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Vanwege alle coronamaatregelen is De 
Klomp - thuisbasis van Netwerkcentrum 
Oud Oost - het afgelopen jaar beperkt 
toegankelijk geweest en was ook een aantal 
keren helemaal gesloten. Van die gelegen-
heid is gebruik gemaakt om in ieder geval 
de grote ruimte in De Klomp een grondige 
opknapbeurt te geven.  Deze foto, ge-
maakt door Bert Moorlag geeft hiervan een 
indruk. Wel duurt het nog even voordat u 
een kijkje kunt komen nemen. Voorlopig 
blijft De Klomp gesloten, behalve voor een 
aantal vaste (vrijwillige) medewerkers en 
bijvoorbeeld het studententeam. Maximaal 
15 mensen met mondkapje en daar wordt 
strikt de hand aan gehouden.

Blijf op de hoogte…
Luister elke week mee naar Meer Gezonde Jaren Radio, 
een radioprogramma voor en door inwoners van Leeuwar-
den Oud Oost! Elke week verzorgen Nick, Rinke en Getty 
een uitzending …over actuele onderwerpen in de wijk. 

Elke donderdag om 13:00 live te volgen via het 
internet (zie elke week de link via de facebookpa-
gina van het netwerkcentrum Leeuwarden). Elke 
dinsdagavond om 18:00 wordt de uitzending 
herhaald via omroep LEO Middelse, te volgen via 
106.1 & 105.3 FM of via uw Ziggo-abonnement 
op kanaalnummer 915. 
De uitzendingen worden omlijst met muziek van 
Rinke Schroor, die mede-presentator is, de sidekick 
van Nick, samen met Getty. Eerdere uitzendingen 
zijn terug te vinden via meergezondejarenradio.nl 
Zo ook de mooie uitzending over de indrukwek-
kende muzikale carrière van Rinke Schroor: Leeu-
warden - aflevering 31 - Rinke Schroor special.

Wijkkrant Oud Oost 2021
Nieuws- en informatieblad voor de bewoners van Oldegalileén / Bloemenbuurt,

Tjerk Hiddes/ Cambuursterhoek, Vlietzône, Heechterp / Schieringen, Wielenpôlle en Schepenbuurt
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Van een droom en oranjekoek

Jumbo kan dit jaar 100 kaarsjes uitblazen, Echte Bakker 
Van der Kloet deed dit twee jaar geleden al. Sinds een jaar 
werken deze twee honderdjarigen samen in de Jumbo aan 
het Cambuurplein. Dit bijzondere verhaal begon met een 
droom en met oranjekoek. 

Alfred Wisman vertelt: ‘Samen met mijn vrouw Roxainne droomde ik van 
meer beleving in de supermarkt. Je kunt bij ons een ambachtelijke pizza 
laten bereiden maar hoe mooi zou het zijn als we een dergelijk concept 

voor gebak zouden realiseren. Roxainne werkte als 16-jarig meisje bij de 
toenmalige Nieuwe Weme waar ze met slagroom de finishing touch aan-
bracht bij gebak. De bodems door een topbakker laten bakken en zelf het 
gebak in de winkel opmaken, dat wilden wij ook!’

Alfred was niet tevreden over de kwaliteit van het gebak en met name van 
de oranjekoek, hij miste ambachtelijkheid en authenticiteit. ‘De vlaaien in 
ons assortiment zijn uiteraard lekker maar niet typisch Fries zoals oran-
jekoek. En juist die oranjekoek zette me aan het denken want oranjekoek 
uit de supermarkt wordt niet bereid met echte amandelspijs. Oranjekoek 
is een Friese beleving en echte amandelspijs mag daarin niet ontbreken. 
Heel wat Friezen nemen oranjekoek mee naar familie buiten Friesland’, 
lacht Alfred.

Het was een logische stap om op zoek te gaan naar een topbakker die de 
droom van Alfred en Roxainne kon verwezenlijken. En wat zo bijzonder 
is: de ludieke actie van ‘Sc Cambuur, we komen eraan’, was de aanzet om 

met Echte Bakker 
Van der Kloet te gaan 
samenwerken. Deze samenwerking 
smaakte naar meer. Mede door corona is 
er volop vraag naar vers, lokaal en am-
bachtelijk. ‘Dat kunnen wij bieden met 
Van der Kloet die dagelijks de schappen 
van de Jumbo vult met banket, koek en 
inmiddels ook brood. Elke dag vers van 
de lokale en ambachtelijke bakker.’

Niet elke bakker mag zich Echte Bakker 
noemen. Alleen bakkers die aan strenge 
eisen voldoen én heel veel passie voor 
het vak hebben, mogen zich Echte Bak-
ker noemen. ‘Wij zijn heel trots op onze 
samenwerking met Van der Kloet. Weet 
je dat de receptuur van hun oranjekoek 
al honderd jaar in de familie is? Over de 
receptuur kan ik je niets vertellen maar 
wel dat deze oranjekoek met passie en 
aandacht wordt gebakken. In de super-
markt maken wij de oranjekoek op met 
dezelfde slagroom die Van der Kloet ook 
gebruikt. En we kunnen op elk gewenst 
moment oranjekoek voor je opmaken, 
hoe mooi is dat?’ 

Je bent van harte welkom bij Jumbo. 
Elke dag gaan we voor 100% tevre-
denheid: de beste service, het grootste 
assortiment én de laagste prijs. Onze 
vriendelijke medewerkers staan graag 
voor je klaar om je te verwelkomen in 
onze winkel. Ervaar zelf de voordelen 
van Jumbo en ontdek al onze lekkere, 
verse en gezonde producten. En als je 
er dan toch bent, neem dan eens zo’n 
lekker doosje ambachtelijke Friese 
oranjekoek mee.

5 stukjes oranjekoek

van 5,99 voor 3,99
bij inlevering van deze bon
Jumbo Cambuurplein t/m 5 april 2021

Corry van der Meer

Cambuurplein 66 
8921 RG Leeuwarden 
058 - 294 87 10
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Welkom nieuwe lezers!
Lieve lezers,

Een speciaal welkom voor de lezers in Heechterp-Schieringen en de Wielenpôlle, die vanaf 
dit jaar ook de Wijkkrant Oud Oost bezorgd krijgen met de huis-aan-huis. 
De oplage van de wijkkrant is van 5500 verhoogd naar 8000. De opmaak is professioneler 
geworden, zonder in deze 4e jaargang onze herkenbaarheid te verliezen Dank daarvoor 
aan Sierk Hondena van FE Druk, bij wie u ook terecht kunt als u wilt adverteren in onze 
Wijkkrant. Welkom dus ook aan ondernemers die willen adverteren. Als niemand meer wat 
onderneemt zijn we hopeloos verloren.

In dit nummer kijken we nog even terug op het geweldige lichtfeest rond kerst in de Wielenpôlle. En nog veel verder terug naar 
ander een stukje van de wijk – de Bleeklaan – met Eddy Sikma.
In het midden een fotoreportage ‘Leven met corona’ en Andries Bergsma beschrijft hoe het is om in coronatijd gemeenteraadslid 
te zijn. We zijn ook erg blij met een nieuwe rubriek: De boekenhoek, geschreven door Marthijn de Wit. En op verzoek van de 
redactie houdt onze wethouder Hein de Haan ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het Cambuurstadion. 

En weer een geweldig ‘Recept van Jefta’, mac and cheese, een luxe macaronischotel,  zeker de moeite waard om een keer zelf te 
maken en natuurlijk in deze krant weer een puzzel, waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

Dit en nog veel meer in deze Wijkkrant Oud Oost.

Veel plezier met lezen,
Leo Stam, eindredacteur, in lo(c)kdown

 

 
 
Insulindestraat 27, 8921 JW Leeuwarden, 06-397 389 78 
 

Informatie vanuit het Netwerkcentrum 
 

Tijdens de ‘coronaperiode’ waren wij een tijdlang fysiek 
gesloten. Intussen is De Klomp weer beperkt 
toegankelijk met in achtneming van alle 
coronamaatregelen. 
Wij willen als Netwerkcentrum beschikbaar en bereikbaar 
blijven voor iedereen die dat nodig heeft. Wij proberen de 
ondersteuning te blijven bieden die nodig is en verbinding 
te maken waar dat kan.  
Ook in deze periode geldt: Kan niet bestaat niet! 
 
Het Netwerkcentrum is elke maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 13:00 - 14:00 uur. 
 

• Heb je vragen over financiën, formulieren, 
budgetteren of schulden: 
Michel: 06-212 664 03 
Sjoerd: 06-246 317 14 
 

• Heb je vragen over computers, tablets of 
smartphone: 
Pieter: 06-463 907 13 
Sjoerd: 06-246 317 14 
 

• Klusadvies: 
Albert: 06-187 724 34 
 

• Vragen over voeding, maken van 
boodschappenlijstjes of kookadvies: 
Jefta: 06-478 987 39 
 

• Vragen over Healthy Ageing Netwerk Noord 
Nederland (HANNN) 06-480 127 13 
 

• Behoefte aan een gesprek: 
Wietske: 06-133 411 81 
Elizabeth: 06-128 204 26 
Sjors: 06-308 132 30 
Senan: 06-394 189 83 

 
_____________________________________________ 
Afhaalmaaltijden  
Koken in de Wijk 
Gezellig met elkaar aan tafel lukt voorlopig even niet, maar 
sinds 23 juli kunnen elke donderdagmiddag van 13:00 - 
15:00 uur gezonde en vers bereide maaltijden worden 
afgehaald! 
 

Dit voor hetzelfde lage bedrag als altijd: 2 euro! 

Radio-uitzendingen vanuit het 
Netwerkcentrum 
 

HANNN (Healthy Ageing Netwerk Noord 
Nederland) en Netwerkcentrum Oud Oost in je 
Huiskamer! 
 

‘Meer gezonde jaren radio’ live vanuit studio ‘De Klomp’.  
Om met elkaar in contact te blijven tijdens deze bijzondere 
tijden gaan we elke donderdag tussen 13.00 en 14.00 
uur live vanuit studio ‘De Klomp’.  
Met als hosts Nick en Rinke.  
 

 
 
Interviews, vragen, muziek en gezelligheid. 
 
