BuitenWesten
Sinterklaas MFC
Toekomst
belevenissen
Eeltsje’s
Hiem
1975 - 2020

Sinterklaas
Wijkbewoners
in Westeinde
vertellen
over
45 jaar bestaan
wijkvereniging
Gesprek met
onze wijkagent

Maak dit jaar
ook de Kerst trile!

De Sint komt
dit jaar als
de online
Sinterklaas
in Westeinde!

31

december 2020

Thuiszorg het Friese Land
staat dag en nacht
voor u klaar!
0900-8864
24 uur per dag bereikbaar
of mail naar info@thl.nl
www.thl.nl
Volg ons ook op Facebook

verpleging • persoonlijke verzorging • (particuliere) huishoudelijke hulp •
pgb bemiddeling • nachtzorg • begeleiding bij chronische ziekten •
specialistische verpleging • intensieve thuiszorg • begeleiding en ondersteuning •
personenalarmering • zorg op afstand • ledenservice • cursussen • particuliere zorg

van de bestuurstafel
Colofon
Buitenwesten is het oiciële orgaan
van Wijkbelang Westeinde
Redactie: Corry van der Meer,
Yt Kruisinga-Steensma en Siska Alkema
Ontwerp & vormgeving:
Noorderblik - Siska Alkema
Website:
www.wijkbelangwesteinde.nl
De digitale versie Buitenwesten is
te downloaden op de website.
Redactieadres:
redactie@wijkbelangwesteinde.nl
De redactie behoudt zich het recht om
inzendingen te weigeren of te redigeren.
Pr&Communicatie: Corry van der Meer
Mail: prcom@wijkbelangwesteinde.nl
Oplage: 2000 exemplaren (huis aan huis)
Verschijning: 4x per jaar
Verspreiding door vrijwilligers in:
Westeinde, Gemeente Leeuwarden,
dBieb, Historisch Centrum Leeuwarden,
Omroep LEO en regionale dag- en
weekbladen.
Drukwerk:
FE Druk Leeuwarden
Advertenties: info@fedruk.nl
Wijkbelang Westeinde
zie www.wijkbelangwesteinde.nl
Mail: info@wijkbelangwesteinde.nl
Ledenadministratie:
Cilian Iedema: (058) 213 37 20
Wijkcentrum Eeltsje’s Hiem
Pieter Sipmawei 11
8915 DZ Leeuwarden
Tel: 058 - 844 30 31
Mail: mfc@wijkbelangwesteinde.nl
Overname van een artikel is in beginsel
toegestaan mits vooraf toestemming van
Wijkbelang Westeinde of van de eindredactie
wordt verkregen.
In dit nummer redactionele bijdragen van:
Peter Teeuwen, Yt Kruisinga, Corry van der
Meer, Jordi Mijnheer

Beste wijkbewoner van Westeinde,
Het jaar 2020 begon heel gezellig met een druk bezochte
nieuwjaarsreceptie met veel wijkbewoners en lekkere
oliebollen. Zoals elk jaar startten de activiteiten na de feestdagen weer enthousiast op, dankzij de vele vrijwilligers die
zich weer belangeloos inzetten. Dan komt een heerlijk voorjaar
ons land binnen en wijst alles erop dat we een mooi 2020 gaan
krijgen. Dat er in het verre China wat problemen zijn met een
virusje, is voor de meeste van ons een ver van mijn bed show.
Alleen hebben we te vroeg gedacht dat we ons geen zorgen
hoefden te maken, want dat virus is hardnekkig en kwam ook
Europa binnen. Ook in Nederland ontkwamen we niet aan de
vele besmettingen, en begin mei startte het corona facility
team om Eeltsje’s Hiem coronaproef te maken. Zoals iedereen
weet zijn er ook vanuit de regering veel ver- en geboden via
persconferenties op tv in onze huiskamers binnengekomen.
De bekendste is de 1,5 m afstand houden en dat was helaas niet
voor iedereen duidelijk. Zeker niet met het mooie zomerweer.
Intussen zijn we al in de tweede golf beland en dat is voor velen
een zware beproeving, zeker voor alle zorgmedewerkers in ons
land en ook voor de bewoners van Westeinde. Alle activiteiten in
het wijkcentrum liggen momenteel stil en we moeten afwachten
hoe het zich verder gaat ontwikkelen.
Zelfs de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is in digitale vorm
opgezet want gezellig samenzijn in Eeltsje’s Hiem is er helaas
niet bij. Een aantal deskundigen heeft zijn uiterste best gedaan
om dit voor elkaar te krijgen, zodat het toch voor het bestuur
mogelijk wordt om digitaal contact te leggen met de leden.
Toch er gloort hoop aan de horizon, want er komt een vaccin
dat hopelijk volgend jaar een ‘normaal leven’ weer mogelijk
gaat maken. Wij hopen samen met u, dat 2021 een ijn jaar gaat
worden waarin het bestuur, onze vrijwilligers en de deelnemers
aan de vele activiteiten weer veel tijd kunnen doorbrengen in
Eeltsje’s Hiem.
Het bestuur wenst u ijne feestdagen en
een gelukkig maar vooral gezond 2021.
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Sinterklaas
Toen in mei 1973 de eerste bewoners hun intrek
namen in de nieuwgebouwde huizen in het westen
van Leeuwarden, was het een realiteit: de wijk
Westeinde was geboren.
Zo’n 2 jaar later, op 11 maart 1975, werd de ‘Wijkvereniging Westeinde’ opgericht. Tegen die tijd waren
de eerste 2 delen gerealiseerd: deel 1 waren koophuizen en deel 2 waren lats en huurhuizen. Voor die
tijd was er al niet stilgezeten, want er bestond al een
‘initiatiefgroep Westeinde’.
De Wijkvereniging Westeinde, onder aanvoering van
de toenmalige voorzitter Peter Kuijper, vond het in
1975 ook hoog tijd dat de kinderen van de nieuwste
wijk van Leeuwarden door Sinterklaas en Pieten bezocht gingen worden. Vol ijver werd een plan opgezet,
werden pakken gemaakt en werd de intocht van de
Sint besproken. Helaas bleek het eerste jaar, op het
moment van de intocht, dat men vergeten was dat de
Sint op een paard moest gaan zitten en dat er daarom
ruimte in zijn tabberd moest zitten. Hilarisch was het
dan ook te zien dat de Sint een spijkerbroek onder
zijn outit droeg….
Na een hele dag van intocht stond er voor de Sint en
zijn gevolg een heerlijke stamppot klaar, gemaakt
door de heer Fokkens en zijn vrouw. Maar ook tijdens
het eten ging het werken door voor de Goedheiligman: Fokkens had zijn kleinkinderen uitgenodigd om
mee te eten…
Schoentjes zetten
De vrijdagavond voorafgaand aan de intocht, mochten de kinderen uit de wijk hun schoen komen zetten in het wijkgebouw. In het begin waren er wel 200
schoenen te vullen. De leiding van de peuterspeelzaal
(die in het wijkgebouw gevestigd was) zorgde voor
de inkoop van de cadeaus en de Spar (die toen in het
winkelcentrum zat Henk Mensinga was daar de vestigingsleider) sponsorde het snoep. Voor de volwassenen die hielpen met inpakken, was het een gezellige
avond voorpret.
De intocht
In 1992 kwam de Sint per helikopter aan in de wijk.
Een van de Pieten (Leen Bouwens, vele jaren de ‘hoofdpiet’) was verbolgen dat hij niet mee mocht in de helikopter; ‘er was genoeg plaats’ aldus de piloot. Een
aantal jaren geleden kwam de Sint weer aan per helikopter. Deze keer mochten de Pieten wel mee en ze
wuifden vanuit het ruim de toegestroomde kinderen
langs het voetbalveld toe.

