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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

Buurtverpleegkundige: Nannie Hoornweg 0900-3213213
n.noornweg@paletgroep.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 van der Meulen, Diederik Mol
redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl

Fotografie en basisontwerp: Haaije Bruinsma
Kopij inleveren nr. 6 - 2011 maandag 22 augustus
Verschijning nr. 6-2011 vanaf zaterdag 9 september 2011
Redactie adres: 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.

11

������**��		��		���������		����		�����		��������		�����		���  22�����������		���''55    �

� ��		 � �

��  ( 0	���	���	
�	 �

,� + 6������	� �������5")55

*�  # .��	��
��������������������**������  ")55�����'5)#5

*�  # 0��
 ' )55�����55)55

��  " ?��	��		
�  ")55�����55)55

*� '5 ?��	��		
�  5)55�����55)#5

,� ' ,��	��		
�  5)55�����5 )55

,� '! ����	D������	���� 5)"55����� ()55

,� '! ?��	�����*������	 ' )55�����55)55

� ������ � �

�� � 0�		��6���		�  2)#5����� +)55

 ")55�����'5)55

,� 2 6������	� �������5")55

*� '2 4���	������	���	��	����� ������ ()55

,� '; 4���	������	���	��	����� ���� 2)55

� ������ � �

,� �'� 6������	� ������5")55

� ��������

����

 � �

,� �(� 6������	� ������5")55

� 

		����		����		�� � �

,� �#� 6������	� ������5")55

*�� " .��	��
��  ")55�����'5)#5

*�� " 
��
 ' )55�����55)55

*�  ( .��	��
��  ")55�����'5)#5

*��  ( 
��
 ' )55�����55)55

�� ' 
����	����� '5)55�����'')55

*�� '# .��	��
��  ")55�����'5)#5

*�� '# 
��
 ' )55�����55)55

,� '2 .�	����	��
  5)#5����� ')55

,� '2 ?��	�����*������	� ' )55�����55)55

�� '! 
����	�	�������	� '5)55�����'')55

� ����������		�� � �

,� � � 6������	� ������5")55

*�� + .��	��
��  ")55�����'5)#5

*�� + 
��
 ' )55�����55)55

��  ' 
����	�	�������	� '5)55�����'')55

*��  2 .��	��
��  ")55�����'5)#5

*��  2 
��
 ' )55�����55)55

Inleveren van de kopij en verschijningsdatum wijkkrant 2011
Jaargang 11 Maand 2011 inleveren kopij bezorgen krant vanaf
Nummer 6 september maandag 22 augustus zaterdag  10 september
Nummer 7 oktober maandag 19 september zaterdag  8 oktober
Nummer 8 november maandag 24 oktober zaterdag  12 november
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VOORTGANGSBERICHT 
OUDERENSOCIETEIT

Schilderij :
Op 23 maart is het gezellige interieur van De Remise ver-
fraaid met een schilderij van fors formaat, het oude
Tramkwartier voorstellende. Plm. 50 personen woonden
de onthulling bij! Alom lof voor dit nostalgische kunstwerk
van Frank Wash. Zie ook:Leeuwarder Courant d.d. 25
maart.

Domotica:
Op 7 april verzorgde dhr. Klaas de Jong van Zorggroep
Palet een informatieve bijeenkomst over domotica =
huisautomatisering (apparaten in de woning die functies
meten, programmeren en sturen t.b.v. de bewoners),
beeldbellen en een wijkwebsite. Deze voorzieningen zijn
erop gericht de mensen zolang mogelijk op een veilige en
aangename manier thuis te laten wonen. Een uniek exper-
iment in onze wijk. Er werd tevens een demonstratie
gegeven van beeldbellen en de website. Van de plm. 40
enthousiaste aanwezigen gaat een aantal meewerken aan
de ontwikkeling van bovengenoemde voorzieningen. Er wor-
den nog meer vrijwilligers gevraagd. Info: 058-2343943.

Activiteiten:
De vaste activiteiten worden goed bezocht. Heeft u zin in
samen iets doen of een workshop  volgen, kom eens langs!
Info: Pier Panderstraat 10, tel.058-2169627.

