
Leeuwarden Heerenveen

Groningerstraatweg 1-I
8922 AP Leeuwarden
tel.: 058-2123456
fax: 058-2139020
e-mail: leeuwarden@hettema-adema.nl

Herenwal 40
8441 BA Heerenveen

tel.: 0513-631500
fax: 0513-633730

e-mail: heerenveen@hettema-adema.nl

www.hettema−adema.nl

verkoop | aankoop | taxaties | huur | verhuur

Huis verkopen? 
Vraag ons voor een offerte op maat!

20 1 1  -  n ummer  3

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

jongeren@vosseparkwijk.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
Redactieleden: Paul Faber, Rinus Dillerop, 

Marian Blauw, Henriëtte Klaver,
Hieke vd Vermeulen
redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl

Fotografie en basisontwerp: Haaije Bruinsma
Kopij inleveren nr. 4 - 2011: maandag 21 maart
Verschijning nr. 4-2011: vanaf zaterdag 8 april 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
sponsor@vosseparkwijk.nl Rinus Dillerop

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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Ledenvergadering 28 maart 2011

Agenda

1. Opening 

2. Presentie lijst.

3. Agendapunt die toegevoegd worden

4. Mededelingen

5. Notulen Alg. ledenvergadering 2010

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

8. Inhoudelijk verslag secretaris

9. Financieel verslag

10. Bestuursverkiezingen:
a. statutair aftreden en herkiesbaar over 2011: 
Marian Blauw en Ietje Schrage

b. aftredend en niet herkiesbaar: Rindert van Buren
c. benoemen: Paul Faber, Marloes Schreur 

en Erik van der Knijff

11. Contributie 2011 / 2012

12. Begroting 2011

13. Investering 2011

14. Rondvraag

15. Sluiting

Eén ieder is van harte welkom op de ledenvergadering

Volleybal
Ook dit jaar gaan we weer lekker ballen, en wel op zater-
dag 28 mei. Net als voorgaande jaren mag je, als je op de
middelbare school zit, je ook met een jeugdteam opgeven,
hoe meer teams hoe beter! En ook voor de volwassenen
geldt: schrijf die datum vast in je agenda en begin straks
maar gauw met trainen! 

Opgave door de straataanvoerders 
via mail naar:
yvonneprins@live.nl 
(NB. minimaal 2 dames per team

Van de redactie
Een tweetal maanden geleden zijn wij als nieuwe redactie
van de wijkkrant voortvarend begonnen. Dit zal resulteren
in naar wij hopen een steeds leukere en informatieve krant.
Een strip, kleurplaat, puzzels en interviews zijn o.a. nieuwe
onderdelen die in de komende kranten zullen verschijnen.
En natuurlijk blijft u op de hoogte van alle activiteiten die in
en om het wijkgebouw plaatsvinden. De intentie is om 9x
per jaar een krant uit te brengen. Elke maand behalve de
maanden juni, juli en augustus. 

Eén van de nieuwe en vaste onderdelen is ingezonden
berichten. Hierbij roepen wij dan ook iedereen op die iets
grappigs, ontroerends of informatiefs  over de wijk weet te
vermelden. 
Dit kunt u sturen naar: redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl
Mocht u nog ideeën of tips hebben, wij houden ons graag
aanbevolen!

Namens de redactie,
Henriëtte Klaver

De Paashaas komt langs !! 
Wie vindt het Gouden EI ?

Vrijdag 22 April 
komt de paashaas eieren verstoppen 

in de speeltuin.

Kom jij zoeken?

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom.
Kom verkleed en geschminkt , dan wordt het nog gezel-
liger en…..je kunt er een prijs mee winnen. 
Van 19.00 – 20.30 uur                                 
Intree 0,50 cent

Tot vrijdag 22 April !!!!!!
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Zomerfeest 2011!
Vandaag is Rood…’…. de kleur van ‘Het Zomerfeest’

Ook dit jaar organiseren we met veel plezier en trots het
Zomerfeest; het wijkfeest van de Vosseparkwijk. Vorig jaar
introduceerden we op de donderdag de ‘ Summer Blubber
Power-race’ en de vele verzoeken om dit nog een keer mee
te mogen maken konden we simpelweg niet weigeren… Als
thema kiezen we dit jaar voor de kleur van liefde, passie en
wijn; rood! Dus wederom; het Zomerfeest 2011, drie
dagen spektakel, plezier en feest! 

Donderdag, Vrijdag & Zaterdag
19, 20 en 21 mei 2011het ZOMERFEEST 2011! 

