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2e jaargang nummer 3, ☼ herfst 2019 

Wat maakt deze foto zo mooi? 
 

 
 
Het is de belichting en ook het moment. 
 
Wat doet die hagedis bij de schildpad? 
Is hij aan het spelen, aan het plagen of rust hij 
even uit? Wilde hij een nieuw soort schildhagedis 
verwekken of heeft hij dat al gedaan? Zo blijft het 
spannend in de Aqua Zoo, hier in ons mooie 
Leeuwarden. 
 
De foto is gemaakt door Hennie Bijl, een buurtgenoot, die echt 
had genoten van een dagje Aqua Zoo. 
 
 
 
 
 

 
 

Buurthuis Oldegalileën gaat weer open en 
voor de openingsdag op 14 september is 
iedereen van harte uitgenodigd. Laten we 
er een feest van maken! 
 

Cultureel Centrum Mahatma Gandhi 
Buurthuis Oldegalileën/Bloemenbuurt 
 

 
Alleen wat oudere bewoners van de wijk weten nog dat dit 
een buurthuis was. Het is nu eigendom van de Stichting 
Cultureel Centrum Mahatma Ghandi De deal met de 
gemeente c.q. Henk Deinum was fifty-fifty: jullie het pand, 
maar ook opnieuw een buurthuis voor de buurt. 
En zo zal het ook gaan, de tegel in de voorgevel ‘Buurthuis 
Oldegalileën’ blijft staan. Ga kijken op 14 september, het 
pand is echt op een indrukwekkende wijze vernieuwd. 
En er zijn volop activiteiten gepland. 
 
_____________________________________________ 

Verder kunt u in dit nummer van de wijkkrant aantreffen: 
Een mooi verhaal van Andries Ekhart over onze nieuwe 
wijkwethouder (opvolger van Henk Deinum), verder een 
buitengewoon spannend en exact verhaal over hoe dat ging met 
de benoeming van onze nieuwe burgemeester van Andries 
Bergsma, een uitleg over tuinkruiden, en nog meer. 
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Netwerkcentrum Oud Oost - De Klomp 
Insulindestraat 27, 8921 JW Leeuwarden 
www.netwerkcentrumoudoost.nl 
Coördinator Senan: 06-394 189 83   
 

Jong en oud zijn van harte welkom bij De Klomp 
om 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 uur. 
 

In de bouwvakvakantie (29 juli t/m 16 augustus) zijn wij 
gesloten. Maandag 19 augustus is De Klomp weer open. 
 

Maandag 
09:30 - 12:00 uur: Kracht van het Oplossen 

vanuit Sociaal Wijkteam Oud Oost  
10:00 - 15:30 uur: Kapsalon Babylon 
09:30 - 13:30 uur: Kledingwinkel You’re Invited: 

Gratis kleding voor minima! 
 

Dinsdag 
10:00 - 15:30 uur: Kapsalon Babylon 
13:00 uur: Vertrek Wandelgroep. Wandel gewoon en keer 
mee en kijk of je dat leuk vindt. Gezond! 
13:00 - 14:00 uur: Lunchen in de Klomp  

voor € 2 eet u mee! 
 

Woensdag 
09:30 - 12:00 uur: Bloemenwinkel 
10:00 - 15:30 uur: Kapsalon Babylon 
14:00 - 15:30 uur: Computercursus 
19:00 - 21:00 uur: Art Sessions voor jongeren door 

Leeuwarder Collectief, elke twee weken. 
 

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

Gratis kleding voor minima! 
09:30 - 13:30 uur: Bloemenwinkel 
10:00 - 15:30 uur: Kapsalon Babylon 
13:00 - 14:00 uur: Koken in de wijk (warme maaltijd) 

voor € 2 eet u mee!  

___________________________________ 

Zelf een activiteit organiseren?   
Het Netwerkcentrum staat altijd open voor nieuwe  ideeën 

en initiatieven. Ons motto: Kan niet bestaat niet!  

Hebt u een goed idee dat u graag wilt uitvoeren met de 

hulp van het Netwerkcentrum? Neem dan  gerust contact 

op met Senan om dit te bespreken.  

 

_____________________________________________ 

Niet altijd zin om zelf te koken? 
Ga gezellig eten met buurtgenoten. 