De Hoofdpiet had gelukkig in de jaren daarvoor meerdere hulp-pieten bij zijn gevolg gekregen. De wijk was
inmiddels fors uitgebreid en meer strooi-handen en
vermaak was gewenst. Lange Piet werd onderdeel
van het Pietengilde, Piet-Ilse zorgde voor fantastische
grappen en grollen en ook Opa Piet leurde met zijn
scootmobiel de stoet op. Ook vele andere pieten en
pietjes hielpen mee om elk kinderhand gauw te vullen.
Thema
De intocht van de Sint en zijn gevolg kreeg elk jaar
een ander thema. Zo kwam de Sint een keer aan op
een Fries Paard, was er een arrenslee en een bakiets
als vervoermiddel en kwam de Sint zelfs eens per ambulance de wijk binnen. De Pieten waren altijd blij dat
de Sint weer heelhuids op het paard klom en maakten
er tijdens de rondgang in de wijk een groot feest van
waarbij veel moeders bang waren hun baby niet weer
terug te zien en doken kapsters van Kingma elk jaar
weer geschrokken achter de kapmantel. Een van de
markantste Sint-feesten was de intocht op motoren
van de Friese Motorclub. Met Sint in de zijspan en de
Pieten achterop de motoren was het fantastisch om
te zien.
Tijdens de laatste intocht in 2019 kwamen de Sint en
Pieten aan per boot en surfplank. De begroeiing in de
vijvers gaf wat hoofdbrekens, maar de Sint en Pieten
redden het uiteraard ook dat jaar weer om veilig voet
aan wal te zetten.
Tekst: Yt Kruisinga-Steensma
Foto’s: Siska Alkema

De Hoofdpiet had toen al, na een lange staat van
dienst, afscheid genomen van de Sint. Ook Rudi
Wartena, die vele jaren lang de grote Hulp van de Sint
en Pieten was, had zijn stokje overgedragen. Rudi
reed de Sint naar de zieke kinderen, die tijdens de intocht niet fysiek aanwezig konden zijn.
BuitenWesten 4

Boodschap van
Sinterklaas

Lieve kinderen,
Sinterklaas kon dit jaar niet naar Westeinde komen;
dat kwam door corona. Mijn verjaardag is zonder
jullie lang niet zo leuk als in andere jaren. Ik mis
jullie wel, hoor!
Jullie hebben vast mijn brief al gelezen met op de
achterkant een mooie kleurplaat. Ik heb geschreven
dat het helemaal goed komt met de cadeautjes
want in Nederland wordt dat prima geregeld door
mijn trouwe pieten. Ik hoorde dat in Westeinde veel
mensen wonen die net als ik, ook graag leuke dingen
voor anderen doen.
Zij hebben mij geholpen om een ilmpje te maken
want ik wilde graag iets tegen jullie zeggen. Het
ilmpje staat op Facebook en de website van
Wijkbelang Westeinde. Zo kun je mij toch zien
en hebben we een beetje contact met elkaar.
Ik hoop zo dat jullie mij een brief schrijven of een
tekening sturen, want eerlijk gezegd is het in
Spanje wel een beetje saai...
Jullie kunnen de brieven in de brievenbus van
Eeltsje’s Hiem stoppen en dan zorgen mijn hulpjes
er wel voor dat ik ze krijg. Ik hoop jullie volgend jaar
állemaal te zien en dat het dan weer groot feest
wordt in Westeinde.
Lieve groeten van Sinterklaas, de Pieten en Ozosnel.
Tot volgend jaar!
Tekst: Sinterklaas
Foto’s: Siska Alkema
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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
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Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema
Ontmoet Marike van der Molen: sinds 2019 is ze actief in de Sinterklaascommissie die jaarlijks een fantastisch feest
maakt van het hoog bezoek uit Spanje. Behalve dit jaar…
Marike woont sinds 2010 samen met haar partner Peter en
hun drie kinderen aan de J.J. Holeane in Westeinde. ‘We
hebben voor Westeinde gekozen omdat het een mooie
groene wijk is met een dorps karakter. De wijk is ruim opgezet en voor de kinderen zijn er wel drie of vier speeltuintjes in de buurt. En we hebben een vrij uitzicht! Waar vind
je dat in de stad?’
Hun kinderen gaan naar Talentencampus Eigen Wijs (voorheen OBS De Wester), en Marike zit in de Medezeggenschapsraad. ‘Ik ben vrijwilliger bij de school geworden om
meer mensen te leren kennen. Veel kinderen uit Westeinde gaan naar deze school. Het is ook ijn om je in te zetten
voor de wijk waarin je woont.’
Sinds vorig jaar maakt ze deel uit van de Sinterklaascommissie samen met: Ruben Korte, Hendrik Jansen, Luchien
Eding, Annemiek Pars en Paul Busstra. ‘Onze eerste vergadering is al in februari. Ik ben creatief, kan goed organiseren, meedenken en verbinden. Een goede sfeer in de groep
is heel belangrijk want je doet het met elkaar.’ Op de dag
van de intocht fungeert Marike als vliegende kiep. Eerst is
ze spreekstalmeester en daarna raast ze ietsend voor de
route uit en zorgt ervoor dat alles volgens plan verloopt.
‘Dat vind ik heerlijk om te doen, dan zie je mij op mijn best.’
Door de coronacrisis moest zelfs Sinterklaas thuisblijven
maar de commissie regelde een videoboodschap en alle
kinderen kregen een brief met een kleurplaat. ‘De kinderen
kunnen Sinterklaas ook terugschrijven. Als ze de brieven bij
Eeltsje’s Hiem in de bus doen, zorgen wij ervoor dat
Sinterklaas álle brieven krijgt.’

Deze creatieve duizendpoot is freelance tekstschrijver,
journalist en zzp’er met een eigen bedrijf onder de naam:
Tekstmolen. Marike krijgt veel opdrachten van NDC mediagroep. Ze schrijft teksten voor commerciële bijlagen
van de Leeuwarder Courant zoals de Museumkrant en de
onlangs verschenen Uitvaartbijlage. In de Museumkrant
schreef ze onder meer een artikel over meesterschilder
Henk Helmantel en de expositie Other.Wordly in het Fries
Museum. ‘Voor de Uitvaartbijlage moest ik voor één artikel
vijf mensen interviewen. Dat is op zich al een uitdaging
maar in deze coronatijd helemaal.’
Is er nog tijd voor hobby of ontspanning? ‘Ik sport samen
met mijn buurvrouw drie of vier keer per week. We doen
een circuittraining waarbij steps en krachttraining worden
afgewisseld zonder rust te nemen. Het helpt me om mijn
hoofd leeg te maken en afstand te nemen. Maar paardrijden is mijn échte hobby’, zegt Marike glunderend.
‘Dat doe ik puur voor ontspanning. Mijn middelste dochter
wilde paardrijden en ik werd daardoor weer helemaal
enthousiast. Fietsen zorgt ook voor ontspanning.
Ik ga in de stad nergens naartoe met de auto, ik ga altijd
met de iets. Het liefst iets ik wekelijks zo’n 70/80 kilometer!’
Marike merkt op dat een andere mening voor tegenstellingen tussen mensen kan zorgen. ‘Het lijkt in deze coronatijd steeds erger te worden. Sta open voor de ander, oordeel niet en laat de ander in zijn of haar waarde.
Blijf bij jezelf en geef anderen ook een kans om zichzelf te
zijn. Verschil mag er zijn.’
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Talentencampus Eigen Wijs:
ieder kind op eigen wijze
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 Kinderopvang Friesland. Eigen Wijs is gevestigd in een splinternieuw
gebouw in het Valeriuskwartier. Het biedt hiermee een perfecte locatie voor kinderen uit onder meer Westeinde. De
kinderen hebben diverse achtergronden en respecteren dat
van elkaar.

