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van Wijkbelang Westeinde

Het derde wijkblad van 2019 is bij u in de bus gevallen. 
Als nieuw bestuur zijn we al zeven maanden aan de slag 
om flink reuring te krijgen in Eeltsje’s Hiem. 

Dit lukt gelukkig vrij aardig en in de Algemene Leden-
vergadering is dat bevestigd door de aanwezige leden. 
Keimp Pijpstra heeft de aanwezigen duidelijke uitleg 
gegeven over de cijfers van 2018 en de begroting voor 
2019. Het bestuur heeft hem en zijn heit met een mooie 
bos bloemen bedankt voor hun inzet.

Stijn is druk bezig een jongerencafé op te zetten. 
Hij heeft een groep enthousiaste kinderen weten te  
strikken die de plannen samen met hem uitwerken. 
Tot de vakantieperiode is er nog genoeg te doen in  
Eeltsje’s Hiem, zoals de klaverjasmiddagen op donderdag 
(t/m 11 juli) en Bakkie in de Buurt. 

Sinds kort staat er een groot scherm in het café waarop 
de kanjers van Ajax (en in de toekomst Cambuur?) heel 
goed waren te volgen. De eerste wedstrijd in de halve
finale,werd bekeken door ca. 30 personen, waaronder 
ook een groepje jongeren.

Binnenkort gaan vrijwilligers de boel in en rondom Eelt-
sje’s Hiem weer tiptop in orde maken. De buitenberging is 
al aangepakt, de binnenberging wordt voorzien van extra 
opbergruimte en er is een begin gemaakt met de aanpas-
sing voor de containers aan de achterzijde van het ge-
bouw.

Het bestuur is heel blij met alle fantastische vrijwilligers 
die Wijkbelang Westeinde een warm hart toedragen. 
Zonder hen kunnen we niets. We gaan op naar een 
gezellig wijkfeest en een mooie zomer.

Namens het Bestuur Wijkbelang Westeinde

Hans Vossenberg

van de bestuurstafel



Tekst: Corry van de Meer
Foto: Siska Alkema
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In onze wijk bruist het van de activiteiten! Wat gebeurt er zoal?

Voetbal kijken op een groot scherm, wijkfeest, filmavond met buffet, klaverjassen, thema-avonden, jongeren-
café, feestavond met film en een band, elke vrijdagavond jeu de boules, op dinsdagochtend wandelen en nog 
veel meer. Uiteraard is het wel de bedoeling dat u hiervan op de hoogte bent, zodat u niets mist.

De Buitenwesten valt vier jaar keer per jaar op uw deurmat. Er wordt veel méér georganiseerd dan in het  
wijkblad kan worden opgenomen. Daarom ontvangen leden van wie een mailadres bekend is, sinds begin 
april de NieuwsFlits met geplande en nieuwe activiteiten in en rondom MFC Eeltsje’s Hiem. De NieuwsFlits 
komt twee- of driewekelijks uit en is met veel enthousiasme ontvangen.

Bent u lid van Wijkbelang Westeinde en wilt u de NieuwsFlits ook ontvangen? Stuur dan een mail naar: 
prcom@wijkbelangwesteinde.nl. Als u nog geen lid bent, kunt u dat worden voor maar één tientje per 
jaar.  Aanmelden kan heel gemakkelijk via onze website: www.wijkbelangwesteinde.nl. 

Een lidmaatschap levert u veel voordelen op zoals: deelname aan activiteiten, korting bij activiteiten, meer 
betrokkenheid bij de wijk, vrijwilliger worden en uiteraard de NieuwsFlits in uw mail.

 

Bruisend Westeinde!



 

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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Bij de herdenking waren onder meer aanwezig: 
Ferd Crone, Gerk Koopmans (voorzitter Stichting 
Friesland 1940-1945), leerkrachten en schoolkinde-
ren van de Thomasschool, Albertine Agnesschool 
en de Trilker. De indrukwekkende herdenking werd 
ook bijgewoond door een familielid van verzetsman 
Gerben Ypma. In de Leeuwarder Verzetswijk is 
onlangs een straat naar hem vernoemd. 

Na de kranslegging vertelde Gerrit Jan Alberts over 
zijn ‘geadopteerd’ graf van de 24-jarige Nieuw-
Zeelandse piloot Leonard Arthur Townrow. Na een 
verblijf van 11 maanden in het Bonifatius Hospitaal 
is hij op 24 april 1944 toch nog bezweken aan zijn 
verwondingen.

Dichter bij 4 mei is een jaarlijkse poëziewedstrijd 
voor jongeren tussen de 14 en 19 jaar rond het 
thema ‘herdenken’. 

Het onderstaand gedicht is geschreven door 
winnares Maureen de Witte:

Tekst: Corry van de Meer
Foto’s: Harry Doesburg

Eén keer vaker

Eén keer vaker kijken,
naar de foto aan de muur, 
van mijn opa in het uniform, 
strijdend voor mijn vrijheid, 
ging hij dwars door het vuur.

Eén keer vaker strijden, 
dan dat je werkelijk kon, 
strijdend tot aan het einde, 
omdat je met opgeven 
de oorlog niet won.

Eén keer vaker liefhebben, 
hen die ons zijn ontgaan, 
opdat de herinnering blijft leven,
opdat we niet vergeten 
wat zij voor ons hebben gedaan.

Eén keer vaker denken, 
aan die verleden tijd,
 die zelfs in het heden, 
in de wereld om ons heen 
voor altijd zichtbaar blijft. 
Eén keer vaker...

Dodenherdenking 
Noorderbegraafplaats 
15 april 2019



&

Dagopvang 

Speelleerg
roepen

Gastouderopvang

BSO   TSO
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Uitslagen competitie Klaverjassen 
Vrijdag 29 maart was de laatste avond voor de competitie 
van het klaverjassen. Er is dit seizoen fel gestreden om de 
wisselbeker.

1.  Wederom was Froukje van der Ven de winnares met  
      een totaal van 35.542 punten
2. Tweede was Frank Dijkstra met 34.722 punten
3.  En derde Rob van Dijk met 34.434 punten

Op naar het volgende seizoen!

3

1

2
Alle uitslagen van de competitie

tekst + foto’s: Froukje Koopmans

Eén van de commissies die een activiteit in Westeinde 
organiseert (omdat we nog niet alles willen verklap-
pen blijven we nog even mysterieus) is op zoek naar 
één of meerdere bootjes of ander varend materiaal; 
bij voorkeur vaartuigen die al liggen in de vijver of in 
één van de aansluitende sloten. 

• De boten / vaartuigen moeten kunnen varen 
• Door de sloten passen (ook qua diepgang) 
• Er moeten één tot drie volwassenen op kunnen  
 
Heeft u zo’n bootje? Dan horen we dat graag!  
Verdere info volgt dan uiteraard. U kunt bellen  
met Marike, 06 246 769 76 of mail naar 
tekstmolen@outlook.com

Daarnaast zijn we op zoek naar 
een boot op een trailer die we
eind november een halve dag 
achter een auto mogen rondrijden.

We zijn ook op zoek naar iemand die kan tekenen. 
Professioneel is niet nodig. We hebben al een goed 

beeld van wat we graag willen. 

De voorkeur gaat uit naar iemand uit Westeinde of 
iemand die binding met de wijk heeft. Een vergoe-
ding is niet mogelijk, een kleine attentie uiteraard 

wel. Ook hier geldt: geïnteresseerd?  
Bel: 06 246 769 76 of mail naar: 

tekstmolen@outlook.com.

Voor meer informatie kunt u 
ons bellen of mailen!

Gezocht: bootje(s) en tekenaar

e

e

e

&
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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



                 BuitenWesten 11

Op 12 mei was er weer Jongeren Café in MFC Eeltsje’s 
Hiem. Deze keer was eerst (18.30 tot 19.30 uur) een Jeu 
de boules  toernooi waarbij je leuke prijzen kon winnen. 

Om 19.30 uur was de baan weer vrij voor de andere Jeu de 
boules spelers. Het lijkt de kids superleuk om samen met 
hen een toernooi te spelen!

