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Voor u ligt de laatste editie van de BuitenWesten van 2019.
Ook in het laatste deel van het jaar hebben we veel activiteiten. Alle activiteiten worden vermeld in de NieuwsFlits die
aan de leden gemaild wordt. Voor de lezers onder u die nog
niet lid zijn, meld je aan voor slechts € 10,- per jaar. U krijgt
kortingen bij veel activiteiten en u ontvangt de NieuwsFlits
via de mail.
Op 27 september is de nieuwe burgemeester Sybrand Buma
op kennismakingsbezoek geweest in onze wijk Westeinde.
Het bestuur heeft de burgemeester rondgeleid en geïnformeerd over het reilen en zeilen van de wijk.
In zijn bedankbrief aan de Westeinders schreef de burgemeester dat hij Westeinde als een prachtige, mooie groene
wijk heeft ervaren. Tevens was hij onder de indruk van de inzet op het gebied van sport, spel en bewegen in de wijk. Met
name van alle speelveldjes, de voetbalkooi en beweegtuin
die ook op deze dag goed gebruikt werden. Ook vond hij
ons wijkgebouw erg mooi. Hij was verbaasd toen hij hoorde
hoeveel vrijwilligers actief zijn in de wijk en zich belangeloos
inzetten.
Wij zijn als bestuur trots op de activiteiten die door al onze
commissies georganiseerd worden. Toch proberen we nog
meer activiteiten te organiseren, met name voor de leeftijds categorie van dertig tot vijftig jaar. De jeugd en de
ouderen komen al vrij goed aan bod. Wie o wie heeft ideeën
voor deze leeftijdsgroep? Misschien zijn er jonge Westeinders, die naast hun drukte voor werk en gezin, toch een
activiteit voor hun rekening willen nemen.
Even los komen van alle dagelijkse beslommeringen en iets
doen met en voor de wijk. Heb je ideeën, stuur een mailtje
naar info@wijkbelangwesteinde.nl en wij kijken of het
realiseerbaar is.
Ik wens u allen een mooie decembermaand en hopelijk zien
we elkaar in goede gezondheid bij de activiteiten in 2020.
Namens het Bestuur Wijkbelang Westeinde
Thijs de Jong
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Vlnr: Thijs de Jong, Michel Ferwerda, Pieter Bouwer, Hans Vossenberg, Geertje de Jong, Robert Roosjen en Eelke Brantsma

Michel Ferwerda
Ik ben Michel Ferwerda, 45 jaar
en vader van twee zoons: Jens en Jur.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben gerechtsdeurwaarder voor Flanderijn Incasso en
Gerechtsdeurwaarders. Het kantoor is in Appingedam,
maar ik ben werkzaam in heel Noord-Nederland.
Wat zijn jouw hobby’s?
Ik ben van origine een echte sportman en ik deed
verschillende sporten zoals judo, kickboksen, fitness
en voetbal. Nu doe ik het rustiger aan, maar ik voetbal
nog bij Leovardia in het 45+ team. En als het mooi
weer is, stap ik nog regelmatig op de racefiets.
Wat is tot dusver je indruk ?
Het bestuur is een relatief jong en enthousiast team
wat probeert zoveel mogelijk het wijkbelang te
behartigen. Ik hoop daar een steentje aan te kunnen
bijdragen.
Het leukste dat ik hier heb meegemaakt is…
Ik zit nog maar relatief kort in het bestuur en heb nog
weinig meegemaakt wat dat aangaat. Ik ga er van uit
dat er nog heel veel leuke dingen gaan komen.
Heb je een tip voor (toekomstige) vrijwilligers?
Doe zo nu en dan eens iets voor een ander. Of je nu
een taalmaatje bent, achter de bar staat in het wijkgebouw of helpt met oud papier. Je ontmoet andere
mensen, leert wat en het geeft je bovendien een
goed gevoel.

Even voorstellen:
nieuwe bestuursleden
Robert Roosjen
Ik ben Robert Roosjen, 44 jaar en
sinds 2006 woonachtig in Westeinde.
Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als ICT-projectleider
bij het CJIB (bekend van de boetes)
Wat zijn jouw hobby’s?
In mijn vrije tijd ga ik regelmatig sporten; fitness, kaatsen, hardlopen en wandelen. Daarnaast ben
ik een filmliefhebber.
Wat is tot dusver je indruk?
Tot dusverre heb ik een enthousiaste ploeg gezien,
zowel bestuur, de commissies als ook alle vrijwilligers.
Iedereen is vol enthousiasme bezig om onze wijk
levendig te houden.
Het leukste dat ik hier heb meegemaakt is...
Ik vind het wijkfeest ieder jaar weer een hoogtepunt.
Een tip voor (toekomstige) vrijwilligers?
Ja hoor, kom gewoon eens langs en laat ons weten
waar je interesses liggen en wat je eventueel zou
willen doen binnen de wijk.
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Welkom burgemeester Buma!
Vrijdag 27 september was een spannende dag, want
onze nieuwe burgemeester Sybrand Buma maakte
een kennismakingsfietstocht door vier wijken: Nijland, Huizum-West, Valeriuskwartier
en Westeinde.
Geertje de Jong en Hans Vossenberg fietsten mee,
samen met een aantal bestuursleden van de drie andere wijken. Na de ontvangst in MFC Westenkwartier fietste het gezelschap via het Schapendijkje de
wijk in. De eerste stop was bij de melktap van boer
Tamminga, waar een wijkbewoner net op dat moment
melk tapte. De burgemeester vond de melktap een
mooi initiatief en vroeg: ‘Wat kost het?’ Het speelveld
was de volgende bestemming en onder

weg vertelde Geertje over de grafheuvel. Burgemeester Buma bleek verrassend goed op de hoogte
te zijn, want hij zei zelf dat de familie Dorhout daar
hun familiegraf heeft.
Bij het speelveld, de beweegtuin en de pannakooi,
hadden de groep-achters van de Albertine Agnesschool veel plezier met hun gymles. Op elke plek was
ruimte voor een gesprekje met de kinderen en in de
beweegtuin ging zelfs de burgemeester even sportief
bezig.
Intussen was het in MFC Eeltsje’s Hiem spic en span,
was de koffie gezet en op de tafel stonden lekkere
hapjes klaar. Vrijwilligers Jacques, Jaap,
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Siska, Cilian en Corry begroetten het gezelschap bij
binnenkomst. Na de kennismaking vertelden zij over
hun werk als vrijwilliger. Burgemeester Buma vond
het heel bijzonder dat ruim 100 vrijwilligers actief zijn
bij Wijkbelang. ‘Een hele prestatie!’
Daarna was het tijd voor een rondleiding door het gebouw, koffie, hapjes en leuke gesprekken aan tafel.
Weer buiten resulteerde een toevallige ontmoeting
met Henk de Wit erin, dat de burgemeester ook alles
kreeg te horen over het zonnepark in wording en het
toekomstbeeld van een duurzaam Westeinde. Het
tegelplateau werd de een na laatste stop. De burgemeester bekeek het met aandacht en vond de foto’s
van wijkbewoners een superidee!
De allerlaatste stop was bij het oude spoor, waar Hans
vertelde over de glorietijd van het Dokkumer Lokaaltje. En toen, ja toen fietste de burgemeester Westeinde uit, op naar Nijland en Huizum-West.
Geertje en Hans vonden het een prachtige dag:
‘Burgemeester Buma is open, toegankelijk en oprecht
geïnteresseerd in mensen. Hij kan ook goed luisteren
en stelde gerichte vragen over allerlei onderwerpen’.
Geertje voegde er aan toe: ‘En hij is heel aardig!’

