
20 1 1  -  n ummer  6

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

Vossepark cover 09 2011.indd   3Vossepark cover 09 2011.indd   3 06-09-2011   17:41:0606-09-2011   17:41:06



11

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. 7 - 2011 maandag 19 september
Verschijning nr. 7-2011 vanaf zaterdag 8 oktober 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 Harmen 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

Inleveren van de kopij en verschijningsdatum wijkkrant 2011
Jaargang 11 Maand 2011 inleveren kopij bezorgen krant vanaf
Nummer 7 oktober maandag 19 september zaterdag  8 oktober
Nummer 8 november maandag 24 oktober zaterdag  12 november
Nummer 9 december maandag 21 november zaterdag  10 december

Vossepark 09 2011 binnenwerk:VN 2009 - 05 BINNENWERK.qxd  06-09-2011  09:30  Pagina 1



33

Nadat iedereen moe en voldaan in de bus zaten begon
een ieder toch grote honger te krijgen. Daarom zijn we
snel op weg gegaan naar een restaurant in Wognum  om
te genieten van een 3 gangen menu. Vervolgens zijn we,
zingend onder begeleiding van de reisleiders, weer op
weg naar huis gegaan.

Wij hopen dat iedereen het naar z’n zin heeft gehad en
volgend jaar weer van de partij is! Wij hebben in ieder
geval heel veel plezier aan deze dag beleefd. En volgend
jaar? Dan gaan we naar ……….

Namens de reisleiders,

Koos Schrage en Michel Klaver

Kledingbeurs
Beste wijkbewoners,

Zaterdag 24 september 2011 organiseren wij weer een
winter- 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”
kinderkleding, neem dan contact met ons op. Dit kan
vanaf begin september 2011. U kunt natuurlijk op zater-
dag 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

GEHOORD EN GEZIEN!
Rindert van Buren is dit jaar
koninklijk onderscheiden als
lid in de orde van Oranje
Nassau.

Namens de wijkvereniging,
wijkpanel en werkgroepen
van harte gefeliciteerd.

Dat u het wijkpanel ook kunt volgen op Twitter. Zo blijft
u op de hoogte van de meest recente gebeurtenissen
die zich in de wijk afspelen. Ga naar
www.vosseparkwijk.nl. Rechts ziet u Twitter wijkpanel.
Klik daarop en klik op volgen.

Van de redactie
Voor de meesten van ons is de vakantie alweer voor-
bij…Wij hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad
en lekker is uitgerust! Dit geldt natuurlijk ook voor diegene
die besloten had om in Nederland vakantie te vieren….Het
weer zat niet bepaald mee…

Zo langzamerhand beginnen alle activiteiten weer op te
starten en gaan de vrijwilligers van onze wijk ook weer vol
goede moed van start! Wij wensen iedereen daar véél suc-
ces mee en dat we maar weer leuke verhalen daarvan
terug kunnen lezen in onze krant! 

Ook wij zijn weer begonnen en voor u ziet u een nieuwe edi-
tie van onze wijkkrant! Wij, als redactie, zitten nog boorde-
vol ideeën en wensen om de komende wijkkranten nog
beter inhoud te geven. Ook u, als wijkbewoner, kunt ons
daarbij ondersteunen door het insturen van
wetenswaardigheden, informatie, foto’s en verhalen over
de wijk(activiteiten). 
Veel leesplezier!

Namens de redactie,

Henriëtte Klaver

Seniorenreisje 2011
Op 16 mei  jl. hebben wij een hele gezellige dag gehad
met onze senioren uit de wijk. 

De start begon vanuit de Achlumerstraat en als eerste
hebben we stilgestaan bij het overlijden van Jan
Koopmans, hij organiseerde het seniorenreisje altijd met
veel enthousiasme! We zullen hem missen.

De touringcar leidde ons naar Stavoren waar we zijn
overgestapt op een boot die ons over het IJsselmeer
naar Enkhuizen heeft gevaren. Dit alles onder het genot
van koffie en gebak. Het IJsselmeer was die dag
enigszins stormachtig wat ook duidelijk te merken was
met alle gevolgen van dien…….Maar dit mocht de pret
niet drukken. In Enkhuizen werd iedereen ‘losgelaten’ en
kon men het Zuiderzee museum bezoeken of het stadje
bekijken! 