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

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 gezien voelen. Ze krijgen een stem en leren om samen beslissingen 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.

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

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

Het team heeft één eenduidig en gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling van het kind staat altijd centraal
en de leerkracht zal een leerling hel-

IKC Talentencampus Eigen Wijs, Verdistraat 2, 8915 CD in Leeuwarden. www.ikc-eigenwijs.nl
Directeur basisonderwijs: Tjalling Delgrosso.
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Wijkbewoners vertellen
45 jaar wijkvereniging 1975 - 2020

Hans van Linschoten

Keimp Pijpstra
Dit jaar was er geen Sint-Maarten optocht
in Westeinde. Op 11 november trok er geen
vrolijk spelend orgel door de straten,
gevolgd door een lint van lichtjes en
vrolijke gezichten. Er werd geen snoep en
fruit uitgedeeld in het wijkcentrum.
Corona gooit roet in het eten. Voor ons
(Mariska, Pieter en Keimp) is het best een
zwaar gelag. De Sint-Maarten optocht van
onze wijkvereniging is een klassieker. Het
is een klein moment waarin de wijk samenkomt. Vooral leuk omdat je dan mensen
ziet die je niet elke dag in het wijkcentrum
tegenkomt. We vinden het jammer dat we
de kinderen van de wijk moesten teleurstellen. Kinderen die soms dagen in de
weer zijn geweest om mooie lampions te
maken en zich hadden voorbereid op een
linke wandeltocht door onze wijk.
Natuurlijk gaan wij van het positieve uit.
Daarom zijn we nu al bezig om de optocht
van volgend jaar te plannen. En wie weet
krijgen we het bestuur van Wijkbelang
Westeinde wel zo gek om, als de situatie
het toelaat, een extra, alternatieve optocht
te organiseren in de lente. Een gondeltocht
door onze Westeinder ‘grachten’ staat al
een tijdje op het verlanglijstje…
Tot volgend jaar!
Mariska, Pieter en Keimp

Na jarenlang overleg tussen de gemeente en de commissie Leefomgeving, kwam begin 2017 geld beschikbaar om de lang gewenste sportkooi voor de jeugd
te realiseren op het veldje naast het grote speelveld.
Uiteraard mochten de omwonende huiseigenaren
daar ook iets van vinden. Zij ontvingen een gerichte
vragenlijst en de uitkomst was: leuk voor de jeugd, er
wordt link bewogen, aleiding uit de rest van de wijk,
maar ook rommel, vernielingen, geschreeuw en andere overlast. Na goede gesprekken met een deel van
de direct betrokkenen kwam er
toch groen licht, en kon de
constructie opgebouwd
worden. Er werd contact gezocht met de
NHL en een aantal studenten organiseerde
als stageproject, een
feestelijke opening met
leuke en gezellige activiteiten voor verschillende leeftijden.
In oktober 2017 was het zover:
de feestelijke opening voor jong en oud. Het stormde
en regende, een minder moment voor een buitenactiviteit was eigenlijk niet denkbaar, maar afspraak is
afspraak. Voor een beperkt aantal aanwezige jongeren
en volwassenen werd de sportkooi feestelijk geopend
door de jongeren zelf, die naderhand nog allerlei leuke
spelletjes hebben gedaan. Dat was ook voor het eerst
en voor het laatst dat ik mee mocht voetballen in een
bubbelvoetbal.
Aanvankelijk werd de sportkooi weinig gebruikt, maar
dat veranderde en er werd steeds meer gesport. De
mening van de tegenstanders veranderde gelukkig
ook want de verwachte rotzooi en overlast viel uiteindelijk erg mee. We kunnen concluderen dat deze voorziening voorziet in een behoefte en door het vele gebruik een aanwinst is. Ook heeft de sportkooi het leefplezier in de wijk zonder meer vergroot.

Ellie en Zweitse Pietersen
De kinderen protesteren tegen de te snel rijdende auto’s
op de J.J. Holeane. In welk jaar dit is weten we niet maar
aan de auto te zien, is het al heel wat jaren terug.
Er is dus niks veranderd, er rijden nog steeds auto’s te
snel op deze laan.
BuitenWesten 9
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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

- vervolg van pagina 9 -

Ellie en Zweitse Pietersen
In december 1973 trouwden wij en betrokken
onze nieuwe rijtjeswoning in de Obe Postmawei.
Deze woningen kostten rond de 66.000 gulden,
(ongeveer € 30.000) met een subsidie van 10.000
gulden. In 1975 werd de wijkvereniging opgericht. Wij en bijna alle bewoners van Westeinde
werden lid. Dat was geen punt, dat deed je.
En via de wijkvereniging konden we o.a. met
korting zonneschermen kopen. In het oude
houten wijkgebouwtje kwam op de zaterdagavond de jeugd bijeen. Dat gaf af en toe overlast
voor omwonenden, vooral wanneer de jeugd
wat teveel gedronken had.
Toen wij op zo’n zaterdag thuiskwamen na een
avondje uit, vonden we in de woonkamer een
dikke straatsteen en ons raam in honderden
stukjes over de vloer. We hebben nooit kunnen
achterhalen wie het gedaan heeft, maar de dader was die avond in het wijkcentrum geweest,
zo werd ons verteld.

We hebben 11,5 jaar met veel plezier in de Obe
Postmawei gewoond en zijn toen verhuisd naar
de Rixtwei, waar we het erg naar onze zin hebben.
Doordat we beiden werkten en geen kinderen
hebben, kwamen we niet veel in het wijkcentrum.

Wijkbewoners vertellen
45 jaar wijkvereniging
1975 - 2020

Jaap van der Meer
Vroeger werd er tijdens het wijkfeest een
trimloop voor de jeugd georganiseerd.
Na aloop kregen ze een medaille en kon
er wat lekkers bij Menno worden gehaald.
Ahankelijk van de leeftijd werden er
verschillende routes door de wijk uitgezet.
Rudi Wartena zette de routes uit door het
aanbrengen van grote witte pijlen op paden,
wegen en stoepen in Westeinde. Hij deed
dat met uitwisbare verf en na de trimloop
verdwenen de pijlen weer door een stevige
regenbui.
Totdat hij een keer per ongeluk extra
dekkende niet uitwisbare muurverf gebruikte. Sommige pijlen bleven nog jaren
zichtbaar.
Wanneer ik dan op een gure regenachtige
herfstdag met de hond wandelde en een van
Rudi’s pijlen tegen kwam, dacht ik weer
terug aan die warme zomeravonden met
hardlopende kinderen en vrolijke kinderstemmen in Westeinde. Bedankt Rudi!

