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van de bestuurstafel

Beste wijkbewoner van Westeinde,

Op het moment van schrijven van deze tekst is het medio augustus. 
De laatste week van de schoolvakantie. Wij hopen dat ieder op zijn eigen 
manier genoten heeft van de vakantie want een vakantie in coronatijd 
geeft niet het ultieme vakantiegevoel.  Om meteen maar met de deur 
in huis te vallen: wij hebben als bestuur in deze coronatijd beslist niet 
stil gezeten. En nu met het nieuwe seizoen voor de deur is het uiteraard 
lastig om de juiste beslissingen te nemen, dit gelet op de huidige situatie 
rondom de coronabesmettingen en regelgeving. Daarbij komt dat bij het 
maken van beslissingen van vandaag, het morgen alweer anders kan zijn.

Ons uitgangspunt is dat wij ons houden aan de maatregelen die vanuit 
de overheid opgelegd zijn. Het gevolg van deze maatregelen is dat wij 
een coronaprotocol voor Eeltsje’s Hiem hebben geschreven. Dit is 
verspreid via Facebook, de website, NieuwsFlits en de BuitenWesten.   

Maar hoe nu verder?
Zoals u weet heeft het bestuur een corona facility groep aangesteld. 
Deze groep adviseert ons en houdt de maatregelen, protocollen en 
werkwijzen in de gaten.  Verder staan we in nauw contact met gemeente 
en ook met de besturen van andere MFC’s.  We kunnen concluderen dat 
iedereen nog steeds zoekende is. Daarom hebben we besloten om de 
contactpersonen van onze activiteiten te benaderen. We gaan samen 
met hen kijken of en hoe, de activiteit op een veilige manier doorgang 
kan krijgen.

Dit werpt een veelvoud van vragen op. Waar voorheen een bardienst 
soms individueel kon worden gedraaid, moeten er nu minimaal twee 
(bar)vrijwilligers aanwezig zijn. Hebben we genoeg vrijwilligers hiervoor? 
En hoe druk mag het in Eeltsje’s Hiem zijn, zodat 1,5 meter afstand ook 
praktisch blijft te handhaven. Ook kunnen sommige activiteiten niet 
meer op hetzelfde moment of dag worden gepland. Dit ook ivm. met 
het reinigen en schoonmaken van de gebruikte ruimtes. Het is een uit-
dagende puzzel waarbij we continu moeten blijven evalueren. Hierbij 
zal het gedrag van onze leden, bezoekers en/of deelnemers, een cruciale 
pijler zijn in de beslissing of een activiteit kan doorgaan of niet. 
Als u zich aan de maatregelen houdt, helpt dat enorm.  

Via onze website, Facebook en de NieuwsFlits, zullen we u informeren 
zodra er weer (meer) activiteiten los gaan. Wij zullen u ook op de hoogte 
houden hoe wij invulling gaan geven aan onze  Algemene Leden Verga-
dering die gepland staat in november 2020. Als voorzitter van Wijkbelang 
Westeinde had ik u graag vol enthousiasme de aftrap van onze nieuw 
activiteitenseizoen gepresenteerd, maar we moeten geduld hebben.
#staysafe

Namens het bestuur
Geertje de Jong-Westerhuis
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Het is een unieke samenwerking: een basisschool 
voor regulier onderwijs en een school voor speciaal 
basisonderwijs onder één dak. Wettelijk gezien is 
men bovendien verplicht om de mogelijkheid voor 
het creëren van een IKC (Integraal Kindcentrum) te 
onderzoeken. Binnen een IKC worden onderwijs en 
kinderopvang onder één dak aangeboden, en wordt 
er gewerkt vanuit één team met één pedagogische 
visie.

Samenwerking
Na verschillende verkennende gesprekken werd in 
2014 besloten de samenwerking aan te gaan met zo-
wel De Trilker als de SKF voor de kinderopvang. 
Tjalling: ‘De Wester gaat nu op in Talentencampus Ei-
gen Wijs. Het is dus geen einde, maar de start van iets 
nieuws. De geborgenheid en veiligheid binnen het 
reguliere onderwijs van de voormalige Wester blijft
bestaan, en vanaf nu zetten we nóg meer in op de 
talentontwikkeling van kinderen.’

Zelf ontdekken dus en het ontdekken uitbouwen. Een 
grote plus van deze samenwerking: opvang, regulier
 en speciaal onderwijs onder één dak. ‘We zouden mo-
gen stoppen met kijken naar de verschillen tussen kin-
deren en juist gaan kijken naar de overeenkomsten’, 
zegt Tjalling. Erwin Lippold vult aan: ‘Een aantal kin-
deren is de afgelopen jaren vanuit De Wester naar De 
Trilker gegaan. Wellicht kunnen we nu kinderen in het 
reguliere onderwijs laten, met ondersteuning vanuit 
de expertise van het speciaal onderwijs.’

Een nieuwe school in de Verdistraat met Obs De Wester, 
Sbo De Trilker en SKF onder één dak 

Tekst: Marike van der Molen
Foto’s: Siska Alkema

Na jaren van plannen, ontwerpen en voorbereiden ging vorig jaar in de zomervakantie de bouw dan toch van 
start. Talentencampus Eigen Wijs beleefde op maandag 17 augustus 2020 haar opening. Door corona niet zo 
feestelijk als vooraf gewenst, maar wel met de kinderen en hun ouders centraal. En daar draait het natuurlijk 
allemaal om. Directeuren Tjalling Delgrosso van het reguliere basisonderwijs, Erwin Lippold van het speciaal 
basisonderwijs en Yildou de Boer van Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) vertellen over de splinternieuwe 
talentencampus.
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Voorkomen door meedenken
Het gaat altijd om het kind; wat heeft hij of 
zij nodig en wat is goed? Door vooraf mee te 
denken kun je vooral ook kijken naar wat je 
kunt voorkomen. Wat kunnen we nu nog beter 
bieden aan welke leerling? 
Vergeet niet: zodra school uit is voetballen alle 
kinderen samen bij Frisia, spelen ze in dezelf-
de speeltuinen in Westeinde en bezoeken ze 
dezelfde supermarkten. Eenmaal op school 
stond er dan ineens een hek tussen de twee 
pleinen. De diversiteit is er, maar het zijn alle-
maal kinderen. En ieder kind doet er toe.’

Kinderopvang
Yildou de Boer is namens de SKF al vanaf de 
eerste ideeën in 2014 betrokken bij de totstand-
koming van het IKC. 
‘Dat binnen IKC Talentencampus Eigen Wijs nu 
ook de kinderen van 0 tot en met 4 jaar in het-
zelfde gebouw opvang krijgen en meegaan in 
de gezamenlijke visie op talentontwikkeling is 
helemaal nieuw. We hebben prachtige mate-
rialen aangeschaft waar baby’s, dreumesen en 
peuters naar hartenlust mee mogen spelen. We 
geven ze alle veilige ruimte om te ontdekken 
waar ze goed in zijn.’

‘De komende tijd gaan we inzetten op het laten 
‘samensmelten’ van de visie en gaan we kijken 
hoe we de verbinding met de kleutergroepen 
kunnen gaan maken. Kinderen zijn straks van 
0 tot en met 12, 13 jaar welkom op Eigen Wijs. 
De overgang tussen de groepen verloopt soe-
pel: bouwen in vertrouwen hebben we af-
gesproken. Bouwen aan een doorlopende lijn 
die prettig is voor groepsleiders, leerkrachten 
en vooral de kinderen.’

