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Beste wijkbewoners,

De zomer is alweer bijna voorbij en wat hebben we heerlijk kunnen 
genieten van het mooie weer! Het nieuwe seizoen start in september 
maar eerst een terugblik naar al die mooie activiteiten van de 
afgelopen maanden.

Na twee jaar corona hebben we volop genoten van een prachtig wijk-
feest. Het leek alsof we het verdiend hadden want de weergoden 
waren ons goed gezind. De week begon met de trimloop en als ik me 
niet vergis, stond de teller op 170 deelnemende kinderen! Niet eerder 
in de geschiedenis van de Westeinder trimloop hebben zóveel kinderen 
meegedaan. Ik denk het grootste aantal ooit. Chapeau voor Ruben en 
de ouders die zich hiervoor hebben ingezet. 

In de feestweek hebben jong en oud zich vermaakt; de vele prachtige 
foto’s laten zien dat het wijkfeest een enorm succes was. Achter de bar 
kreeg de wijkfeestcommissie zelfs hulp van Jack Douma, onze oudste 
barvrijwilliger. Het bestuur is altijd al enorm trots op alle vrijwilligers 
maar nu zijn we vooral heel trots op de wijkfeestcommissie. Het is nogal 
wat om na een jaar van voorbereiding, dit prachtig evenement voor je 
wijkgenoten te organiseren en ook nog een hele week vrij te nemen. 
Namens het bestuur en ik denk namens de hele wijk: BEDANKT! 

Linda de Vreeze (jeugdcommissie) heeft in samenwerking met Amaryllis 
ook weer leuke kinderactiviteiten georganiseerd zoals de drukbezochte 
Fundag en de creamiddagen. Inmiddels staat er alweer meer leuks op 
het programma. Houd onze sociale media ook in de gaten. 
Ons filmteam (Corry, Jaap, Leen en Rudy) vond terecht dat in de zomer-
periode wel iets leuks kon worden georganiseerd: Augustus Filmmaand 
met elke week een mooie film. Een prachtig initiatief voor thuisblijvers. 

Naast deze mooie activiteiten heeft er een pilot plaatsgevonden met 
Stadskantine West. Na een evaluatie is besloten dat deze succesvolle 
activiteit tot en met december maandelijks wordt voortgezet. Binnen-
kort koken de vrijwilligers weer in ons wijkcentrum. Eet ook eens mee, 
het zal je vast bevallen.

In Eeltsje’s Hiem hangen sinds kort twee dartborden en we hebben een 
mooi poulebiljart aangeschaft. Jongere wijkbewoners zijn ook welkom 
om een avondje te komen darten of biljarten. Loop maar eens binnen en 
maak gebruik van onze prachtige faciliteiten op loopafstand van je huis. 

Op 8 oktober organiseren we een leuke activiteit voor al onze 
vrijwilligers. Hans, Michel en Robert verrassen ons die avond, 
dus vrijwilligers: noteer de datum vast in 
je agenda. Wil je hier ook bij zijn? 
Meld je dan aan als vrijwilliger want 
we hebben je hard nodig, verderop in 
dit blad lees je hier meer over.

Namens het bestuur,
Geertje de Jong - Westerhuis
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Permanente Make-up Wenkbrauwen en Eyeliner                                                                                           
Epileren en Verven                                                            

Nagelverzorging  

      
Bekijk onze acties                                                               

Beautysalon La Vie 
Nynke van Hichtumwei 52 
8915 JJ  Leeuwarden 

T  06 – 41 730 789 
www.beautysalon-lavie.nl 
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Tegelbedrijf H. van der Meulen 

 Polluxweg 18 

8938 AZ Leeuwarden 

  058 - 28 10 10

info@tegelbedrijfvdmeulen.nl

www.tegelbedrijfvdmeulen.nl

Op woensdag en vrijdag  

10% korting 
op ons hele assortiment   

Tegelbedrijf H. van der Meulen, 

uw specialist voor levering en uitvoering 

van tegelwerken

We zien u graag in onze showroom, meer info vindt u op

WIJ MAKEN VAN JE HUIS EEN ÉCHT (T)HUIS

HOME
MADE
BY____

DE BOER
W O O N P R O F E S S I O N A L S  L E E U W A R D E N

Kom langs en ontvang onze gratis stijlgids vol inspiratie voor het nieuwe woonseizoen.

SCHRANS 131 |  8932 ND LEEUWARDEN |  INFO@WOONPROFESSIONALDEBOER.NL

 T 058 289 07 63 |  WWW.WOONPROFESSIONALDEBOER.NL
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Tien jaar geleden verhuisde Aallidus samen met 
Lieke en hun kinderen Jenthe en Fenna, vanuit de 
Vrijheidswijk naar Westeinde. 

Ze waren meteen enthousiast bij het zien van het 
ruime huis met de grote tuin aan de Johan Winkler-
wei. Hans en Ria Vossenberg zijn hun buren en 
Hans, zelf actief bij Wijkbelang, heeft zijn buurman 
enthousiast gemaakt voor vrijwilligerswerk. Aalli-
dus is actief bij de OudPapierPloeg en hij is bij het 
wijkfeest ingestroomd om mee te helpen met de 
jeugdactiviteiten. ‘Ik heb gemerkt dat de organisatie 
precies weet wat er moet gebeuren waardoor overleg 
bijna niet nodig is. Dat was natuurlijk niet zo handig 
voor mij’, lacht Aallidus. ‘Volgend jaar wil ik beter 
aansluiten en er vanaf het begin bij betrokken zijn.’ 

Aallidus is ook barvrijwilliger geworden. Op zijn 
vrije donderdagmiddag voorzag hij de klaverjassers
en biljarters van koffie, thee, hapjes en drankjes.
In  het nieuwe seizoen zal iemand anders dit moeten 
doen want Aallidus is klaar voor een carrièreswitch. 
Hij werkt momenteel bij een deurwaarderskantoor. 
‘Ik doe al 14 jaar hetzelfde werk. Het onderwijs trekt 
me, ik ga een deeltijdopleiding docent wiskunde 
volgen. Dat kan in twee of in vier jaar, ik ga voor twee 
jaar. Het eigen maken van de lesstof lukt me wel, ik 
ben benieuwd hoe het lesgeven me bevalt.’ 

Zijn vrije donderdagmiddag wordt onderdeel van 
een schooldag. Vanwege zijn werk en de studie is 
het lastig om nog als barvrijwilliger actief te zijn. 
Wijkbelang heeft voor het nieuwe seizoen nieuwe  

barvrijwilligers nodig. ‘Het is hartstikke leuk om te 
doen, ik kan het iedereen aanraden. Je leert veel 
mensen uit de wijk kennen en je krijgt bepaalde 
verantwoordelijkheden. Je sociale leven wordt rijker,’ 
Vrolijk: ‘Zo nu en dan hebben de barvrijwilligers een 
gezellige avond onder het mom van een overleg.’ 