Tien jaar geleden ging ik met vervroegd pensioen
en vond ik dat we nu wel eens wat terug mochten doen voor de wijkvereniging. Deze heeft zich
altijd ingezet voor de wijk en haar inwoners en
pas nu heb ik ontdekt hoe belangrijk een wijkvereniging is en wat er door de verschillende
commissies georganiseerd en geregeld wordt.
Wij hopen dan
ook dat we in
deze wijk in goede
gezondheid
heel oud mogen
worden, en dat
de wijkvereniging
mag rekenen op
steun van alle
inwoners van
Westeinde.
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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

LUDO KAN
LEGO
Wat gaatMET
dat worden
met
ALLES
MAKEN
ONS OUD
PAPIER?
Er verschijnen af en toe verontrustende berichten in de pers
over het ophalen van oud papier in Friesland en daarom willen wij ook eens wat informatie delen.
De OudPapierPloeg verkeert momenteel in de riante positie
dat 32 mannen en 1 vrouw enthousiast helpen bij de vierwekelijkse routine om onze mooie wijk te verlossen van de kilo’s oud
papier.
De verschillende leden helpen 3 á 4 keer per jaar op zaterdagochtend van 9.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. De bereidheid van
de leden is groot om een keer te ruilen of in te vallen voor een
ander, en dat zegt iets over de positieve lexibiliteit in de ploeg.
Het is natuurlijk ook geweldig om met een minimum aan inzet
een maximum aan wijkactiviteit te verrichten en dat nog in de
gezonde, frisse lucht ook. Wat wil je nog meer....
We houden de opbrengsten nauwkeurig bij en zoals het nu lijkt
zullen we waarschijnlijk uitkomen op rond 160.000 kilo op jaarbasis. Dit betrof 240.000 kilo In 2017, 234.000 kilo in 2018 en
224.000 kilo in 2019. We zien hier duidelijk het efect van het
huidige digitale tijdperk en de Covid-periode, maar de dalende
trend in opbrengsten was al eerder in gang gezet. Toch levert
het nog steeds een mooi bedrag aan euro’s op voor Wijkbelang.
In het jubileumjaar van de O.P.P. en van onze wijkvereniging
(beide bestaan 45 jaar), zien we toch wat donkere wolken verschijnen aan de Afvalverzameling- horizon. Wat vooral zorgen
baart, is het lage bedrag dat de afvalverwerkers betalen voor
het aangeleverde oud papier.
Dat zit nu rond € 30,00 per ton en dat lijkt nog redelijk, maar
steeds meer gemeenten in Friesland moeten nu toeleggen op
het in hun gemeente geldende ophaalsysteem (door voetbalclubs, kerkgemeenten, e.d.).
Vanuit de gemeente Leeuwarden heeft ons nog geen bericht
over dit onderwerp bereikt, maar dat wordt ongetwijfeld een
agendapunt voor de nabije toekomst. We hebben wel begrepen
dat vanuit enkele politieke partijen in de gemeenteraad al vragen zijn gesteld over deze kwestie.
Vooralsnog gaan wij uit van de toezegging van de (toenmalige)
wethouder dat voor 2020/2021 geen wijziging wordt doorgevoerd. Voorlopig kunnen we Wijkbelang nog steunen met een
mooi bedrag, waarbij we al wel bij het bestuur hebben aangegeven om wat zuiniger in te zetten in de jaarbegroting.
Al met al zijn wij trots op onze O.P.P.!
Elize van der Meer, Dirk Visser en
Hans van Linschoten
BuitenWesten 13

tel:
058 - 212 50 00
mail: info@dijkstra-assurantien.nl

Spanjaardslaan 141
8917 AS Leeuwarden

Wilt u meer informatie over adverteren in één van
onderstaande magazines? Bel dan met Sierk Hondema
058 212 67 25 of mail info@fedruk.nl
en
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Toen Cilia verliefd werd op Henk van Duuren en met hem
trouwde, begon ze een leven dat in het teken stond van
stoom. Henk zijn familiegeschiedenis is onlosmakelijk met
stoom verbonden. Zijn familie had op het Zuidvliet een
eigen bedrijf in stoomketels dat door Henk werd voortgezet. In 1980 kochten Henk en Cilia de stoomsleepboot
Maarten, gebouwd in 1926 bij Van der Werf in Deest en
tegenwoordig een varend monument. De wens van Henk
om zelf een stoomboot te bezitten, ging in vervulling.
De boot kende een lange geschiedenis met andere eigenaren
en andere namen. Cilia vertelt: ‘Henk en ik gingen naar de
sleper die te koop lag en samen besloten we de boot te kopen. Een van de laatste eigenaren was de familie Smit uit
Kinderdijk. Zij hebben het schip genoemd naar een oudmachinist met de naam Maarten. De tewaterlating vond
plaats op Sint-Maartensdag 11 november 1970. Het schip is
door de dochter van de oud-machinist oicieel met champagne gedoopt. Meneer Smit had de wens geuit om de naam
Maarten te behouden. Wij respecteerden dat.’
Cilia ontdekte steeds meer over varen met stoom: ‘In de
Maarten zit een stoomketel met acht ton water dat wordt
verhit van 100 naar zo’n 220 graden als het schip op stoom
wordt gebracht. Ik leerde in de loop van de jaren steeds meer
over het technische gedeelte van het stoomschip. Ik heb die
kennis niet zoals Henk van huis uit meegekregen. Zijn vader
had een klein stoombootje en zijn opa voer met rondvaartboten en beurtschepen.’
In 1981 werd de Maarten ondergebracht in een speciaal
daarvoor opgerichte stichting met als doel het schip met
vrijwilligers te restaureren, te onderhouden en in de vaart te
houden. De sleper lag in Lemmer en werd schoongemaakt,
kreeg een nieuwe pijp, de stoommachine werd gereviseerd
en waar nodig werd het schip gerestaureerd. In datzelfde
jaar maakte de Maarten samen met elf andere stoomboten,
deel uit van de opening van de Sneekweek. Ze gingen naar
Sail Amsterdam en naar stoomevenementen in Hellevoetsluis, Almere en Dordrecht. Tijdens deze reizen waren er
vrijwilligers, twee machinisten en een stuurman met een
groot vaarbewijs aan boord.
‘Ik hielp ook mee aan boord maar ik wilde meer zekerheid en
daarom volgde ik in Harlingen een cursus om mijn vaarbewijs
1 en 2 te halen. Om zeker te weten dat je de regels kent en
alles goed doet, heb je dat gewoon nodig’, stelt Cilia. ‘Ik heb
heel veel steden gezien vanaf het water. Als we naar Sail Amsterdam gingen, voeren we via Lemmer, het IJsselmeer, door
de sluizen naar Lelystad en overnachtten we in de haven van
Amsterdam. We hebben een hele close groep, alles verliep
altijd heel gemoedelijk. ’s Avonds kletsten we gezellig na met
een borreltje’, lacht ze. ‘We deden wel vijf of zes tochten per
jaar en we maakten ook vakantiereisjes met andere stoomboten. Dan voeren we naar Noord-Holland en via Alkmaar,
Den Helder naar Texel.’
‘Mijn leven met de Maarten was een hele onderneming
en een prachtige tijd. Ik heb het bijna 40 jaar volgehouden.
Het was Henk zijn avontuur en ik heb altijd actief deelgenomen. Dat heeft hij heel erg gewaardeerd’.

Stoomsleepboot Maarten:
een groot avontuur
‘In 2017 brak er een verdrietige periode aan. Henk werd
ernstig ziek en na een periode van hoop en vrees is hij in
februari 2018 overleden. Ineens stond ik er alleen voor
maar ik heb een heel goed contact met de vrijwilligers.
Ze vroegen of ik mee wilde naar Dordt in Stoom en dat
wilde ik wel. Ik ken ze al zo lang en het contact verwatert
ook niet. Met de Maarten naar Dordrecht houdt in dat je
anderhalve week onderweg bent. Van te voren moet je
bedenken wat mee moet aan boord aan eten, drinken etc.
Het waren ondanks mijn verdriet mooie dagen en iedereen waardeerde het heel erg dat ik mee was.’

