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van de bestuurstafel

Sinds afgelopen zomer draai ik mee met het bestuur van 
Wijkbelang Westeinde. Deze samenwerking beviel goed 
van beide kanten met als gevolg dat ik tijdens de laatste 
ALV ben benoemd tot bestuurslid. 

Ruim 13 jaar woon ik inmiddels in Westeinde en ben vanaf 
toen ook lid van de Wijkvereniging. Via het prima verzorgde 
wijkblad was ik deels op de hoogte van wat er allemaal in 
de wijk reilt en zeilt. Maar actief deelnemen of activiteiten 
bezoeken? Eerlijk gezegd was ik tot afgelopen zomer alleen 
in Eeltsje’s Hiem geweest om te stemmen als er verkiezingen 
waren. Ook heb ik het wijkfeest weleens bezocht en 
dat was het dan ook wel.

Hoe anders is dat nu, samen met de andere bestuursleden 
onder leiding van onze bevlogen voorzitter Geertje gaat de 
wijkvereniging als een speer. Persoonlijk vind ik het mooi om 
te zien dat een ieder die actief wil zijn binnen de wijk dat op 
zijn of haar eigen manier kan invullen. Het resultaat hiervan is 
dat er momenteel ruim 100 vrijwilligers actief zijn binnen de 
wijkvereniging.En ieder op zijn of haar manier, ik zeg het nog 
maar eens! Een groot aantal commissies houdt zich bezig met 
alledaagse zaken in de wijk die u als bewoners misschien niet 
eens opvallen..

Wat te denken van de wijkfeestcommissie die het hele jaar 
bezig is met de voorbereidingen van het wijkfeest, of de com-
missie die de Sinterklaasintocht en het bijbehorende kinder-
feest organiseert. Vergeet ook de drukbezochte filmavonden 
niet en, misschien wat minder in het oog springend, de 
commissie Leefomgeving die zich o.a. buigt over het grijs- en 
groenonderhoud in onze mooie wijk. En zo zijn er nog talloze 
wijkbewoners die allemaal op hun eigen manier een steentje 
bijdragen.

Allemaal uit de wijkvereniging? Ik hoor u denken: ‘Ik wist het 
niet.’ Ik namelijk ook niet! Ik op mijn manier, probeer een 
bijdrage te leveren aan al deze activiteiten door aan te 
schuiven aan de bestuurstafel.  Mocht u dat op een andere 
manier willen doen, laat het ons weten.

Robert Roosjen
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De supergezellige nieuwjaarsbijeenkomst werd 
gevierd bij de flonkerende lichtjes van de kerstboom. 
Het bestuur van Wijkbelang Westeinde en een grote 
groep wijkbewoners wensten elkaar alle goeds voor 
2020. 

Voorzitter Geertje de Jong blikte in haar inspireren-
de speech terug en vooruit. ‘Het jaar 2019 was een 
supergoed jaar voor onze wijk en er zijn grote spron-
gen gemaakt op velerlei gebied’, stelde voorzitter 
Geertje de Jong. ‘De website die door Ron en Corry is 
vernieuwd, de NieuwsFlits met activiteiten die leden 
ontvangen, en MFC Eeltsje’s Hiem was in 2019 niet 
de hele zomer gesloten! Het was een en al activiteit 
met Bakkie in de Buurt, jeu de boules, klaverjasmid-
dagen en Augustus Filmmaand!’ 

Verder blikte ze terug naar Halloween dat ondanks 
de regen weer een prachtig feest was en ook het 
sinterklaasfeest was opnieuw een groot succes.
Tot grote verrassing van ouders en kinderen 
arriveerde de Sint met de Pieten per boot. 

Ook Bakkie in de Buurt kreeg bezoek van Sint en 
Piet. De ruim 45 bezoekers kregen een cadeautje en 
het hele gebeuren zorgde voor veel plezier. 

Wat gebeurde er nog meer in 2019: de Oud Papier 
Ploeg die al vele jaren maandelijks het oud papier 
ophaalt, de commissie Leefomgeving organiseerde 
een avond voor wijkbewoners, Jordy Mijnheer die 
columnist werd van de BuitenWesten, de feestavond 
voor de vrijwilligers was een groot succes en onze 

nieuwe burgemeester Buma kwam op bezoek. Hij
vond het heel bijzonder dat ruim 100 vrijwilligers 
actief zijn bij Wijkbelang.

De activiteiten voor de jeugd worden ook in 2020 
voortgezet met onder meer een regelmatig terug-
kerend Jeugdcafé. Het bestuur zou graag zien dat 
een jongere doelgroep MFC Eeltsje’s Hiem ook weet 
te vinden. Ideeën zijn welkom! 

Tenslotte vertelde ze dat het bestuur weloverwogen 
bezig is met de ontvlechting van de Beheerstichting. 
Er is al eeen eerste gesprek met de gemeente gewe-
est. Daarna werd het tijd voor de door Erik en Griet 
met liefde bereide hapjes, een drankje en een lekkere 
oliebol! 

Gelukkig Nieuwjaar!

Tekst: Corry van der Meer
Foto’s: Siska Alkema
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Mevrouw Zijlstra weet precies wat orchideeën willen: 
‘Ik kan er goed mee om gaan. Niet teveel water, uit-
gebloeide bloemen afknippen en rustig afwachten, 
want ze gaan bij mij altijd weer bloeien!’ Dan zegt ze 
glunderend dat ze alweer ouder is dan honderd jaar: 
‘Ik heb er al meer dan een maand bijgekregen!’

Mevrouw Zijlstra heeft genoten van haar verjaardag 
en alles eromheen. Ze werd geïnterviewd, er kwamen 
fotografen langs en op de dag zelf schudde ze vele 
handen. Burgemeester Buma kwam ’s middags om 
de honderdjarige te feliciteren. ‘Ja, dat viel zo mee! Hij 
is mijn kleur niet, ik ben een trouwe PvdA-stemmer, 
maar wat een aardige man! Ik heb zo fijn met hem 
gepraat. Ik kreeg een groot bos bloemen en een glas 
met mijn naam en geboortedatum erin gegraveerd. 
Mijn schoondochter had oranjekoek besteld; op elk 
stukje stond 100 jaar. 
De burgemeester kreeg ook zo’n stukje en hij vond 
het heel lekker!’ Aan het eind van de dag ging de 
jarige met haar zoon en schoondochter uit eten in het 
Eurohotel. ‘Al vanaf 1980 na het overlijden van mijn 
man gaan we uit eten op mijn verjaardag. Eerst met 
meer familie maar het groepje wordt steeds kleiner’, 
constateert ze wat weemoedig. 

Mevrouw Zijlstra had niet verwacht dat ze zó oud zou 
worden: ‘Ik ben nooit ziek en ik wil geen griepprik, ik 
doe nergens aan mee’, zegt ze vastberaden. ‘Wat ik 
niet in mijn hoofd heb, gebeurt niet, hoor! En ik ben 
een ouderwetse eter en eet het liefst gewone dingen 
zoals aardappelen, worteltjes of boerenkool. 
Andijvie en spinazie lust ik niet.’ Ze vertelt dat ze het 
nog best naar de zin heeft, ze gaat niet veel op visite 
maar doet wel mee aan de activiteiten die in Woon-
centrum Swettehiem worden georganiseerd. 

Ze leest al ruim zeventig jaar de Leeuwarder Courant 
en kijkt graag naar sport, De Wereld Draait Door, het 

Een honderdjarige in Westeinde!

journaal of naar een kennisquiz. 
‘Verder is er niks aan de televisie, vroeger was het veel 
leuker met mooie toneelstukken, Dorus of de Bonte 
Dinsdag avondtrein van de AVRO’, verzucht ze. 

Cambuur heeft een speciaal plekje in haar hart.
Haar man was al supporter toen Cambuur nog Leeu-
warden heette en hun zoon is ook met het Cambuur-
virus besmet. Mevrouw Zijlstra vindt het prachtig dat 
er een nieuw stadion wordt gebouwd.
.
Ik vertel dat ze ook veel felicitaties via Facebook van 
Wijkbelang heeft gekregen. Ze is blij verrast als de 
foto’s en de reacties daarop ziet. 
Ik vraag of ze iets wilt zeggen tegen de bewoners van 
Westeinde en daar hoeft ze geen moment over na te 
denken: ‘Iedereen de hartelijke groeten van mij en 
hartstikke bedankt!’

Activiteit Swettehiem
Paasbrunch zondag 12 april 2020

Ook dit jaar is er weer een gezellige paasbrunch 
in de activiteitenruimte van Wooncentrum 

Swettehiem. De tafels worden feestelijk 
gedekt er is veel lekkers om van te genieten. 

 Elkaar ontmoeten en samen eten, hoe mooi is dat. 