Tijdens vakanties maakt de familie Wanders graag 
een rondreis door het land waar ze verblijven. Met 
een huurauto trokken ze al eens drie weken door 
Griekenland, en deze zomer reisden ze met de trein 
naar Zwitserland om daar een rondreis te maken. 
‘We blijven nooit lang op dezelfde plek. Na een paar 
dagen heb ik het wel gezien en moet er weer iets 
gebeuren.’ Tevreden zijn, is belangrijk in het leven. 
Hij bedenkt daar meteen bij dat het voor hem wel 
makkelijk is om tevreden te zijn omdat er zoveel 
goed gaat in zijn leven. ‘Ik word blij van leuke dingen 
doen met mijn gezin zoals samen naar de film gaan.’ 

‘Dromen heb ik nooit gehad en dat is eigenlijk best 
wel jammer’, peinst hij. ‘Doelen stellen, heb ik ook 
weinig gedaan. Het nastreven van een doel is niet 
altijd makkelijk.’ Zijn carrièreswitch, is dat geen 
duidelijk doel? ‘O ja, dat is waar’, zegt Aallidus 
verrast. 

Ontmoet Aallidus Wanders: hij is actief bij de Oud PapierPloeg en bij de jeugdactiviteiten. Hij is ook bar-
vrijwilliger in Eeltsje’s Hiem en hij vindt dat hartstikke leuk. 

Ruim 100  

vrijwilligers! 
Wie zijn ze & 

wat doen ze?

Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema

Veel wijkbewoners leren kennen, bepaalde 
verantwoordelijkheden krijgen en een rijker 
sociaal leven! Dat wil jij toch ook? Word ook 
barvrijwilliger en stuur een mailtje naar 
voorzitter@wijkbelangwesteinde.nl



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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De Buurtkamer is iedere maandagmiddag van 
13.00 tot 16.30 uur in MFC Eeltsje’s Hiem. Sociaal 
werkers van Wijkteam West zijn dan aanwezig en 
kunnen je helpen met je ondersteuningsvragen. 
Wil je liever een afspraak maken?  Bel dan naar 
Amaryllis via: 058 303 04 05. 

Je bent ook van harte welkom om tussen 14:00  - 
16:00 uur samen met anderen te handwerken of 
creatief bezig te zijn. 

Organisatie in de wijk
Naast het bieden van hulp en ondersteuning dragen 
wij ook bij aan het prettig en veilig wonen in wijken 
en dorpen. Dit doen we samen met wijkvereni-
gingen, dorpsbelangen, zorgcoöperaties, vrijwil-
ligersinitiatieven en andere partijen in de wijk. 
En we werken ook graag samen met jou! 
Mogelijk heb je een goed idee voor je omgeving en 
heb je daar hulp bij nodig. Wij helpen bij het leggen 
van contacten met bewoners of onderzoeken of 
er behoefte is aan een collectieve activiteit zoals: 
een sollicitatieclub, taalles, administratieclub, een 
beweegclub etc.

Onderdeel van Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo)
De buurt- en dorpskamers zijn onderdeel van het 
Wmo-beleid van de gemeente Leeuwarden. Hier 
werken vrijwilligers en beroepskrachten samen. 
Dat doen we door gebruik te maken van elkaars 
kundigheid en ervaring. Meer weten over de Wmo, 
dorps- en buurtkamers en hun openingstijden? 
Kijk dan op de website: www.lwdvoorelkaar.nl.  

Met welke ondersteuningsvragen kun je 
terecht bij het wijkteam van Amaryllis? 

 • Ik heb schulden en kom er zelf niet uit. Wat nu?
 • Mijn partner heeft een verslaving, maar  
     wil geen hulp. Wat kan ik doen?
 • Ik wil iets doen voor de wijk, wat zijn de
    mogelijkheden?
 • Ik maak me zorgen over iemand in mijn wijk.  
    Kan iemand helpen?
 • Ik dreig uit huis gezet te worden. Wat moet ik 
    nu doen?
 • Ik voel me niet zeker in de opvoeding van mijn  
    kind. Kan iemand mij ondersteunen?
 • Ik zorg voor mijn zieke partner. Bij wie kan ik  
    terecht met vragen?
 • Ik kom graag in contact met andere mensen /  
    wijkbewoners.   
 • Ik ben op zoek naar een zinvolle dagbesteding / 
    vrijwilligerswerk. Wat is er mogelijk?
 • Ik heb ruzie met mijn buurman. Wat nu?
 • Ik ben een jongere en ik wil graag met iemand  
    praten over mijn problemen. Bij wie kan ik  
    daarvoor terecht?

Amaryllis helpt je verder in de Buurtkamer 
van wijkcentrum Eeltsje’s Hiem
Heb je een (ondersteunings)vraag of wil je gezellig met buurtbewoners een kopje koffie of thee drinken?
Dan kun je terecht bij één van de buurt- of dorpskamers en jouw buurtkamer is vlakbij in MFC Eeltsje’s Hiem. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Sieta Postma:  06 53 62 08 54
Sanne Mollema: 06 82 78 52 01
Janneke Visser:  06 12 90 08 85

Samen doen we wat nodig is 
om je leven prettiger te maken.

Samen kijken we welke hulp en ondersteuning 
het best bij je past. Daarvoor werken we nauw 
samen met vrijwilligersorganisaties en orga-
niseren we groepsactiviteiten. 
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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. 



                 BuitenWesten 11

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. 

Vijf jaar geleden besloten Ineke en Dirk om een 
clubje op te richten. Een clubje van mensen met 
een scootmobiel die het leuk vindt om samen 
ritjes te maken.‘De een na de ander sloot zich 
aan. De groep moet niet groter zijn dan zes 
anders wordt de rij te lang’, vertelt Dirk. ‘We 
houden drie meter afstand van elkaar en één 
rijdt voorop en één rijdt achterop.’  

De Flierefluiters hebben via Whatsapp contact 
met elkaar en verzamelen doen ze bij de slak. 
Bij een temperatuur van in elk geval 20 graden, 
gaat de club een dag of een middag op pad. 

‘Het moet niet te koud zijn want we zitten stil’, 
zegt Dirk. Een lekker fleecedekentje over de 
benen is voor niemand een optie. ‘O nee, dan 
voelen we ons zo oud!’ 

De tochtjes gaan naar Franeker, Ritsumasyl, 
Camminghaburen, Stiens etc. Dirk of Geert 
rijdt voorop en bepaalt de route. 

Bij een dagtocht gaat er een broodje mee 
en soms ook koffie.‘We stoppen vaak’, vertelt 
Willemijn. ‘Het is ook een sociaal gebeuren, 
we zoeken een leuk plekje op om gezellig 
met elkaar te kletsen.’ Of ze weleens naar 
een terrasje gaan? ‘Nee, dat is te lastig 
vanwege die zes scootmobiels. We kopen 
weleens een ijsje.’  

Na de rit gaan de Flierefluiters moe maar 
voldaan naar huis. ‘Als je naar huis gaat, wil 
je ook naar huis. Je hebt dan vaak geen zin 
meer om te koken en je haalt kibbeling of 
iets anders’, lacht Ineke.

Lijkt het je ook leuk om een scootmobielclub 
te beginnen? Dirk deelt graag zijn ervaring en 
heeft handige tips voor je. Stuur een mailtje 
naar: dirkjager@hotmail.com

Tekst: Corry van der Meer
Foto: Siska Alkema

‘We zijn bekend in heel Leeuwarden. Ik hoorde een keer iemand zeggen: die scootmobiels kom
 je overal in Leeuwarden tegen!’, lacht Willemijn. Willemijn vormt samen met Dirk, Geert, Ineke, 
Anneke en Marjon de gezellige scootmobielclub: De Flierefluiters.  