Wil je ook langskomen bij Jongeren Café Westeinde? 
Iedereen van 10 t/m 21 jaar is welkom! Je kunt 
chillen, poolen, tafeltennissen, tekenen of een 
spelletje doen. Niks moet, alles mag als het maar 
leuk is!

Fo
to

:  
Si

sk
a 

A
lk

em
a

Foto: eigen foto 



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
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Vandaag ben ik op bezoek bij Douwe Faber (zie 
kader pag. 14). Ik heb met hem afgesproken op 
het terrein van de toekomstige Energiecampus. 
Er wordt nog druk gebouwd. De contouren zijn 
wel zichtbaar, daar boven op de oude vuilstort 
langs het fiets- en wandelpad richting Ritsumazijl, 
maar klaar is het duidelijk niet.  
 
“De opening wordt verwacht op 4 september en 7 
september staat er een open dag gepland“ vertrouwt 
Douwe me toe. “Jullie zijn dan van harte welkom.” Ik 
word ontvangen in een bouwkeet die voorlopig ook 
als kantoor dient. “Er zijn nog niet echt bedrijven 
gevestigd”, verklaart Douwe.

Al snel steekt hij van wal: “Je hebt gezien dat er een 
gebouw in aanbouw is en verder is er nog een heleboel 
braakliggend terrein. De bedoeling is dat er bedrijven 
komen, zowel in dat gebouw, het Energie Kenniscen-
trum Leeuwarden (EKL) als op het terrein, de Energie 
Campus Leeuwarden (ECL).”

“Ik zal eerst iets zeggen over het totale terrein”, zegt 
hij . “Het wordt één grote kweekvijver van talent en in-
novatie op het gebied van energievraagstukken, wat 
hopelijk zal leiden tot allerlei bruikbare producten”, 
zegt hij vol trots. “ De meerwaarde zit hem erin dat er 
heel veel kennis en kunde wordt samengebracht. De 
hoop is dat dat in de toekomst ook grotere bedrijven 
zal aantrekken om zich hier te vestigen. Dit betreft 
dus het totale terrein. Laten we nu eens het gebouw 
onder de loep nemen”, stelt hij voor. “Welke bedrijven 
komen daar?”

Ekwadraat 
“Allereerst natuurlijk mijn eigen bedrijf Ekwadraat”, 
vervolgt hij. “Of eigenlijk de Ekwadraatgroep”. Op 

mijn vragende blik vervolgt hij: “Oorspronkelijk was 
Ekwadraat een bedrijf dat zich bezighield met ener-
gievraagstukken, een adviesbureau. Maar langzaam 
breidde het bedrijf zich uit en er kwamen nieuwe 
loten aan de stam en Ekwadraat werd de Ekwadraat-
groep, bestaande uit drie takken:

• Ekwadraat als adviesbedrijf
• Green Move Technology, voor projecten op het 
   gebied van vergisting en biomassa
• Trineco dat zich bezig houdt met projecten rond  
   zonnepanelen. 
 
In totaal zijn er nu 30 mensen werkzaam in het ad-
viesbedrijf, met nog wat ingehuurd personeel erbij 
zo’n 45 personen.

Energiecampus 
Leeuwarden,

toekomst voor 
energie

Tekst: Peter Teeuwen
Foto’s:  Siska Alkema

D4 
“Naast de Ekwadraatgroep heb ik nog een eigen 
bedrijf waar we nauw mee samenwerken. Dat is D4”. 
“In dit bedrijf gaan we samenwerkingsverbanden aan 
met allerlei bedrijven buiten de Energiecampus. Als 
je bijvoorbeeld als bakker je bedrijf wil verduurzamen 
dan gaan we samen in een project zitten en worden 
op zo’n manier medeverantwoordelijk. We blijven 
dus niet alleen aan de zijlijn staan.”
Hij vervolgt: “Een andere belangrijke bewoner zal zijn 

De opening van de Energiecampus  
wordt verwacht op 4 september.   

Op 7 september staat een  
OPEN DAG  gepland.
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Biogas

Dit is een vergistingsproces. De grondstoffen zullen 
betrokken worden uit de directe omgeving, zoals mest 
van de boeren en de natuurgebieden, gemaaid gras 
bijvoorbeeld. Het vervoer zal grotendeels per boot 
gebeuren. 

Biomassa 

Dit is een verbrandingsproces. De grondstoffen zijn 
snoeihout en andere houtrestproducten. Door de spe-
ciale manier van verbranding zal dit voor 95 % energie 
opleveren in de vorm van gas. 

Vergelijk het met een normale houtkachel, die heeft 
een rendement van pakweg 40 %.  Ook de CO2-uitstoot 
wordt weer opgevangen en gebruikt als grondstof voor 
de tuinbouw. 
De verwachting is dat als één vrachtwagen per dag aan 
hout verstookt (vergast) wordt, dat voldoende is voor 
2% van de energie die Leeuwarden per dag verbruikt. 
Het snoeihout wordt betrokken uit heel Noord-Neder-
land. Nu wordt dat nog geëxporteerd of er wordt com-
post van gemaakt. Er worden geen bomen omgezaagd.

Accubatterijen 

Er wordt onderzoek gedaan naar allerlei alternatieven  
voor de huidige energiebatterijen. Voorbeelden zijn de
wateraccu, werkend met hoogteverschillen, of batterijen 
op waterstofbasis, maar ook andere energiezuinige bat-
terijen van natuurlijke grondstoffen. Nadere informatie 
volgt nog als het zover is.

Hij vervolgt: “Een andere belangrijke bewoner zal zijn de 
zogenaamde kennisinstellingen: een samenwerkingsver-
band tussen ROC’s, hogescholen en universiteiten. Hierin 
worden docenten en studenten, maar ook wetenschap-
pers ondergebracht die zich gaan bezig houden met al-
lerlei energievraagstukken. 

Deze bedrijven en instellingen komen in elk geval in het 
gebouw. Op de rest van het terrein komen bedrijven op 
het gebied van biogas, biomassa en accubatterijen (zie 
kader).  Welke bedrijven dat zijn kan ik helaas niet zeg-
gen. We zitten nog in de onderhandelingsfase”.

Ondertussen duizelt het me een beetje van alle infor-
matie die op me afkomt en ik besluit het over een andere 
boeg te gooien: “Hoe kijk je aan tegen de betaalbaarheid 
van de hele energietransitie?” vraag ik hem. Hij antwoor-
dt: “We moeten uitkijken dat we niet allemaal onze eigen 
oplossing gaan bedenken. Dat stadium hebben we ge-
had. We moeten nu volwassen worden en gaan samen-
werken. De overheid moet meer de regie nemen, anders 
wordt het niks”.

Tot slot vraag ik hem wat je dan zelf als individu het beste 
zou kunnen doen. Zijn antwoord is klip en klaar: “Begin 
eerst maar eens met je huis goed te isoleren, als je dat 
nog niet gedaan hebt. Dat scheelt je de helft in kosten. 
Echt duur hoeft dat meestal niet te zijn. Je hebt het trou-
wens ook meestal binnen 10 jaar terugverdiend“.

Met die laatste boodschap neem ik afscheid.

Kennisinstellingen

Van oorsprong een boerenzoon uit Hallum. 
Getrouwd en hij heeft 3 kinderen. Douwe had 
eigenlijk boer willen worden, maar ook ondernemer 
buiten het erf. En dat ging niet helemaal samen. 
Faber is nog wel hobbyboer in Stiens waar hij met 
zijn gezin woont. 

Hij ging daarom naar de Hogere Landbouwschool in 
Leeuwarden en is toen langzaam richting energie-
vraagstukken gegroeid. Naast de HL ging hij ook 
bedrijfskunde studeren en daar kwam hij in aanraking 
met melkfabrieken die zich bezig hielden met koeltech-
nieken. 

Een belangrijk onderdeel daarvan was natuurlijk de 
energiehuishouding en na nog wat extra studies, 
zoals energietechniek besloot hij in 2003 met een 
eigen bedrijf te beginnen, Ekwadraat.