In het Zuiderzee museum waande iedereen zich weer heel
wat jaren terug, er was zelfs heerlijke ouderwetse bruine
bonen met stroop te krijgen! Ondergetekenden hebben
daarvan dan ook erg genoten! Maar ook oude ambachten,
presentaties en oude behuizing oogsten soms bewondering
en dan weer verwondering. Tevens was er ook de
mogelijkheid om in Enkhuizen te gaan winkelen. Enkhuizen is
een buitengewoon leuk en gezellig stadje.
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Hoe wordt er omgegaan met de jeugdoverlast in de
Vosseparkwijk?
Sinds eind 2010 wordt er overlast ervaren van jeugd in de Vosseparkwijk. De overlast lijkt het meest ervaren te worden rondom en in het
Vossepark en op en rondom het schoolplein van de Koningin Wilhelmina School (KWS). Enkele bewoners van de Fonteinstraat hebben hierop
herhaaldelijk contact gezocht met politie met de vraag of er iets gedaan zou kunnen worden. Inmiddels zijn er sinds begin dit jaar drie
besprekingen geweest tussen enkele bewoners van de Fonteinstraat, het wijkpanel, de wijkvereniging, jongerenwerk, de politie, stadstoezicht,
SAOL (straatcoaches), de KWS en de gemeente over deze overlast. 
Tijdens de besprekingen zijn mogelijke oplossingen aangedragen, maar is vooral ook besproken hoe de samenwerkende partijen omgaan met
de jeugdoverlast, waarin de input van de wijk kan worden meegenomen. De gemeente heeft hiervoor een Taskforce Jeugdoverlast, bestaande
uit gemeente (veiligheid en welzijn), politie, stadstoezicht, Stichting Aanpak Overlast Leeuwarden (SAOL), Meldpunt Overlast (MOL),
Jongerenwerk en Verslavingszorg Noord-Nederland.
Als u overlast ervaart, kunt u het volgende doen:

1) bellen met 14058 en vragen naar het meldpunt overlast (kantooruren gemeente). Ook kunt u met behulp van uw digiD melding doen op
www.meldpuntoverlast.nl
2) bel 0900-8844 om de politie melding te doen van de door u ervaren overlast

Al uw meldingen worden geregistreerd en in behandeling genomen. Ernstige en/of langdurige meldingen van overlast worden besproken in de
Taskforce Jeugdoverlast. De hierin zittende partijen besluiten gezamenlijk hoe op de overlast dient te worden ingesprongen. Meestal wordt een
werkgroep opgericht, specifiek voor de wijk of locatie waar de overlast plaatsvindt en wordt een plan opgesteld met mogelijke maatregelen. Dit
is bijna altijd een combinatie van (verscherpt) toezicht & handhaving  en een aanpak waarbij de jongeren persoonlijk worden benaderd. 
Een dergelijk plan is ook opgesteld voor de Vosseparkwijk en dit is besproken met enkele bewoners van de Fonteinstraat, het wijkpanel en de
wijkvereniging. De bewoners is bijvoorbeeld ook gevraagd of ze zelf een rol willen vervullen in de aanpak van de jeugdoverlast in de vorm van
buurtpreventie. Hier wordt momenteel nog over nagedacht. Het verscherpte toezicht en de handhaving hebben al wel effect, het is merkbaar
rustiger op de genoemde locaties  in de wijk sinds juni dit jaar. De Taskforce hoopt de rest van het plan in samenspraak met alle betrokken
partijen, waaronder de bewoners,  dit jaar verder uit te rollen. 
Heeft u vragen over de werkwijze van de Taskforce Jeugdoverlast, het meldpunt of heeft u andere vragen naar aanleiding van dit artikel? 
Neemt u dan contact op met de redactie van de wijkkrant op redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl of mail rechtstreeks met mvwer-
ven@leeuwarden.nl of wkluitenberg@leeuwarden.nl 

www.paletgroep.nl

 zichzelf
Harm blijft
 zichzelf

Dit is Harm. Elke ochtend zwemt hij met zijn vrienden. En het huishouden? 
Dát doet Palet.

Bezoek het multifunctioneel centrum Tramkwartier aan de Pier Panderstraat.

Bel 0900-321 321 3 (€ 0,01 p.m.)