Noteer de datum vast in 
uw agenda, meer informatie volgt via: 

https://www.swettehiem.frl/doet-u-mee

Op 13 december 2019 werd mevrouw Annie Zijlstra-Zijlstra honderd jaar. Iets meer dan een maand later bel 
ik bij haar aan. Ze is blij verrast en nodigt me binnen in haar gezellige woonkamer waar in de vensterbank 
wel twintig orchideeën uitbundig bloeien. 

Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema
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Als kind van tien maakte ze in 1939 de proef van het 
eerste luchtalarm mee en later vijf jaar oorlog. Ze 
woonde in Zwanenburg en groeide op in een socialis-
tisch gezin waar veel werd gesproken over de dreigen-
de situatie in Duitsland. 

Ver voor de oorlog nam het gezin al Duitse vluch-
telingen in huis, later verzorgde haar moeder onder-
duikers en haar vader bracht illegale krantjes rond. 
Toen de eerste groep Duitsers in 1940 door de straat 
marcheerde, werd Gusta heel kwaad: ‘Dát zijn dus die 
nazi’s!’ Ze spuugde vóór de troep op de grond, dat 
leverde haar een klap op van een van de soldaten. 
‘Waarom deed je dat?’, vroegen de andere kinderen 
geschrokken. Gusta ontdekte dat veel kinderen van 
niets wisten en later begreep ze dat ze tot maar een 
kleine groep mensen behoorde die wel op de hoogte 
was.

Gusta, inmiddels 13 jaar, wist niet dat haar vader de 
krantjes rondbracht maar ontdekte dat bij toeval. Va-
naf dat moment fungeerde ze als afleider terwijl hij  
de krantjes bezorgde. ‘In de oorlog is een kind niet 
zo verdacht’, glimlacht mevrouw Olivier. ‘Ik ben klein 
maar toen ook, met een grote strik in het haar kon 
ik gemakkelijk doorgaan voor een kind van tien. Ik 
speelde ik dan met knikkers, een hoepel of met een 
springtouw.’ Toen ze 14 jaar werd, vond ze dat ze wel 

Een leven in het 
teken van vrede brengen

alleen de krantjes kon bezorgen en dat gebeurde ook. 
De kinderen die haar verhaal horen, vragen bijna al-
tijd: ‘Bent u weleens bang geweest?’ 
Gusta: ‘Gedurende de hele oorlog! Maar één keer 
zat ik in doodsangst! Ik had net een krantje in de bus 
gedaan toen ik het geluid van Duitse laarzen hoorde. 
Ik wist eerst niet wat ik moest doen! 

Het was heel donker en op de plek waar ik was, stond 
een ligusterheg waar ik toen ingedoken ben. Ik lag 
doodstil met mijn jas over het hoofd en gelukkig lie-
pen de soldaten het tuinhekje voorbij. Ik stond te 
trillen op mijn benen maar daarna ben ik tóch verder 
gegaan met bezorgen!’

‘Er kwam steeds meer op de bon en vanuit het buiten-
land kwam niets meer binnen. Ook kwamen er steeds 
meer maatregelen tegen de Joden en werden er 
razzia’s gehouden. Een Joods gezin uit het dorp kreeg 
opdracht naar Amsterdam te verhuizen. Ze zijn niet 
ondergedoken en hebben de oorlog niet overleefd’, 
weet mevrouw Olivier. 

Het was al 1945 toen bij een razzia in het dorp veel 
mannen werden weggevoerd, waaronder haar vader. 
Hij moest aan de Atlantic Wall werken. In de laatste 
Oorlogswinter werd veel honger geleden, ook bij het 
gezin Vonk. 

Dit jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding. De verhalen van hen die de oorlog hebben meegemaakt worden 
nog steeds verteld. De 90-jarige Gusta Olivier-Vonk is zo iemand, ze vertelt elk jaar haar indrukwekkend 
verhaal aan schoolkinderen.
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Gusta vertelt: ‘Mijn zusje had hon-
geroedeem maar ze heeft het geluk-
kig overleefd. Ik kreeg weleens wat 
eten van de mensen bij wie ik een 
krantje bezorgde, en mijn fiets werd 
geruild voor een zak aardappelen. 
We aten ze met schil, dat is nu heel 
gewoon maar toen niet.’ 

Toen ze bijna 16 jaar was, werd het 
vrede en kwam haar vader lopend 
terug uit Duitsland. ‘Ik herkende 
hem niet! Hij droeg vodden, had een 
rode baard en lang haar!’, lacht Gus-
ta. ‘Eindelijk vijf mei, het was afge-
lopen! Het was net of er iets zwaars 
van mij afviel.’

Een kachel zonder kolen, 
een tafel zonder brood,
Schoenen zonder zolen, 
een vrijdag zonder Jood,
Dàt, zeg jij, zijn dingen 
die kunnen niet bestaan.
Maar wàt hebben de nazi’s
hier in ons land gedaan?
De kleren, de kolen, 
de schoenen, het brood,
gestolen, gestolen,
de Joden gedood.
De huizen, de bomen,
de grond waarop je liep,
je woorden, je dromen, 
het bed waarin je sliep.
Ze hebben het genomen, 
op straat en in ’t geniep, 
Ze hebben het genomen,
allemaal genomen, 
maar één ding, één ding niet.

Dat was die stem van binnen, 
die nee zei, al die tijd.
Dat nee heeft ons doen winnen, 
dat nee heeft ons bevrijd.

Zeg ja tegen de vlaggen,
 ja tegen de muziek
Maar ’t nee van die jaren, 
dát nee, vergeet dat niet.

In 1983 kreeg mevrouw Olivier in Zalen Schaaf het Verzetsherdenkings-
kruis voor haar werk als koerierster, dat was een bijzonder moment. 
Gusta haar leven staat in het teken van vrede brengen.  

Op de scholen waarschuwt ze waartoe racisme kan leiden. Iedereen is 
gelijk, we mogen geen mensen uitsluiten, houdt ze de kinderen voor: 
‘Stel je voor dat het in jullie klas zou gebeuren. Kinderen met donker 
haar moeten weg!  Wat zou je dan doen?

Gusta besluit haar verhaal op scholen af met het gedicht ‘Geuzenlied 
voor kinderen’ van Mies Bouhuys (zie kader hiernaast)

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

Op bovenstaande foto ziet u het Verzetsherdenkingskruis dat Mevrouw Olivier mocht ontvangen in 1983.
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Vorig jaar kwam een verzoek binnen van Lars van Mierlo om meer bekendheid te geven aan de 
jaarlijkse 4 mei herdenking op de Noorderbegraafplaats. Lars bracht me in contact met Baukje 
Ypma, zij zou me meer kunnen vertellen over het hoe en waarom van de 4 mei herdenking.

Baukje is van jongs af aan door haar vader op 4 mei meegenomen naar de Noorderbegraafplaats. 
Elk jaar werd er een bloemetje op het graf van haar oom Gerben Ypma gelegd. Gerben was verzetsman 
onder de schuilnaam Klaas en rayonhoofd van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers-   
Zuidwest Friesland. Hij werd 14 augustus 1944 in de val gelokt en op 16 augustus is hij doodgeschoten. 
Hij was 23 jaar. Gerben Ypma is op het ereveld voor verzetsstrijders begraven.

Baukje vertelt: ‘De herdenking op de Noorderbegraafplaats verliep altijd nogal rommelig. Hier en daar 
stonden een paar mensen en het was ook niet altijd duidelijk wanneer het precies 20.00 uur was. Later 
nam ik mijn kinderen mee en nu ook mijn kleinkinderen. De tijd weten we door de digitale horloges wel 
precies, maar het was nog steeds rommelig. Mijn zoon vroeg een paar jaar geleden: ‘Moet dit nu zo?’
Ik wilde graag dat de herdenking meer gestalte kreeg en vorig jaar kwam Lars op mijn pad die hetzelfde 
voor ogen had. Er haakten nog twee mensen aan: Sydo van der Bijl die vorig jaar de Last Post blies en 
GerritJan Alberts. GerritJan heeft Townrow’s graf geadopteerd en op 15 april vertelt hij zijn verhaal aan 
schoolkinderen. Elk jaar zet hij op kerstavond kaarsjes bij de graven.’ 

Baukje is even stil en zegt dan: ‘Er liggen 15 verzetsstrijders en 15 geallieerde vliegeniers op de 
Noorderbegraafplaats, zij mogen niet worden vergeten. Het is belangrijk dat daar óók een herdenking 
is!’ Ik vraag hoe de herdenking vorm gaat krijgen. Baukje: ‘We nodigen nabestaanden uit en vanaf 19.30 
uur zal er passende muziek worden gespeeld. De Last Post wordt gespeeld en na de twee minuten stilte 
leest mijn kleindochter Frederieke een gedicht voor. Om 20.15 uur is de herdenking afgelopen.’
15 Verzetsstrijders en 15 geallieerden worden 4 mei op de Noorderbegraafplaats herdacht. 