Douwe Faber

Douwe Faber wijst  
naar het toekomstige  
bedrijvengebied 
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Recreatie

Rondom de Energiecampus Leeuwarden is straks volop ruimte voor recreatie, dankzij de landschappelijke 
inpassing met respect voor de natuur. Er komt niet alleen een recreatief fietspad, wandelpaden en horeca-
gelegenheid. 

Ook de sloepenroute loopt straks langs het campusterrein. Het dijklichaam langs het Sylsterrak levert 
straks een 100 meter brede strook recreatief groen op. Zie het plattegrond hieronder of als interactieve  
digitale plankaart op www.energiecampusleeuwarden.nl

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

Bouwlocatie lichtgewicht 
architectuur t.b.v. 
experimentenlocaties

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

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

Experimentenlocatie
Stoommachine Overmeer

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

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

Uitzichtpunt, recreatie

Verbinding 
Biocomposiet loopbrug

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

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

WandelrouteBoomweide (1e orde grootte)

Haven + laad/loswal
Bouwlocatie lichtgewicht 
architectuur kenniscentrum & 
Ekwadraat

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

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

Riet-waterfilter-sloot

ENERGIECAMPUS LEEUWARDEN
Visieschets

Zwaluw muur



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



EC Westeinde 
EC Westeinde De afkorting ECW is bekend. Echter, we hebben ervaren dat ECW een veel gebruikte 
afkorting is, die behalve door ons ook door een aantal andere organisaties wordt gebruikt. Zo ook 
door ECW, Energie Combinatie Wieringermeer, een particuliere netbeheerder uit Middenmeer.  
Enige tijd geleden zijn we door deze ECW benaderd met de schriftelijke eis onze naam te wijzigen  
omdat deze én de inhoud van ons werk teveel zouden lijken op de club uit West Friesland. Dit al-
les onder het dreigement van een mogelijke gerechtelijke procedure. Tja, wat doe je dan als kleine 
coöperatie? Een kleine wijziging in je naam aanbrengen dus. Vanaf nu heten we in publicaties EC 
Westeinde, zodat we geen gevaar lopen een advocaat aan de lijn te krijgen. Maar…. wel een beetje 
kortzichtig van de Energie Combinatie natuurlijk, want we kennen eveneens de Energie Coöperatie 
Weststellingwerf, ook ECW…….

Het overkomt iedereen wel eens, dat verwachtingen moeten worden bijgesteld. In de vorige Buiten 
Westen spraken we uit dat naar verwachting de eerste paal van het Zonnepark eind maart de grond  
in zou gaan. Helaas is dit niet het geval geweest omdat niet alle benodigde documenten volgens  
planning gereed waren. Vanuit de verschillende betrokken partijen (provincie, bank, bouwer,  
stichting) moest er nog een juridische toets worden gedaan, voordat de zaken helemaal rond waren. 
Kortom, maart werd niet gehaald en april evenmin. Maar we hopen dat de betrokkenen binnenkort bij 
de notaris kunnen aanschuiven om de laatste handtekeningen te zetten. We gaan er overigens vanuit 
dat het park in de herfst in productie is.

Zoals bekend heeft de ECWesteinde in 2017 het maatwerkadvies gepresenteerd, een programma  
dat u in een aantal stappen inzicht geeft in de energie-bezuinigingsmogelijkheden van uw woning. 
Een fiks aantal wijkbewoners heeft inmiddels gebruik gemaakt van het programma, waarvan Auke 
van Rijs de drijvende kracht is. Momenteel zijn we bezig het adviesprogramma geschikt te maken 
voor de website, zodat het – voor niet leden tegen een vergoeding - breder gebruikt kan worden.  
We hopen dat het maatwerkadvies na de zomer op de site kan worden geplaatst.

Tijdens de ledenvergadering in april hebben we afscheid genomen van onze secretaris Ronald  
Steunebrink. Ronald is vanaf 2015 onze secretaris, maar in augustus legt hij zijn functie neer.  
Gelukkig hebben we in ons bestuurslid Addy Stoker een goede opvolger gevonden voor Ronald.  
We bedanken hem nogmaals voor zijn inzet voor de ECWesteinde en wensen hem veel succes op  
Aruba, waarnaar hij komende herfst verhuist.

Het vertrek van Ronald heeft tot gevolg dat de ECWesteinde op zoek moet naar een nieuw bestuurs-
lid. Bent u bereid om een deel van uw vrije tijd in te zetten voor een energieneutraal Westeinde, neem 
dan contact op met het bestuur door een mailtje te sturen aan secretaris@ecwleeuwarden.nl.  
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact me u op.

Bestuur EC Westeinde en stichting SWE

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



Heeft u iets te vieren? Een verjaardag, jubileum, bruiloft, examenfeest, 
babyshower of gewoon gezellig een borrel? Of wilt u iemand verras-
sen? TafelPraat neemt u graag al uw werk uit handen, zodat u volop 
kunt genieten.

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

TafelPraat organiseert het met u! 

we create, you celebrate

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

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

gewoon, goed en dichtbij

Jelsumerhof Uitvaartzorg

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

vertrouwd met uw omgeving
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Op de fiets in de binnenstad naar het Oldehoof-
sterkerkhof, waar Henk Leutscher van A Guide to 
Leeuwarden ons stond op te wachten. 

Hij gidste ons door de binnenstad langs allerlei 
mooie graffiti-werken op plaatsen waar we normaal 
gesproken niet komen, dat was dus steegje in steegje 
uit, gevolgd door een ohhhhhhh-momentje, omdat 
we weer verrast werden door een prachtige creatieve 
uiting.

Deze Street-art-tour laat wel die beelden zien die 
legaal in de stad gemaakt zijn. Uiteraard kwamen we 
ook een paar illegale “tags” tegen, die er ook mooi 
uitzagen, maar die natuurlijk te zijner tijd verwijderd 
zullen worden. Wanneer je weer eens langs de Har-
monie fietst, kijk dan eens omhoog naar de muur 
tegenover het Griekse restaurant: een plaatje! En zo 
zijn er dus nog veel meer prachtige werken. 

Na ongeveer 7800 stappen (volgens de teller van 
Henk van L.) kwam de tour teneinde en namen we 
afscheid van Henk, die ons toch echt verrast heeft 
met prachtige werken en leuke anekdotes. 
Wist u, dat bijna alle Europese koningshuizen eigen-
lijk allemaal Friese roots hebben?

Daarna op naar de Harmonie, waar koffie en gebak 
klaarstonden en twee vrijwilligers ons meenamen 

naar de geheimen ‘achter de schermen’ van de 
Harmonie. Technische ruimtes, kleedkamers, liften 
waarin een vrachtwagen tot 25000 kilo omhoog kan, 
elektrische installaties, (afwas) keukens waar voor 
1000 mensen een maaltijd bereid kan worden,
grote lampen en spotlights, toneelschermen aan 
touwen en ook deze rondleiding was omlijst met 
leuke babbels. 

Wist u, dat wanneer Frans Bauer optreedt in de Har-
monie hij zijn hele gezin mee heeft en de frituurpan? 
Zo hebben we ons plaatselijke culturele centrum 
van een heel andere kant gezien en waren we weer 
aangenaam verrast.

Zo konden we met veel gespreksstof op de fiets 
terug naar Eeltsje’s Hiem, waar onze partners al 
druk aan de borrel waren.

Cateraar Tafelpraat had samen met vrijwilligster 
Grietje een riant en zeer smakelijk stamppottenbuf-
fet klaarstaan, kerrie-en gewone zuurkool, boeren-
kool, veel soorten zuur en uitgebakken spekjes en 
veel rookworst en uiteraard lekkere toetjes.

Daar hebben de wrotters van de O.P.P. en hun part-
ners hun calorieën weer behoorlijk aangevuld door 
te genieten van al het lekkers en het bleef ook nog 
lang heel gezellig.

Namens de O.P.P;
 Hans van Linschoten

de O.P.P. ‘on tour’ 
Op zaterdag 6 april jl. was het jaarlijkse uitje van de OudPapierPloeg, de O.P.P. van Westeinde.



