
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  4

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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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
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Kopij bij voorkeur als een 
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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
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overgenomen artikelen; en behoudt zich het recht voor ingezonden
stukken te wijzigen, in te korten of niet te plaatsen.
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ALWEER VALS ALARM!
Afgelopen maand was het dan eindelijk zover, na 6 maan-
den zwoegen en zweten.

Donderdag 10 maart de generale met als vanouds de
senioren, waarvan veel uit onze wijk dit jaar.
Sommigen werden op verzoek weer door onze vrijwilligers
opgehaald en thuisgebracht.
Ne een gezellige avond met veel hardop gelach en allen
met een prijs uit de loterij gingen ze met een lach op het
gezicht huiswaarts.
Waarbij door een van de spelers gehoord is: hiervoor hoef
je niet naar de Harmonie.
Een groter compliment kunnen wij als spelers toch niet kri-
jgen?

De vrijdag alles weer aan de kant, schoon en fris voor de
eerste uitvoering voor 80 pers.
De spanning steeg achter de coulissen, het klamme zweet
in de handen.
Maar weer een succesvolle avond met daarna, live muziek
van Cees alias de zingende vuilnisman.
De voetjes van de vloer en er werd flink meegezongen tot
in de late uurtjes.

Dan uiteraard de boel weer opruimen en schoonmaken
met de gehele toneel crew en aanhang.
Je opladen voor de grand  finale zaterdagavond met meer
dan 100 aanmeldingen, een volle bak!
De zenuwen gieren door onze kelen, gezonde spanning
noemen ze dat, ik twijfel over dat gezonde.
De avond geopend door onze bestuursvoorzitter Michel
Klaver.

Een doldwaas avontuur begon voor ons spelers,  we vlogen
door het stuk en het liep fantastisch,
Na het tweede bedrijf een verloting,  knokken om de laat-
ste loten en een balletje pinda van Lies.
Toen nog het laatste bedrijf de climax en ja een daverend
applaus!!! 
De avond werd afgesloten met een optreden van de band
Peers on parade en aansluitend drive-in door Yorik en
Danny.

Een geweldig en gezellig, voor ons en voor u,  geslaagd
toneelweekend!

Met speciale dank aan alle vrijwilligers die dit hebben
mogelijk gemaakt!

Johan Dijkstra
voorzitter Toneelgroep de Opkomst  

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’

In de vorige wijkkrant hebben we voor het eerst van ons laten horen
over de plannen voor het wijkfeest van de Vosseparkwijk; het zomer-
feest, van dit jaar. Als thema kiezen we dit jaar voor de kleur van liefde,
passie en wijn; rood! 
Donderdag, Vrijdag & Zaterdag – 19, 20 en 21 mei 2011
het ZOMERFEEST 2011! 
Zoals al eerder vermeld is het ook dit jaar weer een waar spektakel; 

Op donderdag, de Summer Blubber Power Race!
Er hebben zich inmiddels al een aantal teams opgegeven! Geef je dus snel op via
onze website, www.hetzomerfeest.nl!

De vrijdag staat in het teken van het peuterfeest, de kindervoorstelling, het dart-toer-
nooi en het RED-spektakel, die avond staat in het teken van de kleur rood. Op zater-
dag; de optocht, de spelletjesdag, de draaimolen, de zweefmolen, het draaiend rad,
de jaarlijkse talentenjacht ‘Vosseparkwijk Got Talent’, en als afsluiter; de feestavond. 

Ook zo benieuwd naar wat een RED-Zone is?
De vrijdagavond belooft dit jaar spectaculairder te worden dan ooit tevoren. Red-
Zone’s, spetterende DJ’s, een waar festivalterrein, Videoanimatie op groot scherm,
danseressen op het podium etc. We kunnen er verder nog niet veel meer 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!

Wij hebben; ‘de sterkte man van Friesland!’
Op de zaterdag is het traditioneel tijd voor spelletjes voor alle kinderen uit de wijk.
Tijdens de optocht zal de sterkste man van Friesland alle kinderen letterlijk op sleep-
touw nemen, waarna er de mogelijkheid is om met deze sterke man op de foto te
gaan. 

