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1e jaargang nummer 3, december 2018 

Enthousiasme voor Netwerkcentrum 
Sinds het Netwerkcentrum Oud Oost begin dit jaar 

over De Klomp kan beschikken is dit het kloppend 

hart van het Netwerkcentrum geworden. Hier worden 

ideeën ontwikkeld en plannen gemaakt. Hier kunnen 

studenten stage lopen en krijgt iedereen een kans. 

Veel mensen die een keer komen kijken zijn 

enthousiast. 

Zo schreef gemeenteraadslid Femke 

Molenaar na een werkbezoek: 

“Bijzondere ervaring in Netwerk-

centrum Oud Oost met Senan Hubanic. 

Ik draaide even mee in de wereld waar 

alles kan en iedereen welkom is (die iets 

in of met zijn/haar leven wil) in hartje Cambuur.  

Waar sport en bewegen worden ingezet om sociaal sterker 

te worden, waar jonge sociaal werkers in opleiding 

onderzoek doen naar buurtcoherentie en welkome 

toevoegingen, die ze vervolgens gaan ontwikkelen.  

Waar koken en samen eten kan en waar korte lijnen zijn 

met Cambuur. Daarna naar de Werkplaats Oud-Oost die 

nu is ondergebracht is in de Ouddeelstraat, waar volgens 

hetzelfde principe - alles kan, wat wil je? - mensen die 

voorheen van het ene reïntegratietraject in het andere 

kwamen, gewoon mogen zijn en vanuit die instelling en 

ruimte het beste in zichzelf en hun omgeving teweeg-

brengen... Ook jonge ondernemers die vanuit hun passie, 

kennis of kunde een bedrijf willen starten maar hiervoor 

wat hulp of inzet nodig hebben, kunnen hier terecht.  

Roerend, inspirerend en krachtig...” 
_____________________________________________ 

Koken in de wijk 
Koken in de wijk is een initiatief van Netwerkcentrum 

Oud Oost. Van de wijk voor de wijk, we koken samen, 

eten samen en maken het gezellig. Samen met mijn 

trouwe partner Mike en variërende mensen uit de wijk 

maken we de maaltijden. Ik (Jefta) heb aardig wat horeca-

ervaring en Mike is een goed gemotiveerde startende kok. 

We koken graag met verse, zorgvuldig uitgezochte 

producten. Zo hebben we ook veel geluk met groentes die 

gedoneerd worden uit de stadstuin in Techum. 

 

 

Voor 2 euro kunnen mensen lekker en gezond komen 

eten. Iedereen die thuis moeite heeft met koken of zich 

wat alleen voelt, kan komen. Of gewoon omdat je lekker 

wilt eten natuurlijk! Harstikke gezellig. Iedereen is welkom, 

meld je aan en kom gezellig langs. Het team aan de 

voorkant verwelkomt u met een warm bakje koffie of thee. 

Graag tot ziens!                                Team koken in de wijk. 
Email: koken@netwerkcentrumoudoost.nl 

Tel: 06-478 987 39 

Facebook: https://www.facebook.com/kokeninde.wijk 

Jefta 

 

_____________________________________________ 
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Netwerkcentrum Oud Oost - De Klomp 
Insulindestraat 27 
8921 JW Leeuwarden 
www.netwerkcentrumoudoost.nl 
Tel: 06-394 189 83 
 

Jong en oud van harte welkom om bij De Klomp de 
hele dag door langs te komen voor een kop thee of 
koffie en uiteraard om mee te doen aan de geplande 
activiteiten. 
 

Openingstijden: 
Maandag, dinsdag, woensdag 09:30 - 15:30 uur 
Donderdag 09:00 - 15:30 
 
Maandag 
09:30 - 12:00 uur Kracht van het oplossen  
09:30 - 13:30 uur Kledingwinkel You’re Invited: 

gratis kleding voor minima! 
19:00 - 23:00 uur Gaming voor jongeren door  

Leeuwarder Collectief.* 
 

Dinsdag 
13:00 - 14:00 uur Lunchen in de Klomp € 2,- 
 

Woensdag 
09:30 - 11:00 uur Bloemenwinkel 
19:00 - 21:00 uur Art sessies voor jongeren door 

Leeuwarder Collectief.* 
 

Donderdag 
09:00 - 11:00 uur Taalpunt voor mannen 
09:30 - 13:30 uur Kledingwinkel You’re Invited:  

gratis kleding voor minima! 
13:00 - 14:00 uur Koken in de wijk  

voor € 2,- eet u mee!  
 

*Voor informatie over de activiteiten die door Leeuwarder 

Collectief worden georganiseerd kunt u contact opnemen 

met: Florian (06-266 596 67) of Ruben (06-453 965 78) 

 
De kledingwinkel heeft veel kleding en deze kleding is 
gratis. Een eigen bijdrage is welkom. Kleding die u niet 
meer gebruikt kunt u doneren aan de kledingwinkel in 
Netwerkcentrum De Klomp. 
 
Elke dinsdag en donderdag is er om 13.00 uur Koken in 
de Wijk. Je kunt voor slechts € 2,- mee komen eten bij 
ons in de Klomp. Heb je zin om te komen helpen? Dan 
ben je bij ons van harte welkom om mee te helpen in de 
keuken. 
 

Vanuit de bloemenwinkel worden ook bloemstukjes 
gemaakt voor de thuiswedstrijden van Cambuur. Interesse 
in een bosje? Ook u kunt een mooi bosje bloemen kopen 
voor weinig geld. 
_____________________________________________ 

Stagiairs actief in de wijk 

Dit zijn de stagiairs van het Netwerkcentrum Oud Oost. 
Zij gaan de komende tijd de wijk in, en u kunt hen tegen-
komen in De Klomp. Het zijn allemaal studenten die voor 
het tweede jaar van hun studie Social Work aan de NHL 
Stenden hier stage lopen. 
 