De nieuwe school ziet er prachtig uit maar het 
paradepaardje staat op het dak: een luchtbehan-
delingsinstallatie. Verse lucht wordt aangevoerd, 
gezuiverd, verwarmd of gekoeld en door het 
gebouw geleid. Wetenschappers wijzen steeds 
vaker op het belang van schone lucht in het  
binnenklimaat; vooral in deze coronatijd is dat  
belangrijker dan ooit. Scholenkoepel Proloog had 
een vooruitziende blik. 

Een paar jaar geleden werd al besloten dat het 
binnenklimaat uitgangspunt moest zijn bij nieuw 
te bouwen scholen. En nu staat er op het dak 
van de spiksplinternieuwe talentencampus een 
enorme installatie die voor frisse lucht gaat zor-
gen. Want ja, waar zijn de kinderen de afgelopen 
zes weken op vakantie geweest , heeft iedereen 
zicht aan de regels gehouden? 

Dit vraagt directeur Tjalling Delgrosso zich af, 
en hij heeft weer bakken vol ontsmettingsmid-
del aangeschaft. Hij is blij dat de school van 
start gaat maar zegt hij: ‘We houden de situatie 
de eerste tijd wel heel scherp tegen het licht.’ 
Ongerustheid over mogelijke besmettingen via 
ventilatiesystemen heeft hij niet: ‘Dat zal hier 
niet gebeuren.’

Bron: LC 15-08-2020

vlnr.: Erwin Lippold (directeur speciaal basisonderwijs), 
Richard van Straaten (SKF), Yildou de Boer (SKF) en Tjalling
Delgrosso (directeur regulier basisonderwijs)

Samen en apart
‘Er is weer iets te kiezen in het openbaar onderwijs’,
sluit Tjalling af. ‘Met een prachtig nieuwe school, 
duurzaam gebouwd in een groene omgeving en 
uitstekend gereguleerd. De kinderen zullen elkaar 
gaan ontmoeten op de leerpleinen. Het onderwijs 
en de kinderopvang staan, daar verandert niets aan. 
Nu gaan we vanaf de start bouwen en ondervinden. 
Samen met het speciaal onderwijs waar het kan, en 
apart waar het moet.’



Nieuwe specialisatie bij fysiotherapie Westeinde: Bekkenfysiotherapie!
Geregistreerd bekkenfysiotherapeut en algemeen fysiotherapeut Nienke Zwarts-
Nummerdor begint per 1 september in onze praktijk. Nienke heeft al een aantal 
jaar ervaring als bekkentherapeut en behandeld klachten die met het bekken en 
de bekkenbodem te maken hebben. U kunt hierbij onder andere denken aan:

• incontinentieklachten voor urine of ontlasting
• niet of moeilijk kunnen plassen of obstipatie
• klachten tijdens en na de zwangerschap
• pijn in bekken, buik, heupen en lage rug
• verzakkingsklachten
• seksuele klachten
• pre- en postoperatieve behandeling

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met de praktijk.
U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.

Nienke Zwarts-Nummerdor
Bekkenfysiotherapeut / fysiotherapeut

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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Ruim 100  

vrijwilligers! 

Marja woont sinds een paar jaar in Wooncentrum Swette-
hiem. Ongeveer een jaar geleden vroeg medebewoon-
ster Grietje Wienema of ze óók vrijwilliger wilde worden 
in het wijkcentrum. ‘Ik zie je altijd maar wat in je eentje 
op het balkon zitten’, had Grietje gezegd. Het was een 
schot in de roos.  

Marja vindt het heerlijk om in het wijkcentrum aan de slag 
te zijn. ‘Grietje maakt de wc’s schoon en ik doe de rest. 
Ik kan niet tegen een vies gebouw, ik loop altijd met een 
poetsdoek’, lacht Marja. ‘Weet je, een vriend van mij heeft 
een schoonmaakbedrijf en ik heb hem tips gevraagd. Ik zou 
de vloer graag mooier willen maken! Mijn vriend heeft een 
stukje van de vloer in de was gezet. Als nieuw, kijk maar!’ 
Ze wijst naar een glanzend deeltje van de vloer. Marja haar 
ogen glimmen bij de gedachte dat de héle vloer zo mooi 
glanzend zou zijn. Soms werkt ze weleens wat teveel. 
Dat komt omdat ze zich snel verantwoordelijk voelt als er 
mensen nodig zijn en ook omdat ze zo graag wil helpen.

De naam Goulooze komt niet heel veel voor, volgens de 
Nederlandse Familiebank 280 keer in 2007. Marja heeft 
geen idee waar haar bijzondere achternaam vandaan komt. 
‘Mijn vader schijnt wat italiaans bloed te hebben maar of 
het daarmee te maken heeft, geen idee. Ik moet mijn naam 
altijd spellen, sommigen menen dat het een Franse naam 
is en zeggen ‘Gouloise’. Als ik mijn naam op internet zoek, 
kom ik bijna altijd familie tegen’, vertelt ze. 

Marja heeft veel verschillend werk gedaan. Ze was schoon-
maakster bij ouderen, werkte in de catering en was direc-
tiesecretaresse bij Revlon. ‘Bij Revlon werken, dat vond ik 
het leukst! Ik was 21 jaar en zelf altijd met cosmetica bezig. 
Ik werkte in Amsterdam in de Bijenkorf en V&D bij de cos-
meticastands van Revlon. Het contact met anderen en de 
wisselende werkplekken vond ik heel leuk’, herinnert Marja 

Wie zijn ze & 

wat doen ze?

zich. Toch zocht ze iets anders en ze kwam terecht bij een 
brasserie op Schiphol, waar ze het ook ‘onwijs naar de zin 
had’. 

Aan hobby’s komt ze niet toe, ze zou best meer willen lezen. 
Maar nóg liever zou ze weer als ‘DJ Morena’ muziek laten 
horen op radiozenders via internet. ‘Dat doe ik al twaalf 
jaar, muziek is mijn alles! Ik ben dan als dj vanuit mijn eigen 
woonkamer live op internet. Via chats kunnen luisteraars 
verzoekjes doen’, vertelt Marja enthousiast. ‘Ik laat allerlei 
soorten muziek horen: reggae, Nederlandstalige liedjes en 
ook wel opera. Wat de mensen maar willen horen. 
Ik draai zo’n drie uren, maar soms vergeet ik de tijd en draai 
ik wel vijf uren! Er is ook weleens een competitie onder de 
dj’s, dan gaat het erom wie als eerste de nieuwste nummers 
draait.’ Zelf houdt Marja veel van de nummers van Andrea 
Bocceli, maar ook van Frank van Etten die ze persoonlijk 
kent. Gevoelige liedjes hebben haar voorkeur zoals het 
persoonlijke nummer Ze Huilt Maar Ze Lacht van zangeres 
Maan. ‘Daar herken ik mezelf in. Ik lach ook meestal als ik 
me niet zo voel.’

Marja heeft een zoon en drie kleinkinderen. Het leven is 
niet altijd mild geweest voor haar. Ze heeft veel meege-
maakt en is met behulp van anderen in rustiger vaarwater 
terecht gekomen. ‘Ik geniet elke dag van het leven. Als ik 
anderen kan helpen of blij kan maken dan kan het voor mij 
niet meer stuk. Contact met anderen en onder de mensen 
zijn, dat is voor mij heel belangrijk’, stelt ze. ‘Ik heb geen 
paleis, maar ik ben heel tevreden met wat ik heb. Ik ben een 
tevreden mens. Ik werk met zoveel plezier, ik loop zingend 
te poetsen!’