Tekst: Corry van der Meer
Foto’s: Siska Alkema

Eind oktober lag er een brief in de bus:

Beste Westeinders,
Hartelijke dank voor de warme ontvangst in uw wijk.
Wat een mooie groene wijk is Westeinde! U heeft ingezet
op veel sport en spelplezier en dat werd goed gebruikt.
Uw wijkgebouw is één van de mooiste wijkgebouwen
die ik zag. Ik trof daar ook veel betrokken vrijwilligers.
Mooi om te zien! Ik hoop u bij een volgende gelegenheid
weer te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Sybrand van
Haersma Buma.
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´Steun vind ik ook
in de wijk´
Ontmoet Klaas
Dijkstra, sinds 2010
gediagnosticeerd
met Parkinson

Fietsend door de wijk zoek ik naar het
adres van Klaas Dijkstra (61). Gedurende
mijn zoektocht word ik door diverse mensen
begroet. Een eigenschap die deze wijk siert.

Tekst: Annemarieke Visser
Foto’s: Egbert Sepp

Ik vind het huis van Klaas en bel aan. Klaas
leidt mij rond. Een prachtig hoekhuis met
een geweldige serre, prachtig buitenterras
en met alle ruimte. Maar ook een huis dat alvast toekomstbestendig is gemaakt. Sinds
2010 is Klaas namelijk gediagnosticeerd met
Parkinson. Maar wie is Klaas en wat geeft
hem kracht?
BuitenWesten 8

´Mijn vrouw is de spil in het gezin.´
In 1957 werd Klaas geboren in Akkerwoude. Klaas
woonde jaren in Joure en kreeg samen met zijn vrouw
Janet vier kinderen: Frank, Kirsten, Rob en Rachel. In
1998 verhuisden zij naar Westeinde.
´Ik werkte altijd buiten de wijk als sportleraar aan
het ROC Friese Poort. In 2015 ben ik door de Parkinson gestopt met werken. De ziekte heeft mijn leven
enorm beïnvloed. Je wereld wordt steeds kleiner. Je
wordt onzeker, want je kunt bepaalde dingen niet
meer. Zo tril ik regelmatig en heb ik last van overbeweeglijkheid. Dit komt door het tekort aan dopamine. Door medicijnen wordt dit aangevuld, maar
die hebben bijwerkingen. Zo ben ik constant op zoek
naar de juiste balans’, aldus Klaas.
Steun aan elkaar
Frank, de oudste zoon van Klaas, is ook een bekende in de wijk. Klaas: ´Zo gaan we geregeld samen
kaarten bij de kaartclub. Maar we zwemmen en
pitch-en-putten ook samen. We halen steun uit elkaar. Door mijn ziekte kwam ik thuis te zitten en daar
kon ik niet goed tegen. Hierdoor ging ik op zoek naar
contacten in de wijk. Ik haal namelijk kracht uit het
doen van leuke dingen en onder de mensen te zijn.
Door te kaarten en jeu de boules kan ik mijn zinnen
verzetten. Door die activiteiten beïnvloed ik mijzelf
positief.´
Ondanks dat hij een ondernemend type is, probeert
Klaas zijn ziekte te aanvaarden. Het geloof speelt
hierbij een belangrijke rol. Klaas: ´Ik wil niet achter
de geraniums gaan zitten. Ik probeer zoveel mogelijk
mee te doen, al wordt dit steeds lastiger. De zwaktes
die je vroeger al had, komen door de ziekte versterkt
naar voren. Zo ben ik altijd heel enthousiast en vind

ik het moeilijk om mijn grenzen aan te geven. Dit is
voor mij nu een nog grotere valkuil.´ Toch probeert
Klaas zoveel mogelijk te ondernemen.
Zo is de familie Dijkstra afgelopen zomer met elkaar
naar Ameland geweest. Klaas: ´Ik wil veel plezier maken met elkaar. Nu herinneringen maken voor later.
Zo ga ik ook bewust bijna elke dag even naar mijn dementerende moeder. Met aandacht voor elkaar, help
je elkaar.´
Het gezinsleven
Maar ook aandacht voor zijn gezin vindt Klaas erg belangrijk: ´Ik heb met alle vier de kinderen een goede
relatie. Zo ga ik bij Rob, die bij SC Cambuur werkt,
kijken als hij moet voetballen Maar de echte spil van
het gezin is mijn vrouw Janet. ZIj doet alle klussen
in huis. Ik help waar ik kan, maar dit lukt niet altijd.
Samen gaan we geregeld wandelen met onze herdershond door de wijk. Janet blijft altijd positief.
Ik heb veel bewondering voor haar.´
De ziekte Parkinson zette het leven van sportman
Klaas op een ander spoor dan hij gedacht had. Toch
heeft de ziekte hem ook veel geleerd.
Klaas: ´Ik probeer er meer voor een ander te zijn. Om
aandacht te geven én tijd. Elk mens heeft egoïsme in
zich. Door dat bij jezelf te ontdekken, kun je dit veranderen. Door tijd te hebben voor de mensen om je heen
word je waardevol voor elkaar. Ik vind het daarom ook
mooi om te zien hoe sommige mensen in onze prachtige wijk Westeinde met elkaar omgaan.
Hoe lief iedereen voor elkaar is, hoeveel tijd ze voor
elkaar vrij maken. Dat vind ik erg bijzonder en geeft
mij steun, juist nu ik het zo hard nodig heb.´
BuitenWesten 9
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Al 65 jaar
een bijzonder paar
Eelke en Jikke Idsardi-Schuiteboer
vieren op 14 december as.
hun 65 jarig huwelijksjubileum!
Van harte proficiat met jullie
briljanten huwelijksdag!

14 december
1954 - 2019

in memoriam
Douwe Glas 1938 - 2019
Ons bereikte het verdrietige bericht dat Douwe Glas
op 3 oktober, na een periode van afnemende gezondheid is overleden. Douwe was een bekende in onze
wijk. Hij was getrouwd met Anne Glas-Krol en hun
drie kinderen zijn in Westeinde opgegroeid.
Ze hebben ruim 40 jaar in onze wijk gewoond en in
die tijd waren ze beiden als vrijwilliger actief bij de
wijkvereniging (nu Wijkbelang).
Douwe was een creatief mens. Hij maakte beelden
van speksteen en fotograferen was zijn lust en zijn
leven. Hij maakte ook foto’s voor de wijkvereniging,
en Anne is door haar vele werk zelfs erelid geworden.
Na het overlijden van Anne in 2016, werd het voor
Douwe steeds moeilijker om alleen te leven. Hij verhuisde uiteindelijk naar woonzorgcentrum Erasmus
waar hij goed werd verzorgd.