Palet, altijd in de buurt.
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Hottentottententenkamp
Toen de maand juni begon werd er door bewoners en kinderen in de
wijk steeds meer gesproken over het Hottentottententenkamp! Heel
begrijpelijk want de uiterste opgave datum kwam steeds dichter bij.
Wie slaapt bij wie, welke en hoe grote tenten nemen en kunnen we
meenemen? Wie zijn de vrijwilligers, zijn er al genoeg??Eerlijk is eerlijk,
aan kinderen geen gebrek, 192 kinderen deden mee! Ook groepslei-
ders (36 stuks) zijn elk jaar na een paar avondjes bellen weer gevon-
den. Maar dit jaar was het zoeken naar de mensen van hand en span
diensten best een opgave. 
Uiteindelijk vonden we de laatste ouders bereid om ook mee te helpen.
Gelukkig vinden mensen nog steeds dat dit feest altijd door moet gaan,
en springen er op het laatste moment nog mensen in. Door de voor-
spellingen van het eventueel slechte weer besloten we nog een paar
Party tenten te huren, later bleek dat we die ene bui op zaterdag best
aan hadden gekund zonder de extra tenten.
Om vrijdag 16.00 uur begon op onze boerderij het tentenkamp! Tenten
op zetten en kennis maken met je groepsleider dat is wat er het eerste
uur gedaan word en dan de aftrap….. het wegsturen van de ouders….
Altijd weer een leuk moment.. ..nu kan het tentenkamp echt begin-
nen!!! Als eerste beginnen we eigenlijk altijd met de Modeshow, de
Groepsleiders mogen dan geheel in stijl op een Catwalk lopen en
dansen en laten zien wat ze in huis hebben. De Modeshow werd dit
jaar gewonnen door de Ooien, Peter van der Mast en Thomas van der
Laan, van harte gefeliciteerd, jullie Ooi kostuum was erg mooi. Deze
twee mannen kregen hiervoor een Bos bloemen en een Boerenworst.
Na de modeshow word het programma stap voor stap afgewerkt. De
dierenartsen, eenden en lammetjes werden beloond met een eervolle
vermelding tijdens de prijs uitreiking want deze groepen wonnen de
knutselopdracht.
Ook moesten de groepen weer een Yell maken. 
Hieronder degene die ons het meeste op zijn gevallen, bij deze
opdracht ging het om originaliteit, maar zeker ook om het aantal keren
dat we de Yell op het terrein te horen kregen. Geiten: Ja wij worden
kampioen, nee daar kan je niets aan doen, ja dat hoort er allemaal bij
op de boerderij!!! Kalfjes: Wij zijn goed, wij zijn sterk, wij zijn de Kalfjes
en doen al het werk!!
Koeien: Koeien Koeien en de rest kan ons niet boeien! Hooihalers: Biz?
is hooi, bijzonder bijzonder bijzonder mooi!!
De Kalfjes en de Dierenartsen waren de winnaars van de Yell. 
Speciaal voor tentenkamp vonden we Yvon van Boer zoekt vrouw
bereid om een speciale editie van haar programma te maken. Alle
boeren die meededen hebben een leuke vrouw of man gevonden, een
groot succes en voor ons als werkgroep erg leuk om te maken. 
Zoals elk jaar stond daarna de Barbecue op het programma, en na de
barbecue kunnen de kinderen even lekker vrij spelen en hun toekomst
laten voorspellen door een van onze waarzegsters. De Dames van het
waarzeggen willen we hel erg bedanken, jullie maakte dit tot een groot
succes. Als het donker word dan is het tijd voor het kampvuur, het toneel-
stukje werd opgevoerd door de werkgroep wat de meeste erg leuk von-
den. Natuurlijk is het fijn dat mensen ons toneelstukje zo waarderen want
we oefenen best vaak en het is lastig om de tekst te onthouden (knipoog)
Ook de live muziek was een groot succes.  Tijdens het kampvuur komen
ook de nachtwachten voor het eerst in actie. Zorgen voor de veiligheid
van de kinderen en het bewaken van de tentjes. Tijdens het nachtspel
dan checken ze nog de laatste dingen en na het nachtspel als alle
kinderen in bed liggen en de verantwoordelijkheid door de groepsleiders
aan hun overgelaten word dan bewaken zij het terrein en de kinderen

