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van de bestuurstafel
Van het bestuur van Wijkbelang Westeinde
Wat een activiteiten in de wijk Westeinde.
Dat was mijn eerste indruk toen ik een overzicht kreeg
van de zaken die zich wekelijks afspelen binnen onze
wijkvereniging Wijkbelang Westeinde. En de meeste activiteiten vinden allemaal plaats in wijkverenigingsgebouw
Eeltsje’s Hiem.
Om een kleine greep te doen uit deze activiteiten:
Sjoelen, Biljarten, Klaverjassen, Schilderen, Aquarellen,
Bridge, Engelse les, Gitaarles, Naaiclub, maar ook
Bakkie in Buurt, oud-papier ophalen en filmavonden.
Fantastisch. Dit werd mij ook bevestigd tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsborrel met de wijkbewoners.
Maar ook de commissie Leefomgeving timmert hard
aan de weg.
Letterlijk, want de reconstructie van het fietspad Pieter
Sipmawei heeft deze commissie uitstekend begeleid.
Ook zijn er nieuwe activiteiten ontplooid. De opening
van het Jongerencafé en Jachtseizoen voor de jeugd en
de thema avonden zijn hier enkele voorbeelden van,
maar ook verschillende proeverijen staan op de activiteitenkalender.
Ook de redactiecommissie heeft niet stil gezeten en
heeft dit prachtige blad gemaakt. Voldoende reden om
eens bij Eeltsje’s Hiem naar binnen te stappen of de
website te bezoeken en u te oriënteren op leuke en
interessante activiteiten waaraan u kunt deelnemen.
In deze editie geven we u al een beknopt overzicht van
een tiental activiteiten.
En uiteraard in de vervolg edities vertellen we u weer
graag meer over de andere activiteiten. Voor nu veel
leesplezier en wees welkom!
Namens het Bestuur Wijkbelang Westeinde
Pieter Bouwer
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Vlnr: Geertje de Jong, Gert-Jan Postma, Michel Walbeek, Thijs de Jong, Hans Vossenberg, Pieter Bouwer en Eelke Brantsma

Even voorstellen: het nieuwe bestuur
Geertje de Jong
Ik woon sinds 1995 in de wijk Westeinde en sinds november
bekleed ik de functie als “duo” voorzitter van wijkbelang
Westeinde
Wat doe je in het dagelijks leven?
In mijn dagelijks leven ben ik vrouw van Erik en moeder
van Eline en Romee. Daarnaast heb ik twee werkgevers. Ik
werk parttime als adviseur bij de Rabobank en verder werk
ik bij Ascendus. Dit is een netwerkorganisatie voor midden
klein bedrijf.
Wat zijn jouw hobby’s?
Volleyballen en sinds enige tijd ben ik aan het hardlopen.
Verder vind ik het leuk om met onze hond(je) te wandelen. Maar mag ook graag winkelen en een lekker borreltje
drinken met vrienden en vriendinnen. Verder heb ik een
seizoenkaart van Cambuur, dus kom soms wel eens wat tijd
te kort…..
Wat is tot dusver je indruk?
Nadat ik ongeveer 5 maanden in de Commissie van Advies
te hebben gezeten had ik een beetje een indruk gekregen
wat de bestuursfunctie in zou gaan houden. Ik had vooraf
gezegd dat ik wel nieuwe bestuursleden wilde werven,
maar dat ik niet zou toetreden tot het nieuwe bestuur. Dit
omdat ik graag tijd voor mijn gezin, werk en hobby’s wilde
houden. Maar ja een mooie wijk zonder een bestuur is ook
geen wijk, dus toen uiteindelijk toch de stap gezet.
Nu twee maanden verder en nu als echt bestuur aan het
werk moet ik zeggen dat ik het erg leuk vind. Wij hebben
een leuke enthousiaste nieuwe groep die alles zich zelf eigen moest maken, maar we doen het leuk.
We krijgen leuke reacties…..

Het leukste dat ik hier heb meegemaakt is…
De nieuwjaarsreceptie. Dit voelde als kennismaking met
de wijk en daar werd ik heel blij van.
Een tip voor (toekomstige) vrijwilligers?
Ik zou zeggen meld je bij mij aan als vrijwilliger. Er is van
alles te doen. Of het gaat om een bardienst of extra handje
bij het helpen van een activiteit of zelf een activiteit organiseren of je wilt helpen bij het schoonhouden van ons
Wijkgebouw of je vindt het leuk om met de aankleding van
het wijkgebouw bezig te gaan. Alles is in overleg mogelijk
en als je je aanmeldt wil niet zeggen dat je daar jaren aan
vast zit. Je kunt ook incidenteel dingen oppakken.
Zie nu ons nieuw opgezette Jongeren Café. Een Stijn die
samen met onze jeugd allerlei leuke activiteiten organiseert en de opkomst aan kinderen is super, dat vind ik
mooie initiatieven en daar doen wij het tenslotte voor.
En dit geldt voor jong en oud.

Gert-Jan Postma
Ik ben 43 jaar. Mijn functie in het bestuur is voorzitter.
Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven qua werk ben ik bedrijfsleider van
een scheepstechnische groothandel. Daarnaast heb ik
een gezin met 5 kinderen wat gezellig is en druk kan zijn.
Wat zijn jouw hobby’s?
Als HBO-er Bedrijfseconomie ben ik zeer geïnteresseerd in
economische vraagstukken, aandelenmarkten en crypto’s,
wat ik op de voet volg. Daarnaast doe ik aan sport,
ik squash en fiets graag.
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Wat is tot dusver je indruk?
Mijn indruk is tot op heden zeer positief. We worden als
bestuur met open armen ontvangen en dat voelt zeer vertrouwd. Ik voel enthousiasme vanuit het bestuur alsmede
van de vele vrijwilligers.
Het leukste dat ik hier heb meegemaakt is…
Dat is best een lastige vraag, ik doe veel indrukken op.
Waar ik van kan genieten is dat er weer veel activiteiten
worden georganiseerd en dat mensen het naar de zin
hebben.
Een tip voor (toekomstige) vrijwilligers?
Ik ben blij met alle vrijwilligers, maar wij kunnen meer
vrijwilligers gebruiken. Vele handen maken het werk
lichter. Kunnen jullie andere potentiële vrijwilligers
enthousiast maken om zich aan te melden? Samen
met meer vrijwilligers kunnen we er een mooie toekomst
van maken in Westeinde.

Michel Walbeek
Ik ben 52 jaar. Vanaf november 2018 ben ik secretaris
binnen het bestuur van Wijkbelang Westeinde.
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Mijn dagelijkse leven bestaat in de eerste plaats uit mijn
gezinsleven. Daarnaast ben ik full time werkzaam bij de
Gemeente Leeuwarden.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby is het fotograferen van portretten, evenementen / feesten en bruiloften. En ook geniet ik van het
wandelen door een stad of door de natuur met mijn
camera.
Wat is tot dusver je indruk?
Mijn indruk tot nu toe over Wijkbelang Westeinde is dat ik

Het duo voorzitterschap door
Geertje de Jong en Gert-Jan Postma

ervaren heb dat er veel mensen zijn die erg betrokken
zijn met de wijk. Tijdens de ledenvergadering en nieuwjaarsborrel heb ik veel mensen gesproken. Wat mij opviel
is dat iedereen vertrouwen heeft in het bestuur, de vrijwilligers en in de wijk in het algemeen. Iedereen wil graag
vooruitkijken op de meest positieve manier. Dat geeft mij
een goed gevoel, waardoor ik veel zin heb om mij in te
zetten voor Wijkbelang Westeinde.
Het leukste dat ik hier heb meegemaakt is…
... is dat ik sinds kort weer kinderen en schooljeugd in
en om het Eeltsje’s Hiem zie lopen. Met dank aan Stijn,
die de verbinding weet te leggen met jongeren.
Een tip voor (toekomstige) vrijwilligers?
Als er iemand is die vrijwilliger zou willen worden, dan
adviseer ik om contact op te nemen met één van de
commissies / werkgroepen of met het bestuur via ons
mailadres: info@wijkbelangwesteinde.nl

Thijs de Jong
Ik ben 69 jaar. Ik ben in het bestuur adviserend lid.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Zoveel mogelijk genieten van mijn pensioen samen met
mijn vrouw.
Wat zijn jouw hobby’s?
Zeilen, volleyballen, schaatsen, aquarium, tuin en lezen.
Wat is tot dusver je indruk?
Er komt veel op je af , maar samen proberen we er iets
goeds van te maken.
Het leukste dat ik hier heb meegemaakt is…
De sfeer onderling.
Een tip voor (toekomstige) vrijwilligers?
Meld je aan en geniet ervan.
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in memoriam
Willem Johan Fikkert (Wim)
1940 - 2018
Op 28 december 2018 nam Willem Johan Fikkert afscheid
van dit leven.
Als een van de eersten hielp hij mee met de oudpapierploeg.
Ook het corrigeren van de wijkkrant in de beginperiode
deed hij met plezier.
Op de vrijdagavond was hij vanaf het begin af aan lid van de
jeu de boulesclub. Daarnaast verzorgde Wim de boeken op
het wijkfeest. Op vrijdag 4 januari hebben we hem naar zijn
laatste rustplaats gebracht.
We wensen Joke en de kinderen alle sterkte toe.

Herman Weda
1945 - 2019
Op 8 januari 2019 overleed de heer Herman Weda.
Hij was oud wijkbewoner (Johan Winklerwei) en
ontwierp het logo van de vroegere wijkkrant in 1975.
Het logo was het beeld van de grazende koeien tegen
de Leeuwarder achtergrond.
We wensen Ellis en de kinderen veel sterkte toe.