Douwe zijn voorouders kwamen uit het oosten van Europa, een gebied dat soms Duits
of Pools was of onder Mongolië viel. Zij zijn via
Duitsland naar Nederland gekomen en uiteindelijk hebben ze zich in Leeuwarden gevestigd.
Dankzij hen hebben wij Douwe lang als wijkbewoner in onze midden mogen hebben. Wij
wensen de familie veel sterkte met het verlies.
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In deze rubriek maakt u kennis met de vele vrijwilligers van Wijkbelang Westeinde. Ontmoet Jordi
Mijnheer, een van onze jongste vrijwilligers én columnist in de BuitenWesten. “Op zijn Jordi’s”,
zijn eerste column, is verderop in dit blad te lezen.
Nil Volentibus Arduum, is een motto dat te lezen is in Jordi’s
WhatsApp info. Het betekent: niets is te moeilijk voor hen
die willen. Een motto dat heel goed bij hem past. Jordi is
sinds vorig jaar als vrijwilliger actief bij het wijkfeest.
Hij vertelt dat voorzitter Geertje hem heeft gevraagd en
dan zeg je uiteraard geen nee. Hij stortte zich met veel
enthousiasme op de PR en social media van het wijkfeest.
Jordi studeert communicatie en weet als geen ander hoe
belangrijk PR is voor het slagen van activiteiten. ‘Het wijkfeest heeft een goede basis’, vertelt hij. ‘Er zijn terugkerende activiteiten zoals volleybal, bingo, kinderactiviteiten en
dergelijke. Dit jaar was de pubquiz nieuw en meteen een
enorm succes!’ Jordi is coach van het volleybalteam onder
de naam West-Soldaten. Met zo’n naam moet je wel winnen en dat is dan ook al twee keer gebeurd. Afgelopen wijkfeest heeft het team niet gewonnen maar in 2020 gaan ze
de strijd weer aan!
Een bijzondere ervaring voor Jordi was zijn buitenlandstage
in Hongkong, dat even groot is als de provincie Utrecht,
maar waar veel meer mensen wonen. Hongkong heeft
ruim zeven miljoen inwoners, terwijl de provincie Utrecht
‘slechts’ 1,3 miljoen inwoners telt. Hij koos bewust voor
deze stageplek want het is vrij goedkoop, er is veel te zien
en de voertaal is Chinees en Engels. Hij vond het ook belangrijk om echt op zichzelf aangewezen te zijn. Logisch
want: niets is te moeilijk voor hen die willen…
Hij vierde zijn 23e verjaardag in Hongkong en dat is toch
heel bijzonder. Ik wil graag weten hoe hij het verblijf heeft
ervaren en welke opvallende verschillen hij heeft opge-

merkt. Van een cultuurshock heeft Jordi totaal geen last
gehad. Wat onder meer opviel was het gebruik van bamboe
bij de bouw van een steiger, rijst en noedels in plaats van
brood en het intensieve gebruik van de telefoon.
‘De mensen zijn meer op zichzelf en de werkdruk is hoger
dan in Nederland’, heeft Jordi gemerkt. Vrije tijd wordt in
parken doorgebracht en senioren zijn actief in beweegtuinen. Dan weet hij nog een opvallend verschil: hier willen
mensen bruin worden maar daar lopen ze onder een parasol!
Dichterbij huis speelt Cambuur een rol in zijn leven want
hij heeft samen met zijn vader en opa een seizoenkaart.
De liefde voor Cambuur wordt van generatie op generatie
doorgegeven, en het nieuwe Cambuurstadion kan hen
niet snel genoeg worden gebouwd. ‘Lekker dichtbij ook’,
lacht Jordi. Samen met vrienden uit de wijk voetbalt hij bij
SSS’68, de voetbalclub van Marsum. Volgend jaar is er weer
meer tijd voor leuke dingen want hij is druk met de laatste
fase van zijn opleiding en studeert in december af.
Toekomstdromen heeft Jordi ook, want na even nadenken
zegt hij dat het misschien wat cliché is, maar dat hij nog
veel van de wereld wil zien en wil genieten. Hij heeft Vietnam, Bali en de Filippijnen bezocht en Tsjernobyl staat op
zijn verlanglijstje.
Een tip heeft hij ook: veel inzetten op de jeugd en jongeren.
Een hele goede tip waar Wijkbelang al hard aan werkt!
Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema
BuitenWesten 13

WASMACHINE DUUR?

ROTECO

NIEUW & GEBRUIKT WITGOED
o.a. wasmachines, koelkasten,
drogers, vaatwassers, fornuizen.
Minimaal 100
stuks op voorraad!
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Dezelfde praktijk in een nieuw jasje.
In het hart van Westeinde ligt het Zorgplein. Een plein
waar specialistische zorg te vinden is en waar diverse
specialisten hun werk uitoefenen. Eén van die praktijken is de fysiotherapiepraktijk van Teun van Lohuizen
en Kim Jorritsma. De praktijk zit al tientallen jaren in de
wijk maar na een forse verfrissing van o.a. de uitstraling,
is nog meer gebeurd.
Opfrisbeurt van de praktijk
De praktijk is al enkele tientallen jaren gevestigd in Westeinde. Teun is sinds
1994 werkzaam in de
maatschap en Kim sinds
10 jaar. Dat maakt dat
voor de patiënten, al
dan niet van uit of buiten de wijk, al geruime
tijd dezelfde gezichten
in de praktijk zitten.
Dat creëert vertrouwen, herkenning en een
goede band. ‘En dat is
voor ons ook heel belangrijk. Het is al vervelend
genoeg dat je naar de
praktijk moet komen,
maar we zien dat er onderling een goede sfeer
hangt. De mensen in de
wachtkamer kennen elkaar vaak, dus dat zorgt
al snel voor een gezellig praatje’, aldus Kim.
Dit gegeven wordt extra benadrukt door Teun. ‘Sinds het
bestaan van deze praktijk staat de persoonlijke benadering
voorop. Je bent soms lange tijd met de patiënt bezig dus
dat is het vertrouwen extra belangrijk’.
Dat gevoel van vertrouwen en herkenning, is sinds de opfrisbeurt van de praktijk eigenlijk ook nooit weggegaan.
In mijn optiek kun je een verbouwing of renovatie nog zo
grandioos aanpakken, als de basis – het gevoel – daarmee
niet meer hetzelfde is, sla je de plank goed mis. Gelukkig is
dat niet gebeurd en is er in de praktijk een win-win

situatie ontstaan. Het is goed om te blijven ontwikkelen en
te vernieuwen, maar Teun en Kim houden te aller tijde het
belang van de patiënt centraal voor ogen.
Nieuwe specialismes
Sinds dit jaar is Bert niet meer werkzaam bij de praktijk.
Reden te meer om het team van Teun en Kim uit te breiden met nieuwe collega’s. En dat is gelukt want sinds enkele maanden zijn Rianne en Wendy bij de praktijk komen
werken. ‘Het is belangrijk om te blijven innoveren. De
techniek en de zorg staan nooit een seconde stil en dat zorgt
er voor ons ook voor dat we
moeten maar ook willen blijven
ontwikkelen. Met Rianne en
Wendy maken we daarmee al
een stap in de juiste richting om
meer zorg op maat te kunnen
bieden’, aldus Kim. En daarmee
bedoelt Kim dat beide dames
specialistisch zijn op het gebied
van oncologie, oedeemtherapie
en dry-needling. ‘Die specialistische zorg is erg belangrijk.
Voorheen gingen we ook mee
met onze tijd maar doordat
Rianne en Wendy zich hier
specifiek op richten, breiden we
onze zorg dermate uit dat we
patiënten ook gerichter kunnen
helpen’, vertelt Teun.
In de verhalen die ik tot nu toe over de mensen in Westeinde heb geschreven, komt altijd het gevoel naar boven dat
men in deze wijk voor elkaar zorgt, iets over heeft voor een
ander maar misschien nog wel het allerbelangrijkste, dat
er vertrouwen onderling is. Ook Teun en Kim geven mij dat
gevoel en hoor dat ook terug in hun praktijk. Door de mens
en hun gevoel voorop te stellen, draaien zij een succesvolle
praktijk. Er wordt goed nagedacht, geïnnoveerd en gespecialiseerd om de zorg zo goed mogelijk tot uitvoering te
brengen.
Tekst: Annemarieke Visser
Foto: Egbert Sepp