14:30  -  17:00 uur         Ga je mee op   Deze activiteit is geschikt voor de jeugd van 0 - 8 jaar en 8 - 14 jaar 
             wereldexpeditie?  en wordt georganiseerd i.s.m studenten NHLStenden.
             (Robinson)   Verzamelen bij de feesttent.  
18:45  -  19:00 uur        Opening Wijkfeest Opening Wijkfeest door de voorzitter Wijkbelang Westeinde.
19:00  -  21:30 uur        Volleybal toernooi  Jaarlijkse volleybal toernooi voor teams. Stel zelf je team samen met bijv. je 
      straat, vrienden, bekenden en andere wijkbewoners. Vorig jaar wonnen  
      de Westsoldaten. We zijn benieuwd naar dit jaar. Geef je team op via
       wijkfeest@wijkbelangwesteinde.nl voor 7 juni.
19:00  -  20:00 uur       Demonstratie Brandweer Een indrukwekkende show van Brandweer Leeuwarden waarin de Brandweer  
      een aantal van hun dagelijkse werkzaamheden demonstreert en uiteraard kun  
      je zelf op de foto in een brandweerwagen.

10:00  -  12:00 uur       Bingo Talant   Een supergezellige bingo voor de Middelsee Hiem bewoners.
                                           Bingo Kids:  Kinderbingo met leuke prijzen.
14:30  -  16:00 uur       Leeftijd Groep 1 t/m 4
16:00  -  17:30 uur        Leeftijd Groep 5 t/m 8
15:00  -  17:00 uur       Jeu de Boules  Maak kennis met Jeu de Boules en leer hier alles over.  
      Graag opgeven bij Y. Kruisinga via mail naar: yskruis@upcmail.nl
19:00  -  20:30 uur       Volleybal toernooi   Doe mee of kom gezellig een team aanmoedigen!
19:00  -  21:00 uur       Jachtseizoen 10 jr. - 20 jr. Ook zo’n fan van Jachtseizoen? Ism. Stijn van StudioStijn het megacoole 
      reallife GPS spel voor de jeugd. Samen met vrienden of onbekenden. 
      Neem je mobiele telefoon mee.
21:00  -  23:30 uur       Bingo Volwassenen Weer een topavond georganiseerd door Anja met fantastische prijzen. 
      Waarbij een super hoofdprijs en de hapjes niet zullen ontbreken.  
      Leden € 12,50 per persoon en niet-leden € 15,- p.p.

14:00  -  16:00 uur       55+ Bingo                  De traditionele Bingo voor de 55+ wijkbewoners, in Eeltsje’s Hiem
16:00  -  18:00 uur       Survivalrun   Kom rennen, klimmen en klauteren en overleven op de survivalbaan van 
       Westeinde. Trek wel je oude kleren aan!    
19:00  -  20:30 uur       Volleybal toernooi  Ook deze dag kun je weer teams aanmoedigen in de poulefase van het  
      toernooi.   
19:00  -  20:30 uur       Voetbal Challenge jeugd Hier wordt de jeugd uitgedaagd om hun techniek en skills te tonen bij de  
      pannakooi. Ook penalty schieten, latje trap en de snelheid van je schot  
      worden gemeten
21:00  -  23:30 uur       Pub Quiz   O.l.v. de quizmaster wordt er in teamverband vragen beantwoord over  
      o.a. Westeinde, sport, politiek, muziek en cultuur. Je kunt je opgeven als  
      team. Een team bestaat uit min. 4 en max. 6 personen. Graag aanmelden  
      voor 12 juni via mail naar: wijkfeest@wijkbelangwesteinde.nl  
      Kosten deelname: leden € 2,50 per persoon en niet-leden € 3,50 p.p.

Programma Wijkfeest 2019 
Dinsdag 11 juni

15:00  -  17:00 uur      Waterfun                   Een spetterend waterfestijn i.s.m. Stijn van Studio Stijn, waarbij een water- 
      pistool en handdoek onmisbaar zijn.
18:00  -  20:00 uur     Volleybal toernooi   Reservedag, indien er een dag uitvalt zal er op deze dag nog gespeeld worden. 
17:30  -  19:00 uur      PannenkoekenfeStijn Eet samen met Stijn pannenkoeken, maar niet teveel want daarna moet je nog  
      kunnen swingen! Meld je wel even aan als je pannenkoeken komt eten via  
      wijkfeest@wijkbelangwesteinde.nl.  
18:00  -  19:00 uur     Kinderdisco  Gezellig swingen voor de kids met DJ Stijn. Het dak gaat eraf!
2o:00  -  22:00 uur     Klaverjassen  Opgave via Hartje Baron 06 234 177 86. Er wordt gespeeld in Eeltsje’s Hiem. 
2o:00  -  00:00 uur    Breezer Experience  Op vrijdagavond krijgen we een speciale band: The Breezer Experience.  
      De classic rock & roll band van Nederland! 

Tijdstip              Activiteit   Omschrijving 

Woensdag 12 juni

Tijdstip            Activiteit   Omschrijving 

Donderdag 13 juni

Vrijdag 14 juni

Tijdstip            Activiteit    Omschrijving 

Tijdstip           Activiteit    Omschrijving 

Wijkfeest Westeinde 2019

Woensdag 12 juni
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dinsdag 11 t/m zaterdag 15 juni

Tijdstip               Activiteit       Omschrijving 

Voor het actuele up-to-date 
programma zie website: 
www.wijkbelangwesteinde.nl 
of volg ons op Facebook 
@wijkfeestwesteinde 

Foto:  Steven Otter

Zaterdag 15 juni

09:00 -  10:00 uur   Ontbijt                       Een door de Poiesz gesponsord ontbijt voor de wijkbewoners.  
          Graag aanmelden via wijkfeest@wijkbelangwesteinde.nl
1o:o0  -  14:o0 uur       Vrijmarkt rondom veld     Een vrije markt voor jong en oud om je spullen te verkopen.
1o:30  -  12:30 uur       InkiPinki Poppentheater    Inkipinki woont in Friesland en is de assistent van de poppenkast.  
          De verhalen zijn spannend, grappig en interactief voor kinderen. 
          Laat je daarna mooi schminken. 
13:00  -  17:00 uur       Rodeo      Wie bedwingt de Rodeo stier van Westeinde?
11:00  -  13:00 uur      Jeugdvolleybal toernooi    Voor de jeugd van 10 tot 21 jaar. Kom en doe mee,neem je   
          vrienden en vriendinnen mee!      
13:00  -  15:15 uur      Volleybal toernooi finale poules    Spannend!
15:00  -  16:45 uur      Vrouwenvoetbal      Een wervelende live voetbalwedstrijd van het Nederlands   
   WK NEDERLAND - KAMEROEN  dames elftal op groot scherm in de tent.
15:30  -  17:oo uur      Volleybal halve finales / finales    Eindelijk de finale, wie worden de finalisten?
17:45  -  19:00 uur      Marco TC Prijsuitreiking     Prijsuitreiking volleyballers. 
19:00  - 20:30 uur      Zanger / zangeres     Suprise act! 
21:00  - 00:00 uur      Hollandse avond met     Verschillende Hollandse artiesten treden voor u op  
   diverse nederlandstalige         tijdens deze oer-gezellige avond.
   artiesten

Voor kinderen tot 12 jaar is een gratis bonnenkaartje beschikbaar voor wat lekkers en wat leuks (incl. zweef) 
als je lid bent van de wijkvereniging. Meld je aan via wijkfeest@wijkbelangwesteinde.nl. Geef naam, leeftijd 
en mailadres en lidnummer door. Dan ontvang je bericht hierover. Aanmelden tot uiterlijk 7 juni a.s.

 - het programma is onder voorbehoud-



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

 
 
 
 
 
 



                 BuitenWesten 23

U kunt de melding op verschillende manieren doorgeven aan de gemeente. Met de BuitenBeter app meld 
je een probleem snel en makkelijk bij je gemeente. Meteen op de plek én het moment dat jij het signaleert! 
Download nu de BuitenBeter app op uw smartphone! Dat kan via buitenbeter.nl

Zo kun je zelf bijdragen aan een prettige leefomgeving en daarnaast kan de gemeente alle hulp 
gebruiken om de buitenruimte schoon, heel en veilig te houden.

