werking van het geluidsmeetnet worden begeleid. 

 Vergadering COVM d.d. 12 november j.l. 
2018 is een druk vliegjaar geweest met veel klachten. Er waren gelukkig betrekkelijk weinig klachten uit ons 
postcodegebied. het jaar 2019 belooft rustiger te worden verzekert de commandant vliegbasis, o.a. doordat 
de oefening Frisian Flag in april 2019 kleiner van omvang is en het vliegprogramma gedurende 2019 minder 
intensief. In oktober 2019 komen de eerste twee F35 toestellen naar Leeuwarden. 

Project Licht op maat 
Dit project kan bijna worden afgerond. Wij hebben onze ervaringen op schrift gesteld en willen dit nog 
bespreken met de verantwoordelijken bij de gemeente. Wij zullen benadrukken dat we veel geluiden opvangen 
bij bewoners, die vinden dat het toch wel erg donker in de wijk is geworden.
Men ervaart een “unheimisch” gevoel en het veelal uitgestelde onderhoud aan trottoirs doet zich nu gelden, 
vooral voor onze ouderen. Daarom heeft de commissie leefomgeving aangedrongen om het achterstallig onder-
houd nu aan te pakken. Dat is gelukkig gebeurd en op veel plaatsen in de wijk zijn de resultaten al zichtbaar. 

Project Beweegtuin / Fietspad 
De beweegtuin is afgerond en er wordt druk gebruik van gemaakt. Ook de fruitbomen slaan goed aan ondanks 
de erg droge zomer. Er is goed op gepast.  Bij de beweegtuin komen nog een informatiebord, twee afvalbakken 
en een aantal fietsbeugels.  De aanpak van het fietspad/wandelpad tussen winkelcentrum en het bruggetje 
richting Nynke van Hichtumwei laat, jammer genoeg, lang op zich wachten. 
De oorzaak ligt in de lange levertijd van de betonplaten. Het werk is al wel gegund en de verwachting is nu 
dat in december a.s. kan worden begonnen.

Nieuws van de Commissie Leefomgeving
Het project WTC / Cambuur
Westeinde heeft als uitgangspunt dat zij niet tegen het nieuwe Cambuurstadion op het terrein van WTC-Expo 
is. Inwoners van de de wijk staat er “positief in tot maakt niet uit”. Het is een mooi plan en een verrijking voor de 
westkant van de stad. Het gerealiseerde kan profijt opleveren, maar kan ook last geven voor de wijk Westeinde.  
Zoals bekend zijn de aandachtspunten: 
      Parkeren 
      Kruising Harlingerstraatweg / Slauerhofweg / Douwe Kalmaleane 
      Winkelcentrum in Westeinde 
      Licht en geluid 

Westeinde wil het plan niet ophouden en waardeert dat zij mee denkt met de ontwikkelingen WTC/Cambuur 
Complex.  De vergaderstukken zijn door een deskundige en tevens inwoner van onze wijk gezien en beoordeeld. 
Met name de ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking WTC/Cambuur Boulevard’ is getoetst. Er zijn vele vragen. 
Het plan is getoetst met het doel om onze buurtsuper te behouden. Het sociaal -maatschappelijk belang hierin
is groot. Wellicht is hiervoor maatwerk nodig.  
Eén van de vragen is: is er een onderzoek naar de effecten voor de buurtsupers in het westen van de stad? 
Een onderzoek hiervoor is eerder toegezegd. 



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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Deze hekwerken zijn ongetwijfeld door vele wijkbewoners gespot. 
De voetgangersbrug is al een tijdje ‘buiten gebruik’ door het groot onderhoud aan het asfalt op
het voetpad langs het water bij de Pieter Sipmawei door de Gemeente Leeuwarden. 
Immiddels is het asfalt van dit deel voetpad vervangen door betonplaten.

De leden van de Commissie van Advies
hebben gereageerd op het tekstje van 
de Jeu de Boulesclub in de vorige editie 
van de BuitenWesten (sept 2018). 

De CvA heeft een zeer drukke periode 
achter de rug en zij hebben bijzonder 
veel voor de wijk gedaan om het nieuwe 
bestuur voor Wijkbelang Westeinde bijeen 
te krijgen. 

Namens de Jeu de Boulesclub, het tekstje
was niet zo bedoeld zoals het door de CvA
is opgevat. De Jeu de Boulesclub biedt
hierbij haar verontschuldigingen aan.

Gespot door de redactie!

Foto: Siska Alkema

Excuus
100% Kerst

familie & vrienden
kerstboom, liefde, gezelligheid,

praten en lachen, genieten, geven,
koken en tafelen, warmte,

samen zijn, twinkeling,
moment van bezinning,
wensen, geluk en vrede.

De redactie van de BuitenWesten 
wenst al haar lezers & adverteerders 

hele gezellige feestdagen en 
een gelukkig nieuwjaar toe! 



                                                                                                                                                                             

-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

De Vrouw was uit de schroeven toen ze hoorde dat 
boer Tamminga weer verse melk verkoopt. Ze is 
direct op de fiets gestapt en heeft een paar mengel 
opgehaald. Ik ben er ook blij mee, want we laten de 
melk een nacht in de kelder staan en halen dan de 
room eraf.  Want er is vanzelfs niks lekkerder dan 
een bakje koffie of poeiermelk met verse room. 

En nu kunnen we ook weer eens lekkere pankoeken 
bakken, die ik graag mag met een lepel stroop er-
over. Dus wij zijn maar wat blij dat er bij boer Tammin-
ga weer melk te koop is. Trouwens, vroeger haalden 
we  ook altijd een paar keer in de week een mengel of 
wat bij hem weg.
 