Maaltijdproeverij:
Om de maaltijdservice in De Remise op te starten, worden
er op drie dagen proeverijen gehouden. Op dinsdag 26
april, woensdag 18 mei en 1 juni kunnen senioren van
11.30 – 13.30 gratis proeven van de maaltijden van
Maaltijdservice Noord. Vind u het gezellig om eens geza-
menlijk de maaltijd te gebruiken in De Remise, schrijf u dan
in voor één van de proeverijen. De intekenlijsten liggen in
De Remise.

Hallo volleyballers!!
Ook dit jaar gaan we weer lekker ballen, en wel op zater-
dag 28 mei. Daarna is er de mogelijkheid om gezellig na te
borrelen bij het zaterdagavondcafé!!

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! 

Uiterste opgave voor 21 mei door de straataanvoerders
via mail naar yvonneprins@live.nl 
(NB. minimaal 2 dames per team) 

Van de redactie
Een aantal maanden geleden zijn wij als nieuwe redactie
van de wijkkrant voortvarend begonnen. Dit heeft, naar wij
hopen, geleid tot een leukere en informatieve krant.  

Zoals we al eerder hebben gemeld brengen wij 9x per jaar
een volwaardige krant uit. De komende maanden juni, juli
en augustus zult u de krant dan ook moeten missen. Na
de vakantie gaan wij weer vol goede moed verder met de
volgende krant. 

Wij wensen dan ook iedereen véél plezier met de komende
activiteiten zoals het zomerfeest, hottentottententenkamp
en het volleybal!

Nog even ter herinnering; Eén van de nieuwe en vaste
onderdelen is ingezonden berichten. Hierbij roepen wij
wederom iedereen op die iets grappigs, ontroerends of
informatiefs over de wijk weet te vermelden. Dit kunt u
sturen naar: redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl. Prettige
Vakantie!

Namens de redactie,
Henriëtte Klaver

In memoriam
“’t is zo oneerlijk…”
Omringd door allen die hem zo lief waren 
is na een dapper gedragen ziekte heengegaan

Jan Koopmans

Marsum 13-04-2011

Als vrijwilliger heeft Jan zich jaren
ingezet voor de wijkver eniging. 

Zijn betrokkenheid voor onder andere de toneelvereniging
“De Opkomst”, een naam die hij zelf bedacht heeft, zal
ons ook in “De Toekomst” aan hem blijven herinneren.

de tijd heelt niet de wonden
't verzacht alleen de pijn
zonder Jan zal er in ”De Toekomst”
een enorme leegte zijn

Wij wensen Jelly en de kinderen heel veel sterkte.

Namens het bestuur van wijkvereniging
“De Toekomst-Vosseparkwijk”
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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. 

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!
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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
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KINDERKLEDINGBEURS
Zaterdag 24 september 2011 organiseren wij weer
een winter- kinderkledingbeurs.
Deze beurs is bestemd voor de verkoop van kinderkled-
ing 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 september 2011.
U kunt natuurlijk op zaterdag 24 september 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 winterbeurs.
Anneke Alves  058-2128112
Margreet Wortel  058-2139771

AFSCHEID RINDERT.
Sinds het oprichten van het wijkpanel is Rindert van
Buren een zeer enthousiast lid geweest van het wijkpan-
el. Een aantal jaren als voorzitter a.i. En vele jaren als
secretaris. Hij heeft in de periode dat hij in de wijkv-
ereniging en in het wijkpanel zitting heeft gehad een
enorme kennis opgebouwd en zeer vele nuttige con-
tacten bij bv de gemeente opgebouwd. Helaas heeft
Rindert besloten om dit jaar afscheid te nemen van
zowel het wijkpanel als de wijkvereniging. Uiteraard
accepteren wij, als wijkpanel, zijn beslissing, al zullen wij
hem soms wel node missen. Rindert heeft gelukkig
aangegeven nog wel eens hand- en spandiensten te
willen verrichten voor het wijkpanel. Daar zullen wij hem
dan ook graag aan houden. Inmiddels hebben wij al met
het wijkpanel al informeel afscheid genomen van Rindert. 
Indien u vragen heeft over het werk van het wijkpanel of
ideeën, dan verzoek ik u om deze niet meer rechtstreeks
naar Rindert te mailen, maar gebruik te maken van ons
eigen e-mailadres: wijkpanel@vosseparkwijk.nl Wij zullen
dan ons best doen om net zoals Rindert adequaat te
reageren.
Namens het wijkpanel,
Harm van der Linde

GEHOORD EN GEZIEN!
De glas- en kledingcontainer in de Menaldumerstraat
zijn verhuisd naar de hoek Bildtsestraat / Europaplein.
Hier zijn ze onder de grond geplaatst.