Tekst: Corry van der Meer
Foto: Egbert Sepp

Ontmoet Marja Goulooze:
ze schenkt een drankje voor je in als 
barvrijwilligsteren ze houdt met heel 
veel plezier MFC Eeltsje’s Hiem schoon.
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OBS De Wester is vanaf de start van het schooljaar 2020/ 
2021 opgegaan in Talentencampus Eigen Wijs; het nieuwe 
Integraal Kind Centrum (IKC) van OBS De Wester, school voor 
Speciaal Basisonderwijs De Trilker en de Stichting Kinderop-
vang Friesland. Eigen Wijs is gevestigd in een splinternieuw 
gebouw in het Valeriuskwartier. Het biedt hiermee een per-
fecte locatie voor kinderen uit onder meer Westeinde. De 
kinderen hebben diverse achtergronden en respecteren dat 
van elkaar.  

Talentencampus Eigen Wijs werkt volgens de waarden van de 
Vreedzame School: zowel de klas als de school wordt beschouwd 
als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en ge-
zien voelen. Ze krijgen een stem en leren om samen beslissin-
gen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan 
open voor de verschillen tussen mensen.

Kinderen leren op Eigen Wijs dat zij deel uitmaken van een 
leefwereld, waaraan ze met hun unieke talent een positieve 

Talentencampus Eigen Wijs: 

ieder kind op eigen wijze

bijdrage kunnen leveren. Het reguliere 
basisonderwijs op Eigen Wijs biedt op 
eigen wijze basisonderwijs aan kinderen 
van groep 1 tot en met 8. 

Het team heeft één eenduidig en ge-
meenschappelijk doel: de ontwikke-
ling van het kind staat altijd centraal 
en de leerkracht zal een leerling hel-

pen zich bewust te maken van het ei-
gen talent en wat het kan bijdragen. 
Ouders kunnen persoonlijk onderwijs 
in een rijke, plezierige en betekenis-
volle omgeving verwachten waar hun 
kind de eigen talenten maximaal mag 
ontwikkelen. Het reguliere basison-
derwijs van Talentencampus Eigen Wijs 
maakt het kind mede-eigenaar van de 
eigen ontwikkeling.

IKC Talentencampus Eigen Wijs, Verdistraat 2, 8915 CD in Leeuwarden.  www.ikc-eigenwijs.nl
Directeur basisonderwijs: Tjalling Delgrosso. 
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Het gebouw Eeltsje’s Hiem is eigendom van Woning-
bouw Vereniging Elkien. Elkien heeft twee huurders: 
de KwadrantGroep en de gemeente Leeuwarden. 

De KwadrantGroep maakte ook gebruik van Eelt-
sje’s Hiem, maar sinds eind 2017 niet meer. De reden 
hiervan is dat de KwadrantGroep zich al geruime tijd 
richt op hun kerntaak: het verlenen van zorg. De ge-
meente blijft Eeltsje’s Hiem beschikbaar stellen aan 
Wijkbelang Westeinde voor het ontplooien van haar 
activiteiten.

Het bestuur van de Beheerstichting bestaat momen-
teel uit een vertegenwoordiging vanuit de Kwadrant-
Groep en twee bestuursleden van Wijkbelang West-
einde. De Beheerstichting is bij de oprichting van 
Eeltsje’s Hiem in het leven geroepen met als doel: het 
beheren en exploiteren van ons MFC. 

Nu de KwadrantGroep de Beheersstichting gaat ver-
laten, is Wijkbelang Westeinde druk doende om de 
structuur van de Beheerstichting toekomstgericht in 
te richten.

Hierbij laten wij ons als bestuur van Wijkbelang 
Westeinde goed voorlichten en adviseren door o.a. 
de Sesam Academie. Ook worden we bijgestaan 
door onze jurist.
 
Tevens voeren we gesprekken met de gemeente. 
Op dit moment heeft dit alles geresulteerd in een 
concept statutenwijziging voor de Beheerstichting, 
en een concept overeenkomst van gebruiksrecht-
verlening. Met een duidelijke borging en vertegen-
woordiging met Wijkbelang Westeinde. 

Zo kunnen we de activiteiten van Wijkbelang West-
einde nog lang blijven ontplooien in ons prachtige 
MFC Eeltsje’s Hiem.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met ons 
of stuur een mailtje naar: 
voorzitter@wijkbelangwesteinde.nl

Namens bestuur Wijkbelang Westeinde
Geertje Westerhuis-de Jong

Ontwikkelingen rondom de Beheerstichting It Hiem 
& Eeltsje’s Hiem

Tijdens onze laatste Algemene Leden Vergadering hebben wij aangegeven dat er ontwikkelingen zijn wat 
betreft de ontvlechting van de Beheerstichting It Hiem. Op dat moment hadden we nog geen officieel 
schrijven of stukken ontvangen, en was er geen reden om over de ontvlechting te communiceren. Dit leidt 
immers louter tot speculatie. Inmiddels is dit anders geworden.

Bloedprikken in Crystallic

Sinds enige tijd kunt u bloed laten 
prikken in het Crystalic. Dit is in overleg 
met het MCL en gedurende de periode 
dat het Corona virus heerst.  Ook kan 
er urine ingeleverd worden  voor 
onderzoek.

Reserveren via  tel.nr. 088-237 10 00 
van Hal-Certe meer info: www.hal.frl

Apotheek Westeinde

Het gerucht ging dat Apotheek Bilgaard 
definitief zou sluiten op het Zorgplein. Dit is 
niet het geval, voorlopig blijft het dicht ivm. 
corona.  De locker met medicijnen blijft 
wel aanwezig en in gebruik.

U kunt uw recept gewoon kwijt in Bilgaard.
De apotheek is gesloten tussen 12 - 13 uur
ivm. schoonmaakwerkzaamheden.



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

Jelsumerhof Uitvaartzorg

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

waar u ook verzekerd bent

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?



                 BuitenWesten 11

Pieter Bouwer: een bijzondere herinnering aan 
45 jaar Wijkbelang Westeinde.

Dan denk ik aan 16 juni 2019, de zondag na het wijkfeest. 
Samen met een club van 20 vrijwilligers waren we de 
spullen uit de feesttent aan het opruimen en het terrein aan 
het schoonmaken. Wijkbewoners kwamen die 
ochtend spontaan helpen opruimen omdat ze het zo’n 
geweldige week hadden gevonden!  Dat was al prachtig. 
Maar na afloop van het opruimen, pakte Elske DeWall haar 
gitaar en zong Purple Rain voor ons. Daar zaten we dan, 
zomaar een privé concert in de buitenlucht en met een brok 
in de keel. Kippenvel, zo mooi!

45 jaar wijkvereniging  
1975 - 2020

Jouw/uw herinnering, foto en/of 
anekdote ontvangen we graag. 
Stuur voor 1 november een mailtje naar: 
redactie@wijkbelangwesteinde.nl 

Of  doe uw bijdrage in een envelop in 
de brievenbus van MFC Eeltsje’s Hiem.

Foto: Pieter Bouwer

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 Nieuws-
Flits in uw mail, onze digitale nieuwsbrief die 
ervoor zorgt dat u geen enkele activiteit mist. 

Aanmelden zie: 
www.wijkbelangwesteinde.nl / lid worden

De wijkvereniging, nu Wijkbelang Westeinde, is dankzij 
meer dan 100 vrijwilligers heel actief. Jammer genoeg is 
het door de coronacrisis rustig in de wijk, maar er komt 
weer een tijd dat Westeinde bruist als nooit tevoren!

In de loop van de jaren zijn heel wat activiteiten georgani-
seerd zoals: aquarelleren, dammen, disco, jazzballet, film-
avonden, wijnproeverij, Sint Maarten optochten,  Sinter-
klaasfeesten en zelfs zelfverdediging voor vrouwen!  