Op 15 december gaat de nieuwe dienstregeling van Arriva
in. Voor de wijk Westeinde zijn er enkele wijzigingen:
De routevoering naar de wijk wijzigt. Lijn 1 rijdt niet langer
via de Vosseparkwijk en Harlingerstraatweg maar via de
Slauerhoffweg.

Op het kaartje hiernaast is de nieuwe route weergegeven
In Westeinde zelf blijven de route en haltes hetzelfde,
zie eveneens kaartje hier rechts.
De frequentie en reistijd blijven ongewijzigd, wel kunnen de
vertrektijden enkele minuten verschuiven. Vanaf eind november
treft u op arriva.nl alle nieuwe vertrektijden aan. Ook alle bushaltes
worden van de nieuwe reisinformatie voorzien.
Bron: Ate de Haan, Verkeerskundige Team Mobiliteit en Ruimte
van Gemeente Leeuwarden
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Zonderland Zonnepanelen BV
Tilledyk 4, Minnertsga
T. 0518 - 471366
www.zonderlandbv.nl
info@zonderlandbv.nl

DÉ zonnepanelen
specialist uit uw regio!
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Eerste paal voor
Zonnepark Westeinde
Eindelijk was het zover! Op 19 september sloeg
wethouder Herwil van Gelder de eerste paal in de
grond voor Zonnepark Westeinde.
Actieve wijkbewoners zetten zich al sinds 2014 in voor
een eigen zonnepark. Door de aanleg van de Haak om
Leeuwarden raakte een deel van de oude Harlingerstraatweg buiten gebruik. Deze ontwikkeling bood een
uitgelezen kans om daar een zonnepark voor de eigen
inwoners te bouwen.
De gemeente en provincie waren enthousiast maar de
realisatie van het zonnepark bleek niet zo gemakkelijk.
Henk de Wit van de Stichting Westeinde Energieneutraal
zegt hierover het volgende: ‘Het was heel ingewikkeld,
er volgden jarenlange onderhandelingen met allerlei
instanties. Ik denk dat we in Friesland het enige wijkinitiatief zijn geweest, dat er op deze manier
in geslaagd is om het voor elkaar te krijgen’.
Meestal zijn bedrijven de initiatiefnemers maar hier gaat
het om een woonwijk, en dat maakte de financiering lastig. Het is toch gelukt, weet Henk en trots vertelt hij dat
de SWE 2,5 miljoen bij elkaar heeft gekregen.
De provincie blijft grondeigenaar en steunde het project
via het Fries Schone Energie Fonds.
Energiebedrijf ENGIE bouwt het park dat zal bestaan uit
10.000 zonnepanelen die 3 megawatt stroom opwekken en ongeveer duizend huishoudens voorzien van
duurzame elektriciteit. Naar verwachting wordt het park
in mei 2020 aangesloten. De initiatiefnemers blijven
nieuwe plannen bedenken met als doel Westeinde
energieneutraal te maken.
Bron: Leeuwarder Courant

Tekst: Corry van der Meer
Foto’s: Siska Alkema

Ook als

buitenolie

PARKETLEGSERVICE

voor al uw

buitenhout

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudig
onderhoud

zwevend parket
visgraat parket
Laminaat
PVC
parket schuren
(meubel)olie
lak
buitenolie (schutting-tuinhuis)
traprenovatie
diep reinigen harde vloeren
Noordvliet 489
8921 HJ Leeuwarden
T. 058 216 63 47
info@frieseparketlegservice.nl
www.frieseparketlegservice.nl

NIEUW IN WESTEINDE:

Voor al uw:







Snijbloemen
Binnen & buitenplanten
Cadeauartikelen
Glaswerk
Bruidswerk
Rouwwerk
WWW.BLOEMENHETWESTEN.NL

Voor verzorgde en pijnloze voeten
GEVESTIGD IN CRYSTALIC BUSINESSPARK

Voor afspraken kunt u bellen met: 06-22666198
of mailen naar: info@pedicuresigrid.nl
Gratis parkeren • Rolstoelvriendelijk
Ook in de avonduren beschikbaar

Valeriusstraat 65 - 8916 EA Leeuwarden - 058-213 95 46
info@bloemenhetwesten.nl

Foto’s: Siska Alkema

Intocht van Sinterklaas op zaterdag 23 november

Alles mag groeien & bloeien
in Doety haar tuin

Een groene tuin
Volgens een onderzoek door het vakblad
Stad+Groen en Cobra Groeninzicht, staat Leeuwarden op de derde plaats in het klassement van
minst versteende gemeenten. Slechts 59% van
de tuinen is echter ‘groen’ te noemen en daarmee
staat Leeuwarden op de vijftiende plaats. Een ‘stenen’ tuin is minder werk, is een veel gehoord argument. Maar is dat wel zo?
Als ik een afspraak met Doety Tamminga heb, is het al nazomer en bloeien de witte anemonen uitbundig. Samen
met de hortensia’s en grassen zien de borders er prachtig
uit. Doety is een enthousiaste tuinliefhebber en dat werkt
aanstekelijk want haar kinderen hebben ook een bloementuin. Zelf groeide ze ook op met de vanzelfsprekendheid van een tuin. Een groentetuin heeft Doety ook gehad
maar dat vond ze minder leuk. De slakken wisten de sla
altijd eerder te vinden dan zijzelf.
Tuinieren is altijd mooi, weet Doety. ‘Ik krijg er veel ener-