BBQ; opgeven kan vanaf nu via de website!
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, kennissen en/of  familie een hapje eten onder het genot van
de zon. Opgeven kan vanaf nu via de website. Het plezier is groot, de prijzen zijn
klein. 

Zaterdagmiddag; Zon op het terras en muziek van Cees!
Op zaterdagmiddag, wanneer de spelletjes afgelopen zijn en de barbecue nog opge-
warmd moet worden, is het terras open en wordt de muziek verzorg door Cees.
Deze zanger zal met zijn vrolijke klanken de middag gezellig en sfeervol maken.
Genoeg redenen om op het terras een drankje te komen drinken dus, u bent van
harte welkom!

Zaterdagavond; feestavond met Exposure!
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 tra-
nentrekkers een ware show zijn voor alle wijkbewoners. Het beloofd een swingend
en (g)root succes te worden!

U vindt alle informatie en nog veel meer op onze website!
Meer informatie over de ‘Summer Blubber Power Race’ en opgave voor de talen-
tenjacht ‘ Vosseparkwijk Got Talent’, en de zomerse Barbecue kunt u vinden op onze
website, www.hetzomerfeest.nl. Hier vindt u ook de sponsorlijst van alle bedrijven die
dit wijkfeest mogelijk maken en vele foto’s van edities van voorgaande jaren. Deze
website is zeker het bezoeken waard, www.hetzomerfeest.nl!

Wil je meehelpen als vrijwilliger? Ik zeg, doen!
Uiteraard kunnen we deze drie dagen alleen organiseren met hulp van vele vri-
jwilligers. Ook dit jaar hebben veel mensen alweer toegezegd om mee te werken.
Nog geen vrijwilliger en toch zin om iets te doen tijdens deze drie dagen? Perfect,
geef je snel op via de website en er wordt contact met je opgenomen. Zonder de
vele vrijwilligers zouden we nergens zijn, hulp is altijd van harte welkom!

In de volgende wijkkrant schotelen we u het complete programma van deze drie
dagen voor, het wordt een vol en spectaculair weekend dat u niet mag missen!

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

Tot dan, Zomerfeest werkgroep 2011.

Hottentottententenkamp
En, ben jij er al klaar voor?
Wij wel!
Hottentottententenkamp
2011  wordt weer een
groot feest! Natuurlijk organ-
iseren we weer allerlei
activiteiten, zoals barbecue,
kampvuur en nachtspel. 

Maar zoals je al weet is het leukste natuurlijk: kamperen in je
eigen wijk als Hottentottententenkamper!

Datum: op vrijdag 24 juni beginnen we zoals gebruike-
lijk om 16.00 uur en op zaterdag 25 juni kun-
nen je ouders je om 13.30 uur weer ophalen.

Plaats: in de speeltuin bij “De Toekomst” in de
Achlumerstraat. 

Deelname: alle kinderen van de basisschool van groep 3
t/m 8 die in de Vosseparkwijk wonen of waar-
van de ouders tenminste 1 jaar lid zijn van
onze wijkvereniging. 

Meenemen: luchtbed of matras, slaapzak, kussen,, toilet-
spullen, zo nodig regenkleding en laarzen en
…… een goed humeur. 

Eten: voor de vrijdagavond moet je een lunchpakket
meenemen, de rest verzorgen wij.

Tenten: je mag je eigen tent meenemen, als het maar
niet een grote bungalowtent of een grote koe-
peltent is, daarvoor hebben we geen ruimte.
Er is een grote tent beschikbaar voor de
kinderen van groep 3 en 4.

Mobiele  telefoon: Mobiele telefoons zijn niet toegestaan.
Programma: Het thema voor dit jaar is: “Op de boerderij ”.

We merken dat ieder jaar meer kinderen en
groepsleiders verkleed zijn, dat vinden we
natuurlijk erg leuk. 

Opgaveformulier: Het opgave formulier kun je vinden in deze
wijkkrant.