In het decembernummer van dit blad maken we graag
een reis door 45 jaar wijkvereniging met herinneringen, 
foto’s en/of anekdotes van wijkbewoners. Ook de herin-
neringen aan de wijk in ontwikkeling horen we graag. 

Pieter Bouwer vertelt  hieronder alvast een mooie 
herinnering aan het laatste wijkfeest. In december 
gaat de reis verder.

Lidmaatschap



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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Het begon met een LEGO bouwpakket van een buggy; 
daarna volgden er nog vele bouwpakketten en eigen ont-
werpen. Ludo zijn hobby is uitgegroeid tot iets groots. ‘Ik 
woon nu vijf jaar in Westeinde en ik was bewust op zoek 
naar een huis met een zolder om mijn verzameling uit te 
stallen. Dat is gelukkig gelukt!’, glundert hij.

Enorme legoblokken op de traptreden wijzen de weg naar 
Ludo zijn legodomein. De zolder is een attractiepark in het 
klein met: een Disneykasteel, een fantastisch spookhuis, 
Harry Potter en Batman thema’s, een kermis met een 
draaiend rad, draaimolens en nog veel meer. Een lange bre-
de straat oogt luxueus, een stad als Parijs zou zo’n straat 
kunnen hebben. De straat heeft een levendig beeld met 
veel groen en bomen, huizen, winkels, restaurants, auto’s 
en veel verschillende legopoppetjes die het straatbeeld 
completeren. De huizen heeft Ludo zelf gebouwd. ‘Alle hui-
zen zijn ook ingericht’, zegt Ludo trots en opent diverse on-
derdelen van een huis. Compleet ingericht en allemaal van 
Lego gemaakt! 

Ook indrukwekkend is de grote NASA Apollo Saturnus V 
van één meter hoog, gebouwd met 1900 onderdelen. Het is 
de raket die in 1969 mensen naar de maan heeft gebracht.
Een klein figuurtje naast de raket geeft aan hoe groot deze 
in werkelijkheid was. De maanlander ontbreekt uiteraard 
niet en Ludo demonstreert welk deel op de maan is ach-
tergebleven. ‘Wat was dat spannend. En Neil Armstrong 
die zei: ‘That’s one small step for man, one giant leap for 
mankind’, fantastisch!’, verzucht hij. 
Zonder bouwtekeningen bouwt Ludo grote auto’s zoals een 

Ford Mustang en een zwarte Dodge Charger 1970. 
Zijn jongensdroom was ooit zelf zo’n Dodge te bezitten: 
‘Later als ik ouder ben dan koop ik een Dodge, dacht ik 
toen. Dat is niet gelukt maar nu heb ik wel een van lego! 
Het is net zo’n auto als in de tv-serie van The Dukes of 
Hazzard. De Dodge zou ik nooit wegdoen! Nou ja, ik doe 
sowieso niets weg’, lacht hij. Het meest tevreden is hij over 
de straat, maar het àllermeest over de grote auto’s. ‘Het 
interieur van de auto’s klopt helemaal en ze hebben een 
V8 motor op perslucht. En die V8 motor is niet voor de 
show, die werkt echt!’, legt Ludo uit. Hij opent een portier 
en de motorkap waaronder een indrukwekkende motor is 
te zien. 

Er is veel inzicht nodig om zonder bouwtekening zelf ont-
werpen te kunnen maken. Ludo zijn beroep is timmerman/
restaurateur; hij restaureert graag oude panden uit 1600-
1700. Een vermolmde vensterbank vervangen door een 
nieuwe, maar dan zo dat het nog steeds die zelfde oude 
vensterbank lijkt. Hij streeft in alle gevallen naar perfectie. 

Mogelijk heeft Ludo door zijn lego-hobby onbewust voor 
een beroep gekozen waar hij óók veel creativiteit in kwijt 
kan.Samen met een vriend bezocht hij de LEGO fabriek in 
Billund. ‘Er zijn 1800 type steentjes en elk steentje heeft 
een eigen mal en machine. En dan heb je nog veel ver-
schillende kleuren! Met zoveel type steentjes kun je alles 
maken’, zegt Ludo beslist. Hij zou zijn lego het liefst ten-
toonstellen. ‘Misschien later. Je weet niet wat de toekomst 
mag brengen maar ik ben heel tevreden met alles waar ik 
mee bezig ben.’

LUDO KAN 
MET LEGO 

ALLES MAKEN

Tekst: Corry van der Meer
Foto: Egbert Sepp

Tip: bekijk op YouTube de filmpjes van Ludo’s Lego Zolder. Zoekterm: Ludo van der Veen Lego

In je vrije tijd ontspannen bezig zijn met iets wat je heel graag doet, daar kan Ludo van der Veen als geen ander over 
vertellen. Hij heeft namelijk véél hobby’s en een daarvan is LEGO. Ludo was 19 jaar toen hij in de ban raakte van de 
gekleurde kunststofblokjes en -figuurtjes uit Denemarken. 
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Bosch Active Line Plus middenmotor, 50 Nm

Keuze uit 300, 400 of 500 Wh accu

Tot 80 km actieradius o.b.v. 300 Wh accu

7 naafversnellingen

Hydraulische schijfremmen

Anti-lekbanden

LED-verlichting gevoed door accu

Verende voorvork en zadelpen

Finez E-go® Active Plus

Grant 
regenponcho

54,95

39,95

INCLUSIEF 5 JAAR GARANTIE!*

INCLUSIEF
SERVICEPAKKET

2699,-
Inclusief 300 Wh 

accu

Monkey-Mee 
drager

24,95

19,95

Monkey-Mee 

Airwave
hogedrukpomp

24,95

19,95

• 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

De kruipruimte onder een huis kan veel problemen ver-
oorzaken, van vocht en schimmel tot ongedierte. Ook 
verliest u veel warmte aan de onderkant van uw huis, 
waardoor uw huis minder comfortabel is en u meer geld 
kwijt bent aan stookkosten. 
 
Een goede vloerisolatie brengt u veel voordelen: de 
kruipruimte is binnen een paar weken helemaal droog - 
dus geen schimmel meer, of houtrot in uw vloer. Dat is 
niet alleen goed voor de gezondheid van uw huis, maar 
ook voor die van u! Daarnaast verliest u geen warmte 
meer via de grond, waardoor u minder hoeft te stoken 
en dus een lagere energie rekening kunt verwachten.

Roordaburg 50, 8926 KH Leeuwarden 

Theo Kwast 06 27011103 | Jouke Wiekstra 06 23419944 | E-mail: info@vloerisolatieleeuwarden.nl

Vloerisolatie Leeuwarden

Vloerisolatie Leeuwarden 
BESPAAR TOT 15% OP UW ENERGIE! 

 
Wat zĳn de voordelen van 
vloerisolatie (E.P.S.-korrels) 
 
• Geen muffe luchtjes meer 
• Geen ongedierte 
• Geen vochtproblemen 
• Lagere energienota

www.vloerisolatieleeuwarden.nl
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Uitvaartverzorger Berber Pasveer werd vorig jaar ok-
tober veertig en dat was het moment dat ze startte 
met haar bedrijf in uitvaartzorg. Met elkaar een herin-
nering maken die blijvend is, dat is wat zij voor ogen 
heeft.