Toch wilde Cilia een stap
terug doen. ‘In 2019
hebben de vrijwilligers
de boot overgekocht.
Meer loslaten voelt ook
ijn. In december heb ik
een afscheid georganiseerd en waren
alle vrijwilligers bij
elkaar.
Mijn betrokkenheid
ervaren ze als een pluspunt. Ik heb afscheid
van de boot genomen
en de nieuwe groep kan
verder.
Ik heb hele ijne herinneringen aan de vaartochten en ik
heb veel mensen leren kennen. Het boekje met foto’s uit
die jaren is geweldig. De herinneringen blijven en daarvan kan ik genieten.’
Tekst: Corry van de Meer
Foto’ s: eigen foto’s Cilia van Duuren

Meer informatie over stoomsleepboot Maarten en de stichting leest u op: www.stoomsleepboot-maarten.nl
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Vandaag tref ik Rein de Haan, hij is wijkagent van o.a. de wijk Westeinde. Ik ontmoet hem in het wijkcentrum. Door de coronamaatregelen is alles net wat anders dan normaal. We doen onze mondkapjes pas af
als we aan tafel zitten in de hobbyruimte. Voor de veiligheid zetten we twee tafels tegen elkaar zodat de
afstand in elk geval 1,5 meter is.
Rein is getrouwd, zijn vrouw werkt in de zorg, hij heeft
twee zonen van 18 en 21 die allebei nog thuis wonen.
Hij woont in Dronrijp maar hij werkt in Leeuwarden.
Rein vertelt: ‘Voordat ik hier kwam werken, werkte
en woonde ik in Noord-Holland. In Friesland was het
moeilijker om werk te krijgen in die tijd. Ik heb altijd al
bij de politie willen werken.
Daarom verhuisde ik naar Noord-Holland waar de
kans op politiewerk wat groter was. Na een korte tijd
in een bouwmaterialenzaak werd ik aangenomen
bij de Amsterdamse politie.’ Hij vervolgt: ‘Daar was
ik werkzaam in het normale politiewerk. Het ging er
wel eens ruig aan toe. Zo heb ik eens een vuurwapen
op mijn hoofd gehad van een crimineel. Dat was wel
heftig’, vertrouwt hij me toe.
Zijn vrouw wilde wel wat meer rust en hijzelf ook wel.
Daarom besloot hij om in Friesland te gaan solliciteren waar hij zijn roots ook heeft. Daar heeft hij geen
spijt van.
Zijn vrouw, een Amsterdamse, geniet van de relatieve
rust hier ten opzichte van de Randstad. Rein: ‘Ik moest
weer helemaal opnieuw beginnen. Eerst als agent op
straat. Dat heb ik zo’n 9 jaar gedaan, van 2001 tot
2010. Ik was voornamelijk werkzaam in Grou. Dat
hoorde toen nog bij Leeuwarden, het vormde samen
met Aldlan en Nylan één gebied in die tijd’, legt hij uit.

‘In 2011 besloot ik dat ik wijkagent wilde worden.
Dat ging niet zomaar. Je moest solliciteren op een
vacature en daarna kreeg je nog 1 ½ jaar een opleiding. Mijn werk veranderde hierdoor wel aanzienlijk.
Vroeger werd ik vaak ingezet in de noodhulp en de
surveillance, dat is de dienst die optreedt als iemand
ergens een melding van doet’, licht hij toe.
‘Nu heb ik meer een preventieve taak. Ik probeer conlicten voor te zijn en voordat het uit de hand loopt
hulp in te schakelen. Ik werk dan ook nauw samen
met het sociale wijkteam en diverse hulporganisaties.
Het geeft wel een hoge werkdruk’, verzucht hij. Rein
is in zijn eentje verantwoordelijk voor de wijken Westeinde, Valeriuskwartier, de wijk bij de vliegbasis,
de Muziekwijk en de Vogelwijk.
Rein: ‘De wijk Westeinde is een relatief rustige wijk.
In het Valeriuskwartier bijvoorbeeld speelt veel meer.
Er is veel armoede, werkloosheid, drugs- en alcoholgebruik, slechte behuizing en daardoor veel burenoverlast. Over het algemeen heb ik te maken met de
volgende problematiek.’ Hij somt een heel rijtje op en
ik noteer braaf: ‘Burenruzies, sociale achterstanden,
huurproblemen, verloedering en vervuiling (mensen
die van alles in hun huis bewaren, ook wel hoarders
genoemd), eenzaamheid, mensen met een beperking, nazorg van inbraak en diefstal, mensen met
psychische problemen’.
BuitenWesten 16

In gesprek met
wijkagent Rein Jan de Haan
Het zijn vaak wel trieste verhalen waar hij mee te maken krijgt. Daar moet je ook mee om kunnen gaan.’
Ik vraag of hij in Leeuwarden ook wel eens wat heftigs
heeft meegemaakt zoals indertijd in Amsterdam met
dat pistool op zijn hoofd.
‘Het is natuurlijk niet zo
erg als in Amsterdam’,
zegt hij, ‘maar hier gebeurt
ook wel eens wat.
Zo werd ik een keer bijna
van een balkon gegooid
van 3 meter hoog. Gelukkig konden mijn collega’s
op tijd ingrijpen.’
In onze wijk is het dus
relatief rustig. Toch was
hier ook een incident dat
hem is bijgebleven, hoewel hij daar niet zelf bij betrokken was. Dat was een
verkrachting van een jong
meisje, bij de Magere Weide. De dader werd toen op
heterdaad betrapt door
twee surveillerende agenten die hem uit de bosjes
zagen komen.
Verder komt hij in onze
wijk, net als in andere
wijken, veel eenzaamheid
tegen. Op mijn vraag of
hij nog andere incidenten
weet uit onze wijk, noemt
hij de bushalte op de
Poptawei die regelmatig
gesloopt werd.
‘Op een gegeven moment
hadden we daar camera’s
en surveillance. Geen daders kunnen pakken’, zegt
hij spijtig. ‘Ik loop ook regelmatig aan tegen de privacyregels. Daar hebben ze in Leeuwarden iets op
gevonden door het instellen van een veiligheidshuis.
Dit is een speciale plek waarbij veel hulporganisaties
zijn aangesloten.We hebben met elkaar afgesproken dat daar wél gegevens met elkaar gedeeld mogen worden als er mensen ingebracht worden in het
veiligheidshuis. Op zo’n manier is informatie toch toegankelijk voor veel partijen.’

Hij vervolgt: ‘Je moet ook altijd oppassen. Ik ga in
principe nooit alleen op iemand af. Voordat je het
weet heb je een klacht aan je broek over ongewenst
gedrag. Dan vragen ze je om hulp en dan bevalt dat
niet en hup heb je een
klacht aan je broek.’
Ik ben al heel wat te weten gekomen. Tot slot
vraag ik hem of hij nog
tips heeft voor onze wijkbewoners. Hij vertelt:
‘Als je aangifte wil doen,
maar je hebt geen daderinformatie, dan kun je
dat het beste doen via
internet. Dat gaat veel
sneller en de informatie
komt dan op de juiste
plaats.
Voor andere zaken is het
handig om gebruik te
maken van de Buiten
Beter app. Hier kun je
heel eenvoudig misstanden mee aangeven
die je tegenkomt, ook
buiten je eigen wijk. Je
kunt een foto maken, je
vult wat gegevens in en
de app stuurt het naar
de juiste afdeling van de
betrefende gemeente.
Heel handig voor bijvoorbeeld losliggende tegels
of zwerfvuil e.d.
Verder heb je natuurlijk
het Meldpunt Overlast Leeuwarden. Als je mij wil
bereiken dan kan dat via 0900 8844 of via mijn
mailadres: rein.jan.de.haan@politie.nl’, besluit hij
zijn verhaal.
Ik wens hem nog veel sterkte in deze coronatijd en
we nemen afscheid van elkaar. We nemen allebei ons
eigen kopje mee en zetten de mondkapjes weer op
voordat we de ruimte verlaten.
Tekst: Peter Teeuwen
Foto’s: Egbert Sepp
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Villa Vrolijk
AR
KINDEROPVANG WA
WORDT!
IEDEREEN BLIJ VAN

