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Zoals alle takken en takjes bij een boom horen, zo hoort ook 

iedereen in Oud Oost erbij! 
 

1e jaargang nummer 1, mei 2018 
 

Introductie  
Een nieuwe wijkkrant die voor alle bewoners van 
Oud Oost inspirerend, opbouwend en verbindend wil 
zijn en aandacht heeft voor het milieu. Uitgegeven 
door het Netwerkcentrum Oud Oost. 
 

De Klomp ‘loopt’ weer… 
  

De Klomp is de bijnaam 
van de in 1917 opgerichte 
voetbalvereniging vv 
Leeuwarden. Zouden ze 
vroeger echt op klompen 
hebben gevoetbald?  
De voormalige 
kleedruimtes en kantine 
bevinden zich in het 
gebouw  dat zich 300 
meter achter het 
Cambuurstadion bevindt 
aan de Insulindestraat 27. 
Aan de voorkant herinnert 
de tekst vv Leeuwarden 
nog aan het verleden… 

Aan de achterkant van de kleedruimtes is een 
muurschildering aangebracht waaruit is af te lezen dat 
in 2013 vv Leeuwarden met Rood/Geel is gefuseerd 
tot sc Leovardia. 
 
 

 

… nu voor het 
Netwerkcentrum Oud Oost 
Na een aantal jaren nauwelijks gebruikt te zijn is  
De Klomp sinds het begin van dit jaar de uitvalsbasis 
voor het Netwerkcentrum Oud Oost.  
 

 
 

De ontmoetingsruimte is opgeknapt en er wordt druk 
gewerkt aan de keuken, die onder andere voor Koken 
in de Wijk wordt gebruikt. 
 

Er is ook een kledingwinkel 
met gratis kleding voor de 

minima. 
 

Verder onder andere  
een computerruimte.  
 

Zie het overzicht van de 
activiteiten in De Klomp op 
pagina 2. 
 
_________________________________________  
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Netwerkcentrum brengt 

meer activiteiten in de wijk 
Niet dat er weinig gebeurt in onze wijk. Wijkpanels, 

buurtkranten en bijvoorbeeld De Groene Apotheek 

zijn en blijven volop actief, maar het Netwerkcentrum 

Oud Oost wil nog meer doen. Voor heel Oud Oost, 

voor alle bewoners. 

Vorig jaar woensdag 19 april 2017 was de presentatie 

in restaurant Ohm van Emma in de Emmastate aan 

de Emmakade 59. 

Het team van het Netwerkcentrum presenteerde zich 

en vertelde iets over de vele activiteiten die zullen 

plaatsvinden. Wethouder Jan Atze Nicolai, opvolger 

van Isabella Diks, onthulde een elektrische taxi, om 

mensen die slecht ter been zijn naar een van die 

activiteiten te vervoeren. 
 

 
 

Het gaat bij ‘netwerken’ vooral om het ondersteunen 

van elkaar en het opzetten van leuke activiteiten voor 

de wijk, om wijkbewoners te helpen bij het leggen van 

contacten. Kan iemand mij ergens mee helpen?   

En - net zo belangrijk - kan ik iemand anders helpen? 

Wat vind ik leuk om aan mee te doen? 
 

Mogelijkheden zijn en komen er genoeg: filmavonden 

in de wijk, samen tuinieren, een workshop volgen 

bijvoorbeeld om je huis te schilderen of energie-

zuiniger te maken, samen koken, sportactiviteiten, 

toneelgroepen, kunstworkshops, fotografie, wandelen 

door de wijk met een gids die de historie en de 

verhalen kent.  

Voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of 

rollator is er een Rondje Oud Oost op wielen! 

Er is ook een burn-outgroep voor mensen die 

daarmee te maken hebben.  

Mensen met een koophuis kunnen een specifieke 

workshop volgen. 

Zo is er nog veel meer. In totaal zal het Netwerk-

centrum zo’n 35 activiteiten aanbieden met meerdere 

groepen/locaties in de verschillenden wijken. 

Bestaande activiteiten gaan gewoon door en eigen 

initiatieven zijn natuurlijk welkom. 
 

