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Bericht van het wijkpanel
Via de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij hebben wij informatie ontvangen over het project “Kern met Pit”.

Het is een project waarbij bewoners van een wijk ideeën kunnen aandragen om de leefomgeving in de wijk te verbeteren.
Het idee dient binnen een jaar gerealiseerd te worden door de groep die met dat idee gekomen is. 
In januari 2012 wordt per provincie een startbijeenkomst gehouden. Hier kunnen maximaal 25 groepen hun project presenteren. Heeft
u een idee voor uw leefomgeving? Ga dan naar www.kernmetpit.nl. Opgeven kan tot 30 november 2011. 

Het wijkpanel dient elk jaar 5 wensen door te geven aan de gemeente Leeuwarden die zij gerealiseerd wensen te zien in de wijk. Ook dit
jaar zal het wijkpanel weer een aantal wensen door moeten geven, echter wij hechten er aan om ook de bewoners van onze wijk hier-
bij te betrekken. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om na te denken over de wensen die u heeft om de leefomgeving van onze wijk zo
mogelijk nog beter te maken. De wensen kunt u opgeven via email: wijkpanel@vosseparkwijk.nl. De wensen zullen worden gepresen-
teerd tijdens de jaarlijkse wijkconferentie, welke dit jaar gehouden gaat worden op dinsdag 13 december. 

Het wijkpanel vindt dat het project Kern met Pit en het opgeven van de 5 wensen prima bij elkaar aansluiten en wil ook haar steun geven
in de vorm van adviezen aan de wijkbewoners die met projecten komen. Ook de projecten die in het teken staan van Kern met Pit, kunt
u mailen naar wijkpanel@vosseparkwijk.nl. Mochten de projecten niet in aanmerking komen voor de provinciale startbijeenkomst, dan
kunnen wij als wijkpanel gezamenlijk met de wijkbewoners kijken of het project toch niet kan worden uitgevoerd. 

Bent u al Vriend van de
Toekomst?
Veel bedrijven hebben een binding met de mooiste wijk van
Leeuwarden, de Vosseparkwijk. Mogelijk  doordat het bedrijf in,
of aangrenzend aan, de wijk gevestigd is. Of anderzijds doordat
de eigenaar in onze wijk woonachtig is of is geweest. Welke
reden de binding ook heeft, u draagt onze wijk een warm hart
toe!
De vele activiteiten die onze wijkvereniging jaarlijks organ-
iseert kost tijd en geld. De tijd wordt erin gestoken door
een grote groep enthousiaste vrijwilligers die alle activiteit-
en voor alle wijkbewoners draaiende houden. 
Voor het geld wat al deze schitterende activiteiten kosten, en
voor het onderhoud van de speeltuin, zijn we afhankelijk van vele
instanties en personen.  Geld wat momenteel gedeeltelijk bij de
gemeente vandaan komt, gedeeltelijk bij de leden, gedeeltelijk
uit subsidies, en nieuw sinds dit jaar, ook voor een gedeelte van
sponsoren! Deze sponsoren zijn voor ons letterlijk van levens-
belang. Zonder vrijwilligers geen activiteiten, maar zeker ook zon-
der sponsoren geen activiteiten.  Zonder de steun van bedrijven
is het niet mogelijk om alle activiteiten te kunnen laten plaats vin-
den.

Die activiteiten bestaan o.a. uit het ophalen van oud papier uit
de wijk, het organiseren van o.a. ‘het Zomerfeest’; het jaarlijkse
wijkfeest van de Vosseparkwijk, het zaterdagavondcafé, klaver-
jasavonden, de ouderensociëteit, toneelavonden, rommelmark-
ten, de kledingbeurs, de speel-o-theek, schilderavonden, en het
hottentottententenkamp etc. 

