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1e jaargang nummer 2, september 2018 

 Oud Oost komt in beweging 
Steeds meer mensen gaan meedoen aan sportieve 

activiteiten, die mede worden gestimuleerd door het 

Netwerkcentrum. We beseffen allemaal steeds beter 

dat bewegen belangrijk is voor onze gezondheid, 

‘Zitten is het nieuwe roken’. 
 

058samensterk 

 

Op de Facebook-pagina van 058samensterk blikt Jerrel 
Ramdat (links op de foto) terug op het afgelopen seizoen:  
“Ik ben supertrots op wat wij allemaal samen bereikt 
hebben. En dan denk ik aan: °Zelfvertrouwen °Sociale 
contacten °Kaakspieren getraind met genieten en vooral 
veel lachen °Zorg voor elkaar getoond °Samen sterk 
geworden °En zeker veel kilootjes kwijt geraakt! 
En dat op mooie locaties: °Veld van het Cambuurstadion 
°Gezondheidsdag ‘De Klomp’ °Aquaboxen Fitland 
°Loop Leeuwarden °Beach volleybal °Avondjes gezellig 
samenzijn °Dagje sporten bij FitForFree °Lekker 
wandelen in de Groene Ster °Les in voeding. Al met al is 
aangetoond dat BewegenMetPlezier goede resultaten 
oplevert. Op naar het volgende bewegende seizoen!” 
 

Alle groepen zijn vanaf 3 september weer van start 
gegaan, 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 

 

 

 
 

 

Wandelgroep 
Vanaf Cambuurplein 1, bij het Sociaal Wijkteam, start  

elke dinsdag om 13:00 uur een wandelgroep voor een 

wandeling van een uurtje, met na afloop koffie/thee.  

Kom kijken en loop eens mee! 
 

Nieuw in de wijk: 

Bewegen op muziek voor ouderen 

In Buurthuis Tjerk Hiddes kunnen ouderen (met of 

zonder beperking) laagdrempelig en kostenloos meedoen 

met een uurtje bewegen op muziek. Elke maandag start 

de les om 15:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur) in de Tjerk 

Hiddesstraat 52. 

De lessen worden gegeven door Muriel Jonker van 

Drempelloos Sporten. Meer informatie kunt u krijgen bij 

Lian Veneboer van bv Sport, telefoon 06-835 204 91, 

e-mail: l.veneboer@bvsport.nl 

Wilt u zich ook fitter en vitaler voelen en sporten in een 

leuke omgeving met leeftijdsgenoten?  

Kom vrijblijvend langs! 
 

De Werkplaats 
In de Werkplaats zijn dagelijks tientallen mensen 

enthousiast bezig met allerlei klussen en karweitjes.  

Ze doen dit vrijwillig. De opgedane werkervaring brengt 

een betaalde baan dichterbij! Voor zeker zes mensen is dat 

de afgelopen tijd mogelijk gebleken!  

Meer over de Werkplaats op de volgende pagina. 
 

_____________________________________________ 
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Insulindestraat 27 

 Openingstijden: 
 Maandag, dinsdag, woensdag  9:30 - 15:30 
 Donderdag    9:00 - 15:30 
 Vrijdag     9:30 - 13:30 
 

Website: www.netwerkcentrumoudoost.nl 

e-mail: info@netwerkcentrumoudoost.nl 

telefoon: 06 18 237 966 (Piero Tundo, beheerder)  

of: 06 394 189 83 (Senan Hubanic, opbouwwerker) 
 

Internetcafé: vrij binnenlopen, computercursus op 

aanvraag, informeer bij Jurjen: 06 578 850 95 

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

Kracht van het Oplossen: computerhulp bij het 

afhandelen van financiële zaken, internetbankieren

 Maandag 9:30 - 12:00 uur 
 

Kledingwinkel You’re Invited: gratis kleding voor 

minima (een eigen bijdrage is welkom) 

 Maandag en donderdag 9:30 - 13:30 uur 
 

Kapsalon Oud Oost: gratis knippen voor minima door 

kapper Glenn (een eigen bijdrage is welkom) 

 Maandag, dinsdag en woensdag op afspraak, 

 donderdag inloop van 11:00 - 14:00 uur. 

 Vrijdag gesloten. Telefoon: 06 477 930 66 
 

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

 Donderdag 13:00 - 14:00 uur 

 Vóór donderdag aanmelden bij  

Daniëlle: 06 492 383 22 
 

Taalpunt voor 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 
 

Sollicitatietraining: Bel voor informatie Menno 

 Schotanus: 06 129 055 34 
 

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 

 

De Werkplaats 
De Werkplaats in nauw verbonden met het 

Netwerkcentrum Oud Oost. Sinds februari is het adres 

Ouddeelstraat 9 te Leeuwarden. Directeur is Albert 

Ronner, bereikbaar op: 06 18 77 24 34. 
 

Bij de werkplaats kunt u terecht voor: 

Fietsreparaties 

“Bij onze fietswerkplaats kunt u langskomen voor kleine 

reparaties aan uw fiets. Deze reparaties kosten minimaal 2 

euro plus eventueel de kosten van de nieuwe onderdelen. 

Mocht u nog een oude fiets hebben waar u van af wilt, dan 

nemen we deze graag gratis over. Op deze manier kunnen 

wij vaak van twee of drie kapotte fietsen een weer 

bruikbare fiets maken. De verkoop van fietsen gaat strikt 

in overleg met het wijkteam of de organisatie van de 

werkplaats zelf. Dit omdat onze koopfietsen alleen 

bedoeld zijn voor mensen die geen andere mogelijkheid 

hebben om een fiets te verkrijgen.” 