Dit jaar waren er drie nachtspelen, voor de kleintjes een spannend spel
in de steegjes in de wijk, aan allen die hier aan mee hebben gewerkt
bedankt, de kinderen vonden het leuk en spannend. Voor de oudere
kinderen was er een zware taak weggelegd. Deze kinderen moesten
een moord oplossen die in het park gepleegd was. De kinderen en de
mensen die hierin een rol spelen gaan daar helemaal in op. Boer
Geenhaar werd levenloos aangetroffen(volgens een van de kinderen
een slechte acteur). Na te hebben gesproken met alle verdachten
moesten de kinderen zeggen wie de dader was. Maar 1 van alle
groepen had het goede antwoord gegeven. Vele zaten er dicht bij
maar er was maar een groep die het het beste had gedaan. Dit waren
de Hooihalers. De aller oudste kinderen deden het nachtspel iets
verder van het terrein af, en ook dit was geslaagd, (hier geen verdere
info over want dit is een geheime formule) er waren zelfs kinderen die
achteraf zeiden dat het erg eng was. Vrijwilligers bedankt voor de inzet.
Na een nacht met weinig slaap gaat iedereen dan weer met “frisse
“moed de zaterdag beginnen. Toch zijn er altijd mensen nodig die iets
meer tijd hebben om op gang te komen. De ochtendgym  onderleid-
ing van Guido maakt iedereen wakker. Ook de spellenronde verliep
prima, enkele groepen haakte af en zijn halverwege gestopt, ook werd
er veel geklaagd over de spellen met water. Iedere kind had als het
goed is droge kleren en een handdoek  in de tas want daar vragen we
in de uitnodiging om. Toch blijkt dat met niet heel warm weer de
spellen met water voor minder belangstelling zorgt. Groepsleiders en
spelbegeleiders doen er alles aan om de kinderen ook zo ver te krijgen
dat ze er voor gaan maar helaas dit jaar waren er maar een paar
kinderen die daadwerkelijk van de zeephelling afgingen. Natuurlijk wor-
den zulke dingen meegenomen in de prijsuitreiking.
Tijdens de spellenronde kwam de pannenkoek geur je al tegemoet,
vele van de mensen in de wijk stonden weer pannenkoeken te bakken
voor het tentenkamp. Sommigen staan alleen in de keuken anderen
maken er echt even hun moment van. Heel fijn en altijd word er erg
gesmuld.
Dan volgt de prijsuitreiking, altijd een moment waar iedereen op wacht.
Hierboven zijn al veel prijswinnaars genoemd maar de echte winaars
van het Hottentottententenkamp waren in 2011. De Eenden: onder
leiding van Sharon Pellenbarg Stoel en Irene Wagenaar. De Kalfjes:
onder leiding van Manon Pol en Jeroen Bekhof. En zoals bij alle leuke
dingen komt aan alles een einde, de tentjes worden weer opgeruimd,
het terrein word opgeruimd(wat ging het snel!!!!) Wij zitten en praten
nog even na! En genieten van de leuke momenten die we meemaken.
Wij hebben het weer reuze naar onze zin gehad en willen iedereen dit
het mogelijk gemaakt heeft hartelijk bedanken. In April 2012 zullen
we vele van jullie weer benaderen en hopen weer op jullie hulp.
Hottentotters ook hartelijk bedankt voor jullie deelname en hopelijk
tot volgend jaar.

Voor alle foto’s van het hottentottententenkamp kunt u kijken op
www.httk.nl
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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

HALLOWEEN VOOR DE KIDS

Kom op vrijdag 28-10-2011 samen met ons griezelen
op de Halloween party.
We beginnen met gillen om 19.00 uur en eindigen met
spoken om 20.30.
Natuurlijk hebben wij ook weer een wedstrijd deze
avond! Wie is de grootste griezel in de wijk?????????
En nieuw in deze wedstrijd is……… wie heeft de engste
lach,gil of schreeuw.
Dus trek je engste kleding aan en griezelen maar!
De griezel groeten

KLAVERJASSEN
Op 28 april was er de laatste avond van het seizoen
2010-2011 klaverjassen. Op die avond was de bekend-
making van de prijswinnaars van de competitie.
De 1e prijs ging dit seizoen naar Geert, de 2e prijs naar
Tonny en de 3e prijs was voor Max. De poedelprijs ging
naar Jappie.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

Op donderdag 22 september starten we weer met het
klaverjassen.
U bent welkom in het wijkgebouw "De Toekomst" aan de
Achlumerstraat 1-A.
De avond begint 20.00 uur. Het inleggeld is € 2.00, incl
wat lekkers bij de koffie en borrel, voor een kopje koffie
of thee betaalt u € 0.75. Overige drankjes uiteraard voor
eigen rekening. We zien u graag op donderdag 22 sep-
tember!