Bel voor meer informatie: 06 495 14 816 of kijk op de 

website: www.netwerkcentrumoudoost.nl 
 

 
Insulindestraat 27  
 

Website: www.netwerkcentrumoudoost.nl 

e-mail: info@netwerkcentrumoudoost.nl 

telefoon: 06-18 237 966 (Piero)  

of 06-13 756 995 (Arnold) 
 

Kracht van het Oplossen (computerhulp bij het 

afhandelen van financiële zaken, internetbankieren)

 Maandag 9:00 - 12:00 uur 
 

Kledingwinkel You’re Invited (gratis kleding voor 

minima, een eigen bijdrage is welkom) 

 Maandag en donderdag 9:30 - 13:30 uur 
 

Internetcafé (vrij binnenlopen, computercursus op 

aanvraag, informeer bij Pieter: 06 463 907 13) 

 Maandag, woensdag en vrijdag 9:30 - 15:30 
 

Koken in de Wijk, voor 2 euro eet u mee!

 Donderdag 13:00 - 14:00 uur 

 Vóór donderdag aanmelden bij Jeswin: 

06-17 583 196 of Daniëlle: 06-49 23 83 22 
 

Taalpunt mannen  

Kom gerust langs voor meer informatie! 

 Donderdag 9:00 - 11:00 uur 
 

Bloemschikken 

Informatie bij De Klomp 

 Woensdag en vrijdag 9:30 - 12:00 uur 
 

Gaming* voor jongeren (tieners) door het 

Leeuwarder Collectief (Playstation aanwezig)   

Vrijdag 15:30 - 18:00 uur 
 

Art-sessies* voor jongeren door het Leeuwarder 

Collectief: Tekenen, schilderen en meer… 

Woensdag om de week 19:00 - 21:00 uur 
 

* Voor informatie over Gaming en Art-sessies bel het 

Leeuwarder Collectief: 06-266 59 667 (Florian) of  

06-453 69 578 (Ruben). Kijk ook eens op de website: 

www.leeuwardercollectief.nl 
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Wat wil je?  

‘Kanniet’ bestaat niet! 
 

Hij is al tien jaar succesvol werkzaam als 

opbouwwerker in Leeuwarden: Senan Hubanic.  
 

 
 

Op woensdag 19 april vorig jaar ging in de Ohm van 
Emma het Netwerkcentrum Oud Oost officieel van 
start. Senan is zo’n beetje de spits van dat team.  
Zelf zegt hij daarover:  “Het gaat niet om mij, ik ben 
maar een middel. Het gaat om die 250 vrijwillige 
medewerkers en de meer dan tweeduizend mensen 
die we inmiddels hebben bereikt. Het 
Netwerkcentrum is er door de mensen, met de 
mensen en voor de mensen. Het is het 
maatschappelijk resultaat van jarenlang opbouwwerk 
en sociaal ondernemen.”  
Senan ziet het Netwerkcentrum als een 

‘zelfvertrouwenfabriek’, die mensen het gevoel geeft er 

weer bij te horen: “Wat wil je? Kanniet bestaat niet!” 

En als het aan Senan ligt: “Iedereen drie stappen 

vooruit!” 

 

Wat doet het Netwerkcentrum zoal?  

“Dat gaat van Koken in de Wijk, financiële 

hulpverlening, een taalpunt, een digitale werkplaats, 

een werkplaats hout- en metaalbewerking en een 

fietsreparatiepunt tot aan het Leeuwarden Collectief, 

dat mensen stimuleert muziek te maken.” 

“Het gaat om dynamiek in de wijk, om 

saamhorigheid, om mensen actief en creatief bij elkaar 

te brengen, zodat die zich verder kunnen ontplooien. 

Daarbij is De Klomp onze uitvalsbasis geworden, van 

waaruit we dit ondernemerschap willen stimuleren.” 

 

_________________________________________ 

Sociaal Wijkteam Oud Oost 
058 303 04 03 
Cambuurplein 1, 8921 RD Leeuwarden 
Website: www.wijkteamoudoost.nl 
Mail naar: info@wijkteamoudoost.nl 
 

Sociaal Wijkteam Oud Oost is actief in de Vlietzone,  
Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek, en Oldegalileën/ 
Bloemenbuurt. Ons team biedt advies, hulp en 
ondersteuning aan bewoners die op een of meerdere 
leefgebieden er niet meer uit komen.  
Bij het vinden van een passende oplossing werken we 
actief samen met bewoners, met deskundige vrijwilligers 
en met andere professionals. 
Daarnaast ondersteunen we bewoners, de wijkvereniging, 
het wijkpanel en andere initiatieven bij het opstarten van 
projecten en collectieve voorzieningen. 
 
