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van de bestuurstafel
Begin maart wordt door de overheid besloten om maatregelen te treﬀen om het Covid-19 virus (corona) tegen te gaan.
Een van die maatregelen hield in dat groepsactiviteiten niet
meer konden plaatsvinden. Dan voel je je als wijkbestuur ineens heel machteloos. Kunnen we überhaupt nog iets
ondernemen? Hoe moet dat nu met onze activiteiten?
Hoe komt het met de ouderen in de wijk? Zomaar een paar
vragen die opborrelden. We hebben sindsdien een aantal
malen digitaal vergaderd en gaandeweg werd ons duidelijk
dat er voorlopig helemaal niets meer zou gebeuren op het
terrein van buurtactiviteiten. Geen wijkfeest, geen Engelse
les, geen kaartclub en geen Bakkie in de Buurt. Pijnlijk, maar
in het kader van de volksgezondheid was het niet anders.
Wel hebben we een aantal dingetjes kunnen doen. Zo zijn er
kaartjes verzonden naar de mensen van Bakkie in de Buurt
en hebben we een live optreden (op afstand!) kunnen regelen
voor de bewoners van Swettehiem en het appartementencomplex aan de Eeltsje Folkertsmawei. Er gloort echter hoop
aan de horizon. Per 1 juni mogen er deels weer activiteiten
plaatsvinden, mits er aan een heleboel dingen wordt gedacht.
Iedereen kent inmiddels wel de handzeep bij de ingang en de
looproutes in de diverse locaties. Daarnaast is er nog een flink
aantal protocollen die momenteel worden gemaakt en bekeken. Wij als Wijkbelang Westeinde hebben inmiddels een team
van vrijwilligers klaar staan die samen kijken of en hoe we
los kunnen. Welke datum het gaat worden hangt van tal van
factoren af, maar wij doen er alles aan om onze prachtige wijk
weer een beetje gezellig en sociaal te maken.
Als u dit leest is Eeltsje’s Hiem ingericht conform de richtlijnen van de overheid, is er een protocol geschreven, zijn de
vrijwilligers bijgepraat én zijn de bezoekers van Bakkie in de
Buurt alweer een paar keer verwelkomd in ons wijkcentrum!
Ook de Jeu de boules-vereniging Westeinde is weer gestart.
Positieve ontwikkelingen en hopelijk volgen er in de toekomst
meer. Houd vooral de komende tijd onze website, Facebook
en de NieuwsFlits in de gaten. Tot binnenkort en stay safe!
Namens het bestuur Wijkbelang Westeinde
Michel Ferwerda
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45-jarig Jubileum
Oud Papierploeg
Als er wat te vieren valt, is er bij de oud papierploeg
van Westeinde al snel iets geregeld! Toen we nog een
klein potje geld te verteren hadden en dit natuurlijk
ten goede moest komen aan een leuke middag voor
onze 26 vrijwilligers, was een aanleiding al gauw
gevonden.
Namelijk het 45-jarig jubileum van onze ploeg. Uit
de annalen bleek ons dat de wijkvereniging Westeinde 11 maart 1975 is opgericht, maar dat daarvoor
al oud papier werd opgehaald. De opbrengst was
in de eerste instantie bedoeld voor financiering van
de kinderopvang en later voor de wijkvereniging.
Zo prikten wij het 45-jarig bestaan van onze ploeg
op zaterdag 22 februari 2020, waarbij in een gezellig samenzijn in ons wijkgebouw oude herinneringen werden opgehaald en sterke staaltjes
werden uitgewisseld. We hadden bij de media melding gemaakt van ons feestje en tot onze verrassing verscheen van de Leeuwarder Courant journalist Robert Jan Speerstra met een fotograaf.
Hij was de hele middag aanwezig en heeft een
leuke sfeerrapportage geschreven die, met foto van
onze ploeg, op maandag 24 februari in de LC heeft
gestaan. Maar er hoort natuurlijk ook een stukje
in ons wijkblad bij.
We hadden oud-coördinator Willem Stegenga bereid
gevonden om een uiteenzetting te geven van de historie van ‘het oud papier’ in Westeinde en op zijn bekende humoristische wijze kwamen allerlei anekdotes

Stoere en sterke wijkbewoners
gezocht!
De OudPapierPloeg Westeinde zoekt
nog een paar stoere en sterke wijkbewoners. Wil je 3 tot 4 keer per jaar
op zaterdagochtend een paar uurtjes
meehelpen met het ophalen en legen
van de containers? De opbrengst gaat
rechtstreeks naar onze wijk.
Help je mee? Stuur een mailtje naar:
hvanlinschoten@hotmail.com

naar voren. Natuurlijk werd lang stilgestaan bij onze
legendarische hoofdcoördinator Cees Post die zelfs
een zeecontainer regelde en zo in zijn VUT-jaren heel
veel kilo’s en dus geld voor de wijk binnensleepte.
Sommige jaren kostte oud papier tot 25 cent de kilo
en sleepten we wel 25.000 gulden per jaar binnen.
Maar Cees is al lang geleden overleden. Hij werd op
zijn uitdrukkelijke wens door de oud-papierploeg ten
grave gedragen, wat ook weer hilarische taferelen
opleverde. Lang werd ook stilgestaan bij het gezamenlijk koffiedrinken tijdens de ophaalzaterdagen, altijd
keurig verzorgd door Yt Kruisinga en Joke Fikkert, met
zelfs een snertmaaltijd in het koude winterseizoen.
De kop in de LC luidde: ‘Oud papier en luchtige lingerie’. Dat kwam doordat schaars geklede dames het
oud papier nog op het laatste moment aan de weg

Afbeelding: wijkkrant in 1976. Voo
ontwerp voor de wijk door oud-inwoner H

Foto links + midden: Willem Stegega verteld over
Foto’s: Siska Alkema
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Tips
Help de mannen van de OudPapierPloeg
door de volgende tips toe te passen:

kwamen zetten. En, waar of niet waar, iedere keer
dat zo’n verhaal wordt doorverteld worden borsten
groter, decolletés peilloos diep en negligés steeds
doorzichtiger. Als je het echt wilt meemaken meld
je aan als vrijwilliger, want we hebben een vergrijzend bestand en nieuwe instroom is welkom.
Al met al een erg geslaagde middag die werd bezocht door 17 van de 26 ‘oudpapierders’ die allemaal een cadeaubon kregen. En natuurlijk bedankt
werden voor hun trouwe inzet. Egbert Sepp maakte
een mooie jubileumfoto van onze ploeg.
Ook dank aan ons wijkbestuur voor de sponsoring
en natuurlijk aan de vrijwilligsters Grietje Wienema
en Marja Goulooze die het geheel keurig hadden
verzorgd.
De oud papier coördinatoren,
Hans van Linschoten en Durk Visser

• Containers voor 9.00 uur aan de weg
zetten
• Containers met de handvaten naar de
de weg plaatsen en zoveel mogelijk
bij elkaar.
• Als u een container mist of u heeft een
container met slechte of geen wielen,
geef het door aan Omrin via: 09002100215. Omrin zorgt voor vervanging.
• In de container hoort alleen oud papier
en géén kattengrit, piepschuim, glas,
frituurolie of verfblikken.
• Oud papier niet teveel aanstampen.
Als het papier niet goed uit de container
wil, kan dat in de vrachtwagen ongelukken
veroorzaken.
• Papierversnipperaars zijn handig, maar
de snippers zijn op een winderige
ophaaldag minder mooie confetti. Doe
de snippers daarom in een papieren zak.
Alvast heel erg bedankt!

n 1976. Voorkant met het
d-inwoner Herman Weda

over

de historie van de OudPapierPloeg

Bijna alle OudPapierPloeg leden op foto!
Foto: Egbert Sepp
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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