Kom ook naar de herdenking en neem gerust kinderen mee want herdenken is voor nu en voor 
de toekomst. 

Meehelpen met organiseren? Stuur een mailtje naar redactie@wijkbelangwesteinde.nl.

Herdenking Noorderbegraafplaats
Maandag 4 mei 19.30 uur

Tekst: Corry van der Meer
Foto: Harry Doesburg



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

 

  Trees Terra Praktijk speciaal voor de Vrouw 
 

 

 Hallo Vrouwen, 

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Trees Terra en heb 10 jaar een praktijk voor vrouwen 

alleen. Ja je hoort het goed! vrouwen alleen, ook wij vrouwen verdienen eens tijd voor 

onszelf.  

 

Bijvoorbeeld:  

Een heerlijke voetverzorging of een weldadige voetreflexbehandeling gewoon om eens te 

ontspannen en tevens bekende kwaaltjes te verminderen.  

 

Dan niet te vergeten de Trigger-point-therapie waar gebruik wordt gemaakt van het 

activeren van triggerpoints om de spieren weer eens optimaal te laten functioneren. 

Denk eens aan nek problemen, rug en schouder spier problematiek.  

 

Voetreflexologie / Triggerpoint Therapie / Voetverzorging 

 

Het is niet alleen het fysieke gedeelte  waar we aandacht aan moeten besteden. We 

hebben ook nog het mentale gedeelte  ons hoofd, onze gedachten, emoties waar we 

dagelijks tegenaan lopen of die vreselijke onzekerheid die altijd weer opduikt over jezelf. 

 

Persoonlijk en uit eigen ervaring zou iedere vrouw eens een coach kunnen hebben die jouw 

daglicht weer eens helder maakt of een waardevolle training volgen hoe je in kleine stapjes 

een verbetering aanbrengt in hetgeen wat nog komen gaat of verwerkt moet worden op 

mentaal gebied. Neem gerust eens kijkje op mijn website. 

 

Persoonlijke Coaching / Persoonlijke Trainingen 

 

 Bel of mail gerust voor een vrijblijvende intake gesprek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelsumerhof Uitvaartzorg

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

waar u ook verzekerd bent
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Ruim 100  

vrijwilligers! 

Op woensdagochtend wordt gegymd en gesjoeld in 
MFC Eeltsje’s Hiem en Semiha verzorgt op deze och-
tenden de koffie. Ze draagt een mooie blauwe hoofd-
doek met een rand van bloemen waar ik haar een 
compliment over geef. 
Semiha lacht wat verlegen en zegt: ‘Buiten de deur 
dragen Turkse vrouwen een mooiere hoofddoek dan 
thuis, zo’n hoofddoek heet in het Turks een ‘eşarp’. 
Thuis wordt een ‘basortu’ gedragen, dat is een een-
voudige hoofddoek.’ 

Ze vertelt dat ze is opgegroeid in Turkije en op haar 
tiende naar Nederland is gekomen. Ze werd als tien-
jarige in een klas met veel jongere kinderen geplaatst. 
Semiha vond het niet fijn op school. Ze kreeg bijna 
geen aansluiting met andere kinderen en ze wilde 
niet meer gaan. Haar vader zei: ‘Dat is goed, je kunt 
al lezen en schrijven’, maar haar moeder vond dat ze 
wél naar school moest gaan. Gelukkig kreeg ze het 
later op de toenmalige Huishoudschool wel naar de 
zin. Daar ontmoette ze Nederlandse en Turkse meis-
jes van haar eigen leeftijd. 

Semiha heeft vier kinderen en een van hen heeft haar 
Master in de rechten behaald. Momenteel volgt deze 
dochter een aanvullende studie Recht in Turkije. ‘Het 
zou best kunnen dat ze in Turkije wil blijven. Ze heeft 
het al vaak gezegd.’ Mist Semiha haar geboorteland? 
‘Ik mis mijn land en mijn familie zegt: kom terug. 
Toch denk ik dat ik dat nooit doe, ik ben verwesterd’, 
stelt ze. Ze legt uit dat ze dertien jaar geleden is ge-

In deze rubriek maakt u kennis met de vele vrijwilligers van Wijkbelang Westeinde. Ontmoet Semiha Yirmibeş 
die ruim negen jaar geleden als vrijwilliger aan de slag ging. Ze maakt deel uit van het team barvrijwilligers.

Wie zijn ze & 

wat doen ze?

scheiden en sindsdien geen partner heeft. In Turkije 
zou dat niet kunnen, alleenstaande vrouwen kunnen 
snel een slechte naam krijgen. Ze vindt de vrijheid in 
Nederland heel belangrijk. 

Ik vraag of er opmerkelijke verschillen zijn tussen 
Turkije en Nederland. ‘In Turkije staat iedereen snel 
klaar om te helpen en is de familieband heel hecht. 
Nederlanders zijn meer op zichzelf’, heeft ze ervaren. 

Semiha lijdt aan het carpaal tunnel syndroom dat veel 
pijnklachten veroorzaakt door de beknelling van ze-
nuwen in haar beide armen. Het vrijwilligerswerk leidt 
haar af en het contact met anderen vindt ze fijn.
 
Ze is ook nog vrijwilliger bij Resto  VanHarte waar ze in 
de keuken helpt. Daarnaast werkt ze bij een schoon-
maakbedrijf, voor hobby’s heeft ze het te druk. 

Tenslotte vraag ik of ze een droom voor de toekomst 
heeft.  Ze denkt diep na: ‘Een droom… een droom…
Ik zou een kleine bungalow met een tuin willen want ik 
houd veel van tuinieren. Daar kan ik dan genieten van 
de kleinkinderen die ik hoop te krijgen.’ Semiha denkt 
dat de bungalow geen werkelijkheid wordt maar de 
kleinkinderen hopelijk  wel! 

Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema



SCHOENMAKERIJ EN MEER...

 

UW SCHOENMAKER EN MEER...
SCHOEN REPARATIE
SLEUTELSERVICE
KLEDING REPARATIES
STOMERIJSERVICE
GRAVEERSERVICE
FOOT REPAIR
ONDERHOUDSMIDDELEN
24/7 SLEUTELDIENST
AUTOSLEUTEL SPECIALIST

WWW.SCHOENMAKERIJBILGAARD.NL
WWW.AUTOSLEUTELSPECIALIST.NL

 

OPENINGSTIJDEN 2020
maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 18.00 UUR

zaterdags en zondags gesloten

RROOTTEECCOO
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

NNoooorrddvvlliieett  330055    88992211  HHGG  LLeeeeuuwwaarrddeenn
tel. 058 2129850 of 058 2162901
www.roteco.nl

WASMACHINE DUUR?

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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In het verleden heeft regelmatig een aantal inwoners 
van Westeinde gevraagd naar de mogelijkheid om 
moestuintjes te creëren ergens in onze wijk.Tot nu toe 
zagen wij daar geen mogelijkheid toe, maar die moge-
lijkheid dient zich nu wel aan.

Het geval is namelijk dat er naast Pieter Jelles Impuls een 
aantal jaren geleden een aantal tuinbedden is aangelegd 
met de bedoeling de leerlingen bewuster te maken van 
alles wat groeit en bloeit, maar u begrijpt het al, het animo 
om regelmatig met de handen in de modder tewroeten is 
minder dan gehoopt.
 
Na contact met de school is er de mogelijkheid ontstaan 
dat wijkbewoners een aantal van de bedden in gebruik 
mogen nemen. Als kleine tegenprestatie wordt er alleen gevraagd om belangstellende leerlingen bij de tuin af en toe 
eens iets te vertellen over uw bezigheden in de tuin en wie weet worden sommige leerlingen wel zo enthousiast dat 
ze u vragen of ze mee mogen helpen.

Het mes snijdt zo naar meerdere kanten, u heeft een moes- of bloementuintje, het aanzien van de school wordt 
mooier en de leerlingen kunnen wat leren over tuinieren. 

Als u belangstelling heeft, ga er eens kijken en bij concrete belangstelling kunt u contact opnemen met de deel-
schoolleider Ralph de Jong, via mail: r.jong@pj.nl  hij kan met u verdere afspraken maken.

Moestuintjes

Inwoners van Westeinde kunnen tijdens de Landelijke Compostdag op zaterdag 
28 maart 2020 weer net als in eerdere jaren, gratis compost ophalen bij de
compostcontainer in de Eeltsje Folkertsmawei van 10:00 - 17:00 uur. 

Met deze actie wil de commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde de 
inwoners van Westeinde nog bewuster maken van de noodzaak van afvalscheiding 
en de invloed die zij met goede afvalscheiding uitoefenen op de kwaliteit van compost.