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
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Lieuwenburg 186
8925 CL  Leeuwarden

Pier Panderstraat 1
8913 CH  Leeuwarden

Westeinde 1 A 
9079 LH  St. Jacobiparochie

Tel. 088 - 654 33 22 · info@mientdevries.nl · www.mientdevries.nl

MIENT DE VRIES

Verlichtingset Niteline T4Freedom zadel

22,9529,9537,5049,90 59,9574,95

Canvas 94 dubbele fietstas
• Zeer goede zichtbaarheid
• Water- en schokbestendig
• Past op iedere fiets

• Gelvulling
• Optimaal comfort
• Strengtex toplaag

• Waterdicht waxed canvas
• Afmetingen: 39x33x22 cm
• Inhoud: 56 liter
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Stel je eens voor: het is oktober en ons 
mooie wijkcentrum is alleen op maandag 
en woensdag geopend. Nederland loopt 
vast door een tekort aan personeel op de 
arbeidsmarkt. 

Gaat dit schrikbeeld ook op voor Eeltsje’s 
Hiem door een tekort aan vrijwilligers? Zie 
je het voor je? Je wilt klaverjassen, bridgen, 
schilderen, biljarten, een film kijken of naar 
een kinderactiviteit en je vindt een briefje 
op de deur met: Wegens tekort aan vrijwil-
ligers gesloten. Sinterklaas slaat zijn bezoek 
aan Westeinde dit jaar ook maar over en in 
2023 is er geen wijkfeest tenzij…

Tenzij meer Westeinders zich als vrijwilliger 
aanmelden want we kunnen het alleen 
sámen doen. Volgens recente cijfers wonen 
in Westeinde en omgeving 1740 huishoudens. 
Zo’n honderd inwoners doen al vrijwilligers-
werk bij Wijkbelang. 
      Nu denk je vast: zoveel vrijwilligers en  
          dan nog lukt het niet? Nee, dan nog  
          lukt het niet want al die mannen en  
    vrouwen hebben al bepaalde taken, som-
migen hebben zelfs een dubbele of zelfs een 
driedubbele taak. Natuurlijk kan niet iedereen 
vrijwilligerswerk doen, dat begrijpen we heel 
goed. Maar toch, de leeftijd van Westeinders 
in percentages is: 21% 25-44 jaar, 27% 45-64 
jaar en 25% 65+. Daar zitten potentiële vrij-
willigers bij, dat kan niet anders.

Wie we het meest nodig hebben, zijn 
gastheren & gastvrouwen. Zonder hen 
kan Eeltsje’s Hiem niet open. 
Dit is mogelijk de leukste vrijwilligersklus 
want de kerntaak is simpel gezegd:
bezoekers een mooie ochtend, middag 
of avond bezorgen. Het geeft veel 
voldoening als je na afloop hoort dat ze 
het fijn hebben gehad. 

Je hoeft geen ervaring te hebben.
Als je graag met mensen omgaat en samen-
werken leuk vindt, komt de rest vanzelf wel. 
Bijkomende werkzaamheden zijn onder meer: 
commerciële partijen informeren, mail beant-
woorden, het gebouw openen etc. 
In een team kunnen de taken rouleren of 
verdeeld worden zodat je hoofdzakelijk doet 
wat je graag wilt doen. Voor deze functie 
krijg je een vrijwilligersvergoeding.

Doe je graag administratieve werkzaam-
heden, meld je dan aan als secretaris. 
Dankzij de ervaring van de afgelopen jaren 
zijn de taken helder, je komt in een gespreid 
bedje terecht. De digitalisering heeft het
secretariswerk sowieso makkelijker en
minder tijdrovend gemaakt. 

Dat geldt ook voor de functie van 
penningmeester. Anita gaat verhuizen, 
wie neemt het van haar over? 
Op de vraag wat ze als vrijwilliger het 
leukst vindt: ‘Samen iets doen voor de wijk 
zodat er activiteiten mogelijk zijn.’ 
Aallidus vertelt in deze editie ook over zijn 
vrijwilligerswerk, hoe hartstikke leuk het is 
om barvrijwilliger te zijn en wat het je brengt. 

Meld je aan als barvrijwilliger want we heb-
ben je nodig - ook als je maar een dagdeel 
of avond beschikbaar bent.  

Wil je je aanmelden of meer weten? 
Ik vertel je graag meer over de inhoud 
van de diverse functies. Stuur een mailtje
naar: voorzitter@wijkbelangwesteinde.nl
Ik reken op je!

Namens het bestuur,
Geertje de Jong-Westerhuis

Eeltsje’s Hiem beperkt geopend 
en volgend jaar geen wijkfeest?



Wij bieden reparatie en inbouwservice
voor bedrijven en particulieren

Inbouwapparatuur Project witgoed Onderhoud en reparaties

Tel. 06 338 777 92           Zwettestraat 9B          8912 AH Leeuwarden           www.prio-fi x.nl

Ook voor
keuren elektrische
arbeidsmiddelen 

NEN3140

Spanjaardslaan 141
8917 AS Leeuwarden

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

Jelsumerhof Uitvaartzorg

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

waar u ook verzekerd bent
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Deze keer hebben we een recept gekregen van Finn - 
kok van Stadskantine West. Stadskantine West heeft 
tot groot plezier van veel wijkbewoners al twee keer 
gekookt in Eeltsje’s Hiem.  Op 27 september koken 
de vrijwilligers weer voor iedereen die het leuk vindt 
om lekker en gezellig te eten. Je bent van harte 
welkom. Kosten: € 8,- exclusief drankjes.
Aanvangstijd: 18.00 uur. Reserveren via mail naar: 
julesprojecten@gmail.com.  

Wil je iemand met geldzorgen aanmelden voor de uit-
gestelde maaltijd zodat diegene eens lekker mee kan 
eten? Stuur dan ook een mailtje. Maak je geen gebruik 
van e-mail? De Buurtkamer verzorgt de reservering 
graag voor je. 

Finn’s lasagne met gerookte zalm 

Bereiding

Wat heb je nodig voor 4 personen: 
12 wontonvellen om te frituren 

(te koop bij de toko)
250 gram gerookte zalm
 100 gram gemengde sla

 40 gram rucola
 50 gram sperziebonen

1 kleine rode ui in ringen gesneden
 10 cherrytomaatjes in vieren gesneden

Voor de dressing: 
4 fijngemaakte ansjovisfilets

 1 eetlepel azijn
1 eetlepel citroensap

 6 eetlepels olie 
 1 uitgeperst teentje knoflook

Frituur de wontonvellen in olie op 190 graden tot ze 
goudbruin en krokant zijn. Uit laten lekken op keuken-
papier. Blancheer de sperzieboontjes beetgaar en spoel 
ze af onder de koude kraan. Roer alle ingrediënten voor 
de dressing door elkaar tot een lobbige massa en meng 
dit met de sla, sperzieboontjes en tomaat. 

Neem vier borden: leg een wontonvel op ieder bord en leg er salade en zalm op. 
Herhaal dit nog een keer zodat je twee lagen hebt. Eindig met een wontonvel, 
garneer met de rucola en eventueel verse kruiden.

