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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: Erik vd Knijff
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
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. 9 - 2011 maandag 21 november 2011
Verschijning nr. 9 - 2011 vanaf zaterdag 9 december 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 Erik vd Knijff
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.
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Van het bestuur
Beste wijkbewoners,

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij één van de
mooiste speeltuinen van het noorden bezitten. De foto op de
voorkant is hiervan het levende bewijs. Helaas is het door
achterstallig onderhoud en gewijzigde wetgeving, met
betrekking tot de veiligheidseisen van speeltoestellen, hier
en daar gedateerd en achterhaald.  

Na intensief overleg tussen het bestuur en beheers com-
missie enerzijds en de gemeente Leeuwarden anderzijds
heeft dit  geresulteerd in  een plan van aanpak. Hierbij was
onze uitdrukkelijke wens dat de speeltuin qua uitstraling en
sfeer onveranderd moest blijven. Daarin zijn wij gelukkig ook
geslaagd. 

Met enorme  trots kan ik u dan ook mededelen dat er op
zeer korte termijn een grote renovatie c.q. nieuwbouw zal
plaatsvinden in onze speeltuin. In de praktijk betekent dit dat
“het fort” en zijn toebehoren volledig gesloopt gaan worden.
Hier zal voor in de plaats een volledig nieuw ” fort” gebouwd
worden. 

Tevens zal de ruimte erom heen aangepakt worden. Dit zal
variëren van  een nieuwe zandbak , glijbanen, banken,
nieuwe speeltoestellen, verplaatsing van toestellen tot een
heuse “chill plek”. Met de nieuwe inrichting hebben wij uit-
eraard rekening gehouden met de verschillende leeftijdscat-
egorieën. Uiteraard zal dit enige overlast geven. Wij
proberen dit echter tot een minimum te beperken. Met
betrokkenen is afgesproken dat alles rond 1 april afgerond
moet zijn. Waarna eind april een heropening  van onze
vernieuwde speeltuin zal plaatsvinden. 

Nieuwsgierig geworden? Op 28 november houden wij een
extra ledenvergadering waarin wij u de nieuwe speeltuin pre-
senteren. Dit zal plaatsvinden in ons wijkgebouw “de
Toekomst” Achlumerstraat 1a, aanvang  20.00 uur.
Uiteraard zullen wij u ook op de hoogte houden van de
ontwikkelingen via onze site www.vosseparkwijk.nl. Laat ook
u zich verrassen!

U zult begrijpen dat dit de nodige kosten met zich mee
brengt. Wij zijn dan ook druk achter de schermen  bezig om
alles rond te krijgen. Dit varieert van eigen geld, bijdrage
wijkpanel tot fondswerving. Mocht u echter als particulier
en/of bedrijf een bijdrage willen leveren, aan dit unieke proj-
ect, horen wij dat graag.

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de
gemeente Leeuwarden te bedanken voor alle steun en
advies. Ook wil ik mijn bewondering en waardering uit-
spreken voor onze vrijwilligers van de beheers commissie.

Zonder hun tomeloze inzet en enthousiasme waren wij niet
zo ver gekomen.

Ik ben er van overtuigd dat wij ook de komende 20 jaar
weer een speeltuin krijgen, waar wij als wijkbewoners met
recht trots op kunnen zijn, wat nog meer speelplezier voor
onze kinderen in de wijk zal geven. 

Michel Klaver
Voorzitter a.i.

Toneel 2012
Ik zeg… hallo toneel fans en liefhebbers,

Ook dit jaar zijn wij van toneelclub  “De Opkomst”,  na een
welverdiende zomerstop, alweer druk aan het repeteren
voor de nieuwe productie, waarvan de uitvoering zal plaats
vinden in 2012. De data liggen vast op  vrijdag 9 en zater-
dag 10 maart.  
Zoals ook vorige jaren hebben wij er weer erg veel zin in,
en wordt er nu al heel wat afgelachen op de woensdag
oefenavonden. Onder bezielende leiding van onze regie
Zeur Koos Schrage zullen wij er weer één groot feest voor
ons, maar ook zeker voor u, van gaan maken.
Hou dus de vrijdag of zaterdag vrij voor een ontspannend
avondje uit.