Hans Vossenberg
Ik ben 72 jaar. Ik ben in het algemeen bestuurslid.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Gepensioneerd en genieten dat niets meer hoeft.
Wat zijn jouw hobby’s?
Portret schilderen & fietsen boven de 16 graden.
Wat is tot dusver je indruk?
Veel potentie in de wijk, jeugd weer enthousiasmeren
en betrekken. Dat lukt aardig met Stijn.
Verder na een hectische start in september lijkt de swing
er goed in te zitten om de activiteiten weer op poten te
zetten.
Het leukste dat ik hier heb meegemaakt is…
Ik denk dat dit moment nog moet komen.
Tip voor (toekomstige) vrijwilligers?
Kom erbij, vele handen maken licht werk en zo komt
het niet op een paar kanjers aan. Door inzet van velen
kan het nog leuker worden in de wijk.

“Samen met elkaar er iets moois van
maken. Als iedereen zo positief en
zijn/haar steentje blijft bijdragen, dan
wordt het alleen nog maar mooier”.

Pieter Bouwer
Ik ben 44 jaar. Ik ben in het algemeen bestuurslid.
Daarnaast ben ik lid van de wijkfeestcommissie en
ondersteun ik de redactiecommissie.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben getrouwd met mijn vrouw Arwen en vader van 2
zoontjes Timo & Jorrit. Ik ben werkzaam als HR Adviseur
bij Accell Group (fietsfabrikant van o.a. Batavus, Sparta &
Koga) in Heerenveen.
Wat zijn jouw hobby’s?
Mijn hobby’s zijn: tennissen, seizoenkaart bij Cambuur
en uiteraard lekker eten/drinken.
Wat is tot dusver je indruk?
De wijkvereniging heeft betrokken vrijwilligers en een
prachtig clubhuis met veel mogelijkheden. Iedereen wil
er een mooie tijd van maken voor nu en in de toekomst
met leuke activiteiten in de wijk.
Het leukste dat ik hier heb meegemaakt is…
Nieuwjaarsborrel en het ontmoeten van de enthousiaste
commissieleden van de diverse activiteiten van Wijkbelang.
Een tip voor (toekomstige) vrijwilligers?
Samen met elkaar er iets moois ervan maken. Als iedereen
zo positief zijn /haar steentje blijft bijdragen, dan wordt
het alleen nog maar mooier.

Vlnr: Geertje de Jong, Michel Walbeek, Thijs de Jong, Hans
Vossenberg, Pieter Bouwer, Eelke Brantsma & Gert-Jan Postma

Eelke Brantsma
Ik ben 52 jaar. Ik ben de penningmeester in het nieuwe
bestuur.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb een eigen assurantiekantoor en geef onafhankelijk
advies in Hypotheken en verzekeringen.
Wat zijn jouw hobby’s?
Fietsen, musea, citytrips, voetbal kijken
Wat is tot dusver je indruk?
Dat we als nieuw bestuur een leuke groep hebben en dat we
er met z’n allen ervoor gaan om er wat moois van te maken.
Het leukste dat ik hier heb meegemaakt is…
De nieuwjaarsborrel. Met een opkomst van zo’n 80 mensen
was het een gezellige middag.
Een tip voor (toekomstige) vrijwilligers?
Kom ons helpen om met het organiseren voor leuke
activiteiten voor de buurt.

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

www.fysiotherapiewesteinde.nl

Heeft u een aanvullende
verzekering? Dan wordt
fysiotherapie vergoed.
Naast fysiotherapie en
manueel therapie, kunt u bij
ons ook terecht voor ademen ontspanningstherapie,
shiatsu en podologie.

Uw erkende specialist
in kunst- en klikgebit

Nu ook het adres voor
reguliere tandartsbehandelingen
Leeuwarden

Havingastate 11 F
8925 AZ Leeuwarden
058-2895549

Dokkum

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519-297585

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

Foto’s: Siska Alkema

Terugblik op de
Nieuwjaarsborrel
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden
diverse wijkbewoners in het zonnetje gezet
door het bestuur. Veel dank aan de Commissie
van Advies voor al hun inspanningen om een
nieuw bestuur bijeen te krijgen.
Rudie Wartena ontving een mooie bos
bloemen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk
bij de oud papier ploeg.
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WASMACHINE DUUR?

ROTECO

NIEUW & GEBRUIKT WITGOED
o.a. wasmachines, koelkasten,
drogers, vaatwassers, fornuizen.
Minimaal 100
stuks op voorraad!
o.a. AEG,
Bosch, Miele.
Alles met garantie!!
Noordvliet 305 8921 HG Leeuwarden
tel. 058 2129850 of 058 2162901

www.roteco.nl
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EEN COMPLEET ASSORTIMENT
BIJ DECO HOME DE BOER

Verf

Gordijnstoffen

Behang

Raamdecoratie

Vloeren

www.behangexpert.nl dé behangspecialist van Nederland

Schrans 131,
Tel.:
058058
- 289
07 63
Schrans
131,8932
8932ND
NDLeeuwarden,
Leeuwarden,
Tel.:
- 289
07 63
www.decohome-deboer.nl
www.decohome-deboer.nl

H e r- o n t h u l l i n g
Te g e l t a b l e a u
W e s t e i n d e
Op 14 december 2018 kon er een klein feestje gevierd worden in Westeinde. Het door Siska
Alkema en Egbert Sepp ontworpen en samengesteld tegeltableau op de zuidmuur van het winkelcentrum kon weer in zijn volle glorie gepresenteerd worden.
Het oorspronkelijke tableau was door vandalisme
zwaar beschadigd, maar door een bijdrage van de
commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde kon er een geheel nieuwe portrettengalerij
gepresenteerd worden.
De nieuwe portrettengalerij bestaat nu niet meer
uit bedrukte tegels maar uit zogenaamd ‘getatoeëerd aluminium’, hierbij zijn de afbeeldingen in
het aluminium geëtst. Dat lijkt iets heel anders en
dat is het ook, maar je moet echt goed zien om het
verschil op te merken.
Nadat Peter van der Leij van de commissie Leefomgeving de ongeveer twintig belangstellenden
iets verteld had over de historie en bijzonderheden
van het tableau, was de eer om het kunstwerk te heronthullen aan Charlize Hindriks, voormalig kinderburgemeester van Leeuwarden in 2017.
Ook zij staat samen met haar hondje op één van de
foto’s en helaas was haar foto één van de eerste die
werd beschadigd. Samen met Siska Alkema plaatste Charlize een nieuw verklarend informatiebordje
bij het tableau.
Na afloop van de her-onthulling werd iedereen uitgenodigd om in het wijkgebouw Eeltsje’s Hiem nog
even na te praten en een kopje koffie of thee te
drinken zodat men ook weer even op kon warmen,
want het was behoorlijk koud op deze vrijdagmiddag.
Commissie Leefomgeving
Tekst: Peter van de Leij
Foto’s: Egbert Sepp

BuitenWesten 11

Thuiszorg het Friese Land
staat dag en nacht
voor u klaar!
0900-8864

24 uur per dag bereikbaar
of mail naar info@thfl.nl
www.thfl.nl
Volg ons ook op Facebook

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
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MFC Eeltsje’s Hiem.
AGENDA
Opening
Mededelingen
r 2019
ring d.d. 26 novembe
Verslag ledenvergade
kening 2018
Jaarverslag en jaarre
ie
• Verslag Kascommiss
5. Begroting 2019
6. Het Bestuur
chap
• (interim) voorzitters
n Wijkbelang
7. Invulling activiteite
8. Rondvraag
9. Sluiting

1.
2.
3.
4.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de beheerderstaken voor
ons wijkgebouw Eeltsje’s Hiem in Westeinde willen uitvoeren.

Vrijwilligers voor
beheerderstaken
Eeltsje’s Hiem
gezocht!

Je zal een aanspreekpunt zijn voor vrijwilligers en bezoekers en werkt samen met
een enthousiast team van bestuursleden, barmedewerkers en activiteitenbegeleiders.
Als lid van de beheerderscommissie ben je verantwoordelijk voor openen en sluiten
van het gebouw.
Gastvrijheid staat voorop.
Daarnaast verleen je assistentie bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten.
Je bent minimaal 1 dag beschikbaar per week. De openingsuren zijn op dinsdag,
woensdag en donderdag tussen 09:00 - 17: 00 uur.
We bieden je een gezellige werkomgeving, een leuke groep vrijwilligers en
een zinvolle dagbesteding.
BuitenWesten 13

Op bezoek bij Sipkje Akkerman
Ik ben op bezoek bij Sipkje Akkerman. De naam Akkerman komt u misschien bekend voor? Inderdaad ze is
de dochter van Paulus Akkerman, een van de schrijvers die in onze wijk geëerd is met een straatnaambord.
Als je leest “Sipkje Akkerman” dan denk je: dat zal
wel iemand zijn die haar hele leven in Friesland heeft
gewoond. Niets is minder waar! Van Marrum ging
ze naar Arnhem, Rotterdam, Culemborg en vervolgens trok ze de wijde wereld in: Hongkong, Kent en
New Jersey waren haar volgende woonplaatsen om
uiteindelijk weer in Friesland terug te keren op de Ype
Poortingawei in ons eigen Westeinde.
Ze is ondertussen 77 jaar en woont nu de laatste vijf
jaar in de verzorgingsflat op de Eeltsje Folkertsmawei.
Al snel steekt ze van wal: “Mijn eerste baantje was als
jongste bediende in een herenkledingzaak in Dokkum,
maar dat vond ik niet zo leuk. Daarom solliciteerde ik
bij de RABO-bank, toen nog de Boerenleenbank, als
bankmedewerkster”, vertelt ze, “in die tijd heb ik ook
mijn man leren kennen, maar die werkte in Arnhem
bij van Gend & Loos. Dus verhuisden wij naar Arnhem.
Ik kon daar ook bij de bank terecht.” “Daarna werd hij
aangesteld in Rotterdam”, vervolgt ze, “en kregen we
de oudste twee zonen. Ik werd toen moeder en
huisvrouw, zo ging dat in die tijd”. “Even later zijn we
naar Culemborg verhuisd, dat was vlak bij Utrecht,
vandaar. Daar werd de derde geboren.”
Van Gend & Loos is een internationaal bedrijf en het
volgende station was niet meer in Nederland: Hongkong werd het. Ze hielp daar als vrijwilligster Vietnamese bootvluchtelingen. Die zaten in een kamp op
een eilandje voor de kust. Die werden dan opgehaald