Ingezonden stuk! YOGA

In ons vorige wijkblad hebben wij aandacht besteedt aan het fenomeen Yoga. 
Yoga stimuleert lichaam en geest en daarom hierbij voor alle wijkbewoners een nieuwe yoga houding!

Yoga Houding: Krijgerhouding 1 (Warrior 1) 

Zelf doen:
Sta rechtop met de voeten op heupbreedte. Stap met je linkervoet een grote stap naar achteren. Zorg er
hierbij voor dat je je linkerheup niet naar achteren laat gaan. 
Draai je linkervoet iets naar binnen. De rechtervoet wijst recht naar voren. Je rechterbeen is diep gebogen,
de knie is boven de enkel. 
Je achterste been is gestrekt, je duwt je voeten denkbeeldig uit elkaar. 
Span je buikspieren aan, en duw je stuitje naar beneden (geen holle rug). Breng je handen tegen elkaar voor
de borst. Ongeveer 4 ademhalingen in de houding blijven, dan wisselen van been.

Effecten van de Krijghouding 1:
Stretcht de borst, longen, schouders, de nek, buikspieren en psoas. 
Stretcht ook de benen en enkels. 
Maakt sterk: de schouders en armen, rugspieren, de dijen, kuiten en enkels. 
Goed voor het uithoudingsvermogen. 
Therapeutisch voor RSI en platvoeten. 

Rianne Hoekstra, Leeuwarden

FrieDent
Tandartsen
Oostergrachtswal 37-39
8921 AA Leeuwarden

Inschrijving via onze site
www.FrieDent.nl

Of telefonisch 
maandag t/m donderdag 
van 09.00 en 12.00 uur

058 2991729

Wij nemen nog

nieuwe patienten aan!



HORIZONTAAL
1 contactpersoon: sponsor Vosseparkwijk
5 tapijt en projectinrichting 
17 dezelfde mening 
20 omroep organisatie
21 orgaan
22 verpakking voor bierflesjes
23/23 (in twee stukken in te vullen) supermarkt
26 bouwlanderijen
29 bestuurslid, secretaris, OPA, redactie, wijkge-

bouw 
31 language studies international (afk)
32 winkel
34 niet lang
35 muzieknoot
36 zot
37 afk: Office of Laboratory Animal Welfare 
38 mettertijd
40 voor 
41 laboratorium
42 voorzitter wijkvereniging ad interim en een

redactielid
45 gekkekoeienziekte
46 wereld kampioenschappen
47 verouderd
49 vlek
50 contactpersoon; oud-papier 
52 zeer nuttig insect
53 multiplayer (afk)
54 hoogste gedeelte dak
55 verbond
56 bestuurslid, ex-voorzitter
57 land in het Caribisch gebied
58 water in Friesland
59 Institute for Media and Enterainment; (afk)
60 hectare
61 literatuurprijs
62 eerste noot van de toonladder
63 ontkenning
64 later dan 
65 ruk
66 aanvoerder, legerhoofd (latijn)

70 in wijkkrant adverterende makelaar het-
tema/…….

72 huis
75 barak
78 alles,overal
79 ego
81 gluton
82 ik
83 populier soort
84 snel
86 pakken (aanvoegende wijs)
87 vrije universiteit
88 schokkende beweging bij het huilen
93 lofdicht
95 koppelapparaat voor telefoon of computer 
99 national public radio
100 vogelproduct
101 zoogdier, muziekteken en vrijwilliger voor de

wijk
102 lager onderwijs (afk)
105 daar
106 adem
108 Verenigde Staten (afk)
109 iets erbij optellen
110 mede organisator kledingbeurs
113 naamgedeelte email adres van de wijkagent
117 tot en met 
118 Nederlandse spoorwegen 
119 timmerbedrijf met advertentie in de wijkkrant
123 in Villa Park voetballende club uit de Premier