Van de zomer is de beweegtuin geopend. Die is er 
gekomen voor de bewoners van het Swetterhiem en 
de klanten van meneer Van der Lecq, die de fisiotera-
peut op het Dorp is. Nu heb ik deze mensen nog niet 
één keer in de beweegtuin gezien, maar ik heb wel 
gezien dat er op zaterdagmorgen een groep jongens 
oefeningen doet onder de leiding van een gymleraar. 
Zoiets is vanzelfs een goede zaak, dat die kinders de 
beweegtuin gebruiken en niet maar wat doelloos op 
straat om dangelen. 

Laatstleden heb ik gehoord dat de Kommisje van het 
Advies, die deze zomer de zaken rond het Dorpsbe-
lang moest regelen het is gelukt een bestuur bij elkaar 
te krijgen. 

Toen men mij dat zei had ik er niet al te veel ferduusje 
in, want ik ken die mensen van de kommisje wel zo’n 
beetje, ze hebben meer lawaai en flauwe grappen dan 
dat ze wat doen maar tot mijn verbazing was er eind 
november een vergadering van het Dorpsbelang en ja 

hoor, er werd een nieuw bestuur voorgesteld. Nou, 
dat viel me honderd parten mee! Gelukkig hebben 
we nu weer een nieuw Dorpsbestuur en als ik het al-
lemaal zo aan zie heb ik daar veel meer vertrouwen in 
dan in die Kommisje van Advies. Die nu trouwens wel 
kan worden opgedoekt.  

Heeft U begin november ook wat meegekregen van 
het Haleweenfeest dat door meneer Stijn geregeld 
is? De kinderen hebben erg veel plezier gehad, want 
ze waren tot laat op de avond doende met een speur-
tocht met allemaal enge zaken. Maar eerlijk gezegd 
hoeven van mij dit soort buitenlandse feesten niet 
hoor, geef mij maar het ouderwetse Sinterklaasfeest 
dat laatst weer op het Dorp gehouden is. Er was weer 
een mooie optocht met de Sint op het paard en voor 
alle kinderen had hij weer een presentje, dat ze in de 
middag in het Dorpsgebouw kregen. 

Nog een paar weken en dan is het weer Kersttijd en 
Oud en Nieuw, wat ik altijd erg mooi vind. De Vrouw 
braadt met de kerstdagen een mooi stukje vlees en 
we eten bakte aardappels met groene bonen en ap-
pelmoes. We eindigen altijd met een bordje vanielje-
pudding met Haagse bluf, wat de Vrouw heel lekker 
kan maken. En vanzelfs krijgen we beide dagen een 
slokje extra. En op oudjaarsavond eten we met de 
kinders altijd oliebollen en appelflappen.

Maar eerst gaan ik en de Vrouw nog met de bus weg, 
dit jaar gaan we een dagje naar de kerstmarkt in 
Munster.  Vanaf deze plek wens ik U allen, ook van 
de Vrouw, alvast een gezellige kersttijd en een goed 
uiteinde. En laten we hopen dat het nieuwe Dorps-
bestuur een nieuwjaarsbijeenkomst houdt, want dan 
zien we weer eens oude bekenden. 
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Dubbele tas Cyclo 

Lifestyle-tas met washed effect. Met sfeer- 

volle fotoprint en voorzien van reflectie voor 

optimale zichtbaarheid. Inhoud 30 liter.

Jaargang 8 - Winter 2017

Deze editie: 
gribus elfstegentocht biljartclubonthulling plaquettes buurthuis welgelegendecemberpuzzel agenda mental sports

Toekomst MFCEeltsje’s  Hiem

Sinterklaasin Westeinde

BuitenWesten

maart 2018

Betovergroot-moeder van 5 generatiesvrouwen

Algemene leden-vergadering op  24 april as.

20

Rowan is  gefascineerd  door fonteinen.  “Fonteinen zijn gewoon heel bijzonder!”

De koeientuin;de ‘nieuwe buren’
van Westeinde

BuitenWesten

Wilt u meer informatie over adverteren 
in één van onderstaande magazine?
Bel dan met Sierk Hondema 
of mail info@fedruk.nl
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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. 

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

Lidmaatschap Wijkbelang Westeinde

Ben je een aantal uurtjes per week of per maand beschikbaar?
Wil jij je inzetten om te helpen bij een leuke activiteit in de wijk?
Of wil je ook mede organiseren van een evenement?
Of wil sta je liever achter de bar en wil je wel een bardienst draaien in Eeltsje’s Hiem?
Of heb je nog een ander leuk idee, waaraan je zou willen meedoen?

Meld je dan nu aan via de secretaris van de wijk Westeinde: secretaris@wijkbelangwesteinde.nl.
Dan nemen we contact met je op om de mogelijkheden door te spreken.

Een toast op het nieuwe jaar
op zaterdag 12 januari 2019

Het bestuur Wijkbelang Westeinde nodigt u uit 
om op zaterdagmiddag 12 januari a.s. vanaf 16.00 uur 
in MFC Eeltsje’s Hiem samen  met uw wijkgenoten 
een toast op het nieuwe jaar uit te brengen. 

Neem gerust uw kinderen mee, wij zorgen voor 
een leuk programma voor hen. 

Gezocht: vrijwilligers die zich willen inzetten voor de hulp 
bij verschillende activiteiten in Westeinde.



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!