Eet smakelijk!
Hartelijke groet van Stadskantine West
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‘Het maakt niet 
uit waar we zitten, 
wij zijn gewoon
de Albertine Agnes’

Anderhalf jaar duurde de bouw van IKC Albertine Agnes aan de Euterpestraat. Die tijd werden onderwijs en 
opvang verzorgd in het oude schoolgebouw aan de Telemannstraat. Des te groter was het feest, toen eind 
juni de prachtige nieuwe, op Escher geïnspireerde school in gebruik kon worden genomen.

Directeur Talia Hager kan niet trotser zijn. 
Het nieuwe gebouw heeft van binnen een bijna 
volledig open karakter, prachtige doorkijkjes en een 
ingewikkeld ogende trap. ‘Daar zie je Escher direct 
in terug. Het mag de naam Escher niet dragen, maar 
het is zeker op de geboren Leeuwarder geïnspireerd.’

Leerlingenraad
‘Je bent tegenwoordig verplicht om te onderzoeken 
of je een IKC kunt vormen, dus met kinderopvang 
(0 tot 12 jaar) in de school. We hebben jaren geleden 
zelfs nog onderzocht of we met christelijk, openbaar 
én speciaal onderwijs plus kinderopvang onder één 
dak konden.’Dat bleek een brug te ver, en daarna 
kon de christelijke basisschool zich op haar eigen 
nieuw gebouw gaan concentreren. De toenmalige 
Leerlingenraad werd ingeschakeld. ’De kinderen 
mochten meedenken over het nieuwe ontwerp. 
Dat was voor ons heel belangrijk.’

M.C. Escher
De leerlingenraad van de Albertine Agnes is ook het 
kinderdirectieteam van Fries Museum en Princesse-
hof. Zo’n directieteam probeert onderwijsprogram-
ma’s uit en kijkt mee; dus ook voorafgaand aan het 
Escherjaar. ’Zo hadden de kinderen al veel gehoord 
en geleerd over en gezien van Escher, dus logisch dat 
dat voor hen een prachtige inspiratiebron bleek.’ 

De Albertine Agnes pakte het proces vanaf dat punt 
anders dan anders aan. ’In plaats van een programma 
van eisen over de visie vanuit de MR samen te stellen 
en daarna de architecten te kiezen, hebben wij drie 
architecten met hun portfolio laten komen en daar 
een keuze uit gemaakt. Samen met het gekozen 
architectenbureau is het programma van eisen 
geschreven en het ontwerp gemaakt. ‘De kinderen 
hebben, samen met de architecten, echt daad-
werkelijk ontworpen. Aan het water tegenover de 
school, op het plein; overal zaten steeds weer groe-
pjes kinderen te tekenen, brainstormen en bouwen 
aan maquettes. Dat was een prachtig proces.’ 

Verhuizen
En nu is het juni 2022 en is de Albertine Agnes  
naar haar nieuwe onderkomen verhuisd. ’Ik had een
beetje onderschat wat er gebeurt als je daadwerkelijk 
in het gebouw zit. Er zijn altijd kinderziektes natuur-
lijk, maar daar had ik niet zo bij stilgestaan’, lacht 
Talia. Op de vraag wat ze het mooist aan het nieuwe 
gebouw vindt, antwoordt de directeur: ’Het mag dan 
wel geen Escher heten, maar je ziet het zeker terug. 
De doorkijkjes zijn verrassend, het gevoel van een 
doolhof is spannend. Er is veel zwart-wit gebruikt  
en er zijn fijne hoekjes ontstaan. En de openheid 
voelt erg fijn, binnen en buiten zijn verbonden.’

Rekening met elkaar houden
Over die openheid hadden de kinderen ook nog wel 
een mening. ’Het was een beetje wennen. 



                 BuitenWesten 17

Tussen elke twee lokalen zitten glazen wanden en 
een werkplein; je ziet elkaar dus de hele dag. Kinde-
ren kunnen het mooist omdenken van iedereen, dus 
toen een aantal leerlingen tegen mij zei: ‘Maar juf 
Talia, we zien elkaar nu toch allemaal? Dan zien we 
ook dat we rekening met elkaar moeten houden’, 
wist ik dat het goed gaat komen. Het gaat zo vanzelf-
sprekend. In deze tijd met alle onrust, oorlog, inflatie. 
Gezinnen die het moeilijk hebben. En wij zitten hier 
gewoon. Er staat zoveel goeds tegenover.’
‘Ik had gedurende de hele periode van de nieuwbouw 
en de verhuizing een hele volle agenda, maar ik heb 
nooit stress gevoeld. Dat komt door dankbaarheid. 
En zo loop ik ook door het gebouw. Het is echt een 
thuis, ook voor het team.’

Natuurlijke materialen
De nieuwe Albertine Agnes heeft ook een buiten-
lokaal, aan de overkant van de weg. Hier liggen  
allemaal boomstammen, waar kinderen lekker 
buiten kunnen lezen, bijvoorbeeld. ’Toen we met 
de  gemeente aan het oriënteren waren waar het 
buitenlokaal kon komen, kwam er een libelle op 
iemands hand zitten. Dat illustreerde prachtig 
waar we het voor doen.’ 
Ook passend: het thema van de Kinderboekenweek 
is dit jaar Gigagroen. ’We gaan ook op het school-
plein voor veel natuurlijke materialen. Zo komen 
bomen van Bosk straks permanent op het plein te 
staan. Dat is ook nog eens superduurzaam.

Sleutel
Drie dagen voor de verhuizing van de Albertine Ag-
nes naar het tijdelijke gebouw aan de Telemannstraat 
ging Nederland opnieuw in lockdown. Een leerling 
vond het oude gebouw waar we naar toe gingen 
verschrikkelijk. Ze wilde niet uit de school 
aan de Euterpestraat weg en al zeker niet dat het 
werd afgebroken. Zij kreeg van Talia de sleutel van 
het afgebroken gebouw, als houvast bij de verwer-
king en herinnering. ’Toen de verhuizing naar het 
nieuwe gebouw eraan zat te komen, zei dezelfde 
leerling heel mooi: ‘Het maakt niet uit waar we zit-
ten, want we zijn gewoon de Albertine Agnes’. 

En waar hebben de kinderen zich het 
meest op verheugd in de nieuwbouw? 
’Op de kluisjes’, antwoordt Talia. ’Ik had 
het zelf nooit bedacht, hahaha. Dat voelt 
blijkbaar heel ‘groot’. Iedereen heeft een 
eigen kluisje, groep 1 tot en met groep 8.
Dat heeft vooral te maken met het aan-
gezicht van het gebouw: rust en orde in
een strak gebouw. Zonder jassen en kap-
stokken. En mét stoere kluisjes.’

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

Iedereen een eigen kluisje
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In de gemeente Leeuwarden werken Annelieke 
en Tineke fulltime als straatcoach. Ze vertellen 
met veel enthousiasme over hun werk, wat ze 
belangrijk vinden en waar ze blij van worden. 