Opgave: Je kunt je nu al gaan opgeven door het opgave
formulier helemaal in te vullen en in te leveren
bij Annicka Schrage of Sharon
Pellenbargstoel. Het adres staat op het for-
mulier. Tot uiterlijk vrijdag 10 juni a.s kun je je
opgeven, zorg dat je op tijd bent!. 

Kosten: € 5,00 voor leden van de wijkvereniging, 
€ 10,00 voor niet leden, te betalen bij het
inleveren van het opgave formulier.(graag in
een dichte envelop)

Gezien het grote aantal aanmeldingen kunnen we alleen kinderen
uit onze wijk toelaten óf kinderen waarvan de ouders tenminste 1
jaar lid zijn van onze wijkvereniging.

De hulp van ouders of andere vrijwilligers is ook dit jaar weer
onmisbaar. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven op
welke wijze u ons bij kunt staan.  

Extra opgave formulier nodig?
Download het op de site van de wijkvereniging. 
www.vosseparkwijk.nl of kijk op www.httk.nl voor meer informatie. 
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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

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)

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

FILMAVOND IN DE TOEKOMST
Ja ja het is weer zover!!! Alweer de laatste kinderdisco
van dit seizoen! Daarom organiseren wij speciaal voor
deze laatste keer op vrijdag 13 mei een fantastische fil-
mavond. Alle basisschool kinderen uit de wijk zijn van
harte welkom vanaf 19.00 uur. Welke film er gedraaid
wordt blijft een verrassing ….maar het wordt een span-
nende en gezellige avond!

Intree 0,50 cent
Tot vrijdag 13 mei

"Winnaar sudoku puzzel Maart!

Mevr. Post uit de Pieter

Langendijkstraat 46 van harte

gefeliciteerd!! Kijk op onze web-

site www.vosseparkwijk.nl voor

de oplossing"
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Aanmeldingsformulier voor het
Hottentottententenkamp 
op 24 en 25 juni 2011
(voor ieder kind wat meedoet een formulier inleveren)
Gezien het grote aantal aanmeldingen is deelname voorbehouden aan kinderen die in de
Vosseparkwijk wonen of waarvan de ouders tenminste 1 jaar lid van de wijkvereniging zijn.

Naam: ...................................................................................................................................................................

geb. datum: ........................................................................................        Jongen/Meisje

Adres: ...................................................................................................................................................................

Telefoon:................................................................ Lid wijkvereniging: JA / NEE

School:.............................................................................................................. Groep:.............................

Bijzonderheden: (bijvoorbeeld ziektes, medi cijngebruik,
voedselallergie e.d.)

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Kosten:
Leden van de wijkvereniging betalen € 5,00
niet leden betalen € 10,00.

0 Ik wil graag in de grote tent slapen.
(LET OP: Kinderen uit groep 5,6,7 en 8 mogen niet in de grote tent slapen. 2-persoons
luchtbedden zijn niet toegestaan tenzij er door 2 kinderen gebruik van gemaakt wordt. Bij
teveel aanmeldingen voor de grote tent geldt: Jongste kinderen voorrang!!

O Ik neem een eigen tent mee, Bungalowtenten of grote koepeltenten zijn niet
toegestaan, hiervoor hebben we niet genoeg ruimte.

soort tent: ........................................................................
aantal slaapplaatsen ........................................................................

O En in mijn tent slapen:
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

O Ik neem geen tent mee maar slaap in de tent bij:
.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................(

Alle namen noteren van de kinderen die in hetzelfde tentje slapen) 

Vaders en moeders kunnen hier aangeven dat ze willen meehelpen,
Naam: ....................................................................................................................................................................
O Vader / moeder kan beide dagen meehelpen. 
O Vader / moeder kan alleen vrijdag mee helpen.
O Vader / moeder kan alleen zaterdag meehelpen.
O Vader/moeder kan helpen bij activiteiten.
O Vader / moeder kan pannenkoeken bakken voor de zaterdag

(thuis bakken en afleveren in “De Toekomst”, ingrediënten worden
aangeleverd.)

Bereikbaarheid ouders tijdens het tentenkamp:
Als u op de vrijdagavond, vrijdagnacht of zaterdag niet op bovengenoemd adres
en telefoonnummer bereikbaar bent, wilt u dat dan hier vermelden of t.z.t. bij
de leiding in “De Toekomst”! 