Repair Café 

“Bij het Repair Café kunt u elke laatste woensdag van de 

maand met huishoudelijke elektronische apparaten 

langskomen voor kleine reparaties. Ook als een apparaat 

er zomaar ineens mee stopt kunnen wij er altijd even voor 

u naar kijken. Kosten voor de reparaties zijn altijd 5 euro 

en zijn verder afhankelijk van de kosten die we moeten 

maken om uw apparaat te repareren. Hou er rekening mee 

dat wij in sommige gevallen een apparaat niet kunnen 

repareren. We kijken per geval naar de mogelijkheden.” 

Tuinonderhoud 

“Onze groenafdeling heeft binnen de wijk enkele tuinen in 

onderhoud. Dit gaat om tuinen van mensen die deze 

zelf niet meer kunnen onderhouden. Mocht u ook onze 

hulp willen hebben in het onderhoud van uw tuin, dan 

adviseren we u contact op te nemen met het Sociaal 

Wijkteam Oud Oost. Houd er rekening mee dat we maar 

een beperkt aantal tuinen kunnen onderhouden in verband 

met onze bezetting. Wij hebben ook een uitleenpunt voor 

tuingereedschap. Kom gerust langs bij ons op de 

werkplaats.” 

Veiligheid in uw wijk, veiligheid in uw huis 

“Al een aantal jaren plaatsen wij anti-inbraakstrippen en 

rookmelders, en nu ook tochtstrippen.” 

Werkplaats 

“We hebben afdelingen voor hout, metaal en 

verf/lak/beits. Voor meer informatie kunt u kijken op 

onze website: www.werkplaats-oudoost.nl of ons mailen 

op werkplaatsoudoost@gmail.com.” 

 

http://www.leeuwardercollectief.nl/
http://www.werkplaats-oudoost.nl/
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Mijn jeugd in de Koestraten  

 

In 1954 ben ik als baby van 10 maanden samen met mijn 

ouders, mijn 3 oudere broers Jaap, Harrie en Klaas en mijn 

oudere zus Evie naar de Eerste Koestraat verhuisd. Eerst 

woonden we op nummer 2, na de renovatie op nummer 5. 

Daar is mijn jongste zus Riksje geboren.  

 

De oude arbeiderswoning aan de Troelstraweg werd te 

klein voor het grote gezin en de keuze voor een ‘riante’ 

woning in de Koestraat was snel gemaakt. 

Hoewel riant? Er was geen douche, geen CV, of andere 

luxe. We werden op zondag gewassen bij het granieten 

aanrechtje in de keuken, soms in de tobbe of met z’n allen 

naar het badhuis. Met 4 broers sliepen we op 1 slaapkamer, 

op twee twijfelaars, onder het schuine dak. 

 

Maar wat heb ik een mooie jeugd gehad! 

Altijd op straat, voetballen op het plein bij de Tjerk 

Hiddesschool, pylkebusgevechten, een Puch met een breed 

stuur. 

Vriendschappen voor het leven. Ook mijn vrouw Baudina 

en ik hebben elkaar leren kennen in de Koestraat. 

Ik heb de schillenboer nog geholpen, die in de jaren  zestig 

nog met paard en wagen langs kwam en op zaterdag hielp 

ik  melkboer Van der Zee bij zijn ronde door de 

Koestraten. Met zijn zoon Rein ben ik altijd bevriend 

gebleven. Helaas is hij dit jaar overleden. 

 

Jarenlang heb ik de Leeuwarder Courant bezorgd.  

Ik begon op de Bleeklaan, waar vroeger Hotel De Bleek 

was, vaak even een patatje bij Cafetaria Jonkman daarnaast 

en dan even de krant binnenbrengen bij Teun de Bruin 

van de sigarettenwinkel op de hoek  Bleeklaan/ 

Cambuursterpad. Daar was het altijd gezellig druk. 

 

Daarna mijn ronde door de Koestraten.  

Veel winkeltjes die nu allemaal verdwenen zijn. 

De kruidenier Simon de Wit op het Koeplein,  

de Spar in de Tweede Koestraat en in de Veestraat 

groenteboer Beintema, fietsenwinkel Okkema en bakker 

Brouwer, die ook snoep verkocht. 

 

Daarna de Tjerk Hiddesstraat. Kruidenier Holtrop , het 

postkantoortje, waar je ook wol etc. kon kopen, de 

groenteboeren Woudstra en Haaima  en het zuivelhuisje. 

En twee kappers op het Cambuursterpad. De herenkapper 

Anke Feddema knipte de 4 broers gratis, hoewel gratis, in 

ruil daarvoor onderhield mijn vader zijn tuin.   

Kapper Feddema verkocht ook visspullen en heel 

spannend: vuurwerk met oud en nieuw. 

Allemaal verdwenen sinds de komst van de supermarkten. 

 

Mijn ouders zijn later verhuisd naar de Robinsonstraat. 

Maar hun oude buurt konden ze niet missen. Blij waren ze 

dat ze terug konden verhuizen naar het Cambuursterpad, 

terug in Oud Oost. 

 

Mijn vrouw en ik hebben nog een paar jaar in de 

Sontdwarsstraat gewoond,  toen zijn we i.v.m. mijn werk 

verhuisd naar Sneek.  