Samen eten is leuker! 
Hieronder een aantal mogelijkheden: 
 

De Klomp, Netwerkcentrum Oud Oost, 
Insulindestraat 27, vooraf opgeven via 06 39 4189 83 
 

Dinsdag 
13:00 - 14:00 uur: Lunchen in de Klomp  

Voor € 2 eet u mee! 
Donderdag 
13:00 - 14:00 uur: Koken in de wijk (warme maaltijd) 

Slechts € 2. Koffie/thee, (karne)melk gratis en  
meestal is er ook een toetje.  

 

Wijkcentrum Heechterp-Schieringen 
Egelantierstraat 5, bel voor 12:00 uur 058 266 54 13 of 

reserveer via www.facebook.com/wijkcentrumhs 
 

Woensdag 

17:00 -19:00 uur: Warme maaltijd + toetje en 

koffie/thee voor  € 3. Drankjes aan de bar verkrijgbaar. 
  

Restaurant Hartig in Sint Jozef 
Eestraat 15, de ingang is ongeveer 20 meter rechts van de 

hoofdingang bij de brievenbus. Aanmelden via de website 

www.restauranthartig.nl of via 06 - 2078 4263 uiterlijk op 

de dag dat u wilt komen tot 12:00 uur 
 

Dinsdag en woensdag inloop vanaf 18.00 uur.  

18.30 uur: Driegangendiner met een karaf water op tafel 

+ koffie/thee na afloop voor € 5. Kinderen tot 12 jaar € 2. 

U kunt ook kiezen voor een vegetarische maaltijd. 

Wijn, een biertje of een blikje frisdrank voor € 1,50.  

_____________________________________________ 

Sociaal Wijkteam Oud Oost 058 30 30 403 (telefonisch maandag 
t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur) Zuidvliet 620 (geopend: maandag 

t/m donderdag 10:00 - 16:00 uur, vrijdag tot 13:00 uur) 
 

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 er op een of meerdere 
leefgebieden niet meer uit komen. Bij het vinden van een 
passende oplossing werken we actief samen met bewoners, 
deskundige vrijwilligers en 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.   

http://www.netwerkcentrumoudoost.nl/
http://www.facebook.com/wijkcentrumhs
http://www.restauranthartig.nl/
mailto:info@wijkteamoudoost.nl
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Hein de Haan, onze nieuwe 

wijkwethouder voor  

Oud-Oost 
 

Glunderend ontvangt Hein de Haan me op zijn 
werkkamer op de tweede verdieping van het oude stadhuis 
aan het Hofplein op donderdag 9 juli jl.  
En die grijns heeft vooral te maken met het feit dat de 
gemeenteraad diezelfde week unaniem akkoord is gegaan 
met het bestemmingsplan WTC, inclusief het nieuwe 
Cambuurstadion! Hein was eerst als raadslid en nu als 
wethouder nauw betrokken bij dit majeure project. Een 
mooier begin als wethouder is nauwelijks mogelijk. 

 

Hein de Haan is begin dit jaar Henk Deinum opgevolgd. 
Daarvoor was hij negen jaar raadslid. Hein is 40 jaar, 
getrouwd met Sanne. Samen hebben ze twee dochters, 
Veerle van 3 en Linde van 1. 
Volgens Sanne kan Hein soms wat ongeduldig zijn, maar 
zelf noemt Hein dit jeugdig enthousiasme! Ik  laat maar in 
het midden wie er gelijk heeft. 
Hein de Haan gaat zich de komende jaren bezighouden 
met o.a. betaalbaar wonen, vooral voor mensen met een 
kleine beurs. Er moeten minimaal 800 woningen worden 
bijgebouwd en er moeten goede wijkvoorzieningen komen 
of blijven. Na zijn studie bestuurskunde heeft Hein 
gewerkt bij een woningbouwcorporatie, hetgeen in zijn 
werk nu goed van pas komt. 
 

 
Politiek zit Hein in het bloed: de bekende paplepel.  Zijn 
moeder Hermien is in de vorige eeuw ook wethouder van 
Leeuwarden geweest. 
Vader Peter de Haan organiseert diverse (culturele) 
activiteiten in het witte kerkje in Huizum. Dit is ook de 
wijk waar Hein (samen met broer Menno) is opgegroeid. 
Hij woont nu in de Transvaalwijk en hij kent de stad goed 
omdat hij tijdens zijn studie als bijbaantje taxichauffeur 
was. 
 