Wat kunt u melden aan de gemeente?
• Problemen met bestrating of plantsoenen
• Onkruid op straat, vervuiling, hondenpoep, zwerfvuil en wateroverlast
• Fietswrakken, kapot straatmeubilair (zoals bankjes en speeltoestellen) en graffiti
• Dode dieren op de weg
• Een probleem met de straatverlichting

Andere manieren van melden zijn:
• WhatsApp 06 433 652 23 
• Via het contactformulier van www.leeuwarden.nl/nl/melding-woon-werk-en-leefomgeving
• Telefoon 14 058

Afhandeling
Uw melding wordt direct doorgegeven aan de verantwoordelijke persoon of afdeling of een externe partij. 
Iedere melding of signaal zal binnen een vastgestelde norm tijd (afhankelijke van het type signaal of melding) 
worden afgehandeld. 

Met de BuitenBeter-app maakt u in vier eenvoudige stappen 
een melding over de buitenruimte. Binnen vier tellen meldt u 
plaats (via automatische GPS-bepaling), probleem en foto aan 
bij de gemeente. Dit kan meteen op het moment én de plek 
van constatering.

Vier eenvoudige stappen
Stap 1:  Maak een foto
Stap 2:  Leg de plek vast
Stap 3:  Omschrijf het probleem
Stap 4:  Verzend en volg de melding

De BUITENBETER app

AIs er op straat of in het groen iets kapot
 of vuil is? Meld het bij de Gemeente Leeuwarden.

Commissie Leefomgeving 
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Westeinde saai in de zomer? Niet in augustus want 
dan organiseert de Filmwerkgroep Westeinde, op 
vrijdagavond 2, 9, 16 en 23 augustus een filmavond! 
Wat staat er op het programma? 

We starten met de vrolijke feel-good film ‘Mamma Mia, 
here we go again’, met zon, zee, zang, dans en lach. 
Deze film is een vervolg op ‘Mamma Mia’ uit 2008. 
Dan volgt Ruben Smit’s fantastische natuurfilm ‘Wad’, 
overleven op de grens van water en land. 
Voor deze film maakten filmer Ruben Smit en zijn crew 
tienduizenden opnames. Vervolgens nemen een kijkje 
in het kleurrijke India. We zien in het hartverwarmende 
vervolg van de film ‘The Best Excotic Marigold Hotel’, 
hoe het de bewoners vergaat. Met onder meer Judy 
Dench, Richard Gere en Maggie Smith. 
Op de laatste vrijdagavond vertonen we ‘Le sens de la 
fête’(C’est la vie). Een Franse komedie met Max (Jean-
Pierre Bacri), die al meer dan dertig jaar traiteur is. Hij 
heeft al honderden feesten georganiseerd maar eindigt 
een droombruiloft in een prachtig 17-eeuws kasteel 
in chaos en mineur? En, zal het feest gered kunnen 
worden?  

 AUGUSTUS FILMMAAND
Op vrijdagavond 2, 9, 16 en 23 
augustus een filmavond! 

Meer publicatie volgt later via de NieuwsFlits, web-
site en Facebook.  Voorafgaand aan één van de films 
kunt u weer genieten van een heerlijk buffet. 

Bent u lid van Wijkbelang Westeinde en wilt u de 
NieuwsFlits óók in uw mail ontvangen? Stuur een 
mail naar: prcom@wijkbelangwesteinde.nl

Wilt u ook gebruik maken van 
de kortingen bij activiteiten 
zoals het wijkfeest? Of bij de 
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.

Zomeractiviteiten in  
MFC Eeltsje’s Hiem

In de zomermaanden is het wijkgebouw officieel 
gesloten maar.. een aantal  activiteiten zullen ook 
tijdens zomerstop doorgaan!

Zoals:
Vrijdag  19.30 - 22:00 uur Jeu de Boules 
Vrijdag 20.00 - 22:00 uur Film in filmmaand 
     augustus

 foto: Corry van  der Meer



Groningerstraatweg 183

Leeuwarden 

058 - 215 18 66

www.kreeftbedden.nl

Pocketvering
7 zone

80/200 399,- nu € 249,-
90/200 399,- nu € 249,-

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

Sinds 1976 slaapadvies van A tot Zzzz..  

Boxspring Alpen
Vast 1395,- nu € 995,-
Verstelbaar 2195,- nu € 1695,-

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

Eastborn Energy
Vast  2495.- nu € 1995.
Verstelbaar 3495.- nu € 2995.-

DEKBED OVERTREKKEN 1+1 GRATIS!!

MIENT DE VRIES
Lieuwenburg 186

8925 CL  Leeuwarden
Pier Panderstraat 1

8913 CH  Leeuwarden
Westeinde 1 A 

9079 LH  St. Jacobiparochie
Tel. 088 - 654 33 22 · info@mientdevries.nl · www.mientdevries.nl
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Deze dynamische e-bike is een echte allrounder met sportief design en veel ge-
bruiksgemak. Voorzien van sterke Shimano STEPS E5000 middenmotor.

Comfortabele fiets voor zowel korte als lange afstanden. Uitgerust met
24 versnellingen en verende voorvork voor optimaal rijcomfort.

Deze dynamische e-bike is een echte allrounder met sportief design en veel ge-

+
GRATIS
5 JAAR
VOLLEDIGE
GARANTIE
Vraag naar de voorwaarden.

VAN 2699,-

2499,-
Inclusief 500 Wh

accu

NU VOOR

500 Wh accu voor de prijs van een 400 Wh accu!

GRATIS ACCU UPGRADE

200,- VOORDEEL!

Vento T24

Canvas LED 94 dubbele tas Jumbo fietspomp

69,95

49,95

17,95

14,95

Comfortabele fiets voor zowel korte als lange afstanden. Uitgerust met

Vento T24

INCLUSIEF
SERVICEPAKKET

699,-
Monkey-Mee drager
Met deze Monkey-Mee kunt u een bagage drager gemakkelijk 
verbreden, waardoor u een (school)tas veilig kunt vervoeren. Uni-
verseel, dus past op vrijwel elke bagagedrager.Inclusief montage-
materialen en handleiding.

24,95

19,95

City Evo N7 
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Commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

Op zaterdag 30 maart was het weer zo ver, 
de Westeinder compostcontainer stond weer in de wijk.

op zijn vertrouwde plekje in de Eeltsje Folkertsmawei 
geplaatst worden.

Volgens sommige mensen was de container dit jaar 
kleiner dan andere jaren en dat klopte ook wel. De 
container was lager, maar de hoeveelheid compost 
was net zo veel als anders. Ook de kwaliteit was weer 
uitstekend of zoals iemand zei: hij ruikt (ahum) weer 
goed, net als vorig jaar.

Nadat volgens geruchten de eerste liefhebbers vrij-
dags al langs waren geweest, kon iedereen zaterdag 
volop los gaan om zijn of haar tuin qua voeding weer 
klaar te maken voor een zomer lang genieten. Er zijn 
heel wat zakken, emmers, bakken, kruiwagens en 
containers vol geschept en ook een aantal kinderen 
hielp hun vader of moeder enorm met hun trekkertjes 
met aanhanger om de compost naar de tuin te bren-
gen. Kortom het was weer druk en gezellig.

De container is dit jaar weer nagenoeg leeg gegaan, 
dus we kunnen deze zomer hopelijk weer genieten 
van de prachtige tuinen die dankzij de goed geschei-
den GFT weer volop goede voeding hebben gekregen.

Voor zover bekend is Westeinde de enige wijk in 
Leeuwarden die al een aantal jaren een “eigen” 
compostcontainer heeft tijdens de Nationale Com-
postdag. Dit is ontstaan tijdens het afvalscheidings-
project in 2016 als dank aan de inwoners van West-
einde voor hun inspanning en om te laten zien wat 
er gebeurt met het apart ingezamelde Groente-, 
Fruit- en Tuinafval.