 
 

V.l.n.r.: Saskia, Denait, Timo, Mirte, Rebecca, Linus, Melissa, 

Folmer en Harry. 

_____________________________________________ 

Mike Fokkema is een held! 
Dat was in elk geval 

de mening van veel 

mensen die op 

Facebook lazen dat 

hij op een zeer 

koude avond (het 

vroor) een kat uit 

een boom had gered. 

Heldhaftig was het 

zeker! De brandweer wilde niet komen, omdat de kat nog 

geen 48 uur in de boom zat. Mike kon het niet over zijn 

hart verkrijgen een kat in die kou in een boom te laten 

zitten en reed met de dierenambulance - waar hij voor 

werkt - naar de plaats des onheils in Heechterp.  

Daar klom hij een ladder op en nog een paar meter verder 

zelf de boom in. Het tegenstribbelende dier onder zijn jas 

gestopt en weer naar beneden. Kat gered! 

Mike is ook een beetje onze Mike, omdat hij al een paar 

jaar meekookt bij Koken in de Wijk. Mike werd in 1992 

geboren in Leeuwarden, volgde twee jaar een ICT-

opleiding, maar voelt zich beter thuis in de keuken. Sinds 

kort heeft hij parttime werk gevonden bij het Van der 

Valk Hotel Leeuwarden in Techum, waar zijn vrolijke 

karakter en werklust beslist ook zijn opgevallen.

http://www.netwerkcentrumoudoost.nl/
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Werkplaats Oud Oost 
De werkplaats is een plek waar iedereen zijn ding kan 

doen. Het belangrijkste is dat je niet thuis hoeft te zitten. 

Net als het Netwerkcentrum maakt de werkplaats ook 

onderdeel uit van Stichting Werkplaats Oud Oost.  

We zijn geopend op maandag t/m donderdag van 09:00 

tot 15:00 uur. Mocht je zin hebben om eens langs te 

komen, maak dan gerust een afspraak met ons.  

Als je interesse hebt om bij ons aan de slag te gaan kan dit 

via je wijkteam of door rechtstreeks een afspraak te maken. 

Er zijn bij ons op de werkplaats verschillende afdelingen 

waar je als vrijwilliger bezig kunt zijn. Momenteel hebben 

we de volgende afdelingen: 

● Fietsafdeling 

● Metaalafdeling 

● Houtafdeling 

● Tuinafdeling 

Naast deze werkzaamheden hebben we ook geregeld 

andere klussen ertussendoor. Het komt erop neer dat je je 

nooit hoeft te vervelen bij ons. Ook is er altijd ruimte om 

iets voor je zelf te doen tussen de vaste werkzaamheden 

door. 

Wij zijn te vinden op het volgende adres: 

Ouddeelstraat 9, 8936 AZ Leeuwarden 

Je kunt ons bereiken via het contactformulier op onze 

website www.werkplaats-oudoost.nl of via je lokale 

wijkteam. Ook kun je ons direct een mail sturen: 

info@werkplaats-oudoost.nl 
 

Menno Dijkstra 
 

Locatiemanager bij de Werkplaats Oud Oost is Albert 

Ronner, hij heeft de dagelijkse leiding en is van 09:00 tot 

15:00 uur van maandag t/m donderdag bereikbaar op zijn 

mobiele nummer: 06 18 77 24 34. 

 

 
 

 

Albert Ronner is een geboren Leeuwarder. Hij heeft in de 

bouw gewerkt, her en der achter de bar gestaan en ook 

zeven jaar lang een eigen horecaonderneming gehad.  

Nu voelt hij zich erg goed thuis in zijn functie bij de 

Werkplaats. Hij is vol lof over zijn medewerkers en vertelt 

enthousiast over wat er allemaal op de houtafdeling 

gebeurt. Heel dankbaar is hij ook voor de tuinploeg: 

“Echte bikkels zijn het. Ze werken gewoon door, regen of 

geen regen, maken dingen af ook als de tijd erop zit en 

doen vaak meer dan is afgesproken.”  
 

Samen met Menno Dijkstra vormt Albert al vijf jaar lang 

een goed functionerend team. Menno doet de meeste 

administratie en beheert het internetverkeer, Albert heeft 

meer direct contact met alle medewerkers, bedrijven en 

instanties. Menno is geboren in de Wâlden, Noordbergum, 

en woont sinds tien jaar in Leeuwarden. Hij werkte in de 

bouw, ook als rietdekker, en volgde een hoveniers-

opleiding. Wegens een afwijking in zijn knieën kan hij in 

de praktijk dat werk niet doen en heeft hij zich bekwaamd 

in werk achter de computer. 
 

Wie kan bij de Werkplaats Oud Oost komen werken? 

De gemeente Leeuwarden en met name de wijkteams 

hebben hierin een belangrijke stem. In principe werkt 

iedereen als vrijwilliger, hoewel er ook plaats is voor 

mensen die een taakstraf hebben gekregen. 

Het is voor iedereen beter om actief en onder de mensen 

te zijn dan te veel thuis te zitten. Het is ook veel gezonder 

en voorkomt ziekte. Bij de ruim opgezette werkplaats zijn 

daarvoor mogelijkheden genoeg. Daarbij komen dan nog 

de buitenactiviteiten, zoals tuinwerk en verhuizingen.  