Henk Deinum opvolgen betekent ook dat Hein nu 
wijkwethouder is geworden van de wijk Oud-Oost.  
Hij kent de wijk vrij goed, maar wil  de contacten ermee  
de komende tijd graag intensiveren. 
Natuurlijk is het geweldig dat Cambuur met ingang van 
seizoen 2021/2022 voetbalt in het nieuwe stadion.  
Maar het verdwijnen van het oude stadion heeft 
ingrijpende gevolgen voor deze oude locatie en trouwens 
voor de hele buurt! 
Samen met de bewoners van Oud-Oost, Cambuur en 
andere partijen gaan we plannen ontwikkelen voor dit 
gebied. De eerste bijeenkomsten zijn al gepland en mocht 
u zelf bepaalde ideeën hebben, kunt u altijd bij uw 
wijkwethouder terecht. Zijn e-mailadres: 
hein.dehaan@leeuwarden.nl 
 

Ik zal er in een volgend 
nummer van de wijkkrant 
zeker de nodige aandacht aan 
besteden. 
 

Andries Ekhart 
 

 

 

 

Wijkmanager Daniël Appelo 

 

Daniël Appelo onze 

wijkmanager werkt 

nauw samen met de 

wijkwethouder.  

Om een project of 
een activiteit 
financieel mogelijk 
te maken raden wij u 
aan te informeren bij 
het Mienskipfonds 
via de website: 

https://www.leeuwarden.nl/nl/mienskipfonds 
 

Contact met Daniël Appelo via e-mail: 
daniel.appelo@leeuwarden.nl of telefonisch via de 
gemeente Leeuwarden: 14-058 

https://www.leeuwarden.nl/nl/mienskipfonds
mailto:daniel.appelo@leeuwarden.nl
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Een nieuwe burgemeester! 
In de zomer van 2018 voorspelde ik al het vertrek van 

burgemeester Crone, en voordat de vacature was opgesteld 

riep ik al dat het Sybrand Buma zou worden. Ik heb 

blijkbaar voorspellende gaven… 

Hiermee bracht ik wel onze fractievoorzitter - Evert 

Stellingwerf - in verlegenheid, want hij zat in de 

selectiecommissie (vertrouwenscommissie) die de 

kandidaat-burgemeesters moest interviewen, en was 

gebonden aan ab-so-lute geheimhouding. 

En als de commissie in gesprek is met kandidaat Buma en 

je mag daar niks over zeggen, terwijl je fractiegenoot jou 

steeds zit uit te dagen door onophoudelijk over Buma te 

praten, nou dan…  

Na afloop van de hele procedure hebben we er smakelijk 

om kunnen lachen. Sorry Evert! 
 

Geheimhouding 

Die geheimhouding is best apart. Als je in een democratie 

leeft waar transparantie een groot goed is, dan is 

geheimzinnigheid best iets om nerveus van te worden. 

Maar die algehele beslotenheid heeft ook een functie, zeker 

bij sollicitatieprocedures: het is immers niet prettig 

wanneer je naam genoemd wordt als de kandidaat die het 

níét is geworden… 
 

De procedure 

De gemeenteraad stelt een profiel op waar de nieuwe 

burgemeester in moet passen. Er is een inspraakmoment 

geweest voor de inwoners van de gemeente om input te 

leveren en toen kon er een vacature voor het 

burgemeesterschap van de gemeente Leeuwarden worden 

uitgezet. Uiteindelijk zijn er dertien kandidaten geschikt 

bevonden om in de procedure te worden opgenomen. 

De Commissaris van de Koning, Arno Brok, doet de 

eerste selectie. Dan gaat de vertrouwenscommissie 

(fractievoorzitters uit de gemeenteraad) aan de slag door 

gesprekken te voeren met de kandidaten. Uiteindelijk 

moeten er twee kandidaten overblijven om aan de 

gemeenteraad te presenteren. 
 

Op donderdag 16 mei werd er een speciale 

gemeenteraadsvergadering ingelast.  

De vertrouwenscommissie was klaar met haar werk en de 

gemeenteraad kon de nieuwe burgemeester voordragen. 