Kunnen wij u ergens mee helpen?  
Neem dan contact met ons op.  
 

Spreekuren 
 

De Kracht van het Oplossen 

Maandag t/m vrijdag van 10:00 - 12:30 uur 

De vrijwilligers van de Kracht van Oplossen kunnen u 

helpen om weer overzicht te krijgen in uw financiën. 

 

Buurt Service Punt 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag  van 

10:00 - 12:00 uur 

De vrijwilligers van het Buurt Service Punt kunnen 

u helpen met het invullen van formulieren (denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het aanvragen van toeslagen of 

kwijtschelding voor gemeentelijke heffingen). 

 

Wijkagenten Oud Oost 

Iedere donderdag van 14:00 - 16:00 uur 

De wijkagenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden 

of met u mee te denken. 

Mochten zij in geval van calamiteiten elders niet lijfelijk 

aanwezig kunnen zijn, dan kunt u bij ons een boodschap 

voor hen achterlaten. Zij nemen dan contact met u op. 

 

 

 

 

 

mailto:info@wijkteamoudoost.nl
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Buurthuis Tjerk Hiddes 
Tjerk Hiddesstraat 5.2, 8921 NM Leeuwarden 
 

 
 
Website: www.buurthuis-tjerkhiddes.nl 
E-mail: w.vellinga@hotmail.com of 
jmschieving@hotmail.com 
Voorzitter buurtvereniging Tjerk-Hiddes:  
W. Vellinga, telefoon: 06-519 648 92 
  

Lijkt het u gezellig kom dan gerust langs voor 
een lekker kopje koffie. Binnenkort zijn ook 
tosti’s verkrijgbaar! 
 

Activiteiten: 
Participatiegroep Team Oud Oost  
 Maandag 10:30 uur en 13:30 uur 
 (met uitzondering van de schoolvakanties) 
 

Creatieve activiteitenmiddag voor vrouwen 
 Dinsdag 13:30 uur 
 

Ouders van autistische kinderen  
 Iedere derde dinsdag van de maand 19:30 
 

Sport en activiteiten voor kinderen van 10-12 jaar  
 (door Wellzo) 
 Woensdagmiddag 14:30 - 16:00 uur 
 

Bewegen op muziek voor ouderen 
 Woensdag (bij voldoende aanmeldingen 
 starten we in september)  
 

Inloopmiddag voor ouderen  
 Donderdag 13:30 uur 
 

Biljarten Donderdag 19:30 uur 
 

Klaverjassen  
 Vrijdag op oneven datums 19:30 uur 
 

Kinderdisco 
 Vrijdag op even datums 19:30  
 

Bingo (bij voldoende aanmeldingen  
 starten we in september) 
 

Buurthuis Cambuursterhoek 
Boerhavestraat 44 (bij het Zamenhofpark) 
 

 
 

Facebook: Wijkgebouw Cambuursterhoek 

E-mail: hoekstramaat@msn.com 

Telefoon: 06-484 08 353 

Voorzitter buurtvereniging: M. Stoelwinder, 

e-mail: m.stoelwinder@upcmail.nl 

telefoon: 06-512 383 32  
 

Vorig jaar is het prachtige Buurthuis 

Cambuursterhoek nieuw leven ingeblazen met 

veel werk van bestuur en vrijwilligers. U bent van 

harte welkom op deze ontmoetingsplek en bij de 

vele activiteiten die we organiseren. 
 

Activiteiten: 
Oefenen met artiesten  

Zondagmiddag  13:00 - 17:00 uur 
 

Oefenen met de band  

Maandag 19:30 - 23:00 uur 
 

Dartcompetitie 

 Dinsdagavond 19:30 - 23:00 uur 
 

Knutselclub 

 Dinsdagavond 19:30 - 21:30 uur 
 

Klaverjassen 

 Dinsdagavond 19:30 - 23:00 uur  

(om de week op de even datums) 
 

Bingo Woensdag 20:00 uur (deur open 19:00 uur) 
 

Schilderclub 

 Donderdagmorgen (info: 058-266 26 30) 
 

Inloopcafé Vrijdagavond 

Een keer per maand op vrijdag een feestavond! 
 