Daarnaast dient ook onze fameuze speeltuin, een begrip in de
gehele regio, en een plek waar ieder kind uit Leeuwarden
dagelijks wel in zou willen spelen, intensief  te worden onder-
houden. 
O.a. strenge veiligheidseisen zorgen ervoor dat we dit onder-

houd periodiek uitvoeren. Een vaste groep vrij-willigers is dan
ook vele uren kwijt aan het onderhouden van onze prachtige
speeltuin.  Dat doen we graag, we zijn trots op onze speeltuin
en de vreugde die deze met zich meebrengt binnen de wijk. U
merkt; aan activiteiten door vrijwilligers (voorlopig) geen
gebrek!

Maar…. Subsidies staan onder druk en de Gemeente moet
steeds vaker keuzes maken. Dit merken wij dusdanig dat wij
zijn begonnen met ‘de Vrienden van de Toekomst!’ ‘De vrienden
van de Toekomst’ zijn een groep bedrijven die zich inzetten voor
onze wijk door jaarlijks een bedrag van honderd euro per deel-
nemend bedrijf te doneren. Dit geldt komt ten goede aan alle
activiteiten en het onderhoud van de speeltuin. Al onze ‘ vrien-
den van de Toekomst’ worden vermeld op onze website,
www.vosseparkwijk.nl, met daarop hun naam, een link naar de
website van het bedrijf en/of het logo van het bedrijf. Als
‘vriend van de Toekomst’ ben je direct zichtbaar op de site.
Voor een relatief kleine bijdrage bent u al sponsor van onze
wijkvereniging. 
Vele bedrijven zijn inmiddels al lid geworden van deze vrien-
dengroep om zo hun binding met de wijk te laten merken en
(financieel) mee te helpen aan alle activiteiten die de wijkv-
ereniging uitvoert en/of ontwikkelt. Nu, en door de ‘vrienden
van de Toekomst’, gelukkig ook in de toekomst!

Bent u nog geen ‘vriend van de Toekomst?’ 
De ‘vrienden van de Toekomst’ wordt graag uitgebreid met
bedrijven in en rondom onze wijk. 
Voelt u zich aangesproken en bent u nog geen ‘Vriend van de
Toekomst’ ? Of wilt u meer informatie over ‘de Vrienden van de
Toekomst?’ Mail dan naar: sponsor@vosseparkwijk.nl en er
wordt contact met u opgenomen.

Wist u dat?
Eddy Lord afgelopen 2 oktober alweer 30 jaar is geworden?!
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60 jaar geleden
Ruim 60 jaar geleden waren we al druk bezig met het maken van
statuten en het ontplooien van activiteiten!

Speeltuinvereniging De Toekomst
Feestelijke ledenvergadering
te houden op Donderdag 2 Mei 1946
’s avonds 7.30 uur in Zalen Schaaf, ingang Breedstraat

Waar onze Vereniging nog niet in het gelukkige bezit is van
Statuten en Huishoudelijk Reglement, werd door het Bestuur
een ontwerp gemaakt, hetwelk ter lezing ligt bij den Secretaris.
Een der eerste punten van het zakelijke gedeelte van den avond
zal dus zijn het vaststellen van Statuten en Reglement.
Daarna treedt het bestuur en bloc af en dient, overeenkomstig
het reglement, het nieuwe bestuur te worden verkozen.
Candidaten moeten vóór 26 April a.s. worden opgegeven aan
de onderstaande adressen. Hoe meer candidaten, hoe meer
vreugde bij de verkiezingen.
Vervolgens wordt de stemming, welke door deze verkiezingen is
gekweekt, benut U gevarieërd programma voor te zetten dat is
toebereid en wordt opgediend door louter eigen krachten. We
hopen dat U allen het groote belang van dezen avond zult willen
inzien. Het is immers voor het eerst dat onze
Speeltuinvereniging haar leden bijeen roept en thans is dan ook
het ogenblik aangebroken, waarop de goede geest van ver-
standhouding en samenwerk in tusschen verschillende
buurtvereenigingen uit ons stadsdeel in het openbaar moet wor-
den getoond Van dezen geest immers hangt het geheel af of het
werk, dat wij tezamen in het belang van onze kinderen willen
aanvatten, al dan niet zal slagen. In de pauze zal een verloting
worden gehouden met vele mooie en nuttige prijzen.
Op vertoon van de lidmaatschapskaart kan ieder lid aan een
onderstaande adressen gratis hoogstens drie kaarten in ont-
vangst komen nemen.
Op de feestavond zelf dient ook de lidmaatschapskaart te wor-
den meegebracht, aangezien op vertoon daarvan de stembiljet-
ten voor de bestuursverkiezingen zullen worden uitgereikt.