met de boot en aan wal kregen ze schilderles. Zij begeleidde die lessen. Zo konden de vluchtelingen een
zakcentje verdienen en een beroep leren om van te
leven.
Na Hongkong kwamen achtereenvolgens Kent in
Engeland en New Jersey in Amerika. Zo reisde ze haar
man na over de hele wereld om uiteindelijk weer in
Friesland en wel in onze wijk Westeinde terug te
keren. Ze was ondertussen van haar man gescheiden.
Als ik vraag naar haar jeugd vertelt ze: “Ik kom uit een
gezin van 7 kinderen en ik ben zelf de 5e in het rijtje.
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Mijn vader was bakker in de centrale bakkerij. Later
begon hij samen met mijn moeder een bakkerswinkel
in een oude bakkerij. Maar hij bleef bakken in de centrale bakkerij. Haar moeder verkocht dan brood en
banket in de winkel.
Toen hij de winkel verkocht, werd hij aangesteld als
bankbeheerder van de RABO-bank op Schiermonnikoog. Hij zat in de gereformeerde kerkeraad en
diverse besturen”, lichtte ze toe. “Vandaar dat hij
daarvoor in aanmerking kwam.” Maar haar vader was
natuurlijk ook schrijver. “Ik herinner me,” vertelt ze,
“dat hij iedere avond na het eten steevast zat te typen
op zijn typemachine”. “Zelf vond ze ‘Hessel Ypma’ wel
een mooi boek,” vertrouwt ze me toe. Op de vraag:
“Wat voor man haar vader was”, antwoordt ze dat hij
wel eens streng kon zijn.
Zo had hij naar ze zich herinnerde een week niet tegen haar gesproken toen ze iets deed wat hem niet
beviel. De meeste boeken had hij geschreven toen ze
al het land uit was. Dat had ze dus niet meer zo meegekregen en ze weet dan ook niet of haar vader een
geziene man was in de schrijverswereld.
Wel weet ze dat hij voor verschillende kranten wekelijks een stukje schreef, zoals voor de Leeuwarder en
Drachtster Courant. Naast boeken schreef hij ook
toneelstukken die hij dan ook zelf regisseerde.
Maar een opvoering daarvan heeft ze zelf nooit meegemaakt. Ook waren er verhalen die op de radio
werden voorgelezen. Ze herinnert zich dat de familie
daar speciaal een radio voor kocht om die te beluisteren. Later zijn deze verhalen op CD gezet.

Tekst: Peter Teeuwen
Foto’s: Siska Alkema

overige familieleden: Van haar broers en zussen leven
er nog drie. Eentje woont in Buitenpost, een ander in
Zuid-Afrika, en de derde in Groningen. Zelf heeft ze
drie kinderen, drie zonen en een aangenomen dochter. Net als zijzelf wonen haar kinderen niet “gewoon
in Nederland”
Eentje woont er in Australië, eentje in Engeland, de
derde in Kuala Lumpur. Haar aangenomen dochter is
van oorsprong een Chinese. Ze heeft haar in Hongkong geadopteerd en deze woont tegenwoordig in
Amerika. Haar kinderen komen regelmatig naar
Nederland en daarnaast skypet ze veel met ze.
Zo houdt ze contact. Toch wel typisch dat een pure
Fries, zoals haar vader was, nageslacht kreeg dat zich
vestigde over de hele wereld. Het kan verkeren….

Ze vertelt dat haar vader niet de enige schrijver was
in de familie: ze had nog een oom Syas Paulus die gedichten schreef en haar pake, Otte Akkerman, schreef
ook gedichten. Dan keert ze weer terug naar de

Paulus Akkerman werd geboren in Oldeboorn in 1908. Hij woonde daarna in Marrum, Schiermonnikoog en Drachten, waar hij op 74-jarige leeftijd overleed. Hij was vooral bekend van zijn korte verhalen, waarvoor hij regelmatig de Rely Jorritsmaprijs kreeg, een prijs voor het beste korte verhaal.
Hij debuteerde in 1934 met “As de bern great wurde”(als de kinderen groot worden), toen nog onder
pseudoniem Paul fen Nijeboorn. Later ging hij onder zijn eigen naam schrijven. Een ander bekend boek
was “Foar de lins” (voor de lens), een boekje met korte verhalen, dat ook bekroond werd. Hij schreef
vooral over gewone dingen en gewone mensen. In totaal schreef hij meer dan 30 boeken. Daarnaast
schreef en regisseerde hij toneelstukken en hij schreef verhalen voor de radio.
BuitenWesten 15

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

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

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

Zonnepark Westeinde
vanaf 27 september operationeel

Er wordt al langere tijd gesproken over het zonnepark Westeinde. In voorgaande uitgaves
van “Buiten Westen” en tijdens vergaderingen van de ECW zijn de leden regelmatig
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het park, dat zoals bekend zuidelijk van onze wijk wordt gerealiseerd door de Stichting Westeinde Energieneutraal (SWE).
Vaak moest worden vastgesteld dat er weinig schot in het proces zit. Maar dat wordt dit
jaar anders.
In februari heeft het bestuur van de stichting overleg gevoerd met mensen van ENGIE, de
organisatie die het zonnepark gaat aanleggen en onderhouden.
De bijeenkomst was voor ENGIE de aftrap van het project “Zonnepark Westeinde”. Tijdens
de bijeenkomst is o.a. de planning van het project aan de orde geweest. Uit de planning
blijkt, dat deze maand de nodige overeenkomsten getekend gaan worden, dat daarna
de bestellingen van de benodigde materialen plaatsvindt, wat moet gaan leiden tot de
bouw van het park. Naar verwachting zal de eerste paal eind maart de grond in gaan, wat
natuurlijk de nodige aandacht zal krijgen. Als datum van oplevering van het zonnepark
Westeinde staat 27 september 2019 gepland. Vanaf dat moment produceert de wijk haar
eigen stroom. Een en ander betekent niet, dat het bestuur nu achterover kan gaan leunen
en wachten tot het zonnepark klaar is. Er gaan ook in de komende tijd nog de nodige overleggen plaatsvinden met diverse partners om nog zaken te regelen en af te spreken.
Denk daarbij aan participatie van wijkbewoners in het park, de verzekering, de aansluiting
van de toegang tot het park op het openbare wegennet, het onderhoud van de sloten om
het park etcetara. We blijven u informeren over de stand van zaken rond het zonnepark,
maar zoals het er nu uitziet wordt 2019 het jaar van realisatie. Houd vooral de website van
de ECW in de gaten om niets van de komende formele en informele activiteiten rond de
realisatie van het park te missen. De leden van de ECW worden via de mail op de hoogte
gehouden van de belangrijke momenten en stappen.
Bestuur ECW en stichting SWE

Tekst: Annemarieke Visser
Foto’s: Siska Alkema

I NEVER LOSE,
Zelden heb ik een gesprek met een meisje van 13 dat
zoveel zelfvertrouwen en ambitie uitstraalt als het
meisje die ik sprak, namelijk Evie van der Burgh. Evie
is jong maar weet precies wat ze wil. Ze wil namelijk
in 2020 als karateka op de mat staan van de Wereldkampioenschappen in Japan met haar Kyokushin
vechtkunsten. Ik sprak Evie over Kyokushin en haar
ambitie de beste van de wereld te worden.

Kyokushin

In de wereld van karate draait alles om kracht, beheersing en respect. Volgens Evie hebben mensen nog vaak
het idee dat je agressief bent als je aan karate doet.
Maar niets is minder waar. ‘Bij vechtsporten gaat het
erom dat je leert om respect te hebben voor elkaar.
Natuurlijk is het zo dat als je op de mat staat je wilt
winnen van je tegenstander, maar de basis is altijd respect. Ook beheersing is belangrijk. Soms ben ik groter
en meer gevorderd dan iemand met wie ik vecht bij een
training, maar dan is het niet de bedoeling dat je hem of
haar in elkaar trapt, maar diegene ook leert om beter te
worden’, zo vertelt Evie.
Evie doet zelf inmiddels al 6,5 jaar aan Kyokushin karate
en is daar enorm in gegroeid. Het was de zus van een
vriendinnetje uit haar klas die aan karate deed en zo is
Evie het gaan proberen. ‘Ik had vroeger weinig zelfvertrouwen en was erg verlegen. Zodra de Senpai ook maar
in de buurt kwam, dook ik weg en vond ik het eng. Nu
is dat anders, want nu heb ik een hechte band met mijn
Senpai. Hij heeft mij geholpen om groter te worden en
te leren dat ik op mijzelf kan vertrouwen,’ vertelt Evie.
Je kunt je natuurlijk voorstellen dat zodra je een examen
haalt of een wedstrijd wint, het zelfvertrouwen in de lift
zit maar de rol van de Senpai en Sensai’s binnen de club
is daar minstens zo belangrijk bij.