Dit GFT-afval gaat naar een composteerbedrijf waar 
het eerst vermalen wordt, dit om de grotere takken 
en andere delen kleiner te maken en tegelijk krijg je 
hiermee een goede vermenging. Daarna wordt het 
op grote bulten gestort waarna de bacteriën aan het 
werk mogen gaan. Deze bacteriën breken de vezels 
etc. af en zetten het weer om in uitstekende voedings-
stoffen voor de tuin. Omdat dit in het binnenste van 
de bulten gebeurt, worden de bulten regelmatig ge-
keerd c.q. omgeschept om het proces gelijkmatig te 
laten verlopen.

Tijdens dit composteren ontstaan er hoge tempera-
turen in het binnenste van de bulten, het zgn broeien.
In de container is dit nog wel te merken, tijdens het 
scheppen voel je de warmte nog en de damp slaat er 
nog af.

De Nationale Compostdag was dit jaar op 30 maart en 
Westeinde liftte hier dus ook op mee. Na het akkoord 
en overleg met de Gemeente en Omrin (waarvoor 
onze hartelijke dank)  kon op vrijdag de container weer 

Volgend jaar proberen we de compost-
container hier weer in Westeinde te krijgen, 
kortom: “tot volgend jaar”.

Foto: Peter van der Leij
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Waar verdriet en liefde samen mogen gaan

bare, dat is zo’n belangrijk moment in iemands leven. 
Ik vind het mooi dat wij met het Afscheidshuis een 
plek kunnen bieden waar men een geliefde kan op-
baren of waar een intieme afscheidsdienst plaats kan 
vinden. 
Die week is het Afscheidshuis even helemaal van hen 
om afscheid te kunnen nemen. Waar niemand an-
ders komt, waar alles mag en waar ruimte is voor alle 
emoties en gevoelens. Als Sabina en ik daarin kunnen 
ondersteunen, dan kan dat, maar dat mag ook zonder 
ons’’, aldus Marise. Deze gedachte wordt versterkt 
door Sabina. ‘’Zo’n periode is al zwaar genoeg, dus als 
wij een stukje rust, warmte en kalmte kunnen bieden 
aan de mensen, dan geeft dat een heel fijn gevoel. 
Dat is waar je het voor doet’’.

Ik kan me inbeelden dat wat Marise en Sabina zeg-
gen, dat ook het gevoel is wat overkomt op mensen. 
Over alles is nagedacht: er staan altijd verse bloe-
men, de kleuren in de kamer zijn warm en op el-
kaar afgestemd, er is zelfs een keukentje. ‘’Ik kom 
als uitvaartverzorger soms in ruimtes die heel kil 
zijn. Niet iets wat bij mij past en ik dacht, dat moet 
toch anders kunnen. Daarom dat deze ruimte voor-
zien is van alle gemakken. Als men voor een week 
de koelkast vol wil zetten, wil lunchen of gewoon 
alleen wil zijn, alles is goed. Zo lang je je maar op je 
gemak voelt en even helemaal in het moment kunt 
zijn met de overleden dierbare’’, vertelt Marise. 

Geborgenheid en troost 
Als uitvaartverzorger en rouw-, verlies en stervensbe-
geleider, sta je in nauw contact met de mensen wie 
je begeleidt. ‘’Ik heb lang op uitvaarten gespro-
ken, maar ben daar inmiddels mee gestopt. Ik wilde 

Als je het hebt over zekerheden in het leven, dan 
is dat er nagenoeg maar één: het levenseinde. 
Ons leven is vergankelijk en we zullen er ieder op 
ons beurt, op ons moment afscheid van nemen.   
En waar iemand afscheid neemt van het leven, 
nemen de nabestaanden afscheid van een gelief-
de. Iedereen doet dit op zijn of haar manier. Het 
Afscheidshuis in Westeinde is een plek waar dit 
mag.

Een warme, bijzondere plek 
Als inwoner van Westeinde zal je begraafplaats 
Vitushof, welke haar bestaan sinds 1878 kent, wel-
licht nog kennen als Rooms Katholieke Begraafplaats. 
Toen in 2016 werd besloten dat het niet meer van deze 
tijd was om uitsluitend vanuit een bepaald geloof be-
gravingen toe te staan, werd de naam van de begraaf-
plaats veranderd in Algemene R.K. Begraafplaats 
Vitushof. Het is er netjes, opgeruimd en onderhou-
den. Dat zie ik gelijk als ik op een regenachtige dag in 
mei het terrein op fiets. Ik voel een haast serene rust, 
ondanks dat de begraafplaats op steenworp afstand 
van een druk kruispunt ligt. Bijzonder is het.

Ik ben op weg naar Marise den Oudsten, uitvaarton-
dernemer en eigenaresse van het Afscheidshuis. Het 
lijkt op een klein woonhuis, met naast het pand een 
klein torentje. Marise laat mij binnen en ontmoet 
daar ook haar collega Sabina Rietveld, rouw- verlies 
en stervensbegeleider. 

Terwijl we in de ‘’Huiskamer’’ zitten, vertel ik over mijn 
gevoel op deze plek en hoor beide dames tegelijker-
tijd zeggen: dat is precies wat we willen. ‘’Het moment 
waarop afscheid genomen moet worden van een dier-

Afscheidshuis Vitushof

Vlnr. Sabina  Rietveld 
en Marise den Oudsten



-

Tekst: Annemarieke Visser
Foto’s: Egbert Sepp

meer aandacht kunnen besteden aan de mensen, 
aan hun gevoel en dat dat nu kan, samen met 
Marise, dat vind ik mooi om te ervaren en te zien. 
Je maakt bijzondere situaties mee en dat is dier-
baar. Zeker ook omdat ik nog geregeld contact heb 
met mensen die ik heb begeleid’’, aldus Sabina. 

Marise knikt en ik zie dat ze dit net zo ervaart. ‘’Het is 
mooi om te zien dat je iemand troost kan bieden door 
ze een plek te geven waar alles voor even mag. Dat 
mag bij mij, bij ons. Dat mag in het Afscheidshuis, dat 
mag op de begraafplaats. Die openheid is zo belang-
rijk en vind ik zo mooi om te zien als dat ontstaat in 
zo’n periode. Ik vind mijn werk en dat wat ik voor  
mensen kan betekenen, daarom ook het mooiste wat 
er is’’.

Vitus is aan komen lopen en sindsdien nooit meer van 
de begraafplaats vertrokken. Menig bezoeker van de 
begraafplaats kent Vitus en vindt ook troost bij hem. 
‘’Eigenlijk ben ik helemaal geen zweverig type maar 
ik denk dat het zo heeft moeten zijn. Dat Vitus hier 
niet voor niets is aan komen lopen en dat hij hier is 
om mensen te troosten’’, vertelt Marise. Ik denk op dit 

En er is nog iets heel bijzonders. 
Ik zag de voerbakjes al staan toen ik het terrein 
op fietste maar kon uiteraard niet plaatsen dat 
deze bedoeld zijn voor begraafplaats-kat Vitus. 

moment eigenlijk maar aan één ding: hoe mooi het is 
dat zoiets simpels, het ronddwalen van een kat, zo’n 
troost kan bieden.

Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat iedereen zelf mag 
bepalen hoe hij de laatste week met de overleden 
dierbare door wil brengen. Niets daarbij is goed of 
fout. Het is mooi als je dit doet op een manier waar-
op jij dat wilt. Het feit dat er een plek bestaat als het 
Afscheidshuis, dat is iets wat ik iedereen zou gunnen. 

Een warme, haast serene plek om afscheid te kunnen 
nemen voordat hij of zij aan de aarde toevertrouwd 
wordt. Ik persoonlijk denk niet na over de dood, maar 
weet natuurlijk dat ook mijn leven eindig is. 
En als dat moment daar is, zal ik voor mijn overlijden 
al opgeschreven hebben dat ik mijn dierbaren een 
plek als het Afscheidshuis gun. Dat een bezoek van 
een uurtje aan deze plek, direct heeft geleid tot dit 
gevoel. Bijzonder.