Leden, knoopt allen bovengenoemde datum goed in Uw ooren
en komt allen op, teneinde het doel, dat wij nastreven, te helpen
bereiken.

Namens het bestuur
De secreatris Runia.

Activiteiten:
+ 3 cent per kind per week.

Mededeling betreffende het clubwerk:
Opgegeven kunnen worden:
1. Meisjes van 5 tot 15 jaar voor rytmische gymnastiek
2. Meisjes en jongens van 10 tot 15 jaar voor ping-pong  

(tafeltennis)
3. Meisjes en jongens van 13 tot 15 jaar voor korfballen
4. Jongens van 10 tot 15 jaar voor kaatsen.

Opnames TV-serie
Opnames voor de nieuwe RTL4 tv-serie ‘Moordvrouw’ in onze
wijk!

De nieuwe politieserie ‘Moordvrouw’ speelt zich af in Friesland.
In Leeuwarden staat het uiterst gemotiveerde en professionele
politieteam, onder leiding van Carla Vreeswijk, voortdurend
onder hoogspanning om dreigende catastrofes het hoofd te
bieden. De serie gaat over de dagelijkse druk waarmee dit poli-
tieteam te maken krijgt en geeft een beeld van de spannende
gebeurtenissen die zij meemaken!

Op 19 september is er
door Endemol Nederland
B.V. in onze wijk filmop-
names gemaakt voor de
nieuwe tv-serie :
“Moordvrouw”. Rond
het plantsoen van de
Spieghelstraat stond
veel plubliek te kijken
naar de scene, waarin

onder andere Wendy van Dijk en Thijs Rӧmer meespeelt. De
scene betreft een inval door een arrestatieteam op
Spieghelstraat 1. Verder zijn er o.a. opnames gemaakt bij het
pleintje tussen de Spieghelstraat en de Marnixstraat. 

De woning aan de
Spieghelstraat nummer
2, werd gebruikt  voor
o.a. de kleding en het
onderbrengen en
schminken van de  arti-
esten en figuranten.
Daarnaast zijn er ook
nog opnames gemaakt
in de Harlingerstraat.

In het voorjaar van 2012 is de serie bij RTL 4 te zien. De per-
sonages van deze vlijmscherpe, realistische en adembene-
mende serie worden vertolkt door Wendy van Dijk, Renée
Soutendijk, Thijs Romer, Porgy Franssen, Chava Voor in ’t Holt
en Achmed Akkabi. De opnamen vinden plaats op verschillende
locaties in Friesland, maar ook deels in de studio in Hilversum.
Er worden opnames gemaakt in de periode van 6 september
tot 11 december 2011. 
Bijgaand een paar foto’s van deze unieke gebeurtenis!
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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

DOOLHOF
Weet u de weg nog terug te vinden?
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PRIJSVRAAG
WEET U WAAR DIT IS?

Als u de juiste oplossing weet, maakt u kans op een 
historisch boekje uit de wijk!

Bij meerdere goede inzendingen wordt geloot.
Mail uw oplossing naar: redactie@vosseparkwijk.nl

Opsturen of in de brievenbus van de wijkvereniging 
kan ook: Achlumerstraat 1a

8913 GL  LEEUWARDEN 

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. 
U kunt insturen tot 24 oktober 2011 Veel succes.