Heb je een vraag? 
Stuur maar door via Facebook Messenger! 
 
Meeluisteren? 
Dat kan via hannn.eu of soundcloud.com  
(kijk ook op de Facebookpagina van Netwerkcentrum 
Oud Oost en van Meer gezonde jaren radio). 
 
Nu ook op de radio! 
Sinds 21 juni zijn de uitzendingen ook te beluisteren bij 
omroep LEO Middelsé!  
Elke dinsdagavond tussen 18:00 en 19:00 uur op de 
frequenties 106.1 en 105.3 FM. 
 
 
___________________________________________ 

De wandelgroep loopt weer! 
 

Dinsdag 18 augustus is de wandelgroep weer van start 
gegaan. De wandelingen starten bij De Klomp aan de 
Insulindestraat.  
De route is altijd weer een verrassing.  
De wandelaars kiezen elke keer weer een andere route, 
soms geïnspireerd door monumentale bomen, dan weer 
een culturele wandeling of een bezoek aan…  wat er 
toevallig op het pad komt.  
 
Samen met een sociaalwerker en/of een student starten wij 
elke dinsdagmiddag om 13.00 uur voor een 
stadswandeling van één uur.  
Na afloop drinken wij met elkaar een kop koffie of thee in 
De Klomp. U bent van harte welkom!  

Informatie vanuit het Netwerkcentrum
Tijdens de ‘coronaperiode’ waren wij een tijdlang fysiek gesloten. Intussen 
is De Klomp weer beperkt toegankelijk met in achtneming van alle corona-
maatregelen.
Wij willen als Netwerkcentrum beschikbaar en bereikbaar blijven voor ieder-
een die dat nodig heeft. Wij proberen de ondersteuning te blijven bieden die 
nodig is en verbinding te maken waar dat kan. 
Ook in deze periode geldt: Kan niet bestaat niet!

Insulindestraat 27, 8921 JW Leeuwarden
www.netwerkcentrumleeuwarden.nl

Heb je vragen over financiën, formulieren, 
budgetteren of schulden:
Michel: 06-212 664 03 
Sjoerd: 06-246 317 14

Heb je vragen over computers, tablets of 
smartphone:
Pieter: 06-463 907 13 
Sjoerd: 06-246 317 14

Klusadvies:
Albert: 06-187 724 34

Vragen over voeding, maken van boodschap-
penlijstjes of kookadvies:
Jefta: 06-478 987 39

Vragen over Healthy Ageing Netwerk Noord 
Nederland (HANNN) 
06-480 127 13

Behoefte aan een gesprek: 
Elizabeth: 06-128 204 26 
Sjors: 06-308 132 30
Senan: 06-394 189 83
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“Het is een bijzondere tijd waarin we elkaar alleen digitaal kunnen ontmoeten. En toch ont-
staan er bijzondere plannen voor een uniek stukje Leeuwarden, voor Nieuw Oud Oost. En dat 
is vooral dankzij uw hulp. Ook al is dat vanachter een computerscherm”, legt wethouder Hein 
de Haan uit.

Wethouder Hein de Haan: “We gaan door met Nieuw Oud Oost!”

“Op 9 februari hebben we tijdens een 
digitale sessie het stedenbouwkundig 
model voor Nieuw Oud Oost gepresen-
teerd aan de buurt. Een eerste puzzel 
waarin de drie eerder gepresenteerde 
plannen van afgelopen zomer - en de 
reacties daarop - samenkomen. Het 
model bestaat uit vijf bouwstenen: ver-

blijven op het Cambuurplein, het stadion als inspiratie, sociale 
cohesie (verbinding), het park en het bouwprogramma. 

Tijdens de avond kwamen veel reacties op het model. Positieve 
reacties en kritische reacties. Ze zijn allemaal welkom! Want al-
leen samen maken we een nieuwe (Cam)buurt en maken we de 
plannen beter. Ook was er de vraag: hoe zit het met de plannen 
voor Nieuw Oud Oost, nu de toekomst van een nieuw Cam-

buurstadion nog niet zeker is? En moeten we met Nieuw Oud 
Oost het nieuwe Cambuurstadion financieren? Logische vragen, 
met een duidelijk antwoord: we gaan niet een plan B bedenken, 
want we gaan door met plannen voor Nieuw Oud Oost en 
we gaan door met plannen voor een nieuw Cambuurstadion. 
Financieel staan ze los van elkaar. De plannen voor Nieuw Oud 
Oost moeten we bekostigen uit de opbrengsten van het plan. 
Die gaan niet naar een nieuw Cambuurstadion.

De komende tijd gaan we verder met het maken van de plan-
nen. En ook daarbij is uw hulp van harte welkom. Want alleen u 
kunt aangeven wat het zo fijn wonen maakt rond het stadion en 
wat u terug wilt zien in de nieuwe plannen. Het gaat tenslotte 
om uw thuis en uw. Wilt u meedenken? Geef u dan op voor de 
klankbordgroep. Kijk op de website www.nieuwoudoost.nl voor 
meer informatie”

Project Nieuw Oud Oost
De gemeente maakt samen met buurtbewoners, wijkpanels, ondernemers, supporters, woningcorporaties, Cambuur 
(Verbindt) en de eigenaar van het huidige voetbalstadion Leyten plannen voor het Cambuurplein, het huidige voetbal-
stadion en de velden erachter. Dat doen we in het project Nieuw Oud Oost, samen naar een nieuwe (Cam)buurt!

Meer informatie en vragen
Wilt u meer weten over het project en wat er al is gebeurd? Kijk op www.nieuwoudoost.nl. 
Heeft u vragen, of wilt u de nieuwsbrief over het project digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar nieuwoudoost@
leeuwarden.nl.
Nieuw Oud Oost, samen naar een nieuwe (Cam)buurt! www.nieuwoudoost.nl

Rechtshulp in De Klomp
anaf 2021 kunt u met al uw juridische problemen en vragen terecht bij Stichting Rechtswinkel Leeuwarden in netwerk-
centrum De Klomp Leeuwarden. Sinds 7 januari kunnen wij ook hier spreekuren organiseren. Graag stellen wij onszelf 
alvast even voor!

 Wij zijn Stichting Rechtswinkel Leeuwarden en bestaan sinds juli 2017. Wij geven gratis juridisch advies aan iedereen 
die dat nodig heeft. De Rechtswinkel wordt vrijwillig gedreven door rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen en geeft advies op bijna elk rechtsgebied. Ook u kunt met uw juridische vraag dus bij ons terecht! Heeft u vragen 
over ontvangen brieven die niet geheel duidelijk zijn of over uw belastingaanslag, ruzie met uw buurman, een geschil 
met uw verhuurder, of wat dan ook, dan helpen wij u graag!
 
Samen gaan we kijken wat voor u de mogelijkheden en oplossingen zijn. Dit kan een kort mondeling advies zijn of 
een langer traject waarbij wij meermaals contact met u hebben. U kunt ons vinden in de grote zaal en als het nodig is, 
zoeken wij een ruimte waar wij privé een gesprek kunnen houden. 
 
In verband met de coronamaatregelen werken wij momenteel enkel op afspraak. U kunt een afspraak maken via onder-
staande contactgegevens. Wanneer de maatregelen het toelaten kunt u zonder afspraak de grote zaal binnenlopen. Ook 
dan zal het maken van een afspraak natuurlijk nog steeds mogelijk zijn.
 
E-mail: contact@rechtswinkelleeuwarden.nl
Tel: 06 36 22 42 91
contactformulier: www.rechtswinkelleeuwarden.nl
 
Wij hopen u snel te zien! 
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Amaryllis heeft het opbouwwerk weer 
onderdeel gemaakt van het welzijns-
werk in de gemeente Leeuwarden. 
Volgens mij biedt dit prachtige kansen 
voor u als inwoner én het stadsdeel 
Oud-Oost in zijn geheel.

En als opbouwwerker in hart en nieren ben 
ik daar, op zijn zachts gezegd, héél content 
mee. Ooit als opbouwwerker gestart in 
dit stadsdeel maar door verschuiving van 
inzichten in het sociaal domein, is het op-
bouwwerk op de achtergrond geraakt. Alle 
krachten werden ingezet als sociaal werker 
en dit betekende vooral dat je bezig hield 
met individuele vragen en problemen. Dit 
hield in dat er minder aandacht was voor 
de straat, de buurt of de wijk in zijn geheel. 

Het is mijn overtuiging dat je woon- en 
werkomgeving ook heel bepalend is voor 
hoe mensen zich voelen die een groot deel 
van hun tijd hier door brengen. Of je er nu 
woont, of werkt. Allemaal ben je onderdeel 
van het geheel. Het is juist de meerwaarde 
wanneer de gebruikers van een stukje van 
de stad zich daar ook verantwoordelijk voor 
voelen. Dat je met elkaar het woon- en 
werkgenot vergroot. Dit is niet vanzelf-
sprekend en daar moet voortdurend aan 
gesleuteld worden. Hoe kunnen wij met alle 

partijen, die betrokken zijn deze omgeving, 
plezierig maken voor iedereen. 

Als opbouwwerker ben ik de ogen en oren 
van de wijk. Dat houdt in dat ik veel op 
straat zal zijn, zichtbaar en in gesprek 
ga met mensen die advies nodig hebben 
of zomaar een praatje met een toevallige 
passant. Allemaal, niemand uitgezonderd, 
iedereen is van betekenis voor zijn of haar 
omgeving. De een heeft iets nodig de ander 
kan wat bieden. Om daar met elkaar weer 
een gezonde balans in te vinden wil ik als 
opbouwwerker ‘het kannetje smeerolie’ zijn, 
die ervoor kan zorgen dat de radertjes weer 
wat soepeler gaan lopen en het zand tussen 
de tandwielen kan wegspoelen. Dit kan ik 
niet alleen, daar heb ik u voor nodig. 

Ik spreek hier de wens uit dat wij met el-
kaar weer eigenaar worden van onze straat 
of buurt en dat wij in gesprek blijven met 
alle betrokkenen zodat wij elkaar op onze 
verantwoordelijkheden kunnen aanspreken. 
En waar nodig met andere instanties kijken 
als het niet lukt, wat er dan voor nodig is 
om wat niet lekker loopt toch een wending 
te geven. Ik weet dat dit processen zijn die 
tijd vragen. Maar ik hoop dat ik samen met 
u kan meewerken aan een verandering die 
jullie als wijkbewoners voor ogen hebben.