Bij eventuele problemen willen we graag contact met u op kunnen nemen.

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Dit aanmeldingsformulier in een envelop met betaling van de kosten zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 10 juni a.s. inleveren bij: 
Annicka Schrage, Ruusbroecstraat 26, 058-2139442.
Sharon Pellenbargstoel, Franekerstraat 8, 058-8448665.                                                                                

Handtekening ouder/voogd: (verplicht)

.............................................................................................................................................................................................

Aanmelden na 10 juni 2011 is niet meer mogelijk!

‘Dilemma; 
op zoek naar antwoorden, 
maar alles weten maakt dom…’ 
- D.Mol, Leeuwarden, maart 2011--

Even voorstellen; Diederik Mol is wijkbewoner en hobby-
columnist. Nieuws en niet-nieuws, soms met een dikke
knipoog, maar altijd met een achterliggende gedachte.

Afgelopen week zit ik in de trein en hoor ik een jonge vrouw
voor me spreken over de dood van haar oma. Ze kan zich
die dag nog precies herinneren, het was 23 oktober 2005.
Ik sla aan het denken, waar was ik toen? En waar was u op
23 oktober 2005? Waarschijnlijk heeft u geen idee, net
zoals de meeste andere dagen van de afgelopen tien jaar.
Maar goed, er zijn altijd van die dagen die je jezelf altijd kunt
herinneren. Waar was u op 11 september 2001? Of op 6
mei 2002, de dag van de moord op Pim Fortuyn? U kunt
het zich waarschijnlijk direct voor de geest halen. En waar
was u op 11 maart 2011? Geen idee waarschijnlijk, ik ken
mensen die namelijk niet eens meer weten waar ze twee
dagen gelden waren. Maar maakt alles weten gelukkig? Ik
weet ook niet hoe je een reservewiel moet verwisselen, het
aantal vrouwen waarmee Julio Iglesias het bed heeft
gedeeld, de hoofdstad van Mozambique, of het verschil
tussen tuinaarde en potgrond. En er zijn al zoveel levensvra-
gen. Waarom? Waarom rijmt er geen enkel woord op
‘twaalf’? En waarom is er geen kattenvoer met muis?
Waarom zit er een slot op de deur van een benzinestation
die 24 uur per dag open is? Wacht, dit is leuk, ik ga nog
even door. De zwarte doos van een vliegtuig is onverwoest-
baar, waarom maken ze het hele vliegtuig dan niet van dat
materiaal? Wat moet je zaaien om pitloze druiven te krijgen?
Een laatste om af te leren; als notenolie van noten wordt
gemaakt, waar wordt babyolie dan van gemaakt? Goed, ik
weet het niet, maar ik wil het misschien ook niet weten. Alles
weten maakt namelijk ongelukkig. 
In Japan weet iedereen wat ze deden op 11 maart. Drama
van ver weg begrijp je echter pas als je het ziet. Een vloed-
golf in Japan? Laten we eerlijk zijn, de meesten van ons had-
den tot tien jaar geleden nog nooit van het woord ‘tsunami’
gehoord. Drama wordt pas begrijpbaar door leed, heel veel
leed. Des te meer huizen, honden, auto’s en boten in de golf
meekomen, des te beter we het begrijpen. Hoe meer dode
lichamen we op een rij zien, hoe duidelijker het is.
Belachelijk? Nee hoor, eerder menselijk. 
En menselijk gedrag is menselijk. In Nederland worden we
bijvoorbeeld steeds dommer. Een trieste constatering, maar
we zien de voorbeelden iedere dag. We worden niet alleen
dommer, diegene die het niet zijn, worden ook dom gemaakt.
Concrete voorbeelden nodig?
Ik was laatst met een vriendin in Amsterdam. Even gezellig
shoppen en een terrasje pakken. Vanwege al het gedrang,
en omdat mijn voorkeur van soort winkels niet overeen
kwam met die van haar, hebben we ook een half uurtje alleen
rondgewandeld.
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Op een gegeven moment loop ik alleen door de binnenstad.
Aan de overkant van de gracht zie ik haar staan. Ik roep; “Hey,
ik kom weer naar je toe hoor!’ ‘Gezellig!’, roept ze terug.
Ik kijk om me heen, en omdat ik niet dagelijks in Amsterdam
kom ben ik ietwat mijn oriëntatie kwijt, en roep ik; ’Hoe kom
ik aan de overkant?’. Waarop zij antwoordt; ‘Je staat al aan
de overkant!’. 
In diezelfde trein, maar dan twee dagen later, hoor ik een
vrouw achter mij aan haar vriendin vragen; ‘hoe maken ze
eigenlijk rechthoekige foto’s door het ronde gaatje van mijn
digitale camera?’ (….) Goed, dieptepunt bereikt denk je dan.
Maar nee, de vriendin antwoordt keurig met ‘ze kunnen
tegenwoordig alles’…. Een serieus antwoord op een domme
vraag, dat is het Nederland van nu. Als we dan toch met lev-
ensvragen bezig zijn, hierboven heb ik er al een paar
neergelegd, dan weet ik er nog wel een. Als warmte altijd
naar boven stijgt, waarom is dan altijd juist het bovenste laag-
je van water bevroren? Voor diegenen die hem niet snappen,
ik hoef geen serieus antwoord. 
Wat verlang ik dan terug naar vroeger. Toen we niet dom en
selectief werden gemaakt en dan is vroeger nog niet eens zo
lang geleden. Toen Amsterdam nog echt Amsterdam was;
met hoeren, coffeeshops en een stille zondag. Toen ‘No Limit’
nog werd gewaardeerd en luidkeels werd meegezongen. Toen
een Magnum ijsje nog 2,50 gulden kostte en verkrijgbaar
was in de smaken classic, classic of classic. Toen een Twix
nog raider heette. De tijd van postkantoren, rode brieven-
bussen en acceptgiro’s. Mijn god, wat verlang ik soms terug
naar die tijd. Ik ga maar slapen, lekker dromen over vroeger. 