Judolessen Wijkvereniging De Toekomst

Tijdens de judolessen leer je spelenderwijs stap voor stap de judotechnieken, zoals goed vallen, grijpen en werpen. Je wordt er behendig
en sterk van, vergroot jouw zelfvertrouwen en je leert met respect en beheersing om te gaan met je tegenstander.

Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud, meisjes en jongens. Bovendien is judo buiten de judomat reuze handig om jezelf uit
gevaarlijke situaties zoals valpartijen of ongelukken te redden. Kortom: een leuke en leerzame sport.
De lessen vinden plaats op donderdag in de gymzaal van de Vosseburcht ingang naast het wijkgebouw aan de Achlumerstraat 1A. 

Er wordt judoles gegeven aan judoka's vanaf 5 jaar.
Groep 1:5 t/m 8 jaar 16.15 – 17.00
Groep 2:vanaf 9 jaar 17.00 – 17.45 

Lijkt het jou leuk, kom eens langs en doe mee met een proefles en word lid.
Voor meer informatie mail naar Judo-detoekomst@hotmail.nl

11 NOVEMBER SINT MAARTEN OPTOCHT

Vrijdag 11 november gaan we weer gezellig een lampionoptocht lopen 
onder begeleiding van het “Wodkapel”. Kom jij ook met je lampion?
Dan maken wij er weer een gezellige optocht van.

We starten om 18.45 uur bij wijkgebouw “De Toekomst”.
De optocht duurt ongeveer een half uurtje.

Mochten er veranderingen optreden dan wordt dat aangegeven bij het wijkgebouw. 

Van recreant tot sportgigant
GYMNASTIEK Vossenburcht

Dinsdag
15.30 - 16.30 uur   3 t/m 5 jaar kleuters
16.30 - 17.30 uur   6 t/m 8 jaar meisjes/jongens               
17.30 - 18.30 uur     9 jaar en ouder  meisjes/jongens

Informatie over onze club en aanbod van lesuren
kunt u vinden op onze website 
http://www.obq.nl 

Telefonische informatie: 
058-2666363 
tussen 19.30 - 21.30 uur.
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Het probleem is vaak de
oplossing!
Voorafgaand:
Even voorstellen; Diederik Mol is wijkbewoner en hobby-
columnist. Nieuws en niet-nieuws, soms met een dikke
knipoog, maar altijd met een achterliggende gedachte. 

Column: Het probleem is vaak de oplossing!
Paniek in ons land. We wisten al dat we door een crisis
getroffen konden worden maar een aardbeving dat is
toch wel even goed schrikken. Een aardbeving in
Nederland? Huh? Dat is toch voor minder ontwikkelde
landen? (alsof dat met elkaar te maken heeft…) Het is in
ieder geval alleen (exclusief) weggelegd voor landen ver
weg.
Maar geen nood landgenoten. Ik heb persoonlijk tele-
fonisch contact gehad met de President van Haïti en
men is daar al begonnen met een inzamelingsactie!

Afgelopen maand las ik op Teletekst het volgende
bericht: geen problemen met invoering nieuwe ID-kaart.
Opmerkelijk, dus geen nieuws is nu ineens ook al nieuws.
Perfect, nu kan ik ook eindredacteur worden bij de NOS.
In mijn eerste nieuwsuitzending zal ik het hebben over de
niet problemen met autochtone sta-ouderen. Verder uit
ons eigen mooie Leeuwarden een rapportage over een
niet ontploft V&D filiaal en natuurlijk een uitgebreid
overzicht van alle snelwegen waar je gewoon door kunt
rijden.