Mijn naam is Jos Bouwhuis en ben veel in 
de wijken Vlietzône, Tjerk Hiddes-Cam-
buursterhoek en Oldegalileën-Bloemen-
buurt. 

Graag maak ik een afspraak met u voor een 
kennismaking/ wandeling door uw buurt. 
Ik ben bereikbaar via
 tel.nr.: 06 1283 5716 of 
e-mail: j.bouwhuis@amaryllisleeuwarden.nl 

Het kannetje smeerolie

Recept van Jefta: Mac and cheese!Recept van Jefta 
 

Dit keer 
Ayam kecap   
 
Het recept is voor 
4 personen. 
 
Benodigdheden: 
 
8 drumsticks 
4 teentjes knoflook 
1 flinke scheut 
   kecap manis 
1 bouillonblokje  
1 liter zonnebloemolie 

  
• Verhit de zonnebloemolie in een ruime pan tot 

ongeveer 180 graden. 
• Dep de kip droog met wat keukenpapier en laat de 

sticks voorzichtig in de olie zakken. 
• In de tussentijd kun je alvast de knoflook snijden, 

mag wel wat grof gesneden. 
• Als de kip mooi goudbruin is kan die uit de pan 

worden genomen. 
• Een half uurtje laten afkoelen in een vergiet zodat 

de olie weg kan druipen. 
• Neem een paar eetlepels zonnebloemolie uit de 

pan en gooi die in een hapjespan. 
• Bak hier in de knoflook mooi goudbruin. 
• Een flinke scheut kecap manis er op en het 

bouillonblokje er bij. 
• Marineer hiermee de kip en verwarm nog een 

kwartiertje op 160 graden in de oven. 
  
Dit recept is geïnspireerd door mijn moeder. 
 

Samen met chef 
Egbert 

(Restaurant 
Hartig) heb ik dit 

een keer eerder 
gemaakt in het 

netwerkcentrum 
De Klomp. 

 
Graag doen we u 

de hartelijke 
groeten en 

wensen wij u 
gezonde dagen! 

  
Jefta 
 
 
 
 

Van oudsher toegepast:  

Immuunversterkende vlierbessensiroop 
Met het oog op een potentiële tweede lockdown, valt me op 
dat er alweer wat schappen leeg beginnen te raken.  
Dit is niet verwonderlijk, want het zit in de natuur van de 
mens om te hamsteren/verzamelen in tijden van nood.  
Het zijn onze aangeboren overlevingsmechanismen die een 
signaaltje naar onze hersenen sturen dat we een gezonde 
voorraad voedsel moeten inslaan. 
 

Van oorsprong stamt dit instinct uit de oertijd, de tijd dat we 
nog jagers en verzamelaars waren. En misschien is het zelfs 
ons lichaam dat zegt: je bent ondervoed. Niet goed 
beschermd en dus niet voorbereid op de risico’s ten gevolge 
van klimaatverandering en het virus dat zich nu overal 
verspreid.  
 

En dat terwijl de Vlier (Sambucus nigra) momenteel vol hangt 
met heerlijke bessen. Als je om je heen gaat  kijken, kom je 
erachter dat de natuur ons voorziet van alle voedingsstoffen 
die we nodig hebben. Ter 
inspiratie hier een 
makkelijk te maken, 
weerstandsverhogende 
siroop die heerlijk smaakt!   
 

Vlierbessensiroop 
Voorbereidingstijd:  
15 minuten 
Kooktijd: 25 minuten 
 

Benodigdheden:  
500 gram vlierbessen  
vers geplukt 
250 gr rietsuiker 
(ongeraffineerd) 
Schone glazen fles 
 

Knip de takjes zoveel mogelijk van de bessen en gooi de 
onrijpe bessen weg. Giet er water bij totdat de vlierbessen net 
onder water staan. Breng het aan de kook en laat het daarna 
30 minuten doorsudderen. Zeef de vloeistof door een 
kaasdoek (fijngazige theedoek). Goed nawringen! 
Breng de vloeistof opnieuw aan de kook en meng er de 
rietsuiker doorheen. Je kunt de siroop met allerlei kruiden 
verder op smaak brengen. Ik gebruik zelf vaak gember en 
twee plakjes limoen. Als alle suiker is opgelost, zeef je de 
vloeistof opnieuw en giet je die in een schone glazen fles. 
 

Deze siroop zit vol anthocyanen, die nog gezonder zijn dan 
vitaminen! Leng de siroop aan met mineraalwater of gebruik 
hem ’s ochtends door de yoghurt. Nog een laatste tip:: Maak 
ook wat siroop voor familie, vrienden en buren. Zo helpen 
we elkaar door dit virus heen. 
 

Mocht je meer leuke recepten en/of inspiratie willen, kijk dan 
eens op de Facebook en/of Instagram-pagina: Wildatheart. 
Zorg goed voor jezelf, de natuur en de mensen om wie je 
geeft.                                               
 
In liefde,  
Chantal Melching 
 

• Macaroni 500 gr
• Cheddar100 gr
• Peccorino 100 gr
• Mozzarella 2 bollen
• Gran gusto handje vol
• Grana padano handje vol
• Witte wijn 250 ml
• Slagroom 500 ml
• Knoflook 2 teentjes
• Pepertje naar smaak
• Bouillonblokjes 2 stuks
• Witte peper flinke snuf

Zet ruim water op om de macaroni in af te koken. In de tussen-
tijd knoflook en eventueel een pepertje fijn snijden. Steelpan-
netje met een flinke scheut olijfolie samen met de knoflook en 
peper op een zacht vuur opzetten.Als de olie begint te borrelen, 
afblussen met de witte wijn. Macaroni beetgaar koken in onge-
veer 6 minuutjes.

In de tussentijd de cheddar en peccorino in blokjes snijden. 
Als de wijn tot een derde is ingekookt, de room toevoegen. De 
blokjes kaas en bouillonblokjes toevoegen. Blijven roeren tot 
alles volledig is opgelost. Flinke snuf peper in de saus om hem 
op smaak te brengen.

Snijd de mozzarella in plakken. Voeg 2/3 van de saus toe aan de 
gekookte macaroni, 1 minuutje blijven roeren. Vet een oven-
schaal in met olijfolie. Stort de macaroni in de ovenschaal. Leg 
de mozzarella op de macaroni en strooi de grana padano en gran 
gusto er overheen. De rest van de saus verdelen over het geheel.

20 minuten op 200 graden in de oven. 
Als hij mooi goudbruin is, is hij klaar!

Eet smakelijk!
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Welkom bij Verloskundigenpraktijk Pia!

Wij zijn Pia en Elvira. Wij bieden persoonlijke begeleiding 
tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Wie je 
ook bent en hoe de zwangerschap ook verloopt, wij staan 
voor je klaar.

Tijdens het spreekuur
nemen wij ruim de tijdnemen wij ruim de tijd
voor je. Daarbuiten
kun je met je vragen
altijd bij ons terecht
via WhatsApp. In de
praktijk kunnen we
echo’s maken en
hebben als het nodighebben als het nodig
is direct contact met
bekkenfysiotherapeute
en diëtiste.

Als je gebruik wilt maken van onze zorg, neem dan gerust
contact met ons op. Dit kan via WhatsApp, telefonisch en 
via het aanmeldformulier op de website.

Verloskundigenpraktijk Pia
Elzenstraat 7
8924 JN Leeuwarden
Tel:   058 - 737 0149
Mob: 06 - 2881 8912
verloskundigepia@xs4all.nl
wwwww.verloskundigepia.nl

groots in kleinschalige zorg
Verloskundigenpraktijk Pia

 
 

Berber Pasveer
uit vaartzorg

berberpasveeruitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar
06 - 159 66 090

Professioneel, oprecht betrokken en liefdevol;
dat is wie ik ben.

Adv Berber 8,2x12,2cm zonder snijtekens.pdf   1   25-08-20   22:57
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De Bleeklaan

Nu een doorgaansroute voor 
het verkeer, ooit een onderdeel 
van de weilanden in het oosten 
van de stad.

In het boek ‘Leeuwarden 
Gephotografeerd’ (W. Dolk, 
uitgeverij de Tille, 1975) staat 
een mooie luchtfoto uit 1916 
van P.B. Kramer. Terwijl het 
slootje naast het Cambuurster-
pad wordt gedempt, wordt de 
Bleeklaan aangelegd, scheef 
vanaf de Groningerstraatweg, 
richting het Vliet, waar de weg 
zou aansluiten op de Bote van 
Bolswertstraat. Via de – latere 
– Koepelkerk ging het richting 
Wijbrand de Geeststraat en 
vervolgens naar de binnenstad. 
Zo is het nu nog altijd.

Je kunt veel over de straat 

(weg, laan?) vertellen en dat is 
hier ook de bedoeling. Ik begin 
met een anekdote van ruim 
een halve eeuw terug toen mijn 
moeder – we woonden in de 
Tjerk Hiddesstraat – me over 
de Bleeklaan heen loodste. 
Klinkers in de straat en halver-
wege een verkeerspaal met een 
‘eilandje’. Op de step redde ik 
me en ik kon ‘het schooltje’ 
vinden. Het verschijnsel dat 
ouders de kinderen met de 
auto naar school brachten, 
kende men niet.

Vernoemd is de Bleeklaan naar 
herberg ‘de Bleek’, op de hoek 
met de Groningerstraatweg, 
waar later het gebouw van de 
Energiewerken is verrezen. Het 
staat er nog, nu is het een ap-
partementencomplex. Aan de 

De oostzijde van de Bleeklaan rond 1930, gezien vanaf de hoek van de 
De Ruyterweg naar het noordwesten. Bron: HCL

overkant stond hotel de Bleek, 
hedentendage een kantoorge-
bouw. Frou Osinga, later een 
van de bekendste uitbaters van 
het hotelwezen in Sneek, heeft 
hier haar opleiding genoten. 
Even verderop de twee gas-
houders van de Leeuwarder 
gasfabriek. Niets meer van 
over. Nu staat er het complex 
‘Bleekhoven’. Fraaie woningen, 
overigens.