Wel moeten daar dan ook de logistieke mogelijkheden 

voor zijn en niet twee van de drie voertuigen defect zijn, 

zodat een verhuizing niet kan doorgaan.  

Wie ‘van hogerhand’ kijkt daar eens naar? 

 

Wat opvalt is de relaxte sfeer waarin wordt gewerkt.  

In de ruime kantine staat ook een biljart, geschonken door 

Elkien. Aan het einde van de maand is er gelegenheid voor 

een hapje en drankje met elkaar. 

Je zou er zo aan de slag willen gaan! 
 

Leo Stam 
 

 
 

In het volgende nummer wil Albert graag Martin (links) aan het 

woord laten, die op de houtwerkplaats de mooiste dingen maakt.  

http://www.werkplaats-oudoost.nl/
mailto:info@werkplaats-oudoost.nl
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Studenten organiseren succesvolle 

rommelmarkt in De Klomp

 
 

Op 20 oktober werd er een rommelmarkt georganiseerd in 

De Klomp van het Netwerkcentrum Oud Oost.  

Het was een zeer geslaagde dag met een mooie opkomst. 

De rommelmarkt was georganiseerd door de studenten die 

stage lopen bij het Netwerkcentrum. Op deze manier was 

er veel contact tussen bewoners, studenten en mede-

werkers van het Netwerkcentrum.  Er waren verschillende 

activiteiten, zoals een loterij met sponsoren uit de buurt, 

heerlijke broodjes gemaakt in het Netwerkcentrum, en een 

speelhoek voor de kinderen.  

Via deze weg wil het Netwerkcentrum iedereen die langs-

kwam, de mensen die hun spulletjes verkochten en de 

vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun komst. Tot snel! 
 

Folmer 

_____________________________________________ 

BijenFlinterLint-project Techum 

 
Het BijenFlinter Lint-project is een burgerinitiatief van o.a. 

Margaretha Posthumus en Marten de Boer dat 14 dorpen 

en 100 km bermen omvat tussen Leeuwarden en Sneek.  
 

 

Het project zet zich in voor meer bloemen en bio-

diversiteit in de bermen en is mede mogelijk gemaakt door 

donaties van burgers. Zo kan iedereen 1 meter BFL 

adopteren.  
 

Afgelopen juli hebben 80 leerlingen van OBS De Pionier 

samen met het BijenFlinterLint 600 vierkante meter met 

bloemen voor alle soorten insecten ingezaaid bij de 

stadstuin in Techum. Nu komt er opnieuw twee hectare 

grond beschikbaar voor het BijenFlinterLint-project.  

Wij zoeken enthousiaste bewoners die met ons willen 

meedenken. Meld je aan! 
 

Het BijenFlinterLint heeft een eigen website en een 

Facebookpagina voor meer informatie: 

https://bijenflinterlint.jimdo.com 

https://www.facebook.com/bijenflinterlint 
 

Mirte 

_____________________________________________ 

Nieuwe kapsters bij De Klomp 

Na het vertrek van 

kapper Glen - die 

een betaalde baan 

heeft gevonden na 

twee jaar vrijwilliger 

als kapper bij  

De Klomp - heeft 

de Kapsalon Oud 

Oost een tijdje 

leeg-gestaan.  

Met de komst van 

Lea Woudstra en haar dochter is daar verandering in 

gekomen.  

Lea en haar dochter zijn vanaf dinsdag 20 november 

enthousiast aan de slag gegaan. Ze zijn uiteraard te vinden 

in de ruimte in De Klomp waar ook Glen werkte. Die liet 

zijn zelfgemaakte kaptafel achter, en verder brachten de 

dames ook hun eigen spullen mee. 

Ervaring hebben ze genoeg - Lea zo’n 25 jaar - en ook veel 

enthousiaste plannen. Ze wil bijvoorbeeld workshops 

visagie gaan geven en zet zich graag in voor mensen die 

het moeilijk hebben. Zieken die niet naar de kapsalon 

kunnen komen wil ze ook wel thuis gaan knippen.  

Het liefst wil ze verder uitbreiden, in januari naar Grou en 

later ook naar Heerenveen en Sneek.  

Lea houdt van uitdagingen en gaat werken onder de naam: 

No Limits Hairstyling 
De salon is open op dinsdag, woensdag en donderdag 

van 10:00 - 12:00 uur op afspraak (bel: 06 184 00 919), en 

van 12:30 - 15:30 uur kun je vrij binnenlopen. 

Voor mensen die het niet kunnen betalen blijft het gratis. 

 

  

https://bijenflinterlint.jimdo.com/
https://www.facebook.com/bijenflinterlint/
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058SamenSterk wint 1e prijs 
“Het was een prachtige dag, om nooit te vergeten”, zegt 

Jwan. Zij was er bij toen op 28 oktober bij het beweeg-

festival FestVitaal in Heerenveen de prijzen werden 

uitgereikt. Het ging om Het beste gezondheidsidee van 

Friesland, een initiatief van De Friesland zorgverzekeraar. 

Van de meer dan vijftig inzendingen waren de beste vijf 

geselecteerd, waarna het publiek via internet kon stemmen. 

Dat werd in Leeuwarden massaal gedaan op 

058SamenSterk van Jerrel Ramdat. 
 

Met busjes gingen meer dan 50 fans mee naar Heerenveen, 

voor een leuke dag vol activiteiten. Ook voor de kinderen.  

Het spannendste moment was uiteraard de prijsuitreiking. 

Pas op het laatste moment bleek dat Jerrel met 

058SamenSterk de 1e prijs kreeg! Iedereen juichte mee!  
 