 

In 2011 werd ik wethouder in Leeuwarden en moesten we 

verplicht wonen in Leeuwarden. Een mooiere 

verplichting hadden we ons niet kunnen wensen! 

 

Andries Ekhart 

 

 

N.B. Wilt u zelf in de wijkkrant met een verhaal over  

Oud Oost, dan kan dat!  

Stuur uw bijdrage naar wijkkrantoudoost@gmail.com.  

Een interview kan ook. Ik kom dan graag bij u langs. 

 

 

P.S. Wij willen - als redactie - Andries tige bedanken voor zijn 

bijdrage en hopen dat hij nog een keer iets wil schrijven.  

 

In het volgende nummer plaatsen wij graag het verhaal van Eddy 

Sikma, bekend in Leeuwarden als ‘De Skilder’. 

 

 

mailto:wijkkrantoudoost@gmail.com
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 ‘Niet pluis gevoel’? Trek aan de bel! 
Die eenzame meneer aan het eind van uw straat, die nooit 

de deur uit lijkt te komen. Een buurtbewoner die 

regelmatig op straat dwaalt, of de buurvrouw die zonder 

jas haar hondje aan het uitlaten is. Of welk gevoel dan ook, 

waar u zich zorgen over maakt. Heeft u bij u in de buurt 

ook wel eens zo’n ‘niet pluis gevoel’? Misschien is er niets 

aan de hand, maar wat als diegene wel hulp nodig heeft? 
 

Als wijkverpleeg-

kundigen van Thuiszorg 

Het Friese Land en Palet 

krijgen Kamila 

Mościcka en Agnes 

Brunsman regelmatig 

met bovenstaande te 

maken. Wij zijn er voor 

alle inwoners in de wijk 

Bloemenbuurt/ 

Oldegalileën die thuis 

hulp of zorg nodig hebben. “Veel mensen weten niet waar 

ze met een ‘niet pluis gevoel’ terecht kunnen. Of twijfelen 

om aan de bel te trekken. Maar je kan er iemand 

ontzettend mee helpen!”  
 

Melding doen 

Een melding doen of een vraag stellen over iets wat u 

opmerkt in de buurt is daarom nooit verkeerd.  

Dit kan telefonisch naar Kamila 06-13250720 of Agnes  

06-13271403, maar ook als u ons tegenkomt in de wijk: 

spreek ons dan gerust aan. 
 

Wijkverpleegkundige helpt 

De wijkverpleegkundige gaat met u in gesprek om na te 

gaan of en welke hulp er nodig is. Daarna zet ze het 

hulpproces in werking. “Wij zijn een spin in het web van 

de wijk en weten goed hoe we in verschillende situaties 

moeten handelen. Ook hebben we korte lijntjes met 

verschillende instanties zoals het sociaal wijkteam, de 

wijkagent, het buurthuis, huisartsen en andere disciplines.  

Als er vragen zijn kunt u contact opnemen met ons.” 
 

Warme groet, 

Agnes Brunsman en Kamila Mościcka 

 
Bezoekadres:  
Thuiszorg Het Friese Land 
Medisch Centrum de Zwaaij,  
Coopmansstraat 32, 1e etage. 
 

Palet,  
Oldegalileën 31 
 

 

 

_________________________________________ 

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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Veel belangstelling voor Liwwadderdag 

 
 

De regen trotserend kwamen zondag 29 april honderden 

mensen naar de Liwwadderdag in het Cambuurstadion. 

Daar was van alles te beleven en menigeen kwam oude 

bekenden tegen. 
 

In de Grote Zaal was een veelheid aan ‘kraamkes’ te 

bewonderen. Die varieerden van etsen van Douwe de 

Vries, schilderijen van Eddy Sikma, boeken van Okje de 

Groot, Buurt- en Speeltuinvereniging Insulinde  tot 

Netwerkcentrum Oud Oost, De Groene Apotheek en 

Project DNA (Doe jouw verhaal over Leeuwarden in een 

DNA-buisje, zie:www.DNALWD2018.nl). 
 

Voor de liefhebbers van geschiedenis waren de Historische 

Vereniging Aed Levwerd en het HCL, het Historisch 

Centrum Leeuwarden aanwezig.  

Op verschillende schermen werden oude foto’s en 

historische filmpjes vertoond. Voor de geschiedenis van en 

verhalen over Cambuur kon je terecht in de Bovenzaal en 

je kon ook meedoen aan een rondleiding door het 

Cambuurstadion. 
 

De nadruk lag bij deze Liwwadderdag op Oud Oost/ 

Indische Buurt. De Internoord Lounge was de hele middag - 

meestal afgeladen - vol. Hier werden de verhalen verteld, 

vaak ondersteund met prachtig beeldmateriaal. 

 
=============================================== 

Zo vertelde Jaap Balk over de Linnaeusbuurt en de 

barakken, en kwam Arjan Hut met schitterende verhalen 

en gedichten over Cambuur en omgeving. 

 

Willy Bergsma vertelde onder andere over de verhalen 

van bewoners die ze verzamelt. Zie www.oudoostvertelt.nl 
 

Eddy Sikma ging - met beelden van het historisch archief, 

waaronder eigen aquarellen en foto’s - in vogelvlucht over 

Oud Oost. 
 

Simon Schermerhorn vertelde over onze straatnamen. 

Wie was degene naar wie mijn straat is genoemd? Intussen 

zijn er elf grote afbeeldingen/reproducties geplaatst, zoals 

die van Saskia en Rembrandt in de Saskiabuurt. 
 