Tegenover dit geheel, op de 
hoek van het Cambuursterpad, 
zat de tabakszaak van Theun 
de Bruin. ’s Maandags stond 
het er blauw van de rook. De 
zondagswedstrijden van Cam-
buur werden er nabesproken. 

“Must even un pakje sigaretten 
foor mie hale.” 
Vader stuurde mij er heen. 
Door de rookwalm kwam je 
bij de balie. “ ’t Wa niet foor 
de jonge, maar foor sien pa,” 
De Bruin wist het wel.

Op hetzelfde streekje zat 
haringinleggerij Nieuwland. 
Later woonde hier Sipke 
Jansma, een kunstschilder die 
vroeger een watersportwinkel 
in de Oude Oosterstraat had. 
Sipke had aquariumbakken in 
zijn atelier met allemaal vissen. 

“Ach, anners ken ik niet werke, 
jù.”

Verderop de voormalige 
‘Galileërkapel’ (Amsterdamse 
School, jaren ’20). Nu een 
evengelische kerk.
Karakteristiek zijn ook de 
hoekpanden met de De 
Ruyterweg, jarenlang garage 
en bandenfirma. Zo eindigen 
we bij het Vliet. Waarom zo 
breed eigenlijk, die Bleeklaan? 
Ooit had men er een trambaan 
geprojecteerd. Dat is nooit 
uitgevoerd.

Een doorgangsstraat in een 
wijk, maar met vele herken-
ningspunten. 
Dat is de Bleeklaan.

Eddy Sikma

Gashouder op het terrein van de gasfabriek aan de westzijde van de 
Bleeklaan rond 1970. Foto: Eddy Sikma. Bron: Historisch Centrum 
Leeuwarden.
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1 januari 2020. Vrolijk en vol optimisme gingen we het nieuwe 
jaar in.

Helaas werd de 
wereld al gauw 
daarna opgeschrikt 
door een nieuw, 
ernstig en snel om 
zich heen grijpend 
coronavirus. We 
kwamen terecht 
in een ‘íntelligente 
lockdown’ en een 
anderhalvemetersa-
menleving

Allemaal minstens 
twee armlengtes 
afstand van elkaar 
houden!

Deze ‘social distan-
cing’ belemmerde 
ons in de activitei-
ten die we gewend 
waren. 
En velen treurden 
om de dierbaren 
die stierven door 
dit virus.

Leven met corona 2020
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Leven met corona 2021

Foto’s: Sjef van den Broek, solarfotostudio • Fotomodel: Sietske van der Veer • Tekst en idee: Leo Stam

Maar daarna kwam 
er tweede lockdown en 
moesten we - als een 
van de laatste landen 
- ook hier mondkapjes 
gaan dragen, om te be-
ginnen voor het reizen 
met de trein.
 

Al staat de Oldehove 
nog zo scheef - schever 
dan de toren van Pisa 
- fier, rechtop, wan-
delden we het nieuwe 
jaar in, inmiddels 
gewend aan de mond-
kapjes.

Hoe zal het verder 
gaan met het vaccina-
tieprogramma?

Wanneer zien we hel-
der licht aan het eind 
van de tunnel?

Het werd nog even 
écht winter en hoe dan 
ook wordt het weer 
lente!

In de zomer was er een versoepeling en konden we 
weer even van de zon genieten.
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Oldegalileën 129
8922 AC Leeuwarden
Telefoon: 06 14 97 70 61
www.sccmg.nl
Facebook: SCCMG
E-mail: info@sccmg.nl

Buurthuizen 
Door de coronamaatregelen zijn ook de buurthuizen 
voorlopig beperkt geopend. Voor informatie kunt u in 
het algemeen het beste terecht op de Facebookpagina’s  
van de verschillende buurthuizen. 
 

SCCMG/Buurthuis Oldegalileën 
Oldegalilëen 129,  
8922 AC Leeuwarden 
Telefoon: 06-149 770 61,  
Website: www.sccmg.nl  
 

Facebook: SSCMG,  
E-mail: info@sccmg.nl 
 

Buurthuis Cambuursterhoek 
Boerhaavestraat 44,  
8921 TL Leeuwarden 
Telefoon: 06-412 506 59/ 
058-212 4120, E-mail:  
hoekstramaat@msn.com 
 

Facebook: Wijkgebouw Cambuursterhoek 
 

Buurthuis Tjerk Hiddes 
Tjerk Hiddesstraat 5.2,  
8921 NM Leeuwarden 
 

www.buurthuis-tjerkhiddes.nl 
 

Telefoon: 06-519 648 92 
 

 

Wijkcentrum It Skiphûs 
Tjalkstraat 5,  
8937 AP Leeuwarden 
www.itskiphus.nl 
Telefoon: 058-2122 483 
Facebook: it skiphus, mail: 
wijkbeheer@itskiphus.nl 

 

Buurthuis Welgelegen 
Willem Loréstraat 36-38, 
8921 CK Leeuwarden  
Facebook:  
Buurthuis Welgelegen 
E-mail: 
buurthuiswelgelegen@ 
vliet-zone.nl 

 

Wijkcentrum Heechterp-Schieringen 
 
Egelantierstraat 5,  
8924 EJ Leeuwarden 
 

Facebook: Wijkcentrum 
Heechterp-Schieringen 
 

Telefoon: 058 266 54 13 

 
 

Kennismaking 
met Netwerk 

Time to Connect 
 

Netwerk Time to Connect is hét jongeren vrijwilligersnetwerk 
dat hulp en een netwerk biedt aan kwetsbare en eenzame 
Leeuwarders. Dit doen we door jongeren te inspireren en 
activeren, en hulpactiviteiten te faciliteren. Zo kunnen we 
hulp en een netwerk bieden aan Leeuwarders die dit nodig 
hebben. Onze droom is dat Leeuwarden een stad wordt 
waarbij mensen naar elkaar omzien. Samen kunnen we de 
stad mooier maken! Doe je mee? Heb je hulp nodig?  
Wil je ons ondersteunen? Neem contact op met: 
info@netwerktimetoconnect.nl Asterstraat 24,  
8922 BW Leeuwarden  
 
Project YourCube is het Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT)-project vanuit Time to Connect. De MDT is een 
initiatief vanuit de overheid, het is een ontdekkingsreis voor 
jongeren naar de beste versie van henzelf.  
Of ze nu meedoen omdat ze graag anderen helpen, zich 
willen oriënteren op hun toekomst, het leven weer op de rit 
willen krijgen of skills willen ontwikkelen om hun kans op 
een baan te vergroten: MDT biedt iedereen de gelegenheid 
om anderen te ontmoeten en van elkaar te leren.  
 
De MDT heeft drie kernbegrippen:  
1) Maatschappelijke impact  
2) Talentontwikkeling  
3) Elkaar ontmoeten  
 
YourCube richt zich op alle jongeren (14-27 jaar) die in 
Leeuwarden van betekenis willen zijn. Ook willen we 
toegankelijk zijn voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld 
vroegtijdig schoolverlaters of jongeren die vanuit een 
ingewikkeld verleden weer grip op hun leven willen krijgen.  
Samen met de jongere zoeken we een optimale plek - of 
verschillende plekken - waar de jongere zichzelf kan 
ontwikkelen en zich tegelijk inzet voor Leeuwarden.  
Vanuit YourCube ontvangt de jongere begeleiding en regelen 
we trainingen op basis van de doelstellingen die de jongere 
zichzelf heeft gesteld. Dit kunnen bijvoorbeeld trainingen zijn 
om vakkennis te vergroten maar ook om de sociale 
weerbaarheid te vergroten, om grenzen te leren aangeven of 
om te leren hoe je een sollicitatiebrief schrijft.  
Een YourCube-traject duurt 80 uur gedurende maximaal 6 
maanden. Nadat de jongere het traject succesvol heeft 
afgerond, ontvangt deze tijdens een feestelijke afsluiting een 
Europees erkent certificaat, de Europass. Een aanwinst voor 
op zijn/haar cv! Weet jij jongeren die geschikt zijn voor dit 
project? Dan hoor ik dat graag! Deel dit ook in je netwerk!  
 

Marieke Otten 
Initiatiefnemer/projectcoördinator  
LeeuwarderHeld & YourCube 
marieke@netwerktimetoconnect.nl 
06-417 102 55 

  

SCCMG / Buurthuis Oldegalieën

Boerhaavestraat 44, 
8921 TL Leeuwarden

Telefoon: 06-412 506 59/
058-212 4120, E-mail: 
hoekstramaat@msn.com

Buurthuizen 
Door de coronamaatregelen zijn ook de buurthuizen 
voorlopig beperkt geopend. Voor informatie kunt u in 
het algemeen het beste terecht op de Facebookpagina’s  
van de verschillende buurthuizen. 
 

SCCMG/Buurthuis Oldegalileën 
Oldegalilëen 129,  
8922 AC Leeuwarden 
Telefoon: 06-149 770 61,  
Website: www.sccmg.nl  
 

Facebook: SSCMG,  
E-mail: info@sccmg.nl 
 

Buurthuis Cambuursterhoek 
Boerhaavestraat 44,  
8921 TL Leeuwarden 
Telefoon: 06-412 506 59/ 
058-212 4120, E-mail:  
hoekstramaat@msn.com 
 

Facebook: Wijkgebouw Cambuursterhoek 
 

Buurthuis Tjerk Hiddes 
Tjerk Hiddesstraat 5.2,  
8921 NM Leeuwarden 
 

www.buurthuis-tjerkhiddes.nl 
 

Telefoon: 06-519 648 92 
 

 

Wijkcentrum It Skiphûs 
Tjalkstraat 5,  
8937 AP Leeuwarden 
www.itskiphus.nl 
Telefoon: 058-2122 483 
Facebook: it skiphus, mail: 
wijkbeheer@itskiphus.nl 

 

Buurthuis Welgelegen 
Willem Loréstraat 36-38, 
8921 CK Leeuwarden  
Facebook:  
Buurthuis Welgelegen 
E-mail: 
buurthuiswelgelegen@ 
vliet-zone.nl 

 

Wijkcentrum Heechterp-Schieringen 
 
Egelantierstraat 5,  
8924 EJ Leeuwarden 
 

Facebook: Wijkcentrum 
Heechterp-Schieringen 
 

Telefoon: 058 266 54 13 

 
 

Kennismaking 
met Netwerk 

Time to Connect 
 

Netwerk Time to Connect is hét jongeren vrijwilligersnetwerk 
dat hulp en een netwerk biedt aan kwetsbare en eenzame 
Leeuwarders. Dit doen we door jongeren te inspireren en 
activeren, en hulpactiviteiten te faciliteren. Zo kunnen we 
hulp en een netwerk bieden aan Leeuwarders die dit nodig 
hebben. Onze droom is dat Leeuwarden een stad wordt 
waarbij mensen naar elkaar omzien. Samen kunnen we de 
stad mooier maken! Doe je mee? Heb je hulp nodig?  
Wil je ons ondersteunen? Neem contact op met: 
info@netwerktimetoconnect.nl Asterstraat 24,  
8922 BW Leeuwarden  
 
Project YourCube is het Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT)-project vanuit Time to Connect. De MDT is een 
initiatief vanuit de overheid, het is een ontdekkingsreis voor 
jongeren naar de beste versie van henzelf.  
Of ze nu meedoen omdat ze graag anderen helpen, zich 
willen oriënteren op hun toekomst, het leven weer op de rit 
willen krijgen of skills willen ontwikkelen om hun kans op 
een baan te vergroten: MDT biedt iedereen de gelegenheid 
om anderen te ontmoeten en van elkaar te leren.  
 