De meeste Nederlanders scheiden hun klokhuizen, aardappelschillen en oud brood 
van hun restafval. Meer dan 60% biedt hun groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan. Wat veel mensen niet beseffen, 
is dat zij door het scheiden van dit afval de basis leggen voor een nieuw, organisch product: compost. Compost is een 
natuurlijke bodemverbeteraar, dat wordt gebruikt voor het maken van tuinaarde en potgrond, in sier- en moestuinen 
en in land- en tuinbouw. Het draagt bij aan een beter milieu. Door het uitdelen van gratis compost tijdens de Landelijke 
Compostdag wil de commissie Leefomgeving in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en afvalverwerker Omrin 
de inwoners van Westeinde bedanken voor hun goede afvalscheiding en daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam 
milieu en duurzaam Westeinde.

Zaterdag 28 maart: Landelijke Compostdag ook weer in Westeinde

Gratis compost ophalen bij Eeltsje Folkertsmawei, hoek Simke Kloostermanwei

Commissie Leefomgeving 
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Mijn overbuurman doet mee met de tuinenroute, hij vertelt 
dat hij zelf geen groene vingers heeft. Zijn mooie tuin is er 
dankzij zijn in 2013 overleden vrouw An, zij had wel groene 
vingers. Zij wilde daarom beslist in een huis met een tuin 
wonen.  

Henk heeft heel wat jaren bij Philips gewerkt. In de tijd dat 
hij bij Philips in Eindhoven werkzaam was, werd hij met zijn 
gezin voor drie jaar uitgezonden naar Singapore. Na hun 
terugkomst wilde Henk wel in een mooi ruim appartement 
met een groot balkon wonen, maar An vond het niets. 
Ze wilde een huis met een tuin en zo kwamen ze in Geldrop 
terecht. An had daar haar tuin die ze met liefde verzorgde. 
Henk: ‘In 1991 raakte ik bij een reorganisatie mijn baan 
kwijt. An wilde verhuizen, ze vond dat we een nieuwe start 
moesten maken. 
Onafhankelijk van elkaar kozen we voor Leeuwarden. We 
kochten dit huis in Westeinde, maar de tuin was een rom-
meltje en dat moest anders.’ 

Samen met hovenier Gerrit Woudstra maakte An een ont-
werp voor de tuin. Voor de beplanting kozen ze een mooie 
sierappel en een verscheidenheid aan bloemen en struiken. 
Twee keer per jaar werd de tuin door de hovenier onder-
houden en verder onderhield An de tuin zelf. ‘Kijk’, wijst 

Henk als we de achtertuin bekijken, ‘er is een slingerpaadje 
aangelegd, ruimte voor een terras en er staat altijd iets in 
bloei.’ In maart 2013 kwam Woudstra om het onderhoud 
van de tuin te doen, net zoals elk voorjaar. 

Henk: ‘De tuinvrouw is er niet meer, zei ik.’ Woudstra vond 
het heel verdrietig maar stelde voor om de tuin in ere te 
houden. ‘Hij zei: ‘Het is wel de tuin van uw vrouw’, glimlacht 
Henk. De beide mannen spraken af dat de tuin twee keer 
per jaar een grote onderhoudsbeurt krijgt. In de maanden 
vanaf maart tot november wordt zo nu en dan bekeken of 
er onderhoud nodig is. 

Ik vraag van welke bloemen An het meest hield. Zonder 
aarzelen weet Henk dat ze het meest van rozen hield. Een 
roos staat in het algemeen symbool voor liefde, vreugde 
en geluk. De doornen symboliseren het leven dat niet altijd 
over rozen gaat. Henk heeft dat zelf ervaren. Hij is blij dat 
An haar tuin in ere wordt gehouden. 

Hij laat me foto’s zien van de tuin in de zomer. ‘Kijk, zo 
wordt het!’, zegt hij trots.

De kleine voortuin van mijn overbuurman Henk Joustra is in februari een lust voor het oog. De sneeuwklokjes bloeien vol-
op en er is al veel groen van de blauwe druifjes zichtbaar. In maart/april zal de kleur in deze tuin overwegend blauw zijn.

Tekst:  Corry van der Meer
Foto: de tuin in de zomer - eigen foto van Henk Joustra 

Op zondagmiddag 7 juni 
Tuinenroute in Westeinde 13.00 tot 17.00 uur 

Er zijn al vijf tuinen die meedoen: de tuin van de familie De Vries aan de Jan Jelles 
Hofleane; de tuin van An en de tuin van Jaap en Corry van der Meer in de Nynke 
van Hichtumwei; de tuin van Doety Tamminga aan het Schapendijkje en de tuin 
van Wiebe en Anneke Kamminga in de Rixtwei. 

Dit jaar bestaat de wijkvereniging 45 jaar. Speciaal voor het 25-jarig jubileum van de wijkvereniging is er destijds 
een vlag gemaakt (zie afbeelding). Deze vlag wordt het herkenningsteken van de deelnemende tuinen. Meer infor-
matie over de tuinenroute volgt via posters, de NieuwsFlits, Facebook en de website. Heeft u een tuin en wilt u 
ook meedoen met de tuinenroute?  Stuur een mailtje naar: redactie@wijkbelangwesteinde.nl

De tuin van AnDe tuin van An
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Voor de frisse lucht naar de Zeedijk
In de Leeuwarder Courant van 12 februari heeft u 
mogelijk het artikel over Ronnie en Vishitra Pieters 
gelezen. Peter Teeuwen was al in januari bij hen gewe-
est om hun verhaal over de houtrook problematiek te 
horen.

Vandaag ben ik op bezoek bij Ronnie Pieters en 
zijn vrouw Vishitra.  Ronnie werkt al jaren als do-
cent marketing, eerst voor de CHN in Leeuwarden, 
daarna eerst voor de Noorderpoort in Groningen, 
en de laatste tijd is hij verbonden aan de Hanze 
hogeschool van Groningen. Ondertussen is hij  
69, weliswaar gepensioneerd, maar nog wel aan 
het werk als docent marketing. Samen met hun 
22-jarige zoon Justin wonen ze zo’n 20 jaar in onze 
wijk aan de Douwe Kalmaleane. Ik word hartelijk 
ontvangen en we nemen plaats aan de eettafel. 

Ronnie vertelt: ‘We hebben hier altijd met veel 
plezier gewoond, maar dat wordt de laatste tijd 
steeds moeilijker door de last die mijn vrouw onder- 
vindt van fijnstof hier in de omgeving’ (fijnstof is een 
verzamelnaam voor deeltjes die door de lucht zweven 
zoals: roetdeeltjes, opstuivend zand, uitlaatgassen, 

cementdeeltjes en bijvoorbeeld stukjes afgesleten 
autoband of wegdek). Ronnie vervolgt: ‘We hebben 
de pech dat we aan de noordoostkant van de wijk 
wonen, want daardoor krijgen we bij zuidwesten-
wind het fijnstof van de hele wijk deze kant op, wat 
vaak het geval is. In onze directe omgeving hebben 
we te maken met zo’n 12 tot 15 houtkachels die 
mogelijk allemaal fijnstof uitstoten. Palletkachels 
zijn het ergst want behalve fijnstof stoten die ook 
ultra fijnstof uit. Dat kun je nauwelijks meten, maar 
je hebt er des te meer last van!’

Ik vraag Vishitra op welke manier ze last heeft en 
schrik van het antwoord. Ze vertelt dat ze schuim op 
het speeksel krijgt, last heeft van benauwdheid, jeuk, 
prikkende ogen, astma-aanvallen en uitslag op de
benen. ‘Dat zijn de belangrijkste symptomen’, beslu-
it ze. Ronnie vult aan: ‘Soms is het zo erg dat we de 
wijk uitvluchten en naar Harlingen gaan. We blijven 

Tekst: Peter Teeuwan
Foto: Siska Alkema
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paar uurtjes op de zeedijk om frisse lucht te krijgen. 
Als we denken dat het ergste weer voorbij is, gaan 
we terug naar huis. Ik heb een aparte kamer voor 
Vishitra gemaakt waar ze zich kan terugtrekken als 
ze erg veel last krijgt, en ik heb zes luchtzuiveringsin-
stallaties in het huis aangebracht.’

Ronnie heeft drie jaar geleden een flyer rond laten 
brengen door de hele wijk, en is toen begonnen met 
actie voeren: ‘Onze gesprekken met directe buren 
hebben in één geval een bijzonder positief resultaat 
gehad. Zij hebben met uitzondering van een van de 
kerstdagen praktisch nooit meer de houtkachel aan 
gehad.’ Hij leidt de Beweging Friezen voor Frisse 
Lucht, een beweging met als hoofddoel het 
bestrijden van houtstook. 

