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W i j k b l a d  v o o r  d e  V o s s e p a r k w i j k
Kijk voor meer info op www.vosseparkwijk.nl
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Colofon

Adres Wijkgebouw Achlumerstraat 1a
“De Toekomst-Vosseparkwijk”: 8913 GL Leeuwarden

tel. 2129366
www.vosseparkwijk.nl
Gironr. 3316117

Voorzitter a.i.: Michel Klaver, tel. 2138339
Secretariaat: Marian Blauw, tel. 2134132

secretariaat@vosseparkwijk.nl
Ledenadministratie: Simon Huisman, tel. 2138096
Oud Papier Aktie: Daan Blauw, tel. 2134132

Herre van der Meulen
tel. 2127688

Gebruik wijkgebouw: Marian Blauw, tel. 2134132

Contactpersonen werkgroepen
Wijkagenten: Tjibbe Reitsma 

tel. 0900-8844
Postbus 72
8900 LB Leeuwarden
tjibbe.reitsma@friesland.politie.nl

Clubwerk: vacature
Jongeren: Martin Schrage 06-12929072

martinschrage@live.nl
Peuterspeelzaal: Tineke Walstra, tel 06-14835578 
Speel-o-theek: Annelies Polet tel. 2126355
Hottentottententenkamp: Annemieke Fortuin-Mol

tel. 2131551
Zomerfeest Rinus Dillerop tel.06-53767902
Toneel: Koos Schrage, tel. 2887966
Senioren en Volwassenenwerk: Tia Ypma, tel. 2126652
Website: Martin Schrage

webmaster@vosseparkwijk.nl
Wijkpanel: Harmen v.d. Linde 06-53799546

wijkpanel@vosseparkwijk.nl
Wijkkrantbezorging: Dhr. O. Heida, tel: 2134573

oheida@hetnet.nl
Redactie: Paul Faber, Rinus Dillerop, 

Marian Blauw, Henriëtte Klaver
redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl

Fotografie en basisontwerp: Haaije Bruinsma
Kopij inleveren nr. 3 - 2011: maandag 21 februari
Verschijning nr. 3-2011: vanaf zaterdag 6 maart 2011
Redactieadres: redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl

Kopij bij voorkeur als een 
Word bestand inleveren

Oplage: 2025
Advertenties, vormgeving FE Druk Leeuwarden
en druk: www.fedruk.nl / info@fedruk.nl

Alle e-mail adressen van de werkgroepen van de Vosseparkwijk

senioren@vosseparkwijk.nl Tia Ypma
jongeren@vosseparkwijk.nl Martin Schrage
ledenadministratie@vosseparkwijk.nl Simon Huisman
wijkgebouw@vosseparkwijk.nl Marian Blauw
wijkpanel@vosseparkwijk.nl Harm van der Linde
speelotheek@vosseparkwijk.nl Annelies Polet
hottentotten@vosseparkwijk.nl Annemieke Fortuin-Mol
oudpapier@vosseparkwijk.nl Daan Blauw

De redactie neemt geen verantwoording voor ingezonden en
overgenomen artikelen; en behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen.
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ROMMELMARKT
Zaterdag 19 maart 2011

10.00 tot 12.00 uur

in het wijkgebouw
aan de Achlumerstraat 1a te Leeuwarden

Op zaterdag 19 maart wordt er weer een gezellige rom-
melmarkt georganiseerd. Nu willen wij graag in het bezit
komen  van goed gebruikte spulletjes. Vooral curiosa,
boeken, etc. en kleine elektrische dingen. Oude meubelen
en televisies nemen wij niet aan.

Graag ontvangen wij uw spulletjes op vrijdag 18 maart
tussen 16.00 uur en 19.00 uur in het wijkgebouw.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Inlichtingen: Rob en Joke Bosloper; tel: 058-2122917 
en Daan Blauw; tel:  058-2134132