De raadszaal werd hermetisch afgesloten, zelfs de 

gordijnen gingen dicht. Wij als raadsleden mochten de 

gehele vergadering niet in contact komen met de 

journalisten die in een ander deel van het stadhuis werden 

‘vastgehouden’. De vergadering begon met de mededeling 

van absolute geheimhouding: de smartphones en tablets 

moesten worden uitgeschakeld en opgeborgen. 
 

 

 

 

 

Dertien kandidaten 

Er werden enveloppen uitgereikt met daarin de 

bevindingen van de vertrouwenscommissie. Van de 

dertien kandidaten werden er elf geanonimiseerd kort 

beschreven, en de twee meest geschikte 

burgemeesterskandidaten uitgebreid, met naam en 

toenaam. Na de leestijd moesten de enveloppen 

weer ingeleverd worden. De Commissaris van de Koning 

nam het woord en hij vroeg de leden van de 

vertrouwenscommissie naar de procedure, over de 

werkwijze en over de kandidaten. Daarna was er 

gelegenheid voor de raadsleden om vragen te stellen naar 

aanleiding van wat er te lezen was in de enveloppe en het 

gesprek van de CdK met de vertrouwenscommissie. 
 

Sybrand Buma 

Vervolgens gingen 

wij als fracties uiteen 

om met elkaar te 

overleggen welke 

kandidaat we zouden 

steunen. Daarna 

kwamen we weer 

terug in de raadzaal 

om over de twee 

kandidaten te 

stemmen. 

Beide namen 

moesten we op een 

stembiljet schrijven 

en onze persoonlijke 

voorkeur aangeven. 

De stemmen werden 

geteld en de uitslag 

was: Sybrand van 

Haersma Buma 

wordt voorgedragen 

als burgemeester 

voor de gemeente 

Leeuwarden!  

De pers werd vervolgens uitgenodigd in de raadzaal om de 

boodschap bekend te maken. 
 

De voordracht 

De kandidaat wordt voorgedragen. Dat betekent dat de 

voordracht wordt voorgelegd aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De minister 

bereidt het Koninklijk Besluit voor. Koning Willem-

Alexander ondertekent het besluit, net als de minister, en 

die legt vervolgens het concept-Koninklijk Besluit aan het 

Kabinet voor. Daarna is de benoeming een feit en kan de 

installatie worden voorbereid. 
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De installatie (zie foto op de vorige pagina) 

Op 26 augustus jl. werd Sybrand Buma geïnstalleerd in de 

Grote of Jacobijnerkerk tijdens een speciale raads-

vergadering. Wij raadsleden hoefden niks te doen, behalve 

aanwezig zijn. Op het podium voltrok zich de ceremonie. 

De vice-voorzitter van de gemeenteraad, Eline de Koning, 

opende de vergadering. De CdK hield een toespraak, de 

raadsgriffier las het kabinetsbesluit voor om Buma te 

installeren als burgemeester, de kabinetschef van de CdK 

las de eed voor en Buma legde de eed af, tegenoverstaand 

de Commissaris van de Koning: “Zo waarlijk helpe mij 

God Almachtig!” De kinderburgemeester en de loco-

kinderburgemeester beklommen vervolgens het podium 

met op een kussentje de officiële ambtsketen. 

Locoburgemeester Sjoerd Feitsma deed vervolgens de 

ambtsketen om bij de kersvers geïnstalleerde 

burgemeester. Ook kreeg deze de vergaderhamer in 

handen. 
 

Burgemeestersgeslacht 

Met de nodige dosis droge humor, die in het geval van 

Buma ook wel ‘bumor’ genoemd wordt, hield de 

Burgemeester een toespraak waarin hij zijn familie-

geschiedenis nog eens aanstipte. Zijn vader, die 

in Leeuwarden woont, was burgemeester van Sneek, 

Buma’s grootvader en enkele voorvaderen waren ook al 

burgemeester in Friesland. In de tijd van Napoleon hadden 

we zelfs al een Buma als burgemeester in Leeuwarden. Nu, 

meer dan 200 jaar later weer. Burgemeester Sybrand 

Buma sloot, met een hamerslag, de vergadering. 