Het uitvaartwezen heeft altijd haar interesse gehad. 
Na het overlijden van haar schoonvader regelde ze 
samen met de familie zijn uitvaart en toen wist ze 
zeker: ‘Dit wil ik ook voor anderen doen.’ De allereer-
ste uitvaart die ze verzorgde vond plaats in januari. 
‘Elke uitvaart is zoals de nabestaanden het graag wil-
len, en dan is het altijd goed. Het is mooi om te zien 
hoe mensen met elkaar iets moois en persoonlijks 
neer kunnen zetten. Ik doe al het regelwerk en ver-
tel nabestaanden dat het in het begin even druk is’, 
vertelt Berber. ‘Maar daarna zorg ik ervoor dat ze rust 
hebben. Het is belangrijk om tijd te nemen voor af-
scheid en rouwen.’

Een kind verliezen, een ongeluk, euthanasie, een plot-
seling overlijden of een ongeneeslijke ziekte, elke 
situatie is anders. Nog niet zo lang geleden mocht 
Berber de uitvaart begeleiden van een baby’tje van 
nog maar tien weken oud. Berber: ‘Het zusje van twee 
jaar heb ik liefdevol betrokken bij wat er ging ge-
beuren. Ik heb haar laten zien dat de dood niet eng 
of beladen is. Omdat ze van de verhalen van Woezel 
en Pip hield, heb ik haar het boekje ‘Dag lief Muisje’ 
gegeven, dit boekje kan jonge kinderen helpen bij 
rouwverwerking.’ 

‘Goed luisteren, tijd nemen en ruimte geven, is heel 
belangrijk’, weet Berber. ‘Wat kan en mag ik voor hen 

doen, wat heeft iemand nodig, wat willen de mensen? 
Tijdens de gesprekken hoor ik vaak hele mooie 
persoonlijke verhalen en liefdevolle herinneringen. 
De liefde blijft en herinneringen zijn belangrijk om 
vast te houden. Daarom krijgen de mensen van mij 
een herinnerings-pot met de bedoeling zo nu en dan 
een herinnering op te schrijven, en het briefje in de 
pot te stoppen. Maanden later kunnen alle briefjes 
weer eens worden gelezen, zodat de herinneringen 
opnieuw worden opgehaald.’

Berber vervolgt: ‘Het kan prettig zijn en je rust geven, 
om alvast over je eigen uitvaart na te denken. Wat 
komt er eigenlijk allemaal bij kijken en hoe kies je een 
uitvaartverzorger die zowel bij jou als de nabestaande 
past? Tijdens zo’n voorgesprek worden behalve de 
persoonlijke wensen, ook de meer praktische zaken
besproken: is er een verzekering, waar liggen de 
papieren, is er een testament etc.’ De wensen kunnen 
eventueel in het persoonlijke ‘wensenboek’ van Ber-
ber Pasveer Uitvaartzorg worden vastgelegd. Dat kan 
later de leidraad worden voor de nabestaanden. 

Haar werk in één zin omschrijven is onmogelijk voor 
Berber: ‘Als ik aan mijn werk denk… Ik doe het volle-
dig met mijn hart. Ik word er gelukkig van, ik zie het 
als mijn passie. Ik ben er ook dankbaar voor dat ik er-
bij betrokken mag worden, om samen een mooie en 
liefdevolle herinnering te maken. En als je dan van de 
mensen mag horen: ‘Fijn dat jij er was en je was er écht 
voor ons’, dáár doe ik het voor.’  

Vorig jaar bestond de Noorderbegraafplaats een eeuw. Van alleen een begraafplaats is het meer en meer 
een plek om te gedenken geworden. Lange tijd rustte er een taboe op de dood en was een uitvaart een 
standaard gebeuren. Dat verandert langzamerhand en omgaan met rouw en verlies is weer bespreekbaar. 

Tekst: Corry van der Meer
Foto’s Berber Pasveer/ LC

Berber Pasveer
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Marathon buitenband + binnenband

Hoogwaardige toerband met 3 mm dikke antileklaag ·

slijtvast en zeer lekbestendig · ook geschikt voor E-bikes ·

maat: 37/622

MIENT DE VRIES

slijtvast en zeer lekbestendig · ook geschikt voor E-bikes ·

37,40

29,50MET BINNENBAND
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RLC140 insteekketting

Geharde schakels die omgeven zijn door een 

sterke hoes. Te gebruiken in combinatie met 

een AXA Fusion, Defender, Solid Plus en Victory

ringslot. Lengte: 140 cm.

27,95

19,95

Jaargang 10 - Lente 2019

Deze editie: 
museum kort nieuws uit de buurtbolmanterrein buurthuis welgelegenwinterpuzzel agenda graffiti aanpak

Toekomst MFCEeltsje’s  Hiem

Sinterklaasin Westeinde
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Straatnamen: Paulus Akkermanwei:
dochter Sipkje verteld 

Kennismaken met de 
nieuwe bestuursleden 

24

Evie gaat...naar Japan!in 2020

VANAF 1 april 2019 
alleen met pinpas 

betalen in MFC  Eeltsje’s Hiem

BuitenWesten

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
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Wie ben je?
Mijn naam is Wolf. Ik ben 8 jaar (25 september word 
ik 9) Ik heb een broertje (Thorin van 6) en een zusje
(Lorelei van bijna 4). Ik zit op de Albertine Agnesschool. 
Ik zit op zwemles en op scouting bij Schout Bij Nacht 
Doorman. Als ik groot ben wil ik fotograaf worden net 
als mijn opa (d)Rob. Ik ben nu al mijn eigen website 
aan het maken.

Waar wil je over vertellen?
Over Minecraft Ik hou van Minecraft. 
Minecraft is een leuke game. Je kunt in Minecraft 
bouwen en je kunt monsters verslaan en je kunt mijnen 
naar erts en daar kun je dingen van maken. Vandaag ga 
ik jullie een verhaal vertellen over Minecraft. Een van de 
avonturen die ik beleefd heb. Dit is echt gebeurd.

Laten we starten met het verhaal:
Het was nacht. Ik was mijn huis aan het bouwen. 
Toen kwam er een leger monsters, het waren spinnen, 
creepers, skeletten en zombies. Die moest ik allemaal 
verslaan. Ik had alle monsters verslagen met mijn dia-
manten zwaard.
Toen was er nog een zombie, die was extra sterk. Hij 
jaagde me helemaal naar achter, ik viel in een kloof. 
De kloof zat vol met lava. Toen was ik dood. 
Gelukkig kan je respawnen, weer tot leven komen. 
Ik respawnde weer bij mijn huis. Ik ging mijn huis in, in 
mijn geheime gang. Daar was ik veilig. 
Er spawnde een zombie in mijn geheime gang…

Een hele pagina voor de jongste 
wijkbewoners, hoe leuk is dat!  
We hebben cultuurcoach Roos 
Heesterbeek om hulp en advies 
gevraagd. Dankzij haar inspiren-
de ideeën lees je voortaan in de  
BuitenWesten wat kinderen zoal 
bezighoudt. Wolf Heesterbeek 
introduceert de nieuwe pagina. 

DE PAGINA VAN

Vanaf nu is er een nieuw onderdeel in het wijkblad. 
Speciaal voor jou!  Zit je op de basisschool of middelbare school 
en zou je wel eens een hele pagina in het wijkblad willen vullen? 
Je krijgt natuurlijk wel hulp (als je dat nodig hebt).  Je mag 
schrijven over wat je maar wil.  Je kan iemand interviewen, ver-
tellen over je hobby, een mooie tekening maken, foto’s, een 
puzzel, mopjes, een speurtocht, een raadsel…. het is aan jou! 
Jij bent de baas over jouw pagina. Wil je meedoen? Stuur voor 
1 november een mailtje naar: redactie@wijkbelangwesteinde.nl

SPECIAAL VOOR JOU!