Villa Vrolijk

Lekker dichtbij huis, kleinschalig, met het gevoel van ‘thuis’.
Dat is Villa Vrolijk in de wijk Westeinde. Een fijne plek waar
leeftijdsgenootjes elkaar ontmoeten op het moment dat de
ouders/verzorgers aan het werk zijn of een studie volgen.
Zij vertrouwen hun kinderen graag aan Villa Vrolijk toe
omdat ze zich helemaal kunnen vinden in onze aanpak.
Lekker spelen, genieten in een veilige en vertrouwde omgeving...
Ja, daar wordt iedereen vrolijk van!
LEUK EN LEERZAAM
Op het kinderdagverblijf en in de peuterspeelzaal worden kinderen
van 0 tot 4 jaar opgevangen door gediplomeerde leidsters. Wij werken
met een vast dagritme, eten gezellig met elkaar en doen allerlei activiteiten. Dat is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. En natuurlijk wordt
er met vriendjes en vriendinnetjes gespeeld. Binnen of lekker
buiten in de afgeschermde tuin.

IJK

VILLA VROL

MEER INFO
Ben je ouder/verzorger? Zoek je goede en betaalbare
kinderopvang? Dan moet je zeker contact opnemen
met Janet Visser-Kramer. Zij vertelt je graag meer of
maakt een afspraak voor een rondleiding. Haar mobiele
nummer is 06 23 12 60 08 en je kunt natuurlijk ook mailen:
kramer@kinderopvangfriesland.nl
Villa Vrolijk: Dat is kinderopvang waar iedereen blij van wordt!
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DE PAGINA VAN

Wie ben je?
Hallo, ik ben Aaron, ik ben 9 jaar en ik ben geïnteresseerd in de
natuur en alles wat daarin leet. Misschien kennen jullie deze
uitspraak wel van Freek Vonk, daar ben ik, zoals jullie kunnen
zien op de foto, al jaren groot fan van.
Waar wil je over vertellen?
Ook zet ik mij in voor het Wereld Natuur Fonds.
Het gaat namelijk niet goed met de natuur. Er zijn steeds
vaker bosbranden en de ijskappen smelten. Dat komt vaak
door de mens, wij gaan veel in de auto of in het vliegtuig en
dan komt er CO2 vrij. Daardoor wordt het warmer op de
aarde, komen er steeds meer natuurrampen en sterven er
steeds meer dieren uit.
Bomen zeten CO2 om in zuurstof, maar er worden veel
bomen gekapt en soms wordt bos zelfs in de brand gezet
voor landbouw. Een ander probleem is plasic. Sommige
mensen gooien afval op straat, dat belandt in de zee,
vissen denken dat het eten is, dus eten ze het plasic op
en dan gaan ze dood. Er zijn wetenschappers die denken dat
er over een paar jaar meer plasic in de oceaan zit dan vis. Dat komt ook door vissers die met giganische
neten heel veel vissen uit de zee halen. Per jaar worden er wel een biljoen vissen gevangen, alleen maar
om te eten, dat is toch niet normaal? Dat is één van de redenen dat ik vegetariër ben geworden.

Wat kunnen wij doen?
We kunnen hier met z’n allen wat aan doen.
Gooi je afval in de prullenbak, ga minder met
de auto en meer op de iets, eet minder vlees
en koop geen goedkope plasic troep.

Ik ben zuinig op de aarde, doen jullie
met mij mee?
Groetjes van Aaron Osinga

SPECIAAL VOOR JOU!
Een pagina 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, vertellen 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 februari een mailtje naar redactie@wijkbelangwesteinde.nl
BuitenWesten 19

Zonderland Zonnepanelen BV
Tilledyk 4, Minnertsga
T. 0518 - 471366
www.zonderlandbv.nl
info@zonderlandbv.nl

DÉ zonnepanelen
specialist uit uw regio!
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Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan via info@zonderlandbv.nl

Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema

Swettehiem heeft bij velen nog steeds een associatie met het verzorgingshuis van weleer. Toch is het al
geruime tijd een appartementencomplex met bewoners van diverse leeftijden. Daarnaast woont een aantal
cliënten van zorginstelling Alex-Cares in Swettehiem. Door thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden
kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen.
Ik heb een afspraak met Christian Koolsbergen, hij is
34 jaar en een van de jongste bewoners. Hoe bevalt
het hem in Swettehiem? ‘Vanuit de Vrijheidswijk ben
ik hier komen wonen, ik heb het hier naar mijn zin.
Ik help andere bewoners met klusjes zoals een lamp
verwisselen, iets ophangen of soms is er iets met de
tv. Omdat ik handig ben, weten ze me steeds vaker te
vinden’, lacht Christian.
Vier dagen in de week is hij actief in kringloopwinkel
The Golden Oldies. Hij helpt mee met inrichten, spullen ophangen en organiseren. Van spullen die al een
tijdje in de winkel staan, maakt hij een foto en plaatst
die op Marktplaats. Vaak komt er dan alsnog een koper. Binnen in het gebouw worden de gekochte spullen thuisbezorgd. ‘Meestal gaat er ook weer iets terug
dat in de winkel terecht komt. De prijzen zijn laag en
dat is goed want het moet juist voor lagere inkomens
betaalbaar zijn.’
Christian zijn appartement is gezellig ingericht. De
bank, stoelen, eettafel en meer meubels zijn in de
kringloopwinkel gekocht én thuisbezorgd! ‘Ik doe gewoon alles waar ik nodig ben. Ik help ook mee in de
catering of bij een barbecue, het maakt niet uit. Door
het vrijwilligerswerk heb ik contact met mensen en
meer structuur in mijn leven.’ Structuur was lange tijd
niet vanzelfsprekend in Christian zijn leven. Er is zelfs
een periode geweest dat hij dakloos was. Dankzij een
hulpverlener kwam er gelukkig een eind aan die
donkere tijd. ‘Hij heeft mijn leven gered en zorgde

ervoor dat ik een opleiding ging doen. Ik wilde graag
sportleraar worden; dat is jammer genoeg niet gelukt.
Ik ging werken, maar op een gegeven moment ben
ik ernstig ziek geworden. Gelukkig gaat het nu beter
door meer aleiding en ook door mijn hond Zola,
vernoemd naar de Italiaanse oud-voetbalspeler Zola’,
zegt Christian. Zola is een kruising tussen een Beagle
en Jack Russell en heeft veel beweging nodig.
‘Ze is zes jaar, ik heb haar via Marktplaats gekocht. Ze
was heel druk en totaal niet opgevoed. Door training
en lange wandelingen van wel tien kilometer is ze veel
rustiger geworden.’

Jonge bewoners in een
voormalig woonzorgcentrum
Corona heeft ook invloed op het leven in Swettehiem.
Een optreden van een koor of iets anders kan nu niet,
de bewoners moeten afstand houden en in de gangen is een mondkapje verplicht. ‘Gezond eten en elke
dag bewegen is ook belangrijk, dat wordt weleens te
weinig benadrukt. We moeten samen door deze tijd.
Geniet van elke dag als het kan, het kan zomaar anders worden’, besluit hij.
Het is tijd voor de foto en we gaan naar de kringloopwinkel. Christian wordt blij begroet door Shirley:
‘Ha jongen, daar ben je weer! Er is nog koie en ik heb
ook wat lekkers voor je bewaard!’
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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

VAN 599,NU VOOR

499,22,95

17,95
Fietskrat

3 naafversnellingen

Stuurblokkering en dubbele standaard

Terugtraprem

Trendy voor- en achterdrager

LED-verlichting gevoed door naafdynamo

Zithouding rechtop

Anti-lekbanden

21,3 kg

54,95

MIENT DE VRIES
Lieuwenburg 186
Pier Panderstraat 1
Westeinde 1 A
8925 CL Leeuwarden
8913 CH Leeuwarden
9079 LH St. Jacobiparochie
Tel. 088 - 654 33 22 · info@mientdevries.nl · www.mientdevries.nl

39,95
GO regenjas
Go regenbroek (antraciet) apart
verkrijgbaar van 34,95 voor 29,95

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2020.