Orchideeën
in Westeinde
De rietorchis bloeit langs de Rixtwei!
Dat is bijzonder want deze soort
groeit vooral in het westen en midden van Nederland. Alle orchideeën
zijn in Nederland beschermd, want
hun habitat staat op veel plaatsen onder druk door bijvoorbeeld
drooglegging of vermesting. Maar
kijk eens wat in onze wijk is gebeurd! Langs de natuurvriendelijke
oever groeit zomaar een aantal van
deze paarse beauty’s. En hopelijk
vermeerdert dit groepje zich, maar
daarvoor is bestuiving nodig.
Veel orchideeën trekken hun
trukendoos open als het op
bestuiven aankomt, want een
aantal orchideeën, waaronder de
rietorchis, produceert geen nectar.
Met list en bedrog weten ze toch
bestuivers te lokken.
Ze houden hen voor de gek door net
zo te doen als een orchidee die wél
nectar heeft, of door naar nectar te
ruiken. En het kan nog gekker, want
om de mannetjes te verleiden kunnen deze slimmeriken zelfs op een
vrouwtjeswesp of vlieg lijken! Maar
alleen jonge mannetjes trappen
daar in… Ervaren mannen weten wel
beter en verspillen hun tijd niet aan
deze bedriegers.
Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema

In Memoriam
Wij hoorden het verdrietige bericht dat Sipkje
Akkerman op 23 februari plotseling is overleden.
Vorig jaar maart vertelde deze dochter van schrijver
Paulus Akkerman in dit blad over haar leven.
Sipkje was een echte wereldburger.
Ze woonde behalve in verschillende plaatsen in
Nederland, ook in Hongkong, Kent en New Jersey.
De laatste vijf jaar woonde ze onze wijk. We wensen
haar familie veel sterkte.

Op 13 december 2019 werd Annie Zijlstra-Zijlstra
100 jaar. Ze genoot volop van die feestelijke dag, met
als hoogtepunt het bezoek van burgemeester Buma.
Na een paar maanden van afnemende gezondheid is
mevrouw Zijlstra op 14 mei overleden. Ze was een
moedige vrouw die zelfstandig wilde blijven, maar
dat lukte niet meer. Uit de rouwkaart: ‘Als het leven
niet meer gaat zoals je had gehoopt, dan komt er een
tijd dat je je erin berust dat het einde gekomen is’.
We wensen haar familie veel sterkte.
BuitenWesten 7

Zonderland Zonnepanelen BV
Tilledyk 4, Minnertsga
T. 0518 - 471366
www.zonderlandbv.nl
info@zonderlandbv.nl
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Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan via info@zonderlandbv.nl
Adv. A4 Zonderland Zonnepanelen juli 2014.indd 1
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Restanten van een steenbakkerij
Vorig jaar november werden bij de aanleg van het zonnepark aan de westzijde van Leeuwarden, restanten van eeuwenoude bakovens gevonden. Dit wekte de nieuwsgierigheid van de redactie. Menno Keulen maakt deel uit van Werkgroep
Archeologie. In zijn artikel kom je meer te weten over de aangetroﬀen restanten.
Aan de westkant van Leeuwarden komt een groot zonnepark tot stand. Hiervoor zijn sloten dicht gegooid en
andere sloten juist verbreed. Bij het verbreden van een
sloot kwamen in november 2019 restanten te voorschijn van een 17e eeuws tichelwerk. Een steenbakkerij dus.
Het gaat om resten van een oven, andere muurresten
ten en een afvalkuil vol gebroken misbaksels. Het tichelwerk lag aan het Sylsterrak, tussen Leeuwarden en
Ritsumasyl, onderdeel van de vroegere trekvaart tussen
Leeuwarden en Harlingen. Vanaf het fietspad naar Ritsumasyl zijn de restanten nog steeds te zien in de slootrand.

gevonden, elk met een dikte van 1,20 meter. De stenen
waren los gestapeld. Opvallend is dat de oven was ingegraven. De onderkant ligt ongeveer een halve meter onder
het maaiveld.
Het was al bekend dat er ergens in dit gebied een tichelwerk moet hebben gestaan. Op oude kaarten vind je hier
de aanduiding: ‘Oud Tichelwerk’. Dankzij de gevonden
restanten kan nu met zekerheid de precieze plek worden
aangewezen.

De aangetroﬀen resten zijn onderzocht door amateurarcheologen van de Werkgroep Archeologie (van Aed
Levwerd) en van het Argeologysk Wurkferbân (van de Fryske Akademy). Hiervan is een verslag gemaakt. Er zijn zowel
rode als gele stenen aangetroﬀen; de maat variëert van 18,5
x 8 x 3,5 cm tot 20 x 9,5 x 4 cm. Deze vrij kleine formaten
passen bij de 17e eeuw. Ook zijn er scherven gevonden van
gebruiksaardewerk uit die tijd. Verder is een mes gevonden
dat mogelijk gebruikt is voor het opsnijden van stenen. Bij
het opsnijden werden de nog ongebakken stenen ontdaan
van overbodige randjes en andere onvolkomenheden.
Er is één oven gevonden. Dit is meteen het meest kenmerkende restant; in de slootkant valt meteen een grote
zwarte streep op. Dit is een laag met roet vermengde klei,
de onderkant van de oven. Daarop ligt steengruis: een laag
van 16 cm rood steengruis en daar bovenop een stevig
samengekoekt pakket van 33 cm geelgrijs steengruis. De
oven had geen geplaveide vloer; de te bakken stenen zullen
gestapeld zijn geweest op een laag steengruis van vorige
baksels. De oven was waarschijnlijk rechthoekig.
Een groot deel zit nog onder de grond. Door het verbreden
van de sloot is een hoek van de oven verdwenen, een punt
van ongeveer 6 meter. Er zijn twee stukken buitenmuur

Tekst en foto’s: Menno Keulen
Nu kon ook worden vastgesteld dat het tichelwerk eigendom is geweest van Sybe Peyma, die leefde van ongeveer
1591 tot 1631. Na zijn dood zal het tichelwerk zijn voortgezet, maar waarschijnlijk is het vóór 1671 stilgelegd. In
die periode duikt de aanduiding ‘Oud Tichelwerk’ op in de
archieven.
In het verleden kende Fryslân vele tichelwerken, steenfabrieken en dakpanfabrieken. Ook rond Leeuwarden. Oudere
Leeuwarders herinneren zich nog de voormalige steenfabriek Schenkenschans (1857 - 1980). Deze stond vlakbij het
nu gevonden tichelwerk.
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Wilt u meer informatie over adverteren
in één van onderstaande magazine?
Bel dan met Sierk Hondema 058 212 67 25
of mail info@fedruk.nl
Jaargang 10 - Lente
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Energie Kenniscentrum wint Green Good Design Award
Vorig jaar mei was Peter Teeuwen voor de
BuitenWesten op bezoek bij de Energiecampus
Leeuwarden. Bovenop de voormalige vuilstort Schenkenschans werd op dat moment nog druk gebouwd.
Peter constateerde dat de contouren wel zichtbaar
waren, maar klaar was het duidelijk nog niet. Toch
ging het ineens snel want op 4 september was de
feestelijke opening van het Energie Kenniscentrum,
ontworpen door Achterbos Architecten en onderdeel
van de Energiecampus. En nog geen jaar later wint
het Energie Kenniscentrum een prestigieuze prijs!
De architectuur van het prachtige gebouw op
palen viel op bij het Chicago Athenaeum Museum.
Dit internationale museum voor architectuur en design heeft een missie: het bevorderen van goede
ontwerpen en hoe kan design een positieve invloed
hebben op de menselijke omgeving. In 1950 werd
Good Design opgericht door ontwerpers Charles en
Ray Eames en de architecten Edgar Kaufman jr. en
Eero Saarinen. Zij wilden modernisme vergroten,
en een breed publiek bereiken. Nu is het zeventig
jaar later, en nog steeds onderscheidt het Chicago
Athenaeum elk jaar de meest uiteenlopende producten met een Good Design Award. Het ontwerp
van het Energie Kenniscentrum in Leeuwarden, heeft
in een speciale editie van de Good Design Awards
een prijs gewonnen in de categorie architectuur.