De eerste bruine slip op zak

Evie gaat er vol voor en traint dan ook vier keer in de
week bij de junioren. Dat is naast haar huiswerk best
een hele opgave. ‘Maar weet je wat het is? Als ik dan
weer heb getraind, dan is mijn hoofd weer leeg en heb ik
weer motivatie om andere dingen voor school te doen,’
vertelt Evie. Het is dus niet alleen een fysieke vorm van
inspanning maar zorgt tegelijkertijd voor mentale rust.
Die laatste is ook hartstikke belangrijk om te kunnen
presteren.
Begin februari had Evie haar 14e examen en zo’n
examen is beslist niet mals. ‘Ik begon met 8 kilometer
hardlopen, waarna het vier uur durende examen begon.
Dan moet je de kihon (technieken) doen, alle technieken
40 keer, mét kracht en de Kiai, (dat is de schreeuw die
je dan doet). Daarna doe je een zware krachttest. Daarna doen we ippon kumites (aanval en verdediging techBuitenWesten 18

EITHER I WIN OR I LEARN
bedoeling dat zij nu aan de bel trekken. De contacten
zijn goed tussen de club in Japan en mijn Dojo, dus ik
wacht rustig af maar train hier natuurlijk wel keihard
voor’, vertelt Evie. En dat is wat de club ook stimuleert. Bij Sportclub F&F zijn ze heel erg bezig met de
mentale gesteldheid van de leerlingen, wanneer ben
je echt klaar voor iets. Je moet genoeg rust hebben,
niet elke week een examen of wedstrijd doen. Het is
belangrijk om te pieken op de momenten waarop dat
moet, daar werk je naar toe. Bij F&F weten ze dat Evie
naar Japan wil, dus ik duim verschrikkelijk hard dat de
club het voor elkaar krijgt. Maar Evie weet: als je nooit
hebt verloren of een obstakel hebt gekend, dan win je
ook niet. Een wijze les.
nieken naar elkaar) en doe je Kata’s, (dat is een soort
stijlvorm). Tot slot moest ik 22 rondjes sparren (vechten), op volle energie, en als laatst plankjes doorslaan,
vertelt Evie. Ik zat hiernaar te luisteren en vond het
maar wat pittig! En die plankjes, dat zijn plankjes van
bijna 2 cm waarvan Evie er twee op elkaar door moest
slaan en één door moest schoppen. Ga er maar aan
staan als 13-jarige. Of als 27-jarige, ik doe het Evie
niet na. En met de 1e bruine slip op zak (dat is hoog),
wordt er verder getraind voor maar één doel.

WK Kyokushin Japan

Sponsoren

Wil jij een bijdrage leveren aan Evie haar deelname
in Japan? Dat kan! Doneer jouw (lege) flessenbon of
zegeltjes in de schoenendoos bij de Poiesz. Of
bewaar thuis je lege flessen zodat Evie deze
op kan halen. Volg haar ook op Instagram via
@evievanderburghkarate.
Evie wil groeien en groter worden door het aantal
volgers wat ze heeft op te krikken zodat ze ook hier
haar sponsors uit kan halen. Daarnaast is het ook leuk
om haar te volgen want door de foto’s en de video’s
neemt ze je mee in haar wereld.

In 2020 vinden in Japan de wereldkampioenschappen
karate plaats. Voor Evie is dit dé wedstrijd om aan mee
te doen. ‘Hier kan ik echt heel veel leren, dan neem ik
zo’n grote ervaring mee. Karate komt oorspronkelijk
uit Japan dus dan zie je daar ook de mensen die echt
gevorderd zijn. Dat is hartstikke vet!’ vertelt Evie.
En het zou zomaar kunnen zijn dat je er hier in de wijk
al eens iets van hebt meegekregen. Evie is al twee jaar
druk bezig met het vullen van haar Japan pot .
Zo haalt ze eens per maand lege flessen op bij mensen
in de buurt die haar dit gunnen, verzamelt ze rommelmarktspullen en staat ze dus geregeld op de
rommelmarkt om die spullen te verkopen. en sinds
kort staat er een schoenendoos bij de Poeisz hier in
Westeinde waarin mensen hun zegeltjes en flessenbonnen kunnen doneren. En het toffe is, ze laat iedereen die haar helpt door een nieuwsbrief weten waar
het geld naartoe gaat door ze op de hoogte te houden
van kampen, wedstrijden en examens. Slim en doordacht!
Het is nog niet zeker of Evie mee kan doen aan het
WK. ‘Het is anders communiceren met Japan. Je
meldt je niet aan, het belangrijkste is nog dat jíj uitgenodigd wordt om aan het WK mee te komen doen.
Het is voor de club waar ik train, bij F&F, ook niet de
BuitenWesten 19

De fysiotherapeuten Bert van der Lecq, Teun van Lohuizen, Kim Jorritsma en Dorinde Renkema staan voor u klaar en
behandelen vele patiënten vanuit de zeer ruime en modern ingerichte praktijkruimtes. Met gekwalificeerde fysiotherapeuten bieden zij professionele zorg op maat. Er wordt uitgegaan van een persoonlijke benadering en begeleiding.
www.fysiotherapiewesteinde.nl 058 - 212 90 31
Op de woensdag- en vrijdagmiddag kunt u ook binnen de fysiotherapiepraktijk gebruik maken van de diensten van
registerpodoloog Nico Bakker. Ieder die klachten ervaart als enkelpijn, kniepijn, heup-, rug- of schouderpijn die hun
ontstaan vinden in de voet, kunnen door hem worden onderzocht en behandeld.
www.bakkerpodologie.nl
06 - 109 14 147
Bij Jade, Praktijk voor Shiatsutherapie, kunt u terecht voor drukpuntmassage. Deze vorm wordt door Gerda van der Lecq –
Postma gegeven. Het is een manier om het lichaam weer in balans te krijgen en het werkt ontspannend. De massage kan
preventief worden toegepast, maar het is ook een goede manier om diverse klachten te behandelen. U kunt voor deze
massage terecht op de woensdagmiddag in de fysiotherapiepraktijk.
www.jadeshiatsu.nl
06 - 401 55 343
U kunt bij Praktijk adem- en ontspanningstherapie Weisenbach terecht op de woensdagmiddag en ´s avonds op de
dinsdag, woensdag en donderdag binnen de fysiotherapiepraktijk. Jenny Borduin - Weisenbach werkt volgens de
Methode van Dixhoorn. Dit is een complete methode voor de behandeling van klachten en disfunctioneren als gevolg van
“gewone overspanning”.
www.methodevandixhoorn.nl
06 - 450 56 672
Logopedie is leuk.nl ziet het als dankbaar werk om te bouwen aan een belangrijke vaardigheid voor jong en oud:
communicatie! U kunt een bezoek brengen aan onze praktijk in het gezondheidscentrum Westeinde.
www.logopedieisleuk.nl
058 - 700 97 27
leeuwarden@logopedieisleuk.nl
Naast deze zorgverleners vindt u het hoofdkantoor voor de regio Noord van Zorgmaatwerk. Dit is een HKZ gecertificeerde
zorginstelling die behandeling en begeleiding biedt voor mensen van alle leeftijden met een beperking als gevolg van een
psychiatrische diagnose.
www.zorgmaatwerk.nl
0517 - 342 223

zorgplein
westeinde

Ook vindt u bij ons de dependance van Gezondheidscentrum Bonnehûs. De huisartsen Eleveld en Baarsma en Huisartsenpraktijk Zarza houden er spreekuur in een wisselende samenstelling. Ook de praktijkverpleegkundigen houden daar
spreekuur. Via onderstaande praktijklijnen kunt u een afspraak maken of informeren naar de mogelijkheden.
058 - 215 92 21
R. Baarsma
058 - 212 62 59
R.K. Eleveld
058 - 212 62 88
www.bonnehus.com
Huisartsenpraktijk Zarza
APOTHEEK servicepunt WESTEINDE is gedurende werkdagen geopend van 13.30 - 17.30 uur. U kunt bij ons terecht voor het
inleveren van herhaalrecepten en overige recepten, het ophalen van klaargemaakte medicatie en voor uw zelfzorg /
drogisterij artikelen.
Speciaal aan ons Apotheekservicepunt is dat u 24 uur per dag en 7 dagen in de week uw door ons klaargemaakte geneesmiddelen kunt afhalen via een zelfbedieningskast, de serviclocker. Buiten onze aanwezigheid kunt u natuurlijk ook
contact opnemen met:
Apotheek Bilgaard
058 - 266 06 09
Apotheek Bonnehûs
058 - 299 88 13
U kunt bij Palet thuiszorg team Westeinde (088 5129201) en wijkverpleegkundige Henriette Wiersma terecht voor aanvragen zorg en verpleging thuis en voor informatie en advies. De wijkverpleegkundige kan zorg voor u regelen bij bijvoorbeeld
herstel na ziekenhuisopname, bij chronische ziekte of aandoening of in de laatste levensfase. Met u wordt gekeken wat u
nodig heeft om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.
We werken waar nodig samen met andere disciplines. Voor complexe verpleegtechnische handelingen kan het specialistisch
team van Palet ingezet worden. Het expertise behandelcentrum van Kwadrantgroep kan ingeschakeld worden, hierbij kunt
u denken aan specialist ouderengeneeskunde, maatschappelijk werk, ergotherapie, diëtiste.
h.wiersma@paletgroep.nl
06 - 835 59 366
Wist u dat… Kinderopvang Villa Vrolijk op een prachtige locatie kinderopvang en peuteropvang aanbiedt voor kinderen
van 0-4 jaar. Onze locatie heeft speciaal voor deze doelgroep ingerichte ruimtes die goed bij deze verschillende leeftijden
passen. Kinderopvang Villa Vrolijk is gedurende werkdagen geopend van 7.15-18.15 uur. U bent altijd van harte welkom voor
een vrijblijvende rondleiding.
www.kinderopvangfriesland.nl
06 - 231 26 008
kramer@kinderopvangfriesland.nl
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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.
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Heeft u vragen? Kom dan gerust eens bij ons langs!
Volg ons op
facebook



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

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

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

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

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

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

FIRST FYSIO
is specialist van het
menselijk bewegingsapparaat

BEWEGEN
IS LEVE N
Archipelweg 109 8921 TG Leeuwarden

(Ingang aan de Coopmansstraat)

T (058) 216 29 66 E info@firstfysio.nl I www.firstfysio.nl

Een feestelijk Kouwe Klauwen toernooi
Vrijdag 15 februari hield de Boulesvereniging
“Westeinde” een boulesmiddag voor haar
leden en belangstellenden.
Een prachtige lente-achtige vrijdagmiddag in de
winter, heerlijke temperaturen en een opkomst van
90% van de leden, zorgden voor een gezellige
happening bij het wijkgebouw. Hoewel in de bijelkaar
te loten doublettes niet op geslacht werd geselecteerd
waren er toch afzonderlijke prijzen voor de best scorende dames en de best scorende heren.
Er werden twee rondes gespeeld en voor iedere ronde
werd er opnieuw geloot. Dit leidde uiteindelijk tot de
volgende individuele winnaars: Bij de dames: Sjoukje
+12,Zwannie+8,Geeske+4,Joke+3,Tiny+3 en Grietje+1
Heren: Pim +8 en Dirk+5
De wisselbeker kwam dus in het bezit dit jaar bij Mevr.
Sjoukje Kerkmeester. Volgens iedereen was
het weer een geslaagde middag met veel plezier.

prijswinnaars boulesmiddag (eigen foto)

Na afloop hebben we heerlijke erwtensoep met elkaar gegeten.
Wilt u het ook eens proberen? Boulen is heel goed
voor de lachspieren.We zijn er iedere vrijdagavond
(19.30 uur) vanaf 5 april. Er liggen veel boulesballen
op nieuwe kandidaten te wachten.