PackD-3 Ltd.

Verreweg de meeste mensen beoefenen in hun
vrije tijd een hobby waaraan ze veel plezier beleven.
Wijkbewoonster Gerda Noordhoek werkte tot haar
pensionering in 2010 als medisch moleculair microbioloog bij Izore. Haar collega’s waren weleens bezorgd dat ze na haar drukke baan in ‘een zwart gat’
zou belanden. Ze zou een hobby moeten hebben
vóór ze stopte met werken.
In 2000 volgde Gerda een cursus handvormen bij Parnas (nu Kunstkade) en het was meteen raak. ‘Ik vond
het heerlijk en heel leuk om met mijn handen in de
klei te zitten! Je maakt iets en je kunt het vásthouden.
Dat was een groot verschil met mijn werk want het
resultaat van een onderzoek zie je vooral terug op een
velletje papier. Dat kun je ook vasthouden maar dat is
toch heel anders. Het is fascinerend om iets te máken,
ik maak thuis vooral handvormen. Draaien is moeilijk
en het lukt me nog steeds niet maar het is een uitdaging om te doen’, vertelt Gerda enthousiast.
In 2012 werd Parnas opgeheven en hebben oudcursisten van docent keramiek Paulien Ploeger de
vereniging Klaaiwurk opgericht. De ovens, draaischijven en glazuurgrondstofen werden verhuisd
naar de boerderij van Maarten en Ake Klaver-Andrea
in Boksum. Bij Klaaiwurk kreeg Gerda les in beide
technieken: handvormen en draaien. ‘Je moet heel
veel oefenen met draaien en daarom kocht ik zelf een
draaischijf en ook een oventje. Mijn atelier is op zolder
maar het liep de spuigaten uit want ik zat bijna altijd
boven.’ Na een paar jaar werd de draaischijf verkocht:
‘Het lukte niet en draaien gaf een enorme rommel
want je moet er ook water bij gebruiken. De stukken
klei vlogen soms in het rond. Eigenlijk vind ik de spullen die ik met de hand maak toch het leukst. Ik heb
nu meer balans gevonden tussen het maken van keramiek en het doen van andere dingen. Bij Klaaiwurk
ben ik nog steeds en vooral aan het draaien.’
Gerda haar atelier bestaat uit twee ruimtes: een om
iets te maken en een om te glazuren. In een hoek
staat de keramiekoven, gemaakt van vuurvaste materialen. ‘Het bakken duurt zo’n acht uren, de binnenkant wordt dan roodgloeiend. Vervolgens moet je nog
heel lang wachten totdat alles is afgekoeld. Als je de
oven te snel opent, kunnen er barsten in het werk ontstaan.’ Er bestaan drie soorten klei voor keramiek:
aardewerk-, porselein- en steengoedklei. Gerda
maakt vooral steengoed. Steengoedklei kan goed op
hoge temperaturen (1200 graden) worden gebakken;

Een passie
voor klei

tijdens het bakproces wordt deze kleisoort waterdicht
waardoor steengoed ook ’s winters buiten kan staan.
Steengoed kun je herkennen aan een niet geglazuurde
onderkant. Gerda maakt vogels, schalen, kannen, serviesgoed en klokken; op de kleurtjesklok is ze supertrots. Soms verkoopt ze weleens iets en dan gaat het
geld naar het fonds voor Hulphonden.

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

‘Als ik iets maak, ben ik bezig met de vorm en niet met
de kleur of het glazuur. Paulien Ploeger zei een keer:
‘Als je begint met iets te maken, moet je al weten wat
je erop doet’, toch lukt me dat niet. Ik begin met de
vorm en dan zie ik wel wat het wordt’, zegt Gerda met
een lach. Ze is bescheiden over haar werk en noemt
het ‘prutsen met klei’.
‘Ik heb veel geleerd bij Klaaiwurk. Het is heel leuk om
in een groepje met klei bezig te zijn en van elkaar te
leren. Klaaiwurk organiseert in januari weer een beginnerscursus en er is nog ruimte. Wil je dat ook vermelden?’ vraagt Gerda. Dat doe ik uiteraard graag.

Meer informatie over Klaaiwurk vind je op: www.klaaiwurk.nl
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IPad en Tabletlessen oline
met tips van Jan en Peter
Al sinds 2015 wordt er wekelijks in Wijkcentrum
Westeinde een gezellig uurtje besteed aan ‘het
werken op de tablet’. Tientallen leden hebben
maanden (en soms jaren) deelgenomen aan de
gezellige en leerzame lessen.
Begin maart hebben we vanwege corona de iPad
lessen in Wijkcentrum Eeltsje’s Hiem abrupt gestopt.
Over de schouder meekijken en de tablet ontdekken
lukt echt niet op anderhalve meter!
Eind mei bedachten Jan en ik wel een voorzichtig
idee om een digitale klas op te richten.
Maar technisch is het zó lastig om zowel te spreken
via de tablet, én tegelijk te oefenen.
Veel dingen gaan dan vanzelf... even proberen is
de beste les!
Van Jan en Peter hartelijke groeten aan iedereen!

Tips
Behalve met een vaste telefoon kunt
u met uw smartphone (snoadfoan)
of uw tablet (Apple, Samsung, Lenovo,
Acer of ieder ander merk) contact
houden met anderen.
We hebben wat oude en nieuwe leerzame ilmpjes op Youtube verzameld
die u hier kunt bekijken op:
www.tinyurl.com/ipadleswesteinde
Speel ze apart af of zoek even naar
het pijltje met: Alles Afspelen.
Probeer niet alles meteen te begrijpen,
maar kijk rustig de volgende dagen
nog een keer.
En vraag iemand om eens te bellen met
Whatsapp (alleen op de smartphone),
Facebook Messenger of Skype.
Voor Apple is er Facetime.

Het Theehuis op de
Noorderbegraafplaats heeft
per 10 oktober voorlopig weer
haar deuren gesloten.
Na de laatste aangescherpte
maatregelen vonden het bestuur en
de coördinatoren het niet meer
verantwoord om door te gaan.
Deze strengere regels maakten het
ons ook moeilijker om hetvertrouwde
‘Theehuisgevoel’ te kunnen waarborgen.
Ook onze vaste activiteiten Allerzielen
in november en Wereldlichtjesdag in
december hebben we om die redenen
van de agenda gehaald.
Foto: Hans Flaman
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SCHOENMAKERIJ EN MEER...