Het ontwerp moest voldoen aan hoge eisen op
het gebied van duurzaamheid en milieu waarbij
hergebruik en behoud belangrijke thema’s waren.
Het Energie Kenniscentrum is gebouwd op 108 palen
die individueel te verstellen zijn, mocht dat nodig zijn
wanneer de grond gaat ‘werken’. De materialen zijn
hergebruikt en herbruikbaar, het hele gebouw zou op
een andere plek kunnen worden opgebouwd. Het meubilair is grotendeels tweedehands. Zo is er een oude
gymnastiekvloer gebruikt als wandbekleding en zijn
de stoelen gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Het
gebouw is zelfvoorzienend in energie, onder meer door
het gebruik van vrijkomend gas van de vuilstortplaats.
Er waren honderden inzendingen uit 35 landen.
Daarvan zijn honderd architectuur- en productontwerpen geselecteerd. Vanaf 1 juli zijn deze Green
100 te zien op een expositie in het Europeans Center
Museum in Athene. Architect Hans Achterbosch is
blij en trots: ‘Deze prijs is heel bijzonder en geeft
ons vleugels in deze bijzondere Covid 19-tijden.’

Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema
Bron: Leeuwarder Courant
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Naast goede
diergeneeskunde, voor
een vriendelijke prijs, bieden wij
u extra zorg met bijvoorbeeld GRATIS
gezondheidschecks. Bovendien kunt u gebruik
maken van ons uitgebreide spaarsysteem, waarmee
u, zowel bij ons als bij Jumper de Diersuper, kunt sparen
voor directe kortingen op alle zorg van Elke dierenarts.
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Heeft u vragen? Kom dan gerust eens bij ons langs!

Volg ons op
facebook

www.elkedierenarts.nl

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.

WASMACHINE DUUR?

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

www.roteco.nl
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waar u ook verzekerd bent
Jelsumerhof Uitvaartzorg
Sem Dresdenstraat 6
8915 BZ Leeuwarden
T 058 - 212 78 43
www.jelsumerhof.nl
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Ontmoet Jacques Ruiter en Jaap van der Meer, ze zijn barmedewerker, plannen en coördineren activiteiten,
helpen bij ﬁlmavonden en planten zelfs geraniums.
Jacques en Jaap brengen wekelijks veel tijd door in
Eeltsje’s Hiem, maar door de coronacrisis viel ineens alles stil. Jaap: ‘De eerste week was heel vreemd, ik had het
gevoel dat ik van alles moest doen, maar de tweede week
ebde dat weg. Het was best wel prettig zo’n lege agenda.’
Jacques ervoer hetzelfde: ‘In het begin was ik de indeling
van de week kwijt, het vaste ritme was weg. Soms wist ik
niet eens welke dag het was!’ Zoals veel Nederlanders klusten de mannen thuis, het kluslijstje werd steeds korter.
Beiden zijn blij met de verruiming van de maatregelen.
Ze maken deel uit van een werkgroep die bepaalde activiteiten weer mogelijk wil maken. Het is lastig, merken ze.
Anderhalvemeter-afstand houden maakt activiteiten niet
zo gezellig als ze zouden willen. Toch gaat het lukken om
in elk geval Bakkie in de Buurt en jeu de boules weer op te
starten!
Het vrijwilligerswerk geeft hen veel voldoening. Het is fijn
om bezoekers een leuke middag of avond te bezorgen.
Complimenten krijgen ze ook, want bezoekers vinden dat
alles heel goed geregeld is. Is er een activiteit die als heel
bijzonder is ervaren? Jaap: ‘De Wilhelminaschool houdt
jaarlijks de groep-acht afscheidsmusical in Eeltsje’s Hiem.
Dat vond ik fantastisch om mee te maken en vooral wat er
aan vooraf ging! De spanning bij de kinderen, de hectiek,
samen patat eten, geweldig!’
Jacques heeft vooral genoten van de jaarlijkse etentjes voor
de bewoners van het appartementencomplex aan de Eeltsje Folkertsmawei: ‘Samen met Grietje zorg ik dan voor een
hapje en een drankje. Het is echt een uitje voor de bewoners! We hadden de laatste keer heel veel advocaat ingeslagen, maar er was maar één persoon die dat nam. De anderen zeiden: ‘Nee, daar worden we zo vol van!’, lacht Jacques.
Voor hobby’s is nu meer tijd. ‘Maar’, verzucht Jacques, ‘ik

zing in een shantykoor en wij mogen alleen zingen als we
drie meter afstand van elkaar houden. Dat gaat niet lukken.’ Gelukkig heeft Jacques nog een hobby en dat is zijn
Fiat Barchetta. Het was een jongensdroom om zelf een
cabrio te hebben en nu toert hij samen met Iepie in de
cabrio langs leuke kleine weggetjes. ‘We gaan niet langs
snelwegen, daar is niks aan’, stelt Jacques. Hij is lid van
de Fiat Barchetta club die dit jaar samen met de Duitse
club, het 25-jarig bestaan van de Fiat Barchetta zou vieren.
Jaap heeft iets met oude vliegtuigen, hij heeft weleens
gevlogen met een Tiger Moth en een Harvard. Jaap: ‘Een
keer ben ik met een Dakota naar de jaarlijkse vliegfeesten
in Engeland gevlogen. Super was dat!’ Samen met Corry
wandelt hij veel en geniet van de natuur die ook in Westeinde volop aanwezig is. Jacques beaamt: ‘We wonen hier
midden in de natuur!’ Soms heeft Jaap een date met Corry, dan gaan ze uit in eigen huis. Jaap: ‘We kunnen nu niet
naar theater, dus eten we dan thuis aan een mooi gedekte
tafel. Daarna kijken we een opera voor de tv. Heel leuk is dat!
De mannen overpeinzen de tijd ná de coronacrisis: ‘De
saamhorigheid, het zou mooi zijn als dat blijft’, zegt
Jacques en Jaap voegt eraan toe: ‘Meer waardering voor
schoonmakers en zorgpersoneel en wat minder reizen. Ik
hoop dat we dat vasthouden.’
Tenslotte uiten ze een gezamenlijke wens voor Eeltsje’s
Hiem. Jacques: ‘Het zou mooi zijn dat naast de vaste bezoekers ook andere wijkbewoners zouden komen.’ ‘En
meer jongeren want ons wijkcentrum heeft heel veel mogelijkheden voor jong en oud’, besluit Jaap.

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

- ingezonden -

Zorgbegeleiding
Vakanties voor ouderen,
Chronisch zieken en
Lichamelijk
gehandicapten
(Z.V.C.L.)

Stichting Z.V.C.L. is door Marieke van Dasselaar uit
Westeinde opgericht. Zij organiseerde voor met
name senioren , die betrokken waren bij de stichting,
ook wel “de Zonzoekers” genoemd, gezellige middagen, da uitjes per bus of per boot.
Ook heeft Marieke van Dasselaar in Westeinde
de creaclub opgezet, het wandelclubje en was ze
betrokken bij het computers/laptop lesgeven voor
ouderen en het Bakkie in de Buurt.
Na haar overlijden, eind 2017 , is haar werk voor de
stichting Z.V.C.L in afgeslankte vorm overgenomen
door een nicht van haar, Ria Lammers, in Drenthe.
Graag komt Ria naar Friesland om tijdens een Bakkie
in de Buurt in Eeltsje’s Hiem vertellen over de Z.V.C.L.
En wellicht voelt u zich aangesproken en hebt u belangstelling voor ons vakantieaanbod.
Stichting Z.V.C.L.is een 100% non-profit organisatie
zonder winstoogmerk. Z.V.C.L. wil er niet alleen zijn
voor de gehandicapte mens, maar ook voor zijn of
haar partner, alleenstaanden en ouderen, die niet
meer alleen op vakantie kunnen, durven of willen
gaan.