 

Andries Bergsma, 

Gemeenteraadslid 

PAL GroenLinks 
 

 

 

 

 

 

 

Reageren? Andries.bergsma@leeuwarden.nl 

_____________________________________________ 

Hallo buurtgenoten, 
Vorige keer heb ik het hier gehad over boomspiegels, nu ben ik 

heel benieuwd of er ook mensen zijn die er een hebben 

aangelegd! Uw reactie kunt u sturen naar : inge.koch@live.nl 

het liefst met foto, dan kunnen we die op facebook en onze 

website delen om andere mensen te inspireren.  
 

Kruidentuin 
Deze keer wil ik het hebben over de medicinale 

kruidentuin hebben. Op de tuin aan het Pieterseliewaltje 

aan de Dokkumer Ee staan in de houten bakken deze 

kruiden, die u ook in de keuken kunt gebruiken.  

Ik zal er nu over een paar vertellen, dan heb ik de volgende 

keer ook nog wat te vertellen.  
 

Rucola medicinaal  

Deze slasoort is zeer gezond: ● Het 

neutraliseert zure afvalproducten in het 

bloed en lymfestelsel ● In een ons 

rucola zit 90 % van de ADHD 

vitamine K, deze vitamine helpt bij 

botvorming en is goed tegen dementie 

en alzheimer. ● Er zitten nog andere vitamines en 

mineralen in rucola nl. A, C, B11, ijzer, calcium en 

mangaan.  

● Het is rijk aan betacaroteen, dit beschermd ons tegen 

straling, ook die van de zon. ● Het bevat ook veel zwavel, 

daarom is het een goede huid en leverzuiveraar en helpt 

tegen acne.  
 

Rucola in de keuken  

Uiteraard kan je rucola als sla of als toevoeging daaraan 

eten, maar ook op een pizza of een broodje kaas smaakt 

het heel lekker, Pesto met rucola i.p.v. basilicum is zeer 

smaakvol  

Dus kom naar de tuin en pluk het aantal blaadjes dat je nodig 

hebt, dan hoef je niet in de winkel een hele zak te kopen!  
 

Bonenkruid medicinaal  

● Dat werkt gasvorming tegen, 

daarom werd het vroeger altijd 

aan bonenschotels toegevoegd.  

● Een thee van bonenkruid is 

een goede dorstlesser voor 

diabetici, het werkt ook tegen 

menstruatiepijn.  

● Bonenkruid werd vroeger in 

het badwater gedaan omdat het lekker ruikt en 

huidinfecties tegen gaat. ● Het is ook vocht afdrijvend en 

helpt bij het afvallen.  
 

Bonenkruid in de keuken  

Uiteraard kun je bonenkruid bij bonen gebruiken, maar 

ook bv. bij komkommersalade, of met gebakken of 

gekookte aardappels. Het behoort tot de Provençaalse 

kruiden. Kom plukken en geniet ervan.  
 

Tot de volgende keer, kijk ook eens op onze 

facebookpagina of op www.stichtingdegroeneapotheek.nl 

Bellen of appen om een afspraak te maken voor een 

rondleiding of meer informatie kan natuurlijk ook op 

06 247 110 13. Ook zoeken wij nog enkele vrijwilligers, 

dus als het je leuk lijkt om in het groen bezig te zijn, bel 

mij dan gerust.  
 

Inge Koch 

 

mailto:Andries.bergsma@leeuwarden.nl
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De wijkverpleegkundigen 
 

Heeft u vragen over verzorging en/of verpleging neemt 
u dan contact op met de wijkverpleegkundigen van 
Thuiszorg het Friese Land of Palet.  

V.l.n.r. Femke, Tina, Merel en Kamila. 
 

Woont u in de Oldegalileën/Bloemenbuurt of  
Tjerk Hiddes dan kunt u telefonisch contact opnemen 
met Kamila Moscicka: 06-132 507 20 en/of  
Merel Hofman: 06-153 974 79. U kunt ons natuurlijk ook 
aanspreken als u ons tegenkomt in de wijk. 
Bezoekadres: Thuiszorg Het Friese Land: Medisch 
Centrum de Zwaaij, Coopmansstraat 32, 1e etage. 
Palet: Oldegalileën 31 
 

Woont u in de Cambuursterhoek of Vlietzone dan kunt 
u terecht bij Femke Hager: 06-835 848 20 en/of  
Tina Krijgsman: 06-100 442 32 
Bezoekadres: Thuiszorg Het Friese Land:  
Emmakade 59 
Palet: Insulindestraat 14 
_____________________________________________ 

Nieuw in de wijk: 

Bewegen voor ouderen! 
 