Adries Ekhart vertelde heel boeiend over zijn jeugd in de 

1e Koestraat en ook over het kattenkwaad dat ze vroeger 

uithaalden. Zijn verhaal leest u op pagina 3 en over dat 

kattenkwaad zullen we het maar niet meer hebben. 
 

Jaap de Groot maakte met historisch beeldmateriaal 

‘Un rondsje over Ut Fliët’. 
 

Het publiek leefde intens mee met de verhalen en kwam 

zelf af en toe ook met een verhaaltje. Niet dat het vroeger 

allemaal beter was, maar duidelijk werd wel dat de 

saamhorigheid toen groter was.  
 

Al met al een zeer geslaagde Liwwadderdag! 

 

================================== 

Heftige Spektakelfilm 
 

Een bijzonder vrijwilligers-uitje: Vrijwilligers van Oldegalileën/ 

Bloemenbuurt hadden met een vrijkaart al vroeg een plekje gevonden 

op het Wilhelminaplein. 
 

De wereldpremière van de film Redbad was op 23 juni op 

het Wilhelminaplein, in de open lucht. Een buitengewoon 

evenement, we zijn dan ook niet voor niets dit jaar 

Culturele Hoofdstad van Europa. Wie om 21:00 uur 

aanwezig was moest nog een uur wachten voordat het 

voorprogramma begon. Rond 22:00 uur kwamen de cast 

en crew van de film onder luid applaus het podium op.  

 

Daarna mocht er even niet worden geklapt om het paard - 

waarop hoofdrolspeler Gijs Naber het plein op kwam 

rijden - niet te laten schrikken. 
 

Het was koud (12 graden) buiten op het Wilhelminaplein 

en helaas valt ook het bezoekersaantal in de bioscopen 

voor deze film van regisseur Roel Reiné tegen. We hadden 

dan wel als vrijwilligers voor Bloemenbuurt/Oldegalileën 

een vrijkaart, maar zijn niet allemaal tot het einde van de 

film blijven zitten op de krappe stoeltjes. 

http://www.oudoostvertelt.nl/
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Agenda Buurthuizen 
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: 
Bewegen op muziek voor ouderen 
 Elke maandag start de les om 15:00 uur  

(inloop vanaf 14:30 uur)  
 

Creatieve activiteitenmiddag voor vrouwen 
 Dinsdag 13:30 uur 
 

Kaarten en darten 
 Dinsdagavond 
 

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

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

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 uur 
 
Bingo (bij voldoende aanmeldingen) 

 

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, je kunt meedoen, er worden ook 

cd-opnames maken:  

Maandag 19:30 - 23.00 uur 

 

Voor de jeugd: 

Je kunt op maandagmiddag spelletjes komen doen als je 

daar een keer zin in hebt. Ook als je wilt darten kan dat. 

Maandag 15:00 - 18:00 uur 

 

Knutselen en tekenen is voor iedereen 

(Neem iemand mee opa/oma, buurman/buurvrouw, kind 

of kleinkind of kom alleen) 

 Dinsdagavond 19:30 - 21:30 uur 

 

Koffietijd, inloop voor ouderen 

Dinsdagmorgen 10:00 - 12:00 uur 

 

Meer activiteiten 

Natuurlijk zijn er nog veel meer activiteiten in dit prachtige 

buurthuis, maar daarvoor kunt u het beste zelf een keer 

langsgaan. 

 

Inloopcafé: Op vrijdagavond is er altijd een inloopcafé - 

een buurtborrel - en op 22 september een feestavond, 

met hapjes, drankjes en live muziek. Komt allen, dan 

wordt het echt gezellig! 

 

 

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!  
 

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 Op maandag een gezellige avond 

bordspellen spelen. 

U/je 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. 
 

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

Deur open 13:00 uur. 

 

Buurthuis Oldegalileën is nog in wording… 

 
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 en DGA, De 
Groene Apotheek. Voor de Hindoestaans/Surinaamse 
gemeenschap een ontmoetingsplek en voor de 
wijkbewoners weer een buurthuis. De tijdelijke Wijk 
Ontmoetings Plaats (WOP) aan het Pieterseliewaltsje zal 
t.z.t. verdwijnen. 
 
De verbouwing van het buurthuis staat gepland op begin 
september. In het volgende wijkblad gaan we u bijpraten 
over de status van de verbouwing. 
  
Anja Dijkema 
_____________________________________________ 

Ben je tussen de 6 en ongeveer 16 jaar en 

wil je graag circusartiest worden?  
Kom dan op zaterdag 15 september tussen 12:00 en 16:00 

uur naar de open dag van Circus Saranti. Loop door de 

poort heen bij Goudenregenstraat 49G. 

 

 

mailto:buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl
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Wibo Wijkpanel 

E-mail: wijkcontact@wiboleeuwarden.nl  
Telefoon: 06-833 212 31 
Facebook: wiboleeuwarden 

 

Activiteiten voor de kinderen 
Zondag 7 oktober: Herfst-knutsel maken 

Tijdstip: 14.30 tot 16.00 uur in de WOP 

 

Zondag 25 november: Sinterklaasfeest 

Tijdstip: 14.30 tot 16.30 uur in Sint Jozef 

 

Activiteiten voor volwassenen 
Textielcafé: Elke maandag van 10:00 tot 11:30 uur 

Creatief met textiel. Wilt u hieraan deelnemen, geef dit van 

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

 

Adoptietuintjes bij Sint Jozef: Elke maandag 10:00 uur 

Samen met een bewoner een tuintje onderhouden. U kunt 

elke maandag zo aanschuiven. 
 