League
124 struisvogel
125 en anderen (afk)
127 niet warm
128 contactpersoon werkgroep senioren
129 algemene wet inzake rijksbelastingen
130 dutje
131 zot
132 fries voor gebied of regio
133 in wijkkrant adverterende thuiszorg organisatie
134 kaart uit het kaartspel
135 bloedstelpend middel

139 voor de middag (afk)
141 persoonlijk voornaamwoord
142 aanduiding hoe laat het is
144 sneeuwschoen
145 heks
146 Leeuwarder Courant 
147 en omstreken (afk)
148 uitroep van blijdschap
149 dierentuin 
150 gelofte
152 mede organisator kledingbeurs
155 nachtspiegel
156 hemellichaam
157 gevangenis
160 noodsignaal
161 dorp in Dongeradeel
162 ijzeren mondstuk voor paard
164 slee
165 goeierd
167 geheugen-kaart
169 zijrivier van de Donau
171 Industrie und HandelsKammer 
174 vakgarage adverterend in wijkkrant
178 lidwoord
179 wintersvervoermiddel
180 landtong
181 naaldboom
184 contactpersoon voor het

Hottentottententenkamp
188 water bij Amsterdam
189 lemon-lime-flavoured softdrink van Pepsi Cola
190 zeer harde zwarte delfstof
191 in de wijkkrant adverterende Smullerij
199 nikkel
200 nomen nescio
201 verkeerd
202 titel
203 wijkkrant
204 groente
205 Oost-Nederland(afk)
206 eerste vrouwenvereniging van Nederland

opgericht door Maria Tesselschade

PUZZEL WIJKKRANT! 
TIJD VOOR HEEL WAT ANDERS…ONZE ZOMERPUZZEL! 
Deze puzzel met o.a. verborgen namen van bekende vrijwilligers is gemaakt door Ingrid van Delden

VERTICAAL 
2 roem
3 paard
4 vader
5 dal
6 afscheiding in de Toekomst
7 algemene ouderdomswet
8 (afk)
9 vogel 
10 in wijkkrant adverterende tandarts
11 rondhout
12 op dezelfde wijze
13 bestuurslid van onze wijkvereniging
14 Automatic Data Processing
15 op dit moment
16 corpulent
17 stek
18 en dergelijke 
19 hondenras
24 aldus
25 hevige
27 Cesartherapie van de Haan en …
28 naauw
30 water in Brabant
31 van de zee gescheiden kleine meren
32 gespec. centr. voor fysio, oefentherapie, sport

en Arbo
33 sierraad
35 redactie lid en technisch beheerder website
39 kikker geslacht
43 gedeelte van het been 
44 lekkernij
48 gedeelte van een huis
49 auto model 
51 schildersbedrijf die hoofdsponsor is van de

oud papier actie

69 register belastingadviseurs (afk)
71 academisch medisch centrum (afk)
73 edelgesteente
74 voortdurend
76 doping
77 aluminium
80 oud, slecht paard
85 Japans bordspel
89 Scandinavisch meisjesnaam (wolf)
90 bestuurslid van onze wijkvereniging, contact-

persoon jongeren
91 smadelijke bejegening
92 oude lengtemaat
94 in de wijkkrant adverterend schoonheidinstituut
96 op de vermelde dag
97 stressconsultancy die adverteren in de

wijkkrant
98 moeder (fries)
103 het kindervriendje van Sien
104 sport medisch centrum dat adverteert in de

wijkkrant
107 deel van het jaar
111 eind
112 noppes, niets
114 bevestiging
115 belasting toegevoegde waarde (afk)
116 bijenhouder
120 uitroep van pijn
121 Nederlandse mededingingsautoriteit
122 contactpersoon peuterspeelzaal
126 hoofdstad Azerbeidzjan
127 vroegere bewoner van o.a. Wales, Schotland

en Ierland 
128 koude lekkernij
131 in wijkkrant adverterend schildersbedrijf 
134 vod

136 bergweide
138 Europeaan
140 echtgenoot
143 bevroren water
151 in de wijkkrant adverterend assurantiënad-

viseur
153 getij
154 iemand die deel uitmaakt van een groep
156 plaaggeest
158 rund
159 lid werkgroep speel-o-theek
163 eb of vloed
165 sloddervos
166 toeval
168 bestuurslid wijkvereniging
170 watering of jeansmerk
172 werkgroeplid wijkkrantbezorging
173 instemming
175 maal
176 klankkleur
177 klaar
179 steunbalk
182 voor
183 aanduiding voor de republiek der Zuid