 
 

Voor Jerrel - die alles op eigen initiatief en vrijwillig doet - 

een welkome aanmoediging om door te gaan. De prijs van 

7500 euro gaat hij gebruiken voor zaalhuur, sport- en 

spelmateriaal en voor uitbreiding van de activiteiten naar 

Bilgaard. Plannen zijn er ook voor een cursus 

zelfverdediging, een diëtist, yoga, gezond koken en een 

groentetuintje in Techum. 

Het gaat uiteindelijk om gezonder leven: bewegen met 

plezier, goede voeding en veel lachen met elkaar. Afvallen 

kan belangrijk zijn en zeker ook meer zelfvertrouwen 

opbouwen. Meer dan 60 mensen hebben al gemerkt hoe 

positief en hoe verrassend dit kan zijn. De activiteiten 

kunnen variëren van trefbal, voetbal, volleybal en 

basketbal tot wandelen, nordic walking, aqua aerobics, 

meedoen aan de Loop Leeuwarden of zelfs sjoelen. 

Je weet nooit wat je te wachten staat, maar het gaat 

allemaal in je eigen tempo en op je eigen niveau! 
 

Jerrel was ooit zelf  te zwaar en gebruikte medicijnen voor 

zijn suikerziekte. Hij ontdekte hoe belangrijk een gezonde 

levensstijl is en wilde dat ook aan anderen overbrengen. 

Daartoe volgde hij een LSR-opleiding, Leider Sportieve 

Recreatie, bij de bv Sport. 

Een aantal deelnemers is tussen de 10 en 30 kilo afgevallen 

en heeft minder medicijnen nodig. 

Regelmatig is er - op vrijwillige basis - een weegmoment. 

Jerrel gebruikt daarvoor een weegschaaal gekoppeld aan 

een app om het gewicht van de deelnemers te volgen. 
 

Zin om ook mee te doen? Deelname is geheel 

vrijblijvend! 058SamenSterk is te volgen op Facebook! 

Op het moment dat deze wijkkrant verschijnt zijn de 

volgende activiteiten gepland: 

Maandag 09:00 - 10:30 uur: MFC Het Mozaik, 

Droppingstraat 14 

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 

Yoga door Florian: 

Donderdag 20:00 - 21:00 uur: MFC Het Mozaik, 

Droppingstraat 14 
 

 
Na afloop van de training wordt er vaak nog gezellig thee en koffie 

gedronken, hier op een dinsdag in De Klomp. 

_____________________________________________ 

Kapper Glen vindt vast werk 
Glen volgde een kappersopleiding en kreeg via het 

Netwerkcentrum gelegenheid praktijkervaring op te doen.  

Bij De Klomp richtte hij zelf zijn Kapsalon Oud Oost in. 

Velen die onvoldoende budget hadden voor een kapper 

werden door hem gratis geknipt. Het goede nieuws is dat 

Glen intussen een betaalde baan heeft gevonden, waarmee 

wij hem van harte feliciteren! 

 
De kapsalon stond even leeg, maar intussen is een nieuwe kapster 

gevonden. Zie pagina 4. 
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Agenda Buurthuizen 

Buurthuis Tjerk Hiddes 

Tjerk Hiddesstraat 5.2, 8921 NM Leeuwarden 
 

 
 

www.buurthuis-tjerkhiddes.nl 
Tel: 06-519 648 92 
 
Buurthuis Tjerk Hiddes wordt gerund door een actief 
team. Hier worden veel activiteiten georganiseerd 
voor de buurtbewoners. Houd u van creatief bezig 
zijn of spelletjes, dan bent u van harte welkom! 
 

Activiteiten 
 

Maandag 
10:00 - 12:00 uur: Textielclub 
19.30 - 23.00 uur: Yoga 
 

Dinsdag 
13:30 uur: Creatieve activiteiten voor vrouwen 
19:30 uur: Ouders van autistische kinderen 
(Iedere 3e dinsdag van de maand) 
 

Woensdag 
13:30 uur: Inloopmiddag voor ouderen 
14:15 - 22:00 uur: Toneelavond 
14:30 - 16:00 uur: Sport en spel voor kinderen 
(10-12 jaar) 
 

Donderdag 
19:30 uur: Biljarten 
 

Vrijdag 
19:30 uur: Klaverjassen (Even datums) 
19:30 uur: Kinderdisco (Even datums) 
 

Elke maandagavond is er yoga, in twee groepen. Kom je 

aanmelden bij het buurthuis, of bel het telefoonnummer. 
 

Elke woensdagmiddag is er inloop voor ouderen. Hier 

kunt u een lekker bakje koffie of thee drinken. Een potje 

sjoelen of gewoon even gezellig praten. Iedereen is van 

harte welkom! 
 

Woensdagmiddag is er sport en spel voor kinderen.  

Dit wordt georganiseerd door Wellzo. 

Buurtpreventie Tjerk Hiddes 
Al 12 jaar lang is er een 

buurtpreventie actief in 

de buurt Tjerk Hiddes. 

Oprichter en coördinator 

Willem Vellinga zegt: 

“Wij zijn de oren en 

ogen van de wijkagent”.  
 

Door goede 

communicatie tussen de 

wijkagent en het 

preventieteam worden 

veel zaken snel 

aangepakt.  

Omdat er behoorlijk wat 

onrust in de buurt was 

heeft Willem Vellinga 12 jaar geleden een buurt-

preventieteam opgezet.  
 

Het team heeft al veel bereikt in deze jaren. Zo zegt de 

wijkagent dat het tegenwoordig één van veiligste 

buurten is van Leeuwarden. Met een groep van totaal 10 

mensen lopen ze in tweetallen elke dag een ronde door de 

buurt. Hierdoor kunnen zij snel problemen of overlast 

signaleren, en ook buurtbewoners weten het preventieteam 

te vinden om hun zorgen te delen.  
 