De MDT heeft drie kernbegrippen:  
1) Maatschappelijke impact  
2) Talentontwikkeling  
3) Elkaar ontmoeten  
 
YourCube richt zich op alle jongeren (14-27 jaar) die in 
Leeuwarden van betekenis willen zijn. Ook willen we 
toegankelijk zijn voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld 
vroegtijdig schoolverlaters of jongeren die vanuit een 
ingewikkeld verleden weer grip op hun leven willen krijgen.  
Samen met de jongere zoeken we een optimale plek - of 
verschillende plekken - waar de jongere zichzelf kan 
ontwikkelen en zich tegelijk inzet voor Leeuwarden.  
Vanuit YourCube ontvangt de jongere begeleiding en regelen 
we trainingen op basis van de doelstellingen die de jongere 
zichzelf heeft gesteld. Dit kunnen bijvoorbeeld trainingen zijn 
om vakkennis te vergroten maar ook om de sociale 
weerbaarheid te vergroten, om grenzen te leren aangeven of 
om te leren hoe je een sollicitatiebrief schrijft.  
Een YourCube-traject duurt 80 uur gedurende maximaal 6 
maanden. Nadat de jongere het traject succesvol heeft 
afgerond, ontvangt deze tijdens een feestelijke afsluiting een 
Europees erkent certificaat, de Europass. Een aanwinst voor 
op zijn/haar cv! Weet jij jongeren die geschikt zijn voor dit 
project? Dan hoor ik dat graag! Deel dit ook in je netwerk!  
 

Marieke Otten 
Initiatiefnemer/projectcoördinator  
LeeuwarderHeld & YourCube 
marieke@netwerktimetoconnect.nl 
06-417 102 55 

  

Buurthuis Cambuursterhoek

Tjerk Hiddesstraat 5.2, 
8921 NM Leeuwarden

www.buurthuis-tjerkhiddes.nl

Telefoon: 06-519 648 92

Buurthuizen 
Door de coronamaatregelen zijn ook de buurthuizen 
voorlopig beperkt geopend. Voor informatie kunt u in 
het algemeen het beste terecht op de Facebookpagina’s  
van de verschillende buurthuizen. 
 

SCCMG/Buurthuis Oldegalileën 
Oldegalilëen 129,  
8922 AC Leeuwarden 
Telefoon: 06-149 770 61,  
Website: www.sccmg.nl  
 

Facebook: SSCMG,  
E-mail: info@sccmg.nl 
 

Buurthuis Cambuursterhoek 
Boerhaavestraat 44,  
8921 TL Leeuwarden 
Telefoon: 06-412 506 59/ 
058-212 4120, E-mail:  
hoekstramaat@msn.com 
 

Facebook: Wijkgebouw Cambuursterhoek 
 

Buurthuis Tjerk Hiddes 
Tjerk Hiddesstraat 5.2,  
8921 NM Leeuwarden 
 

www.buurthuis-tjerkhiddes.nl 
 

Telefoon: 06-519 648 92 
 

 

Wijkcentrum It Skiphûs 
Tjalkstraat 5,  
8937 AP Leeuwarden 
www.itskiphus.nl 
Telefoon: 058-2122 483 
Facebook: it skiphus, mail: 
wijkbeheer@itskiphus.nl 

 

Buurthuis Welgelegen 
Willem Loréstraat 36-38, 
8921 CK Leeuwarden  
Facebook:  
Buurthuis Welgelegen 
E-mail: 
buurthuiswelgelegen@ 
vliet-zone.nl 

 

Wijkcentrum Heechterp-Schieringen 
 
Egelantierstraat 5,  
8924 EJ Leeuwarden 
 

Facebook: Wijkcentrum 
Heechterp-Schieringen 
 

Telefoon: 058 266 54 13 

 
 

Kennismaking 
met Netwerk 

Time to Connect 
 

Netwerk Time to Connect is hét jongeren vrijwilligersnetwerk 
dat hulp en een netwerk biedt aan kwetsbare en eenzame 
Leeuwarders. Dit doen we door jongeren te inspireren en 
activeren, en hulpactiviteiten te faciliteren. Zo kunnen we 
hulp en een netwerk bieden aan Leeuwarders die dit nodig 
hebben. Onze droom is dat Leeuwarden een stad wordt 
waarbij mensen naar elkaar omzien. Samen kunnen we de 
stad mooier maken! Doe je mee? Heb je hulp nodig?  
Wil je ons ondersteunen? Neem contact op met: 
info@netwerktimetoconnect.nl Asterstraat 24,  
8922 BW Leeuwarden  
 
Project YourCube is het Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT)-project vanuit Time to Connect. De MDT is een 
initiatief vanuit de overheid, het is een ontdekkingsreis voor 
jongeren naar de beste versie van henzelf.  
Of ze nu meedoen omdat ze graag anderen helpen, zich 
willen oriënteren op hun toekomst, het leven weer op de rit 
willen krijgen of skills willen ontwikkelen om hun kans op 
een baan te vergroten: MDT biedt iedereen de gelegenheid 
om anderen te ontmoeten en van elkaar te leren.  
 
De MDT heeft drie kernbegrippen:  
1) Maatschappelijke impact  
2) Talentontwikkeling  
3) Elkaar ontmoeten  
 
YourCube richt zich op alle jongeren (14-27 jaar) die in 
Leeuwarden van betekenis willen zijn. Ook willen we 
toegankelijk zijn voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld 
vroegtijdig schoolverlaters of jongeren die vanuit een 
ingewikkeld verleden weer grip op hun leven willen krijgen.  
Samen met de jongere zoeken we een optimale plek - of 
verschillende plekken - waar de jongere zichzelf kan 
ontwikkelen en zich tegelijk inzet voor Leeuwarden.  
Vanuit YourCube ontvangt de jongere begeleiding en regelen 
we trainingen op basis van de doelstellingen die de jongere 
zichzelf heeft gesteld. Dit kunnen bijvoorbeeld trainingen zijn 
om vakkennis te vergroten maar ook om de sociale 
weerbaarheid te vergroten, om grenzen te leren aangeven of 
om te leren hoe je een sollicitatiebrief schrijft.  
Een YourCube-traject duurt 80 uur gedurende maximaal 6 
maanden. Nadat de jongere het traject succesvol heeft 
afgerond, ontvangt deze tijdens een feestelijke afsluiting een 
Europees erkent certificaat, de Europass. Een aanwinst voor 
op zijn/haar cv! Weet jij jongeren die geschikt zijn voor dit 
project? Dan hoor ik dat graag! Deel dit ook in je netwerk!  
 

Marieke Otten 
Initiatiefnemer/projectcoördinator  
LeeuwarderHeld & YourCube 
marieke@netwerktimetoconnect.nl 
06-417 102 55 

  

Buurthuis Tjerk Hiddes

Tjalkstraat 5, 
8937 AP Leeuwarden
www.itskiphus.nl
Telefoon: 058-2122 483
Facebook: it skiphus, 
mail: wijkbeheer@itskiphus.nl

Buurthuizen 
Door de coronamaatregelen zijn ook de buurthuizen 
voorlopig beperkt geopend. Voor informatie kunt u in 
het algemeen het beste terecht op de Facebookpagina’s  
van de verschillende buurthuizen. 
 

SCCMG/Buurthuis Oldegalileën 
Oldegalilëen 129,  
8922 AC Leeuwarden 
Telefoon: 06-149 770 61,  
Website: www.sccmg.nl  
 

Facebook: SSCMG,  
E-mail: info@sccmg.nl 
 

Buurthuis Cambuursterhoek 
Boerhaavestraat 44,  
8921 TL Leeuwarden 
Telefoon: 06-412 506 59/ 
058-212 4120, E-mail:  
hoekstramaat@msn.com 
 

Facebook: Wijkgebouw Cambuursterhoek 
 

Buurthuis Tjerk Hiddes 
Tjerk Hiddesstraat 5.2,  
8921 NM Leeuwarden 
 

www.buurthuis-tjerkhiddes.nl 
 

Telefoon: 06-519 648 92 
 

 

Wijkcentrum It Skiphûs 
Tjalkstraat 5,  
8937 AP Leeuwarden 
www.itskiphus.nl 
Telefoon: 058-2122 483 
Facebook: it skiphus, mail: 
wijkbeheer@itskiphus.nl 

 

Buurthuis Welgelegen 
Willem Loréstraat 36-38, 
8921 CK Leeuwarden  
Facebook:  
Buurthuis Welgelegen 
E-mail: 
buurthuiswelgelegen@ 
vliet-zone.nl 

 

Wijkcentrum Heechterp-Schieringen 
 
Egelantierstraat 5,  
8924 EJ Leeuwarden 
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Kennismaking 
met Netwerk 

Time to Connect 
 

Netwerk Time to Connect is hét jongeren vrijwilligersnetwerk 
dat hulp en een netwerk biedt aan kwetsbare en eenzame 
Leeuwarders. Dit doen we door jongeren te inspireren en 
activeren, en hulpactiviteiten te faciliteren. Zo kunnen we 
hulp en een netwerk bieden aan Leeuwarders die dit nodig 
hebben. Onze droom is dat Leeuwarden een stad wordt 
waarbij mensen naar elkaar omzien. Samen kunnen we de 
stad mooier maken! Doe je mee? Heb je hulp nodig?  
Wil je ons ondersteunen? Neem contact op met: 
info@netwerktimetoconnect.nl Asterstraat 24,  
8922 BW Leeuwarden  
 
Project YourCube is het Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT)-project vanuit Time to Connect. De MDT is een 
initiatief vanuit de overheid, het is een ontdekkingsreis voor 
jongeren naar de beste versie van henzelf.  
Of ze nu meedoen omdat ze graag anderen helpen, zich 
willen oriënteren op hun toekomst, het leven weer op de rit 
willen krijgen of skills willen ontwikkelen om hun kans op 
een baan te vergroten: MDT biedt iedereen de gelegenheid 
om anderen te ontmoeten en van elkaar te leren.  
 