‘Bij overlast gaan we een gesprek aan’, zegt Anne-
lieke. ‘Onze insteek is positief en oplossingsgericht. 
Zo van: Ga naar dat plekje, daar veroorzaak je geen 
overlast.’ Als er niets aan de hand is, maken ze ook 
graag een praatje. ‘Jongeren hebben altijd wel wat te 
vertellen en dat willen ze graag even kwijt. Aandacht 
krijgen en gehoord worden is zo belangrijk! Als je ze 
een complimentje geeft, bloeien ze helemaal op.’ 
Verveling kan jongeren aanzetten tot vernieling. ‘Als 
we ze daarmee confronteren dan weten ze het ook 
niet. Ze hebben geen idee van oorzaak en gevolg.’

De straatcoaches dragen een rood uniform maar dat 
is niet overal in Nederland het geval. ‘Ik ben heel blij 
dat wij dat wel hebben, een uniform dwingt meer 
respect af. We zijn ook beter herkenbaar door de 
rode kleur en jongeren maken makkelijk contact met 
ons,’ vertelt Tineke. De straatcoaches zijn Buitenge-
woon Opsporingsambtenaren met bevoegdheden 
zoals bijvoorbeeld een boete uitdelen. Annelieke: 
‘Dat doen we vrijwel nooit. Als iemand na drie keer 
wéér iets fout doet dan hebben we slecht nieuws in 
de vorm van een boete. We leggen de reden wel uit 
en meestal snappen ze dat wel.’ 

Het leukste van hun werk is de doelgroep: jonge-
ren. ‘Jongeren moeten precies weten wat ze aan je 
hebben. Je moet je mannetje staan want ze zijn goed 
gebekt. We maken ook wel grapjes’, lacht Annelieke. 
‘Het is een uitdaging om de juiste balans te vinden 
in de manier van aanspreken. Als dat lukt en je hebt 
contact en een goed gesprek, dan merk je dat het 
effect heeft.’ Tineke vult aan: ‘Een bezoekje bij de 
ouders thuis helpt ook wel. Ouders zijn vaak niet 
op de hoogte maar ze zijn wel verantwoordelijk.’ 

De overlast door alcoholgebruik op straat is meer 
verschoven naar druggerelateerde overlast en dat 
vraagt om een andere aanpak. ‘We troffen eens een 
19-jarig dakloos meisje aan in het park. Ze had drugs 
gebruikt en was niet aanspreekbaar. Het is belangrijk 
te weten hoe je dan moet handelen. Voor ons werk 
doen we veel aanvullende cursussen, het plan is om 
in de toekomst een cursus te volgen over drugs en 
jongeren.’ 

Jeugdgroepen geven de meeste overlast. ‘Tegen-
woordig mengen groepen zich met elkaar. Bijvoor-
beeld een Westeindegroep heeft contact met een 
groep uit een hele andere wijk. Via sociale media 
vinden ze elkaar makkelijker, ze zijn snel bevriend
en houden contact met elkaar’, legt Annelieke uit. 

‘Toch kan het na een week zo weer anders zijn. 
Dat mengen maakt het lastig om de groepen in kaart 
te brengen.’ Ze zijn heel blij als het goed komt zoals 
met twee jongeren die veel ellende veroorzaakten 
door drugs- en alcoholgebruik. Het ging bergaf-
waarts met die twee totdat ze een stageplek 
kregen bij een werkgever die zich inzette voor hun 
begeleiding. ‘Ze hebben allebei een vast contract 
gekregen! We komen ze nog weleens tegen en dan 
zwaaien ze naar ons!’

‘We werken samen met jongerenwerkers van Ama-
ryllis, we wisselen veel informatie uit. We doen het 
samen’, benadrukt Annelieke. Waar ze energie van 
krijgen? Tineke: ‘Als ik iemand heb geholpen.’ 

Annelieke: ‘Van een goed gesprek of dat ik aan-
voel dat een jongere opgelucht is. Ach weet je, de 
meerderheid is goed. De meesten zijn lief, zelfs de 
grootste raddraaiers. Het zijn allemaal lieverds.’

Overlast melden? 
Neem contact op met de gemeente Leeuwarden 
via telefoonnummer 14058, bereikbaar binnen 
openingstijden van maandag t/m vrijdag van 
08:30 tot 17:00 uur. Voor dringende meldingen
buiten de openingstijden bel je de politie op 
telefoonnummer 0900 - 8844.
Meer informatie zie: 
www.leeuwarden.nl/nl/sociale-overlast

Jeugdoverlast 
is van alle tijden 
en de oorzaken
zijn vaak divers
en complex. 

Een straatcoach 
spreekt jongeren
aan op hun 
houding en 
gedrag en weet 
wat er  speelt 
op straat.

tekst: Corry van der Meer



Villa Vrolijk
Lekker dichtbij huis, kleinschalig, met het gevoel van ‘thuis’. 
Dat is Villa Vrolijk in de wijk Westeinde. Een fi jne 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 activi-
teiten. 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.

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!

KINDEROPVANGFRIESLAND.NLKINDEROPVANGFRIESLAND.NL

VillaVilla VrolijkVrolijk

KINDEROPVANG WAAR 

IEDEREEN BLIJ VAN WORDT!

Lekker spelen, genieten in een veilige en vertrouwde omgeving... 

met een vast dagritme, eten gezellig met elkaar en doen allerlei activi-
teiten. Dat is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. En natuurlijk wordt 

VILLA VROLIJK

Eeltsje Folkertsmawei 5p , Leeuwarden

Tel: 06 23 12 60 08 

kramer@kinderopvangfriesland.nl
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Wie zijn jullie? 
Hallo allemaal, wij zijn Evan (11) en Jim de Wit (7). 
Wij zijn broers en wij houden heel veel van muziek, 
voetballen en schaken.

Wat willen jullie vertellen?
Wij willen jullie wat vertellen over onze passie 
voor het schaken. Wij vinden schaken zo leuk dat 
we wel zouden willen dat er meer kinderen gaan 
schaken. Wij zijn allebei lid van de schaakclub 
Philidor en hebben daarnaast elke zondagmiddag 
les van schaakgrootmeester Zhaoqin Peng. Zij heeft 
al 14 keer het Nederlands kampioenschap bij de 
vrouwen gewonnen! 

In de anderhalf jaar dat we schaken, hebben we 
al veel vrienden gemaakt en mooie prijzen gewon-
nen. Jim is Fries Kampioen schaken in de leeftijds-
categorie tot 11 jaar en Evan heeft tijdens het 
Fries Kampioenschap de tweede prijs geworden 
in de leeftijdscategorie van 11 en 12 jaar.

Wij zijn hierdoor allebei gekwalificeerd voor het NK, 
waar Jim Nederlands Kampioen is geworden in de 
leeftijdscategorie tot 8 jaar. Het meedoen aan een 
NK is heel bijzonder. Zo’n toernooi duurt wel twee 
of drie dagen, we slapen dan in een hotel omdat 
het anders heel veel heen en weer rijden is. 

Wij gaan allebei naar Michaelschool. Samen met 
twee andere kinderen hebben we als schaakteam 
onze school vertegenwoordigd tijdens het Friese

DE PAGINA VAN
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Wil je ook een pagina in het wijkblad speciaal voor jou?? Je mag schrijven over wat je maar wilt. 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 ook meedoen en staat jouw pagina in het decembernummer? Stuur voor 1 november 
een mailtje naar: redactie@wijkbelangwesteinde.nl 

Kampioenschap basisscholen, waar we de 
eerste prijs hebben veroverd. Hierdoor 
hebben we meegedaan aan het NK Basis-
scholen, waar we tegen 37 andere regionale 
kampioenen hebben geschaakt. Hier hebben 
we de 9e plaats behaald. 