 

Sieraden maken, kaarten maken, enzovoorts:  
Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur   

Wilt u hieraan deelnemen, geef dit van tevoren door i.v.m. 

de beperkte ruimte. 

 

Kookclub: 

Elke laatste donderdag van de maand om 17:30 uur 

Koken met je wijkgenoten. Wilt u hieraan deelnemen, geef 

dit van tevoren door, i.v.m. de beperkte ruimte. 
 

Let op: 

Hou Facebook, mail, flyers in de wijk en de Website van 

WIBO in de gaten voor meer informatie! 

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

horen wij dat graag. 

 

 

Samenwerking Wijkpanel WIBO en 
Stadswerf 
Leeuwarden 
Er is een leuke 
samenwerking 
tussen het 
Wijkpanel WIBO 
en de Stadswerf 
Leeuwarden. 

Op de foto ziet u werfbaas Matthijs Westra en 
wijkpanelleden Heidy van Workum en Anita Santinga. 
De Stadswerf Leeuwarden heeft twee schouwen 
opgeknapt voor bewoners van de wijk Bloemenbuurt-
Oldegalileën. 
Tegen een kleine onkostenvergoeding kunnen 
wijkbewoners gebruik maken van deze prachtige 
schouwen.  
Het wijkpanel draagt bij in de kosten van het gebruik van 
deze schouwen. 
Schouwen zijn niet goedkoop, er zijn dus wel een aantal 
voorwaarden voor het gebruik hiervan.  
Deze vindt u op de flyer op onze website en op facebook. 
Wie zelf niet durft te varen kan de Stadswerf zelfs vragen 
of er een vrijwilliger beschikbaar is om de motor te 
bedienen. 
Voor het boeken van een schouw of andere vragen is de 
Stadswerf Leeuwarden bereikbaar op 06-10 901 298. 
Wij  hopen dat veel wijkbewoners hier plezier van gaan 
hebben. 
  
Anja Dijkema 

 

Verlichting 
zebrapad aan de 
Goudenregen-
straat 
 

Vanuit de Werkgroep 
Verkeer is de veiligheid 
bij de oversteekplaats ter 
hoogte van de Prins 
Constantijnschool vaak 
besproken. 

Deze besprekingen zijn omgezet in actie en er is 
verlichting aangebracht op deze oversteekplaats. 
Op de paal van het zebrapad-verkeersbord zit een knop.  
Met deze knop wordt het knipperlicht op het verkeersbord 
bediend. In de avond zijn twinkelende lichtjes vanaf de 
weg zichtbaar. 
Met deze aanpassingen hopen we dat het verkeer alert is 
en een ieder veilig de straat kan oversteken op deze lastige 
plek. De boom die recentelijk is geplaatst belemmert het 
zicht op het verkeersbord en zal daarom in het najaar 
worden verplaatst naar de overkant van de straat. 
  
Anja Dijkema 
 
 

Mocht u het idee hebben dat we te weinig aandacht 

besteden aan uw wijkpanel, mail dan naar 

wijkkrantoudoost@gmail.com. Zeker als er in december 

rond de feestdagen bijzondere activiteiten zijn in uw wijk 

willen we dat graag in de wijkkrant vermelden. Wel dan 

voor 20 november inleveren, dat is onze deadline! 

mailto:wijkcontact@wiboleeuwarden.nl
http://www.facebook.com/wiboleeuwarden
mailto:wijkkrantoudoost@gmail.com
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Wie was W.C. de Groot? 

Veel bewoners van Oud Oost wonen in een huis van de 

architect Willem Cornelis de Groot. Nieuw Eigen Brood 

in Oldegalileën, de Oud Indische Buurt en de Saskia Buurt 

kwamen van zijn tekentafel en werden voltooid in 

respectievelijk 1904, 1908 en 1910. Al deze huizen staan 

inmiddels op de gemeentelijke monumentlijst.  
De Hollanderwijk - voltooid in 1915 - is ook van  

De Groot en is nu een rijksmonument.  
 

Het waren voor die tijd beslist comfortabele 

arbeiderswoningen met keuken, toilet en bedsteden. Na de 

nodige renovaties zijn het ook nu nog prettige, degelijke 

huisjes om in te wonen. Zeker geschikt voor 1 of 2 

personen, maar niet meer voor de grotere gezinnen die er 

hebben gewoond in de tijd dat er nog bedsteden in zaten. 
 

Willem Cornelis de 

Groot werd 6 

oktober 1853 

geboren op 

Ameland. 

Zijn ouders waren 

Cornelis Dirks de 

Groot en Gelske 

Willems de Boer. 

Net als zijn vader 

en grootvader leek 

hij voorbestemd om kapitein op de grote vaart te worden, 

maar zijn leven verliep totaal anders… 
 

Nog geen 13 jaar oud werd hij door zijn vader naar 

Zaandam gestuurd om het vak van timmerman te leren. 

Na een leertijd van ruim vijf jaar verliet hij Zaandam en 

ging naar Leeuwarden om zich daar als timmerman te 

vestigen. Hij werd hier ingeschreven als ‘timmerknecht’. 

Niemand kon toen vermoeden dat hij zou uitgroeien tot 

een van de belangrijkste architecten van Leeuwarden.  

Hij zou uiteindelijk meer dan een halve eeuw als architect 

werkzaam zijn. 
 

De Groot ging eerst zes jaar in de leer bij Jacob Izaäks 

Douma, bij wie hij voldoende praktijkervaring opdeed om 

zich daarna bouwkundige te mogen noemen. 