Klaverjasdata seizoen 2011/2012
22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1
en 15 december, 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, 1
en 15 en 29 maart, 12 april (wijzigingen voorbehouden!
Houd de activiteitenkalender dus goed in de gaten!)
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Ingezonden stuk! YOGA

In ons vorige wijkblad hebben wij aandacht besteedt aan het fenomeen
Yoga. In dit vervolg bespreken we de effecten van kinderyoga. Yoga is goed
voor kinderen op veel gebieden, denk hierbij alleen al aan de motorische
ontwikkeling, bewustwording van het eigen lichaam, leren ontspannen en
rustig worden. Daarnaast geeft yoga alle ruimte om de fantasie de loop te
laten en de wereld te ontdekken. Naast dat het goed voor ze is, is het vooral
ook erg leuk en gezellig om dit samen met ouders, broertjes, zusjes en
vriendjes en vriendinnetjes te doen! Het gaat bij yoga niet om 'wie de beste
is', maar dat we plezier hebben en onszelf kunnen zijn!
Zelf doen:
Ga samen rustig en stil met gekruisde benen zitten en adem samen een
paar keer diep in en uit. Stel je eens voor dat je in een groot bos loopt, met
héle grote bomen en héél veel dieren. Welke dieren zijn daar allemaal?
Dan ga je rechtop staan en beeld je je in dat je net zo’n hele grote stevige
dikke boom bent. Je voeten staan stevig als wortels in de grond, en je
armen zijn lange takken. Je beweegt een beetje mee op de wind. Je vingers zijn blaadjes aan de boom. Maak je nog eens wat groter!
Hé wat zien we daar lopen? Een grote Giraffe! Die kun jij wel nadoen! Grote stappen en een hele lange nek!
Gebruik als ouder je fantasie om ook de andere dieren samen te doen!

Rianne Hoekstra, Leeuwarden

VOORTGANGSBERICHT OUDERENSOCIETEIT DE REMISE

Van een vakantieperiode was in de afgelopen zomermaanden in De Remise weinig te merken. De inloopochtenden bleven zeer goed bezocht,
iedere dinsdagochtend werd er gewandeld en handwerken en koersbal/sjoelen gingen alleen in augustus niet door. De workshop
Bloemschikken op 29 juli trok veel belangstelling. Begin september gaan alle activiteiten weer volop van start! Er zijn twee “nieuwkomers”, te
weten het zangkoor en de maaltijdservice, dwz. gezellig samen eten op maandag en donderdag… Hierbij een overzicht:
Maandag t/m woensdag en vrijdag Inloopochtend met koffie 9.30 – 11.30
Maandag Maaltijdservice 12.30 – 14.00
Maandag Zangkoor 14.00 – 15.00
Maandag Fitness 14.00 – 15.00
Dinsdag Wandelen 9.30 -
Dinsdag Koersbal / Sjoelen 14.30 – 16.30
Woensdag Boekenclub 9.30 – 11.30
Woensdag Fitness 14.00 – 15.00
Woensdag Handwerken 14.30 – 16.30
Donderdag Computercursus 8.30 – 11.45
Donderdag Maaltijdservice 12.30 – 14.00
Donderdag Diverse Workshops 14.30 – 16.30
Vrijdag Computercursus 13.00 – 16.30
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Kinderyoga Houding: De Boom / Giraffe, de Hond (die zich
uitrekt), de Sissende Slang, en het Slapende Konijntje 

Schilderen en tekenen
Acrylverf, pastel, potlood, inkt en nog veel meer… 
In onze teken- en schilderclub ‘Atelier de futur’ werken
beginners en gevorderden. Je bent vrij in de keuze van
je onderwerp of thema. Er worden, binnen de groep,
specifieke cursussen of projecten gepland. Er is altijd
ruimte voor persoonlijke begeleiding.

Beide cursussen worden gegeven door Anneke H Visser
in het wijkgebouw.

Cursus Schilderen en Tekenen op:
Woensdag 19.30 – 21.45 uur.  
21 september, 5, 19 oktober 2, 16, 30 november
14 december
Contributie € 31.50 exclusief materialen.!)

Voor uitgebreide infor-
matie kunt u tijdens de
inloopochtenden terecht
bij De Remise, Pier
Panderstraat 10,
8913CH Leeuwarden,
tel.058 – 2169627. U
bent altijd van harte
welkom!

Cursus Acrylverf:
Maak je schilderij op schilderdoek. 
Alles is inbegrepen: schilderdoek, schilderpapier en
gebruik van acrylverf, penselen en palet. 
Lekker makkelijk! Leuke opdrachten!
Woensdag 19.30 – 21.45 uur.  
28 september, 12, 26 oktober, 9, 23 november, 
7 december

De cursus is inclusief gebruikte materialen. 
Kosten € 72.- (wijzigingen voorbehouden)
Koffie / thee € 0.75 per kopje, wordt per avond afgerekend.