BV Sport start samen met Thuiszorg Het Friese Land, 

Palet en Drempelloos Sporten met de activiteit Bewegen 

voor ouderen. Met deze activiteit willen we ouderen (65+) 

met of zonder beperking op een leuke, veilige en 

laagdrempelige manier mee laten doen aan gym, sport en 

spel. Wilt u zich ook fitter en vitaler voelen en sporten 

in een leuke omgeving met leeftijdsgenoten?  

Komt dan vrijblijvend langs bij Buurthuis Oldegalileën, 

Oldegalileën 92. Elke vrijdag is de inloop vanaf 13:30 uur, 

bewegen van 14:00 - 15:00 uur en koffie tot 15:30 uur. 

Deelname is vooralsnog gratis. 

De lessen worden gegeven door Muriel Jonker van 

Drempelloos Sporten. Zij is bereikbaar via 06 543 70 428 

of via drempelloossporten@kpnmail.nl 

 

Wat doet een wijkverpleegkundige? 
De wijkverpleegkundige is de spil in de wijk als het gaat 

om zorgverlening thuis. Mensen willen en moeten 

tegenwoordig zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar 

door (chronische) ziekte, handicap of beperking is dit niet 

altijd eenvoudig. De wijkverpleegkundige kan er dan voor 

zorgen dat u de juiste zorg thuis krijgt. Dit kan 

bijvoorbeeld persoonlijke verzorging zijn, zoals hulp 

bieden bij wassen, aankleden, aanleren van het aan- en 

uittrekken van steunkousen en hulp bij de medicatie 

inname. Maar het kan ook verpleegkundige zorg zijn. 

Hierbij kunt u denken aan o.a. wondzorg, zwachtelen van 

de benen, hulp bij katheteriseren en bij zorg in de laatste 

levensfase. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis langs, 

bespreekt met u uw situatie en stelt samen met u doelen 

op in een zorgplan. Vervolgens zal zij samen met haar 

team van kundige collega’s de afgesproken zorg uitvoeren. 

In de meeste gevallen zullen ze proberen u uiteindelijk 

weer zelfredzaam te maken, bijvoorbeeld door het inzetten 

van hulpmiddelen. In sommige andere gevallen is dit niet 

meer haalbaar en blijven de zorgverleners de zorg 

uitvoeren. Naast de zorg daadwerkelijk bij u thuis, kan er 

ook zorg op afstand ingezet worden. U wordt dan via 

(beeld)telefoon benaderd. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn 

wanneer u eraan herinnerd moet worden om uw medicatie 

in te nemen. Mocht u zorg nodig hebben van de 

wijkverpleegkundige en haar team, dan kunt u haar 

rechtstreeks benaderen middels de contactgegevens 

onderaan dit artikel of als u ons tegenkomt in de wijk.  
 

Hartelijke groeten van uw wijkverpleegkundigen, 

Tina, Merel, Femke en Kamila.  
___________________________________________ 

 

 

Agenda Buurthuizen? 
Het is helaas voor de redactie van deze wijkkrant 

onmogelijk om alle activiteiten die in de buurthuizen 

plaatsvinden bij te houden.  

Wel is en zij goed begrepen dat u in al die buurthuizen 

welkom bent, kijk wat u/jij leuk vind!  

 

 
 

mailto:drempelloossporten@kpnmail.nl
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De kerken van Oud-Oost 

Oud-Oost, pakweg gelegen tussen de Prof. Gerbrandyweg 

en de Emmakade, is niet in eerste instantie Nederlands 

meest religieuze gebied. Over het algemeen is de teneur 

‘rood’, dat wil zeggen: van oorsprong socialistisch.  

Weinig kerkelijk betrokken, maar met een typische 

eigenheid waarin het geloof toch een plaats kon hebben.  

Vroeger, maar ook anno nu. Aan de randen van de wijk.  

