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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
Redactie: Paul Faber, Rinus Dillerop, 

Marian Blauw, Henriëtte Klaver
redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl

Fotografie en basisontwerp: Haaije Bruinsma
Kopij inleveren nr. 2 - 2011: maandag 17 januari
Verschijning nr. 2-2011: vanaf zaterdag 4 januari 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
krantenbezorging@vossperkwijk.nl Dhr. O. Heida
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.

Het Kerstfeest voor senioren 
was weer een groot succes!

Wat was het weer gezellig en leuk! Er hadden zich 30
mensen opgegeven. Iedereen is opgehaald en werden ont-
vangen met een prachtig versierde ingang met kerstver-
lichting en vuurkorfen.  In de hal stond zowaar een levende
kerststal met natuurlijk Maria, Jozef en kindeke Jezus.
Nadat iedereen binnen was en een welkomstdrankje had
genuttigd werd er begonnen met een plaatsnamenspel.
Een mooie kaart werd vertoond en iedereen kon raden met
behulp van synoniemen om welke plaatsen het ging. Hierna
waren er natuurlijk de Oudhollandse spelletjes. Er werd
weer fanatiek gespeeld! Er stonden dan ook weer leuke pri-
jzen op het spel!
Vervolgens kon er worden aangeschoven aan het kerst-
maaltijd. Een heerlijke broodmaaltijd met soep. Iedereen
zat rustig en heerlijk te eten en aan het eind van de maalti-
jd heeft Maria het kerstverhaal voorgelezen. Het verhaal
ging over een irritante keizer die uiteindelijk een mens werd
onder de mensen. 
Als laatste kon iedereen onder het genot van een bakje
koffie genieten van het verhaal over het ontstaan van
Leeuwarden en specifiek van de Vosseparkwijk.  Hierbij
werden prachtige foto’s vertoond. Dit alles werd verteld
door William Lord. Bedankt!
Toen was de avond weer ten einde en met nog een leuk
kerstpresentje werd iedereen weer  thuis gebracht. Als
organisatie hopen we dat iedereen weer genoten heeft en
misschien weer tot  volgend jaar. 
Als laatste wil ik de organisatie heel erg bedanken.
Ondanks  veel ziekte binnen de organisatie hebben ze dit
feest toch weer tot een groot succes weten te maken.
Bedankt!
Henriëtte Klaver
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Inleveren kopij en verschijningsdatum wijkkrant 2011 (onder voorbehoud!)
Jaargang 11 Maand 2011 inleveren kopij bezorgen krant vanaf

Nummer  2 februari maandag  17 januari zaterdag    4 februari
Nummer 3 maart maandag  21 februari zaterdag    6 maart
Nummer 4 april maandag  21 maart zaterdag    9 april
Nummer 5 mei maandag  18 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

OPROEP BEZORGEN WIJKKRANT
Zijn er ook wijkbewoners die dhr. Heida wil onderste-
unen om de wijkkrant deur aan deur te bezorgen.
Dit is een keer in de maand en looptijd is ongeveer een
half uurtje. Bent u geïnteresseerd dan kunt u 
contact opnemen met dhr. Heida 058-2134573

Speel-O-Theek
Openingstijden:
1e donderdag van de maand  van 14.30 – 17.00
en van 19.00 tot 20.00 uur

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.

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 ons ben je vrij in de keuze van je onderwerp
of thema en je schildert en tekent met je eigen meege-
brachte materialen 

Woensdag 19.30 – 21.45 uur.  
9 - 23 februari
9 - 23 maart
6 april

Kosten

€€ 30.45 

exclusief 

materialen

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.  

5 - 19 januari    

2 - 16 februari  

16 maart

De cursus is inclusief gebruikte materialen. 
De Kosten €€ 60.- (wijzigingen voorbehouden)

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.
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