Zamenhofpark Feest! Met groot terras, live muziek, 

vrijmarkt, springkussens, treintje door het park, 

schminken, blikwerpen, heel veel lekkers en meer… 

Vrijdag 3 september 12:00 - 18:00 uur 
 

Ook bij ons geldt: Beneden de 18 jaar wordt er geen alcohol 

geschonken en er mag niet worden gerookt!  

mailto:w.vellinga@hotmail.com
mailto:jmschieving@hotmail.com
mailto:hoekstramaat@msn.com
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Buurthuis Welgelegen 
Willem Loréstraat 36-38  

 
 

Website: www.buurthuiswelgelegen.nl 

e-mail: buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl 

telefoon: 058 289 5736 
 

Voor gezellige activiteiten en een 

ontmoetingsplek in de buurten Welgelegen en de 

Indische Buurt in Leeuwarden bent u van harte 

welkom in ons buurthuis. 
 

Activiteiten: 
Tekenen en schilderen voor zowel beginners als 

gevorderden, deelname is gratis! Mensen met andere 

creatieve hobby's, zoals haken of borduren, zijn ook 

van harte welkom. Maandag 13:45 - 16:00 uur.  
 

Spelletjesavond Elke 1e en 3e maandag van de 

maand een gezellige avond bordspellen spelen. 

U bent welkom vanaf 19:00 uur en het eindigt rond 

23:00 uur! Vanaf 15 jaar tot 99+. Spellen aanwezig! 
 

Hobbyclub  

 Dinsdagmiddag 13:30 - 16:30 uur. 
 

Spellenclub LMG  

 Dinsdagavond 19:00 - 23:00 uur. 
 

Biljartclub ’t Keldertje  

Dinsdagavond 19:00 - 23:00 uur. 
 

Buurtatelier  

Woensdagmorgen 10:00 - 12:00 uur. 
 

Bakkie Welgelegen (inloop) 

Woensdagmorgen 10:30 - 12:00 uur. 
 

Country Linedance 

 Woensdagavond 19:30 - 23:00 uur. 
 

Klaverjassen 

 Donderdagavond 20:00- 23:00 uur. 
 

Darten Vrijdagavond 19:30 - 23:00 uur 
 

Bingo Elke 2e en 4e vrijdag van de maand 13:45 uur. 

Deur open 13:00 uur. 

 

Buurthuis Oldegalileën 
wordt nieuw leven ingeblazen 
 

 
 
Het oude buurthuis aan de Oldegalileën 129 is vorig 
jaar door de gemeente verkocht aan de SCCMG, de 
Stichting Cultureel Centrum Mahatma Ghandi. 
Deze Stichting trekt samen op met het WIBO, het 
Wijkinitiatief Bloemenbuurt/Oldegalileën. 
 

Het wordt samen werken en samen delen. Samsam: 
Voor de Hindoestaans/Surinaamse gemeenschap een 
ontmoetingsplek en voor de wijkbewoners weer een 
buurthuis. De tijdelijke Wijk Ontmoetings Plaats 
(WOP) aan het Pieterseliewaltsje zal verdwijnen. 
 

Intussen is het opknappen van het oude buurthuis in 
volle gang. De grote zaal wordt geschikt gemaakt 
voor ongeveer 200 mensen. Boven komen een ruimte 
voor meditatie en kleinschalige activiteiten en aparte 
ruimten voor vergaderingen en spreekuren.  
 
 

Groen? Doen! 
Tuindagen DGA 
30 mei: Goudsbloemstraat 

20 juni: WOP/Pieterselieparkje 

19 september: Pieterseliestraat/Willem Sprengerstraat 

 (bij kledingwinkel Samsam) 

17 oktober: Werkmanslust, bij de ondergrondse 

 container 
 

Voor informatie belt u De Groene Apotheek:  

06-247 110 13 of het Sociaal Wijkteam: 058-30 30 403 

Facebook: de groene apotheek 
 

In het volgende nummer meer aandacht voor de vele 

bijzondere activiteiten van DGA, die trouwens ook 

de aandacht van de lokale media hebben getrokken. 

mailto:buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl
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Wijkpanel Bloemenbuurt/Oldegalileën 
E-mail: wijkcontact@wiboleeuwarden.nl  

Telefoon: 06-833 21 231 

Facebook: wiboleeuwarden 

 

Activiteiten voor de kinderen 
Cupcakes versieren Zondag 3 juni  

14:30 - 16:00 uur in de WOP. 