Het bestuur van de Z.V.C.L. en begeleiders zijn allen
vrijwilligers. Per reis gaat er minimaal een begeleidster
met een medische achtergrond mee en 2 begeleiders
met enige verzorgende achtergrond.
Heeft u verzorging of verpleging nodig dan kan de
Z.V.C.L. uw zorg overnemen tijdens uw vakantie via
een zorgovereenkomst en het maken van goede afspraken.
De vakanties worden georganiseerd i.s.m. erkende
touroperators en organisaties die voor u de beste
aanbiedingen en locaties hebben. De vakanties en
excursies zijn aangepast aan de groep, rekening
houdend met uw beperking .
Wilt u nu al meer weten over onze stichting en/of
ons vakantieaanbod voor 2020-2021 kijk dan op
www.zorgvakantiereizen.nl of u kunt contact opnemen met Ria Lammers: tel. 06 304 266 07 of
mail naar: ria.ZVCL2002@hotmail.com
Het bestuur: Ria Lammers, voorzitster, coördinator
reizen Ans van Rijs, penningmeester
Stichting Z.V.C.L. is opgericht in 2002 te Leeuwarden
ingeschreven bij de K.v.K. dossiernummer 01097672

Onze slogan is
“met begeleiding van Z.V.C.L.
kan een vakantie vaak nog wel!!”
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Foto’s links. boven + onder: Siska Alkema

Foto: Michel Walbeek

Henze Dorenbos
Wat ging goed: ik
kan goed tegen het
alleen zijn en heb
gelukkig een paar
hobby’s: het maken
van mozaïekschilderijen en foto’s
overzetten naar een
usb-stick.
Wat ik heb gemist:
het biljarten, de tabletles en het kaarten op donderdag. Wat zeer prettig was, waren de telefoontjes van
vrienden. Jammer voor de artiesten van de muziekuitvoeringen dat er weinig ruchtbaarheid aan is gegeven.
Op Bevrijdingsdag mooie oude nummers van een
duo dat met een legertruck kwam en dan het geweldige optreden van de twee dames in dunne blouses
bij Swettehiem, terwijl het in en in koud was! En het
optreden bij de jeu de boules baan was ook geweldig!
Als laatste en het mooiste voor WIJKBELANG is
het geweldige gebruik van de toestellen voor ons
gebouw Eeltsje Folkertsmawei van 8.00 uur tot
20.00 uur.

Paul Kingma, kapper
Onzekere tijden in de
coronatijdvoor velen,
maar ook voor de kappers… Op 12 maart
werd besloten dat
contactberoepen de
zaak moesten sluiten.
Dat betekende 8
weken dicht en onzekere tijden. Wij werken al
35 jaar in de wijk Westeinde.
Dat onze kapsalon ruim 8 weken
dicht zouden moeten vanwege een klein serieus
beestje, dat had niemand en zeker wij niet kunnen
vermoeden. Dit beestje zou de hele wereld in de
macht krijgen en het dagelijkse leven behoorlijk
ontwrichten. Maar dat het serieus was en nog steeds
is, dat is wel duidelijk. Het is erg fijn dat we intussen
weer open mogen onder strikte voorwaarden van het
RIVM, en het protocol van onze branche organisatie
ANKO.
Wij hebben de klanten gemist maar velen hebben
ons ook gemist, dat was wel duidelijk door de vele
lieve en spontane berichtjes die we van vele klanten

Westeinde
in coronatijd
De coronacrisis heeft ons leven ingrjjpend
veranderd. Ineens waren we meer op onszelf
aangewezen, en vriendschap, familie en
contact met elkaar is de afgelopen tijd van
grote waarde gebleken.
In onze wijk zijn de kinderen op berenjacht
geweest, zijn ouderen blij gemaakt met
leuke kaartjes met gehaakte klavertjes vier,
er werden tulpen uitgedeeld, er waren optredens, en met stoepkrijt werden lieve boodschappen op straat geschreven.
Een aantal wijkbewoners geeft u een inkijkje
van hun leven in coronatijd. Wat opvalt is het
optimisme en de hoop dat er uit spreekt.
Veel leesplezier!

mochten ontvangen. Echt hartverwarmend.
We zijn inmiddels alweer ruim 4 weken los.
Met vele aanpassingen en een protocol in de zaak,
kunnen we ons werk ook weer goed maar beperkt
uitoefenen. Miranda, Bianca en Kim hebben we
voor hun werk kunnen behouden, en ook zij zijn blij
hun werk weer te kunnen uitoefenen en hun klanten
weer te zien en te helpen. Ook zij hopen dit nooit
meer mee te hoeven maken…..

Foto: in de kapsalon zijn de nodige COVID-19 maatregelen genomen zoals de tussenschotjes tussen de
stoelen (eigen foto TKK)
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Marije Feenstra
verloskundige bij verloskundigenpraktijk Bonnehûs:
In mijn werk moest er veel geregeld en aangepast worden: voldoende
beschermingsmiddelen inslaan, minder en kortere controlemomenten, zo veel
mogelijk telefonisch contact, partners mochten niet meer mee, geen fysieke
kraambedcontroles, geen groepsvoorlichting, poliklinische ziekenhuisbevallingen mochten we een tijdje niet meer begeleiden en de praktijk moest zo
ingericht worden dat 1,5 meter afstand houden mogelijk was. Maar in dit werk
lukt dat niet altijd. Want hoe doe je dat tijdens het meten van een bloeddruk?
En ook bij een bevalling is die afstand onmogelijk.
Juist door elkaar te zien en te praten over beleving van zwangerschap en aanstaand
ouderschap bouw je een vertrouwensband op die zo belangrijk is in deze bijzondere fase in het leven. Daarom
ben ik erg blij dat de maatregelen langzaamaan weer versoepeld worden, waardoor we nu gelukkig weer zoveel
mogelijk de reguliere zorg kunnen bieden. Kinderen worden altijd geboren, ook in coronatijd. Ik ben dankbaar
voor het beroep dat ik mag uitoefenen, omdat zwangerschap en bevalling veelal positieve gebeurtenissen zijn,
ook in coronatijd. Dat geeft mij, ondanks alles, energie.

Westeinde
in coronatijd

Laurens de Roos
Corona raakt ons op alle vlakken.
Zelf ervaar ik vooral beperkingen in mijn sociale leven. Zo is het helaas niet
altijd even makkelijk
om mijn opa en oma
te zien. Desondanks
kan ik mijn hobby’s
blijven beoefenen.
Ik sport vrijwel elke dag
en door creatief met de
huidige situatie om te gaan is
er erg veel mogelijk.
Op school gaat het prima. Ik doe HAVO en heb dit
jaar met gemak gehaald. De communicatie is soms
wat stroef verlopen, maar het is voor ieder lastig
om oplossingen te vinden. Naast school werk ik in
de horeca. Momenteel maak ik hier door de omstandigheden geen uren. Het sociale praatje met
mensen mis ik dan toch wel een beetje. Naast de
horeca werk ik voor een media en marketing bureau
als auteur/redactiemedewerker. Gelukkig kan ik dit
lekker blijven doen. Wat ik het belangrijkste vind in
de huidige situatie? Om de maatregelen denken en
met een optimistisch oog naar de toekomst kijken.

Anja Santhuizen
Zeven weken helemaal niks, dat was heel heftig!
Ik heb ADHD en om de geest leeg te maken ging ik
elke dag wandelen, 20.000 stappen! Ik mis mijn
vrijwilligerswerk bij LAC Frisia 1883 het meest.
Toen mijn zoontje bij Frisia voetbalde, ben ik barmedewerker geworden. Nu doe ik veel meer, zoals de
planning, activiteiten organiseren en bingoavonden.
De voetbalclub draait op de kantine en de vrijwilligers. De club mist veel inkomsten en daarom heb
ik samen met Jordi (presentator), Dennis en Harry
(techniek) en Sander Bouma (notaris), via Youtube
een online bingo georganiseerd. Het was een groot
succes! Er waren veel sponsors en de bingo heeft
veel geld opgebracht. Ik organiseer ook één keer per
jaar een Glitter&Glamour
bingo, die is binnen
vier uren uitverkocht! Ik
wil het liefst zelf alles
regelen en ik heb
een
fantastisch
team dat
me helpt!
Voor de toekomst
hoop ik dat we
gezond blijven,
we moeten goed oplet
ten en als je niet fit bent,
blijf je thuis. Ik denk aan
mijn medemens en onze verantwoordelijkheid
voor elkaar. Ik hoop dat er snel een
vaccin komt, daar gaan we voor!