Een van de langstlopende wijkfeesten van Nederland, het
Zomerfeest van de Vosseparkwijk, wordt dit jaar weer spec-
taculair!  Op donderdag organiseren we wederom…
Summer Blubber Power Race! Verschillende teams uit de
wijk gaan strijden voor de hoofdprijs van deze race. Dit jaar
op de donderdag dus spanning, sensatie en heel veel lol.
Teams bestaande uit enthousiaste wijkbewoners, die bezig
zijn met afwasborstels zoeken en taarten gooien. Het wordt
geen intensieve uitputtingsmarathon dus dit spektakel is
voor jong en oud! Het is de perfecte aftrap voor het
Zomerfeest van 2011! Benieuwd naar hoe je, je kunt
opgeven? Hou onze website, www.hetzomerfeest.nl, goed
in de gaten en slaap voor je brievenbus om de aankomende
wijkkranten te bemachtigen…

De voorbereidingen voor het gehele Zomerfeest 2011 zijn
in volle gang, het belooft dan ook een schitterend spektakel
te worden. Hieronder alvast een klein voorproefje van wat
er allemaal te verwachten valt: 

Op vrijdagochtend beginnen we met het Peuterfeest. Alle
peuters uit de wijk worden op deze ochtend vermaakt en er
zijn dan diverse activiteiten voor de allerkleinsten uit onze
wijk. Ouders, u bent uiteraard van harte welkom om al dit
speelplezier mee te maken! De kindervoorstelling op de vri-
jdagmiddag is weer een spetterende liveshow voor alle
kinderen uit de wijk. ‘Sanders-variété’ zal alle kinderen uit de
wijk versteld doen staan met een spetterend optreden! Zorg
dat je erbij bent…Vrijdagavond kijken we wie de beste darter
van de wijk is door middel van het dart-toernooi. Voor het
vierde jaar op rij organiseren we dit toernooi met als grote
vraag; Wie wordt dit jaar de beste darter van de wijk?

Ook zo benieuwd naar wat een RED-Zone is?
De vrijdagavond belooft dit jaar spectaculairder te worden
dan ooit tevoren. We kunnen er nog niet veel over kwijt
maar het wordt een feest voor de jeugd uit de wijk om nooit
te vergeten. Speciale Red-zone’s zullen het terrein tot een
echt party-place ombouwen! RED is the colour this evening,
just be there!

Op de zaterdag is het traditioneel tijd voor spelletjes voor
alle kinderen uit de wijk. Deze trappen we af met een
optocht met een rood tintje door de wijk. Daarna kunnen
alle kinderen zich vermaken in de speeltuin en meedoen met
spectaculaire spelletjes. Uiteraard draait de draaimolen
volop en is er de gelegenheid om iets lekkers te eten en/of
te drinken.  Aan het eind van de middag is er live muziek
waar iedere wijkbewoner van kan genieten onder het genot
van een drankje op het terras. Na de spelletjes en het
drankje op het terras zal de eetlust inmiddels wel zijn
toegeslagen.

Daarom; BBQ-en! Een geheel verzorgde barbecue zodat zelf
koken in dit weekend definitief tot de verleden tijd gaat
behoren. Rood vlees voor de echte vleeskenner of gewoon
een hamburger met een rood sausje, rode wijn of rode
limonade; het kan allemaal! Gezellig met vrienden, kennis-
sen en/of  familie een hapje eten onder het genot van de
zon… Zucht, het leven is goed..De barbecue geldt uiteraard
als voorbereiding op de talentenjacht, die in het begin van
de zaterdagavond zal plaats vinden �  ‘Vosseparkwijk got
Talent!’ Het maakt niet uit op wat voor gebied, zolang jij tal-
ent denkt te hebben, ben je van harte welkom. Welke wijk-
bewoner wint de beroemde rode wisselbeker? 

Wanneer de rode zomerse avond valt zal de afsluitende
feestavond van de zaterdag gaan los barsten. Op deze
avond wordt de muziek verzorgd door EXPOSURE! Deze
beroemde coverband zal met haar verkleedpartijen,
meezingers, rockmuziek en tranentrekkers een ware show
zijn voor alle wijkbewoners. Het beloofd een swingend en
(g)root succes te worden!

Is dit alles? Nee, ook dit jaar weer…
een draaiend rad met spectaculaire prijzen….eten &
drinken…..zomerse temperaturen… ouderwetse gezel-
ligheid… rood etc.  
Kortom; teveel om op te noemen en teveel om te (willen)
missen. 