Van het bestuur
Beste wijkbewoners,

Na alle oliebollen,kerstbomen, lekker eten, kerst-
mis,vuurwerk en allerlei nieuwjaarsrecepties verlang je  toch
stiekem weer naar de wat “normalere” dagen. Voor alle
duidelijkheid : ik zou het voor geen goud willen missen hoor!
Voor ons als bestuur staat dan ook gelukkig  weer een heel
rustig en normaal jaar te wachten: vergaderingen, overleg,
financiële perikelen, zomerfeest, aanpassingen aan gebouw,
overleg met gemeente, hottentottententenkamp, wijkkrant,
toneel, seniorenreisje, aanpassing speeltoestellen, renovatie
speelterrein, oud papier, activiteitencommissie , beleidsplan-
nen maken, kerstfeest senioren, jongere jongeren, sleutel-
beleid, overleg met wijkbewoners, jaarverslag, uitnodigingen
sturen voor diverse activiteiten, website, ledenadministratie,
beheerscommissie, kerstpresentjes rondbrengen, overleg
wijkpanel, cursus sociale hygiëne, vrijwilligers, inzet jon-
gerenwerk, en zaken die ik nog vergeten ben. 
Bovenstaande activiteiten zijn uiteraard alleen mogelijk door
de inzet van allerlei vrijwilligers. Gelukkig hebben wij die in
grote getale om ons heen. Ik hoop dat wij het komende jaar
ook weer op al deze mensen kunnen rekenen. Misschien
ook iets voor u? Meld u dan aan bij het secretariaat.

Michel Klaver
Voorzitter a.i.

Even tussendoor! Sudoku tijd!
Stuur uw ingevulde puzzel voor 21 februari naar
Wijkgebouw “De Toekomst-Vosseparkwijk” Achlumerstraat
1a, 8913GL te Leeuwarden en maak kans op een
eervolle vermelding in de volgende wijkkrant! Over de uit-
slag kan niet worden gecorrespondeerd.
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INGEZONDEN
Onderstaande afbeelding toont de in 1919 afgebroken stellingmolen Het Lam van Hermanus Albertus Vosman (1862-1922)

Van groetenuitleeuwarden.nl ontvingen wij deze oude foto.  De foto verklaart waarom de Molenstraat zo heet. In de jaren
twintig zochten de gemeentelijke straat- naamgevers naar nieuwe namen voor de aan te leggen Vosseparkwijk. Vers in het
geheugen stond de oude molen aan de Westersingel, Het Lam, afgebroken in 1919. En zo kwam er een Molenstraat.
Herkent u van het plaatje nog iets terug?

Hallo redactie, 
Voor de I-phone en andere smartphones zijn steeds meer
nuttige programmaatjes, oftewel apps, te downloaden. Zo
kwam ik recentelijk informatie tegen over de gratis app
BuitenBeter. Deze app helpt je gemakkelijk problemen, irri-
taties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente.
Hoe werkt het? Binnen vier stappen ben je klaar: 

Stap 1 maak een foto:
beelden zeggen meer dan woorden, de gemeente
kan meteen de ernst van de situatie inschatten

Stap 2 leg de locatie vast:
via GPS wordt de exacte locatie automatisch
bepaald

Stap 3 omschrijf het probleem:
selecteer het soort probleem uit een lijst of maak je
eigen omschrijving

Stap 4 verzend de melding:
de melding komt automatisch binnen bij de
gemeente Leeuwarden, versturen is gratis 

In verschillende gemeentes in Nederland is Buitenbeter al
een flink succes aan het worden. De gemeentes zijn beter
in staat een schone, veilige en goede leefomgeving te
creëren met de hulp van ons.

Ik heb nog geen kapotte verlichting en losliggende straat-
tegels gespot, dus ik heb de app helaas nog niet gebruikt,
maar ik hou mijn ogen goed open. En als meerdere person-
en dit in onze wijk gaan gebruiken kunnen we er met z’n
allen zeker profijt van krijgen!

Wil je meer informatie: kijk dan op www.buitenbeter.nl

Agnes Ferwerda

Heeft u nog tips, wetenswaardigheden of ander nieuws over
de wijk mail ons: redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl

Plaatsing onder voorbehoud



Kledingbeurs!
Zaterdag 26 maart 2011 organiseren wij weer een zomer- kinderkledingbeurs.
Deze beurs is bestemd voor de verkoop van kinderkleding en speelgoed.

De opbrengst van de beurs komt, na aftrek van 80% voor de inbrenger, in zijn geheel ten goede aan de wijkvereniging.
Heeft u nette, leuke, schone, maar vooral “hippe” kinderkleding, neem dan contact met ons op. Dit kan vanaf begin maart 2011.
U kunt natuurlijk op zaterdag 26 maart tussen 10.30 en 12.00 uur ook komen kijken of er iets leuks voor u bij is op de beurs!