Jeu de boulesvereniging “Westeinde” open avonden op 5 en 12 april
Velen denken bij jeu de boules aan de zomervakantie
en een partijtje spelen met de meegebrachte ballen
op de camping in Frankrijk.
Vaak is niet bekend dat je dit leuke balspel het hele
jaar door ook in onze wijk kunt spelen. In Westeinde kan dat naast het het MFC Eeltsje’s Hiem. Zo’n
40 jaar spelen de leden jeu de boules op recreatief
wedstrijdniveau. Voor mensen die in de vakantie

enthousiast zijn geworden en wel wat meer over jeu
de boules willen weten organiseert boule vereniging “Westeinde” twee open avonden op vrijdag 5
en 12 april vanaf 19.30 uur.
Bezoekers krijgen uitleg over het spel en kunnen
ook zelf een partijtje spelen. U hoeft nog niet direct
zelf boules aan te schaffen, ze zijn aanwezig bij de
boulesbaan.

Kouwe klauwen toernooi in 2017 - foto: Siska Alkema
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Maak kennis met onze praktijk
Tandartsencentrum Camminghaburen bestaat al meer dan
10 jaar en behandelt patiënten vanuit Leeuwarden en omgeving. Wij zijn gevestigd in het prachtige pand in het centrum
van Camminghaburen, makkelijk bereikbaar en staan open voor nieuwe patiënten. Bij ons vindt u alle
tandheelkundige behandelingen onder één dak, in een prettige en geruststellende sfeer.

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

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

OP ZOEK NAAR EEN TANDARTS?

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

Implantaten!

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

Klikgebit!

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

Angstig voor de tandarts?

Tijdens dit spreekuur is het mogelijk om HELEMAAL VRIJBLIJVEND
langs te komen, een kijkje te nemen in onze praktijk en kennis
te maken met ons team. Uiteraard kunnen nieuwe patiënten zich ook
telefonisch, aan de balie of via onze website inschrijven.

NIEUW: Tanden bleken in
de praktijk
NIEUW: Invisalign -

U BENT VAN HARTE WELKOM!

een onzichtbare beugel
INFORMEER U NAAR
DE MOGELIJKHEDEN.

Tandartsencentrum Camminghaburen
Havingastate 9E-11 8925AZ Leeuwarden

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

www.tandartscamminghaburen.nl

Zaterdag 23 maart organiseert
Wijkbelang een film- en muziekavond
Vanaf 19.30 uur kunt u genieten van de populaire film
over de popgroep Queen. Een enorm kassucces met
tot nu toe meer dan twee miljoen bezoekers.
De moeite waard dus!
Na deze film is er een optreden van de Wergeaster band
Eagle Prey, waarin onze wijkgenoot Theo Smit speelt.
En u raadt het al: het wordt een avondje ‘back to the
seventies’ met Desperado, One Of These Nights en
natuurlijk Hotel California. Kortom, zo aan het begin van
het voorjaar een feestelijke avond, die je niet wilt missen.
Dus op naar Eeltsje’s Hiem de 23ste maart.

Proeverijen: start op 15 mei
Dit jaar starten we met proeverijen op de
woensdagavond. De eerste is woensdag 15 mei,
waarop verschillende biersoorten te proeven zijn.
In de loop van het jaar kunt u op de woensdagavond aan meerdere proeverijen deelnemen.
Houd daarvoor het wijkblad, de website en de
Facebookpagina van Wijkbelang in de gaten.

GEZOCHT:
Vrijwilligers die zich willen
inzetten voor de hulp bij
verschillende activiteiten
in Westeinde

Wat:
film- en muziekavond
Wanneer: zaterdag 23 maart
Hoe laat: aanvang film 19.30 uur,
aanvang muziek 22.00 uur
Zaal open: 19.15 uur
Entree :
voor film en/of muziek: leden € 5,- /
niet-leden € 7,50 (vergeet je ledenpas niet!)

Thema avonden
In februari is gestart met de thema avonden.
Deze worden gehouden op de derde dinsdag van de
maand, elke maand met wisselende onderwerpen.

Dinsdag 19 maart: WTC/Cambuurcomplex

Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.45 uur) Commissie
Leefomgeving informeert u over de stand en gang van
zaken rond het nieuw te bouwen WTC/Cambuurcomplex.
De onderwerpen van volgende maanden vindt u op de
website www.wijkbelangwesteinde.nl

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 een
evenement mede-organiseren? Of zou je liever achter de bar staan en
wil je wel een bardienst draaien in MFC 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.

Wijkfeest Westeinde 11 t/m 15 juni 2019
Zegt het voort! Ook dit jaar is er weer het wijkfeest Westeinde. Van 11 tot en met 15 juni
kunt u weer genieten van vele activiteiten op het veld naast Swettehiem. Elke dag zijn er
verschillende activiteiten, waaronder traditioneel het Volleybaltoernooi en de bingo voor
zowel jong als oud. Op vrijdag en zaterdag hebben we in de avond live muziek. De rest
van het programma volgt in de komende maanden. Zien we jullie daar?
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Sinds 1976 slaapadvies van A tot Zzzz…

Boxspring Alpen

Eastborn Energy

Vast 1395.- nu € 995.Verstelbaar 2195.- nu € 1695.-

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

Ledikant Bronx

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

Pocketvering
7 zone

80/200 399,- nu € 249,90/200 399,- nu € 249,140/200 650,- nu € 399,160/200 750,- nu € 450,-

Groningerstraatweg 183
Leeuwarden
058 - 215 18 66

www.kreeftbedden.nl

,150
VOORDEEL
500 Wh voor de prijs
van de 400 Wh
versie!

+

59,95

GRATIS
5 JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE
Vraag naar de voorwaarden.

Urbag dubbele tas

NU VOOR

2049,Inclusief 500 Wh
accu

Wayz E-Go® Deluxe

Voorzien van 7 vrijwel onderhoudsvrije versnellingen. Door de middenmotor krijgt u een duwtje in de
rug en de verende zadelpen en voorvork filteren alle hobbels uit het wegdek. Uitgerust met een v-brake
voor en een rollerbrake achter. Verkrijgbaar in dames- en herenmodel.

MIENT DE VRIES
Lieuwenburg 186
Pier Panderstraat 1
Westeinde 1 A
8925 CL Leeuwarden
8913 CH Leeuwarden
9079 LH St. Jacobiparochie
Tel. 088 - 654 33 22 · info@mientdevries.nl · www.mientdevries.nl

Van waterafstotend washed canvas. Met de regenflappen en de afsluitbare klep met klittenbandsluiting zijn uw spullen prima beschermd tegen
een kleine bui. Voorzien van reflectie voor een betere zichtbaarheid. Inhoud: 39 liter.

32,95

22,95
Easy Blaster
hogedrukpomp

Stevige hogedrukpomp, welke
pompt tot maar liefst 11 bar.
Geschikt voor Frans-, Hollandsen autoventiel. Inclusief drukmeter bij het handvat. Voorzien van slanghouder zodat
de pomp netjes kan worden
opgeborgen.

Aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 24 maart 2019

VAN 2199,-

42,95

De Commissie Leefomgeving van Wijkbelang
Westeinde maakt zich sterk voor onze wijk en
onze wijkbewoners op velerlei gebied.
De commissie krijgt jaarlijks een bedrag van de gemeente
om de leefbaarheid van de wijk in stand te houden of te
verhogen. De verantwoording over de besteding van dit
geld wordt gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van Wijkbelang Westeinde.
Een aantal zaken waar we ons voor hebben ingezet en
waar we momenteel mee bezig zijn:

OPROEP AAN WIJKBEWONERS
Via info@wijkbelangwesteinde.nl kunnen ideeën/wensen
kenbaar gemaakt worden. Maar je kunt ook een briefje met
wensen achterlaten in het wijkgebouw t.a.v. de commissie
Leefomgeving.
De gemeente stelt echter wel eisen aan de besteding van
het geld dat we krijgen. Daarom staan hieronder de criteria
waaraan de bestedingen van de commissie Leefomgeving moeten voldoen.
De bestedingscriteria voor de subsidie zijn:

• De Beweegtuin Westeinde
• Vernieuwing Westeinder tegeltableau
• Het centrale fiets-/voetpad tussen het winkelcentrum
en de Nynke van Hichtumwei
• Verbetering van de doorstroming van de vijvers in de wijk
• Onderhoud/vernieuwen speeltoestellen in de wijk
• Het WTC/Cambuurstadion
• Initiëren van een fietspad over het spoortracé richting
Leeuwarder bos
• Het weer toonbaar maken van de beschilderde schakelkastjes in de wijk
• Diverse kleine en ad hoc situaties
• En vooral zeer veel overleg met de gemeente over:
openbare verlichting, groen- en grijsbeheer. Vooral dit
laatste heeft onze grote aandacht en zo proberen we
de kwaliteit van de straten en voetpaden te verbeteren.

a. de subsidie wordt gebruikt voor zaken, waar geen
structurele, meerjarige verplichting uit mag voortvloeien. Met andere woorden: er mag geen jaarlijkse
financiële verplichting aan vast zitten.
b. het initiatief voor besteding van de subsidie ligt bij
leden van de commissie Leefomgeving.
c. het initiatief voor besteding heeft aantoonbaar
draagvlak in de wijk.
d. het bestedingsdoel dient een publiek belang en vindt
plaats in de openbare ruimte en/of komt ten goede aan
(een grote groep) bewoners in de wijk.
e. bestedingsinitiatieven mogen niet indruisen tegen
wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid.
f. het initiatief voor besteding dient geen financieel
belang of ondernemerswinst van een lid van de
commissie Leefomgeving.