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

OPENINGSTIJDEN 2020
maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 18.00 UUR
zaterdags en zondags gesloten

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

Angela groeide op in Engeland en het was traditie dat haar moeder
met kerst een trile maakte. De trile speelde ook een rol in de
mooiste tijd van haar leven bij de Hoofdstad Operette, waar ze als
sopraan de sterren van de hemel zong. Tijdens de laatste voorstelling voor de kerstvakantie, trakteerde Angela haar collega’s altijd op
haar befaamde trile die ze in grote glazen schalen meenam. In de
pauze zat het gezelschap dan te smullen in de kleedkamer!
Trile is een feestelijk nagerecht voor de kerstdagen en supermakkelijk te maken. Maak de trile een dag van tevoren in een doorzichtige
glazen schaal of in afzonderlijke glazen voor een kleiner gezelschap.
Wat heb je nodig voor vier personen:
Vier ruime glazen custard vla van:
een halve liter melk, 30 gram custard en 30 gram suiker,
aardbeien- of frambozenjam, 12 lange vingers,
300 gram uitgelekte fruitcocktail, pakje slagroom, sherry,
advocaat, stukjes walnoten of amandelschaafsel en
decoratiestrooisel.
Breek drie lange vingers in stukken en leg deze als bodem in elk glas en druppel er wat sherry over. Strijk een
dessertlepel jam over de lange vingers en verdeel de fruitcocktail over de vier glazen. Schep een kleine lepel
advocaat over het fruit. Maak de custard vla volgens de aanwijzingen op het pak. Schenk de vla over vruchten
en laat alles akoelen. Klop de slagroom stijf zonder suiker.
Strijk de slagroom over de vla en laat de trile in de koelkast opstijven.
Voor de afwerking kun je er wat gekleurd decoratiestrooisel overheen
strooien, stukjes walnoot of amandelschaafsel. Liever alcoholvrij?
Sla de advocaat over en besprenkel de lange vingers met wat limonadesiroop in plaats van sherry.

Angela’s
trifle
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Staat jouw favoriete recept in de volgende BuitenWesten?
Stuur een mailtje: redactie@wijkbelangwesteinde.nl
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www.pow-er.nl
Doel

Visie

Missie

Het doel van Power is gericht
op het versterken van de positie
van ondernemers in Westeinde.
De wijk moet de ondernemers
(leren) kennen, weten wat er
in de wijk ‘te koop’ is met als
primaire doel meer lokale omzet
te genereren voor de POW-er
ondernemers.

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

Gezamenlijk korte- en langetermijnplannen maken om de
ondernemers binnen Westeinde een daadwerkelijk platform
te bieden waarin de visie van
POW-er aan de wijk (en uiteindelijk breder) bekend wordt
gemaakt.

Ook ondernemer in Westeinde?
Aansluiten bij POW-er heeft ook deze voordelen: we zijn aangesloten bij het Leeuwarder Ondernemers Fonds
(LOF) dat voor meer daadkracht zorgt en bijdraagt aan meer mogelijkheden voor de deelnemende ondernemers.
Daarnaast houdt deelname aan POW-er in dat er vrij gegolfd kan worden bij de Pitch&Puttbaan in Leeuwarden
(max. 2 personen per keer) met een jaarlijks golftoernooi tussen de POW-er leden. Het golftoernooi wordt
afgesloten met een gezellige barbecue.

Denken in mogelijkheden
Wat is belangrijk in deze tijd waarin we weinig
kunnen, er weinig open is en er weinig vermaak is?
Denken in oplossingen! Zo hebben wij in mei met de
voetbalclub een oplossing bedacht. Een online bingo.
Normaal houden we zo’n bingo in het clubhuis of in
de grote tent tijdens het wijkfeest. Helaas zijn zulke
situaties tegenwoordig ondenkbaar. Ik hoop niet
voor lang. Het begon allemaal met een klein team,
vijf man sterk en een keer samen zitten. Uiteraard op
1,5 meter afstand. De ideeën vlogen over de tafel en
al snel waren we het unaniem eens met elkaar: we
maken er een online feestje van.
We maakten een decor, benaderde sponsoren en
twee man van het team zorgden voor de technische
kant. Iets waar ik mijn vingers niet aan wil branden.
Uiteindelijk hadden we na een voorbereiding een
leuke bingo staan die was te volgen via Youtube.
Ideaal, iets wat je veilig vanuit je eigen huiskamer
kan spelen en dat entertainment biedt. En het werd
een succes. Deelnemers hadden we uit Leeuwarden,
Groningen, Amsterdam en zelfs uit Limburg deden
er mensen mee. De allereerste keer hadden we ruim
250 deelnemers. Het enthousiasme was groot en al
snel besloten we om twee weken later weer los te
gaan. Opnieuw waren sponsoren bereid om mee te
denken en prachtige prijzen te schenken. Hierna viel
het stil, mede omdat we in de zomer weer letterlijk
en iguurlijk wat lucht kregen. We gingen weer even
terug naar het oude ‘normaal’.
Helaas was het een aantal weken geleden weer zover
dat de coronamaatregelen werden aangescherpt.
Balen voor iedereen.
Ons team dacht meteen in
mogelijkheden. We gingen er
voor zitten. Opnieuw werd het
‘draaiboek’ (dat we niet hebben) uit de kast gehaald en

Op zijn Jordi’s
gingen we brainstormen hoe we het nog leuker,
groter en beter konden maken. Wat mij daarin
opviel was de bereidheid van bedrijven om bij te
dragen aan zo’n bingo. Zij zagen het enthousiasme
en hoeveel plezier mensen eraan beleefden.
Zelfs horecabedrijven die het zwaar hadden dachten mee en wilde iets voor ons doen. Uiteindelijk
werd het opnieuw een groot succes met dit keer
400 deelnemers. In onze enthousiaste bui deelden
we mee dat we op kerstavond 24 december opnieuw een online bingo organiseren.
Mocht het je leuk lijken om wat vertier te hebben
met het gezin, vriend/vriendin of familie? Doe
dan mee! Via www.lacfrisiabingo.nl kun je
je kaarten halen.

DOE MEE
met de online bingo
op Kerstavond
24 december

Laten we met zijn allen er een leuke avond van
maken met plezier, fanatisme, gezelligheid en een
avond waarin we meerdere bedrijven en mensen
in het zonnetje zetten die het lastig hebben. Wij
hebben er zin in, jullie ook?
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WereldLichtjesDag zondag 13 december
Elke 2e zondag in december worden overleden kinderen
wereldwijd herdacht en steken mensen om 19.00 uur lokale
tijd een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de
wereld ontstaat een golf van licht die het verdriet een beetje lichter maakt voor hen die een kind hebben verloren.
Bij elkaar komen op de Noorderbegraafplaats kan dit jaar
niet, het theehuis is gesloten. De landelijke organisatie in
Apeldoorn biedt een livestream aan die u thuis kunt meebeleven. Meer informatie en de link voor de livestream
vindt u op: www.wereldlichtjesdag.nl.
Omdat samen niet alleen is
Als de dagen donker zijn
Zo ver weg, zo dichtbij
De sterren ver voorbij
Delen in liefde en pijn
Daarom maken we licht
Floortje Agema uit: Jij wordt gekend

Kerstboodschap

abeelding: freepik

De redactie van BuitenWesten wenst al haar lezers en
adverteerders hele ijne Kerstdagen toe en een fantastisch
& vooral gezond Nieuwjaar!
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Slaapadvies van A tot Zzzz...

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

Cinderella TENDER
Vlak vanaf € 1749.- Electrisch vanaf € 2549.-

Cinderella PURE

Ook andere kleuren leverbaar

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

Venice boxspring

Eastborn Ruby

Eastborn Fair

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

Vast 3445.- nu €

Van 1350.- nu €

948.-

3145.-

Jubileum
Pocketvering

Wij Nederlanders
zijn veerkrachtig,

2 stuks

70/80/90 x 200/210

maar een matras

€ 699,-

is dat na 10 jaar

Ledikant Rough

niet meer!

massief eiken
inclusief nachtkastjes
vanaf € 1275.-

sinds
1976

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

2e
GRATIS