Mededeling over opgave etc. kunt u lezen in een volgend
nummer. Ik zal u op de hoogte houden. TOI…TOI..TOI….

Met toneelgroet,
Voor/nazitter  Johan Dijkstra 

Historische Gebeurtenissen
De wijkvereniging heeft nog enkel
boekjes over historische
gebeurtenissen in de wijk. De boek-
jes zijn te koop voor maar € 5.00.
Dit is een exemplaar die je als wijk-
bewoner natuurlijk moet hebben!
Misschien leuk om eens cadeau te
doen?
U kunt bellen met Marian Blauw, 
tel: 058-2134132 of mailen 
( zie colofon.)
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Het nieuwe kunstwerk in
onze wijk **
Zoals u weet is de “Stalen Boom” van de kunstenaar
Herman J. van der Heide, die bij de voormalige HTS stond,
vertrokken in de richting Camminghaburen.
Dit gemis zou gecompenseerd worden door het plaatsen
van een nieuw kunstwerk in onze wijk. En zowaar, het
moment is bijna daar.

Op 15 november 2010 heeft een commissie, bestaande uit
mensen van de Gemeente Leeuwarden, het CJIB, de
Vosseparkwijk en Kie Ellens, adviseur beeldende kunst
Keunstwurk, voor de eerste keer  de tanden in dit project
gezet. Vanaf: wat moet het worden tot: dit wordt het, is een
interessant traject. Het is in mijn beleving met veel plezier
afgelegd.
Na ampele overwegingen is  gekozen voor de kunstenaar:
Diederik Klomberg. Hij ontwierp een waterkunstwerk dat
beslist uniek mag worden genoemd voor Leeuwarden en de
Vosseparkwijk. Het komt straks te liggen in een parkachtige
groenstrook naast de nieuwbouw van het CJIB. Het heeft
geen directe verwijzing naar de activiteiten van deze
instelling.

De vorm van het ontwerp, een rechthoek met afgeronde
hoeken, verwijst wel naar de vorm van de nieuwbouw van de
architecten Claus en Kaan. Het beeld is puntsymmetrisch*
en stelt een uitgebreide lemniscaat* voor waar doorheen
water stroomt in een eindeloze beweging.

Als de buitenvorm van het kunstwerk een verwijzing is naar
het gebouw, dan is de beweging van de binnenvorm, de
dubbele spiraal, een verwijzing naar de activiteit van de
gebruikers. Het symboliseert samenwerking, een beweging
die zich naar binnen en buiten voltrekt om zo de verbinding
met de omliggende wereld aan te geven. Met het waterw-
erk wordt ook het element water, zo kenmerkend voor de
stad Leeuwarden, weer terug gebracht in deze omgeving.
Immers bij de aanleg van de nieuwe rotonde is een water-
bassin verdwenen.

In de rand van het kunstwerk wordt in verdiepte letters een
kort gedicht aangebracht van de overleden Nederlandse
dichter J.H. Leopold die als geen ander de landschappelijke
beleving van groen en water wist te vertolken:

Des avonds als de waters klaarder blinken
en zachter het fluweel wordt van het groen.