Evie van der Burgh
Gekke tijd is het, hè? Voor mij is het coronavirus nog
niet écht dichtbij gekomen, qua ziek zijn, dus besef ik
minder wat er allemaal gebeurt. Wel zit ik nu vooral
thuis. Ik mis school dan ook wel, ik mis het sociale.
Ook mis ik mijn Karate trainingen natuurlijk. Mijn
club heeft het mooi opgepakt, ze gaven online
trainingen via Instagram en Facebook,
maar dat is niet hetzelfde! Nu kunnen
ze gelukkig weer buiten trainingen geven.
En daar ben ik dan ook
hartstikke blij om! Ook ga
ik sinds begin juni één keer in
de week anderhalf uur naar school.
Langzaam terug naar normaal. Zoals veel mensen
weten, zou ik dit jaar naar Japan gaan voor het
Wereldkampioenschap Kyokushin Karate. Oók dat
is afgelast. Het wordt een jaar verschoven, gelukkig
maar! Het is namelijk een 4-jaarlijks evenement, dus
ze zouden het óók zomaar 4 jaar kunnen uitstellen.
Ik probeer het positief te zien: ik heb een jaar extra
om te trainen én om geld in te zamelen! Ik heb nu
een beter beeld hoe het zal zijn en kan me daar nu
beter op voorbereiden. Ik hoop dat het goed gaat met
iedereen en pas goed op jezelf!
Groetjes van Evie.

Henk Hamstra,
werkzaam bij de
daklozenopvang:
Elke bezoeker die nu
(coronacrisis)
binnenkomt is verplicht om eerst
handen te wassen en dan
te douchen. Velen willen dit
niet, maar dan wordt de toegang geweigerd. Bij de ingang
wordt temperatuur gemeten en een
tascontrole vindt plaats. Ook hier gelden de regels
van het RIVM, 1,5 afstand. Het eten uit de keuken
wordt ook zoveel mogelijk op afstand klaar gezet.

Marco Visser, eigenaar van
sport- en bewegingscentrum
Be Strong (achter Swettehiem)
Ik ben al 13 jaar samen met mijn lieve vrouw Marije
en vader van 3 geweldige kinderen. Bijna 2 jaar open
totdat iedereen via het nieuws op de hoogte werd
gebracht, dat ook alle sportscholen moesten sluiten
i.v.m. het coronavirus. Ja en nu??! Zorgen om ieders
gezondheid. Maar ook zorgen om de sportschool.
Hoe gaat de toekomst eruitzien? Proberen om niet
te ver vooruit te kijken en per dag/per week te leven.
Ik heb direct mijn trainingsmaterialen ter beschikking gesteld en trainingsvideo’s gemaakt voor al
mijn sporters. Daarnaast hield ik wekelijks contact
met al mijn leden. Dit gaf mij energie en motivatie
om door te zetten.
We mogen sinds kort buiten sporten. Fijn om
de sporters weer te zien! Ik bekijk alsnog alles per week. Hopen dat we steeds weer wat
meer mogen maar ook dat de corona onder
controle blijft. Wat de toekomst ons gaat brengen? Niemand weet het, maar door het vertrouwen en steun van mijn familie, vrienden en mijn
fantastische sporters kan ik
nog steeds doen wat ik het liefste doe! Namelijk mensen
motiveren, stimuleren en
trainen. Bedankt leden!
Be Strong!

Men mag met twee tegelijk in de rokersruimte zijn.
In de recreatiezaal/huiskamer moet men ook 1,5
meter afstand houden. Dit levert wel eens problemen op, want de zaal is uiteraard dan snel vol. Men
moet dan naar zijn/haar slaapruimte terwijl men
daar nog geen zin in heeft.
Veel daklozen geloven niet dat het virus bestaat en
dat er een complot is tegen de mensheid. Toch heeft
men wel respect voor elkaar en leeft de regels na, in
deze rare tijd. Op dit moment zijn de aanvangstijden
versoepeld zodat men niet op straat hoeft rond te
zwerven. Tot zover mijn verhaal.

BuitenWesten 19

Coronaprotocol MFC Eeltsje’s Hiem
Voorschriften en afspraken gelden per 1 juni 2020
voor het bezoeken van georganiseerde activiteiten
voor ouderen, jongeren en kinderen tot max. 30 aanwezige
personen (uitgezonderd aanwezig personeel en vrijwilligers).
De algemene maatregelen die altijd in acht moeten worden genomen:
• Was vaker je handen • Nies in je elleboog • Gebruik papieren zakdoekjes • Schud geen handen • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar
(voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet) • Bij klachten zoals hoesten,
keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf je thuis • Bij ernstige symptomen
zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele
huishouden thuisblijven.
Instructie bij binnenkomst: ingang / entree:
• Er vindt een checkgesprek plaats met iedere bezoeker.
• Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon
verzocht naar huis te gaan.
• Alle bezoekers worden geregistreerd met hun naam. Deze gegevens
worden maximaal 6 maanden bewaard, conform AVG wetgeving.
• Bezoekers worden geattendeerd op de routing.
• Bezoekers zijn verplicht hun handen te desinfecteren bij binnenkomst.
• Bij iedere activiteit moet een vrijwilliger worden aangewezen, die het
checkgesprek uitvoert en erop toeziet dat de genoemde maatregelen bij
binnenkomst worden uitgevoerd.
Hygiëne
• Bij binnenkomst handen wassen.
Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen met desinfecterende handgel. Deze is direct bij binnenkomst beschikbaar.
• In iedere ruimte is desinfecterende handgel, papieren doekjes en
oppervlaktespray beschikbaar. Dit stelt mensen in staat om hun handen
op ieder moment te kunnen desinfecteren.
• Het dragen van handschoenen in de keuken en bar.
Vrijwilligers die een bar- of keukendienst draaien, dragen handschoenen.
Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig.
• Koffie of thee wordt in de daarvoor bestemde kopjes/glazen geserveerd. Na gebruik moet het gebruikte servies worden gereinigd,
middels de aanwezige professionele horeca vaatwasser en bijbehorend
schoonmaakprogramma.
• Er is een schoonmaakprotocol voor Eeltsje’s Hiem opgesteld. Dit
zorgt ervoor dat de schoonmakers veilig kunnen werken, en de ruimtes
schoon en veilig blijven. In het schoonmaakprotocol is opgenomen dat
oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, kranen,
knopjes van het koffiezetapparaat, etc.), meerdere keren per dag worden
schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel. Ook
worden de gebruikte ruimtes na gebruik schoongemaakt.
Looproutes
• Er zijn looproutes aangebracht.
De looproutes zijn met pijlen of andere markering aangegeven (zie ook
plattegrond in bijlage).
• De doorgang (halletje) van de in- en uitgang van Eeltsje’s Hiem mag
maximaal door één persoon worden gebruikt. Als mensen tegelijkertijd
van beide kanten gebruik willen maken, dan moet men op elkaar te
wachten. Uitgaand verkeer heeft voorrang.
• Er zijn wachtplekken voor het toilet aangebracht.
Het is de bedoeling dat maar twee personen tegelijk naar het toilet gaan.
Er is gezorgd voor markering zodat mensen die moeten wachten, de 1,5
meter in acht kunnen houden.
Gebruikers van ruimtes/zalen
• Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren.
Gebruikers die een ruimte willen huren/gebruiken, moeten dit vooraf
reserveren bij de coördinatoren van het MFC zodat het maximaal aantal
gebruikers makkelijk te handhaven blijft (dit kan per mail: mfc@wijkbelangwesteinde.nl).
• De tafels en stoelen moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar staan of er
moeten afscheidingen gemaakt worden d.m.v. (transparante) schermen.
10 juni 2020
• Maximaal vier personen aan één tafel.
Er mogen maximaal vier verschillende personen aan één tafel zitten op
1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden.
Dit geldt ook voor de bar.
• Mag ik in Eeltsje’s Hiem met een andere persoon aan een tafel zitten
zonder 1,5 meter afstand te houden?
Nee, de anderhalvemeter-maatregel geldt ook dan. De enige uitzonderingen zijn kinderen tot en met 12 jaar, personen uit hetzelfde
huishouden en bij hulp aan hulpbehoevenden. Anderhalve meter afstand
houden, is belangrijk om de kans op de besmetting te voorkomen. Omdat het niet haalbaar is om bij ieder tweetal te controleren of zij onder de
uitzonderingen vallen, is afgesproken dat handhaving van deze regel aan