We denken aan de ‘Morgenster’, de kerk aan het 

Vrijheidsplein. Daarnaast de ‘Fontein’, Goudenregenstraat, 

de Vrije Evangelische kerk aan het Vliet/Molenpad en de 

voormalige baptistenkerk in de Maarten Harpertszoon 

Trompstraat. Ooit zat aan de Wybrand de Geeststraat een 

Christelijk Gereformeerde Kerk, inmiddels verbouwd tot 

appartementencomplex. 

In dit artikel wil ik er twee kerken uitlichten, namelijk de 

voormalige Galileërkapel aan de Bleeklaan en de 

Koepelkerk aan de Vredeman de Vriesstraat. 
 

De Galileërkapel 

Ooit stond aan de Tweebaksmarkt, in het centrum van de 

stad, de Galileërkerk. Pal naast het postkantoor. 

Leeuwarden had in de binnenstad veel hervormde kerken, 

van oorsprong in de middeleeuwen katholiek en na 1580 

overgegaan naar het protestantisme. 

Toen de Galileërkerk werd afgebroken besliste men 

uitbreiding te zoeken in de toenmalige buitenwijken.  

Oud-Oost dus. Zo kwam de kapel aan de Bleeklaan tot 

stand. In 1929 tekende architect A.J. Feddema het ontwerp 

in de stijl van de Amsterdamse School. In de latere jaren 

vestigde zich een schoenenfabrikant in het pand. Nu is het 

in gebruik bij een evangelische gemeente. 
 

De Koepelkerk 

In 1923 werd deze kerk gebouwd aan de Vredeman de 

Vriesstraat. De architect was Tjeerd Kuipers, niet te 

verwarren met de katholieke P.J. Cuijpers (Bonifatiuskerk, 

Rijksmuseum Amsterdam). 

De Wilhelminakerk, 

de eigenlijke naam 

van de Koepelkerk, 

werd opgezet volgens 

een centraalbouw, dat 

wil zeggen: alles 

georiënteerd rond de 

preekstoel. 

Gereformeerd.  

Het is een bijzonder gebouw.  

De koperkleurige koepel. Ach, een minaret ernaast en je 

zou je bij wijze van spreken in Istanbul wanen. 

T. Rollema, de beheerder van het vroegere P.E.B.-pand 

naast de kerk, heeft de kerk gekocht van de Leeuwarder 

PKN-gemeente en die laten ‘ombouwen’ tot een cultuur-

centrum waarin diverse concerten worden gegeven.* 

 

Toen eind 2017 een 

toneelproject van ‘Oud-Oost’ 

hier werd opgevoerd, werd de 

band met het stadsdeel nog 

weer even geaccentueerd. 
 

Kerken in Oud-Oost, al dan 

niet in functie. De betekenis 

ervan verandert, de plaats 

blijft. 
 

Eddy Sikma 

 

*Voor het seizoen 2019-2020 staan o.a. op het programma van 

het Koepeltheater: Rob de Nijs, Cristina Branco, Wibi Soerjadi, 

Back to the Country, The Wieners en De Kast! 

Volledig programma en boekingen via www.koepeltheater.nl 

________________________________________________ 

 

Goudenregenstraat 77 

Elke woensdagmorgen 

koffiedrinken van 9:30 - 

11:00 uur 
 

Elke zondag dienst 

om 9:30 uur (er worden 

periodiek jongerendiensten 

gehouden).  

Er is een kindernevendienst en oppas voor de kleintjes. 
 

Zie voor meer informatie, aanvangstijden e.d. onze 

website: www.defontein058.nl 
 

Op zondag 29 september is er in De Fontein om 20.00 

uur een optreden van de bekende zangeres Talitha 

Nawijn met Black Gospelkoor Grace and Glory.  

“O happy day!”, kom luisteren en zing het mee! 

Gratis toegang. 

____________________________________________ 

Liturgievieringen Bonifatiuskerk 
Vrijdag: 9:30 uur  
Zondag: 11:00 uur  
 

Kerkopenstelling:  
Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 

16.00 uur. 
 

De activiteiten in het Titus Brandsma Huis 
(Bonifatiusplein 21) starten in september weer. 
 

Zie de website voor meer informatie: 
www.sintvitusparochie.nl 
_____________________________________________ 

Kapel Sint Jozef (Eestraat 15) 

Elke zaterdagochtend om 10:00 uur is er een viering in 

de kapel. 