Ben je benieuwd wat het Afscheidshuis voor jou kan 
betekenen? Marise en Sabina ontvangen je met open 
armen en een liefdevol hart.
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De Kuifeend
Deze keer aandacht voor een prachtige watervogel, de kuifeend. Je ziet ze vaak in de vijver in Westeinde zwem-
men, waar je de mannetjes gelijk kunt herkennen aan hun zwart-witte verenkleed. Maar ook in de sloten in de 
rest van de wijk zie ik ze regelmatig. 
Net als bij alle eendensoorten zijn de vrouwtjes niet zo gekleurd als de mannetjes. Dit heeft uiteraard te maken 
met het feit dat de vrouwtjes dan een schutkleur hebben als ze op het nest zitten. Maar de vrouwtjes van de 
kuifeend zijn zeker minstens even mooi als de mannetjes: ze zijn prachtig bruin getekend en ze hebben ook 
van die mooie indringende gele ogen. 

Vogels in de wijk
Tekst & foto’s: Willem Jongsma

De kuifeend is een slagje kleiner dan onze welbe- 
kende wilde eend. Ook het gedrag is anders: hoewel 
beide soorten veel in stedelijke omgeving zitten, is 
de kuifeend schuwer en alerter dan de wilde eend. 

Als ze een mens zien, dan zwemmen kuifeenden snel 
een eindje weg, en ze verliezen je geen moment uit 
het oog. Er is nog een verschil: de wilde eend slobbert 
voedsel van het wateropppervlak, terwijl de kuifeend 
een echte duikeend is. Hun voedsel bestaat uit schelp-
dieren zoals zoetwatermossels, maar ook andere 
waterdieren worden gegeten. Plantaardig voedsel 
eten ze ook wel. 

Kuifeenden zijn goede duikers: kijk maar eens hoe 
lang ze onder kunnen blijven, en wat voor afstand ze 
kunnen afleggen onder water.

De kuifeend is in onze streken zowel een broedvogel 
als een wintergast. De kuifeenden die hier broeden 
trekken in de winter vaak naar Zuid-Frankrijk, terwijl 
exemplaren uit Noord-Europa bij ons overwinteren. 
Je zou dus kunnen zeggen dat de zomerpopulatie 
wordt vervangen door de overwinteraars.  
En die overwinteraars zijn hier met veel meer dan  
dat er broedvogels zijn. Het aantal broedparen is in 
Nederland ongeveer 20.000, terwijl het aantal over-
winteraars op 200.000 exemplaren geschat wordt.

De kuifeend is een mooi voorbeeld van een vogel 
waarvan het aantal de afgelopen decennia is
gegroeid. Vanaf de jaren ‘50 is het aantal explosief 
gestegen, en sinds eind vorige eeuw is het aantal 
stabiel. 

Zo zie je maar, de ene vogelsoort verdwijnt of gaat 
in aantal achteruit, en de kuifeend is het wat dat 
betreft voor de wind gegaan. Gelukkig maar, want 
zo’n mooi eendje is echt een aanwinst voor ons 
land.

Het mannetje van de kuifeend,  
de kuif is hier goed zichtbaar

Een paartje kuifeenden

Het mannetje kuifeend in de vlucht



Van uw steunzool een leuke slipper of sandaal maken, 
die u zelf samenstelt in diverse materialen en kleuren

Nico Bakker
PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE
Registerpodoloog / Podoposturaaltherapeut

E el t s je  Fo lke r tsmawe i  1   Lee uwa rden
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

Visie
De visie van POW-er is om 
elkaar te versterken. We 
geloven in een platform 
dat gebouwd is op onder-
ling vertrouwen en respect. 
Samen hebben we een enorm 
netwerk , dat we kunnen inzet-
ten om elkaar te helpen.

Doel
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.

Missie
Gezamenlijk korte en lange 
termijnplannen maken om de 
ondernemers binnen Westein-
de een daadwerkelijk platform 
te bieden waarin de visie van 
POW-er aan de wijk (en uitein-
delijke 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 af-
gesloten met een gezellige barbecue.

www.pow-er.nl
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Bart van der Lecq is op 1 juli 1979 begonnen in het 
gezondheidscentrum “De Wissel” in Noordwolde en nu 
40 jaar later op 1 juli 2019 stopt hij  als fysiotherapeut in 
het gezondheidscentrum “Het Zorgplein” in de mooie 
wijk Westeinde. De cirkel is rond. Bert vertelt zelf:

Op 12 december 1981 heb ik mij vrijgevestigd in West-
einde in een pand in het oude winkelcentrum tussen de 
Spar en Rabobank en tegenover Ganzinga (sigaretten en 
tijdschriften). Met helemaal niks begonnen, dat was best 
spannend.

Het ging vanaf het begin meteen goed lopen, zodanig dat 
ik het niet meer alleen kon doen. De praktijk groeide maar 
door en in 1994 is Teun van Lohuizen in de maatschap 
gekomen. In 1999 zijn we verhuisd met de praktijk naar de 
grote zaal van het Swettehiem.

Dorinde Renkema en Kim Foppema-Jorritsma kwamen 
in 2010 de praktijk versterken. In 2011 trad Kim toe tot de 
maatschap. En in 2014 zijn wij verhuisd naar Het Zorgplein 
samen met verschillende disciplines. Korte lijnen werkt 
voor de patiënt effectiever. De maatschap zal door Kim en 
Teun worden voortgezet. Voor mijn werkzaamheden komt 
er iemand in loondienst bij naast Wendy Sonnega-Siderius, 
die Dorinde nog steeds vervangt.

Met enorm veel plezier heb ik mijn vak als fysiotherapeut 
kunnen uitoefenen. Echter sinds 2008 toen de vrije mark-
twerking in de zorg zijn intrede deed was het gedaan met 
de vrijheid van behandelen in de zorg. De zorgverzeker-
aars gingen toen alles bepalen. En nu nog zitten ze op de 
stoel van de behandelaars. 

Ook de administratieve belasting is niet leuk meer. Regels, 
protocollen, richtlijnen etc. maar waar is het patientenbe-
lang ? Er zijn mensen aan de onderkant van de maatschap-
pij die geen aanvullende verzekering meer kunnen betalen 
en ook het eigen risico mijden.
De wachtrij bij de voedselbank wordt groter en groter.

En de regering heeft een begrotingsoverschot van meer 
dan 11 miljard euro in 2018 ? De gezamenlijke ziekenfond-
sen hebben meer dan 10 miljard euro in kas terwijl 

4 miljard euro voldoende is als buffer. 
En de premie stijgt? Er is nog veel werk aan de winkel 
om ervoor te zorgen dat iedereen die zorg kan krijgen die 
nodig is.

Mijn werk is echter fantastisch en heb het met heel veel 
plezier uitgeoefend en daar kijk ik dan maar op terug. 
Maar ook dat ik in deze wijk heb mogen werken. Een 
groene, stabiele en innovatieve wijk. Woon er zelf ook 
al sinds 1982 samen met Geke (zonder haar had ik dit 
nooit kunnen bereiken) en onze 4 zoons, die in de loop 
der jaren uitgevlogen zijn. Inmiddels zijn wij trotse opa 
en oma van 4 kleinkinderen waar wij vanaf 1 juli nog 
meer van kunnen genieten.  
 
Hartelijke groeten, Bert van der Lecq.

- ingezonden -

Bert van der Lecq stopt met zijn praktijk als fysiotherapeut.

Zaterdagochtend 10 mei was de Oud Papier 
Ploeg weer actief in de wijk.  

Op de foto links, de chauffeuse Henriëtta 
en vrijwilliger Alidus Wanders, gekiekt bij zijn 
allereerste oud papier ophaal actie.
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SLOT STUK OF
SLEUTEL AFGEBROKEN?
onze monteurs staan voor u klaar!