De volgende dag verschijn ik dan ook uitgeslapen op het werk.
In de middagpauze eet een collega van mij een saucijzen-
broodje en vraagt mij om de Maggi. Ik schuif hem het flesje
toe en begin te denken. Maggi? Dat is toch het merk en niet
het product? Als ik vraag om mayonaise vraag ik toch ook
niet; mag ik van jou de Remia? Of bij pindakaas; mag ik van
jou de Calvé? Concrete voorbeelden; we worden (ook) dom
gemaakt! Bijna niemand weet wat het werkelijk is. Ik ben dan
ook blij dat ik deze mensen iets wijzer kan maken. Maggi is
het merk, het product is smaakverfijner. Andere benamingen
zijn ook wel vloeibare smaakversterker of soeparoma. 

Tot slot; in het leven zijn we allemaal op zoek naar iets of miss-
chien wel naar iemand. Sterker nog, de hele wereld is op
zoek. Naar vragen en antwoorden. Een groot dilemma dus;
we zijn op zoek naar antwoorden , maar alles weten maakt
dom. De wereld is altijd op zoek naar de waarheid. De wereld
is op zoek naar Nathalee Holloway. De wereld is op zoek naar
Madeleine en de wereld is op zoek naar de bal die Jaap Stam
overschoot in de beroemde penaltyserie tegen Italië op het EK
voetbal in 2000. Zullen we dit alles ooit nog vinden?
We zullen het misschien nooit weten, maar zolang je jezelf
vragen stelt en op zoek bent, leef je. Wie antwoorden wil
weten is nieuwsgierig, en wie nieuwsgierig is, die leeft. Wie
op zoek gaat, probeert te ontdekken. En wie ontdekt, die
leeft. Dus mensen, stel vragen, zoek antwoorden maar, alsje-
blieft, leef.

Ingezonden stuk! YOGA

Het woord yoga komt uit het Sanskriet en betekent 'verenigen'
of 'beheersen'. Yoga ontstond duizenden jaar geleden in India.
Het was een manier om tot een diepere staat van meditatie te
komen. Anders dan vroeger wordt de eenheid van lichaam en
geest nu vooral gezocht (en gevonden) in een combinatie van
ademhaling, lichamelijke oefening en concentratie. 