Molukken 
185 richting (afk)
186 eenkleurig
187 international (afk)
192 astronomische eenheid (afk)
193 langspeelplaat
195 achtervoegsel voor domeinnamen in

Macedonie
196 Chinese lengtemaat
197 water bij Dokkum
198 tegenovergestelde van toen
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www.schoonheidsinstituutdeborah.nl

HUIDVERZORGING MET ZICHTBAAR RESULTAAT

Zuurstofbehandeling van Intraceuticals
- Schoonheidsbehandeling van de sterren!

Microdermabrasie: Diepte peeling voor huidverbetering

Chinese Peeling:
- Acne en littekenbehandeling

Intense Pulse Light (IPL) voor verwijderen van:
- Ongewenste haargroei
- Pigment- en ouderdomsvlekken
- Couperose, Rosacea

Elektrisch ontharen

Permanente Make-up: Wenkbrauwen, eyeliners, lipcontouren

Lipomassage van Endermologie (LPG) behandeling van: 
Cellulitis, huidverslapping, contourverbetering, littekens

Ontspannende gezichts- en of lichaamsbehandelingen

Deelbehandelingen zoals: Epileren, harsen, verven enz.

Manicure , Pedicure: Hand- en voetverzorging

Visagie: Dag- en gelegenheids make-up 

Adviezen over cosmetische ingrepen en injectables
(Botox, Restylane, Radiesse )
Eén keer per maand is er in ons instituut een plastisch chirurg 
aanwezig. Intakegesprekken zijn kosteloos, wij adviseren u graag!



DE MENS ACHTER DE VRIJWILLIGER

Alweer het tweede artikel over de
‘mens achter de vrijwilliger’! Ik hoop
dat u de vorige keer genoten heeft en
dat u weer benieuwd bent over wie
het nu gaat en of u hem misschien
wel kent. Daarom wens ik u wederom
héél véél leesplezier!

Naam: Koos Schrage

Geboren en Getogen:
Ik ben geboren in ‘Hûzum’ oftewel in de wijk Huizum te
Leeuwarden, in de van Ostadestraat, vlakbij het badhuis
waar ik voor een dubbeltje kon douchen. Ik kom uit een
zeer sociaal gezin. Ik ben de één na jongste met 4
zussen en 4 broers. Mijn vader was een hardwerkende
ondernemer die s’ochtends om 5 uur de deur al uit ging!
Het ondernemerschap werd ons dus met de paplepel
ingegoten. Na verschillende omwegen is mijn vader uitein-
delijk terecht gekomen in de ‘oud papier’ handel. Typerend
voor mijn vader was dat toen hij op z’n 78e uit het arbei-
dersproces moest stappen hij dit erg vervelend en
vreemd vond. 
Ja, en dan mijn moeder…Ik noem haar altijd de generaal
of de captain van het gezin. Inmiddels heeft ze al de
respectabele leeftijd bereikt van 97 jaar! 
Het was gewoon een heel gezellig gezin waarbij het
katholieke geloof consequent werd doorgevoerd. 
We gingen op zondag naar de kerk, ik heb in het
kerkkoor gezongen en ben zelfs misdienaar geweest. Het
geloof heb ik nooit als  ‘streng’ ervaren. Respect voor de
medemens stond en staat voorop!  
Op de kleuterschool heb ik nog les gehad van de nonnen
van de Sint Johannes de Doper parochie. Eén van de din-
gen die me bij is gebleven van die tijd is dat ik nooit  bij
het raam heb mogen zitten.. 
Uiteindelijk ben ik op de ambachtsschool terecht gekomen
en op mijn 16e jaar aan het werk gegaan!