Tekst: Corry van der Meer
Foto’s: Siska Alkema
gie van. Het is plezierig om even door de tuin te lopen en
gezond is het ook.’ Bloemschikken vond ze ook leuk, maar
nu niet meer. ‘Zonde om te plukken’, zegt ze lachend. In
het voorjaar is ze met haar zus naar het Engelse York
geweest om daar tuinen te bekijken. Ze hebben genoten
van de statige en voorname landhuizen en kastelen met
hun romantische tuinen met bloemenborders, slingerpaadjes en zitjes om van dat alles te genieten. De Kleine
Plantage in Eenrum en de tuinen van de beroemde landschapsarchitect Mien Ruys in Dedemsvaart vindt ze ook
prachtig. Ze doet soms ideeën voor haar eigen tuin op.
Is een tuin veel werk, vraag ik haar. ‘Alleen de eerste keer in
het vroege voorjaar’, vertelt ze. ‘Daarna mag alles groeien
en bloeien en is het een kwestie van een beetje bijhouden.
Een tuin winterklaar maken, hoeft ook niet. Het is voor
egels, insecten en vogels juist goed om niets te doen.’ Vorig
najaar heeft ze Allium bollen geplant. In het voorjaar waren
de paarse sieruien een blikvanger in de tuin. Bijen zijn gek
op Allium en dat is mooi meegenomen. Geel in de tuin, dat
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is niets voor Doety. Ze houdt meer van paars, roze en
wit. Ik vraag welke bloemen favoriet zijn en dat weet ze
meteen: akelei in het voorjaar, ooievaarsbek in de zomer
en anemonen en grassen in het najaar.
Grasmaaien wordt door de kleinkinderen gedaan. Deze
klus gaat van kind tot kind en maaien met de motormaaier is uiteraard extra leuk! Het gras blijft liggen
want zo wordt het gazon natuurlijk bemest. Kunstmest
is helemaal niet nodig, volgens deze tuinliefhebber. Ze
heeft ook tips: ‘Geniet van de tuin en maak je niet druk
als een bepaalde plant het minder goed doet. Dat komt
het jaar daarna wel weer. Plant alles lekker vol en wees
niet te precies.’
Dan maken we een wandeling door de sfeervolle tuin
met de borders, de vijver met aan de randen rietsigaren
en lilaroze kattenstaart, de zonnewijzer (een cadeau van
de kinderen), het beeld van Ed Schweigmann en de fruitbomen. Niet alle fruitbomen doen het even goed, heeft
Doety gemerkt. Vorig jaar zaten er wel 2000 goudrenetten aan de boom en dit jaar maar een paar. Toch
zijn er ook bomen met takken die zwaar zijn van de
appels of peren. Het teveel aan fruit geeft ze weg. Een
Ginkgo biloba heeft ook een plekje in de tuin, het is een
langzame groeier met een mooi blad in een waaiervorm.
Heb je nog een droom of een wens voor je tuin, wil ik
weten. Nee ze kan niets bedenken, maar dan bedenken
we samen een mooi plan! Volgend voorjaar organiseren
we een tuinenroute in Westeinde, hoe leuk is dat?
‘Jij kunt ook meedoen’, zegt Doety en dat ga ik zeker
doen. Een week later heb ik Allium bollen gekocht want
die paarse bollen staan ook vast mooi in mijn tuin.

In het voorjaar 2020 is de
tuinenroute in Westeinde.
Heeft u een tuin en doet
u ook mee met de

Meedoen aan tuinenroute?
Stuur een mailtje naar:
redactie@wijkbelangwesteinde.nl

TUINENROUTE?
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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 elts je Folker tsm awei 1 Leeu ward en
www.bakkerpodologie.nl

06-109 1 4 1 47

Registerpodoloog en Podoposturaaltherapeut
Aangesloten bij stichting LOOP

Vrijwilligersfeest voor ruim 100 vrijwilligers!
In september werden alle vrijwilligers van
Wijkbelang Westeinde verrast met een persoonlijke uitnodiging van het bestuur. Op 5 oktober was
er speciaal voor hen een feestavond georganiseerd
met een heerlijk buffet, livemuziek en nog meer.
De opkomst was groot; in MFC Eeltsje’s Hiem werden
de tafels gedekt voor 84 gasten! De avond begon met
een feestelijk glaasje prosecco en een korte toespraak
van voorzitter Geertje de Jong.
Ze bedankte de vrijwilligers die zich met zoveel enthousiasme inzetten, en benadrukte het belang van
verbinding zoeken met elkaar. Verbinding was precies
wat de feestcommissie ook voor ogen had, want na
het buffet werd het hele gezelschap in teams verdeeld.

De feestcommissie presenteerde een quiz met Siska en Jaap als quizmasters. Het ging er fanatiek aan
toe maar team groen (zie onderstaande foto) had de
meeste punten en won de prijs. De prijs zorgt voor
nog meer verbinding want die is: in januari een activiteit organiseren voor de wijk! We zijn heel benieuwd
wat het gaat worden! Daarna was er een optreden
van Kevin en Andre die door interactie met het publiek, de avond tot een supergezellig einde wisten te
brengen. Ieder kreeg een presentje uit de Wereldwinkel mee naar huis, en de feestcommissie ook nog
een grote bos bloemen als dank voor de organisatie.
Het was een prachtige avond en zowel het bestuur
als de feestcommissie, kreeg in de weken daarna
vaak te horen dat het zo’n mooie avond was geweest. En: ‘We kunnen wel vaker een quiz doen!’
Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema
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Ontwerp | Aanleg | Bestratingen | Renovatie | Onderhoud

HOVENIERVANDERZEE.NL
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Kerst, mijn verhaal 2019
Gezellig, novembermaand en het is guur, regenachtig en donker maar koud, nee dat is het niet dit jaar.
Heerlijk wezen schilderen vanavond, met elkaar een mooi resultaat. Dan komt de vraag: wil je een verhaal
schrijven voor het kerstnummer? Oei, nog nooit gedaan, maar als je het niet probeert weet je ook niet of
je het kan. Dus in de pen geklommen en hier is mijn verhaal.
De decembermaand is nu voor mij anders, zelf invullen, wat ga ik doen? Voor mij is kerst met elkaar;
voor mij is kerst gezelligheid, samen eten, warmte,
gesprekken, familie. Voor mij is kerst nu. Ik maak mijn
huis gezellig, zet de kerststal weer neer. Het bedenken
van een diner, wat ga ik koken, boodschappen doen.
Kerst-kerstmis
Naar de nachtmis gaan, kerstliederen met elkaar zingen en thuis de cd luisteren. Het kerstverhaal vertellen, de kerststal bewonderen in de kerk en thuis. Vorig
jaar, 2018 overkwam het mij, ik ben nu alleen, wat ga
je doen.
Kerst, het verhaal is eigenlijk prachtig. Daar gaan
ze samen, van alles mee. Zij reist op een ezel en hij
lopend met een staf. Op reis, op zoek naar onderdak,
op zoek naar... ja wat? Ze vinden een lege stal en zijn
helemaal blij. Beschut voor de nacht, warmte van het
stro en hun ezel. Hun zoon wordt geboren in die
nacht, wat een blijdschap, wat een geluk. Ieder die het
hoort, zegt het voort en komt hen begroeten.
Kindje Jezus is geboren in de stal in Bethlehem.
Dit is het kerstverhaal, dit willen we allemaal. Met elkaar vieren en feesten. De eerstgeborene, het is een wonder.
Nu nog na al die eeuwen. Ik ga het vieren met mijn familie, kinderen en kleinkinderen.En jullie lezers, jullie allen
wens ik hele fijne feestdagen. Geniet, maak het gezellig ook al ben je alleen. Het kan, want als je het niet probeert
weet je niet of het lukt. Dus maak er wat van, ik denk aan al die mensen, alleen is niet eenzaam. Maak er wat van:
een kaars, een broodje, een muziekje, dat is het helemaal.
Zalig kerstmis en voor straks een gelukkig nieuwjaar.
Tekst en afbeelding (aquarel) door
Cilia van Duuren-Bouwmeester
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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.