Ronnie: ‘Houtstook is inmiddels een maatschappe-
lijk probleem geworden. In november 2018 is er een 
bijeenkomst georganiseerd waar ruim 75 bezoekers 
op afkwamen. De meesten hadden ook last van de 
houtrook. Dit jaar is op 20 januari een peiling gestart 
om na te gaan hoeveel mensen last hebben van 
houtrook en fijnstof in onze provincie. In de provincie 
Groningen bleek bij een soortgelijke peiling dat 60% 
(!) van de bevolking in min of meerdere mate last 
heeft. Over enkele weken weten we de cijfers van 
onze eigen omgeving. Volgens de gemeente valt het 
allemaal wel mee met de luchtkwaliteit  in Friesland, 
maar dat klopt niet! De meetstations van de RIVM 
staan niet in de wijken waar fijnstof zich bevindt. 
Dan is het logisch dat je veel minder meet dan er in 
de werkelijkheid is.’ 

Verhuizen is (nog) geen optie maar Ronnie vraagt zich 
wel af hoe lang ze dit nog vol kunnen houden. Ik neem 
afscheid en wens hen sterkte in hun strijd. Ik ben blij 
dat ik niet in Vishitra haar schoenen sta. Dat wens ik 
niemand toe.

Uitslag peiling 20 januari: totaal aantal stemmen: 853
Verdeling wordt als volgt: 
volledig verbieden: 471 stemmen (55%), 
gewoon lekker stoken: 297 stemmen (35%), 
ontmoedigen: 90 stemmen (10%).

Wilt u reageren, stuur dan een mailtje naar 
redactie@wijkbelangwesteinde.nl

Milieu Centraal heeft 10 stooktips voor 
houtkachel en open haard

1. Laat de open haard of kachel wat vaker uit en 
stook hooguit 4 uur op een dag. Zo blijf je vrienden 
met de buurt.

2. Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer. Bij 
dit soort weer blijft de rook namelijk lang hangen 
waardoor de lucht rond je huis erg ongezond 
wordt. In de Stookwijzer kun je zien of het verant-
woord is om te stoken, je kunt ook checken of er 
een stookalert geldt.

3. Stook alleen droog hout, dat geeft de minste 
fijnstof en rook. Droog hout herken je aan barsten of 
een schors die loslaat. Hout dat je zelf gehakt hebt 
moet je minstens 2 jaar laten drogen. Met een 
vochtmeter kun je checken of het hout droog ge-
noeg is: onder de 20 procent is goed.

4.  Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of 
geïmpregneerd: bij de verbranding komen zware 
metalen vrij. Daarom is het verboden om bewerkt 
hout te verbranden. Ook (spaan)plaat en laminaat-
vloeren horen níét in de haard of kachel vanwege 
de lijm die erin zit. Stook ook geen papier en kar-
ton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom 
zelfs verboden als brandstof.

5. Maak het vuur aan met de Zwitserse methode: 
leg de kleinste houtjes bovenop de stapel en steek 
het vuur van bovenaf aan. Dit is dus anders dan de 
meeste mensen gewend zijn. Stapel het hout kruis-
lings op elkaar, begin met dikke blokken onderin en 
eindig met dunne houtjes en een aanmaakblokje 
bovenop. Gebruik geen spiritus of andere brand-
bare vloeistoffen om het vuur aan te steken, dat is 
gevaarlijk.

6. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar 
goed vegen, zodat de rook goed naar buiten kan. 
Dat is ook veiliger: je hebt minder kans op een 
schoorsteenbrand.

7. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, 
net als de klep in de schoorsteen. Het hout kan dan 
beter verbranden waardoor je minder schadelijke 
stoffen hebt (zoals kankerverwekkende koolwater-
stoffen (PAK’s ) en koolmonoxide). Schuif de lucht-
toevoerklep nooit dicht om het vuur te ‘smoren’: 
het hout verbrandt dan niet volledig waardoor er 
extra veel schadelijke stoffen ontstaan.

8. Houd de ventilatieroosters in huis tijdens het 
stoken open (of zet een raampje open). Het vuur 
kan dan lucht (zuurstof) aantrekken en de rook kan 
via de schoorsteen naar buiten. Wordt het binnen 
te warm met de houtkachel aan? Stook dan met 
minder hout.

9. Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft 
gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen 
rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en don-
kere rook geven aan dat de verbranding niet goed 
is: zet dan een raampje open.

10. Gebruik haardhout met het FSC- of PEFC-keur-
merk. Dat garandeert dat het uit verantwoord be-
heerd bos komt

Meer informatie over houtrook en gezondheid vindt 
u op de site van het Rijksinstituut voor gezondheid 
en milieu: www.rivm.nl/houtrook.nl

Luchtkwaliteit in de eigen leefomgeving checken: 
https://www.longfonds.nl/gezondelucht/



• zwevend parket  
• visgraat parket 
• Laminaat
• PVC
• parket schuren
• (meubel)olie
• lak
• buitenolie (schutting-tuinhuis)
• traprenovatie
• diep reinigen harde vloeren

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

Ook als 

buitenolie 

voor al uw 

buitenhout

Eenvoudig 
onderhoud

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



                 BuitenWesten 21

Het is pas maart maar er wordt al flink nagedacht 
over de programmering voor het seizoen 2020-2021. 
Er is al een aantal boeiende avonden geweest op
de derde dinsdagen van de maand en alle keren was 
er een gezellige club mensen in de zaal. 
Veel Westeinders denken mee over goede sprekers 
en geven tips. Dat wordt heel erg op prijs gesteld! 

Dinsdag 17 maart wordt het ook een interessante 
avond met een lezing van Douwe Drijver. Hij vertelt 
over de rol van de vliegbasis Leeuwarden gedurende 
de Tweede Wereldoorlog en over de crash van de 
Lancaster R5682. 

In januari heeft wijkbewoner Egbert Sepp een indruk- 
wekkende lezing gehouden over zijn reizen langs 
het westfront van de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft 
de ‘Stille Getuigen’ uit die tijd vastgelegd op foto’s 
en hierover verteld. Er zijn vast meer wijkbewoners 
met een verhaal. Heeft u een interessante hobby, een 
reis naar een bijzondere locatie gemaakt, of beschikt 
u over bepaalde kennis waarover u wilt vertellen? Ik 
hoor het graag! Ook als u andere mensen kent die 
voor hun plezier een lezing of een andere invulling van 
de avond willen verzorgen, laat het mij weten.

DerdeDinsdagAvond in MFC Eeltsje’s Hiem

Zweitse Pietersen heeft zijn werk neergelegd als 
medeorganisator van deze avonden. Ik ga wel door 
en ik zoek iemand die met mij mee wil denken en or-
ganiseren. Het zoeken van sprekers, onderwerpen, 
het afstemmen van de inhoud en het klaarzetten van 
zaal, is heel leuk om te doen maar nog leuker met zijn 
tweeën! 
     Willem Roos 

Wilt u meehelpen of een avond verzorgen, stuur een 
mailtje naar: redactie@wijkbelangwesteinde.nl

De SMAMF probeert met locatie- en archiefonderzoek te achterhalen wie zijn omgekomen, probeert foto’s 
van de overledenen te verwerven en dan een gedenkteken te laten oprichten. Het doel van de stichting is 
om overledenen een naam en een gezicht terug te geven.

Drijver vertelt voor de pauze de geschiedenis van vliegbasis Leeuwarden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Na de pauze neemt hij de crash van Lancaster R5682 onder de loep. Deze bommenwerper stortte op 5 sep-
tember 1942 tussen Eernewoude en Wartena neer. Het was één van de vele toestellen die slachtoffer waren 
van de op de ‘Fliegerhorst’ Leeuwarden gestationeerde nachtjagers.

MFC Eeltsje’s Hiem, dinsdag 17 maart 20.00 tot 21.30 uur
Entree gratis + koffie/thee met wat lekkers bij binnenkomst.

Lezing op 17 maart
Gecrashte Lancaster R5682 en de 
rol van de vliegbasis tijdens WO II

Douwe Drijver is bestuurslid van de Stichting
MissingAirman Memorial Foundation (SMAMF). 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Friesland 
en omliggende wateren zo’n 500 vliegtuigen neer-
gestort, waarbij vliegeniers zijn omgekomen die 
lang niet altijd konden worden geïdentificeerd.

Foto: Egbert Sepp 



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

EE ee ll tt ss jjee   FFoo llkkeerr tt ssmm aawweeii   11     LLeeeeuuwwaarrddeenn
ww ww ww .. bb aa kk kk ee rr pp oo dd oo ll oo gg ii ee .. nn ll

00 66 -- 11 00 99   11 44   11 44 77

Nico Bakker
PRAKTIJK VOOR PODOLOGIE
Registerpodoloog / Podoposturaaltherapeut
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Beatlesavond met film en liveband The Beatles Sessions
Wat als The Beatles nooit hadden bestaan en jij de enige 
bent die hun nummers kent? 