De MDT heeft drie kernbegrippen:  
1) Maatschappelijke impact  
2) Talentontwikkeling  
3) Elkaar ontmoeten  
 
YourCube richt zich op alle jongeren (14-27 jaar) die in 
Leeuwarden van betekenis willen zijn. Ook willen we 
toegankelijk zijn voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld 
vroegtijdig schoolverlaters of jongeren die vanuit een 
ingewikkeld verleden weer grip op hun leven willen krijgen.  
Samen met de jongere zoeken we een optimale plek - of 
verschillende plekken - waar de jongere zichzelf kan 
ontwikkelen en zich tegelijk inzet voor Leeuwarden.  
Vanuit YourCube ontvangt de jongere begeleiding en regelen 
we trainingen op basis van de doelstellingen die de jongere 
zichzelf heeft gesteld. Dit kunnen bijvoorbeeld trainingen zijn 
om vakkennis te vergroten maar ook om de sociale 
weerbaarheid te vergroten, om grenzen te leren aangeven of 
om te leren hoe je een sollicitatiebrief schrijft.  
Een YourCube-traject duurt 80 uur gedurende maximaal 6 
maanden. Nadat de jongere het traject succesvol heeft 
afgerond, ontvangt deze tijdens een feestelijke afsluiting een 
Europees erkent certificaat, de Europass. Een aanwinst voor 
op zijn/haar cv! Weet jij jongeren die geschikt zijn voor dit 
project? Dan hoor ik dat graag! Deel dit ook in je netwerk!  
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marieke@netwerktimetoconnect.nl 
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Wijkcentrum Heechterp Schieringen

BUURTHUIZEN Dungeons & Dragons Groep
 ‘The Iron Dragoons’ 
(De ijzeren dragonders)

In 2018 zijn we in het Netwerkcentrum Oud Oost (De 
Klomp) begonnen met het project Dungeons & Dragons 
met als doel mensen uit de omgeving bij elkaar te laten 
komen en zo vriendschappen/netwerken op te bouwen 
met behulp van het rollenspel Dungeons & Dragons.

Wat is Dungeons en Dragons eigenlijk? 
Dungeons & Dragons is een rollenspel waarin één per-
soon de rol van spelleider (de zogeheten Dungeon Master 
of DM in het kort) op zich neemt en de andere perso-
nen (de spelers) een fantasie-karakter maken, een groep 
vormen en dan samen met de DM een verhaal bouwen 
waarin deze karakters de hoofdrol spelen. De bedoeling 
is dat er gezellig met elkaar een band gebouwd wordt en 
een leuk verhaal wordt neergezet en de groep met elkaar 
leuke en spannende avonturen kan beleven. Zo worden 
er verschillende avonturen deels op tafel en deels in de 
fantasie uitgespeeld in verschillende kleine groepjes van 4 
à 5 personen.

We waren al een eind op weg met dit project,  we hadden 
een aantal groepjes spelers en waren druk bezig met het 
invullen en uitvoeren van verschillende verhalen en en 
avonturen. Maar helaas, in 2020 moesten wij het project 
enigzins stil leggen in verband met de corona toestand 
in de wereld. Toch hebben we niet stil gezeten!  In het 
afgelopen jaar en ook nu zijn wij druk bezig om het 
project via een online platform in goede banen te leiden.  
We zijn nu verhalen en avonturen aan het voorbereiden 
en we hopen dan medio maart /april 2021 te kunnen 
starten met de groepen in een online setting.

Wij zijn altijd opzoek naar nieuwe spelers. Dus heb je 
interesse, of ben je nieuwsgierig naar wat D&D is?  Meld 
je dan aan via het onderstaande e-mailadres: dragoons@
netwerkcentrumoudoost.nl

*Minimale leeftijd om mee te doen is 15 jaar. [We ver-
wachten dat je een klein beetje Engels kan lezen of spre-
ken, maar dit is geen vereiste om mee te kunnen doen.]

Tot snel!  Team 
De ijzeren dragonders.

Jurjen Tuin
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Time to Connect 
Stichting Netwerk Time to Connect is een jongeren vrij-
willigersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan kwetsbare 
en eenzame Leeuwarders. Dit doen we door jongeren 
(15-30 jaar) te inspireren, activeren en hulpactiviteiten te 
faciliteren. 

We doen dit door het uitvoeren van 2 
projecten: 

LeeuwarderHeld
Hierbij zetten jongeren zich 
in voor Leeuwarders. Zelfs 
met kleine dingen maak je 
al iemand blij! Dit kan in 
de vorm van maatjescon-
tact, praktische hulp of 
sociale groepsactiviteiten. 
 
Wil jij ook eens ervaren hoe 
het is om vrijwilligerswerk te 
doen? Dat kan bij Leeuwar-
derHeld!
 
YourCube
Dit is een project van de landelijke maatschappelijke 
diensttijd (MDT) waarbij jongeren een traject ingaan 
van maximaal een half jaar en minimaal 3 à 4 uren per 
week. In dit traject krijgen jongeren de kans om hun 
kwaliteiten te ontdekken, ontwikkelen, hun kennis en/
of netwerk te vergroten, te verdiepen of te verbreden. 
Dit doen ze door vrijwilligerswerk op een interessante 
plek en het volgen van onze trainingen en coaching. Bij 
afronding van een traject ontvangen de jongeren een 
Europass, een certificaat voor op hun CV! Win-win dus!
 
Wil jij jezelf ontwikkelen en wil je tegelijkertijd zorgen 
voor maatschappelijke impact? Dat kan bij YourCube!
 
Wil je meedoen of meer weten over LeeuwarderHeld of 
YourCube? 
Mail: info@netwerktimetoconnect.nl
www.netwerktimetoconnect.nl
www.yourcube.nl 
Of bel Marieke Lantinga-Otten: 06-41710255
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen Slaets
Projectcoördinator YourCube - Leeuwarden
 
Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag
Netwerk Time to Connect
Tel: 06-42 424 409

Web: www.netwerktimetoconnect.nl
Facebook: www.facebook.com/NetwerkTimetoConnect/
Instagram: www.instagram.com/netwerktimetoconnect/
LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/netwerk-time-to-connect/

Gezonder Oud-Oost,  doe je mee? 
Een goede leefomgeving zorgt 
voor een gelukkigere, socialere 
en gezondere wijk. Graag wer-
ken we de komende maanden 
met inwoners aan een plan om 
deze leefomgeving te verbeteren. 
Wil jij meedenken over een Gezonder Oud Oost? Neem contact 
met ons op! 

In de komende maanden kun je op verschillende manieren mee-
denken of meedoen. We organiseren verschillende bijeenkomsten, 
we voeren online of telefonische gesprekken, maar je kunt ook 
helpen bij acties in de wijk. Uiteindelijke willen we werken naar 
een plan van aanpak later dit jaar. Alle hulp is daarbij welkom!

Meer informatie of direct meedenken of meedoen? Mail naar 
gezonderoudoost@gmail.com of bel met 06-822 93 008. Bezoek 
ook onze facebookpagina Gezonder Oud-Oost. 

Gezonder Oud-Oost is een initiatief van HANNN (Meer Ge-
zonde Jaren), DBieb, Campus Fryslân en Amaryllis en we werken 
met veel partijen samen in de wijken. 

Het maken van plannen voor Nieuw 
Oud Oost gaat door
De Stadion Ontwikkeling Cambuur bv (SOC) heeft als initia-
tiefnemer en ontwikkelaar bij de gemeente aangegeven dat de 
businesscase voor de gebieds-ontwikkeling WTC Cambuur niet 
haalbaar is. Dat betekent op zijn minst uitstel van de bouw van 
het nieuwe Cambuurstadion. Dit nieuws werd onlangs bekend. 
U heeft het vast gehoord of gelezen.
Alle betrokken partijen dragen de gebiedsontwikkeling bij het 
WTC met een nieuw Cambuurstadion een zeer warm hart toe. 
Dat laat het vele werk van de afgelopen zeven jaar zien.
De SOC heeft aangegeven in overleg te willen om tot een goede 
afwikkeling van de gemaakte afspraken te komen. De betrokken 
lokale partijen, SC Cambuur, Bouwgroep Dijkstra Draisma, 
WTC, Van Wijnen, ROC Friese Poort en gemeente Leeuwarden, 
onderzoeken de komende periode wat dit teleurstellende nieuws 
betekent voor de toekomst van de gebiedsontwikkeling en op 
welke wijze een doorstart eventueel mogelijk is. Hier zetten zij 
zich onverminderd voor in. Of dat lukt is afhankelijk van vele 
factoren; het is een complexe situatie.
Voor het project Nieuw Oud Oost betekent dit dat we doorgaan 
met het maken van plannen voor een nieuwe (Cam)buurt.

Gemeente Leeuwarden / Project Nieuw Oud Oost / Januari 2021

Nieuwsbrief project 
Nieuw Oud Oost

In de laatste nieuwsbrief van november 2020 informeerden wij u over de eerste 
puzzel, één plan voor Nieuw Oud Oost. Er is nu een eerste versie van deze 
puzzel gelegd en deze willen we graag aan u presenteren tijdens een digitale 
bijeenkomst op 9 februari. U bent hierbij van harte welkom!  
 