Tekst: Peter Teeuwen
Foto: Siska Alkema
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Ik ben op bezoek bij Henk Hamstra. Henk (57) woont al 
zo’n 15 jaar in onze wijk, samen met zijn vrouw die oor-
spronkelijk uit Suriname komt. ‘Ze is van Hindoestaanse 
afkomst’, vertrouwt hij me toe. Samen hebben ze twee 
kinderen. Zijn zoon werkt bij de politie en zijn dochter in 
de evenementenbranche, maar daar is op dit moment 
geen werk. 

Henk is portier bij de daklozenopvang van ZIENN. Dat doet 
hij al sinds 2002, dus ruim 18 jaar. Op de vraag hoe hij aan 
dit werk gekomen is, heeft hij een mooi verhaal. Henk: ‘Ik 
was oorspronkelijk stratenmaker, maar ik wou eigenlijk wat 
anders. Het werd allemaal wat te zwaar. Daarom haalde ik 
mijn beveiligingspapieren. Op een dag, na een voetbalwed-
strijd, zat ik in Harlingen in de kantine. Ik was aanvoerder 
van ons team en ik raakte aan de praat met de aanvoerder 
van het team van Harlingen. Ik vertelde hem dat ik eigen-
lijk ander werk zocht. ‘Dat komt goed uit’, zei deze, ‘want ik 
zoek nog iemand.’ Hij werkte bij de Terp, een opvang voor 
daklozen die later is opgegaan in ZIENN. Ik kon meteen be-
ginnen.  Zo is het gegaan. Ik werk nu 32 uur bij ZIENN en ben 
nog 8 uur stratenmaker. Het bevalt me prima zo.’

Ik vraag aan Henk wat zijn werk precies inhoudt. Henk: ‘Ik 
ben de dagportier, ik werk van 4 uur ’s middags tot half 11 ’s 
avonds. We zitten aan de Oostergoweg. Sinds de coronatijd 
zijn we een uur eerder open. Normaal begint mijn dienst pas 
om 5 uur. Ik laat de mensen binnen; gewoonlijk fouilleer ik 
ze dan eerst, en ik kijk of ze geen wapens of drugs bij zich 
hebben. In coronatijd gaat dat net even anders. 

We nemen nu van iedereen die binnenkomt de temperatuur 
op en vragen of ze ziek zijn. Het normale coronaprotocol. 
De bagage wordt wél doorzocht, maar fouilleren doen we 
alleen als er aanwijzingen zijn dat iemand een mes bij zich 
kan hebben of zo. Als ze dan eenmaal binnen zijn mogen ze 
niet meer naar buiten. Daar zijn we heel streng in.’ 

Hij vervolgt: ‘De eerste nacht bij nieuwelingen doen we niet 
moeilijk. In principe kan iedereen er terecht, zolang als je 
maar een volwassene bent. Kinderen worden niet toege-
laten. De volgende dag krijgt de persoon dan een intake-
gesprek. Dat bepaalt of hij of zij mag blijven. We kijken 
dan of iemand uit Friesland komt en een binding heeft met 
Leeuwarden. Uiteindelijk is het de gemeente die bepaalt 
of we iemand mogen blijven opvangen. Per nacht maken 
zo’n 25 tot 40 personen gebruik van de opvang. We hebben 
plaats voor 42 personen.’

Ik vraag hem wat voor mensen zoal gebruik maken van de 
opvang. Henk vertelt:‘Nou, dat is heel verschillend; het zijn 
natuurlijk allemaal mensen die dakloos zijn en dus geen 
vaste verblijfplaats hebben. We krijgen veel verslaafden, ik 
schat zo’n 60%. Een klein gedeelte heeft psychische proble-
men, zo’n 10%.  

Dan heb je ook nog mensen die tijdelijk uit hun regu-liere 
opvang zijn gezet, bijvoorbeeld omdat ze zich misdragen 
hebben. Uiteindelijk kunnen ze altijd bij ons terecht. Wat 
dat betreft zijn wij wel het afvalputje van de crisisopvang’, 
verzucht hij. ‘Is het nu anders door de corona?’ vraag ik, 
‘houden de mensen zich aan de regels?’ Henk: ‘In de opvang 
gaat het eigenlijk zoals het overal gaat. We gaan uit van 
eigen verantwoordelijkheid.’ ‘En overdag?’, vraag ik. 

‘Overdag is het een ander verhaal. We hebben een dag-
besteding, Skrep, aan de Zuidergrachtswal. Daar werd een 
tijdje terug behoorlijk gebruik van gemaakt. Immers, je 
moest zoveel mogelijk binnen blijven. 

Maar ja, hoe doe je dat dan als dakloze?’  Hij vervolgt: ‘In die 
dagbesteding kunnen ze dus overdag terecht. Hier kunnen 
ze kiezen uit een aantal activiteiten waar mee ze geld kun-
nen verdienen. Ze kunnen kleding sorteren, met hout aan 
de gang om tafeltjes te maken, of ze kunnen bijvoorbeeld 
met een begeleider zwerfafval gaan verzamelen. Voor al 
deze activiteiten kunnen ze in totaal 5 euro verdienen. 

Daarvan kunnen ze dan de nachtopvang betalen. Ze krijgen 
dan voor dat geld een warme maaltijd. Dat kan islamitisch, 
joods (geen varkensvlees) of vegetarisch zijn.’ 
Hij vervolgt: ‘Ze krijgen ook nog een overnachting en ’s mor-
gens ontbijt. Ze kunnen dan kiezen uit kaas en kipfilet. In 
totaal twee dubbele boterhammen. 

Om 10 uur moeten ze uiterlijk het pand verlaten. We gaan 
dan weer om 4 uur ’s middags open.’ Henk licht toe: ‘Ieder-
een die gebruik wil maken van de opvang moet 5 euro 
betalen. Anders mag je niet blijven. In totaal kan dat 3 
maanden zijn. Daarna moet je ergens anders onderdak heb-
ben gevonden. In de praktijk lukt dat natuurlijk niet altijd. 
Er zijn ook wel eens mensen die er wel een half jaar zijn. 
Maar dat zijn uitzonderingen’, vertrouwt hij me toe.  

‘Doen jullie nog andere dingen?’ ‘Jawel hoor,’ zegt Henk ‘de 
begeleiders doen van alles en nog wat. Ze bellen naar in-
stanties bijvoorbeeld of gaan samen met iemand naar het 
ziekenhuis, of kleren kopen. Dit gebeurt natuurlijk allemaal 
overdag, want ’s avonds zijn die instanties natuurlijk niet te 
bereiken. Dan zijn we met zijn drieën: ikzelf en twee bege-
leiders die ze kunnen aanspreken als ze wat nodig hebben.’ 

Ik ben ondertussen heel wat wijzer geworden en ik neem 
afscheid. Het lijkt me geen pretje om dakloos te zijn. Maar 
de opvang is goed geregeld. Hier in Leeuwarden word je 
niet zomaar aan je lot overgelaten. Daar heeft Henk mij wel 
van overtuigd. 

Dakloos in coronatijd
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Op 22 mei werd Zonnepark Westeinde in werking 
gesteld. Het is een zonnig begin van het lokaal op-
wekken van energie, waarvan de opbrengst naar 
de wijk gaat. Door corona moest de feestelijke 
opening worden uitgesteld. inmiddels zijn we drie 
maanden verder. Wat is de stand van zaken? 