De commissie wil graag van de wijkbewoners van
Westeinde weten HOE we onze wijk nog leefbaarder en mooier kunnen maken. Daarom doen we een
oproep om met ideeën en wensen te komen.

Dus, kom op met uw ideeën en wensen voor
verbetering van onze mooie wijk Westeinde.
We kunnen uiteraard niet garanderen dat elk idee
uitgevoerd gaat worden, maar het wordt zeker in
behandeling genomen.

Dit kunnen ideeën/wensen zijn die op korte termijn te realiseren zijn, maar ook ideeën die een lange voorbereiding
en uitwerking vragen zijn welkom.

Als het een leuk, goed en uitvoerbaar idee is, zullen we
ook ons uiterste best doen om deze tot stand te brengen.
Commissie Leefomgeving

Zaterdag 30 maart: Landelijke Compostdag ook weer in Westeinde
Inwoners van Westeinde kunnen tijdens de Landelijke Compostdag op zaterdag
30 maart 2019 weer net als in eerdere jaren, gratis compost ophalen bij de
compostcontainer in de Eeltsje Folkertsmawei. Met deze actie wil de
commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde de inwoners van Westeinde
nog bewuster maken van de noodzaak van afvalscheiding en de invloed die zij
met goede afvalscheiding uitoefenen op de kwaliteit van compost.
De meeste Nederlanders scheiden hun klokhuizen, aardappelschillen en oud brood van hun restafval. Meer dan 60% biedt hun
groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan. Wat veel mensen niet beseffen, is dat zij door het scheiden van dit afval de basis leggen
voor een nieuw, organisch product: compost. Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar, dat wordt gebruikt voor het maken van
tuinaarde en potgrond, in sier- en moestuinen en in land- en tuinbouw. Het draagt bij aan een beter milieu.
Door het uitdelen van gratis compost tijdens de Landelijke Compostdag wil de commissie Leefomgeving in samenwerking met de
gemeente Leeuwarden en afvalverwerker Omrin de inwoners van Westeinde bedanken voor hun goede afvalscheiding en daarmee
een bijdrage leveren aan een duurzaam milieu en duurzaam Westeinde.

Gratis compost ophalen bij Eeltsje Folkertsmawei, hoek Simke Kloostermanwei
BuitenWesten 27

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 ?

Nico Bakker
PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE
Registerpodoloog / Podoposturaaltherapeut

STEUN- EN THERAPIEZOLEN VOOR VOET- EN HOUDINGSKLACHTEN

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

06-109 1 4 1 47

Registerpodoloog en Podoposturaaltherapeut
Aangesloten bij stichting LOOP

De OudPapierPloeg: de OPP Westeinde
Al sinds 1975 wordt in onze wijk het oud papier
ingezameld, om daarmee een mooi bedrag binnen
te halen voor de activiteiten van de wijk. De ploeg
bestaat uit ongeveer 25 mannen, die gemiddeld
drie keer per jaar op zaterdag een paar uur in weer
en wind, samen met de chauffeurs van Omrin,
door de wijk gaan.
Wij, als OPP, zijn altijd erg blij met goed gevulde containers, zeker wanneer uw container voor 9.00 uur op
de ophaalzaterdag bij de straat staat. Waar de OPP
niet echt blij van wordt zijn stukken plastic, brokken
piepschuim en hoeveelheden kattenbakgrit, die we
toch regelmatig tegenkomen bij de ophaalronde en
die we ook NIET meenemen.
De leden van de OPP hebben in het afgelopen jaar
2018 weer een flinke hoeveelheid papier door de
handen gehad, ruim 2500 kilo per persoon. De totale
jaaropbrengst was 234.217 kilo (in 2017: 240.193 kilo)
en dat levert weer inkomsten op voor Wijkbelang.
Oud papier is een uitstekend voorbeeld van hergebruik van grondstof. Dat papier wordt 6 tot 7 keer
hergebruikt, want 80 % van het in Nederland gefabriceerde papier is gemaakt van oud papier.
Daarvan gebruiken we als gemiddelde Nederlander
ruim 200 kilo papier per jaar per persoon. Het oud
papier wordt in de papierfabrieken met water en
houtvezels omgezet tot pulp. Daarna wordt er plastic, nietjes, plakband en inkt uitgezuiverd. Tenslotte
wordt de pulp geperst en gedroogd en opgerold om
gebruikt te worden als nieuw papier. Dat gerecycled
papier kost ongeveer 60% minder energie om te maken dan normaal papier.

Tenslotte: goed om te weten:
Kapotte containers worden, na een telefoontje naar
Omrin, vervangen. Ook kunt u daar verzoeken om
een grotere maat container, wanneer u erg veel papier weet te scheiden. Het blijft natuurlijk voor iedereen
in onze hele wijk een grote uitdaging om er samen
voor te zorgen, dat de hoeveelheid papier die in de
papiercontainer terecht komt, zo groot mogelijk is.
Dus bij elk stukje papier, dat door uw handen gaat,
denk dan: dat moet in de papiercontainer en NIET
ergens anders in, u helpt dan namelijk uw eigen
leefomgeving op meerdere manieren…
Namens de OPP,
Hans van Linschoten

Paar oud papier weetjes:
• In het jaar 105 is het eerste stukje papier in China
gemaakt door Ts’ai Lun.
• Bankbiljetten bestaan uit linnen en katoen en
zijn dus niet gemaakt van papier.
• Een wespennest bestaat uit door deze insecten
uitgekauwd riet of hout, wat eigenlijk ook gewoon
papier is.
• Het gebruik van papier wordt wel kleiner, doordat
er veel meer digitale informatie beschikbaar is.
• Een gemiddelde container bevat ongeveer 4 kilo aan
papierafval en zonder hergebruik zouden daar
6 bomen voor gekapt zijn.
• Bij productie van papier uit nieuw materiaal, b.v. hout,
wordt 1000 kilo CO2 per ton papier uitgestoten.
Bij recycling van oud papier is dat slechts 180 kilo CO2
er ton papier.
• Alle rollen wc-papier worden gemaakt van
hergebruikt papier.
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Wilt u meer informatie over adverteren
in één van onderstaande magazine?
Bel dan met Sierk Hondema 058 212 67 25
of mail info@fedruk.nl
Jaargang 10 - Lente
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Vogels in de wijk
De zwartkop

Tekst: Willem Jongsma
Foto’s: Peter Ockenburg

Omdat de lente weer in aantocht is, vandaag aandacht voor een zangvogel die zich vanaf het voorjaar weer zal
laten horen: de zwartkop. Hij is te horen in parken en bossen, waar hij algemeen voorkomt. Ook in het park in
Westeinde kun je hem horen. De zang van het mannetje wordt wel eens vergeleken met het geluid van een ‘snelle
merel’ en eigenlijk klopt dit ook wel.
Waar de merel rustige strofen zingt, zo klinkt de zwartkop als een druktemaker die iets te enthousiast en te snel
aan het zingen is. Probeer eens van dichtbij te luisteren als je een zwartkop hoort zingen. Hij begint eerst zachtjes
en aarzelend, om vervolgens zijn heldere zang op volle sterkte te laten horen.
Vaak zingt het mannetje hoog in een boom.
De zwartkop heeft, zoals zijn naam al doet
vermoeden, een zwarte kap op de kop. Het
vrouwtje, en ook jonge vogels, hebben een
bruine kap. Verder is de vogel overwegend
grijs van kleur.
De zwartkop is een typisch voorbeeld van
een korte afstandstrekker. Waar sommige
vogels naar tropisch Afrika vliegen om te
overwinteren, zo blijft de zwartkop liever
wat dichter bij huis, want hij overwintert
in het Middellandse Zeegebied. Ook daar
is het warm genoeg om het uit te kunnen
houden. Er overwinteren ook wel exemplaren in klein aantal in Nederland, maar je
zult de zang dan niet horen dus ze zijn dan
wat moelijker te ontdekken.
De trek naar warmere streken is riskant voor
kleine vogels. Het kan een enorme uitputtingsslag zijn. Kleine vogels zijn al niet zo
zwaar, en dan ze komen ook nog vaak uitgeput en sterk vermagerd aan in hun winterverblijf.
Maar zodra ze aangesterkt zijn kunnen ze
weer normaal functioneren. Een van de
grootste gevaren voor trekvogels zijn de
mensen zelf, vooral in Zuid-Europa. Daar
worden veel (zang)vogels geschoten of
gevangen door de takken met lijm in te
smeren. Soms om ze op te eten, soms gewoon voor de “sport’’.

Het mannetje van de zwartkop

Het vrouwtje van de zwartkop, let op de bruine kap

Gelukkig gaan we in onze streken iets beter met onze vogels om! Een wonderlijk detail: veel zangvogels keren
weer terug naar dezelfde tuin of hetzelfde park als het jaar daarvoor. Er is nog niet helemaal bekend hoe dit precies
werkt, maar ze hebben een soort kompas in hun kop die ze precies brengt waar ze moeten zijn.