Hierdoor ontstaat er veel sociale controle in de wijk. 

Iedereen draagt zijn steentje bij aan een veilige buurt.  

Het preventieteam in Tjerk Hiddes was de inspiratiebron 

voor andere preventieteams in Leeuwarden. 
 

Folmer en Rebecca 

 

  

http://www.buurthuis-tjerkhiddes.nl/


7 
 

Buurthuis Welgelegen 
Willem Loréstraat 36-38, 8921 CK Leeuwarden  

 
 

www.buurthuiswelgelegen.nl 
Tel: 058-289 5736 
 

U bent van harte welkom voor een bakje 
Welgelegen of een gezellige activiteit in de 
centrale ontmoetingsplek van de Indische buurt.  
 

Het buurthuis is geopend wanneer er een activiteit wordt 
georganiseerd. Buiten de reguliere activiteiten worden er 
ook andere activiteiten georganiseerd. Deze staan op de 
Facebookpagina van buurthuis Welgelegen. 
 

Of u nu wilt komen schilderen, klaverjassen of gezellig op 
een vrijdagavond onder het genot van een drankje een spel 
wilt spelen: bij buurthuis Welgelegen bent u van harte 
welkom. 
 

Activiteiten 
 

Maandag 
13.45 - 16.00 uur: Schilderclub 
19.00 - 23.00 uur: Spelletjesavond/dartavond  
 

Dinsdag 
12.30 - 16.30 uur: Hobbycllub 
19.00 - 23.00 uur: Spellenclub Leeuwarden Miniatuur 
Games 
19.00 - 23.00 uur: Biljartclub ’t Keldertje 
 

Woensdag 
10.00 - 12.00 uur: Buurtatelier De Kameleon 
10.30 - 12.00 uur: Bakje Welgelegen 
19.30 - 23.00 uur: Country Linedance 
 

Donderdag 
20.00 - 23.00 uur: Klaverjassen 
 

Vrijdag 
19.00 - 23.00 uur: Spelletjesavond/dartavond 
 

Elke 2e en 4e vrijdag v/d maand om 13.45 uur Bingo! 
 

Elke dinsdagochtend organiseert Bonny Veenstra om 
10:00 uur het buurtatelier. Kom gezellig langs om samen 
met andere bewoners uit de wijk onder het genot van een 
kopje koffie creatief bezig te zijn. 

Buurthuis Cambuursterhoek 
Boerhavestraat 44, 8921 TL Leeuwarden 
 

 
 

www.cambuursterhoek.nl 

Tel: 06-512 383 32 

 

In buurthuis Cambuursterhoek is elke 

avond wel wat te doen. Kom langs voor een 

potje darten, bingo of op vrijdag gezellig een 

drankje doen. 
 

Activiteiten 

 

Maandag 

19.30 - 22.30 uur: Oefenen met artiesten 

 

Dinsdag 

19.30 uur: Darten 

19.30 - 21.30 uur: Knutselen en tekenen voor iedereen 

 

Woensdag 

20.00 uur: Bingo 
 

Donderdag 

Kom deze avond oefenen met een band! 
 

Vrijdag 

Elke vrijdagavond is er een inloopcafé met karaoke.  

 
Op de avonden dat er activiteiten zijn in Buurthuis 
Cambuursterhoek gaan de deuren al vanaf 19:00 uur open. 
U kunt dan uiteraard langskomen voor een drankje en een 
goed gesprek. 
 
Dit jaar organiseert het buurthuis Cambuursterhoek 21 

december een Christmas Party. Er zijn optredens van 

Mattin en Timeless, en in de pauze is er open mic.  

Een gezellige avond met een drankje in de kerstsfeer!  

U bent van harte welkom! Aanvang 20:00 uur. 

De entree is gratis.

http://www.buurthuiswelgelegen.nl/
http://www.cambuursterhoek.nl/


8 
 

De Skilder in beeld 

 
 

Verschillende hoekjes van de stad Leeuwarden heb ik in de 

loop der jaren geschilderd en getekend. De meeste hiervan 

bevinden zich in de collectie van het HCL, het Historisch 

Centrum Leeuwarden (vlak bij de Oldehove, Groeneweg 

1, Leeuwarden). 

 

Sloop en bouw zijn veelvoorkomende thema’s. Zo is er 

een tekening uit 2003 van de sloop van de van de 

Vegelinbuurt en een van het Europaplein in 2017. De 

oudste tekening van mij - althans in het HCL - is van 1979.  

 

Oud Oost is ook een veelvoorkomend thema. Hier 

eveneens de veranderingen. Zo tekende ik in 1983 de 

afbraak op de hoek Tjerk Hiddesstraat/Cambuursterpad. 

 

 
Uit de Bloemenbuurt/Oldegalileën is deze tekening van 

het voormalige pand van de Coöperatie Excelsior. 

(Beschikbaar gesteld door het Historisch Centrum Leeuwarden -  

evenals de foto bij de bushalte - met dank aan Klaas Zandberg) 

 

 

Eigenlijk was fotografie voor mij een voorloper van de 

tekeningen. Als jongeman had ik zo’n miniatuur 

fototoestel, waarmee ik in zwart/wit de veranderingen in 

het stadsbeeld vastlegde. De demping van het Vliet, maar 

ook een foto van het nog open water, een jaar eerder 

gemaakt. 

Zowel met deze foto’s, alsmede door middel van 

tekeningen kun je zien hoeveel er is veranderd. Oud Oost 

is hier geen uitzondering op, maar toch is Leeuwarden een 

relatief goed bewaarde stad. 