Zes jaar voorbereiding
Voorzitter Rob Duvergé van Stichting Westeinde 
Energieneutraal (SWE) zette na zes jaar ‘geduld, door-
zettingsvermogen en gewoon doorgaan’ zijn hand-
tekening onder de oplevering van het zonnepark. Het 
verhaal begon in 2013 met een werkgroep die zich hard 
wilde maken voor de  gezamenlijke inkoop van zon-
nepanelen in de wijk. Dat resulteerde in de oprichting 
van de Energiecoöperatie Westeinde (ECW). Een vol-
gende wens was een eigen zonnepark, dat zou voor-
zien in eigen energie voor de wijk en de opbrengst 
daarvan. Dat geld zou worden gebruikt voor verdere 
verduurzaming van woningen in het postcodegebied 
8915. De initiatiefnemers lieten hun oog vallen op het 
voormalige rijkswegtracée, dat overbodig werd na de 
aanleg van de Haak om Leeuwarden. 
In april 2014 stapte ECW naar provincie en gemeente, 
die graag meewerkten. Voor de realisering werd de 
Stichting Westeinde Energieneutraal (SWE) als on-
afhankelijk rechtspersoon opgericht. Dat gebeurde 
mede op aandringen van de provincie, die de grond 
in eigendom heeft. SWE heeft vervolgens Zonnepark 
Westeinde B.V. opgericht om aan alle wettelijke ver-
plichtingen te kunnen voldoen. Daarna volgden een 
paar jaar van planologische procedures en het vinden 
van financiers.

In 2019 werd aan Engie de opdracht voor de bouw 
verstrekt van het zonnepark van ruim 3 hectare met 
9.500 panelen. De investering bedroeg circa 2,5 mil-
joen euro, die voor 86 procent werd gefinancierd door 
Triodos Bank en daarnaast een achtergestelde lening 
uit het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). 
De leningen hebben een looptijd van 15 jaar. Zo lang 
ontvangt Zonnepark Westeinde B.V ook de landelijke 
SDE+ subsidie.

De tegenvaller: geluidsoverlast
Op 22 mei werd Zonnepark Westeinde opgeleverd. 
De zon schijnt, het park is gereed. Er zijn blije gezich-
ten ondanks corona, die ook de geplande opening 
verhindert. De blijheid is van korte duur. 
Van bewoners vlakbij het park verneemt het bestuur 
dat er overdag regelmatig geluidsoverlast van het 
park is. Dat is een forse tegenvaller, want SWE wil 
natuurlijk niet dat iemand geluidshinder ondervindt 
van haar park. 
Daarom nodigde SWE medio juli de bewoners die 
overlast ondervinden van het park uit voor een infor-
matieavond. Ze had toen ook al opdracht gegeven 
aan het GeluidBuro (Haarlem) om de geluidsoverlast 

Lokale energie dichtbij: Zonnepark Westeinde in bedrijf

in kaart te brengen, zodat aannemer Engie als verant-
woordelijke aan de slag zou kunnen de overlast voor 
de omwonenden weg te nemen. De eerste metingen 
zijn in de tweede week van augustus gehouden. 
  
Hoe verder?
Zodra het geluidsrapport ook met de bewoners (die 
overlast ondervinden) is besproken, overlegt SWE 
met Engie hoe de geluidsoverlast opgelost dient te 
worden. Daarna nodigt SWE de inwoners van 8915 
uit om tekst en uitleg te geven over het park, over de 
opbrengsten en wat daarmee samen met bewoners 
gedaan zou kunnen worden. Maar eerst moet de ge-
luidshinder naar tevredenheid van alle betrokkenen 
zijn opgelost.

Komt er nog wel een officiële opening? 
Nee. Voor SWE is het nu het allerbelangrijkst om de 
geluidsoverlast te verhelpen. Een opening past niet 
meer in het plaatje. Wat wel staat te gebeuren zijn 
de voorgenomen informatieavonden voor de wijken 
Westeinde en Valeriuskwartier. Zodra daar meer be-
kend over is, leest u het op zeker deze plek. 
Wordt vervolgd!

Tekst: Niek Donker
Foto’s: Simon van der Woude
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Vorig jaar mei was Peter Teeuwen voor de 
BuitenWesten op bezoek bij de Energiecampus 
Leeuwarden. Bovenop de voormalige vuilstort Schen-
kenschans 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 de-
sign heeft een missie: het bevorderen van goede ont-
werpen en hoe kan design een positieve invloed heb-
ben 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 gewon-
nen in de categorie architectuur. 

Het ontwerp moest voldoen aan hoge eisen op het 
gebied van duurzaamheid en milieu waarbij herge-
bruik 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-fles-
sen. Het gebouw is zelfvoorzienend in energie, onder 
meer door het gebruik van vrijkomend gas van de vuil-
stortplaats.

Er waren honderden inzendingen uit 35 landen. Daar-
van 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.’

Energie Kenniscentrum wint Green Good Design Award
Soms gaat er iets mis. In de BuitenWesten van juli bleek de tekst van dit artikel moeilijk leesbaar, vandaar dat het opnieuw is geplaatst.

Tekst: Corry van der Meer
Foto:  Siska Alkema
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De meerkoet

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

De meeste mensen kennen deze lawaaiige watervo-
gel wel. Er hoeft ergens maar een stukje water te zijn 
of er broedt wel een paartje meerkoeten. En in een 
grotere plas of vijver broeden vaak meerdere paartjes 
meerkoeten, met precies genoeg afstand tussen de 
paartjes onderling. 

Meerkoeten zijn namelijk enorm territoriaal, en er 
vinden regelmatig gevechten plaats als ze te dicht bij 
elkaar in de buurt komen. Ze beginnen dan met opge-
zette veren naar elkaar te dreigen, om vervolgens over 
het water achter elkaar aan te ‘rennen’. Ook andere 
vogels moeten het vaak ontgelden, alles wat te dicht 
in de buurt van het nest komt wordt zonder pardon 
verjaagd. Ik heb zelfs een keer een meerkoet een paar 
grote vissen zien verjagen, die dook hij achterna toen 
ze te dicht lang het nest zwommen.

De kuikens van meerkoeten zijn leuk om te zien, ze 
hebben een rode kop met gele donshaartjes. Als het 
kleine er wat af is, worden ze wat saaier en krijgen ze een  
grijzige kleur. Ze kunnen onophoudelijk bij hun ouders 
om voedsel zeuren, ze piepen dan constant, ook vaak 
‘s nachts. De mooie rode ogen krijgen ze pas als ze vol-
wassen zijn. Zoals ik al schreef zijn meerkoeten richting 
andere vogels erg agressief, maar ze hebben richting 
hun eigen kroost ook een vervelende eigenschap: als er 
te veel jongen geboren zijn, dan doden de ouders een 
of meerdere van hun jongen. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
als er te weinig voedsel voorhanden is. Sneu, maar zo 
gaat het nu eenmaal in de natuur.

Ondanks dat je een meerkoet zelden ziet vliegen, kun-
nen ze grote afstanden afleggen. In de winter komen 
er namelijk vele tienduizenden exemplaren uit Noord- 
en Oost-Europa naar onze streken. ‘s Winters is het gek 
genoeg afgelopen met de onderlinge strijd, en grote 
groepen meerkoeten leven dan vreedzaam samen. 
Zodra de paartijd begint gaan ze ieder hun weg en  
beginnen de paartjes weer te nestelen. De paartjes  
blijven elkaar trouw. De meerkoet is een algemene vo-
gel, en daardoor is het geen vogel waar je hart sneller 
van gaat kloppen als je er eentje ziet. 

Toch is het leuk om hun gedrag eens beter te bekijken. 
Vooral als ze met rietstengels in de weer zijn om een 
nest te maken is een erg leuk gezicht. Ook het duiken 
is grappig om te zien, ze maken dan een sprongetje om 
vervolgens als een kurk weer boven water te komen.

