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HOTTENTOTTENTENTENKAMP 2012 

 

 

Beste wijkbewoner, 
 
Op dit moment leest u onze wijkkrant, Vosseparknieuws. Misschien in een andere vorm dan u gewend bent, maar weldegelijk 
uw vertrouwde wijkkrant. 
Deze maand echter in een ander formaat en (tijdelijk) met een ander uiterlijk. Een noodoplossing als gevolg van het 
beëindigen van de samenwerking met de (voormalige) drukker van de wijkkrant. Een nieuwe situatie met valkuilen, maar 
vooral met zeer veel mogelijkheden.  
 
Deze nieuwe situatie brengt een unieke kans met zich mee om de wijkkrant nog beter, uitgebreider en informatiever te 
maken dan dat wel al deden. 
Deze kansen en mogelijkheden zijn we nu aan het inventariseren en de volgende editie van de wijkkrant zal dan ook een 
complete en vernieuwde wijkkrant zijn. 
 
Essentieel voor de wijkkrant in de toekomst, en de wijkkranten uit het verleden, waren en zijn onze adverteerders. Stuk voor 
stuk bedrijven of instellingen die een binding hebben met onze wijk. Als er iets duidelijk is geworden in de afgelopen periode, 
dan is het wel dat zeer veel bedrijven de wijk en de wijkkrant een warm hart toe dragen en bereid zijn om hierin te 
adverteren.  Deze adverteerders hebben we hard nodig om ook in de toekomst een volledige wijkkrant uit te brengen. 
Komende periode gaan we alle (voormalige) adverteerders benaderen voor onze geheel nieuwe wijkkrant. Wij hebben 
vertrouwen in ‘de Toekomst’ van onze wijkkrant! Heeft u belangstelling om te adverteren in onze wijkkrant? Neem dan 
contact op met de redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl 
 
In deze tijdelijke editie van onze wijkkrant vindt u uiteraard in 1 opslag alle activiteiten die in de komende periode in ons 
wijkgebouw plaatsvinden. Onze activiteitenkalender zien we dan ook met regelmaat terug op de koelkast van de keukens in 
onze wijk. 
Behalve de activiteitenkalender onder andere ook een interview met Tineke Walstra, jarenlang het gezicht van het team van 
de vrijwilligers van onze peuterspeelzaal. U leest haar verhaal over het ontstaan van de peuterspeelzaal exclusief in onze 
wijkkrant.  
 
U merkt het; ook in deze kleinere wijkkrant genoeg informatie en leesplezier. En dat is ook de insteek voor de komende 
edities van de wijkkrant. Een schitterende wijkkrant; nu en in de Toekomst! U vindt echter ook altijd alle informatie over 
onze activiteiten en ontwikkelingen uit onze wijk op de website van de Vosseparkwijk; www.vosseparkwijk.nl 
 
De redactie van de wijkkrant Vosseparknieuws.  

 

mailto:redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl
http://www.vosseparkwijk.nl/


DE MENS ACHTER …………………….. 
 
Het interview gaat altijd over de ‘De mens achter de vrijwilliger’. In dit geval heb ik een uitzondering gemaakt en heb ik een interview gehad met 
een zeer gepassioneerde werknemer uit onze wijk die, samen met haar collega Francien Oosterveld, op 13 juli afscheid heeft genomen om met 
pensioen te gaan! Veel leesplezier! 
 
Naam: Tineke Walstra 

Geboren en Getogen: 
Ik ben geboren op 20-07-1947 in de binnenstad van Leeuwarden. Toen ik ongeveer 1 jaar oud was zijn we met het gezin 
verhuisd naar de toenmalige nieuwbouw in het oosten van de stad. Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht. In ons gezin 
was veel ruimte tussen de verschillende geboortes, er was dus een groot leeftijdsverschil tussen mijn 2 broers en 3 
zussen. In ons gezin heb ik dus niet iedereen tegelijk meegemaakt. Ik was de op één na de laatste. Op de basisschool ging 
ik mijn eigen gang. Ik was niet verlegen maar ook niet duidelijk aanwezig. Deze periode was vlak na de oorlog en er 
waren grote klassen met een duidelijke structuur. Na de basisschool ben ik naar de huishoudschool gegaan (wat in die 
tijd belangrijk was want je moest een goede huisvrouw worden) waar ik de naaldvakken ben gaan volgen.  
 