 

Naast de stadsgezichten maak ik maritiem werk, havens en 

schilder ik landschappen. Sinds 1978 ben ik 

vertegenwoordigd bij Galerie De Vis in Harlingen.  

De Friese landschappen zijn vrij impressionistisch 

geschilderd, vaak wordt het open landschap afgebeeld.  

De Greidhoek, Súdwesthoek, maar ook de wadden zijn 

favoriet. Het buitendijkse land bij Het Bildt is een 

blijvende inspiratiebron. 

 

Terugkomend op Leeuwarden: Ik geef ook lezingen over 

historisch Leeuwarden met beeldmateriaal van het HCL. 

Vanzelfsprekend gebruik ik hierbij ook tekeningen en 

foto’s die ik zelf gemaakt heb. Juist in zo’n presentatie zie 

je de verschillen tussen vroeger en nu. Vaak ook in het 

verloop van de afbraak of juist opbouw van de betrokken 

straten. 

 

Een van de 

mooiste foto’s 

van Oud Oost 

is gemaakt 

door Bas den 

Oudsten: Bij 

de buspaal aan 

de Bleeklaan 

staat een gezin 

te wachten op 

de bus naar 

Dokkum. Jaren vijftig. De Bleeklaan nog vol met 

klinkerstenen. De typerende gashouders zijn reeds lang 

verdwenen. Een beeld van een andere tijd. 

 

Tenslotte: Het Historisch Centrum Leeuwarden zal t.z.t. 

een tentoonstelling organiseren van mijn werk. Dit betreft 

dan een periode van een goede veertig jaar. 

 

Eddy Sikma 

 

. 
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 We hebben er allemaal mee te maken 

Bij u en uw buurtgenoten speelt vast wel eens de vraag hoe 

Omrin met uw afval omgaat. U heeft drie containers in uw 

tuin staan, u scheidt het afval zoals u gevraagd wordt te 

doen en vervolgens komt de vuilniswagen en die kiepert 

alles in een grote bak. Mooie boel. 
 

De vuilniswagen 

Graag wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om iets 

over de afvalinzameling vertellen. Ik ben Gemeenteraads-

lid en Leeuwarden is aandeelhouder van afvalverwerker 

Omrin. Ik mocht daarom op bezoek bij de afvalcentrale 

van Omrin in DKV (onder sommigen van u ook wel 

bekend als H’veen) om het proces van afvalverwerking te 

bekijken. 

U mag als bewoner van Oud Oost overigens ook op 

bezoek bij Omrin. Ook wil de afvalverwerker graag de 

vuilniswagen door u laten bezichtigen zodat u kunt zien 

hoe de containers geleegd worden. Wilt u dat? Meldt het 

dan even bij het wijkpanel, buurthuis of het Netwerk-

centrum Oud Oost. 
 

Afval = grondstof 

Omrin is de Friese vertaling voor kringloop, en kringloop 

wordt ook wel vertaald als ‘circulaire economie’. Dat is een 

term die veel gebruikt wordt omdat we tegenwoordig 

anders tegen afval aan zijn gaan kijken. Het wordt nu 

grondstof genoemd. Dus u verzamelt grondstoffen voor 

nieuwe producten. Zo komt uw magnetronmaaltijd-

verpakking niet in het milieu terecht, maar bijvoorbeeld als 

bodem van een stofzuiger. U draagt dus dagelijks bij door 

uw glas in de glasbak te gooien, kleding naar het Leger des 

Heils te brengen, oud-papier voor Cambuur te verzamelen, 

oude meubels naar de kringloopwinkel en huishoudelijke 

technische apparaten naar het repair cafe te brengen. Soms 

zijn er ook initiatieven om oud of kapot speelgoed in te 

zamelen, of flessendoppen. Op deze manier scheidt u het 

afval nog voor het bij Omrin in de scheidingsfabriek komt. 

Dat maakt het proces goedkoper waardoor het steeds 

interessanter wordt om te gaan hergebruiken. 
 

Op de lopende band 

In die fabriek komt de 

inhoud van uw 

container op de 

lopende band terecht 

en wordt plastic 

gescheiden van de 

PET-flessen (voor PET 

is geen kringloop 

mogelijk) en blik van 

etensresten. Enorme 

magneten pakken 

metaal tussen de 

melkverpakkingen weg. 

Et cetera et cetera...  

 

… en aan het 

einde van de 

cyclus zitten er 

mensen die 24 

uur per dag, in 

ploegendienst, 

de oude 

schoenen 

ertussenuit 

vissen.  

 

 

 
 

Energiecentrale 

Van het afval worden balen geperst vol met blik, 

(frisdrank)verpakkingen of 

plastic zakjes.  

Deze balen worden 

vervolgens vervoerd naar 

producenten die ze her-

gebruiken. Omrin zelf is 

energieproducent van 

groene stroom en groen gas 

waar bussen en auto’s op 

rijden. De lantarenpalen in 

uw wijk branden op energie 

uit de Reststoffen Energie 

Centrale (REC) in 

Harlingen. 
 

Zwart plastic 

Een handig weetje voor u is dat zwart plastic niet verwerkt 

kan worden. Dus als u bijvoorbeeld een tray plantjes 

koopt, denk er dan om dat u de terracotta plantenbakjes 

kiest. En weet: afval scheiden heeft beslist zin! Maar een zo 

leeg mogelijke container aanbieden aan Omrin, door zelf 

de eerste afvalscheiding te maken, is nog beter.  
 