Een volwassen meerkoet heeft rode ogen

Meerkoeten zijn echte ruziezoekers, hier moet
 een zilvermeeuw het ontgelden

Een jonge meerkoet van een paar dagen oud
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Deze keer deelt Marleen Adema een 
gemakkelijk recept voor warme 
nazomeravonden. Ze houdt van lekker 
eten, maar niet van urenlang in de
keuken bezig te zijn. Meestal kookt 
haar man Alle, hij denkt er precies zo 
over. ‘Een avondje niet koken, bijna 
geen afwas en toch lekker eten!’, zegt  
Marleen over haar zomerse wraps.

M a r l e e n ’ s 
z o m e r s e  
w r a p s

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

Bereiding: Besmeer de tortilla wraps 
met kruidenkaas. Leg in het midden 
van de wrap een reep zalm.  Leg op 
de reep zalm een aantal gehalveerde 
snacktomaatjes. Bestrooi de wrap met 
gemengde sla. Rol de wrap stevig op. 
Eet smakelijk!  

Ook lekker als hapje tijdens een feestje:
snij dan de opgerolde wrap in kleine 
rolletjes van zo’n 2 cm breed.

Vega variatie:
200 gram falafelballetjes (even in wat
olie bakken)
knoflooksaus in plaats van kruidenkaas

Foto’s : Marleen Adema

Benodigdheden voor 2 personen: 

 • 4 - 6 tortilla wraps 
• 200 gram gerookte zalm (gesneden) 
• pakje smeerbare kruidenkaas 
   (knoflook en fijne kruiden)
• snacktomaatjes
• 100 - 150 gram gemengde sla 



 

  
 Bent u op zoek naar een andere woning of   
 wilt u besparen op uw hypotheeklasten?   
 Bel ons voor een vrijblijvende adviesgesprek. 
 
 Hypotheekrentes 10 jaar v.a. 1,09%! 

Ons adres: Barend van der Veenwei 22, 8915 JA Leeuwarden  
Telefoon (06) 25 15 24 89 of stuur een e-mail naar info@brantsma-assurantien.nl 

 www.brantsma-assurantien.nl  

29 augustus
17 oktober
6 november

www.pow-er.nl
Geplande activiteiten voor 2020 van Platform Ondernemend  Westeinde

Rondvaart
Kegelavond
ALV

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
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ander land of stad bezoeken is toch een beetje 
mijn motto. De man vertelde dat het vroeger wel 
anders was. Naar het buitenland gaan was toen 
niet zo vanzelfsprekend als dat het nu is. Hij zei dat 
Nederland ook mooi is, waar ik het helemaal mee 
eens ben. 

Of zoals hij het heel treffend zei: ‘Ach, weest wat 
het is? At het hier gewoan het hele jaar een bitsje 
normaal weer is, hoefst hier immers nooit meer 
fut.’ Helemaal ongelijk kon ik hem niet geven. 
En die gesmolten ijsjes? Dat was het wel waard.

Net als voorgaande jaren is de zomer weer voorbij 
gevlogen. Natuurlijk was de zomer anders dan 
anders. Waar de meesten voorheen naar het 
buitenland gingen, viel de keuze nu vaak op een 
vakantie in Nederland. En ach, als het mooi weer is, 
is hier genoeg te beleven. We hebben een prachtig 
land en er zijn nog voldoende plaatsjes waar ik nog 
graag naar toe wil.

Laatst liep ik op een zomerse middag even naar 
de Poiesz. Uit verveling, maar ook om ijsjes te 
scoren. Vrienden van mij zullen lachen als ze dit 
lezen. Jordi en ijsjes, onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Gestimuleerd door opa en oma, waar 
vroeger altijd de vriezer vol lag met ijsjes. 

La Venezia is mij ook niet onbekend. Maar goed, 
ik liep dus naar de Poiesz. Eenmaal aangekomen 
nam ik natuurlijk een boodschappenkar mee. 
Verplicht tegenwoordig. Prima regel. Ik kocht een 
pak ijsjes, rekende af en liep weer naar buiten. 

Eenmaal buiten stond daar een wat oudere man. 
Ik denk te wachten op iemand, zeker weten deed 
ik niet. De man sprak me aan en vroeg mij hoe mijn 
dag was. Enigszins verrast raakten we aan de praat. 
Hij was heel belangstellend en vroeg of ik ook op 
vakantie was geweest, of ik nog wat had beleefd en 
uiteraard vroeg hij wat ik van de hele corona situatie 
vond. We bleven praten en ik nam het maar voor lief 
dat mijn ijsjes smolten waar ik bij stond. 
Ik vertelde hem dat tripjes, bijvoorbeeld naar de 
eilanden, mij een echt een vakantiegevoel gaven. 
Hij vertelde op zijn beurt dat hij vroeger altijd naar 
de eilanden op vakantie ging. Ook vertelde hij een 
aantal anekdotes hoe het daar was en wat hij alle-
maal had beleefd. Dat hij er van jongs af aan al kwam 
en altijd genoot als hij op een van de eilanden was. 

Ik zei dat ik meestal naar het buitenland ging, vooral 
om de temperatuur maar ook omdat ik het leuk 
vind om andere plekken te bekijken. Elk jaar een 

Op zijn Jordi’s

Ach, hier ist oek 
hartstikke mooi nou!
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Dagopvang 

Speelleerg
roepen

Gastouderopvang

BSO   TSO 10:00     11:00        Bakkie in de
                                           Buurt
    
   

14:00 17:00       Jeu de Boules     

Tijd     Eindtijd      Activiteit      Startdatum           Opmerkingen  

Tijd     Eindtijd     Activiteit      Startdatum           Opmerkingen 

VRIJDAG 

DONDERDAG 

De Jeu de Boules ballen rollen weer! Dit leuke balspel wordt gespeeld 
op de boules-baan naast MFC Eeltsje’s Hiem. De jeu de boules-
 vereniging 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. 

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.  

 Elke week

Wekelijkse activiteiten

 Tot oktober

In december schreven we in de 
BuitenWesten dat alles mag groeien en 
bloeien in Doety Tamminga haar tuin. 

Doety wilde nóg meer bloemen en liet 
het perceel naast hun tuin inzaaien met 
een bloemrijk mengsel. 
Kijk eens hoe schitterend alles bloeit! 
Het is een en al gezoem en gedwarrel 
van insecten daar op het Schapendijkje! 
Vanaf linksboven met de klok mee zie je: 
bijenbrood, voederwikke, komkommer-
kruid, zonnebloemen, korenbloem en 
kaasjeskruid. De tuinenroute is uitgesteld 
tot volgend jaar en dan doet de bloemen-
weide ook mee.

kleine foto’s: Doety Tamminga
grote foto: Corry van der Meer



 
Slaapadvies van A tot Zzzz...

Groningerstraatweg 183 
Leeuwarden 

058 - 215 18 66
www.kreeftbedden.nl

Venice boxspring
Vanaf 1350.- nu € 948.-

sinds 
1976

Cinderella DESIRE
Vlak vanaf € 1599.- Electrisch vanaf € 2399.-
Ook andere kleuren leverbaar

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

Cinderella TENDER 
Vlak vanaf € 1749.- 
Electrisch vanaf € 2549.-
Ook andere kleuren leverbaar

Cinderella PURE 
Vlak vanaf € 1919.- 
Electrisch vanaf € 2719.-
Ook andere kleuren leverbaar

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

Ledikant Lotus
massief eiken
inclusief nachtkastjes 
vanaf € 1125.-

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

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