Tot ziens op de zomerbeurs.
Anneke Alves  058-2128112 en Margreet Wortel   058-2139771
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Mededelingen

Klaverjassen
Op donderdag 3 februari
en op donderdag 17 febru-
ari kunt u weer klaver-
jassen in het wijkgebouw
“De Toekomst” aan de
Achlumerstraat 1-a.
De avonden beginnen om
20.00 uur. 
Het is een gezellige groep.
Nieuwe kaarters, ook als u
het nog wilt leren, zijn van harte welkom, het spel is
niet moeilijk te leren.
In maart zijn de kaartavonden op donderdag 3 maart
en op donderdag 17 maart.
Het inleggeld is € 2.00, voor een kopje koffie of thee
betaalt u € 0.75. Drankjes zijn voor eigen rekening.

donderdag 6 januari en 20 januari.
donderdag 3 en 17 februari
donderdag 3 en 17 en 31 maart
donderdag 14 april

Inleveren kopij en verschijningsdatum wijkkrant 2011 (onder voorbehoud!)
Jaargang 11 Maand 2011 inleveren kopij bezorgen krant vanaf

Nummer 3 maart maandag 21 februari zaterdag 6 maart
Nummer 4 april maandag 21 maart zaterdag  9 april
Nummer 5 mei maandag18 april zaterdag 7 mei
Nummer 6 juni maandag 23 mei zaterdag  9 juni
Nummer 7 september maandag  22 augustus zaterdag  10 september
Nummer 8 oktober maandag 19 september zaterdag  8 oktober
Nummer 9 november maandag 24 oktober zaterdag  12 november
Nummer 10 december maandag 21 november zaterdag  10 december

Lid worden van de wijkvereniging
Lid worden van onze wijkvereniging "De Toekomst-
Vosseparkwijk" is mogelijk.
U steunt hierdoor het werk en de activiteiten van 
de wijkvereniging.

Ja, ik word lid van de wijkvereniging "De Toekomst-
Vosseparkwijk" voor € 15.00 per jaar.

U ontvangt t.z.t. een acceptgiro.

Naam:___________________________________________

Straat:__________________________________________

Woonplaats:_____________________________________

Verzenden naar:
Wijkvereniging "De Toekomst-Vosseparkwijk"
Achlumerstraat 1-a, 8913 GL Leeuwarden

U kunt zich ook via de mail opgeven als lid:
secretariaat@vosseparkwijk.nl
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Van recreant tot sportgigant
GYMNASTIEK Vossenburcht

Dinsdag
15.30 - 16.30 uur   3 t/m 5 jaar kleuters
16.30 - 17.30 uur   6 t/m 8 jaar meisjes/jongens               
17.30 - 18.30 uur     9 jaar en ouder  meisjes/jongens

Informatie over onze club en aanbod van lesuren
kunt u vinden op onze website 
http://www.obq.nl 
Telefonische informatie: 
058-2666363 
tussen 19.30 - 21.30 uur.

Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal de Toekomst is een speelzaal die al
meer dan 30 jaar in de speeltuin te vinden is.
We hebben momenteel drie groepen die aardig vol zit-
ten. In iedere groep mogen we 16 kinderen plaatsen. 
De speelzaal is open op:

Maandagmorgen,dinsdagmorgen,woensdagmorgen en
vrijdagmorgen.
's Middags zijn we er op dinsdagmiddag en donderdag-
middag.

De ochtenden zijn we open van 8.30 uur tot 11.00
uur en 's middags van 13.00 tot 15.30 uur.
Peuters kunnen vanaf 2 jaar komen en gaan als ze 4
jaar worden door naar de basisschool.
Opgave kan via Sinne Welzijn Leeuwarden of u kunt
langs komen tijdens de openingsuren voor een infor-
matie pakket.

Per 1 januari 2011 is ons telefoonnummer gewijzigd
naar 06 - 148 355 78.

Hartelijke groet,
Tineke Walstra

Oud Papier
Opgehaald papier in:
november: 326700 kg

Het gebeurt wel eens dat
we worden gebeld door
mensen uit de wijk en
soms van buiten de wijk
dat er een enorme hoeveelheid oud papier gehaald kan
worden. Vaak blijkt dit in onze ogen wel mee te vallen
en zijn het voor de lopers “maar” enkele dozen. Zo wer-
den we door een familie gebeld met de vraag of wij ook
oud papier bij de Valeriusstraat op wilden halen. Het
was  heel veel papier en ze konden niemand bereidt
vinden om dit te halen. Er werd afgesproken dat dit in
november zou plaats vinden. De hele ploeg, met 3 con-
tainerauto’s, zijn naar de Valeriusstraat gegaan in de
veronderstelling dat het waarschijnlijk toch niet zo veel
zou zijn als er werd verteld maar je weet het maar
nooit. Wat schets onze verbazing er lag 5 ton oud
papier in een kamer opgeslagen en moest wel van
driehoog naar benedengebracht worden. De hele ploeg
was dus hier wel duidelijk nodig. Zo zie je maar weer
dat een mens zich ook wel kan “vergissen” in het beo-
ordelen van de hoeveelheid papier.