Voor informatie of inschrijven voor club of cursus; mail
je naam, adres en tel. naar Anneke. annekehviss-
er@upcmail.nl www.annekehvisser.exto.nl
Of telefonisch 06 50922796.!)
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Nieuws vanuit het Wijk-
panel van de Vosseparkwijk
Initiatiefvoorstel PvdA en Pal/GL:
Herinrichting openbare ruimte binnenstad Zuidwest.

Voorafgaand:
Het initiatiefvoorstel is op 16-05 besproken in de commissie
Stadsontwikkeling, inclusief de reactie van het college.
Vervolgens is het voorstel “aangehouden” door de initiatiefne-
mers. 
In de raadsvergadering van 30 mei 2011 is bij het agenda-
punt Ontwerp Inrichtingsplan Nieuw Zaailand een motie inge-
diend waarin het college werd opgedragen geen onderzoek te
starten naar de in het initiatiefvoorstel genoemde onderdelen.
Deze motie is niet aangenomen.  
Het college heeft aangegeven dat de onderzoeksgegevens
waarschijnlijk in september beschikbaar zullen zijn en dat dan
een regulier vervolgtraject zal starten.
Het wijkpanel heeft in mei 2011 bij de politieke behandeling
aangegeven dat er zoveel bezwaren zijn tegen het verplaatsen
van de streekbushalte en de realisatie van een fiets- voet-
gangersbrug dat deze niet bij het onderzoek betrokken
zouden moeten worden.

Onderstaande reactie van het wijkpanel betreft de eerste
twee onderdelen van het aangehouden voorstel: het  ver-
leggen van de streekbusroute en het realiseren van een
nieuwe beweegbare fiets- voetgangersbrug. 
Het wijkpanel is van mening dat deze onderdelen grote,
negatieve gevolgen zullen hebben voor de inwoners van de
Vosseparkwijk. Onze wijk is een rustige, veilige woonwijk met
veel kwaliteiten.De Westersingel en het Vossepark zijn door
de gemeenteraad op 27 februari 2006 dan ook aangewezen
als Beschermd Stadsgezicht, dit is nogmaals vastgelegd in
het bestemmingsplan 2011 (blz. 26). 
De singel en het park worden gezien als “het groene” antwo-
ord op de binnenstadsrand. 

Vanuit het belang van de wijk en haar bewoners zien we de
volgende bezwaren: 
Verplaatsen streekbushalte
- Op dit moment (zonder streekbussen) kan de Westersingel
het verkeer al niet verwerken. 
Er zijn opstoppingen m.n. bij de rotondes aan de uiteinden van
de Westersingel, zeker aan het einde van de middag. In de
zomer gebeurt dit zelfs zeer frequent  bij openstaande
bruggen;
- Stoppen en optrekken van  een  grote hoeveelheid extra
bussen zullen de doorstroom van het verkeer nog extra
negatief beïnvloeden;
- Bij verkeersopstoppingen op de Westersingel zal het
sluipverkeer in onze wijk nog groter worden. Indien passende
maatregelen hiertegen noodzakelijk zijn, kunnen  wijkbewon-
ers de dupe worden van de oplossingen, bijvoorbeeld doordat
de Molenstraat en/of de Fonteinstraat worden afgesloten; 
de milieu- en geluidsbelasting voor de woningen aan de
Westersingel en de Pier Panderstraat zullen sterk toenemen; 
- Ook bij de huidige verkeersintensiteit is het oversteken van
de Westersingel voor wijkbewoners moeilijk en gevaarlijk,

ondanks de oversteekvoorzieningen die op verzoek van de wijk
in het verlengde van de Molenstraat zijn gerealiseerd; 
In dit verband speelt de kromming van de Westersingel ook
een rol: het maakt de verkeerssituatie bij de voorgestelde
bushalte onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk;
- De combinatie van in- en uitstappende buspassagiers met
fietsers is verkeerskundig een slechte oplossing; 
- De afstand van de Westersingel naar het Nieuwe Zaailand
is nog behoorlijk en zal door binnenstadsbezoekers zeker niet
worden ervaren als “uitstappen in het centrum”;
- De brug zal langer worden dan gebruikelijk en biedt geen
enkele beschutting bij slechte weersomstandigheden;
- De bushaltes zijn ook op de Westersingel een ruimtelijke dis-
sonant en betekenen samen met de brug een aantasting van
het beschermd stadsgezicht.