Ste

rk

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

Pure Indulgence Beauty Studio is gevestigd in het
RengersState gezondheidscentrum
Bekend door de permanente make-up, maar ook is hier
een schoonheidssalon aanwezig. De schoonheidsspecialistes staan voor u klaar of u nu wilt ontspannen, de spieren
los wilt laten masseren, u hulp nodig heeft met huidverbetering of huidverzorging, of nieuwe wimpers wilt laten
plaatsen. De wenkbrauwen en lash lift zijn momenteel de
meest populaire behandelingen, hier wordt door Lisette
ook de officiële Elleebana training van gegeven voor noord
Nederland.
Nu ook Permanente make-up basis en PowderBrows trainingen van PhiAcademy voor iedereen die een carrière switch
wilt maken.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak,
kijk op www.permanentemakeupfriesland.nl

www.elkedierenarts.nl

Elke dierenarts
Leeuwarden

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.

Mondzorg Stiens
Jouw mondhygiënist voor
Stiens en omstreken.
Ruime ervaring
Angstbegeleiding
Jeugd tot 18 jaar gratis
Vergoeding vanuit uw
tandartskostenverzekering

Afspraken ook op avond en
zaterdagen
Parkeren voor de deur
Corrie Dijkstra Mondhygiënist
Nije Poarte 21, 9051MA Stiens
Tel:0621592951

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

De huismus
Het klinkt zo saai, het woord ‘huismus’, maar saai is dit vogeltje allerminst! Iedereen kent dit guitige vogeltje, ze zijn
vaak zo brutaal als wat. De huismus is een echte cultuurvolger, overal waar mensen zijn daar zijn ook huismussen.
Als je hun dikke snavel ziet zou je zeggen dat het echte
zaadeters zijn, maar in de broedtijd eten ze ook insecten.
Uiteraard om hun jongen mee te voeren.
Mussen gaan nooit ver weg van de plaats waar ze geboren zijn.
Er wordt wel gezegd dat ze nooit verder dan een paar honderd
meter van hun geboorteplaats komen. En het zijn uitgesproken
standvogels, dus ze zijn hier het hele jaar door te zien. Waar
andere vogelsoorten de warmte in het zuiden opzoeken, zo
blijft de huismus in de winter zitten waar hij zit. Hoe koud het
ook is. Een beetje respect mogen we daar best voor hebben!
Helaas is het aantal huismussen in Nederland de laatste jaren
behoorlijk achteruit gegaan. In de afgelopen 20 jaar is het aantal met de helft afgenomen, dus jammer genoeg is het gezellige getsjilp van de huismus steeds minder vaak te horen. In
Nederland staat hij op de rode lijst, maar gelukkig gaat het in
andere landen vaak nog goed met de huismus.De achteruitgang heeft verschillende oorzaken.
Er is bijvoorbeeld minder nestgelegenheid door het minder gebruiken van dakpannen waar mussen altijd graag onder mogen
nestelen. En de verstening van onze tuinen is ook een oorzaak.
Maar vlak onze huiskat ook niet uit: dit is een grote vijand van
de huismus. En ook van andere vogels trouwens. Want hoe
leuk katten ook zijn, ze horen in feite niet thuis in onze natuur
en ze kunnen een ware slachting onder vogels veroorzaken.
Gelukkig er is ook goed nieuws te melden, want in een aantal
grote steden in Nederland schijnt het aantal
huismussen weer toe te nemen!
Er komt in ons land nog een mus voor, de ringmus. Dit is
een beetje het plattelands-neefje van de huismus. In tegenstelling tot de huismus zijn het mannetje en het vrouwtje van de
ringmus gelijk aan elkaar en hun kop is meer chocoladebruin.
Bij de huismus zijn het mannetje en het vrouwtje duidelijk
anders gekleurd, zoals op de foto’s te zien is.
vrouwtje huismus

mannetje huismus
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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 platform
dat gebouwd is op onderling vertrouwen en respect.
Samen hebben we een enorm
netwerk , dat we kunnen inzetten om elkaar te helpen.

Gezamenlijk korte- en langetermijnplannen 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.

ADRY HOUTSMA

PIANOLES
LES VOOR ALLE
LEEFTIJDEN

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

Yes,

ik ga op
dwarsfluitles!

Info:
Wietske Zoethout
06 40172722
www.zoethoutenzo.nl

Een eeuw Noorderbegraafplaats
Een eeuw Noorderbegraafplaats, een tuin om te gedenken. Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Noorderbegraafplaats in gebruik is genomen. De aanleg lijkt in
niets op romantiek van de Engelse landschapsstijl die
Roodbaard toepaste bij de oude begraafplaats aan de
Spanjaardslaan. De Noorderbegraafplaats kreeg rechte
paden en rechthoekige velden en was in de zomer van
1919 klaar voor gebruik. Barbara Wielinga-Vergonet
was de eerst gestorvene die er een plekje kreeg.
Honderd jaar later krijg ik op een mooie herfstdag een
rondleiding van de voormalig beheerder Hendrik van der
Molen. Roodborstjes zingen, een specht roept, de bomen
kleuren prachtig roodbruin en de paden en graven zijn
versierd met afgevallen blad. Hendrik vertelt dat er veel
kunst en symboliek op de begraafplaats is te vinden en dat
begint al bij de toegangspoort. Kunstenaar Gerrit Terpstra
ontwierp het cortenstalen hekwerk met een binnenwerk
van takken, en op de kolommen een klimoptakje. De laatste blaadjes symboliseren het nieuwe leven, ze lichten op
door het gebruik van bladgoud.
Op veel plaatsen staan kubusvormige zitelementen, ook
een ontwerp van Terpstra. De zitting bestaat uit symbolen
die op grafstenen voorkomen zoals: een scheepje, een
palmtakje, een gebroken hartje, een rozentakje en een
menora. We lopen langs het theehuis, een plek waar altijd
tijd is voor een goed gesprek. ‘Die beuk is honderd jaar
oud’, wijst Hendrik naar de beuk tegenover het theehuis.
Bij de oude ingang staan de monumentale poortwoningen
waar ooit grafdelvers woonden. ‘Kijk,’ zegt mijn gids, ‘de
zichtlijnen vanaf deze ingang leiden naar het Erehof, waar
de graven van 15 gevallenen uit het verzet liggen met een
vlammende toorts op ieder graf.’
Dan komen we op de plek waar tot 1985 zo’n 1700 baby’s
zijn begraven die kort voor, na of tijdens de geboorte
overleden. Op het herdenkingsmonument is een vlinder

afgebeeld die steeds hoger vliegt. Hier en daar liggen ronde stenen met namen erop, namen van kindjes die nooit
zijn vergeten. Al wandelend hoor ik meer over de bomen:
‘Dat is een iep, zie je die dakplatanen? Dat is al een oude
wilg. Berken zijn symbool van nieuw leven, wist je dat? In
die dichte bomen zitten vaak ransuilen.’
In het islamitische deel waar overledenen worden begraven met hun gezicht naar Mekka, staat een zakdoekjesboom; de bloei lijkt op witte zakdoekjes. ‘Als je die boom
ziet bloeien, dat vergeet je nooit weer!’
De laatste uitbreiding is ‘begraven in het bos’. Toch nog
landschapsstijl met slingerende paden, glooiingen en begroeiing. De wens om in de natuur te worden begraven
kan hier worden gerealiseerd. Terpstra’s monument
‘Oldenammenbeamskip’ is gebouwd op een kleine terp.
Op de scheve cortenstalen zuil (de Oldehove) staan oude
namen en data, afkomstig uit de dodenboeken van Leeuwarden.
De berkenstam staat symbool voor nieuw leven. Een
steen in de vorm van een schip verwijst naar de plek van
het Oldehoofdsterkerkhof. Het is een monument om hen
te gedenken die lang geleden hun graf bij de Oldehove
had-den. Even verderop vertelt Hendrik: ‘Er was een
verzoek voor een herdenkingsplek voor mensen die iemand door zelfdoding hebben verloren.’ Die plek is er
gekomen, er staat een bankje en een gedenksteen met
een gedichtje. Rondom de steen liggen witte steentjes,
op sommige staat een naam.
Er zijn nu 12.000 graven, veel graven zijn vergeten of worden juist trouw bezocht. Het is een tuin om te gedenken,
maar de berken en de klimoptakjes herinneren voortdurend aan het leven.
Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema
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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