Tip 

Organiseer met uw wijkpanel of buurthuis eens een 

bezoek aan Omrin. Dan kunt u met eigen ogen zien hoe 

uw afval verwerkt wordt tot grondstof. 
 

Veel succes! 
 

Andries Bergsma, 

Raadslid voor PAL GroenLinks  
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De clown 
Hij groeide op aan het Cambuursterpad, vlakbij de 

Kalverstraaat in Leeuwarden. Het was een aardige jongen, 

iedereen vond hem sympathiek. Hij kon helaas de lessen 

op school niet altijd goed volgen. Zijn humor had de 

overhand en leerkrachten hadden moeite om hem in toom 

te houden. 

Iedereen zei 

tegen hem:  

“Jij moet clown 

worden”.  

En dat werd hij 

ook. En wat 

voor een! Alle 

mensen kreeg 

hij aan het 

lachen en als hij als cliniclown een ziek en eenzaam kind 

aan het lachen kon brengen lachte hij zelf van binnen nog 

het meest. 
 

Maar toen hij een kinderafdeling binnenstapte, waar 

iedereen gebiologeerd naar Bassie en Adriaan zat te kijken 

- altijd weer die Bassie - vond hij zichzelf maar een 

waardeloze clown en besloot hij zelfmoord te plegen. 
 

Herman Brood doe ik niet na, ik spring niet van een of 

ander kut-hotel in Amsterdam af, dacht hij nog. 
 

In clownspak nam hij de trein naar Den Haag en de tram 

naar Scheveningen. Hij zag er goed uit in dat clownspak. 

Iedereen lachte naar hem en hij lachte terug. Het deed 

niets af aan zijn voornemen. Schijnbaar vrolijk wandelde 

hij de pier af en dook tot ieders verbazing het water in 

richting Engeland met het doel onderweg te verzuipen. En 

hij zwom en hij zwom en hij zwom. Zijn schoenen trapte 

hij meteen al uit, zijn kleren trok hij later uit, zodat hij 

alleen in een zwembroek verder zwom en zwom en zwom. 

Zijn rode clownsneus verloor hij ook nog en na een lange 

zwemtocht viel hij uitgeput op een strandje neer. 
 

Hoelang hij daar lag wist hij niet, maar ineens pakte een 

vrouwenhand zijn hand en hij ging staan. Dat hij zo lang 

was daar schrok ze niet van. Ze keek alleen maar naar zijn 

zwembroek en zei: “I can see you’re from Europe, in 

England men are smaller. I’m Theresa”. Hij wist niet wat 

te zeggen, wist zijn eigen naam niet eens meer. Na drie 

koppen thee, waarbij hij steeds moest uitleggen: no milk 

today, wist hij te zeggen: “Theresa? May?”. De conversatie 

verliep steeds beter en het werd uiteindelijk een lange, hete 

nacht. 
 

Dus, als het toch nog iets wordt tussen Engeland en 

Nederland hebben we dat misschien wel aan deze dappere 

buurtgenoot te danken. 
 

Krekel 

Wijkbewoner in beeld 

Sierk Pasveer, ‘kunstenaar in ruste’ 
Het trok de aandacht 

van kranten en zelfs 

van de nationale 

televisie, en het valt 

iedereen op die langs 

de Dokkumerstraat 

loopt: het witte 

polyester Paard van 

Pasveer. 

Voor 100 euro 

gekocht van een 

mede-kunstenaar in 

geldnood en samen 

over straat gedragen 

naar de tuin van 

Pasveer. 

Vastgezet in beton, 

dat wel, want echt 

zwaar is het niet. 
 

Sierk Pasveer werd in 1946 geboren in de Leeuwarder wijk 

Heechterp. Door de slechte omstandigheden in die tijd - 

ook in het gezin - ging hij op zijn 9e naar een instelling in 

Ermelo om pas op zijn 18e weer terug te komen bij zijn 

ouders in Leeuwarden. Hij werkte in keukens, in een hotel, 

bij een banketbakker, als kok-matroos bij de kustvaart en 

later ook bij een staalbedrijf.  
 

 
 

Hoewel hij al heel jong goed kon tekenen en bijvoorbeeld 

heel grote Disneyfiguren maakte, was hij als schilder een 

laatbloeier. Hij maakte vooral na zijn 40e honderden 

schilderijen en kwam destijds ook in de BKR-regeling 

terecht, een manier voor beeldend kunstenaars om een 

inkomen te krijgen. Wel moesten alle kunstwerken 

daarvoor worden ingeleverd. Sierk Pasveer doet het nu 

rustig aan. Hij wandelt veel en neemt dan zijn vriendin 

Lumnie in een rolstoel mee.  

 

Leo Stam  
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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 een kindernevendienst en oppas voor 

de kleintjes. 
 

Zaterdag 15 december 

Advent/Kerst Sing In  

bij kaarslicht m.m.v. Vocaal 

Ensemble Kavoco uit 

Kampen. Hendri Westra 

marimba en Gerk Venema, 

orgel. Aanvang 19.30 uur, toegang vrij. 
 

Vrijdagavond 28 december  

Oudejaarsconference door Rob Favier  
Op humoristische wijze zal Rob Favier het publiek 

meenemen door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Het belooft een bloedstollende en hartverwarmende 

voorstelling te worden. Goed voor hart en bloedvaten en 

voor de lachspieren en traanbuisjes. Een avond vol humor 

en serieuze trekjes als afsluiting van het jaar 2018  

Meer info en reservering: www.events4christ.nl 
 

‘Passie en Pasen in Porselein’  

Van vrijdag 22 t/m vrijdag 29 maart 2019 wordt in de 

De Fontein Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden een 

bijzondere expositie gehouden van Bijbelse taferelen met 

porseleinen poppen. Ruim 20 Bijbelverhalen zijn 

uitgebeeld in taferelen. Daardoor worden de Bijbel-

verhalen, die doorgaans alleen worden gelezen, heel 

aanschouwelijk. 