In deze nieuwsbrief leest u over het project en de bijeenkomst. 
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20 jaar 
Etos Cambuurplein

Etos Cambuurplein viert haar 
20 jarige bestaan !

Dit gaan we op een feestelijke manier vieren via Instagram 
en Facebook “Etos blanke Cambuurplein”. De hele maand 
maart zijn er like/deel en winacties. Blijf ons volgen.

Van donderdag 18 maart 
t/m zaterdag 20 maart 

staat er voor de klant die 20,00 euro 
of meer besteedt een cadeautasje met 

inhoud klaar om mee te nemen(op=op).

Liefs ETOS

Etos Cambuurplein
Insulindestraat 1
8921 JW LEEUWARDEN

1. Deze waterplant wordt ook wel sigaar genoemd (8 letters)
2. Un oeuf is enough (2 letters)
3. Meestal gele lentebloem (6)
4. …… uit Amsterdam (6) (Nederland is erom bekend)
5. Watervogel of ‘lelijk?’ vervoermiddel (4 letters)
6. Naar deze lentebloem is één van de schoolvakanties genoemd (6 
letters)
7. Slapen als een ….? (4)
8. Deel van het oog, dat ook een bloem is. (4)
9. ……. prik!
10. Niet voor het bakken van een boterkoek. (10)
11. Veel geziene vogel (5)
12. Friese naam voor de kieviet (4 )
13. Luidt de lente in. (11)

Doe mee en win een prijs!
Naast een taart van Bakkerij van der Brug is ook nu weer een boek te winnen 
van Uitgeverij Elikser. Verder heeft De Groene Apotheek weer een nestkast-
je voor vogels beschikbaar gesteld en kun je een boekje met columns van 
Krekel winnen. 

Mail de oplossing met je adres voor 1 mei 2021 naar: 
wijkkrantoudoost@gmail.com 
De winnaars worden getrokken uit de goede inzenders en in de volgende 
wijkkrant bekendgemaakt. De winnaars krijgen een schriftelijke bevestiging 
van de gewonnen prijs.

Lentepuzzel 2021
Neem van de gevraagde dertien woorden de beginletters en vorm het 
puzelwoord dat zeker in deze tijd een mooie betekenis heeft.

De oplossing van de vorige puzzel 
was: Vriendschap.
• Geke Bronger won het boek ‘Ferhalen 
omme Oldehove’ van Uitgeverij Elikser.  
• De taart van Bakkerij van der Brug 
werd gewonnen door de Baukje Heijda. 
• Het nestkastje van De Groene Apo-
theek ging naar Harold Hesselink en 
het boekje ‘Krekel, het avontuur van een 
columnist’, ging naar Hinke Elsinga.
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De Wielenpôlle op de kaart gezet
als mooiste kerstdorp van Nederland

Bewoners van De Wielenpôlle hebben er vorig jaar alles 
aan gedaan om hun wijk zo mooi mogelijk in kersts-
feer te brengen.. Het werd een groot succes, een feest, 
dat niet alleen belangstelling trok uit Leeuwarden en 
Friesland, maar uit heel Nederland. Een lange stoet 
van auto’s kwam langs. En door Hart van Nederland 
(RTL4) zelfs gekozen tot ‘Mooist verlichte kerststraat 
van Nederland’. Dat was op eerste kerstdag, Helaas 
kwam twee dagen later de storm Bella langs, veel werd 
weggeblazen. Als herinnering hierbij enkele foto’s van 
onze fotograaf Johan van Polen.

Raadslid in coronatijd
Om te beginnen hoop ik dat 
jullie allemaal gezond zijn en 
dat het corona-virus niet (te) 
dichtbij is gekomen. Bij de 
GroenLinks fractie gaat het 
goed, we hebben tot op heden 
niet met besmettingen te ma-
ken gekregen.

Onderdeel van je werk als 
raadslid is mensen ontmoeten. 
De GroenLinks-fractie probeert 
normaal gesproken naar alle 
bijeenkomsten te gaan waar-
voor we worden uitgenodigd 
en anders nodigen we ons zelf 
wel ergens uit. Behalve als het 
op een woensdagavond is, want 
dan vergadert de raad in het 
stadhuis. Ik kom nergens meer, 
dat is zo’n rare gewaarwor-
ding...

Lockdown
Het was maart 2020. De ernst 
van de situatie wordt duidelijk 
als de IC-afdelingen overvol 
raken met Corona-patiënten. 
Het dagelijkse leven viel stil: 
lockdown. Alle afspraken 
werden gecanceld. De agenda 
raakte leger en leger. Na een 

paar weken waarin het akelig 
stil was op straat, kwam het 
leven weer een beetje terug. De 
wekelijkse raadsbijeenkomsten 
kwamen ook weer op gang. 
De grote uitdaging was om dit 
te organiseren met de ander-
halvemeter-regelgeving. Het 
stadhuis bleek als snel te klein. 

De gemeenteraad bestaat uit 
39 leden en probeer die maar 
eens in één ruimte te krijgen. 
De eerste fysieke vergadering 
was in juni in het Van der Valk 
hotel, daarna kwam de raad 
bijeen in De Harmonie.

Digitaal vergaderen
Nu is het februari 2021 en 
vergaderen we alleen via de 
digitale snelweg. Nog steeds 
zijn er geen fysieke bijeenkom-
sten, wat nog altijd onnatuur-
lijk voelt. Ondertussen raken 
we wel steeds bedrevener in 
‘inbellen in Teams en Zooms’. 
Dit zijn vergaderplatformen via 
internet.
Ik merk dat digitaal vergaderen 
grote voordelen kent: als er een 
agenda is, dan heb je van de 
opening tot aan de rondvraag 

een vergaderorde, en dan ben je 
zo klaar. En je hoeft de deur er 
niet voor uit.
De nadelen zitten in de open 
podia en politieke dialogen: die 
gaan over een bepaald onder-
werp. Dan zijn er insprekers: 
burgers, deskundigen op het 
onderwerp, ambtenaren die je 
kunt bevragen. Dan is er geen 
agenda en wordt het, in mijn 
ogen, al snel rommelig. Als 
dan ook nog de internetverbin-
dingen gaat haperen, verlang 
ik weer naar de zaaltjes of het 
stadhuis waar je de mensen met 
wie je spreekt ontmoet.

Overigens verlang ik sowieso 
naar ontmoetingen. Al die 
beperkingen zijn niet gemak-
kelijk, maar ik begrijp dat ze 
nodig zijn om het virus geen 
kans te geven zich verder te 
verspreiden. Ik hou mij dan 
ook zoveel als mogelijk aan de 
maatregelen. Sinds maart vorig 
jaar ben ik niet meer verkouden 
of grieperig geweest, wat zou 
kunnen betekenen dat de an-
derhalvemeter, handen wassen 
en de mondkapjes helpen.

Webinars
Ik volg tegenwoordig ook webi-
nars. Webinars zijn als het ware 
online mini-cursussen waar een 
of meerdere deskundigen op 
een onderwerp, uitleg geven. 
De webinars die ik gevolgd 
heb gingen over het Veenwij-
degebied (dan leer je over de 
verschillende grondsoorten in 

de provincie en wat het gevolg 
is als je het grondwaterpeil 
verandert) en ondermijning 
(criminaliteit en welke samen-
werkingen er bestaan/mogelijk 
zijn tussen opsporingsdiensten 
en de gemeente). Ondertussen 
heb ik ook twee online nieuw-
jaars-bijeenkomsten gehad. 
Eén van Circulair Fryslan in 
de vorm van, daar heb je ’m 
weer, een webinar over circulair 
bouwen en een van Wijkpanel 
Binnenstad, een leuke pubquiz.

De belangrijkste voorwaarde 
van online-bijeenkomsten is dat 
het goed georganiseerd is. Niks 
is vervelender dan doorzeuren-
de en met technische proble-
men kampende bijeenkomsten. 

Het aardige is dat je dan stie-
kem het geluid op zacht kan 
zetten en wat huishoudelijke 
klusjes kunt doen. Sst, niet 
doorvertellen hoor!

Andries Bergsma,
Raadslid 
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058 Online: De parel(s) in de oester
Ze kwamen elkaar tegen bij een radio-uitzending vanuit De 
Klomp van Meer Gezonde Jaren Radio. Rinke Schroor, talent-
vol musicus - in deze tijd zonder werk - en Henk van der Brug,  
gepassioneerd filmmaker, die een paar jaar geleden begon met 058 
Online. Het klikte en Rinke ontdekte een nieuw talent: interviews 
maken en presenteren voor 058 Online. Dat doet hij nog steeds, 
met verve, en hij wil dat ook blijven doen als zijn muzikale carrière 
weer een herstart krijgt. 

Het zijn altijd weer bijzondere filmpjes van 058 Online, niet te 
lang, meestal een minuut of tien, leuk voor elke Leeuwarden om 
een keer op YouTube of Facebook 058 Online op te zoeken.

Foto: Simon van der Woude. Henk links en Rinke rechts op de voorgrond.

Zoals het filmpje over de vrouw die een parel in een oester vond, gekocht 
bij de bekende vishandel aan de Schrans. Ze waren er als eersten bij, nog 
voor het in de krant stond.
En dan maakten ze ook nog als laatste een interview met Teake van der 
Meer en met Joop Mulder, founder van Oeral en ook nauw betrokken 
bij Leeuwarden 2018. Beiden zijn intussen overleden, maar blijven in 
onze herinnering leven.
Ze interviewden ook Syb van der Ploeg en Peter Wilkins en onze burge-
meester Sybrand Buma, ook Leeuwarder winkeliers en andere Leeuwar-
ders, die het moeilijk hebben in deze tijd… en… en… en…  teveel om 
op te noemen. Binnenkort worden ze zelf geïnterviewd door studenten 
van Stenden en ze willen graag een stageplek inrichten, in samenwerking 
met het Netwerkcentrum, zodra de studio in De Klomp is ingericht.