Zo ongeveer mijn hele leven woon ik al in de wijk
Westeinde. Opgegroeid in de Jan Piebengawei om
vervolgens te verhuizen naar de Barend van der
Veenwei. Ik woon in de wijk met veel plezier.
Dat gevoel wat ik heb daarbij is lastig te omschrijven,
maar als iemand me vraagt: ‘Waar zou je zelf ‘later’
gaan wonen?’ is het antwoord steevast: ‘Westeinde!’.
Hoe dit komt? Geen idee. Het is een bepaald gevoel
dat je hebt. De tijd staat er soms stil en niks lijkt te
veranderen, toch is het nodige veranderd de afgelopen jaren. Zo ook in het hart van de wijk.
Daar is de afgelopen jaren hard gewerkt om het één
en ander te vernieuwen. Sinds een tijdje beschikken
we namelijk over een fantastische kooi waar kinderen en jongeren de gelegenheid hebben om allerlei
sporten te beoefenen. Soms fiets ik er langs en merk
ik op dat het wel erg vaak leeg is. Komt dat door het
gamen van tegenwoordig? Ik weet het niet. ‘Vroeger’
(zo’n 12 jaar geleden) waren wij altijd buiten.
Doordeweeks na school, zaterdags na het voetbal
en ook zondags stonden we vroeg op om met zijn
allen te gaan voetballen. Lag er ijs op de stenen?
Geen probleem. Met zijn allen zorgden we, op welke
manier dan ook, dat het wegging zodat wij konden
voetballen. Misschien mis ik dat tegenwoordig wel.
Wij zouden destijds onze handen dichtknijpen met
een kooi zoals die er nu is. Zelfs fitnessapparatuur
hebben we tegenwoordig in Westeinde. Ideaal voor
mensen om lekker te bewegen. Toen ik voor mijn
studie 1,5 jaar terug in HongKong zat, merkte ik op
hoeveel mensen gebruik maakten van deze faciliteiten. Jong en oud. Ik hoop dat wij dit ook doen.
Ikzelf heb al van jongs af aan dezelfde vriendengroep. Bijna allemaal opgegroeid in Westeinde en
veel van hen zijn er nog steeds woonachtig.
In het dagelijkse leven hebben we het allemaal druk,
maar toch is er altijd één moment in het jaar dat
vrijwel iedereen bij elkaar is: op het wijkfeest. Er zijn
zelfs jongens bij die er vrij voor vragen. Ik denk dat
dat ook het mooie is aan dit feest. Eens per jaar kom
je met velen bij elkaar en voelt het weer als vanouds.
Er zijn zelfs mensen daar die ik alleen tijdens het
wijkfeest tegen kom. Hoe leuk is dat?
Het is een moment dat je elkaar weer ziet, spreekt en
met elkaar het jaar doorneemt. Wat ik wel jammer
vind is dat ik vaak dezelfde mensen zie. Tegen hen
die hier wonen en twijfelen zou ik zeggen: kom langs!
Het is gezellig en voor iedereen. Ook ben je altijd
welkom in het wijkcentrum waar vrijwilligers vele
leuke activiteiten organiseren.

Op zijn Jordi’s
Nog zo’n mooie ontwikkeling dichtbij; binnen een
aantal jaar hebben we vlakbij Westeinde het
Cambuurstadion. Iets waar ikzelf nu al naar uitkijk.
In mijn gedachte zie ik het al helemaal voor me.
Rond zes uur s ’avonds lopend van huis, door het park
met in de verte al de lichtmasten van het gloednieuwe stadion. Onderweg sluiten vrienden, kennissen en
anderen uit de wijk aan. We stoppen voor een paar
biertjes in het wijkgebouw om onze weg te vervolgen
richting de Cambuur boulevard. Daar spelen we onze
aartsrivaal met 3-0 compleet van de mat.
Op de terugweg wordt de wedstrijd nabesproken terwijl we de snackbar passeren wat voorheen Snackbar
Menno was. Terwijl we verder lopen realiseer ik me:
wat had Menno dit mooi gevonden.
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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

De favoriete appelcake van de familie Kats
Deze appelcake is een recept van Miljuschka Witzenhausen en favoriet bij Ron Kats en zijn gezin. De cake
smaakt heel lekker en is supergemakkelijk te bereiden. Je kunt eventueel van stevig karton/papier sjablonen
maken van sterren en deze vóór het bestrooien op de cake leggen. Leuk voor kerst!

Wat heb je nodig:
Een ingevette en met bloem bestrooide springvorm (20 cm),
3 eieren, 200 gram lichtbruine basterdsuiker, snufje zout, 3 kweeperen of appels in blokjes, 135 gram bloem en poedersuiker.
Verwarm de oven voor op 160 graden (hete lucht). De eieren met de
suiker en het zout opkloppen in 8 minuten totdat het luchtig is. Zeef
de bloem erboven. Spatel de bloem voorzichtig door het mengsel,
en doe daarna hetzelfde met de blokjes appel of kweeperen. Giet
het beslag in de vorm en bak de cake in een uur af. Check met een
satéprikker of de cake gaar is. Als die er schoon uitkomt, is de cake
gaar. Niet schoon? Dan nog 10 minuten bakken.
De cake laten afkoelen en bestrooien met poedersuiker.
Eventueel nog wat slagroom erbij.

Staat jouw favoriete recept in de volgende BuitenWesten?
Stuur een mailtje: redactie@wijkbelangwesteinde.nl

Kampioenschap pannavoetbal

In de herfstvakantie werden de voorrondes van het Leeuwarder kampioenschap pannavoetbal gehouden.
Ook in Westeinde werd gestreden voor een plaats in de eindstrijd. Marcel Weijers, initiator en organisator na
ens Stichting Spotlights: ‘Er heeft een groot aantal kinderen met veel plezier en enthousiasme aan het
toernooi meegedaan’. Aan de finalerondes deden maar liefst 33 kinderen mee! De winst ging naar de jongens,
maar een eervolle vermelding kreeg Jessica, want zij was zo stoer om het tegen de jongens op te willen nemen!
Meer informatie over de stichting en de evenementen: www.stichtingspotlights.nl.
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Maandelijkse activiteiten
Januari, februari en maart 2020
Wanneer

Tijd

Activiteit

Opmerkingen

7 januari, 11 februari
en 10 maart

20.00 - 21.45

Filmavond

Drama, romantiek, spanning of
humor komen aan bod bij de
maandelijke filmavonden.