Dit past ook in de traditie van de Leeuwardense
Gedichtenroute en is hier volkomen op zijn plaats.
Vermeldenswaard is dat de dichter hierdoor een plaats krijgt

vlak bij de aangrenzende dichterswijk waar Leopold niet is
vernoemd in een straatnaam.
Het kunstwerk kan functioneren als ontmoetingsplek en
zitelement. Een plaats waar je even tot rust kunt komen in
de hectiek van dit stadsgedeelte.
Het patroon in het kunstwerk doet denken aan de Japanse
aangeharkte droge zentuinen waarin eeuwigheid en
tijdelijkheid samenkomen. Of lijkt het op een racebaan?
Misschien geeft het dan toch nog onbedoeld een knipoog
naar de (te)hardrijders. De titel van het kunstwerk was hier-
mee bepaald: “CIRCUIT”

Weten hoe het er uit ziet. 
Kijk op: http://www.youtube.com/watch?v=o0Q2wIBp_QE

Namens het wijkpanel,
Rinze Yntema

Bron gegevens: o.a. Diederik Klomberg.          
* even opzoeken in het woordenboek

** Plaatsing kunstwerk onder voorbehoud goedkeuring
Gemeenteraad.

Netjes
Het is/wordt in onze wijk wel/niet netjes. 
Op de hoek Bildtsestraat/Europaplein zijn twee onder-
grondse containers geplaatst. Een voor glas en een voor
kleding. De oude bovengrondse glascontainer op de hoek
Bildtsestraat/ Menaldumerstraat is inmiddels verdwenen
en de kledingcontainer gaat of is inmiddels ook naar elders
vertrokken. Het levert weer een paar parkeerplaatsen op.
Onze wijk heeft door het verdwijnen van al die bovengrondse
containers een netter aanzien gekregen. Waarvoor dank
aan Gemeente/Omrin.

Twee keer per jaar gaan enkele leden van het wijkpanel een
gedeelte van onze wijk schouwen. Dat wil zeggen dat wij op
verzoek van de Gemeente kritisch naar afval, ongewenst
kruid, bekladding en dergelijke kijken. Met deze rapportage
gaan de onderhoudsploegen van de Gemeente weer aan de
slag. Opvallend was de laatste keer het grote aantal “nuts-
kastjes” in de plantsoenen en langs de weg die beklad waren
met graffiti. Dat is weer minder netjes.

Momenteel wordt de bussluis en het plantsoen op het
Engelse plein grondig onderhanden genomen. Het wordt
optisch een hele opknapper want het rommelige karakter
gaat verdwijnen. Ook de verkeersveiligheid wordt hiermee
aanmerkelijk verbeterd. Kortom, het pleintje is straks weer
netjes en bij de tijd. Benieuwd of de klok straks ook bij de
tijd blijft.

Door: Rinze Yntema
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Uitnodiging wijkconferentie 2011

Hierbij nodigen we U van harte uit voor onze jaarlijkse wijkconferentie.
De conferentie wordt dit jaar gehouden op 

Dinsdag 13 december 2011 
20.00 uur in wijkgebouw de Toekomst

Achlumerstraat 1a

Het programma is als volgt:

20.00 opening door de voorzitter a.i. van het wijkpanel
20.10 de wijkwethouder mevrouw I. Diks vertelt wat er speelt voor onze wijk
20.30 presentatie jaarverslag wijkpanel
20.50 (onze) wensen van de wijk voor volgend jaar
21.00 pauze
21.15 presentatie William Lord; de historie van onze wijk aan de hand van foto’s
21.45 vragenkwartiertje
22.00    afsluiting waarna u gerust nog even kunt napraten

Wijkpanel Vosseparkwijk

HET ZATERDAGAVOND-CAFÉ!
IEDERE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND:…

Even een praatje maken met andere bewoners uit uw wijk? Gezellig de week, de maand, het jaar of het leven doorpraten 
of gewoon ontspannen een drankje drinken? Met vrienden een partijtje darts? 

Het kan allemaal tijdens de laatste zaterdagavond van de maand in wijkgebouw ‘de Toekomst’. 
U bent vanaf 21.00 uur ’s avonds van harte welkom. 

Oh ja, neem gerust vrienden/vriendinnen of een buurman/buurvrouw mee!

Af en toe organiseren we ook thema avonden met livemuziek of diverse andere extras.