Fiets-voetgangersbrug
- Het oversteken van de Westersingel wordt nog moeilijker
voor de wijkbewoners; er zullen gevaarlijke situaties ontstaan
en er is absoluut geen sprake van een “veilige, doorgaande
fietsroute”; zoals wordt gesuggereerd in het voorstel,  te
meer daar de Fonteinstraat ook frequent gebruikt wordt als
sluiproute voor het autoverkeer bij opstoppingen op de
Tesselschadestraat.
- Er is ook geen enkel contact geweest met de wijk over de
noodzaak voor of  de behoefte aan een extra fietsroute.
- De brug doorkruist het fietsbeleid zoals dit beschreven
wordt in het fietsnetwerk Vosseparkwijk. (Bestemmingsplan
2011, blz. 10) in het door de Raad vastgestelde GVVP is er
geen sprake van een dergelijke fietsroute;
- Automobilisten zullen sneller kiezen voor parkeren in de
Vosseparkwijk, ook al is hier een blauwe zone. Ze zullen
eerder kiezen voor gratis parkeren in de wijk dan voor
betaald parkeren in de binnenstad. Bovendien is er op dit
moment al last van parkeeroverlast;
- Tot nu toe zijn de onverenigbare functies Wonen en
Horeca/uitgaansgebied gescheiden door water; door een
brug wordt deze scheiding opgeheven en  zal de overlast
voor de wijkbewoners in de wijk èn het Vossepark toenemen;
- De brug wordt een extra belemmering voor de drukke vaar-
route. De Vrouwenpoortsbrug is zo dichtbij dat er sprake zal
zijn van opstoppingen en langere stremming van het verkeer
(en dus ook van bussen!) 

Het wijkpanel zag geen enkele reden om de onderdelen
Verplaatsen streekbushalte en Fiets- voetgangersbrug
opnieuw te onderzoeken. 
Bij de eerdere discussie in 1997 zijn al onderzoeken gedaan
naar alternatieve routes, waaronder een route voor streek-
bussen. (Hofstra Verkeers Adviseurs en extra onderzoek
door Deventer Verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng)

Wat de brug betreft, daarvoor gelden nog steeds alle tege-
nargumenten van 1997, waardoor het plan voor de brug
toen werd teruggetrokken. Op dit moment zijn de
omstandigheden zelfs sterk in negatieve zin gewijzigd: er is
inmiddels veel meer verkeer op de Westersingel en daar-
door is er op dit moment al sprake van een veel onveiliger
situatie.

Wijkpanel Vosseparkwijk juni 2011
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DE MENS ACHTER DE VRIJWILLIGER

“Maar ik ben al een keer eerder
geïnterviewd!” Ja, maar dat is al
heel wat jaren geleden en nu gaat
het niet alleen over het vrijwilliger-
swerk maar vooral over de 
mens achter de vrijwilliger!  “Oké, je
bent van harte welkom!”

Naam: Oene Heida

Geboren en Getogen:
Ik ben geboren in Oldeboorn, om precies te zijn in 1938.
Ik kom uit een echt arbeidersgezin. Mijn vader werkte als
slager bij de FCE (Friese Coöperatieve Exportslagerij) in
Akkrum. We waren met 3 jongens thuis waarvan ik de
middelste ben. Mijn ouders wilden heel graag dat we gin-
gen studeren en hebben  altijd hard gewerkt om dit
mogelijk te maken. Mijn moeder werkte daarom ook
buitenshuis als hulp in de huishouding. Ik ben, nadat ik de
ULO had afgerond, naar de MTS (sinds 1956 de HTS)
gegaan. Diep in mijn hart wilde ik heel graag de zee op
maar mijn vader vond dat geen goed idee, hierin was
immers geen goede boterham te verdienen. En in 1953
was toen ook net de watersnoodramp geweest! Nee,
weg- en waterbouwkunde, daarin was tenminste genoeg
werk in te vinden. Zodoende ben ik daar terecht
gekomen. In 1958 heb ik deze opleiding met goed gevolg
afgerond. Ja, en toen kwam de militaire dienst om de
hoek kijken. Nadat ik 2 jaar gediend had, ben ik aan het
werk gegaan.