Zaterdag 11 januari

16.00 - 18.30

Nieuwjaars
bijeenkomst

Elkaar ontmoeten en een gelukkig 2020
wensen. Kom ook naar de gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst waar een hapje
en een drankje voor je klaarstaat.
Iedereen is van harte welkom!

17 januari, 14 februari,
6 en 27 maart

20.00 - 23.00

Klaverjassen

21 januari, 18 februari
en 17 maart

19.30 - 22.00

Onder leiding van Hartje Baron
klaverjassen op vrijdagavond.

PTCC
computer club

Al bijna 35 jaar clubbijeenkomsten,
demonstraties, hulp bij computerproblemen en meer. Zie www.ptcc.nl

21 januari, 18 februari
en 17 maart

20.00 - 22.00

Thema-avond

Een gezellige avond met een gevarieerd programma en wisselend een
serieus of een luchtiger onderwerp.

22 januari, 26 februari
en 25 maart

13.30 - 17.00

Muziekfilm op
het witte doek

Rudolf Nammensma presenteert topproducties op het witte doek zoals
een concert, musical, opera of ballet.

Zondag 22 maart

13.30 - 17.00

Film special
met high tea

Gabriel Vriens verzorgt in samenwerking
met de filmcommissie weer een
boeiende muziekmiddag. In de pauze
wordt een high tea geserveerd.

Behalve de activiteiten op deze pagina wordt er de komende maanden vast nog meer georganiseerd.
De jeugdige Westeinders worden ook niet vergeten, want Wijkbelang en Stijn van Studio Stijn organiseren
activiteiten voor hen. Houd de website, Facebook, publicatiekast en de NieuwsFlits in de gaten want dan
mist u niets.
Bent u lid van Wijkbelang Westeinde en ontvangt u de NieuwsFlits nog niet? Eén mailtje naar
prcom@wijkbelangwesteinde en het wordt geregeld. Bent u nog geen lid? Voor maar één tientje per jaar
bent u lid en ontvangt u de NieuwsFlits ook! Lid worden kan via onze website: www.wijkbelangwesteinde.nl

Wekelijkse activiteiten
MAANDAG
Tijd

Eindtijd Activiteit

13:00 16:30
20:00 21:30

Biljarten
Engelse les

19:30 23:00

Biljarten

Startdatum

Opmerkingen

26 augustus
7 okt t/m
25 mei 2020
30 september

Beter Engels verstaan, spreken en begrijpen. Aanmelden bij
Laura Ubels-Wilbers via mail: lauracubels@hotmail.com

Startdatum

Opmerkingen

DINSDAG
Tijd
9:30

Eindtijd Activiteit
11:30

Wandelen

jaar rond

Met de fiets verzamelen bij de hoofdingang van de Noorderbegraafplaats. De wandelgroep fietst naar het Leeuwarder bos
om daar een mooie wandeling van zo’n 7 tot 8 kilometer te maken.
Nog vragen? Neem contact op met Hillie Tjallings via 06 288 433 63

WOENSDAG
Tijd
09:30

Eindtijd Activiteit
11:00

Gymnastiek
Nocht en Wille
voor 55+

Startdatum
4 september

10.00 12.00
Sjoelclub Lia 			
14:00 15:00
Ipad en
11 sept t/m
		
tabletles
27 mei 2020
		
			
		
				
19:30 22:30
Bridgeclub
2 oktober
		
Westeinde			
						
					
20:00 22:00
Naailes
28 augustus

Opmerkingen
Aan de conditie werken en fit blijven, kan bij deze gymnastiekvereniging. Na de gym is het tijd voor een kopje koffie. Kom gerust langs
om een les mee te doen en te ervaren of de gymles iets voor u is.
Kom ook gezellig sjoelen op woensdagochtend.
Aanmelden is niet nodig. Inloop vanaf 13:50 uur in de hobbyruimte
links langs de bar achterin de gang. Het is geen verplichting om de
lessen elke elke week te volgen. Vragen? Mail naar Peter de Vries:
povlov@gmail.com
Iedereen is op woe. of don. welkom bij de bridgeclub, ook bridgers
die niet in Westeinde wonen en/of met minder ervaring. Inlichtingen
bij Rob van Dijk 058 213 77 45 of 06 153 2 28 08
			
of Bert van der Werff 058 215 38 32
Onder leiding van Hillian Rijpstra beter leren naaien.

DONDERDAG
Tijd

Eindtijd Activiteit

Startdatum

Opmerkingen

10:00 11:00
Bakkie in
29 augustus
Een gezellige bijeenkomst voor senioren met wisselende activiteiten
		
de Buurt
zoals een spreker, een quiz of een spelletje, maar vooral met aandacht
									
voor elkaar. Kom gerust langs.		
10:00 12:00
Aquarelleren
3 oktober					
Schilderen met waterverf.				
13:30 16:30
Klaverjassen
jaarrond
Elke donderdagmiddag worden de kaarten geschud. Kom gerust
						
langs om dit populaire kaartspel mee te spelen.
13.30 16:00
Acrylschilderclub
3 oktober
Schilderen met acrylverf en olieverf.
		
Passe-Partout
13:30 17:00
Biljarten
3 oktober		
Zie info bij de woensdag
19:30 22:30
Bridgeclub
3 oktober
		
Westeinde

VRIJDAG
Tijd

Eindtijd Activiteit

Startdatum

09:15 12:00
Biljarten
19:30 22:00
Jeu de boules
			

jaarrond
Laatste keer was
vrij. 4 oktober

Opmerkingen
Dit leuke balspel wordt gespeeld op de boulesbaan naast
MFC Eeltsje’s Hiem. Na 4 oktober wordt er niet meer gespeeld.
In het voorjaar 2020 starten de jeu de boules avonden weer.

December maand

actie maand

nu met

€ 200,-

Stuga

140/200
shop tegoed
incl. nachtkastjes
€ 1399.ook in andere maten leverbaar

Droom

DEAL

nu met

nu met

Venice boxspring
Vanaf 1350.- nu

€ 948.-

€ 150,-

25%

korting

25%

VAN 1.699,VOOR

1.274,

KORTING

OP ALLE M LINE MATRASS

shop tegoed

*Vraag naar de voorwaarden.

191486 DBC Inlegvellen_Week45_600korting_CM_v6.indd 4

Er is al een M line matras
vanaf 749.- nu € 562.-

nu met

€ 300,-

shop tegoed
nu met

€ 200,-

nu met

€ 300,-

shop tegoed

shop tegoed

Jubileum boxspring

Marken boxspring

Bij aankoop
van een
dekbed
30% korting
op een
overtrek!

Pocketvering
7 zone

Verstelbaar
Aanbiedingsprijs nu € 2095.-

nu met

30%

korting

Eastborn Energy

Vlak 1695.- nu € 1350.
Verstelbaar 2595.- nu € 1995.-

nu met

30%

korting
80/200 350,90/200 350,140/200 575,160/200 650,-

sinds
1976

nu € 245,nu € 245,nu € 399,nu € 450,-

Vast 2499.- nu € 1995.
Verstelbaar 3499.- nu € 2995.-

Jubileum
Pocketvering

2 stuks
70/80/90 x 200/210

€ 699,-

Groningerstraatweg 183
Leeuwarden
058 - 215 18 66
www.kreeftbedden.nl
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