de orde is bij drie personen of meer.
• Er mogen maximaal 30 personen gebruik maken van Eeltsje’s Hiem.
Dit is exclusief vrijwilligers/personeel. Vanaf 1 juni kunnen er maximaal
30 personen tegelijk ontvangen worden, mits de 1,5 meter kan worden
gewaarborgd.
• Vrijwilligers/personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden.
De vrijwilligers of het personeel moet altijd 1,5 meter afstand van elkaar
houden, tenzij zij uit hetzelfde huishouden komen.
• Er kan alleen met een pinbetaling (contactloos) worden betaald.
• Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die men gebruikt.
Om drukte bij de kapstokken te vermijden, is het raadzaam om bezoekers
hun jassen mee te laten nemen en over hun eigen stoel te leggen.
• Binnensport is tot 1 september niet toegestaan. Binnensport is niet
toegestaan tot 1 september. Binnensport omvat ook sporten zoals biljarten en bridgen.
Communicatie
• Via de mail, nieuwsbrief, website en Facebook worden de bezoekers en
vrijwilligers ingelicht over de maatregelen die getroﬀen zijn in Eeltsje’s
Hiem. De maatregelen zullen regelmatig worden geactualiseerd, dit is
afhankelijk van het advies door het RIVM en de overheid.
• Er zijn posters opgehangen in Eeltsje’s Hiem zodat de maatregelen voor
iedereen duidelijk zijn.
• Regels voor bezoekers/huurders worden bij bevestiging afspraak/
reservering/activiteit ook digitaal gecommuniceerd.
• Er zal overleg zijn met commissies, vrijwilligers van activiteiten/huurders
om de maatregelen te communiceren, zodat iedereen goed op de hoogte
is en weet wat de maatregelen inhouden, en wie wanneer verantwoordelijk is.
• Het bestuur heeft een corona coördinator aangesteld. Tevens is er
een coronateam Eeltsje’s Hiem samengesteld. Dit team bestaat uit een
aantal bestuursleden, coördinatoren en facilitair verantwoordelijken van
Eeltsje’s Hiem. Het coronateam zorgt samen met de corona coördinator,
dat de vereiste maatregelen tegen het coronavirus worden uitgevoerd in
Eeltsje’s Hiem.
• De samenstelling van het coronateam Eeltsje’s Hiem bestaat uit:
Pieter Bouwer, Geertje Westerhuis-de Jong, Erik de Jong, Jacques Ruiter,
Jaap van der Meer en Hans Vossenberg.
• Ideeën, suggesties of klachten omtrent de coronamaatregelen van
Eeltsje’s Hiem zijn welkom. Deze kunnen ingediend worden bij een
van de leden van het coronateam, bij voorkeur via een mailtje naar:
mfc@wijkbelangwesteinde.nl.
Verantwoordelijkheid:
het bestuur is verantwoordelijk voor:
• Beleid t.a.v. coronamaatregelen
Het bestuur maakt beleid, protocollen en verzorgt de communicatie.
Past dit waar nodig aan om het actueel te houden. Licht verenigingen,
commissies, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van)
maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen,
brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatie-posters/folders,
hygiëneregels, looproutes, etc. Stelt een corona coördinator en een
coronateam aan die verantwoordelijk zijn voor het actueel houden van de
stukken en de communicatie hierover. Het bestuur, corona coördinator en
het coronateam spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding
toe is.
Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:
• Bezoekers/deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag
Het bestuur is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen naleving, maar zal wel mensen en gebruikers aanspreken als daar
aanleiding toe is.
Gebruikers/huurders zijn verantwoordelijk voor:
• Gebruikers en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van
hun leden/deelnemers en spreken indien nodig de leden/deelnemers aan
op hun gedrag. Vanuit iedere activiteit binnen of rondom Eeltsje’s Hiem
wordt een toezichthouder aangesteld, die toeziet op de naleving van dit
protocol.
• Het bestuur kan eventuele zaken in een aanvullende overeenkomst
met de huurders/gebruikers opnemen. Zo kan het bestuur bijvoorbeeld
afspreken en vastleggen, dat de gebruikers/huurders verantwoordelijk zijn
voor het gedrag van hun leden wanneer zij gebruik maken van Eeltsje’s
Hiem. Op die manier zijn de afspraken helder voor alle betrokken
partijen.
• Regels voor bezoekers/huurders worden ook digitaal gecommuniceerd bij bevestiging afspraak/reservering/activiteit.

Geef elkaar de ruimte!

Roos Heesterbeek:
En dan zit je ineens met
z’n allen thuis. Mijn
man, onze zoons
van 8 en 6, dochter van 3 en ik. De
eerste week gaven
we de kinderen zelf
onderwijs en probeerde ik fulltime te
werken. In de tweede
week kon ik daar iets
meer balans in vinden.
Omdat ik als cultuurcoach op 4 scholen werk,
miste ik het contact met mijn leerlingen heel erg.
Daarom ben ik een Facebook/Instagram kanaal
begonnen waar ik elke dag een nieuwe dansimpuls op zette. Daar kwamen leuke (ontroerende)
reacties op: ‘Ik vind het zo jammer dat ik niet naar
school kan, maar dankzij jou kan ik elke dag even
dansen’, daar doe je het voor!
Mijn man en ik begeleidden ieder een van de jongens met hun schoolwerk. De kleine dame mocht
zelf spelen en ook even ‘school doen’ op Squla
(online oefenprogramma). Na school kon ik aan
het werk, en als de kinderen op bed lagen samen
het huishouden nog. Lange dagen! Maar oh zo
heerlijk om zoveel tijd met elkaar door te mogen
brengen!! En zo leuk om een bijdrage aan het
onderwijs van onze kinderen te mogen leveren.
We zien ze vooruit gaan!

Westeinde
in coronatijd
Wolf Heesterbeek, 8 jaar
Het was leuk thuis, omdat we samen waren.
Dit heb ik gedaan: Lego, Spelletjes, School,
Dansen. Rekenen vond ik niet leuk. Via de telefoon kon ik met mijn opa’s en oma’s praten. Dat
vond ik fijn. Dan kon ik ze weer even zien. Ik miste
naar school gaan want dan kan
ik de juf niet meer zien. Nu
gelukkig weer wel. Ik mis
ook de andere helft
van de klas. We laten
op school steeds post
voor elkaar achter.

De middelste wilde voor deze tijd niet fietsen en
racet nu overal heen. Omdat daar nu meer tijd en
aandacht voor was.