____________________________________________ 

Katholieke Kerstvieringen 

2, 9, 16 en 23 december 11.00 - 12.00 uur:  
In de Bonifatiuskerk (Bonifatiusplein 20) gaan de kinderen 
bij het eerste deel ven deze adventsdiensten naar de 
kinderkerk. Daar wordt het verhaal van Jozef gevolgd en 
van allen die dromen over vrede en gerechtigheid.  
De kinderen sluiten bij het laatste deel van de viering weer 
aan. Op kerstavond 24 december wordt het om 19:00 uur 
afgesloten met een gezinsdienst en kerstmusical in de 
Dominicuskerk (Harlingerstraatweg 26). 
 

24 december 22.30 uur: kerstnachtviering in de 
Bonifatiuskerk (Bonifatiusplein 21) 
 

25 december 11.00 uur: kerstviering in de Bonifatiuskerk  
 

26 december 11.00 uur: kerstviering in de Dominicuskerk  
 

Iedereen is van harte welkom! 
 

 

Kapel Sint Jozef (Eestraat 15) 

24 december 17.00 uur: kerstviering kapel Sint Jozef 
(voor de ouderen) 
Elke zaterdagochtend om 10:00 uur is er een viering in 

de kapel! 

___________________________________________ 

GKV De Morgenster, preekrooster 
Zondag 2 december 2018 - 1e Advent 
 09:30 uur: ds. S.S. Braaksma, Leeuwarden 
 16:30 uur: ds. A. Mak (CGK), Broeksterwoude  
Zondag 9 december 2018 - 2e Advent 
 09:30 uur: ds. S.S. Braaksma, Leeuwarden  
  Voorbereiding Heilig Avondmaal 
 16:30 uur: ds. J.H. Tempelman, Drachten 
Zondag 16 december 2018 - 3e Advent 
 09:30 uur: ds. S.S. Braaksma, Leeuwarden  
  Viering Heilig Avondmaal 
 16:30 uur: ds. J.D. van 't Zand, Sneek  
  Viering en nabetr. Heilig Avondmaal 
Zondag 23 december 2018 - 4e Advent 
 09:30 uur: ds. S.S. Braaksma, Leeuwarden 
 16:30 uur: ds. T. Dijkema, Enumatil  
Maandag 24 december 2018 - Kerstnacht 
 19:00 uur: Kidskerstnachtdienst 
Dinsdag 25 dececember 2018 - Kerst 
 09:30 uur: ds. S.S. Braaksma, Leeuwarden 
Zondag 30 december 2018 
 09:30 uur: ds. S.S. Braaksma, Leeuwarden 
 16:30 uur: ds. H.J.J. Pomp 
Maandag 31 december 2018 - Oudjaar 
 19:30 uur: ds. S.S. Braaksma, Leeuwarden 
 

 

_____________________________________________ 

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. 

  

http://www.events4christ.nl/
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Puzzel: 

Vul de ontbrekende woorden in.  

De beginletters daarvan vormen een nieuw woord  

van 14 letters. Dat is de oplossing! 
 

Met je  ….  in de boter vallen. 
Het  ..  van Columbus. 
Het hart op de  ….  hebben. 
Het paard achter de  …..  spannen. 
Een  ….. bruggetje. 
Goede  ….  is duur. 
De  …  de bel aanbinden. 
Geen  …….  pijn hebben. 
Een vreemde  ….  in de bijt. 
Van de  ….  een deugd maken. 
Bûter, brea en griene ……  
Dat is een  …  uit mijn lijf. 
Elk meent zijn  …  een valk te zijn. 
Zo stil als een  ….  
 
Stuur de oplossing met uw adresgegevens voor 1 februari 

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: Reuzenwerk. 

De 1e prijs, een appeltaart en bloemen van de Klomp ging 

naar Arjen, Hilde, Nella en Kyra. De 2e prijs, een boekje 

met eerder geschreven columns van Krekel: ‘Krekel, het 

avontuur van een columnist’,  ging naar Christina Dijkstra. 

De 3e prijs: Een gratis knipbeurt door de kapper van de 

Klomp ging naar Ruth van Bruggen. 

Alle winnaars hebben de prijs inmiddels ontvangen. 

Vindt u het leuk om ook een prijs beschikbaar te stellen 

voor een van de volgende winnaars, laat dit dan weten via 

wijkkrantoudoost@gmail.com 

_____________________________________________ 

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. 

De mooiste… van de wijk 

Dit keer het mooiste buurthuis. 
 

 
Tjerk Hiddes, Cambuursterhoek, Welgelegen en Oldegalileën. 

Misschien is dat oude pand in Oldegalileën nog wel het mooiste. 

Het was ooit een buurthuis en is bedoeld om weer een buurthuis 

te worden, maar hoe lang gaat dat duren? Hopelijk zijn de 

bewoners van Oldegalileën/Bloemenbuurt voorlopig welkom in 

een van de andere buurthuizen?  

  

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 

Redactiemedewerkers van het studententeam: 

Mirte Greijdanus, Timo van Gangelen, Rebecca van den 

Berg, Linus Atzert en Folmer van der Vrek. 

Eindredactie: Leo Stam 

 

Met dank aan alle vrijwilligers die meehelpen met de verspreiding. 

mailto:wijkkrantoudoost@gmail.com
mailto:info@wijkteamoudoost.nl
mailto:wijkkrantoudoost@gmail.com