_____________________________________________ 

  

http://www.defontein058.nl/
http://www.sintvitusparochie.nl/
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Marieke Lucas Rijneveld  

is een nog jonge talentvolle 

dichter(es). Haar werk werd 

al verschillende keren 

bekroond. Zo won zij in 

2016 de C. Buddingh’-prijs 

voor haar debuut met 

Kalfsvlies. 
 

Hieronder een gedicht uit 

haar bundel Fantoommerrie. 

 
 

TOT IEMAND MIJ OVERTREKT 

 

Iemand heeft de jager in de stoel gezet, zijn jas op de verwarming 

te drogen gelegd, ik heb voor de zekerheid van tevoren de 

avond in mijn boek geschetst en de zusters in witte zakdoeken 

gewikkeld; het kostuum van een naderend afscheid. 
 

Moedertje, fluister ik zachtjes, de wolven staan bij de deur te wachten 

op een schot, en ik lig hier met een lichaam van carbonpapier tot 

iemand mij overtrekt voor een betere winter van mezelf. Ik zou 

hem willen zeggen dat de stoel alleen voor bezoek is, voor goed 
 

volk, iets anders verdraagt hij amper, ja enkel soms een stapeltje 

schone kleding voor speciale gelegenheden, maar geen jagers met 

vogelzware gedachten. Vanuit mijn raam zie ik de zee die troebel 

is van gemis nu ik niet meer aan zijn zijde loop maar als een 
 

kokmeeuw boven hem zweef, en ik kijk weer naar de jager in de 

stoel, hij zit wat lafjes door mijn eerste dichtbundel te bladeren 

alsof het plakjes vleeswaren zijn die hij op versheid test, citeert 

af en toe een zin die ik bij veel mensen vind passen maar niet 
 

meer bij mezelf, de jager lacht om alles wat ik over de dood, zo 

jong nog in hoe ik mezelf het overleven toeschreef en ik weet: als ik 

hem zat ben kan ik hem zo weer laten gaan, hem zeggen dat hij nog 

niet nodig is, niet nu, want ik ben het die hem heeft geschetst. 

_______________________________________________________ 

Een bekend gedicht van C. Buddingh' is bijvoorbeeld: 

 
zeer kleine ode aan de liefste 
 
vanochtend 
zag ik op straat 
een leeg heinz-blikje liggen: 
en onmiddellijk  
dacht ik aan jou: 
57 varieties 
____________________________________________ 

Jouw gedicht 

Heb je zelf weleens een gedicht geschreven of krijg je 

ineens de kriebels om dat te doen? 

Stuur het naar wijkkrantoudoost@gmail.com  

We zullen dan met een min of meer deskundige jury kijken 

of het voor plaatsing in een volgende wijkkrant in 

aanmerking komt. Je kunt een gedichtenbundel winnen! 

poëzie 
(de muziek van de taal) 

 

In Leeuwarden ligt de poëzie  

letterlijk op straat 
 

We lopen er vaak gewoon overheen, maar in Leeuwarden 

zijn tientallen mooie gedichten te vinden waar je best 

even bij stil mag blijven staan.  
 

Bijvoorbeeld bij een gedicht van  Piter Jelle Troelstra bij 

het Stedelijk Gymnasium aan de Noorderweg. 
 

Vlak voor het VVV-kantoor is ‘Het hoogste lied’ van 

Pieter Boskma te vinden. ‘Gelijk de vogelen’ staat er in 

dit mooie gedicht. 

De vogels 

hebben er hun 

eigen ‘stempel’ 

op gedrukt, 

zoals vogels dat 

nu eenmaal 

doen. 
 

 
 

 

In onze wijk Oud Oost is voor de ingang van Tryater een 

gedicht van Jan Arends geplaatst. Kinderen tekenden er 

vlinders en hartjes op: 
 

Ik 

wil alleen 

maar weten 

wie  

ik ben. 
 

Een 

andere reden 

om te schrijven 

heb 

ik niet. 
 

Maar 

wie ik ben 

gaat niemand 

wat aan. 

 
 

Jan Arends (1925-1974) pleegde helaas zelfmoord vlak voordat hij 

de Multatuliprijs zou krijgen. 
 

De poëzieroute begint voor het station.  

Meer informatie op: www.poëzieroute.nl  

 

 

mailto:wijkkrantoudoost@gmail.com
http://www.poëzieroute.nl/