Later willen we allebei zelf schaakgroot-
meester worden. Evan wil ook gitarist worden 
en Jim keeper,  hij vindt voetbal namelijk ook 
leuk. Als je het leuk vindt om een keertje met 
ons te schaken, mag je een mailtje sturen 
naar marthijndewit@gmail.com

&

Groetjes van Evan en Jim!



www.pow-er.nl

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

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

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

Nieuw of jonge 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.
Er is een nieuwe info-bijeenkomst in de planning en deze gaat plaatsvinden zodra dit weer mogelijk is.
Meer info of persoonlijk (mail of telefonisch) contact? Stuur een mail naar: info@pow-er.nl  

www.pow-er.nl

Eeltsje Folkertsmawei 1 Leeuwarden

06 - 109 14 147
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Vanaf zijn eerste dag als pakketbezorger was Westeinde zijn wijk, en wat er ook veranderde: Westeinde 
bleef 12,5 jaar lang zíjn wijk. Vrijdag 30 juni reed Serge Smit voor de allerlaatste keer de route die hij zo 
goed kent, langs alle mensen die hij minstens evengoed kent.

‘Westeinder’ pakketbezorger Serge Smit 
rijdt laatste keer zijn route

Hij begon als pakketbezorger in dienst van Post NL, 
maar al snel werd hij freelance ingehuurd door een 
partij die namens Post NL in het Noorden alle pak-
ketten bezorgd. ‘En die partij heeft nu de opdracht 
teruggegeven, waar-
door ik, en met mij 
een heleboel andere 
bezorgers, geen op-
dracht meer hebben’, 
vertelt Serge. ‘Het 
is jammer, maar het 
is niet anders. Ik ga 
nu terug de bouw 
in. Niet helemaal 
terug trouwens: ik 
ben opgeleid voor de 
bouw, maar heb er 
uiteindelijk nog nooit 
in gewerkt.’

Bult lawaai
Zo’n laatste dag biedt 
ook de mogelijkheid 
om even terug te 
kijken. ‘Het zal het 
wel wennen zijn 
geweest’, lacht de 
dertiger. ‘De eerste 
keren dat ik zelf met 
mijn ‘eigen’ auto 
bezorgde. Mensen 
zullen wel gedacht 
hebben, wat een 
enorme bult lawaai 
komt er uit die bus!’ 

Ondertussen 
weten alle West-
einders precies welk 
vlees ze in de kuip 
hebben: Serge heeft 
altijd de muziek aan 
en altijd iemand op 
zijn oortje. Als we 
daar specifiek naar 
vragen, geeft hij aan dat het veel meer ‘iemanden’ 
zijn. Het zijn de jongens, die net als hij pakketten 
bezorgen en nu op zoek moeten naar een andere 
baan.

Vaste klant 
Serge heeft in de afgelopen 2,5 jaar niet één dag 
vrij gehad. Zes dagen per week was hij aan het werk. 
‘Het is nog nooit zo druk geweest als tijdens de 

coronapandemie.’
 Er zijn geen in het 
oog springende ge-
beurtenissen die hem 
zijn bijgebleven. ’Er 
gebeurt elke dag wel 
wat. En ik hoef 
de wijk niet helemaal 
te missen, ik blijf 
vaste klant bij mijn 
favoriete kapper’, 
verwijst hij 
knipogend naar
Paul Kingma.

Deze laatste dagen 
duurt de route iedere 
dag twee keer zo 
lang. Het nieuws 
heeft alle uithoeken 
van onze wijk bereikt, 
iedereen wil Serge 
even bedanken, een 
praatje maken en 
succes wensen.

 ‘De jongens hebben 
aangeboden mij te 
helpen in de laatste 
week, zodat ik geen 
belachelijk lange 
dagen zou draaien. 
Ik heb alle hulp 
geaccepteerd, maar 
Westeinde is van mij. 
Die doe ik zelf deze 
laatste keren.’

Namens de hele 
wijk willen we Serge, 
enorm  bedanken 

voor zijn inzet, toewijding en de lol in de afgelopen 
jaren. Wij wensen je heel veel succes met de nieuwe 
uitdagingen die op je pad komen! (redactie)

Tekst: Marike van der Molen
Foto: Egbert Sepp



Voor de

nieuwste

trends op

gebied

van kapsels,

visagie en

modefotografie

Leeuwarden
Kapsalon Kingma

(winkelcentrum westeinde) Pieter Sipmawei 7 
8915 DZ Leeuwarden tel. 058-2155479

 

Kinderopvang bij jou in

Westeinde!

Op verschillende locaties in Westeinde bieden wij dagopvang (0-4 jaar), 
BSO (4-13 jaar) en speelleergroepen voor peuters(2-4 jaar). Er is altijd één 
bij jou om de hoek! 

Even kijken? Dat kan! Je kunt ons bellen of mailen voor het maken van 
een afspraak. We bekijken dan samen welke opvang het beste bij 
jou/jullie past. 

’ Tamara kijkt altijd erg uit naar de BSO, samen met andere kinderen doen ze 
veel leuke dingen. Een spel spelen is haar favoriet. ’ Vader van Tamara (10 jaar)

w w w . s i n n e k i n d e r o p v a n g . n l

ADVERTER EN 

I N  D IT  WI J KMAGA ZI N E?

NEEM CONTACT OP EN VRAAG 
NAAR DE MOGELIJKHEDEN!
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Libellen

De libellen worden onderverdeeld in juffers en de zgn. 
echte libellen. Juffers zijn kleine, teer ogende insecten 
met een lang dun lijfje. De mannetjes zijn vaak blauw 
gekleurd. In rust houden juffers hun vleugels langs het li-
chaam, en dit is een verschil met de grotere libellen, want 
die houden in rust hun vleugels haaks op hun lichaam. 
Ook zijn juffers langzame vliegers, in tegenstelling tot 
libellen, die snel en behendig zijn in de lucht.

De meeste voorkomende juffer is het lantaarntje. Het 
mannetje van deze soort kun je herkennen aan het 
blauwe lijf met aan het einde een lichtblauwe punt. 
Het vrouwtje is variabel van kleur.  Het lantaarntje kun 
je in stedelijk gebied aantreffen, dus ook in de tuin. 
Bekijk ze maar eens van dichtbij om te zien hoe mooi 
ze gebouwd zijn. 

Een andere veelvoorkomende juffer is de roodoog-
juffer, deze kun je ook in de vijver in Westeinde aan-
treffen, en dan vooral op bladeren van bijv. waterlelie 
of gele plomp. Met het blote oog zijn de rode oogjes 
al van afstand te zien.

Een libellensoort die in Nederland veel voorkomt is de 
steenrode heidelibel. Deze komt ook veel in stedelijk 
gebied voor en is ook in tuinen en parken aan te tref-
fen. Heidelibellen zijn een mooi voorbeeld van libellen 
die in rust horizontaal zitten, zoals op de foto te zien 
is.