Werk:
In 1960 heerste er een grote woningnood. Er was overal
genoeg werk te krijgen, ook op het gebied van weg- en
waterbouwkunde, maar helaas was het niet mogelijk om
overal een woning te bemachtigen. Leeuwarden was de
enige stad die op dat moment garant stond voor het feit
dat wij, mijn vrouw en ik, een woning konden krijgen.
Uiteindelijk zijn wij in een flatje in de wijk Heechterp
beland. Vanaf 1960 heb ik heel wat grote projecten
gedaan in en rondom Leeuwarden. Eén van mijn pro-
jecten waren de opritten bij het stephensonviaduct. Een
ander voorbeeld is een project in 1965, het berekenen
en uitvoeren van de 2e kanaalbrug. 
Mijn oudste broer opperde toen het idee of het onderwijs
niet iets voor mij was. Zelf was hij wiskundeleraar. Er
kwam op de MTS een afdeling weg- en waterbouwkunde,
dit was een ideale kans! Natuurlijk moest er eerst een
opleiding pedagogiek gevolgd worden. Zo gezegd zo
gedaan en in 1968 ben ik in het onderwijs gestapt. In 25
jaar tijd ben ik leraar en roostermaker geweest en uitein-
delijk adjunct-directeur  van de MTS. In 1993, op 55
jarige leeftijd, ben ik met vervroegd pensioen gegaan op
het moment dat er grote fusies hadden plaatsgevonden
en alle opleidingen onder de noemer ROC verder gingen.
Tijdens mijn pensioen ben ik nog wel 5 jaar coördinator
opleidingen geweest voor de NVOB. 

Verliefd, verloofd of getrouwd:
n onze tijd was het gebruikelijk om op dansles te gaan.
Mijn vader verdiende als kelner een centje bij in het dorp-
scafé waar dit plaatsvond. Hij wist dat ik dat meisje in het
blauwe jurkje erg leuk vond. Na een onderonsje met de
balleider (mijn vader), gebeurde het dat ik elke keer
tegenover haar kwam te staan, tijdens de mobilisatiestep,
zodat ik met haar kon dansen. Jij weet natuurlijk niet wat
deze dans inhoudt? Hierbij staan de meisjes in een kring
in het midden en de jongens in een kring daarbuiten. We
liepen in tegengestelde richting en als de balleider floot
kwam je tegenover een meisje te staan waar je dan een
dans mee moest doen! Zo heb ik Ytje, mijn huidige vrouw
leren kennen. Ook tijdens het schaatsen trokken we veel
met elkaar op en op 18 jarige leeftijd hebben we verker-
ing gekregen. Uiteindelijk zijn we na 2 jaar verkering al
snel met elkaar getrouwd vlak voordat ik in militaire
dienst ging. Dit had mede een financiële reden. Als
getrouwde man in militaire dienst  kreeg je een hogere
vergoeding omdat je kostwinner was. Toen ik uit dienst
kwam hadden we wel 4000 gulden gespaard! Hiervan
konden we de meubels betalen. We zijn na het flatje in
Heechterp in deze wijk terecht gekomen en wel in de
Ruusbroecstraat. Hierna zijn we verhuisd naar de
Fonteinstraat waar we nu alweer 30 jaar wonen. We
hebben 4 kinderen gekregen, allemaal jongens, en zijn al
53 jaar gelukkig getrouwd!  

Wijkvereniging:
Zoals velen zijn wij bij de wijkvereniging terecht gekomen
via de kinderen. Ik heb van alles ondernomen zoals het
meehelpen met het ophalen van oud-papier, 1e timmer-
clubje, tafeltennis en fluithockey! Ik heb dat met enorm
veel plezier gedaan. Het was heel leuk om met de jeugd
bezig te zijn. Er is nooit ‘over me heen gelopen’, regels
zijn regels en daar houden we ons aan! Waar ik ook trots
op ben is de baksteenactie! Hierbij was het letterlijk
schooien om geld binnen te halen om een stenen wijkge-
bouw te creëren. Ik heb toen een gouden, zilveren en een
rode baksteen in perspectief getekend en deze konden
mensen kopen om een bijdrage te leveren. Het was een
groot succes! Tot 1981 zijn wij het meest betrokken
geweest bij de wijkvereniging als vrijwilliger. Toen ik met
pensioen ging wou ik graag nog een bijdrage leveren en
heb ik het rondbrengen van de wijkkrant overgenomen
van Tia Ypma. Op dit moment zijn er ongeveer 2000
wijkkranten die rondgebracht moeten worden. De drukker
brengt ze bij mij en ik verdeel ze in pakketjes en breng ze
dan vervolgens naar de vrijwilligers die ze daadwerkelijk
naar de bewoners brengen. Gelukkig heb ik nog genoeg
vrijwilligers maar het is best moeilijk om deze te
behouden!

Als laatste..:
We wonen nog steeds met héél veel plezier in deze wijk.
Eventueel willen we verhuizen naar een mooie huurflat.
Deze zijn echter in deze wijk niet aanwezig. Ouderen
willen op een gegeven moment niet meer investeren. Wie
weet….

Door: Henriëtte Klaver
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