Werk:
Ik ben, om precies te zijn, op 11 augustus 1969 als
schilder begonnen. Naast een normale werkweek werd er
ook van je verwacht dat je op zaterdag van 8 uur tot 12
uur, onbetaald, een bedrijfsopleiding deed om je verder te
bekwamen in het vak. Destijds verdiende ik 40 gulden in
de week die, zoals bij zoveel huishoudens, thuis moest
worden afgedragen. Maar ik kreeg wel vanaf dat moment
10 gulden zakgeld!  Vanaf mijn 18e betaalde ik 25 gulden
per week kostgeld. Ja…… en toen leerde ik Iet(je) mijn
vrouw kennen… 

Verliefd, verloofd of getrouwd:
Ik heb Iet leren kennen in de kroeg ‘La Bella’ in de Grote
Hoogstraat. In die tijd één van de belangrijkste ontmoet-
ingsplaatsen in Leeuwarden. Het toeval wilde dat Iet die
avond 18 jaar werd. Ik trok mijn stoute schoenen aan en
ging ervoor! Handje, zoentje, drankje en natuurlijk een vol-
gende afspraak! Van het één kwam het ander en zijn we

in 1975 getrouwd in de, je raadt het al, Sint Johannes
de Doper kerk. Door mijn huwelijk met Iet ben ik van een
rasechte hûzumer een westerling geworden en zijn we in
de Arumerstraat gaan wonen. Daar zijn onze eerste twee
zonen, Richard en Dennis, geboren. Later zijn we in het
ouderlijke huis van Iet in de Achlumerstraat gaan wonen
en daar is onze derde zoon Martin geboren. Op 1 januari
1981 hebben we de zaak overgenomen van Iet haar oud-
ers waar wij nu alweer 30 jaar de scepter over zwaaien.
Inmiddels participeert onze oudste zoon, Richard, ook in
mee in de zaak. Een echt familiebedrijf. Wat zeker ook
het vermelden waard is dat we 5 prachtige kleinkinderen
hebben! 

Wijkvereniging:
Toen wij in de Arumerstraat woonden waren we eigenlijk
niet zo heel fanatiek betrokken bij de wijkvereniging. Pas
toen we in de Achlumerstraat gingen wonen kregen we
via onze kinderen en de speeltuin aansluiting bij de wijkv-
ereniging. Iet is sinds 1982 al penningmeester van de
wijkvereniging en ik heb mij toen aangesloten bij alles wat
te maken had met het Hottentottententenkamp en het
Zomerfeest. Het jutedoek, wat er volgens mij nu nog
hangt bij het httk, heb ik destijds gemaakt. Bij het ten-
tenkamp had ik de twijfelachtige eer om een aantal jaren
de 6e klas (groep 8) onder mijn hoede te nemen, waar ik
overigens nooit geen problemen mee heb gehad. Ik vond
dat juist heel leuk. Later heb ik mij toen ook aangesloten
bij de nachtwacht. Het Zomerfeest was een erg hechte
groep en ontzettend gezellig. Je kon altijd op iedereen
rekenen!
Nadat Wil Tuinman was gestopt ben ik in 1996 gevraagd
als regisseur bij de toneelclub ‘de Opkomst’.  
Ik heb 15 jaar bij Animato,  Leeuwarder opera- en
operette vereniging, gespeeld. Ik heb daar het geluk
gehad dat ik toen zelf geregisseerd ben door regisseurs
van naam en faam. De dirigenten kwamen zelfs uit
Oostenrijk, Hongarije en Duitsland! Op een gegeven
moment ken je de klappen van de zweep.  
Regisseren is natuurlijk altijd improviseren, het moment
van de dag pikken. Op de vraag hoe ik mij zelf zie als
regisseur kan ik alleen maar antwoorden dat ik wel eens
te ‘sociaal’ ben en dan schiet het niet altijd op. Maar het
is wel altijd gezellig! Ik zie het ook als een verlengstuk van
mijn sociaal functioneren. 
Naast het regisseren ben ik ook lid van de beheerscom-
missie, deze draagt er mede toe bij dat het gebouw en
de speeltuin in goede conditie is en blijft. 
Ook beoefen ik nog wat activiteiten in de maand decem-
ber…

Als laatste..:
Ik hoop van ganser harte dat deze wijk zo blijft zoals hij
nu is. Ik heb daar zeer zeker veel vertrouwen in. 
Wat ik altijd zo mooi vind aan dit ‘dorp’ is dat het stokje
altijd overgedragen wordt aan de volgende generatie. 
Voor wat mij betreft: ik ben voorlopig nog lang niet van
plan om ook maar ergens mee te stoppen!!

Door: Henriëtte Klaver