Werk: 

De tijd na de huishoudschool, ben ik gaan werken. Dit was een prachtige tijd, de Flower Power tijd! Er was volop werk te krijgen en ik ben 
kantoorwerk gaan doen. In die tijd, wanneer je ging trouwen, werd je vaak eervol ontslagen! Na mijn trouwen heb ik eerst wel doorgewerkt, wat 
heel bijzonder was, maar toen ik zwanger raakte moest ik toch echt verplicht stoppen om thuis mijn verzorgende taak op mij te nemen, zoals het in 
die tijd betaamde. 
 
Verliefd, verloofd of getrouwd: 
Ik was getrouwd met Piter Doele, een fotograaf, samen hebben we twee kinderen gekregen. In 1970 is Jesmer geboren en in 1973 Yweke. In de 

periode van 1968 tot 2004 hebben we eerst in Sneek gewoond en vervolgens in de Harlingerstraat, Coornhertstraat en als laatste in de 

Bildtsestraat in Leeuwarden. Helaas is Piter in 2006 overleden. Mijn twee kinderen wonen allebei in Leeuwarden. Ik ben verhuisd naar het 

platteland, net buiten Stiens, waar ik een mooi vrijstaand huis heb met een vrij grote tuin. In de volksmond wordt wel gesproken over ‘it 

fjouwerkante hûske’! Ik woon hier met héél veel plezier! 

Wijkvereniging: 
Ik ben vrij snel vrijwilligerswerk gaan doen nadat mijn kinderen zijn geboren. Er waren toen heel veel activiteiten voor de kinderen, zoals de 
kinderclub ‘toneel’, activiteiten in de herfstvakantie en natuurlijk Sinterklaas vieren met de kinderen. Hierna heb ik een poosje niets gedaan. Maar 
toen ik gevraagd ben om in het bestuur zitting te nemen hoefde ik daar niet lang over na te denken. Er waren verschillende werkgroepen en in die 
tijd bestond het bestuur o.a. uit een vertegenwoordiger uit elke werkgroep. Ik werd al snel gebombardeerd als voorzitter van peuterspeelzaal de 
toekomst. Dit was in 1979 en naast het voorzitterschap deed ik het secretariaat van de toen nog bestaande speeltuinvereniging de Toekomst. 
 
Peuterspeelzaal: 
Op 21 november 1972 is Peuterspeelzaal de Toekomst officieel geopend. De peuterspeelzaal is opgezet door een grote vraag vanuit de wijk. Hierin 
hebben Jannie ter Horst, Henk van den Berg en Mevr. v.d. Ploeg  het initiatief genomen. Omdat er heel veel kinderen waren is er toen een link 
gelegd met het bestuur van KIO, (Kindervreugd Is Oudervreugd). Na beraad is daar later ook een peuterspeelzaal opgezet. Toen ik betrokken 
raakte met de peuterspeelzaal was er een duidelijke hiërarchie. Er was een hoofdleidster, groepsleidster en assistent leidster, met veel vrijwillige 
ouders. Zoals ik hiervoor al zei waren er veel kinderen in de wijk. Er is gestart met twee groepen en een jaar later waren er drie groepen. In het 
begin zaten er maar liefst 18 kinderen in een groep. In de groepen waren begeleiders wisselend aanwezig, wat verwarrend werkte. Een telefoon 
was niet aanwezig bij calamiteiten moesten we maar een beroep doen op een telefoon in de buurt. Toen Lokkie van der Net als hoofdleidster 
vertrok heb ik gesolliciteerd op haar functie en heb deze gekregen. Per 1 juli 1981 was mijn officiële start. Graag wilde ik een duidelijke en minder 
verwarrende lijn trekken in de begeleiders op de groep. Ik heb dan ook als hoofdleidster geleidelijk gestalte gegeven aan een andere structuur op 
de groepen waardoor er vaste leiding kwam en minder mensen op de groep. Door de jaren heen hebben er veel veranderingen plaats gevonden. 
Er is hard gewerkt aan professionalisering en werd een opleiding in dit werk een vereiste. Dus terug naar de schoolbanken en bijna jaarlijks 
bijscholing en cursussen. Tot 1994 waren wij in dienst van de Wijkvereniging de Toekomst Vosseparkwijk. Vanaf 16 februari 2012 vallen alle 
Peuterspeelzalen in Leeuwarden onder de wet Kinderopvang en is de naam Stichting Sinne geworden. Eigenlijk zijn het nu speelleergroepen. 
Het werk was altijd een passie voor mij. Elk kind is een individu die zich op z’n eigen manier ontwikkeld. De leeftijd van 2 tot 4 jaar is een 
belangrijke fase waarin het kind een grote ontwikkeling door maakt. Het werken met kinderen is boeiend. Er is geen kind gelijk en daardoor ook 
geen dag gelijk. Het verveelt nooit! Ik kon al mijn creativiteit en zelfstandigheid er in kwijt. Door de professionalisering is er ook veel meer 
administratief werk bijgekomen. Zo moet iedere leidster o.a. een kind volg systeem bijhouden voor de doorgaande lijn naar de basisschool. Er 
worden tegenwoordig veel kwaliteitseisen gesteld en er moet veel protocollair worden vastgesteld. Door de verandering naar de Wet 
Kinderopvang moet er ook commerciëler gewerkt worden. Inherent daaraan is ook dat de leidsters commerciëler moeten gaan denken. Ik heb nog 
net de beginfase van de verandering mee mogen maken maar voor mij is het nu mooi geweest. Je moet mee groeien met de vele veranderingen en 
dat laat ik nu graag aan anderen over. Of ik het zal missen? Nee, het is goed zo, wat geweest is, is geweest. Maar ik zal wel even moeten afkicken. 
Ik moet nu leren om te ‘onthaasten’ zoals dat met een dergelijk mooi woord heet. Maar ik zit binnen mijn dorp ook in verschillende besturen, er 
moet wel wat structuur in mijn leven blijven. Ook kan ik nu veel aandacht besteden aan mijn tuin wat ik heel graag doe. Ik ben toch een persoon 
die bezig moet blijven. Maar ik kan nu wel in alle rust en ruimte mijn sociale leven beter gaan invullen. 
 