Theo Witlox
Ja. en toen was er corona…
Zomaar ineens van besturen en organiseren naar
een nulpunt. Geen activiteiten, de kringloopwinkel gesloten en de voorbereidingen
voor het Festival Swettehiem in de
ijskast. De eerste weken kon ik me
nog wel bezig houden met wat administratieve zaken, maar daarna moest ook ik uitwijken naar de
puzzel in huis.
Dat was van korte duur gelukkig.
Enkele nieuwe uitdagingen waren er
weer. Wat te doen met het festival in
september en hoe bereiden we ons voor
op de 1,5 meter samenleving. Contacten
met artiesten, leveranciers en Gemeente
was best wel weer een klus, maar het is

gelukt om het festival volledig met hetzelfde
programma op te schuiven naar 2021. Dan vliegt
de tijd weer.
Verder heb ik me sterk gemaakt om per
1 juni weer te kunnen starten met de
kringloopwinkel, de bibliotheek en het
gezellige koffiedrinken. Inkopen van
stickers, maken van posters en afschermingen. Ook de zaal van Swettehiem
hebben we een frisser aanzien gegeven
en ingedeeld naar de nieuwe regels. Dus
verveeld heb ik me niet. Mijn kinderen deden
de wekelijkse boodschappen, dus af en toe veilig
bezoek. Graag weer tot ziens in de komende tijd
en blijf gezond.
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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

Nieuwe speeltoestellen in de wijk
In het kader van de nieuwe visie van de gemeente:
-samenkomen en ontmoeten- is het van belang dat
een speelplek toegankelijk en aantrekkelijk is voor
alle leeftijden. Daarom heeft de commissie Leefomgeving vorig jaar geïnventariseerd welke speeltoestellen er op de verschillende speelplekken in de
wijk zijn, of ze vervangen moesten worden en waar
en voor welke doelgroep er toestellen bijgeplaatst
konden worden.
Tegelijk is er gekeken naar de aanwezigheid van bankjes op de plekken, zodat ouders elkaar kunnen ontmoeten en een oogje in het zeil houden.
Vervolgens konden bewoners rondom deze speelplekken reageren op de brief met de vraag of zij tevreden
zijn met de aanwezige toestellen, of dat er nieuwe,
andere toestellen gewenst waren. Daarop is door
verschillende omwonenden gereageerd en is de commissie Leefomgeving op zoek gegaan naar geschikte
toestellen. Hierbij is gekeken naar duurzaamheid en
is er rekening gehouden met het milieu. Denk aan
de houdbaarheid van het materiaal en de afwerking.
Vervolgens moest er nog met de gemeente overlegd
worden, zij is de partij die haar goedkeuring moet
geven en het speelmateriaal aanschaft.
Omdat er een bepaald budget beschikbaar was, is er
allereerst voor gekozen om de wat ruimere speelplekken aan de Tsjibbe Geertswei en de Gerben Colmjonwei te voorzien van nieuwe toestellen.
Hier zijn in april nieuwe speeltoestellen geplaatst. Een
nieuw klim/klautertoestel met glijbaan voor de iets
oudere jeugd was op de Tsjibbe Geertswei welkom
omdat er alleen voor de jongste kinderen toestellen
stonden. En het gewenste bankje is geplaatst.

Op de Gerben Colmjonwei was het tuimelrek aan
vervanging toe en de kleine doeltjes zijn vervangen
door wat grotere. Hier is ook een nestschommel bijgeplaatst en zijn de bankjes iets verplaatst. De commissie
was tevens van mening dat de grote speelplek aan de
Paulus Akkermanwei wel wat uitgebreid kon worden
met speelmateriaal voor zowel jongere als oudere
kinderen.
Omdat het budget hiervoor niet toereikend was is bij
een paar instanties hiervoor subsidie aangevraagd.
Van het Nieuwe Stads Weeshuis is een bedrag van
€ 5000,- ontvangen, zodat er een paar toestellen aangeschaft kunnen worden. De commissie gaat nu ook
bekijken of er uiteindelijk nog budget over blijft om,
als dat mogelijk is, bij de kleinere speelplekken voor de
jongste kinderen speeltoestellen bij te plaatsen.
Bij de beweegtuin bleek ook behoefte om voor de
kleintjes iets te plaatsen, zodat ook zij, wanneer de
ouders op de beweegtoestellen bezig zijn, zich kunnen
bewegen. In het gras, tussen de fruitbomen, is ruimte
om enkele “beweegtoestellen” te plaatsen.
Er is voor gekozen om een spinelli en een wobble te
laten plaatsen. Hierop kunnen de kleintjes springen,
slingeren en balanceren. Ook worden hier kubussen
geplaatst en gekleurde bollen. De commissie Leefomgeving hoopt dat deze toestellen al geplaatst zijn
wanneer u dit leest.
Namens de commissie leefomgeving,
Ellie Pietersen

Speeltoestellen op de Gerben Colmjonwei
Foto: Siska Alkema
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Vogels in de wijk
tekst & foto’s: Willem Jongsma

De houtduif en
de Turkse tortel
Vandaag aandacht voor twee duivensoorten:
de houtduif en de Turkse tortel. Hoewel ze
in grootte en kleur verschillen, is aan het
kop- en snavelpatroon gelijk te zien dat
ze familie van elkaar zijn.
Zowel de houtduif als de Turkse tortel
zijn algemene soorten en komen veel voor
in de stad. Er is in verenkleed geen onderscheid
tussen de mannetjes en de vrouwtjes. Ook hun gedrag is
vaak hetzelfde: beide soorten scharrelen graag op de straat of
op de stoep rond, en zitten vaak op daken of lantaarnpalen te koeren. En ze maken beide lawaai met de vleugels bij het opstijgen,
doordat de vleugels dan tegen elkaar klappen. Ook het nest van
beide soorten vertoont overeenkomsten: het is vaak niet meer dan
een gammel bouwsel van een paar takken. Hun nest valt daardoor
regelmatig uit de boom. Sneu, maar voor de duiven gelukkig geen
probleem: ze brengen meerdere keren per jaar een nest met jongen groot.
De Turkse tortel is de kleinste van de twee soorten. En deze soort
is niet eens zo heel lang in Nederland. Ze komen oorspronkelijk uit
Turkije, en in begin 1900 hebben ze vanuit het zuidoosten langzaam
Europa ‘veroverd’. In de jaren ‘50 broedden ze voor het eerst in ons
land. Turkse tortels zijn een leuke aanwinst voor Nederland, het zijn
vriendelijke vogels en ze zijn mooi om te zien. Let maar eens op als
je eentje van dichtbij ziet: ze hebben prachtige rode ogen.
De houtduif is een stuk groter dan de Turkse tortel en oogt wat
plomp en onhandig, vooral als je zeziet lopen. Maar eenmaal in de
lucht blijft er van die onhandigheid niet veel over, want het zijn ongelooflijk goede vliegers. In de winter komen er honderduizenden
houtduiven vanuit Noord- en Oost-Europa naar onze streken om te
overwinteren. Op akkers zie je ze dan met grote aantallen tegelijk
naar voedsel zoeken.

Turkse tortelduif

Houtduif
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Ook als

buitenolie

PARKETLEGSERVICE

voor al uw

buitenhout

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Eenvoudig
onderhoud

Uw erkende specialist
in kunst- en klikgebit

Nu ook het adres voor
reguliere tandartsbehandelingen
Leeuwarden

Dokkum

Havingastate 11 F
8925 AZ Leeuwarden
058-2895549

Op de Keppels 26
9101 DH Dokkum
0519-297585

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

Foto: Siska Alkema

Charlotte’s
ingemaakte
courgettes
Enige jaren geleden hadden we een
volkstuin in het Leeuwarder bos. We
genoten van de mooie plek en van het
zaaien, planten en oogsten van de
verschillende groentes.
Ook de courgettes deden het altijd
goed, en dus hadden we in een korte tijd
een flinke opbrengst. Van mijn nichtje
kreeg ik een recept om de
courgettes zoetzuur in te maken.
Dat bleek verrassend lekker en daarom wil ik het recept graag met je delen:

Dit heb je nodig om zelf vijf potjes courgettes in zoetzuur te maken :
1 kilo courgettes
2 uien
3 eetlepels zout
500 ml. azijn of (liefst) appelazijn

300 gram suiker
2 theelepels kurkuma
3 theelepels mosterdzaad
5 brandschone middelgrote glazen jampotten

Was de courgettes. Snijd ze in de lengte door en verwijder de zaadlijsten. Snijd de courgettes in kleine blokjes.
Maak de uien schoon en snijd ze in ringen. Meng de courgetteblokjes met de uien in een grote kom en strooi
het zout erover. Laat het geheel enkele uren staan. Schep de groentes in een vergiet, spoel ze goed af en laat ze
uitlekken. Breng in een grote pan de overige ingrediënten aan de kook. Laat dit mengsel enige minuten koken en
voeg de courgettes en de uien toe. Breng alles weer aan de kook en laat het vijf minuten koken. Schep de groentes
over in schone potten, en vul de potten tot aan de rand met het hete kookvocht. Sluit de potten af met het deksel,
zet ze ondersteboven en laat ze afkoelen.
Het zoetzuur is het lekkerst als je het minimaal drie weken laat intrekken. De ingelegde courgette is een jaar houdbaar, dus kun je er op een later tijdstip ook van genieten. Het is een smakelijk bijgerecht bij oosterse gerechten.
Succes en eet smakelijk,
Charlotte Oosterop-Neef