Dus...respect voor de zwartkop, die uit Zuid-Europa hier elk voorjaar weer heen vliegt om te broeden en
om zijn mooie zang te laten horen!
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PARKETLEGSERVICE

Plankenvloeren PVC vloeren Lamel parket
Vi s g r a a t v l o e r e n A m b a c h t e l i j k e v l o e r e n
L a m i n a a t R e n o v a t i e Ve r o u d e r d e v l o e r e n
Schuren Lakken Olie

Noordvliet 489
8921 HJ Leeuwarden
T. 058 216 63 47
info@frieseparketlegservice.nl
www.frieseparketlegservice.nl

we create, you celebrate
Heeft u iets te vieren? Een verjaardag, jubileum, bruiloft, examenfeest,
babyshower of gewoon gezellig een borrel? Of wilt u iemand verrassen? TafelPraat neemt u graag al uw werk uit handen, zodat u volop
kunt genieten.
•
•
•
•
•

Diverse soorten High Tea
Catering / buffetten
Luxe hapjes
Diner aan huis
Of de volledige verzorging van uw feest

gewoon, goed en dichtbij

TafelPraat organiseert het met u!

vertrouwd met uw omgeving

Jelsumerhof Uitvaartzorg

06 480 27 906 | info@tafelpraat.nl | www.tafelpraat.nl | Facebook | Instagram

Sem Dresdenstraat 6
8915 BZ Leeuwarden
T 058 - 212 78 43
www.jelsumerhof.nl

Stijn Kooijman kwam in contact met een aantal jonge meiden en twee jongens, waarvan
het grootste gedeelte van de Albertine Agnesschool kwam. Zij vroegen aan mij of ze ook
een keer een activiteit mochten organiseren.
Er kwam een plan dat heette: ”koken voor
oudjes”.
Maar het koken was jammer genoeg niet haalbaar. Er kwam een alternatief plan: taarten en
cake bakken voor de oudere inwoners in Swettehiem. Zo ontstond heel snel een positieve
soepele samenwerking en in twee weken was
alles geregeld.
De kids gingen thuis aan de slag met een recept,
inkopen doen en een prachtige cake of taart
creëren. Er was een vanilletaart, appeltaart,
monchoutaart, kruidcake en chocoladecake.
Vrijdag 1 februari verzamelde iedereen rond 15
uur in Swettehiem. Daar werd de taart snel en
vakkundig aangesneden. Net toen de bewoners
pauze hadden tijdens hun koersbal evenement,
werden onze taarten aan de mensen geserveerd.
De meiden aten natuurlijk ook mee.

“Koken voor oudjes”
De bewoners, de jongens en de meiden hebben ervan
genoten. Prachtig dat deze jonge mensen zelf met dit
idee zijn gekomen.Het was een mooie dag.
Tekst & foto’s: Stijn Kooijman

Daarna gingen we naar de dagbesteding, daar
gingen we verder met de taarten uitdelen en
opeten. Het was een hele bijzondere verbinding
tussen jong en oud. Er werd gesproken over
school, eten en Koningsdag (Koninginnedag)
van vroeger en nu, en over de invloed van de
Tweede Wereldoorlog. Heel mooi en indrukwekkend en voor herhaling vatbaar.
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SLOT STUK OF
SLEUTEL AFGEBROKEN?
onze monteurs staan voor u klaar!

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

24 uursservice
058 - 212 88 24

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

info@sleutelspecialist.nu

8911 HT Leeuwarden

www.sleutelspecialist.nu

Vanaf 1 april kunt u alleen met de
PINpas in MFC Eeltsje’s Hiem betalen.
Waarom deze manier van betalen?
1. Veiligheid

3. Efficiënter

2. Gemak en tijdbesparing

Wat betekent dit voor u?

De veiligheid is de belangrijkste reden om de stap te nemen
naar alleen betalen via (contactloos) pinnen. Dit geldt voor
de barmedewerkers die geen contant geld meer in hun
kassa hebben.

De tweede reden is meer gemak en tijdbesparing: de
barmedewerker hoeft niet meer te rekenen met wisselgeld
tijdens een bardienst (dus minder kans op fouten). Bovendien is de medewerker minder lang bezig met de betaling.
Tijdens het pinnen kan alweer een volgende klant worden
geholpen. De kassa hoeft niet meer geteld te worden na
een bardienst en alle handelingen die daar verder bij horen.
Naast gemak scheelt het dus ook tijd.

De derde reden is dat deze stap een vereenvoudiging
in afhandeling betekent en tijdbesparing met zich
meebrengt en dus efficiënter is.

Dit betekent voor u dat bij MFC Eeltsje’s Hiem vanaf
1 april 2019 alleen met de (contactloos) PIN pas
betaald kan worden.

Contant geld
wordt dus NIET
meer geaccepteerd.

Oproep: wandelgroep zoekt actieve wijkgenoten
Een groepje dames maakt iedere dinsdagochtend een fikse wandeling van 1 tot 1,5 uur, waarbij er
stevig wordt doorgestapt. De afstand die daarna afgelegd is 7 à 8 km.
Meestal lopen de dames in het Leeuwarder bos.
Vanuit Westeinde gaat het op de fiets naar het
MFC Ludingawaard en vandaar loop je zo het bos in.
Hier heb je geen hinder van het verkeer en bovendien is er altijd wel iets moois te zien. Nu het voorjaar wordt, wordt het steeds mooier in het bos.
Er komt weer van alles boven de grond en de vogels
brengen hun mooiste lied ten gehore. Doordat er
vele paden in het bos zijn, kan er wekelijks een
andere route gelopen worden, maar er zijn natuurlijk
de favoriete paden, zoals het pad langs de Dokkummer Ee. Ook doen er jaarlijks enkele dames mee aan
de wandeltocht van Loop Leeuwarden.
Omdat wandelen een sociale bezigheid is, wordt er
onderweg gezellig gekeuveld. De problemen in de
wereld en persoonlijke ongemakken worden besproken, maar ook recepten en tv-programma’s passeren

de revue. En natuurlijk wordt er ook gelachen. Na
afloop trakteren de dames zichzelf op een heerlijke
kop koffie. En daarna weer op de fiets richting Westeinde.
Misschien wil je ook in beweging komen maar weet
je nog niet op welke manier je dat wilt doen, wandel
dan gerust eens mee om te zien of je dit leuk vindt.
Er zijn dames die met Nordic Walking stokken lopen,
maar er zijn er ook die zonder lopen. Het is wel aan
te raden om goede wandelschoenen te dragen die
lekker zitten.
Om 09.30 uur fietsen de dames op dinsdagochtend
vanaf de ingang van de Noorderbegraafplaats naar
Ludingawaard. Mocht je zin hebben in een lekkere
wandeling met deze dames maar heb je nog vragen,
neem dan even contact op met Hillie Tjallings, via
telefoon 06 288 433 63.
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-Leszwemmen vanaf 4 jaar maandag tot en met zondag
-Ouder/kind zwemmen

www.zwemschoolebert.eu

-Peuter zwemmen

zwemmen@zwemschoolebert.eu

-Aquarobic

Berliozstraat 24

-Aquafit 50+

8915 CE Leeuwarden

-Therapie zwemmen

058-2151109

-Kids party
-Zonnebank

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

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

Het Dorp
Nou, het was me een drukte van belang bij de
nieuwjaarsresepsje van het Dorpsbelang, er waren
haast honderd man. Het nieuwe bestuur was zo
blij als een protter met die drukte vanzelfs. Twee
mensen van het bestuur zorgden dat de binnenkomers een slokje en hun konsumpsjebonnen
kregen en de rest van het bestuur stond klaar om
de beste wensen in ontvangst te nemen.
Meneer Postma, die de voorzitter van het bestuur is,
hield een gloedvol verhaal over wat het Dorpsbelang
allemaal wil gaan doen het komende jaar. Nou, dat
naait eruit, er komen thema-avonden, proeverijen,
jeugdactiviteiten en vanzelfs een Dorpsfeest.
Nou, ik moet het allemaal nog zien, want dit is wel erg
veel in één keer en daar zijn in het verleden wel eens
besturen over gestroffeld.
Vanzelfs moest mevrouw De Jong, die de vice voorzitter van het Dorpsbelang is, ook een praatje houden.
Zij bedankte de mensen van het oude bestuur en die
van de kommisje van advies, die allemaal veel werk
voor het Dorp hebben gedaan. Ze kregen een mooi
bosje bloemen. Mevrouw De Jong kon haarzelf vanzelfs geen bloemen geven, maar ze zat wel in de kommisje van advies.
En dan is er ineens meneer Kooijman die allemaal dingen met de jeugd doet. Een mooie opleving na jaren
niks voor onze kinders. Hij doet van alles met ze: Halloween, Sint Maarten, voetbal, wie is de mol, bingo en
ga zo maar door. Ik vind het prachtig wat hij allemaal
doet en ik hoop dat hij het lang volhoudt.
Nu wil het Dorpsbestuur thema-avonden houden
zeiden ze. Ik vind dat weer zo’n nieuwigheid die van
mij niet hoeft. Ik hoorde dat in maart de mannen van
de Leefbaarheid iets gaan vertellen over Campbuur.

Nou, dat is nog tot daar aan toe, maar een maand
later willen ze een notaris naar het Dorpsgebouw halen, die wat moet gaan zeggen over erven en schenken. Nou, dat vind ik klinkklare onzin. Ik denk dat iedereen wel weet aan wie hij wat moet erven of schenken.
Zo krijgen onze kinders elk jaar een warme, door de
Vrouw gebreide sjaal en een paar wanten om de winter mee door te komen.
Maar toen de Vrouw hoorde dat er een notaris komt
om over schenken te praten zei ze dat ze daar beslist
heen wil, want ze heeft er schoon genoeg van om elk
jaar sjalen te breiden. En wat ze ook willen is proeverijen houden, nou dat lijkt me dus helemaal niks.
Kijk eens naar een wijnproeverij, wat ik een keer heb
meegemaakt. Je krijgt maar een klein slokje van dat
spul, wat ook nog eens breinzuur is en dan moet je het
weer uitspuien. Waarom niet gewoon een avond waarop we een slokje kunnen proeven en dat mooi kunnen doorslikken. Ik denk dat ze van Boomsma graag
een avond langs komen om ons van hun slokjes te laten proeven.
Nou dacht ik dat het nieuwe pad van de winkel naar
het brugje haast klaar zou zijn en dat we dan weer van
de rommel en modder af zouden zijn. Maar als alles
haast klaar is beginnen ze nog een keer met het terrein van Swetterhiem, waardoor we nog weer weken
in de modder zitten. Maar als alles klaar is, hebben we
weer een mooi pad door het Dorp, waar ook nog
mooie Lindebomen langs komen.