Grotere libellensoorten hangen vaak verticaal aan 
takken. Een van de grootste libellen van Nederland is 
de grote keizerlibel. Ook deze heb ik wel in de wijk 
zien vliegen. Keizerlibellen zijn ongelooflijk goede 
vliegers en kunnen uren patrouillerend rondvliegen 
boven hun territorium. Elke libel die in de buurt komt, 
soortgenoot of niet, wordt zonder pardon verjaagd.

Hoewel libellen en juffers ver van water aangetroffen 
kunnen worden, zijn ze voor de voortplanting wel op 
water aangewezen. Het mannetje en het vrouwtje 
vormen samen een paringswiel, ze zitten aan elkaar 
vast en kunnen ook dan nog vliegen. De eitjes worden 
door de vrouwtjes in het water afgezet. Als de larven 
geboren worden leven ze soms meerdere jaren onder 
water.  

Als volwassen insect leven juffers een paar weken en 
libellen een paar maanden. Veruit het grootste deel 
van hun leven brengen ze dus onder water door als 
larve. Als de larve ‘rijp’ is kruipt hij vanuit het water op
een stengel en dan wordt het volwassen insect gebo-
ren. Dit proces wordt ‘uitsluipen’ genoemd en is een 
van de vele wonderen van de natuur. De larvenhuid 
barst open en er komt een libel tevoorschijn. Voordat 
de nieuwgeboren libel kan vliegen moeten eerst de 
vleugels nog ‘opgepompt’ worden. Het proces van 
uitsluipen kan enkele uren duren en de libel is in die 
tijd nog erg kwetsbaar.

Deze keer aandacht voor een prachtige groep van insecten: de libellen.
Je kunt ze van het voorjaar tot het najaar aantreffen.

het lantaarntje

de roodoogjuffer

de
 s

te
en

ro
de

 h
ei

de
lib

el
 

de keizerlibel 

tekst & foto’s: Willem Jongsma
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Leeuwarden
Havingastate 11 F

 8925 AZ Leeuwarden
058-2895549

Dokkum
Op de Keppels 26 
 9101 DH Dokkum

0519-297585

Uw erkende specialist 
in kunst- en klikgebit

Nu ook het adres voor  
reguliere tandartsbehandelingen

SCHOENMAKERIJ EN MEER...

 

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

WWW.SCHOENMAKERIJBILGAARD.NL
WWW.AUTOSLEUTELSPECIALIST.NL
 

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

zaterdags en zondags gesloten

Kijk voor de wekelijkse activiteiten in de agenda op:
wijkbelangwesteinde.nl of kom even langs in Eeltsje’s Hiem
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Dinsdag 15 november 
20.00 uur

Willem Roos heeft Fokko 
Bosker uitgenodigd. Bosker
is schrijver van wandel-
boeken en in zijn lezing 
vertelt hij over natuurwan-
delingen en pelgrimstochten. 
Zijn routegidsen worden ook 
besproken. 

Dinsdag 18 oktober 
20.00 uur

De commissie Leefomgeving 
informeert je over allerlei 
interessante onderwerpen die 
van belang zijn voor de wijk. 
Twee medewerkers van de 
afdeling verkeer en vervoer 
van de gemeente, lichten de
plannen toe van de kruising 
tot het winkelcentrum.  

Zondag 11 december 
15.30 uur

Sandra Everts van Vinolove 
neemt je mee op smaakreis 
in de wereld van de wijn. 
Wijn betekent genieten, 
gezelligheid en het ontwik-
kelen van je eigen smaak. 
Intensief proeven maakt van 
wijndrinken een belevenis. 

Lekkere hapjes én bijzondere 
wijn zijn de juiste ingrediënten 
voor een gezellige middag.

De Jeugdcommissie heeft samen met Amaryllis 
weer een aantal superleuke activiteiten bedacht. 

De crea-middagen staan ook weer op de planning. Houd onze 
nieuwsbrief en sociale media in de gaten want meer informatie 
volgt later.

De deelnamekosten zijn laag omdat de 
inkomsten van kringloopwinkel The 
Golden Oldies voor de activiteiten worden 
gebruikt. Hoe mooi is dat! Door de lage 
deelnamekosten zijn de uitstapjes ook 
bereikbaar voor mensen met een smalle 
beurs. Stichting Bewoners Swettehiem-
Westeinde en de organisatie van 
Uitstapjes Westeinde beleven veel plezier 
aan de uitstapjes die elke keer voor een 
volle bus en blije gezichten zorgen.

Uitstapjes Westeinde organiseert weer 
twee fantastische evenementen:
19 december kun je voor € 5,- met de bus 
naar het IJsbeeldenfestival in Zwolle 
en 20 december geniet je voor maar 
€ 10,- van een heerlijk kerstdiner in 
Eeltsje’s Hiem. Meer informatie en 
opgave via: uitstapjeswesteinde.nl of 
telefoonnummer 085 029 0634 of loop 
even binnen bij de kringloopwinkel.

1 oktober: Kinderbingo

12 november: Pubquiz

26 november: Just dance

Gratis voorstelling Bingo! 
In Eeltsje’s Hiem wordt op woensdag 21  september om 19.30 uur en donderdag 22 september om 10.30 uur 
de gratis voorstelling Bingo! opgevoerd. Wel even reserveren via een mailtje naar info@pas.frl of even bellen 
naar 06 1928 4956. Tijdens Bingo! mag iedereen meedoen aan het bekende gezelschapsspel. 

Bingo! is een initiatief van de Stichting Platform Armoede en Schulden Fryslân (PAS). Na de voorstelling is 
er volop ruimte voor een nagesprek. Meer informatie, locaties, speeldata zie: www.pas.frl 

Donkere wolken
Toch hangen er donkere wolken boven de kringloopwinkel: 
Swettehiem staat te koop en het contract van het gratis 
gebruik van de ruimtes loopt in februari 2023 af - vanaf dan 
moet er huur worden betaald. Dit gaat ten koste van de 
uitstapjes en andere activiteiten omdat de lage deelname-
kosten dan niet meer haalbaar zullen zijn. 

De organisatie hoopt dat de ruimtes gratis beschikbaar 
blijven voor de kringloopwinkel zolang het gebouw niet is 
verkocht. 

Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te 
voelen. Onze overheid wil eenzaamheid sneller signaleren 
en de trend doorbreken. Het actieprogramma ‘Eén tegen 
eenzaamheid’ dat in 2018 is uitgezet, kan daarbij helpen. 
Hopelijk heeft een nieuwe eigenaar van Swettehiem oog 
voor het sociale aspect van de winkel, en het doel van 
de daaruit voortvloeiende activiteiten: eenzaamheid 
voorkomen, elkaar ontmoeten en nieuwe contacten maken. 
Wil je de kringloopwinkel steunen, vul dan de enquête in 
op: uitstapjeswesteinde.nl

Kijk voor de wekelijkse activiteiten in de agenda op:
wijkbelangwesteinde.nl of kom even langs in Eeltsje’s Hiem



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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gehaald, maar bij aankomst erachter kwamen dat 
onze bagage kwijt was. Je raadt het vast al: die ba-
gage is nooit op de bestemming aangekomen. 
Maar ook daar zit een uitdaging in. Met een kleine 
rugtas hebben we drie weken door Thailand rond-
getrokken. Af en toe kleding kopen, af en toe kleding 
laten wassen en nog een keer naar de kapper om het 
haar en het baardje te laten fatsoeneren. Het liet mij 
ook weer inzien dat misschien op je paspoort en je 
telefoon na, alles te koop is. 