Op 25-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste opdracht van 

Feike Grosjean, bouwkundig opzichter en timmerman. 

Het ging om een woonhuis aan het begin van Achter de 

Hoven, de straat waar hij toen zelf ook woonde.  

Na verbouwing is het nu in gebruik als kerkgebouw en 

inloophuis. 
 

Toen zijn leermeester Douma twee jaar daarna overleed, 

nam hij op verzoek van diens vrouw onder andere de 

verdere bouw van Eigen Brood over. De eerste woningen 

van Oud Eigen Brood waren al eerder gerealiseerd, de rest 

volgde onder leiding van De Groot in 1888.  
 

Later - rond 1904 - werden ook de 60 woningen van 

Nieuw Eigen Brood gebouwd, met voor De Groot 

kenmerkende versieringen, zoals de gele band - ook aan de 

zijkant - en de gele stenen boven de deuren. 
 

De Woningbouwvereniging Leeuwarden nam vier jaar 

later het initiatief om aan het Noordvliet de Oud-

Indische Buurt te laten bouwen. Uiteindelijk werden dit 

80 woningen. Hier ging De Groot over in een 

Vernieuwingsstijl met siermetselwerk en kleurige 

baksteenaccenten.  

 
 

Twee jaar later volgde de Saskia Buurt die wat speelser is 

opgezet. Hier staan 107 woningen, waarvan 20 

‘kopwoningen’. In de Straat van Welgelegen - genoemd 

naar het buiten dat vroeger aan het Zuidvliet stond - is 

duidelijk te zien hoe gevarieerd vooral de kopwoningen 

zijn. In 1915 volgde de Hollanderwijk. 
 

De Groot groeide uit tot een voor die tijd zeer veelzijdig 

en veelgevraagd architect. Niet alleen voor de sociale 

woningbouw heeft hij fantastisch werk gedaan, in 

Leeuwarden en Friesland is op veel meer plaatsen werk 

van hem te bewonderen. Het Diaconessenhuis aan de 

Noordersingel en de Julianavleugel van het Sint Anthony 

Gasthuis bijvoorbeeld. 
 

 

Een hoogtepunt in het oeuvre van Willem Cornelis de 

Groot is het Gabbema Gasthuis aan de Wijbrand de 

Geeststraat (1906).  

Het is een van de best bewaard gebleven Art Nouveau-

gebouwen in het noorden van Nederland.  
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Een van de mooiste 

bouwwerken van  

De Groot buiten 

Leeuwarden is 

ongetwijfeld de 

Martenastate in 

Cornjum.  

Deze state werd op 

dezelfde plek 

gebouwd als de oude 

Martenastate, die 

eind negentiende 

eeuw werd 

afgebroken.  

Het is een in 

Neorenaissance-stijl uitgevoerd klein kasteeltje met een 

toren bekroond met een ui-vorm. Het lijkt erop dat De 

Groot zich heeft laten inspireren door de toren van het 

Poptaslot in Marssum, waar hij toen ook werkzaam was.  
 

In de tijd dat De Groot - nog maar net in Leeuwarden - 

zijn opleiding volgde bij Douma werd De Groot verliefd 

op kleermakersdochter Hendrikje van der Kam: Rika. Ze 

trouwden op 31 oktober 1877. Het was heel triest dat bij 

de geboorte van hun kind in 1880 het meisje niet in leven 

bleek te zijn en ze daarna kinderloos bleven.  
 

In 1912 - toen hij al 

een gevierd en 

geliefd architect 

was - bouwde De 

Groot voor zichzelf 

een dubbel woonhuis 

aan de Emmakade 

41-43. Hij woonde en 

werkte daar in het 

rechterdeel tot aan 

zijn dood in 1939.  

Rika was bij hem tot 

ze in 1921 op 71-jarige leeftijd overleed.  
 

De Groot was een zelfbewuste, maar tegelijk beminnelijke 

man, die veel voor zijn medemensen overhad. Hij deed 

zijn werk vol ijver en gaf blijk van grote bereidwilligheid en 

onbaatzuchtigheid - dit mede vanuit zijn christelijke 

achtergrond. 
 

Wie meer wil weten over W.C. de Groot kan informatie 

vinden op de website wcdegroot.nl of in het boek van 

Marloes Eskens, ‘Willem Cornelis de Groot (1853-1939) 

Architect in Friesland’ uitgegeven door de Friese Pers 

Boekerij (www.friesepersboekerij.nl). 

Meer van het werk van De Groot is ook te zien in een 

speelse documentaire, te vinden op YouTube: 

wcdegrootherleeft. Hierin komt de architect nog een keer 

‘tot leven’ om te zien wat er nog over is van zijn werk. 

Dat is heel veel, kijk maar! 

De Groene Apotheek 
De drijvende krachten achter de Groene Apotheek (DGA) 

zijn Sjoerd Jelle Wiersma en Ingeborg Irene Koch.  
 

De activiteiten die ze organiseren staan volop in de 

belangstelling, ook van de lokale media, zoals onlangs nog 

de actie Steenbreek. Onder het motto ‘Tegel eruit, 

fruitstruik erin’ kregen veel tuinen in Oldegalileën/ 

Bloemenbuurt meer groen. 
 

Plantenbakken op het Hollanderplein, die de bewoners nu 

zelf onderhouden, planten bij een bankje voor 

kledingwinkel Samsam, DGA doet alles zoveel mogelijk in 

samenwerking met andere bewoners. 