In mijn ijver enthousiasme om deze wereld te ontdekken
en te verbeteren loop ik met regelmaat tegen proble-
men, ook wel uitdagingen genoemd, aan. De een iets
groter dan de ander, maar altijd behandel ik ze op
dezelfde manier. Namelijk door te zoeken naar de oploss-
ing.

En met problemen bedoel ik problemen die er echt zijn
en natuurlijk zijn ontstaan. Dus niet de oplossing van een
Sudoku-puzzel. Het kan aan mij liggen, maar ik denk
misschien te praktisch. Waarom wil je überhaupt een
puzzel oplossen? En als je dat dan toch zo graag wil…..
de antwoorden staan altijd achterin! (Sssst, niet verder
vertellen…)

In mijn zoektocht naar die echte oplossingen merk ik dat
de oplossing vaak het probleem is. En andersom natu-
urlijk. Iemand een idee hoe je een bosbrand blust?
Juist, door het verder op aan te steken. Hierdoor krijgt
vuur geen kans om verder te verspreiden. Het probleem
is de oplossing!
Ooit een computer, I-Pod, afstandsbediening of televisie
gehad wat op een dag, zomaar uit het niets, niet meer
werkte? De oplossing, niets doen! Uurtje wachten,
eventueel met Sudoku puzzel, het apparaat weer aan
zetten en grote kans dat je probleem is opgelost. Het
probleem is de oplossing!
Hoe harder je werkt aan de oplossing, hoe groter het
probleem vaak wordt! 

Voorbeelden nodig? 
(1) Je auto zit vast in de modder en je besluit flink gas te
geven. Gevolg; je auto komt nog verder vast te zitten in de
modder Je hebt een hoop werk liggen. 
(2) Je besluit een avondje door te werken om alles af te krij-
gen. Je baas beloont dit met het geven van nog meer werk.
(3) Zit er een knoop in je veter? Hard eraan trekken zorgt er
vaak voor dat de knoop nog strakker komt te zitten.

Wat ik ermee wil zeggen is dat je problemen vaak kunt
oplossen door logisch en anders na te denken. Sommige
mensen zien een glas water halfvol, en dus niet zoveel prob-
lemen, anderen zien datzelfde glas water vaak halfleeg en zijn
dus wat kritischer over alles in het leven. 
Ikzelf hoor bij geen van beiden. Ik ben de persoon dat zich
afvraagt; waar is een kraan? 

Behalve werken aan oplossingen kun je soms ook gewoon
zaken anders bekijken. In de hoorn van Afrika heerst honger,
maar aan de andere kant; het is er wel 300 dagen per jaar
zonnig. In Sudan heerst een burgeroorlog, maar aan de
andere kant; ze hebben nu al wel twee keer achter elkaar de
World-Press Foto gewonnen. Je kunt dingen gewoon anders
bekijken…

Terug naar problemen en de oplossingen. Geluk is de oploss-
ing voor alle problemen. En gelukkig zijn is een keus. Een posi-
tieve benadering is vaak een goede benadering. Positief is alti-
jd goed heb ik vroeger geleerd. Emile Ratelband is de bek-
endste positief-goeroe van Nederland. Wat je ook van hem
vindt, gelijk heeft ie wel. Positief is altijd goed. Behalve in het
wielrennen dan.
Een laatste frustratie; het zou goed zijn als sommige zaken in
dit land iets duidelijker worden aangegeven. Zo duidelijk, dat
ook ik het begrijp. Zo was ik onlangs met een paar vrienden
in Ahoy Rotterdam voor een concert. Omdat we er een gezel-
lig weekendje van wilden maken, hadden we een hotel geboekt
en reden we vanaf het hotel, in onze meest nette kleding, met
het openbaar vervoer naar Ahoy. Na de kaartcontrole moest
ik mijn vrienden helaas toch teleurstellen. Het was voor mij
noodzaak om de reis van ruim 22 minuten heen en terug nog
een keer te maken. En dat allemaal om andere kleding aan te
trekken. Boven alle ingangen stond namelijk duidelijk
aangegeven; NO SMOKING. 