Yoga leert ons om lichaam en geest, en om geest en bewustz-
ijn met elkaar in balans te brengen. De oefeningen (Asana's)
geven kracht en energie en zorgen voor een algeheel prettig
gevoel van ontspanning. Juist in onze stressvolle 21e eeuw is
yoga een goede manier om rust en ontspanning toe te laten.
Geen wonder dat yoga de laatste jaren zo populair is. Wie yoga
beoefent, op wat voor niveau dan ook, brengt veranderingen
aan in zijn of haar stemmingen. Je zorgt er voor dat je geest
meer in balans is en je minder emotionele druk ervaart.
Mensen die onbekend zijn met yoga hebben nog wel eens het
idee dat het bij yoga vooral draait om het doen van gecom-
pliceerde en ongemakkelijke lichamelijke oefeningen. Het tegen-
deel is waar. Natuurlijk zijn er veel asana's waarvoor de nodige
kracht en lenigheid nodig is, maar wie begint met yoga merkt
al snel dat de meeste klassieke yoga-oefeningen tamelijk een-
voudig zijn uit te voeren. 

Belangrijke basisregels:
Yoga Houding:
Neerkijkende Hond. 

Zelf doen:
Begin op handen en knieën,
de handen staan onder de
schouders. Spreid de
vingers en duw ze goed in de grond. Kom op de inademing in
de Neerkijkende Hond: Krul de tenen onder en duw de billen
omhoog en naar achter om in de houding te komen. De voeten
staan op heupbreedte. Belangrijk bij de downward facing dog is
om de rug recht te houden, hoe meer je de benen buigt hoe
makkelijker het is om een rechte rug te krijgen. Ontspan de nek
en kijk richting de navel, je duwt de hielen naar beneden. Blijf
ongeveer 4 ademhalingen in de houding, en kom dan weer
terug op handen en knieën.

Effecten van de Neerkijkende hond:
• Kalmeert de hersenen, verlicht stress en lichte depressie
• Geeft het lichaam energie
• Stretcht schouders, hamstrings, kuiten, voetboog en handen
• Versterkt armen en benen
• Verlicht menopauze, ongesteldheidklachten, hoofdpijn, rugk-

lachten
• Helpt osteoporose voorkomen
• Verbetert de spijsvertering
• Therapeutisch voor hoge bloeddruk, astma, platvoeten,

bijholteontsteking.

Door: Rianne Hoekstra, Leeuwarden



DE MENS ACHTER DE VRIJWILLIGER

Zoals jullie allemaal weten valt of
staat de wijkvereniging met het
aantal vrijwilligers. Maar wie zijn
nou eigenlijk die vrijwilligers? Als
vast item  wordt er vanaf nu dan
ook een interview gehouden om
er een beetje achter te komen
wat nu de mens achter die vrij -
williger is. Veel leesplezier!

Naam: Rindert van Buren 

Geboren en Getogen:
Ik ben geboren op 7 oktober 1948 in Bolsward. Ik kom
uit een groot gezin, 4 broers en 3 zussen. Mijn vader
had een opleiding tot slager gedaan maar toen zijn broer
overleed heeft hij de zaak van mijn opa overgenomen, een
schaapsleerlooierij. Zoals het in die tijd ging moesten de
jongens helpen in de zaak en de meisjes in de huishoud-
ing. Twee broers hebben de zaak later overgenomen,
waarvan nog een broer met zijn zoon werkzaam is in het
familiebedrijf.

Vanaf een jaar of 12 werkte ik in de vakanties en op
zaterdag altijd bij de melkboer in Bolsward en de
omliggende dorpen. Ik heb dit altijd met heel veel plezier
gedaan tot ik een jaar of 20 was. Intussen had ik ook de
Mulo in Bolsward en de MEAO in Heerenveen afgerond.
Alhoewel ik steeds riep geen ambtenaar te willen worden
en niet in Heerenveen wilde wonen, had ik voor de diplo-
ma uitreiking al een aanbod om bij de gemeente
Heerenveen te komen werken.