O. Stellingwerf
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www.pow-er.nl
Doel

Visie

Missie

Het doel van Power is gericht
op het versterken van de positie
van ondernemers in Westeinde.
De wijk moet de ondernemers
(leren) kennen, weten wat er
in de wijk ‘te koop’ is met als
primaire doel meer lokale omzet
te genereren voor de POW-er
ondernemers.

De visie van POW-er is om
elkaar te versterken. We
geloven in een platorm wat
gebouwd is op onderling
vertrouwen en respect.
Samen hebben we een enorm
netwerk wat we kunnen inzetten om elkaar te helpen.

Gezamenlijk korte en lange
termijnplannen maken om de
ondernemers binnen Westeinde een daadwerkelijk platform
te bieden waarin de visie van
POW-er aan de wijk (en uiteindelijke breder) bekend wordt
gemaakt.

Ook ondernemer in Westeinde?

Aansluiten bij POW-er heeft ook deze voordelen: we zijn aangesloten bij het Leeuwarder Ondernemers Fonds
(LOF) dat voor meer daadkracht zorgt en bijdraagt aan meer mogelijkheden voor de deelnemende ondernemers.
Daarnaast houdt deelname aan POW-er in dat er vrij gegolfd kan worden bij de Pitch&Puttbaan in Leeuwarden
(max. 2 personen per keer) met een jaarlijks golftoernooi tussen de POW-er leden. Het golftoernooi wordt afgesloten met een gezellige barbecue.

Wij
studio,tijd
tijdvoor
voorleuke
leuke
acties!
Wijhebben
hebbeneen
eennieuwe
nieuwe studio,
acties!
Nieuwe
locatie:
36 (Huizum)
(Huizum)Leeuwarden
Leeuwarden
Nieuwe
locatie:Dirk
DirkBoutsstraat
Boutsstraat 36

Fotocursussen
Fotocursussen
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tonieuwe
osshhbasiscursus
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o tt
Fotocursus
FFo
t
o
F
otocursus
Defotografie
nieuwe basiscursus
nieuwe basiscursus
start op:
hondenportret

hondenportret
fotografie start op:

nieuwe basiscursus
fotografie start op:
fotografie start op:

dinsdag 14 *mei
nu:
27,* cursusaanbod
dinsdag 14
mei
dinsdag
14 mei
nu:
€€ 27,Kijk voor
complete
dinsdag
14
mei
en fotografie
onze website Kijk voor het complete cursusaanzaterdag
30 op
maart

zaterdag
30 maart
Kijk voor complete
cursusaanbod
Kijk voor het complete cursusvan
11:00 - - 17:00
17:00
uurwebsite
en fotografie
op onze
van
11:00
uur

bod en fotografie op onze site.

aanbod en fotografie op onze
graag op afspraak - tijdstip
website.
* incl. een foto-afdruk 18 x 18 cm ** incl. foto-afdruk 18 x 18 cm
Meer informatie: info@noorderblik.nl of bel: 06 437 301 87

*incl. een afdruk 18 x 18 cm / ** incl. een afdruk 18 x 18 cm
Meer informatie? info@noorderblik.nl of bel: 06 437 301 87

o ss hhoooott
DD uu o
twee personen

twee personen
**
nu:
€
65,nu: € 65,- **

in hele maand april

alleen maand
op afspraakapril
in hele

alleen op afspraak

www.noorderblik.nl

www.noorderblik.nl

Activiteitenoverzicht
Hierbij een overzicht van een 10-tal activiteiten, waaraan u kan deelnemen gedurende
het jaar 2019. Uiteraard bent u van harte welkom om deel te nemen. We zullen in de
volgende edities weer een overzicht geven van andere activiteiten die zich afspelen
in en rondom ons Eeltsje’s Hiem onder de vlag van Wijkbelang Westeinde. Zoals o.a.
Biljarten, Jeu de Boules, Naaiclub, Sjoelen, Gymnastiek, Activiteitencommissie, enz.
Mocht u in de tussentijd een actueel overzicht willen zien, dan verwijzen we u graag
naar de website: www.wijkbelangwesteinde.nl

1. Bridge

woensdag 19:30 - 22:30 uur

Onder de bezielende leiding van Rob wordt het nobele spel gespeeld met 7 - 8 tafels (circa 30 personen)
Kosten € 30,- per seizoen (okt- april) Contact: Rob van Dijk 058-2137745 of mail: rvdijk5@gmail.com

2. Bridge

donderdag 19:30 - 22:30 uur

Bert zorgt, uiteraard met hulp van leden, dat om 19:30 uur de tafels klaar staan om de kaarten snel uit te bieden.
Kosten € 30 ,- per seizoen (okt- april) Contact: Bert van der Werff 058-2153832 of mail: sfvanderwerff@gmail.com

3. Bakkie in de Buurt

donderdag 10:00 - 11:00 uur

Elly ontvangt, samen met aantal andere vrijwilligers, met een lekker kopje koffie en diverse sprekers een leuke groep
Westeinders in de grote zaal. Kosten: gratis. Contact: Elly Knuijver of mail: ellyknuijver@hotmail.com

4. Schilderen olie/acryl

donderdag 13:00 - 16:00 uur

Op deze middag worden er vele mooie kunstwerken gemaakt. In de gang van Eeltsje’s Hiem zijn een paar mooie schilderijen
te zien. Kosten: gratis / eigen materiaal. Contact: Helma Feenstra 058-2661705 of mail: dhfeenstra@kpnplanet.nl

5. Sjoelclub				

woensdag 10:00 - 12:00 uur

Lia zet met andere vrijwilligers de sjoelbakken klaar voor een gezellig ochtend sjoelen. Kosten: gratis.
Contact: Lia Postma 06-34095425

6. Jeu de Boules

vrijdag 19:30 - 22:00 uur

Jeu de Boules voor jong en oud. Speel gezellig met ons mee. Kosten: € 10,- per seizoen.
Contact: Yt Kruisinga 058 212 55 56 of mail: yskruis@upcmail.nl

7. Klaverjassen

donderdag 13:30 – 16:30 uur + om de 3 weken op vrijdag 20:00 - 23:00 uur

Donderdag: Hartje en Rita leiden een groep enthousiaste kaarters al meer dan 30 jaar. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Kosten: € 5,- per maand. Van sept- aug. Contact: Hartje Baron 058-215304 of Rita van Dijk 058-2137745 of mail:
ritavandijk5@gmail.com Vrijdagavond: ook hier regelt Hartje met een aantal vrijwilligers (Rob en Broer Kooi) een hele gezellige kaartavond, met mooie prijzen en een jaarlijkse kampioen. Van sept. - april. Contact: Hartje Baron 06-23417786

8. Oud papier				

elke 4 weken op zaterdag van 9:00 - 12:00 uur

Hans krijgt elk jaar met zijn complete ploeg voor elkaar om vele tonnen oud papier om te zetten in klinkende munt voor
Wijkbelang. Je moet 18 jaar zijn en 3x per jaar beschikbaar zijn. Contact: Hans van Linschoten 058-2130593 of mail:
hvanlinschoten@hotmail.com

9. Filmavond				

2e dinsdag van de maand 20:00 - 23:00 uur

Op deze drukbezochte filmavonden vertoont Leen een speciaal geselecteerde film op de 2e dinsdag van de maand.
Kosten: € 2,50 per avond voor leden / € 3,50 per avond voor niet-leden Contact: Leen Bouwens 058-2135370 of mail:
l.bouwens1@upcmail.com

10. Wijkfeest Westeinde				

dinsdag 11 juni t/m 15 juni 2019

In deze week bruist Westeinde van de activiteiten op het sportveld naast Swettehiem. Daar wordt een tent opgezet en deze
gehele week staat in het teken van diverse sport- en spel activiteiten. Ook is er live-muziek, een zweefmolen en allerlei andere
attracties, waarbij je ook een drankje en een hapje kunt nuttigen. Ook wordt er een Volleybaltoernooi georganiseerd, waarbij
teams zich kunnen opgeven voor alle niveaus. Dus geef je op met je buren als straat of andere samenstelling. Volg ook de
Facebookpagina: @wijkfeestwesteinde voor laatste up-dates! Contact: Erik de Jong of mail: wijkfeest@wijkbelangwesteinde.nl
Noot redactie: we hebben bij dit overzicht een indruk willen geven van de activiteiten in ons prachtige wijkgebouw aan de
wijkbewoners. We zijn ons ervan bewust dat door het noemen van namen, we ongetwijfeld vrijwilligers vergeten te noemen,
die deze activiteiten (mede-)mogelijk maken. Uiteraard zonder hun hulp en inzet zijn deze leuke activiteiten niet mogelijk en
verdienen zij alle waardering hiervoor.
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W.A.S LEEUWARDEN
Zwettestraat 9
8912 AH Leeuwarden
E-mail: post@wasleeuwarden.nl
Tel.:
058 - 216 43 73
Mob.: 06 - 11 23 14 62
wasleeuwarden.nl

Openingstijden
Maandag
Gesloten
Dinsdag
09:30 - 18:00
Woensdag
09:30 - 18:00
Donderdag
09:30 - 18:00
Vrijdag
09:30 - 18:00
Zaterdag
09:30 - 17:00
Zondag
Gesloten