In Thailand hebben we van alles gedaan. Vooral 
veel scooter gereden, bootje gevaren, olifanten 
bezocht, watervallen bekeken en vooral genoten 
van de natuur. Drie weken vliegen dan voorbij. Wat 
mij in deze weken vooral opviel is hoe vriendelijk 
de mensen daar zijn. Niemand probeerde ons op te 
lichten, ze waren altijd behulpzaam en zelfs toen 
ik mijn helm van de scooter was verloren (eigen 
domme schuld), hoefde ik maar een minimaal bedrag 
te betalen. Je maakt het weleens anders mee aan de 
verhalen te zien die zo af en toe voorbij komen. 

Vooraf las ik soms slechte verhalen over bepaalde 
plekken of steden. Vaak is het dan juist leuk en goed 
om zelf te ervaren of dat écht zo is. In sommige 
gevallen is dat zeker waar  gebleken, maar in een 
aantal gevallen ben ik juist ook positief verrast. Niet 
alles wat je op het internet leest, is de waarheid. Zo 
belandden wij in een restaurant met fantastisch eten 
en extreem vriendelijke mensen waar nauwelijks 
iemand zat. Achteraf bleek dat dit restaurant slecht 
te boek stond op internet. Zonde toch? 

Moraal van dit korte verhaal? Geloof niet alles wat 
er op het internet staat en spring eens in het diepe. 
Dat kan je op een positieve manier verrassen. En, ja. 
Inmiddels is de bagage keurig bij mij thuis afge-
leverd.

Het is alweer een tijdje geleden dat we met elkaar 
het Wijkfeest Westeinde hebben gevierd. Toch denk 
ik er nu, zo in augustus, nog graag aan terug. Want, 
wat was het een feestje om elkaar weer te ontmoe-
ten en samen feest te vieren op het grasveld naast 
Swettehiem. Van dinsdag tot en met zaterdag was 
het één groot feest voor jong en oud. En dat heeft 
de organisatie ook gezien want het was drukker dan 
de afgelopen jaren. Alsof iedereen toe was aan een 
feestje. Mooi om te zien. Natuurlijk zijn er ook dan 
dingen die beter of anders kunnen, wat logisch is. 
Mocht je tips hebben of willen meehelpen dan kan 
dat natuurlijk altijd. Alle hulp is welkom.  

En na het Wijkfeest Westeinde was het voor mij per-
soonlijk nog even wachten tot de zomervakantie.
Na vier jaar mocht ik eindelijk weer naar Azië waar ik 
zo graag kom. Uiteraard kom je daar deze zomer niet 
zonder slag of stoot. Eerste horde: Schiphol. Waar 
we uiteindelijk op het nippertje onze vlucht hadden 

Spring eens in het diepe!

Op zijn Jordi’s
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Eindelijk was het dan zover: 
Wijkfeest Westeinde 2022 volop leuke activitei-
ten waaronder de klaverjasavond. Er waren leuke 
prijzen te winnen en de opkomst was super met 
24 deelnemers! 
De eerste drie winnaars wonnen een beker en 
de Arie Zijlstra wisseltrofee. We kunnen terugzien 
op een hele gezellige avond mede dankzij 
Marja Goulooze, onze vaste barmedewerkster. 

1e prijs: Freek Wiebenga
2e prijs: Wieger Bakker
3e prijs: Ben Aandagt

Tekst en  foto’s: Froukje Koopmans

Bridge is één van de populairste kaartspelen ter 
wereld. Wereldwijd spelen miljoenen mensen 
bridge en uiteraard wordt er in Eeltsje’s Hiem 
ook weer gebridget. Het nieuwe seizoen start 
woensdag 5 en donderdag 6 oktober van 19.30 
tot 22.30 uur. We gaan door tot eind april 2023. 

Extra: een gezellige Kerstdrive en een Einddrive
met leuke prijzen en een hapje en een drankje.

Onze club heeft zo’n 40 enthousiaste spelers die 
dit boeiende spel met veel plezier én concentratie 
spelen. Je bent van harte welkom om mee te spelen, 

Klaverjassen op het wijkfeest

kom ook gerust als je nog maar kort bridget of 
buiten Westeinde woont. Op beide avonden is
er plaats voor nieuwe spelers.

Deelnamekosten seizoen 2022-2023 is € 30,- voor 
leden van Wijkbelang en € 40,- voor niet-leden. 
Voor dit bedrag mag ook op beide avonden 
worden gespeeld. Voor vragen of inlichtingen 
neem contact op met: Rob van Dijk: 058 213 77 
45 / 06 1532 2808 of met Bert van der Werff: 058 
215 3832.

Klaverjassen op vrijdagavond van 19.30 tot 
22.30 uur: 30 september, 21 oktober, 11 november 
en 2 en 23 december 2022 / 13 januari, 
3 en 24 februari, 17 maart en 7 en 28 april 2023.

In september starten de klaverjasmiddagen 
en -avonden weer. Elke donderdagmiddag 
en maandelijks klaverjassen op vrijdagavond,
hoe gezellig is dat. Kom ook langs!  

MFC Eeltsje’s Hiem: Klaverjassen op donderdag-
middag vanaf 29 september van 13.30 tot 16.30 uur.

Klaverjassen op donderdag-middag 
en vrijdagavond

Nog geen lid van Wijkbelang Westeinde?
Voor maar één tientje per jaar ben je al lid en krijg je korting 
bij veel activiteiten zoals: muziekmiddagen, kinderactiviteiten 
en het wijkfeest. En, ook heel belangrijk, je draagt bij aan het mooi 
en leefbaar houden van onze wijk. Bovendien krijg je de NieuwsFlits 
in je mail. Meld je aan via: wijkbelangwesteinde.nl / lid worden

Bent je lid van Wijkbelang Westeinde en ontvang je de Nieuwsflits nog niet? 
Stuur een mailtje naar prcom@wijkbelangwesteinde.nl en het wordt geregeld.

Bridgeclub Westeinde gaat weer los



Groningerstraatweg 183 
Leeuwarden 

058 - 215 18 66
www.kreeftbedden.nl

 
Slaapadvies van A tot Zzzz...

sinds 
1976

Pullman Express
Vlak vanaf € 2699.-   
Electrisch vanaf € 4049.-

Ledikant Mine
Massief eiken inclusief nachttafels 
vanaf € 1525.-

Boxspring 800 
Vlak vanaf € 1999.-  Electrisch vanaf € 2799.-

Pullman Detroit
Vlak  vanaf € 4097.-
Electrisch vanaf € 5697.-

Matrassen
25% korting

Boxspring Cinderella 
1 persoons vanaf € 1349,-
2 persoons vanaf € 1949,-

Boxspring Eastborn 
Vlak  vanaf € 2585.-
Electrisch vanaf € 3985.-

Boxspring Venice
1 persoons € 725.-
2 persoons vanaf € 1225.-

Boxspring Loft
Vlak  vanaf € 1399.-
Electrisch vanaf € 2099.-