PS; Ik kom zojuist terug van mijn jaarlijkse soa-test. Ik kom even
terug op mijn eerdere bewering. Positief is niet altijd goed. 

Historische Gebeurtenissen
De wijkvereniging heeft nog enkel boek-
jes over historische gebeurtenissen in
de wijk. De boekjes zijn te koop voor
maar € 5.00. Dit is een exemplaar die
je als wijkbewoner natuurlijk moet
hebben! Misschien leuk om eens
cadeau te doen?

U kunt bellen met Marian Blauw, 
tel: 058-2134132 of mailen ( zie colofon.)



DE MENS ACHTER DE VRIJWILLIGER

De wijkvereniging kan niet bestaan
zonder al de vrijwilligers, van jong
tot oud. Dit keer een interview met
een jonge vrijwilliger!

Naam: Eddy Lord

Geboren en Getogen:
Ik ben geboren in de Dronrijper-
straat, in deze wijk dus! Om precies

te zijn op 2 oktober 1981. Ja, de grote dag is bijna aange-
broken dat ik 30 jaar word! Slik.. 
Ik heb een broer en een zus. Ze zijn wel wat ouder dan mij,
respectievelijk 8 en 10 jaar. Tot ongeveer m’n 12e jaar heb
ik in de Dronrijperstraat  gewoond. Toen gingen mijn oud-
ers scheiden en in eerste instantie ben ik bij mijn vader
gaan wonen. Mijn moeder ging heel ergens anders wonen
in Leeuwarden en ik wilde graag in deze wijk blijven. 
Met mijn vader ben ik veel verhuist en heb ik overal en ner-
gens gewoond o.a. bij mijn oma. Dit was een ‘rommelige’
tijd… Toen mijn moeder weer kwam wonen in onze wijk met
haar toenmalige vriend, later haar man, heb ik ervoor
gekozen om weer bij mijn moeder te gaan wonen in de
Wijnaldumerstraat. Hier heb ik gewoond tot mijn 21e. Mijn
broer en zus zijn vrij vroeg het huis uit gegaan. Dit had ook
zo zijn voordelen. Tegen mijn ouders zei ik dat ik bij mijn
broer ging logeren en dan een filmpje ging kijken. Maar in
werkelijkheid gingen we dan op stap! Omdat mijn broer
ouder was kwam ik overal, in elke kroeg of discotheek, en
dat op mijn 15e! 
Ik heb een leuke jeugd gehad mede door de ‘De Toekomst’,
waar ik vaak te vinden was met mijn vrienden. En door mijn
grote passie ijshockey.
Vanaf  mijn 5e speel ik al ijshockey. Tot mijn 12e heb ik in
Leeuwarden gespeeld, daarna ben ik naar Heerenveen
gegaan. Uiteindelijk speelde ik bij het 2e team van de Flyers
waar ik veel moest trainen en ook ongeveer 2 wedstrijden
per week moest spelen. Na mijn 22e ben ik recreatief
gaan spelen en heb ik ook trainingen aan de jeugd
gegeven. Ja, je kunt wel zeggen dat het nog steeds mijn
passie is!

Werk:
Ik heb het VMBO, consumptief, gedaan. Ook wel de bakker-
vakschool genoemd. Eigenlijk heb ik destijds deze keuze
gemaakt omdat mijn vader kok was. Aangezien ik 2 linker-
handen heb en de bouw niks voor mij was, was deze keuze
voor mij dan ook logisch. Ik heb het altijd naar mijn zin
gehad op school. Ik ben geen moeilijk persoon, ik kan altijd
met iedereen goed opschieten. Na het VMBO ben ik de
koksopleiding aan het Friesland College gaan doen. Al snel
kwam ik erachter dat ik altijd s’avonds en in het weekend
aan het werk was en dit heel moeilijk te combineren viel
met ijshockey. En natuurlijk  ook met mijn sociale leven. In
het laatste jaar van deze opleiding heb ik toen een beroe-
pentest gedaan en tot mijn grote verassing kwam hieruit