In deze film overkomt dat de ploeterende Jack en dankzij de 
ijzersterke liedjes van The Beatles breekt hij door. Vervolgens 
worstelt Jack met twee dingen: de leugen dat hij zijn liedjes 
zelf schrijft en is de liefde toch belangrijker dan de roem?

ZATERDAG 4 APRIL: BEATLES TRIBUTE AVOND 
Beatlesavond met film & liveband The Beatles 
Sessions

Na de film meer Beatles met de band:

THE BEATLES SESSIONS
The Beatles Sessions is een vijfkoppige tribute aan de meest 
invloedrijke band uit de geschiedenis van de popmuziek: The 
Beatles. 

Sinds december 2016 toert de band langs poppodia, theaters 
en (muziek)cafés en is hun agenda overvol.
Op de setlist stevige hits als: Twist and Shout, Help! en Come 
Together maar ook pareltjes als Blackbird en Michelle komen 
voorbij.

WIJKBELANG WESTEINDE 
PRESENTEERT 

______________________________________________________________________________ 

BEATLES TRIBUTE AVOND 
 

Zaterdag 4 april: Beatlesavond met 
film en liveband The Beatles Sessions 

  
Wat als The Beatles nooit hadden 
bestaan en jij de enige bent die hun 
nummers kent? In deze film overkomt 
dat de ploeterende Jack, en dankzij de 
ijzersterke liedjes van The Beatles 
breekt hij door. Vervolgens worstelt 
Jack met twee dingen: de leugen dat hij 
zijn liedjes zelf schrijft en is de liefde 
toch belangrijker dan de roem? 

 
 
Na de film meer Beatles met de band: 
THE BEATLES SESSIONS  
The Beatles Sessions is een vijfkoppige  
tribute aan de meest invloedrijke band 
uit de geschiedenis van de popmuziek: 
The Beatles. Sinds december 2016 toert 
de band langs poppodia, theaters en 
(muziek)cafés, en is hun agenda 
overvol. Op de setlist stevige hits als: 
Twist and Shout, Help! en Come 
Together maar ook pareltjes als 
Blackbird en Michelle komen voorbij.  
 
 
MFC Eeltsje’s Hiem: zaterdag 4 april, zaal open vanaf 18.45 uur 
Film start om 19.30 uur (pauze 20.30 uur)  
The Beatles Sessions treedt op vanaf 22.00 uur 
Entree € 12,00. Kom op tijd, want vol is vol!    

Mozart wordt wel de koning van de pianoconcerten genoemd. Hij schreef 
er 27 in zijn korte leven. Beethoven schreef er maar vijf, maar deze zijn wel 
groots en meeslepend. 
Met name het 5e pianoconcert opus 73, uit 1809 is bijzonder. Het heeft later 
de bijnaam ‘Keizersconcert’ gekregen. Een keizer is nu eenmaal hoger 
geplaatst dan een koning. Het 5e pianoconcert is op vele fronten vernieu-
wend. Vooral de voortreffelijke balans tussen de piano als soloinstrument 
en het orkest is ongeëvenaard. Daarnaast is het tweede deel van een 
hemelse schoonheid. Gabriël Vriens zal dit ontroerend mooi werk toe-
lichten en de bijzondere kwaliteiten van het concert laten oplichten. 

We luisteren naar een uitvoering met als solist Alfred Brendel en the London 
Philharmonic Orchestra o.l.v. Bernard Haitink (Philips classics, 446 229-2, 
opname januari 1976). Na de pauze, met een uitgebreide Engelse high tea, 
kijken we naar een uitvoering op DVD met Yefim Bronfman als pianist en 
het Koninklijk Concertgebouw Orkest o.l.v. Andris Nelson (Unitel Classica, 
14337 01101, opname 5 september 2011).

WIJKBELANG WESTEINDE 
PRESENTEERT 

______________________________________________________________________________ 

BEATLES TRIBUTE AVOND 
 

Zaterdag 4 april: Beatlesavond met 
film en liveband The Beatles Sessions 

  
Wat als The Beatles nooit hadden 
bestaan en jij de enige bent die hun 
nummers kent? In deze film overkomt 
dat de ploeterende Jack, en dankzij de 
ijzersterke liedjes van The Beatles 
breekt hij door. Vervolgens worstelt 
Jack met twee dingen: de leugen dat hij 
zijn liedjes zelf schrijft en is de liefde 
toch belangrijker dan de roem? 

 
 
Na de film meer Beatles met de band: 
THE BEATLES SESSIONS  
The Beatles Sessions is een vijfkoppige  
tribute aan de meest invloedrijke band 
uit de geschiedenis van de popmuziek: 
The Beatles. Sinds december 2016 toert 
de band langs poppodia, theaters en 
(muziek)cafés, en is hun agenda 
overvol. Op de setlist stevige hits als: 
Twist and Shout, Help! en Come 
Together maar ook pareltjes als 
Blackbird en Michelle komen voorbij.  
 
 
MFC Eeltsje’s Hiem: zaterdag 4 april, zaal open vanaf 18.45 uur 
Film start om 19.30 uur (pauze 20.30 uur)  
The Beatles Sessions treedt op vanaf 22.00 uur 
Entree € 12,00. Kom op tijd, want vol is vol!    

MFC Eeltsje’s Hiem: zaterdag 4 april, zaal open vanaf 18.45 uur. Film start om 19.30 uur (pauze 20.30 
uur)   -  The Beatles Sessions treedt op vanaf 22.00 uur  -  Entree € 12,00. Kom op tijd, want vol is vol! 

Filmspecial zondag 22 maart:  
Beethovens Keizersconcert met Engelse high tea

Aanvang 13.30 tot 17.00 uur. Entree leden € 11,- en niet leden € 13,- 
 Aanmelden uiterlijk 19 maart bij Leen Bouwens met een mailtje naar l.bouwens1@upcmail.nl

op foto: Gabriël Vriens
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Toen Yt Kruisinga me vroeg een stukje te schrijven over 
het ontstaan van de toenmalige wijkvereniging West-
einde, dacht ik: ‘Da’s wel heel lang geleden en weet ik 
alles nog?’ Ons eerste eigen huis stond in Marsum maar 
we wilden terug naar de stad, en betrokken tijdelijk een 
huurwoning in de wijk Bilgaard. Maar een eigen woning 
bleef lokken. Toen de firma Kats in de krant aangaf dat 
de wijk Westeinde zou worden gerealiseerd, waren we 
er als de kippen bij om een woning te scoren.

Op een gegeven moment constateerde ik tijdens de bouw 
diverse technische tekortkomingen. Ik kreeg contact met 
Chris Kruisinga, destijds redacteur bij de Leeuwarder 
Courant. Hij zorgde o.a. voor publiciteit. Samen met meer 
toekomstige eigenaren richtten we een groep op onder 
de naam: ‘Vereniging van woningeigenaren i.o.’. Daarna 
konden we met medewerking van het Bouwfonds veel ver-
beteringen realiseren.

Ik denk nog met genoegen terug aan de vergaderingen 
in het piepkleine, blauw van de sigarettenrook staande, 
kantoortje van het Bouwfonds naast de bioscoop Tivoli op 
de Nieuwestad. De club draaide goed en op een gegeven 
moment begonnen we aanbestedingen te houden voor 
collectieve inkoop en leveren van dubbel glas (een luxe in 
die tijd), het aanbrengen van tuinschermen met gewapend 
glas, en het aanbrengen van zonweringen. Alles natuurlijk 
met mooie kortingen.

Later hebben we, mede naar aanleiding van de groei van 
de wijk aan de leden voorgesteld om de vereniging om 
te zetten in een wijkvereniging. Er werd een bestuur ge-
vormd en zo werd de wijkvereniging Westeinde geboren, 
compleet met een eigen -toen nog gestencilde- wijkkrant. 
We huurden een ruimte op de begane grond tussen twee 
flatgebouwen aan de Johan Winklerwei, die moest nog 
wel worden ingericht.

Een van de verenigingsleden was Peter Kuijper, 
hij berekende dat de inrichtingskosten konden worden 
terugverdiend als we oud papier inzamelden (gebeurt 
nog steeds), en als we de ruimte exploiteerden als kin-
deropvang. Dat lukte allemaal wonderwel. Later werd 
de ruimte te klein voor alle activiteiten die er ontstonden. 
Ongeveer bij de plaats waar nu MFC Eeltsje’s Hiem staat, 
werd een eigen gebouwtje neergezet.

Rond die tijd volgde Peter Kuijper me op als voorzitter.
Hij en vele andere vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat 
de wijkvereniging, nu Wijkbelang Westeinde, nog steeds 
een organisatie is die er mag zijn en veel nuttig voor de 
wijk werk verzet. Westeinde is een prachtige wijk om te 
wonen en trots op te zijn!  