Er kunnen enkele containers zijn waarvan de wielen
ontbreken.
U kunt dan bellen met : SYP (service Ynformaasje
Punt) van OMRIN. 
Telefoon 0900-2100215 (tegen lokaal tarief) 
Bedankt namens de lopers OPA (Oud Papier Aktie)

Data: zie activiteitenkalender

Laten we samen 
de wijk schoonhouden
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55+ Gymnastiek

In het wijkgebouw “De Toekomst-Vosseparkwijk”  is er iedere
dinsdagmorgen van 09.00 tot 10.00 uur  gymnastiek voor
55+. Onder professionele begeleiding  worden er rek-en
strekoefeningen gedaan. De groep bestaat uit ongeveer 20
personen, zowel dames als heren. Heeft u interesse om ook
eens mee te willen doen, kom dan eens langs voor een proe-
fles. Na afloop wordt er met zijn allen nog even nagepraat
onder het genot van een kopje koffie. De kosten voor de
gymnastiek bedragen € 20.00 per kwartaal.

Persbericht!
Leeuwarden, 5 januari
Café Doodgewoon is op
19 januari met filmver-
toning gestart. Café
Doodgewoon richt zich op mensen die gewild en ongewild te
maken hebben met stervensbegeleiding en palliatieve zorg
zoals mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook professionals
Uiteraard zijn ook andere belangstellenden welkom.

In deze tijd van hoge werkdruk, kwaliteitseisen en proto-
collen, is het belangrijk dat ook persoonlijk contact de aan-
dacht krijgt die nodig is. 

Gezocht is naar een vorm om elkaar binnen de palliatieve
zorg op een doodgewone manier te vinden voor een doo-
dgewone samenwerking. Zo ontstond "Café Doodgewoon".
Het gaat om elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer,
uitwisselen van kennis, op zoek zijn naar samenwerking en
open staan voor nieuwe ideeën.
Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk
Palliatieve Zorg Noordwest Friesland en is samen met de 4
overige Friese netwerken palliatieve zorg uitgewerkt.

In de provincie Friesland wordt in 2011 op 5 plaatsen 7
maal het café Doodgewoon georganiseerd en wel op:
16 februari, 16 maart, 20 april, 14 september, 19 okto-
ber en 16 november. Het café in Leeuwarden vindt plaats
in wijkzorgcentrum De Hofwijck, Dirk Zeperweg 2 in
Leeuwarden. Bezoekers zijn vanaf 19.30 uur welkom. 
De entree is gratis.

MAAK JE SCHILDERIJ OP SCHILDERDOEK.
CURSUS INCLUSIEF VERF, DOEK EN PANEEL! 

Alles is aanwezig: schilderdoek, papier, paneel, acrylverf,
penselen en palet. Lekker makkelijk!

Leuke opdrachten! Met als resultaat verschillende
schilderijen in diverse technieken.

Er zijn nog plaatsen vrij, schrijf u nu in!

Woensdag 19.30 – 21.45 uur.  

2 - 16 februari  16 maart

De cursus is inclusief gebruikte materialen.

Kosten €€ 65.-

Koffie/thee € 0.75 per kopje, wordt per avond afgerekend.
Inschrijven voor club of cursus, mail je naam, adres en
tel. naar p.harkema2@upcmail.nl of telefonisch 058-
2154110.

SCHILDEREN & TEKENEN
LOCATIE: WIJKGEBOUW, ACHLUMERSTRAAT 1A.

Atelier de futur Schilderclub van de Vosseparkwijk

Iedereen die graag tekent of schildert is welkom, begin-
nend en gevorderd, jongere en oudere. Instroom is altijd
mogelijk! Bij onze schildergroep ben je vrij in de keuze van
je onderwerp of thema en je schildert en tekent met je
eigen meegebrachte materialen 

Woensdag 19.30 – 21.45 uur.  

9 - 23 februari

9 - 23 maart

6 april

Kosten €€ 30.45 exclusief materialen.