Meer informatie over de ‘Summer Blubber Power Race’
en opgave voor de zomerse Barbecue volgt in de volgende
wijkkrant en op onze website, www.hetzomerfeest.nl.
Houd deze dan ook nauwlettend in de gaten!

Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 mei 2011,
is ROOD de kleur van het weekend!

Tot dan, Zomerfeest werkgroep 2011.
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Kledingbeurs!
Beste wijkbewoners,

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” kinderkle -
ding, 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
Margreet Wortel  058-2139771

Hottentottententenkamp 2011.
Het nieuwe jaar is van start en de werkgroep
van het hottentottententenkamp ook!
De voorbereidingen zijn begonnen en we
hebben er weer zin in.

Het hottentottententenkamp 2011 is op vrijdag 24 en
zaterdag 25 juni.Maak deze dagen alvast vrij in je agenda. 
De volgende wijkkrant is belangrijk, hierin vind je de
verdere informatie en het inschrijfformulier.
Werkgroep Hottentottententenkamp 2011.

66

Mededelingen

Klaverjassen

Vanaf heden staan de
data van het klaver-
jassen vermeldt in de
activiteiten kalender.

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

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.

Kinderdisco
Ben jij het Talent van de Vosseparkwijk?

Kan je Dansen, Zingen, Goochelen  een
Muziekinstrument bespelen of heb je een ander Talent?
Geef je dan nu op voor de grote Talentenjacht van de
Vosseparkwijk!

Vrijdag 8 april om 19.00 uur 
voor alle basisschoolkinderen

Intree: 0,50 cent

Opgeven kan tot 6 april  bij: 
• Susanna Langeberg  
m.langeberg@chello.nl  
tel.06-18114951

• Trudie Tichelaar 
trudiez@chello.nl

• Janneke Houtsma  
jannekehoutsma@live.nl  
tel.058-2153504

De grote Finale is 
zaterdag 21 Mei Zomerfeest 2011
TOT VRIJDAG 8 APRIL !!

Oud Papier
Opgehaald papier in:
December: 17780 kg
Januari 2011: 17298 kg

Er kunnen enkele contain-
ers 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)

Hoofdsponsor Schilderwerken Tiemersma

De data ophalen oud papier vindt u van af heden in
de activiteiten kalender (naast de colofon.)

Seniorenreis 2011
Wij nodigen u hierbij uit om op 16 mei a.s. een dag
gezellig het volgende te ondernemen:

8.30 uur   Vertrek vanuit de Achlumerstraat (wijkge-
bouw) per touringcar naar Stavoren.

9.30 uur Overtocht per boot naar Enkhuizen onder
het genot van koffie met gebak.

11.00 uur Aankomst Enkhuizen alwaar het Zuiderzee
museum te bezoeken en Enkhuizen stad.

17.30 uur 3 gangen menu in restaurant het
“Wagenwiel” in Lambertschaag

20.30 uur Aankomst Achlumerstraat te Leeuwarden.

De kosten voor bovenstaande bedraagt € 32,50 voor
leden en € 37,50 voor niet leden.
(Lunch  op eigen initiatief en voor eigen rekening)
Graag opgeven tot uiterlijk 1 april a.s. (i.v.m.
reserveren touringcar e.d.)
Er kunnen maximaal 50 personen mee…. dus geef u snel op!!
Wij zien u graag op 16 mei a.s.  

OPGAVESTROOK

Naam :………………………………………………………..

Adres :………………………………………………………..

Tel :………………………………………………………..

Aantal personen : .....……………………………………….

Dieetwensen : ….…………………………………………….

Wel/Niet lid

Bovenstaande opgavestrook kunt u op de bus doen bij
het wijkgebouw “De Toekomst”, Achlumerstraat 1a
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Sudoku uitslag wijkkrant
nummer 2 (februari)

Eervolle vermelding van de Sudoku uit de wijkkrant nummer
2 is: 
Mw. S. Dijkstra, 
P.C. Hooftstraat 33

Even tussendoor! Sudoku tijd!

Stuur uw ingevulde puzzel voor 21 maart naar Wijkgebouw
“De Toekomst-Vosseparkwijk” Achlumerstraat 1a, 8913GL
te Leeuwarden en maak kans op een eervolle vermelding in
de volgende wijkkrant! Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

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 rommel-
markt 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

Daan Blauw; tel: 058-2134132

ZATERDAGAVONDCAFÉ
Voor een geweldige en gezellige muzikale avond:

Zaterdag 26 maart 2011
Live optreden van: Peers on Parade

Vanaf 21.00 uur in wijkgebouw 'De Toekomst'
U/jij/jullie zijn van harte welkom
Entree 1 euro
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