dat ik geschikt was voor levensmiddelentechnologie!
Vervolgens ben ik deze opleiding gaan volgen op het AOC.
Vooral de richting microbiologie vond ik erg interessant. Na
veel stages o.a. bij Boomsma (destilleerderij), Hellema
(koekjesfabriek) en Astra Faam (spekjesfabriek) kwam ik
erachter dat er weinig werk was te vinden op dit gebied.
Toen ben ik maar weer een opleiding gaan volgen, labora-
torium-techniek. Een onderdeel van deze opleiding was dat
ik stage moest lopen bij Nestlé in Bolsward, wat tegenwo-
ordig Hochwald heet. Toen ik mijn opleiding had afgerond
ben ik hier vakantiewerk gaan doen. Ik had het hier erg
naar mijn zin. Helaas was hier geen vacature en ben ik
uiteindelijk bij Analytico in Heerenveen aan het werk
gegaan. Hier heb ik 1,5 jaar gewerkt. Maar in november
2008 kon ik weer bij Hochwald terecht en daar heb ik nu
een vaste aanstelling. Ja, in mijn jonge leventje (30…) heb
ik al veel omzwervingen gehad!

Verliefd, verloofd of getrouwd:
Verliefd! Ik heb Dagmar leren kennen op mijn werk, we
waren collega’s. Zij is uiteindelijk bij Campina gaan werken.
Nadat Dagmar en ik beide een vervelende periode achter
de rug hadden kwamen we elkaar weer tegen in
Leeuwarden. We hebben toen een keer met elkaar afge-
sproken en van het één kwam het ander…. Eind maart van
dit jaar hebben we een relatie gekregen en inmiddels
wonen we samen aan de ‘overkant’ in de Vinkstraat. Toch
nog dicht bij de Vosseparkwijk en de stad!

Wijkvereniging:
Ik heb van mijn 15e tot mijn 23e bij de jeugdsoos gezeten.
Er waren toen jongerenwerkers die een jongerenplatform
hadden opgericht. Ik zat zowel in het bestuur van de
jeugdsoos (jongeren) als bij de kinderdisco (jongere jon-
geren). Doordat ik ook aanspreekpunt was bij de jongere
jongeren bleef ik goed op de hoogte wat er allemaal
speelde bij alle leeftijden en kon ik dat ook weer delen met
de anderen die in het bestuur zaten. Op mijn 21e ben ik
gevraagd, samen met een aantal vrienden, om in de werk-
groep van ons veel geroemde zomerfeest te komen.
Samen met Rinus Dillerop heb ik de sponsoring opgezet en
zijn we de deuren langs gegaan. Dit ging erg goed en natu-
urlijk was het de kunst om elk jaar meer sponsoren te kri-
jgen en het zomerfeest mooier, groter en leuker te maken!
Dat is volgens mij aardig gelukt! Afgelopen jaar ben ik uit
de werkgroep van het zomerfeest gestapt maar ik neem
nog wel de organisatie van de bar op mij. Verder ben ik nog
steeds nachtwacht bij het Hottentottententenkamp. 
Op dit moment ben ik mijn leven weer lekker aan het
opbouwen, samen met Dagmar, en zijn er veel activiteiten
waar ik een keuze in moet maken. Ik wil ook graag weer
trainingen geven aan de jeugd bij het ijshockey. T.a.v. de
activiteiten bij de wijkvereniging, deze staan momenteel
wat op een laag pitje. Maar ik weet zeker dat dit wel weer
gaat veranderen! Ik zie wel wat er op mijn pad komt. 

Als laatste..:
Lekker van alles in het leven genieten!

Door: Henriëtte Klaver
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