Speurtocht Zondag 1 juli  

14:30 - 16:00 uur, start bij de WOP 

Zomerspeeldag Zaterdag 1 September 

13:00 - 16:00 uur, bij de WOP  

 

Activiteiten voor Volwassenen 
Sieraden maken, kaarten maken, enzovoorts 

Elke maandag 10:00 - 11:30 uur, WOP 

Wilt u hieraan deelnemen, geef dit dan van 

tevoren door (i.v.m. de beperkte ruimte). 

Textielcafé  Elke maandag  10:00 - 11:30 uur, WOP 
Creatief met textiel. Wilt u hieraan deelnemen, 
geef dit dan vooraf door. 

Kookclub Elke laatste donderdag van de maand  
17:30 uur in de WOP Koken met je 
wijkgenoten. Van tevoren opgeven. 

Adoptietuintjes bij Sint Jozef 

Elke maandag om 10:00 uur 

Samen met een bewoner een tuintje onderhouden. 

U kunt elke maandag zo aanschuiven. 

Zou je het leuk vinden om een keer mee te helpen, 

dan horen wij dat graag.  

Graffiti-kunst op 
elektriciteitskastjes in de 
Bloemenbuurt/Oldegalileën 

Misschien is het u 
al opgevallen dat er twee 
elektriciteitskastjes be-
schilderd zijn in de 
Bloemenbuurt, namelijk in 
de Azaleastraat en de 
Goudsbloemstraat.  

Met de gedachte aan de 
Culturele Hoofdstad 2018, lelijke elektriciteitskastjes 
in onze wijk tegenover de mooi geschilderde 
elektriciteitskastjes elders in de stad, vond het 
Wijkpanel het interessant om met deze graffitikunst 
meer kleur in de wijk te brengen. 

We hebben ons aangesloten bij een coördinator die al 
vele kastjes in andere wijken van Leeuwarden heeft 
behandeld. Hij heeft contact met meerdere 
kunstenaars die elk hun eigen specialiteit hebben qua 
vaardigheden. Het WIBO wijkpanel en de 
wijkprojectgroep bekostigen deze kunstwerken.  

We willen meerdere 
kastjes laten beschilderen. 
Zo komen er in Oldegalileën 
nog een paar kastjes met een 
afbeelding van een oude foto 
uit de wijk. We hebben al 
verschillende enthousiaste 
vragen gekregen van 
wijkbewoners om nog meer 
kastjes te verfraaien. 

Anja, Wijkpanel WIBO 

___________________________ 

Mis die 80% niet! 
 

Ieder mens is anders. Ik lees graag een krant of een boek of ik 

wandel een stukje of fiets een end. Nog liever schrijf ik. 

Toch ben ook ik ten prooi gevallen aan de tijdgeest en zit ik 

vaak met een smartphone of tablet voor mijn neus.  

In gezelschap, welk gezelschap dan ook, zie je dat steeds vaker. 

Mensen praten niet meer met elkaar, maar hebben meer 

belangstelling voor de apparaten die ze bij zich hebben.  

Niet alleen in de trein of op andere plaatsen, maar ook op 

verjaardagen: “Lang zal ze leven!” en daarna is het weer: 

“Leve de smartphone!” 

Niet dat ik kritiek wil hebben en voor zover ik die wel heb, 

dan ook op mijzelf.  

Het nadeel van alle digitale communicatie is dat de  

non-verbale communicatie ontbreekt, alles wat je met je 

gezichtsuitdrukking, houding en gebaren zegt.  

Uit onderzoek is gebleken dat je dan al gauw 80% mist.  

In bijvoorbeeld een WhatsApp-groep kunnen zo allerlei 

misverstanden ontstaan. 

Leve daarom de communicatie van mens tot mens,  

dat is veel leuker! Kijk daarom of je (nog meer) mee kunt doen 

aan alles wat door de wijkteams, de wijkpanels, de Groene 

Apotheek of het Netwerkcentrum wordt georganiseerd. 
 