Deze maand organiseren wij de volgende thema-avond;
Op Zaterdag 26 november organiseren wij voor u:

HHoollllaannddssee  AAvvoonndd mmeett  lliivvee--mmuuzziieekk!!

Hollandse meezingers of gewoon lekker in het oor liggende klassiekers worden deze avond live gezongen en verzorgd door onze trots: 

ZZaannggeerr  MMaarrccoo
Bekend van diverse festivals en het voorprogramma van Jannes. 

Op deze avond zal Marco exclusief zijn laatste singel ten gehore brengen!

De entree bedraagt slechts 2 euro per persoon!                       

Zaterdag 26 november vanaf 21.00 uur:
Live muziek in wijkgebouw ‘de Toekomst‘!
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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

SINTERKLAAS
Hoera, sinterklaas komt ook dit jaar weer 

bij ons op bezoek.
Natuurlijk met het grote boek.

Ben jij ook zo zoet geweest dit jaar?
Dan staat er ook een kado voor jou klaar.

Zit jij in groep 1 t/m 6 en wil jij wel 
een dansje wagen  met zwarte piet?

Geef je dan op voor  25 november via email of briefje.
Het feest begint om 17.00 uur 
en zal eindigen rond 18.00 uur.
De zaal is open vanaf 16.45.  

De papa’s en mama’s  zijn natuurlijk ook welkom.

Groeten van de hulpjes van de sint.

Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                 

Leeftijd:  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  J/M

leuk verhaal voor de sint: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Inleveren voor 25 november 2011
Inleveren bij: 

Susan Langeberg  Bildtsestraat 13 
of Trudie Tichelaar Marnixstraat 98. 

Per email kan ook naar: 
m.langeberg@chello.nl  
of  trudiez@chello.nl
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Puzzelhoek
WEET U WAAR DIT IS?

In de vorige editie vroegen
wij of u wist waar onder-
staande foto was genomen.

Het juiste antwoord is gegeven door: Minyun & Jeltje de
Groot, Harlingerstraatweg en Durkje Wallinga,
Marnixstraat

Durkje Wallinga doet daarbij nog een leuke toevoeging!

De binnentuin van de zg. Meintema huizen gebouwd
begin vorige eeuw ongeveer rond 1917. Deze binnentuin
ligt aan de achterkant van de huizen aan de
Harlingerstraatweg, de Marssumerstraat, de
Menaldumerstraat en de Bildtsestraat (tevens het
antwoord op de vraag)

De huizen die wij op de achtergrond op de foto zien, zijn
een aantal mooie huizen aan de Harlingerstraatweg.
Deze huizen zijn gebouwd naast de Meintema huizen. De
bewoners van de Meintema huizen die de fietsen
achterom in hun schuurtje willen zetten, fietsen langs
deze mooie binnentuin. 

Lytse taljochting:
Froeger ha ik wolris utfanhuze by myn Omke en Muoike
doe't ik in lyts famke wie. Sij wennen yn sa'n Meintema
hus. As it goed waar wie, mocht ik mei oare bern yn'e
grutte sanbak boartsje in dizze binnentun yn Ljouwert
West. Dy sanbak is der net mear ha ik sjoen. Letter ha
ik der trije jier wenne  en dan fytste ik altyd achterom om
nei it skuorke te gean  wer't u.o. de fytsen yn stiene. Ik
fytste yn'e Marssumerstrjitte de steech yn en dan kaam
ik by dizze binnentun lans.
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs! 

Kerstfeest

Kerstfeest voor de senioren in de wijk.

Evenals verleden jaar organiseren we een gezellig 
kerstfeest voor de senioren uit de wijk.

Dit feest staat gepland op: 
zondag 18 december 2011.

Nadere informatie volgt in een volgende wijkkrant. 
Alle deelnemers van verleden jaar ontvangen een per-
soonlijke uitnodiging.

U kunt zich wel alvast opgeven:
Marian Blauw  : 058 – 2134132
Tia Ypma         : 058 – 2126652

Klaverjassen

Op donderdag 3 en 17 november is er weer klaverjassen
in het wijkgebouw “De Toekomst”.