Staat jouw favoriete recept in de volgende BuitenWesten?
Stuur een mailtje: redactie@wijkbelangwesteinde.nl
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www.pow-er.nl
Geplande activiteiten voor 2020 van Platform Ondernemend Westeinde
Golftoernooi
Rondvaart
Kegelavond
ALV

27 juni
29 augustus
17 oktober
6 november

Ook proberen wij de vervallen activiteiten dit jaar
(ivm. Corona) op een ander moment in te halen.
De betreﬀende activiteiten zijn een bezoek aan
een whisky-stokerij en een bierbrouwerij.
Bent u zelfstandig ondernemer, woonachtig in de
wijk Westeinde, of daar uw onderneming gevestigd,
ingeschreven bij de KvK en nieuwsgierig?
Bezoek de website www.pow-er.nl

Ook brouwerij Westeinder heeft als kleine
zelfstandige te maken met de gevolgen
van de coronacrisis door de lange sluiting
periode van de horeca.

Brouwerij Westeinder begeeft zich
in de categorie thuis-brouwers.
Kleinschalig actief en daarmee
exclusief.

Om deze reden is de Lentekracht in deze
maand in de aanbieding met een grote
korting en met gratis bezorging in de wijk
Westeinde van Leeuwarden.

Ontstaan uit hobby. Door verschillende
samenstellingen te proberen ontdekte ik
een aantal unieke smaken. Tijdens een
feestje waar ik mijn eigen gebrouwen
bier schonk, werd mij aangeraden dit
bier op de markt te brengen.

Lentekracht, een lichte, fruitig, frisse bok.
Ook deze heeft een geheel eigen karakter .

Daarmee was Brouwerij Westeinder
een feit. Het eerste bier noemde ik
'Zomergenot'. Inmiddels is het
assortiment uitgebreid met 'Herfsttooi',
'Winterpracht' en 'Lentekracht'.
Op dit moment ben ik ook bezig 3 recepten samen te stellen om op de markt te
brengen, dit lijkt veelbelovend.
Westeinderbier, met zorg gebrouwen.

Trots op de Oldehove

Per 6 van € 20,30 voor € 15,90
Per 12 van € 41,35 voor € 31,90
Per 24 van € 82,70 voor € 63,80
Boven vermelde prijzen incl. btw
Alleen de bestelling van 24 wordt in een
doos afgeleverd. Zover de voorraad strekt.
Bier wordt alleen afgegeven na
wettelijke leeftijd controle.
Geen 18, geen alcohol.

Deze aanbieding geldt alleen op aflevering in de wijk Westeinde.
De bestelling kan alleen worden geplaatst via bericht per mail, voor nadere informatie: info@westeinder.com

Altijd weer iets positief
Over de afgelopen maanden kunnen wij met
zijn allen wel een boek schrijven. Van alles mogen,
naar helemaal niks. Een groter contrast is er de
afgelopen maanden niet geweest.
Ik kan het me nog aardig herinneren. Op de vrijdag
stond ik met een aantal vrienden nog in de kroeg.
Twee dagen later was de kroeg gesloten. De weken
ervoor deden we ietwat lacherig over wat er zich
afspeelde in China. Toen het virus zich verspreidde
in Italië, was iedereen er wel zeker van dat het vroeg
of laat onze kant op zou komen. Dat we nu, drieënhalve maand later, nog steeds middenin deze ellende
zitten had ik niet verwacht.
Voor mij bestonden deze maanden vooral uit vanuit
huis werken, wat wandelen, af en toe sporten en
rouwen om de beslissing die is genomen omtrent
Cambuur. Een belachelijke beslissing in mijn ogen,
die nog steeds pijn doet. Onterechter dan dit kan
in mijn ogen ook niet. Toch is het dan mooi om de
verbroedering bij de club te zien. Er werden acties
gestart waarbij men geld kon ophalen voor de club
die hard is getroﬀen door de corona.
Ook bij de voetbalclub Frisia probeerden we gezamenlijk iets te bedenken om het financieel verlies
tegen te gaan. We organiseerden een online bingo.
Een bingo die iedereen veilig vanuit huis kon spelen.
Dat vind ik mooi. Initiatieven en oplossingen die met
elkaar worden bedacht om deze tijd door te komen.
Als ik kijk bij ons in de wijk dan zie ik ook weer positieve dingen. Neem nou de klimrekken en fitnessapparatuur die we gewoon gratis met zijn allen
kunnen gebruiken. Ik denk dat ik in de afgelopen drie
maanden nog nooit zoveel mensen heb gezien die
hiervan gebruik maakten. Op een gegeven moment
kwamen mensen uit alle hoeken van Leeuwarden
hier naar toe om gebruik te maken van deze apparatuur. Uiteindelijk is het daar ook voor. In de
maanden voor corona (ik heb onderhand een hekel
gekregen aan dit woord), werd de apparatuur nauwelijks gebruikt.
Zo halen we uit negatieve dingen altijd wel weer iets
positiefs en zie je dat dit tot mooie dingen kan leiden
als je met elkaar de schouders eronder zet.

Op zijn Jordi’s
Ook denk ik dat we de afgelopen tijd juist met
elkaar hebben ingezien, dat het belangrijk is om ook
aan een ander te denken. De tijd waarin het niet erg
vanzelfsprekend is dat iedereen de deur uitgaat.
Om eens te kijken hoe het is met je buurman of buurvrouw, familie of vriend. Dat wanneer je wat minder
van diegene hoort, je even een belletje naar elkaar
doet om te vragen hoe het is. Juist in deze tijd is dat
hartstikke belangrijk.
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Wekelijkse activiteiten juli t/m augustus
DONDERDAG
Tijd

Eindtijd

Activiteit

Startdatum

10:00

11:00

Bakkie in de
Buurt

18 juni

Opmerkingen
Eindelijk weer gezellig koffiedrinken met Wietske, Thea, Elly en Luc!
Bakkie in de Buurt is een gezellige bijeenkomst voor senioren met
wisselende activiteiten zoals een spreker, een quiz of een spelletje,
maar vooral met aandacht voor elkaar.

VRIJDAG
Tijd
13:30

Eindtijd Activiteit
17:00

Jeu de Boules

Startdatum
19 juni

Opmerkingen
De Jeu de Boules ballen rollen weer! Dit leuke balspel wordt gespeeld
op de boules-baan naast MFC Eeltsje’s Hiem. De jeu de boulesvereniging Westeinde zou graag meer leden verwelkomen.
Kom gerust eens langs als u een keertje mee wilt doen. Meer weten?
Stuur een mailtje naar Yt Kruisinga: yskruis@upcmail.nl
of bel: 058 2125556.

Lidmaatschap
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 ook geldig in 2021 en is 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
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Slaapadvies van A tot Zzzz...

Ledikant Lotus
massief eiken
inclusief nachtkastjes
vanaf € 1125.-

Cinderella DESIRE
€ 1599.-

Vlak vanaf
Electrisch vanaf
Ook andere kleuren leverbaar

€ 2399.-

Cinderella TENDER

Cinderella PURE

Vlak vanaf € 1749.Electrisch vanaf € 2549.Ook andere kleuren leverbaar

Vlak vanaf € 1919.Electrisch vanaf € 2719.Ook andere kleuren leverbaar

Venice boxspring
Vanaf 1350.- nu

€ 948.-

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

Eastborn Ruby
Vast 2499.- nu € 1995.
Verstelbaar 3495.- nu € 3245.-

Meddow

Stuga

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

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

sinds
1976

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