DGA is ook regelmatig actief met het opruimen van 

straatvuil, bijvoorbeeld het opruimen van vuurwerk-

rommel na de jaarwisseling. 

  

 
 

Deze zomer werd door DGA de Hoekstersingel groen 

gemaakt o.a. door het aanleggen van geveltuintjes. 
 

Verder zijn door DGA zijn dit jaar nog een aantal 

tuindagen gepland altijd gecombineerd met een ‘Bakkie in 

de Buurt’.  
 

DGA helpt u dan graag met het aanpakken van uw tuin 

(licht werk).  

 

“Gaat u liever zelf in de tuin aan de slag, dan kunt u bij 

ons de gereedschappen lenen. Vanaf 14:30 - 16:30 uur zijn 

wij er voor een babbeltje of informatie over uw 

tuinomgeving.” 
 

Voor de kinderen zijn er spelletjes.  
 

Voor informatie belt u De Groene Apotheek:  

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

 

Tuindagen DGA 
19 september: Pieterseliestraat/Willem Sprengerstraat bij 

Samsam 

17 oktober: Werkmanslust bij de ondergrondse container 

 

Buiten de Tuindagen om kunt u altijd gratis 

tuingereedschap lenen bij DGA: 06-247 110 13  

http://www.friesepersboekerij.nl/
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Zomercolumn: Vermiste huisdieren 

Veel lezers weten hoe erg het is als je huisdier wordt 

vermist, en toch durf ik het bijna niet te vragen, maar heeft 

u misschien een Indische dwergolifant gezien die luistert 

naar de naam Dwoembo? 

Het verhaal is in het kort als volgt: Een paar maanden 

geleden kwam ik op een terras in de binnenstad een 

echtpaar uit India tegen. De man stelde zich voor als Rifak 

Foetsji en vertelde dat hij behalve fakir ook slangen-

bezweerder was. Zijn vrouw heette Eve (Engels voor Eva) 

en samen reisden ze de hele wereld rond.  

Ze spraken goed Engels hoewel gemengd met wat ‘slang’. 

We hadden een gezellig gesprek.  

Toen ik hen een week later weer tegenkwam, vroegen ze 

of ik op één van hun bijzondere huisdieren wilde passen. 

Ze zouden hem dan later weer ophalen. Ik stemde toe en 

beloofde er goed op te passen. Zo kwam kort daarna 

Dwoembo onze tuin binnenstappen… 

Dwoembo bleek heel lief en beslist 

niet agressief te zijn. Alleen: altijd 

wanneer je recht voor hem ging 

staan, probeerde hij je met zijn slurf 

op z’n rug te zetten.  

Hij ging daar een keer mee door tot 

de hele familie op zijn rug zat en 

iedereen er weer af viel. Dolle pret 

natuurlijk, op wat gekneusde enkels 

en gebroken ribben na.  

Ook was hij gek op trommels, waar hij dan wild met zijn 

slurf op sloeg - wat menig trommelvlies kostte. 

Maar het meest wonderlijke komt nog... Dwoembo is geen 

olifant, maar een oliefant.  

Hij voelt feilloos aan of er olie in de bodem zit en begint 

dan met zijn poten te stampen en luid te trompetteren. 

Toen ik met hem ergens ten zuiden van Leeuwarden liep 

te wandelen deed hij dat ook een keer. Waar precies weet 

ik niet meer… Gelukkig maar, want met alle drukte hier 

rond de Culturele Hoofdstad moet je er toch niet aan 

denken dat er straks ook nog eens boortorens worden 

neergezet. 

In die korte tijd raakten we erg gehecht aan Dwoembo, 

maar vorige week was hij plotseling verdwenen. 

Spoorloos... We hebben een angstig vermoeden dat een 

van de grote oliemaatschappijen er de hand in heeft! 

Natuurlijk kan ik exact aanwijzen waar hij in de schuur 

heeft gestaan en ook Rifak en Eve Foetsji zou ik nog heel 

goed kunnen beschrijven, maar die zijn helaas per vliegtuig 

richting noorderzon of een dergelijke bestemming 

vertrokken... Foetsie! 

Voorlopig passen wij in elk geval niet meer op andermans 

huisdieren. Wie er zelf niet op kan passen moet maar zo’n 

leuk elektronisch robothondje aanschaffen. Dat kun je 

gewoon meenemen op vakantie! 
 

Krekel 

Goudenregenstraat 77 

Website: defontein058.nl 
 

Iedere woensdagmorgen 

koffiedrinken van 9.30-11.00 

uur 
 

Iedere zondag dienst 

om 9.30 uur (er worden 

periodiek jongerendiensten gehouden). Er is kinder-

nevendienst en oppas voor de kleintjes. 
 

Zondag 23 september Startzondag met feestelijke dienst, 

koffiedrinken en lunch, presentatie van de verschillende 

taakgroepen. Aanvang 9.30 uur. Welkom! 
 

Donderdag 27 september en 4 en 11 oktober 

Drie cursusavonden over de Heilige Geest. 

Aanvang 19.30 uur. Kosten 10 euro voor drie avonden 

Info en opgave: germenvanijs@upcmail.nl 

 

Zondag 7 oktober Sing In met Multicultureel 

Gospelkoor All for One. Aanvang 19.00 uur.  

Toegang vrij. 

Zaterdag 15 december 

Advent/Kerst Sing In  

bij kaarslicht 

Aanvang 19.30 uur  

Toegang vrij 
 

Kerst-Kuier 2018 ! 