Krekel 

___________________________ 

Om over na te denken… 
De narigheid van velen van ons is dat we liever met 

een complimentje de vernieling in gaan dan door 

kritiek gered te worden. 

mailto:wijkcontact@wiboleeuwarden.nl
http://www.facebook.com/wiboleeuwarden
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Goudenregenstraat 77 

Website: defontein058.nl 
 

Iedere zondag dienst om 9:30 uur 
 

Agenda: 
Dinsdag 8 mei thema-avond Schepping of 

Evolutie? Aanvang 19:45 uur. 
 

Donderdag 27 september, 4 en 11 oktober 

Drie cursusavonden over de Heilige Geest.  

Aanvang 19:30 uur.  

Kosten 10 euro voor drie avonden. 

Informatie en Opgave: germenvanijs@upcmail.nl 
  

 

 

 
 

De Koepelkerk aan de Wijbrand de Geeststraat is al 

weer even in gebruik als Koepeltheater. Op vrijdag 27 

mei om 16:30 is hier een orgelconcert onder het 

motto ‘Voor elk wat wils’. Het wordt een gevarieerd 

muzikaal programma met o.a. improvisaties op Friese 

volksliederen. De toegangsprijs is 5 euro. 

Meer informatie over wat er allemaal in de 

Koepelkerk gebeurt vindt u op de website: 

www.koepeltheater.nl 

Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief 

van het Koepeltheater, zodat u als eerste op de 

hoogte bent van het nieuwe programma. 

 

Samen koken en eten 
Geen zin om alleen te koken en te eten?  

Dan zijn er verschillende mogelijkheden in de wijk 

om dat gezellig samen met anderen te doen. 
 

1e Koken in de Wijk in De Klomp,  

Insulindestraat 27. Elke donderdag om 13:00 uur 

heeft u hier voor 2 euro een prima maaltijd. Zin om 

mee te helpen met koken? Dan kan dat vanaf 11:00 

uur. Wel een dag vooraf even aanmelden bij Jeswin: 

06-17 583 196 of Daniëlle: 06-49 23 83 22. 

Info: Jeswindevie@hotmail.com 
 

2e Restaurant Hartig in WZC Sint Jozef, 

Eestraat 15. Elke dinsdag en woensdag wordt hier om 

18:00 uur een voortreffelijke maaltijd opgediend voor 

5 euro. Aanmelden tot 12:30 uur op 06-118 60 586. 

Info: Ina@restauranthartig.nl 
 

3e Kookclub voor volwassenen in de WOP, 

Pieterseliewaltsje 6. Hier kunt u tegen kostprijs samen 

met anderen een maaltijd bereiden en er dan met 

elkaar van genieten. Iedere 1e donderdag van de 

maand vanaf 17:30 uur. Aanmelden en info: 

Anita.1980@live.nl of telefonisch: 06-833 21 231.  

 

Van de redactie: Dit is het begin! 
 

We hebben in deze eerste Wijkkrant Oud Oost  

geprobeerd zo goed mogelijk een beeld te geven van de 

vele activiteiten in deze dynamische wijk.  
 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen. 

Daarom zoeken we twee vrijwilligers, die de redactie  

met name voor de wijken Vlietzone en Tjerk Hiddes/ 

Cambuursterhoek komen versterken. 
 

Heeft u een verhaal, een mededeling, foto met 

onderschrift of gewoon een goed idee? Mail dan naar: 

wijkkrantoudoost@gmail.com 
Deadline voor het volgende nummer: 21 augustus 2018 
 

 

N.B. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen te 

weigeren of te redigeren. Anonieme inzendingen worden niet 

geplaatst. 

 

Uitgever: Netwerkcentrum Oud Oost 

Medewerker Sociaal Wijkteam: Jos Bouwhuis 

Redactie Oldegalileën/Bloemenbuurt: Anja Dijkema 

Eindredactie: Leo Stam 

 

Met dank aan alle vrijwilligers die meehielpen met de verspreiding!  

mailto:germenvanijs@upcmail.nl
mailto:Jeswindevie@hotmail.com
mailto:Ina@restauranthartig.nl
mailto:Anita.1980@live.nl
mailto:wijkkrantoudoost@gmail.com
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Puzzel: Wat weet u van 

Leeuwarden (en Friesland)? 
Neem van elk antwoord de beginletter. Zo ontstaan twee 

woorden van elk 9 letters. Dat is de oplossing van deze 

puzzel. Tussen haakjes is aangegeven uit hoeveel letters elk 

antwoord bestaat. 
 