Werk:
Soms gaan dingen anders dan voorspelt en was mijn
eerste baan in 1969 in het Gemeentehuis van
Heerenveen! Graag had ik nog verder willen studeren,
maar aangezien ik ook nog 2 jongere broers had die ook
nog moesten studeren, moest ik aan het werk! 
In mijn colbert, stropdas en overhemd zat ik op het
kassierskantoor en zorgde ik voor de uitbetalingen van
lonen en het innen van belastingen. Ook moest ik 1x per
week een zak geld halen van de bank en ging ik een dag
rondrijden om de loonzakjes bij WSW werknemers te
brengen.
Ik heb veel avondstudies gedaan om mezelf bij te scholen.
Ik ben vervolgens in 1971 bij de Dienst van Reiniging en
Brandweer in Leeuwarden gaan werken. Daar heb ik een
hele gezellige en leuke tijd gehad. Daarna in 1977 via
gemeente Baarderadeel in Mantgum en uiteindelijk door
de gemeentelijke herindeling in 1984 in Wommels
terecht gekomen bij de Gemeente Littenseradiel. Daar
werk ik nu nog en ik hoop 
1 november met pensioen te gaan! Een leuke anekdote is
dat ik, toen ik in Mantgum aan het werk ging, ik de
eerste ambtenaar was die buiten de gemeente woonde!

Verliefd, verloofd of getrouwd:
Ik ben in 1972 getrouwd met Fien. Ik heb haar leren ken-
nen in 1967. We waren met een vriendengroep wezen
zeilen langs de elfsteden en daarna was er een feestje.
We hebben toen Fien en haar zusje gevraagd om mee te
gaan naar dat feestje en zo is het gekomen… 
Fien werkte als verpleegkundige in Leeuwarden en zo ben
ik uiteindelijk ook in Leeuwarden terecht gekomen. We
hebben 3 kinderen gekregen; Hans, Maran en Thom. Ook
hebben we inmiddels 2 prachtige kleinkinderen, Elise en
Mare. 

Wijkvereniging:
Toen onze kinderen naar de peuterspeelzaal - destijds de
kraamkamer voor het vrijwilligers werk - werd je al heel
snel betrokken bij de OPA, de oud-papieractie. Dan leer je
de mensen steeds beter kennen. Later ben ik, via Elly
Bosgra, betrokken bij de organisatie van het ‘hottentot-
tententenkamp’. Elly was toen voorzitter van de werk-
groep van het zomerfeest en het tentenkamp. Het ten-
tenkamp organiseren was een hele leuke bezigheid en
ook zeer dankbaar werk voor de basisschooljeugd. In
1992 ben ik in dagelijks bestuur terecht gekomen met
destijds Pieter de Haan als voorzitter en Henk van der
Berg als penningmeester. Het was een heel actief clubje.
In 1996 is Pieter voor zijn werk uitgezonden naar
Curaçao. Mij is toen gevraagd of ik op interim basis
voorzitter wou worden. Dit heeft uiteindelijk jaren gedu-
urd! In 2009 heb ik eindelijk een opvolger kunnen overtu-
igen. Sindsdien hou ik mij alleen nog bezig met het wijk-
panel van de Vosseparkwijk.

Er wordt door zowel het bestuur als het wijkpanel heel
veel werk verzet wat vaak niet gezien wordt. 
De wijkvereniging heeft als taak om het welzijn van de
bewoners van de wijk te bevorderen met de daarbij
behorende leefomgeving. Ik denk dat er heel veel te halen
is door de inbreng van het wijkpanel in de gemeentelijke
plannen mits je met goede argumenten komt! Zelf heb ik
de indruk dat de huidige generatie  minder betrokken is
bij de wijkvereniging annex het wijkpanel. Ik heb het altijd
met heel veel plezier gedaan maar draag nu het stokje
over. 

Als laatste:
De jeugd heeft de toekomst en de Toekomst heeft de
jeugd! 
Behoud het goede en maak er iets moois van,
de Vosseparkwijk verdient het.

Door: Henriette Klaver