Maandag 24 december Kerst-Kuier door de wijk. 

Een kuier in kerstsfeer waarbij onderweg verschillende 

kersttaferelen worden uitgebeeld. Bij deze wandeling 

ontbreken natuurlijk een hapje en drankje niet.   
 

Vrijdagavond 28 december Oudejaars-conference door 

Rob Favier Op humoristische wijze zal Rob Favier het 

publiek meenemen langs de gebeurtenissen 

van het afgelopen jaar.  
_____________________________________________ 

Koepeltheater 

Informatie over het 

theaterprogramma van de 

vroegere Koepelkerk 

vindt u op de website: 

www.koepeltheater.nl 
Daar kunt u zich ook 

inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat u als eerste op de 

hoogte bent van het nieuwe programma. Het gebouw 

heeft een zeer goede akoestiek en het nieuwe 

theaterprogramma voor 2018/2019 wordt - volgens de 

informatie die wij hebben - zeer binnenkort 

bekendgemaakt. 

  

mailto:germenvanijs@upcmail.nl
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Puzzel:  Weet u de antwoorden? 
Verschillende antwoorden zijn in deze wijkkrant te vinden! 

Neem van elk antwoord de beginletter (van 3. de 2e letter). 

Zo ontstaat een woord van 10 letters. Dat is de oplossing 

van deze puzzel. Tussen haakjes is aangegeven uit hoeveel 

letters elk antwoord bestaat. 
 

1. Vrijwilligers van Oldegalileën/Bloemenbuurt 
waren bij de première van deze film op het 
Wilhelminaplein. (6 letters) 

2. In Leeuwarden geboren grafisch kunstenaar, tot 
28 oktober is er van hem een tentoonstelling in 
het Fries Museum. (6) 

3. 2e letter van de achternaam van Senan, opbouw-
werker Netwerkcentrum. (7) 

4. Park tussen Pasteurweg en Archipelweg, genoemd 
naar de grondlegger van Esperanto. (12) 

5. Hier bouwde W.C. de Groot op nummer 41-43 
een huis waar hij de laatste 27 jaar van zijn leven 
woonde. (8) 

6. Uitgever van deze krant. (14/4/4) 
7. Vroegere buitenplaats aan het Vliet, waarnaar een 

straat in de Saskia Buurt is genoemd. (10) 
8. Voornaam van de heer Sikma, Leeuwarder 

schilder. (4) 
9. Franse theatergroep, die met zijn reusachtige 

marionetten naar Leeuwarden kwam. (5/2/4) 
10. Kerkgebouw in de wijk, nu theater. (10) 

 
Stuur de oplossing met uw adresgegevens voor 1 

november naar wijkkrantoudoost@gmail.com of lever die 

in bij De Klomp, Insulindetraat 27. De winnaars worden 

getrokken uit de goede inzenders en in de volgende 

wijkkrant bekendgemaakt. De prijzen die je kunt winnen 

blijven een verrassing! 
 

De oplossing van de vorige puzzel was: Culturele 

Hoofdstad. De 1e prijs, het boek ‘Steeds Leuker’ van 

Jelle Hermus - beschikbaar gesteld door de redactie - ging 

naar Tjittie de Vries. De 2e prijs, een gratis knipbeurt, 

beschikbaar gesteld door KapSalon Haan, Papaverstraat 

37 ging naar Ingeborg Prose. Dit keer ook een 3e prijs: 

Een bioscoopbon van 10 euro, beschikbaar gesteld door 

een anonieme gever, ging naar Peter Pol. 

Alle winnaars hebben de prijs inmiddels ontvangen. 

Vindt u het leuk om ook een prijs beschikbaar stellen voor 

een van de volgende winnaars, laat dit dan weten via 

wijkkrantoudoost@gmail.com 

 

 

In de ban van de Reuzen 

 

Twee reebruine ogen… 

keken heel Leeuwarden aan. 

 

De mooiste… van de wijk 
Dit keer de mooiste straatnaam. 
 

 
 

 
 

Sluit even je ogen en denk aan de drukke Kalverstraat in 

Amsterdam. Kijk dan eens naar de Kalverstraat hier in 

Leeuwarden en geniet van de rust.  
 

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, stuur het dan met foto en een 

korte tekst naar: wijkkrantoudoost@gmail.com 

 

Van de redactie: Denk en schrijf mee, 

het is ook jouw wijkkrant! 
 

Heb je een verhaal, een mededeling, een foto met 

onderschrift of gewoon een goed idee? Mail dan naar: 

wijkkrantoudoost@gmail.com 
Deadline voor het volgende nummer: 20 november 2018 
 

 

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

weigeren of te redigeren. Anonieme inzendingen worden niet 

geplaatst. Ondanks alle zorgvuldigheid die we in acht nemen 

kunnen er in alle dynamiek fouten ontstaan. Wij aanvaarden 

daarvoor geen verantwoordelijkheid. 

 

Uitgever: Netwerkcentrum Oud Oost 

Medewerker Sociaal Wijkteam: Jos Bouwhuis 

Redactie Oldegalileën/Bloemenbuurt: Anja Dijkema 

Eindredactie: Leo Stam 

 

Met dank aan alle vrijwilligers (dat zijn ook reuzen) 
die meehelpen met de verspreiding. 

 

En we noemen nog een reus: 

Maarten van der Weijden! 

mailto:wijkkrantoudoost@gmail.com
mailto:wijkkrantoudoost@gmail.com
mailto:wijkkrantoudoost@gmail.com