1. Wijk in Leeuwarden-noordoost met een eigen 
treinstation (14). 

2. Erenaam Friese stadhouder Willem Lodewijk (2+4). 
3. Friese naam voor Leeuwarden (8). 
4. Naam van het Fries Historisch en Letterkundig 

Centrum (7) 
5. Bijnaam van de koe van beeldhouwer Gerhardus Jan 

Adema (2+3). 
6. Theater en Poppodium vroeger in de voormalige 

Westerkerk (6). 
7. Legendarische Friese wandel- fiets- en schaatstocht 

(14). 
8. Nationaal Park in het noorden van Friesland en 

Groningen (11). 
9. Schepper van het Planetarium in Franeker (4+7). 

 

1. Mata … (4) 

2. Wijk(deel) waarvan de naam is afgeleid van het 
klooster Galilea (12). 

3. De scheve toren van Leeuwarden (8). 

4. De tweede officiële landstaal van Nederland (5). 

5. Na Leeuwarden de grootste plaats van Friesland, geen 
stad (8). 

6. Vrouw van Rembrandt, die geboren werd in 
Leeuwarden (6). 

7. Kameleondorp (8). 

8. De tentoonstelling van deze Friese schilder was een 
groot succes (4+7). 

9. Bij deze plaats werd Bonifatius vermoord (6). 
 

Stuur de oplossing met uw adresgegevens naar 

wijkkrantoudoost@gmail.com of lever hem in bij  

De Klomp, Insulindetraat 27 (300 meter achter het 

Cambuur-stadion). De winnaar wordt door loting 

getrokken uit de goede inzenders en in de volgende 

wijkkrant bekendgemaakt, ook op de website 

www.netwerkcentrumoudoost.nl 
 

Wie een prijs beschikbaar stelt voor de winnaar krijgt 

natuurlijk een eervolle vermelding in de volgende 

wijkkrant. Meldt u via: wijkkrantoudoost@gmail.com 
 

______________________________________________________________ 

Alle haffeltsjes op’e hoop 
 

Op 9 januari kon je Haffeltsjes prebere: lekkere hapjes 
proeven, bedacht en gemaakt door wijkbewoners.  
Dat was in de Ohm van Emma aan de Emmakade. 
Wie erbij was weet nog hoe heerlijk het allemaal 
smaakte…  
Meer weten? Mail naar haffeltsjes@gmail.com  
De 21 toppers onder de haffeltsjes zijn nu beschikbaar via 
de website www.haffeltsjes.nl  

Hoe sportief bent u (nog)? 
Het Netwerkcentrum is mede-organisator van een 

uurtje sport op verschillende tijden en op vijf locaties. 

Deelname is geheel vrijblijvend! 

Maandag 09:00 - 10:30 uur Mozaik, Droppingstraat 

Maandag 19:00 - 20:00 uur Gymzaal Raaigras 28 

Dinsdag  09:00 - 10:30 uur Gymzaal Menno van 

Coehoorn, Vredeman de Vriesstraat 21 

Woensdag 19:45 - 20:45 uur Gymzaal Larixstraat, 

 Plataanstraat 2 

Vrijdag 10:00 - 11:00 uur Wijkcentrum Heechterp- 

Schieringen, Egelantierstraat 5 

Zie Facebook: 058samensterk 
 

Vanaf Cambuurplein 1 start iedere dinsdag om 

13:00 uur een wandelgroep voor een wandeling  

van een uurtje, met na afloop koffie/thee. 

Kom een keer kijken en loop een keer mee! 

________________________________________ 
De mooiste… van de wijk 

Dit keer de mooiste boom. 
 

 
Hij staat aan het Koeplein en strekt zijn takken ver naar de 

hemel toe. Straks komen er bladeren aan, als een dak boven 

wie op het bankje gaat zitten. 
 

De mooiste… van de wijk. Dat kan natuurlijk van 

alles zijn en we hoeven het er ook niet allemaal over 

eens te zijn.  

Heeft u ook een idee (de mooiste boom hebben we 

nu gehad) stuur het dan met foto en een korte tekst 

naar: wijkkrantoudoost@gmail.com 
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