Het is nu even ‘sappelen’, ook  voor 058 Online, roeien met de riemen 
die er zijn. Er zijn benzinekosten en kosten voor apparatuur. We gaan 
er in deze Wijkkrant geen gewoonte van maken, maar toch hierbij het 
rekeningnummer voor 058 Online, waarop iedere euro, uit sympathie, 
welkom is. Dat is:
NL 75 RABO 03253 29915, Stichting Werkplaats Oud Oost, omschrij-
ving: t.a.v. 058 Online.

De boekenhoek
Boekwinkels, Bregman & tegengif

Zijn boekwinkels essentieel en behoren deze 
ook in coronatijd gewoon open te zijn? Afge-
lopen weken zag ik deze discussie herhaalde-
lijk op het nieuws voorbijkomen. 
In normale tijden fiets ik graag op een mooie 
zondagmiddag naar de boekwinkel om de 
geur van nieuwe boeken als het ware op te 
snuiven. Helaas zit dat er nu even niet in. 

Gelukkig bieden veel plaatselijke boekwinkels 
momenteel ook de mogelijkheid om online 
bestelde boeken thuis te laten bezorgen. Een 
initiatief dat ik van harte steun, zodat de 
boekwinkel bij mij in de stad ook in deze 
lastige tijd overeind blijft en ik deze hopelijk 
binnenkort weer mag bezoeken. 

Maar waarom zou je boeken lezen en wat 
moet je dan lezen? Volgens de schrijver 
Rutger Bregman kun je beter boeken lezen 
dan zeven dagen per week nieuws volgen. Van 
slecht nieuws worden mensen cynisch en pes-
simistisch, aldus Bregman. Hij adviseert dan 
ook om niet meer nieuws te volgen dan enkel 
het lezen van de zaterdagkrant. Een goed ad-
vies lijkt mij, dat bovendien tijd vrijmaakt om 

letters te verslinden. Want wat is nou fijner 
dan in je woonkamer, onder de schemerlamp 
gezeten in een luie stoel een mooie klassieker 
te lezen. Zeker nu er buitenshuis weinig te 
beleven valt, kan lezen de eenzaamheid in de 
avonduren enigszins verzachten.  

Over Bregman gesproken: zelf las ik van hem 
het werk ‘De meeste mensen deugen’, dat 
enige maanden geleden nog de NS-publieks-
prijs won. Laat je niet afschrikken door de 
titel en vooral ook niet door de maar liefst 
vijfhonderd bladzijden die het boek telt. De 
schrijfstijl van Bregman is zo vlot dat je er in 
sneltreinvaart doorheen gaat. Feitelijk is het 
een geschiedenisboek of liever gezegd een 
tijdreis die je niet snel zult vergeten. Bregman 
is namelijk de meest boeiende geschiedenisle-
raar die je nooit op school hebt gehad. 

Natuurlijk is de mens door de eeuwen heen 
verantwoordelijk voor veel verschrikkelijke 
dingen, dat erkent ook Bregman. Toch weet 
hij op vakkundige wijze te beargumenteren 
waarom desondanks de meeste mensen goed 
zijn. Dit doet Bregman door geschiedenis 
niet als een op zichzelf staande discipline te 
beschouwen, maar deze te laten samenvallen 

met psychologie, sociologie en biologie. Op 
deze manier krijg je als lezer een completer 
verhaal voorgeschoteld dan allemaal op zich-
zelf staande historische feitjes. Op het eind 
van het boek krijgen we van Bregman zelfs 
nog tien leefregels die betrekking hebben op 
hoe wij zelf kunnen bijdragen aan een betere 
wereld. 

Mocht je dus pessimistisch zijn over de 
mensheid en de wereld om ons heen (wat ik 
mij in deze roerige tijden overigens heel goed 
kan voorstellen), dan is `De meeste mensen 
deugen’ een uitstekend tegengif. 

Twee avondjes Bregman lezen in plaats van 
negatief nieuws, zal jouw kijk op je mede-
mens absoluut doen veranderen; dat weet ik 
heel zeker!

Marthijn de Wit
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Sociaal Wijkteam Oud Oost
Buurt Service Punt (BSP)
Op ma-wo-vrij tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u bellen met het 
centrale nummer van Amaryllis. U wordt dan doorverbonden met 
het BSP. Wanneer u buiten deze tijden belt wordt uw naam, tele-
foonnummer, postcode en huisnummer genoteerd en wordt er een 
mail gestuurd naar het BSP met het verzoek om contact met u op te 
nemen. Locatie Zuidvliet 620: dinsdag 10.00 - 12.00 uur en don-
derdag 14.00 - 16.00 uur alleen op afspraak.
______________________________________________________

Amaryllis
Amaryllis is voor iedereen telefonisch en per mail bereikbaar. 

Als u een contactpersoon heeft, dan kunt u rechtstreeks via mail of 
mobiel telefoonnummer contact opnemen. 
In andere gevallen kunt u bellen naar 058 30 30 400 of mailen naar 
het (wijk/dorpen)-team waarmee u contact wilt opnemen. Mailadres-
sen vindt u op onze website: amaryllisleeuwarden.nl Via de website 
van amaryllis wordt de meest recente informatie gecommuniceerd.
______________________________________________________

Colofon
Heb je een verhaal, een mededeling, een foto met onderschrift of 
gewoon een goed idee? 
Mail dan naar: wijkkrantoudoost@gmail.com
Deadline volgende nummer: 17 mei 2021 (!)

N.B. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen te 
weigeren of te redigeren. Anonieme inzendingen worden niet ge-
plaatst. Ondanks de zorgvuldigheid die we in acht nemen kunnen 
er in alle dynamiek fouten ontstaan. Wij aanvaarden daarvoor geen 
verantwoordelijkheid.

Uitgever: Netwerkcentrum Oud Oost. Oplage: 8000. 
Huis-aan-huis verspreid door Oud Oost en te verkrijgen bij enkele 
supermarkten en De Klomp.

Medewerker Sociaal Wijkteam: Jos Bouwhuis
Gastschrijvers: Eddy Sikma, Marthijn de Wit,
Andries Bergsma en Jurjen Tuin.
Eindredactie: Leo Stam
Druk: FE Druk • info@fedruk.nl

Met dank aan iedereen die heeft meegeholpen om deze 
wijkkrant tot stand te brengen!

Sameland bestaat nog steeds!
Allereerst willen wij, alle Samelanders, al onze leden en 
relaties een goed en gezond 2021 toewensen.

Wij hebben helaas door corona het afgelopen jaar heel 
weinig van ons kunnen laten zien en horen. Dat vinden 
we erg jammer, maar zoals zovelen konden en kunnen 
ook wij niet anders dan ons daarbij neerleggen in het 
besef dat de gezondheid van onze leden vooropstaat. 

Wij hebben eind september en begin oktober wel een 
borrel kunnen organiseren bij de Basuin, coronaproof 
uiteraard (zie foto). 
Ook hebben we naar al onze leden een kerstkaartje 
gestuurd, en we hebben al van diverse mensen gehoord 
dat dit zeer werd gewaardeerd.

In 2021 hopen we als Sameland weer meer te kunnen 
doen en gewoon leuke activiteiten te organiseren zoals 
we gewend waren. Als dat voorlopig nog coronaproof 
moet met 1,5 meter afstand en mondkapjes, dan is dat 
maar zo. Daar vinden we dan wel weer een oplossing 
voor.

Maar weet dat Sameland er nog steeds is en er nog 
steeds wil zijn en blijven voor al onze leden en relaties.

Groetjes van het bestuur van Sameland: 
Akke, Anita, Simon en Janny 

ADVERTEREN IN DIT WIJKBLAD?

NEEM CONTACT OP EN VRAAG
NAAR DE MOGELIJKHEDEN!



Cambuurplein 
uw winkelplein

Kom ook langs bij een van deze winkels op en rond het Cambuurplein:  Etos, Imagine Hairfashion, Fit for 
Free, Jumbo Wisman, Fish and Chips, Zeeman,  Lidl, Trekpleister, Primera Cambuurplein, MultiVlaai, Tadema 
Slagerij, Aldi, Autobedrijf Fokkinga, Kleding Repair, Action, Kaldijk fyiotherapie, Kapsalon de Oosthoek, Pets 
Place, cafetaria van Jet,  Apotheek Boiten, Suri afhaal, Anoeska’s haarmode.

Cambuurplein nu en in de toekomst

Het Cambuurplein biedt samen met de aan-
grenzende Insulindestraat en Coopmansstraat 
een aantrekkelijk centrum met een grote ver-
scheidenheid aan winkels. Eten kopen voor je 
huisdier, boodschappen doen, een pakje op-
halen, een cadeautje uitzoeken voor jezelf of 
iemand anders, het kan allemaal. Op het grote 
plein kun je makkelijk je auto kwijt waardoor 
winkelen op het Cambuurplein helemaal fijn is. 

Wat we ook van harte hopen is dat SC Cambuur 
een prachtig nieuw stadion krijgt aan de west-
kant van Leeuwarden. Hoe mooi zou het zijn om 

Ook Martina Blanke, eigenaar van de Etos 

aan de Insulindestraat verwelkomt u, samen 

met haar team graag in de winkel.

Bij Pets Place aan de 

Coopmansstraat heet 

Marco u van harte 

welkom, alles voor uw 

huisdier vindt u hier.

Marten Post houdt 

de moed erin, na 

even helemaal dicht 

geweest te zijn, is er 

weer volop activiteit 

in zijn prachtige 

winkel. 

de blauw-gele vlag met het rode hert daar te zien wapperen. De 
planvorming voor een nieuw Cambuurstadion is vooralsnog onduide-
lijk, en dat geldt ook voor het Cambuurplein en het omliggend gebied. 
De plannen schetsten wel een heel een positief beeld met veel ruim-
te voor sport en beweging, duurzame woningbouw en meer ruimte 
voor groen. Bovendien blijft de herinnering aan Cambuur bestaan in 
de naam: Cambuurplein, Cambuurpark en Cambuurveld. 

Hoe de toekomst er uit gaat zien, is nog onzeker. We houden het 
positieve beeld graag voor ogen en richten ons op de realisatie van 
een aantrekkelijker plein. Voor nu en voor later zorgen we ervoor 
dat je zo fijn en goed mogelijk bij ons kunt winkelen. En dat is wel 
zeker!

Volgende keer uw favoriete winkelier hier? Mail naar info@fedruk.nl