24 uursservice
058 - 212 88 24

St. Jacobsstraat 10 
8911 HT Leeuwarden

info@sleutelspecialist.nu
www.sleutelspecialist.nu

UW SPECIALIST IN: SLEUTELS, KLUIZEN EN BEVEILIGING

De Sleutelspecialist is actief in het leveren, monteren en het 
geven van advies met betrekking tot sloten, sleutels, kluizen 
en beveiliging. Dit voor zowel de particuliere sector als voor 
bedrijven. Om te zien welke producten wij aanbieden kunt u 
ook kijken op www.sleutelspecialist.nu
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Festival Swettehiem 2019 in oud-Hollandse sfeer

Van woensdag 4 t/m vrijdag 9 september zal in de grote zaal van Wooncentrum 
Swettehiem, festival Swettehiem 2019 plaatsvinden. 

Het festival gaat 4 september van start met liedjes uit de oude doos tijdens een gezellige 
familiebarbecue. Op 5 september oud-Hollandse spellenmiddag en goochelaar Minze Dijksma. 

Vrijdag 6 september wordt het genieten tijdens de Hollandse muziekmiddag met optredens 
van Ria Valk, Anneke Douma en Ray Smids. Liedjes als: Dan moet je mijn zuster zien, 
Rocking Billy en Als ik de golven aan het strand zie, kent u vast nog wel! 

Anneke haar ijzersterke nummers zoals ‘t Woanskip en Bonkefeart, zingt u zo mee. 
Ray Smids sluit de middag af met méér Hollandse liedjes om mee te zingen.

Houd de website in de gaten voor meer informatie: www.festivalswettehiem.nl. 

Bovenstaande lessen vinden plaats in sportschool 
Ebert, Berliozstraat 24 van 9.30- 10.30 uur op de 
vrijdagmorgen. Door ziekte en vergrijzing komen 
er wat plaatsen vrij.

Heeft u interesse? 
We zijn iedere vrijdagmorgen van begin  
september tot eind mei in het bad aanwezig.  
De kosten bedragen € 20,- per maand.

Mocht u eerst een proefles bij willen wonen dan is 
dit altijd mogelijk. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u 
contact met Dora Jordan-Havenga opnemen.

Dora Jordan-Havenga
N. Haismawei 6  
tel. 058-2163339

Wij zijn een groep actieve ouderen die op de
vrijdagochtend oefenen in extra verwarmd water 
o.l.v. een fysiotherapeute. Wij doen de oefeningen 
in stand, om lijf en leden soepel te houden, in een 
ongedwongen sfeer. 

Waterliefhebbers gezocht!
Dat kan bij de gymnastiekvereniging “Nocht  
en Wille” voor 55+ in MFC Eeltsje’s Hiem.

Wij hebben een enthousiaste groep, die  
oefent op de woensdagochtend van 9.30 - 10.30 
uur. Daarna drinken we nog gezellig een kopje 
koffie.

Op woensdag 4 september starten we weer.

Kom gerust eens langs om te zien of het wat 
voor u is !

Werken aan uw conditie?



                                                                                                                                                                             

-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

Nou, het nieuwe pad door het midden van het Dorp 
is helemaal klaar. Het ligt er allemaal mooi vlak in, 
zodat de rollaaters en skoetmobielen er zonder 
moeite overheen kunnen. En de gemeente heeft 
mooie Lindebomen langs het pad geplant. 

Wat nou wel weer afvalt zijn die rare fietsenstangen 
midden op het pad bij het Dorpsgebouw en 
Swetterhiem. Die hadden ze vanzelfs langs het nieu-
we hekje voor het Dorpsgebouw langs moeten zet-
ten, want nu is de kans groot dat iemand die er in het 
donker loopt de botten breekt van die rare dingen. Nu 
nog mooie verlichting en dan is alles klaar. Ik vind het 
wel een komplementje waard voor de Leefbaarheid.

Het nieuwe Dorpsbestuur heeft de vaart er stevig in. 
Ze regelen allemaal avondjes voor de Dorpelingen en 
de kinders. Dat is vanzelfs mooi, want zo zie je elkaar 
nog eens. Maar dat ze twee keer het voetballen van 
Ajax laten zien is er vanzelfs helemaal bij door. Wat 
moeten we hier op het Dorp met dat grootstadse 
Ajax, we hebben toch ons eigen Campbuur, dat straks 
vlak bij het Dorp gaat voetballen. Grote flauwe kul 
dus, om die wedstrijden in het Dorpsgebouw te laten 
zien. Het is wat dat aangaat maar goed dat ze laatst 
hebben verloren.

In april was de voorjaars vergadering van het nieuwe 
Dorpsbestuur. Helaas konden ik en de Vrouw er niet 
bij zijn, maar ik hoorde dat er wel zestig mensen zijn 
geweest. Toen ik vernam dat mevrouw De Jong, die al 
vooraanstaand was in het bestuur, als voorzitster van 
het Dorpsbestuur is gekozen was ik best tevreden. Ik 
weet dat zij de boel goed in de handen heeft en van 
alles het naadje van de kous wil weten. Dus wat dat 
aangaat hebben we daar een goedeneen aan, net als 
de rest van het Dorpsbestuur.

In korten hebben we weer de jaarlijkse Dorpsmerke. 
Op 11 juni is het zover, dan barst het feest weer los. 
Ik hoop dat we dan een beetje goed weer treffen, dan 
kan ik met de pakezegger mooi naar de zweef en op 
de avond even naar het vollieballen kijken. Ik hoop 
ook dat ze voor een van de avonden weer mooie Hol-
landse muziek hebben, want daar zijn ik en de Vrouw 
gek op. Thuis draaien we nog vaak eens een plaatje 
van Gert en Hermien of mooie akkordionmuziek van 
de Kermisklanten.

Het zal dan eindelijks gebeuren: het oude biljart in het 
Dorpsgebouw zal goed worden nagekeken en weer 
helemaal in orde gebracht worden met een nieuw 
laken en ook de keuen worden gecontroleerd. Nou 
dat werd wel tijd want het biljart was zo scheef als 
een banaan, de ballen rolden allemaal naar een kant. 
Hopelijk is de zaak na de zomervakantie weer hele-
maal in orde en dan kunnen we weer met volle teugen 
genieten van het edele spel met de ballen.

Ik zei laatsleden tegen de Vrouw dat ik er over nadenk 
om weer lid van de Oudpapierploeg te worden. Want 
als je daar bij zit haal je vier zaterdagen in het jaar een 
paar uurtjes oud papier op en als dank krijg je dan één 
keer per jaar een feestmiddag en -avond met eten en 
drankjes, allemaal op kosten van het oudpapier! Nou, 
wie wil dat nou niet?
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R. Baarsma
R.K. Eleveld 
Huisartsenpraktijk Zarza

Ook vindt u bij ons de dependance van Gezondheidscentrum Bonnehûs. De huisartsen Eleveld en Baarsma en Huisartsen-
praktijk 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.

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 genees-
middelen kunt afhalen via een zelfbedieningskast, de serviclocker. Buiten onze aanwezigheid kunt u natuurlijk ook 
contact opnemen met:

U kunt bij Palet thuiszorg team Westeinde (088 5129201) en wijkverpleegkundige Henriette Wiersma  terecht voor aanvra-
gen 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   

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.  

058 - 215 92 21
058 - 212 62 59  
058 - 212 62 88

058 - 266 06 09
058 - 299 88 13

Apotheek Bilgaard 
Apotheek Bonnehûs

www.bonnehus.com

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 gekwali�ceerde fysiotherapeu-
ten bieden zij professionele zorg op maat. Er wordt uitgegaan van een persoonlijke benadering en begeleiding.
www.fysiotherapiewesteinde.nl

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  

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    

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    

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

Naast deze zorgverleners vindt u het hoofdkantoor voor de regio Noord van Zorgmaatwerk. Dit is een HKZ gecerti�ceerde 
zorginstelling die behandeling en begeleiding biedt voor mensen van alle leeftijden met een beperking als gevolg van een 
psychiatrische diagnose. 
www.zorgmaatwerk.nl

058 - 212 90 31

06 - 109 14 147

06 - 401 55 343

06 - 450 56 672

058 - 700 97 27         leeuwarden@logopedieisleuk.nl
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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!