Wyb Mylius
Ere-lid van de wijkvereniging (note van de redactie)

Terugkijken

Afbeelding: de allereerste wijkkrant 
verscheen in 1975

Afbeelding: wijkkrant in 1976. Voorkant met het 
ontwerp voor de wijk door oud-inwoner Herman Weda
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Met de Sbo-school De Trilker en de Stichting 
Kinderopvang Friesland verhuist De Wester 
naar een nieuw gebouwen samen vormen 
ze talentencampus eigen wijs. 

Het feestelijk afscheid van de huidige school  
willen zij samen met u vieren. Iedereen die 
met de school verbonden was en is, ook 
buurtbewoners, zijn van harte welkom! 

Openbare basisschool 
de Wester gaat verhuizen!

Rond augustus 2020 zal het schoolgebouw aan de Telemannstraat 13 leeg staan.

U bent welkom op: woensdag 20 mei van 15.00 tot 18.00 uur
U kunt dan de oude school bekijken, de tentoonstelling bezoeken en er komt een verkoop van 
oude spullen van de school. Het definitieve programma volgt later. Heeft u leuke of interessante 
foto’s van het gebouw of de scholen?  Zij ontvangen uw de foto’s graag, u kunt ze mailen naar: 
telemannstraat13@gmail.com. Alvast bedankt!

Nog een paar wijkbladen / BuitenWesten uit voorgaande jaren

45 JAAR WIJKVERENIGING!                1975 - 2020



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!
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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!
De Torenvalk en de Sperwer

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

Vandaag aandacht voor twee roofvogels die in de stad te zien zijn: 
de torenvalk en de sperwer. Dit zijn twee relatief kleine roofvogels. 
Beide soorten komen algemeen voor en zijn het hele jaar te zien, 
maar de torenvalk is wat minder schuw dan de sperwer dus de 
laatstgenoemde zul je wat minder vaak tegenkomen.

De torenvalk kent iedereen wel, je ziet ze vaak biddend boven de berm 
langs de weg, op zoek naar zijn favoriete voedsel: muizen. Op de foto is te 
zien dat een torenvalk sterke klauwen heeft, sterk genoeg om een prooi in 
één keer te grijpen en te doden. 

Een torenvalk wil ook wel eens op jacht gaan naar insecten of kleine vo-
gels, maar dit doet hij alleen als er weinig muizen zijn. Een torenvalk is 
meer een vogel van open gebieden, maar ze zijn ook regelmatig in de wijk 
te zien, dan vaak overvliegend. In tegenstelling tot de torenvalk is de sper-
wer is een echte vogeljager. Hij komt voor in bosgebieden maar ook in 
parken en stadstuinen, eigenlijk overal waar vogels zijn. Buiten de broed-
tijd komen ze meer naar open gebieden, maar in de broedtijd kun je ze in 
de stad zien. Ik zie ze ook wel in de wijk, soms laag tussen de huizen door 
achter een vogel aan jagend, maar ook wel hoog in de lucht.

Als je ‘s zomers zenuwachtig gekwetter hoort van een groep zwaluwen in 
de lucht, dan zie je vaak dat er een sperwer achter ze aan vliegt. 
De vrouwtjes van de sperwer zijn veel groter dan de mannetjes, dit geldt 
voor veel roofvogels. Het mannetje van de sperwer vangt kleinere vogels, 
het vrouwtje kan makkelijk een vogel vangen van het formaat van een 
duif.

Er zijn ‘natuurliefhebbers’ die een hekel aan roofvogels hebben, en som-
mige van deze liefhebbers gaan zelfs zo ver dat ze roofvogels het liefst 
zouden willen uitroeien. Daarmee denken ze de natuur een dienst te be-
wijzen. Maar in de natuur geldt nu eenmaal het principe van eten en 
gegeten worden, hoe sneu dat ook voor de prooidieren is. 

Zonder bemoeienis van de mens redt de natuur zich vaak prima. Bijvoor-
beeld in jaren met minder muizen worden er ook vaak minder roofvogels 
en uilen geboren dan in goede muizenjaren. Kwestie van vraag en aanbod, 
roofvogels zijn er niet voor niets!

mannetje torenvalk vrouwtje sperwer



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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In 2011 is vanuit de projectgroep “Literair Labyrint” het 
project “Boek-en-Kast” tot stand gekomen in Westeinde. 
Dit project werd ondersteund door het toenmalige Wijk-
panel Westeinde. Hierbij is een boekje uitgegeven met 
daarin een beschrijving van de schrijvers waarnaar de 
straten vernoemd zijn en een route langs de door graffiti-
kunstenaar L.J. van Tuinen beschilderde verdeelkasten.

Dit was een zeer mooie verfraaiing van het straatbeeld in 
onze wijk en ook een trendsetter voor andere wijken in Leeu-
warden, echter….. de meeste van deze fraaie afbeeldingen 
hebben de tand des tijds helaas slecht doorstaan. 
Enerzijds door een gebrek aan ervaring met ondergrond-
eisen toen van de kunstenaar, anderzijds door weersin-
vloeden en helaas ook vandalisme. 

Nu leeft er bij de commissie Leefomgeving van Wijkbelang 
Westeinde de wens om deze kasten weer een upgrade te 
geven. We hebben daartoe weer contact gezocht met dhr. 
Van Tuinen, maar omdat het nu zijn werk is en hij nu een 
grotere bekendheid geniet, zijn de kosten voor het opnieuw 
voorzien van graffiti van de kasten nogal gestegen (en te-
recht) maar gaan daardoor nu wel ons budget te boven. 
Omdat wij niet de middelen en vaardigheden hebben om 
het oorspronkelijke werk van de kunstenaar te kopiëren, 

willen we er nu iets totaal anders van maken. De enige over-
eenkomst zal zijn dat de afbeeldingen op de kasten gere-
lateerd moeten zijn aan de desbetreffende schrijvers. 
We zijn nu van plan om de kasten te voorzien van bedrukte 
stickers en omdat deze voorzien kunnen worden van elke 
willekeurige afbeelding, zijn er ook nog meer en andere mo-
gelijkheden. 

Omdat wij zelf niet zo bedreven zijn in vormgeving, hebben 
we eerst een aantal scholen benaderd om te informeren of 
zij hier belangstelling voor hadden als project voor en van 
de leerlingen. Na aanvankelijk enthousiasme is dat helaas 
door diverse redenen niet doorgegaan. 

Naast dat we nu zelf wat met ideeën en afbeeldingen aan 
het knutselen zijn, willen we dit project ook in de wijk eens 
rond laten gaan en kijken of er wijkbewoners zijn die hier 
wel ideeën over hebben en het leuk zouden vinden om hier 
eens mee aan de slag te gaan.

Lijkt je dit wat, dan kunnen reacties gemaild worden naar 
Peter van der Leij.  Mail: pvdleij@gmail.com 

De commissie Leefomgeving van Wijkbelang Westeinde

De Boek-en-
Kastjes van het

 Literair Labyrint 
in Westeinde

Gezocht: Bewoners die affiniteit hebben met (straat-) kunst en vormgeving 
voor een project in Westeinde

Nog geen lid van Wijkbelang Westeinde?
Dan is dit het moment want we hebben een superleuke actie als u nu lid wordt. U kunt een keer gratis naar 
een van onze mooie filmavonden in MFC Eeltsje’s Hiem, hoe leuk is dat! U wordt ook nog getrakteerd op een 
heerlijke kop koffie of thee. Deze actie is geldig voor twee personen. 

Voor maar één tientje per jaar bent u al lid, en krijgt u korting bij veel activiteiten zoals: bij muziekmiddagen, 
kinderactiviteiten en het wijkfeest. En, ook heel belangrijk, u draagt bij aan het mooi en leefbaar houden van 
onze wijk. Bovendien krijgt u de NieuwsFlits in uw mail, onze digitale nieuwsbrief die ervoor zorgt dat u geen 
enkele activiteit mist. 

Aanmelden zie: www.wijkbelangwesteinde.nl / lid worden



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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kijken dagen lang uit hun raam en krijgen amper tot 
geen bezoek meer van naaste familie of vrienden. Ik 
kon het me haast niet voorstellen toen ik het hoorde. 

Na deze stageperiode keek ik tevreden terug en was 
ik blij dat ik bij Eeltsje’s Hiem mocht stage lopen. Ik 
merkte aan de ouderen die in Swettehiem wonen 
dat ze het echt waarderen als er iemand is die, ook al 
is het maar een paar minuten, even blijft hangen en 
een praatje met ze maakt. Het kost hooguit een uur 
per week, maar de waardering die je ervoor krijgt is 
onbetaalbaar. Dat is het mooie aan vrijwilligerswerk.   