Als laatste: 
Ik heb mijn hart en ziel gelegd in de peuterspeelzaal. Voor de peuters is dit een plek die zeer bijzonder is en ik hoop dat het nog jaren een goede 
peuterspeelzaal mag blijven. Verlies nooit het kind uit het oog! 
Wijkvereniging de Toekomst Vosseparkwijk mag trots zijn dat er 14 jaar geleden zo’n prachtige peuterspeelzaal is gebouwd waar menig leidster 
jaloers op is. Het is een lust om in deze ruimte en omgeving te kunnen en mogen werken. 21 november 2012 bestaat deze peuterspeelzaal 40 jaar. 
Ja, ja waar blijft de tijd!  
 
Door: Henriëtte Klaver 



 

 

 

 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
   September     

donderdag 13 Judo groep 1 16.15 tot 17.00 

donderdag 13 Judo groep 2 17.00 tot 17.45 

donderdag 13 Klaverjassen 20.00 tot 22.00 

vrijdag 14 16+ soos 21.00 tot 00.00 

dinsdag 18 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30 

woensdag 19 Teken- en schilderclub 19.30 tot 21.45 

woensdag 19 Toneel 20.00 tot 22.00 

donderdag 20 Judo groep 1 16.15 tot 17.00 

donderdag 20 Judo groep 2 17.00 tot 17.45 

vrijdag 21 16+ soos 21.00 tot 00.00 

dinsdag 25 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30 

dinsdag 25 Computerclub 19.30 tot 22.00 

woensdag 26 Workshop stempels maken 19.30 tot 21.45 

woensdag 26 Toneel 20.00 tot 22.00 

donderdag 27 Judo groep 1 16.15 tot 17.00 

donderdag 27 Judo groep 2 17.00 tot 17.45 

donderdag 27 Klaverjassen 20.00 tot 22.00 

vrijdag 28 Kinderdisco 19.00 tot 21.00 

vrijdag 28 16+ soos 21.00 tot 00.00 

zaterdag 29 Kledingbeurs 10.30 tot 12.00 

zaterdag 29 Zaterdagavondcafe 21.00 tot 00.00 

  Oktober     

dinsdag 2 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30 

woensdag 3 Teken- en schilderclub 19.30 tot 21.45 

woensdag 3 Toneel 20.00 tot 22.00 

donderdag 4 Speel-O-Theek 14.30 tot 17.00 

donderdag 4 Speel-O-Theek 19.00 tot 20.00 

donderdag 4 Judo groep 1 16.15 tot 17.00 

donderdag 4 Judo groep 2 17.00 tot 17.45 

vrijdag 5 16+ soos 21.00 tot 00.00 

zaterdag 6 Oud Papier Vanaf 09.00 

maandag 8 Fotografie 19.30 tot 22.00 

dinsdag 9 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30 

woensdag 10 Workshop bloemen in contrast 19.30 tot 21.45 

woensdag 10 Toneel 20.00 tot 22.00 

donderdag 11 Judo groep 1 16.15 tot 17.00 

donderdag 11 Judo groep 2 17.00 tot 17.45 

donderdag 11 Klaverjassen 20.00 tot 22.00 

vrijdag 12 16+ soos 21.00 tot 00.00 

dinsdag 16 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30 

woensdag 17 Teken- en schilderclub 19.30 tot 21.45 

woensdag 17 Toneel 20.00 tot 22.00 

donderdag 18 Judo groep 1 16.15 tot 17.00 

donderdag 18 Judo groep 2 17.00 tot 17.45 

vrijdag 19 16+ soos 21.00 tot 00.00 

dinsdag 23 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30 

woensdag 24 Inzameling KCA Vanaf 09.00 

woensdag 24 Workshop stempels maken 19.30 tot 21.45 

woensdag 24 Toneel 20.00 tot 22.00 

donderdag 25 Klaverjassen 20.00 tot 22.00 

vrijdag 26 Kinderdisco 19.00 tot 21.00 

vrijdag 26 16+ soos 21.00 tot 00.00 

COLOFON 
Adres Wijkgebouw  
“De Toekomst-Vosseparkwijk” Achlumerstraat 1a 
   8913GL Leeuwarden 
   tel: 2129366 
   www.vosseparkwijk.nl 
   Gironr. 3316117 
Voorzitter:   Michel Klaver, tel. 06-18535307 
Secretariaat:  Marian Blauw, tel. 2134132 
   secretariaat@vosseparkwijk.nl 
Ledenadministratie:  Inge van Guldener 
Oud Papier Aktie:  Daan Blauw, tel: 2134132 
   Herre van der Meulen, tel: 2127688 
Gebruik wijkgebouw:  Marian Blauw, tel: 2134132 
 
Contactpersonen werkgroepen: 
Wijkagent:   Tjibbe Reitsma 
   Tel: 0900-8844 
             postbus 72 
   8900 LB Leeuwarden 
   tjibbe.reitsma@friesland.politie.nl 
Buurtverpleegkundige: Nannie Hoornweg 0900-3213213 

n.noornweg@paletgroep.nl 
Jongeren:   secretariaat@vosseparkwijk.nl 
Peuterspeelzaal:  www.sinnepeuterspeelzalen.nl  
Speel-O-Theek:  Annelies Polet, tel: 2126355 
Hottentottententenkamp: Annemieke Fortuin-Mol, 

tel: 058-2131551 
Zomerfeest:  Rinus Dillerop, tel: 06-53767902 
Toneel:   Koos Schrage, tel: 2887966 
Senioren   Henriëtte Klaver, tel: 06-18535307 
Volwassenwerk:  Tia Ypma, tel: 2126652 
Wijkpanel: Harmen van der Linde  

06-53799546 
Wijkkrantbezorging:  Dhr. O. Heida, tel: 2134573 
   oheida@hetnet.nl 
Redactieleden:  Paul Faber, Rinus Dillerop,  
   Henriëtte Klaver, Diederik Mol. 
Fotografie voorblad  Haaije Bruinsma 
Redactie adres:  redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl 
   Kopij bij voorkeur als een  

Word bestand inleveren 
Oplage:   2025 
 
Alle e-mail adressen van de werkgroepen van de Vosseparkwijk: 
senioren@vosseparkwijk.nl  Henriëtte Klaver 
jongeren@vosseparkwijk.nl  Marian Blauw 
ledenadministratie@vosseparkwijk.nl Inge van Guldener 
wijkgebouw@vosseparkwijk.nl  Marian Blauw 
wijkpanel@vosseparkwijk.nl   Harmen van der Linde 
speelotheek@vosseparkwijk.nl  Annelies Polet 
hottentotten@vosseparkwijk.nl  Johan de Boer 
oudpapier@vosseparkwijk.nl  Daan Blauw 
sponsor@vosseparkwijk.nl  Rinus Dillerop 
volwassenwerk@vosseparkwijk.nl Tia Ypma 
zomerfeest@vosseparkwijk.nl  Rinus Dillerop 
redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl Henriëtte Klaver 
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