Thuiszorg 
Een aantal maal per week fiets ik langs Swettehiem 
en Eeltsje’s Hiem. Ik zie de ouderen in- en uitlopen en 
dit deed me laatst denken aan een jaar of 9 geleden. 
Ik moest vanuit school een maatschappelijke stage 
doen voor in totaal 25 uur buiten de schooluren om. 
Vanzelfsprekend waren wij, op die leeftijd, het er niet 
mee eens en gingen we met frisse tegenzin op zoek 
naar een stage. Dat we geen geld ervoor kregen? 
Daar waren we het helemaal niet mee eens. Na lang 
uitstellen vonden we op de valreep nog een stage. 
Herkent u het? 

Ik besloot, samen met een vriend van mij, om aan 
te kloppen bij het Eeltsje’s Hiem met de vraag of wij 
niet hier onze stage mochten doen. Een mevrouw liet 
me weten om s’ middags even terug te bellen met 
dezelfde vraag. Zo gezegd, zo gedaan. Aan het einde 
van de middag belden we op en kregen wij het ant-
woord dat we welkom waren. Een aantal zondagen 
mochten we een ochtend en middag meehelpen. 

In de ochtend bereidden we het eten voor. Rond het 
begin van de middag kwamen de ouderen binnen 
wandelen en zorgden wij ervoor dat iedereen een 
lekkere maaltijd kreeg voorgeschoteld. Voor deze 
mensen was het even gezellig om met elkaar zitten 
en bijpraten. Wat ik merkte was dat de mensen die er 
zaten het enorm leuk vonden om even met de ‘jeugd’ 
te praten. Het ging over van alles. Over kleinkin-
deren,  perikelen in familie en uiteraard werd er ook 
gesproken over vroeger toen alles beter was.

Hierna maakten we de ronde door Swettehiem voor 
de mensen die niet kwamen eten in het wijkcentrum. 
We brachten het eten, maar we merkten al gauw op 
dat de mensen het toch wel erg leuk vonden dat we 
even bleven hangen. De verhalen vlogen over tafel 
en vaak kwamen we niet weg zonder dat we een 
lekker snoepje in onze handen kregen gedrukt. 

Van een van de medewerksters hoorden we dat het 
niet zo vanzelfsprekend was dat de ouderen bezoek 
kregen. Sommige van deze mensen beschouwden 
het als het hoogtepunt van de dag als de medewer-
kers het eten kwamen brengen. Dan hadden ze ten-
minste wat aanspraak. Sommige van deze mensen 

Op zijn Jordi’s



                                                                                                                                                                             

-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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Francien haar man woont sinds drie jaar in Nieuw 
Mellens. Het tv-programma ‘Heel Holland bakt’
is mateloos populair bij de bewoners van Nieuw 
Mellens en daarom besloten de activiteitenbe-
geleidsters óók een bakwedstrijd te organiseren.

Het idee sloeg aan want er werden maar liefst 25 
taarten gebakken! ‘De een nog mooier dan de ander, 
ik dacht dat wordt niks’, vertelt Francien maar tot 
haar verbazing won hun yoghurttaart de eerste prijs! 

Zij maakte de meest indruk op de jury omdat haar 
taart heel puur is en ze geen gebruik maakt van kant 
en klare producten. Francien ging trots met 
een grote beker naar huis. De kinderen van Francien 
en Cor wisten allang dat de taart van hun moeder het 
allerlekkerst is, ze willen op verjaardagen nooit iets 
anders dan Francien haar yoghurttaart. 

Siska en Corry van de redactie BuitenWesten werden 
uitgenodigd om te komen proeven en de yoghurt-
taart smaakte verrukkelijk!

De ambachtelijk gemaakte yoghurttaart van Francien en Cor Meijer

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

Dit heb je nodig om de yoghurttaart zelf te maken: 
Voor de taartbodem: een ingevette en met bloem bestrooide 
springvorm (24 cm), 100 gram cakemeel, 100 gram suiker, 
2 eieren en 100 gram boter op kamertemperatuur. 

Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe alle ingrediënten in 
een kom en klop het tot een glad geheel.  Giet het beslag 
in de springvorm, bak de taartbodem in 30 minuten af en 
laat deze afkoelen.

Voor de vulling: 1 liter volle yoghurt, 125 gram witte basterd-
suiker, 6 blaadjes witte gelatine, blikje mandarijntjes en een 
pakje slagroom 200 ml. 
Plaats een vochtige theedoek in een zeef, giet het pak yoghurt 
leeg en laat het een nacht uitlekken. Laat de mandarijntjes 
uitlekken en bewaar het sap. Gelatine vier minuten weken in 
koud water, daarna uitknijpen en op een laag pitje oplossen in 
het mandarijnen sap. Schep de yoghurt in een kom samen met 
de suiker, slagroom en de mandarijntjes. 

Roer de opgeloste gelatine erdoor en giet het mengsel op 
de taartbodem. Laat de taart minstens twee uur in de koel-
kast opstijven. 
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Maart, april en mei 2020

Wanneer
6 en 27 maart, 
10 april

Tijd Activiteit Opmerkingen

O.l.v  Hartje Baron klaverjassen op vrijdagavond.

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 al  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

20.00 - 
23.00 

Klaverjassen

10 maart, 14 april, 
12 mei

20.00 - 21.45 Filmavond Drama, romantiek, spanning en humor komen aan bod 
bij de maandelijkse filmavonden.

17 maart, 21 april, 
19 mei

19.30 - 22.00

Dinsdag 17 maart Lezing door 
Douwe Drijver

PTCC computer 
club

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

Beatles Tribute
Avond

Een feestelijke avond in het teken van de meest invloed-
rijke band uit de popgeschiedenis: The Beatles. Na de film 
speelt de liveband The Beatles Sessions. De band heeft een 
setlist met fantastische nummers van The Beatles. 

Zaterdag 4 april

Muziek op 
het witte doek

19.30 - 24.00

22.00 - 21.30 

Maandelijkse activiteiten

Douwe Drijver van de Stichting Missing Airman Memorial
Foundation vertelt de geschiedenis van vliegbasis Leeu-
warden in WO II. Na de pauze neemt hij de crash van 
Lancaster R5682 onder de loep. 

Zondag 22 maart 13.30 - 17.00 Filmspecial 
met high tea

Beethovens 5e pianoconcert opus 73 uit 1809 is bijzonder, 
Gabriël Vriens legt uit waarom. In de pauze staat een 
Engelse high tea voor u klaar. Na de pauze hoort een 
uitvoering met als solist Alfred Brendel en the London 
Philharmonic Orchestra o.l.v. Bernard Haitink. 

13.30 - 16.30Woensdag 25 maart Tsjaikowski’s Zesde symfonie is de Pathétique, is een van 
de meest geliefde orkestwerken van deze componist die 
figureert in Arthur Japins roman Kolja.  De uitvoering die 
u gaat zien, vindt plaats in de Gouden Zaal van de Wiener 
Musikverein. Inleiding door Rudolf Nammensma.

19.00 - 22.0011 april, 2 mei Iedereen van 10 t/m 21 jaar is welkom! Je kunt chillen, 
poolen, tafeltennissen, tekenen of een spelletje doen. 

Jongerencafè

Dinsdag 21 april Algemene
Ledenvergadering

20.00 - 21.30 Het bestuur van Wijkbelang Westeinde nodigt leden en 
andere belangstellenden van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering.



 
Al 44 jaar slaapadvies van A tot Zzzz...

Groningerstraatweg 183 
Leeuwarden 

058 - 215 18 66
www.kreeftbedden.nl

Venice boxspring
Vanaf 1350.- nu € 948.-

Chaam boxspring
140-160-180/200-210 
Vlak € 1799.-
Verstelbaar € 2599.-

Eastborn mid 23
Vast  vanaf € 2550.
Verstelbaar € 3745.-

nu met

GRATIS
bedtextiel

nu met

GRATIS
bedtextielHampton

140-160-180/200 
incl. nachtkastjes
€ 1095-

nu met

GRATIS
bedtextiel

nu met

GRATIS
bedtextiel

Pocketvering
7 zone

80/200 350,-  nu € 245,-
90/200 350,-  nu € 245,-
140/200 575,-  nu € 399,-
160/200 650,-  nu € 450,-

Jubileum 
Pocketvering 2 stuks
70/80/90 x 200/210 
€ 699,-

nu met

30%
korting

2e 
GRATIS

sinds 
1976

Meddow
140/200 
inclusief nachtkastjes € 1245.-
ook in andere maten leverbaar

nu met

GRATIS
bedtextiel

Grandeur 1200
Vast  vanaf € 1895.
Verstelbaar vanaf € 3095.-

nu met

GRATIS
bedtextiel

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

nu met

GRATIS
bedtextiel