De avonden beginnen 8 uur ’s avonds.
Het inleggeld is € 2.00, voor een kopje koffie of thee
betaalt u € 0.75. Andere drankjes voor eigen rekening.

In december is het kaarten gepland op donderdag 1 en 15
december.

Zie activiteitenkalender voor de data van 2012.
U bent van harte welkom!

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 nieuws van de
toekomst?
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 nieuws van de toekomst?’ 
Afgelopen dinsdag moest ik met de trein richting
Amersfoort. Het is de tweede week van gratis openbaar
vervoer in Nederland en ik had gedacht dat het daardoor
een stuk drukker zou zijn. Niets is minder waar. De tick-
etautomaten zijn al vervangen door rook-zones of
snoepautomaten en de voormalige conducteurs zijn offi-
cieel benoemd tot reisinformatie-medewerkers. In één
oogopslag zie ik er sowieso al een stuk of vier. 

Op het station klonk een warme, vriendelijke vrouwen-
stem uit de speakers: ‘’Hier volgt een mededeling voor
reizigers van de NS; er zal vandaag niet worden gestaakt
en er worden ook geen werkzaamheden aan de boven-
leiding verricht. Verder zijn er geen seinstoringen, maar
wel voldoende bussen beschikbaar. We zien ons dan ook
genoodzaakt treinen in te zetten. Onze excuses.’’ Ik
stapte maar in de klaarstaande trein, die dus op tijd
vertrok en iets te vroeg aankwam. In de trein zit ik naast
een man in een pak die me doet denken aan de man die
destijds de Amerikaanse presidentsverkiezingen verloor
van President Bush. U weet wel, dat jaar met dat gedoe
van die stemmen die opnieuw geteld moesten worden. Ik
haat het wanneer ik niet op een naam kan komen.
Grappig, de man was misschien slechts een paar
duizend stemmen verwijderd van de belangrijkste baan
ter wereld en nu kan ik zelfs niet eens op zijn naam
komen…

In de trein besloot ik om op de ingebouwde tv in de
hoofdleuning van de stoel voor mij te gaan kijken; het
nieuws in 1 minuut op Nederland 3..

‘’De tweede kamer is zojuist akkoord gegaan met het
voorstel van de Socialistische Partij (SP) om alle lonen
van Nederland bij elkaar op te tellen en deze te verdelen
over het aantal inwoners van ons land. Doordat iedereen
hierdoor hetzelfde gaat verdienen zullen mensen hun
werk meer gaan waarderen en met plezier uitvoeren, zo
blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. Dit zou de
koopkracht weer stimuleren en zorgen voor een positief
economisch klimaat. Nederland en Denemarken waren
de twee laatste Europese landen waarin deze loon-
verdeling nog niet werd toegepast. Nu ook de tweede
kamer akkoord is gegaan met het voorstel blijft alleen
Denemarken over. Daar wordt vanwege de Nationale

viering van het 100-jarig bestaan van Lego-Land pas vol-
gende week een besluit genomen over het voorstel.
Verwacht wordt dat ook daar de wet doorgang zal vin-
den. In Nederland moet de zogenoemde ‘loonsverdeling-
wet’ vanaf 1 januari van kracht zijn.’’

‘’De Amerikaanse senaat is vannacht akkoord gegaan
met het voorstel van President Palmer. De eerste
zwarte lesbische president van de Verenigde Staten
heeft besloten het leger af te schaffen. Deze al afge-
bouwd tot 10.000 soldaten en voor bewezen diensten
krijgen ze allemaal volledig pensioen tot aan hun dood
mee. Amerika is het laatste land wat, onder druk van de
NAVO, besloten heeft het leger in de ban te doen’’
‘’McDonalds pakt groot uit bij de opening van hun eerste
vestiging in Rwanda. De in, de toeristische hoofdstad,
Kigali gelegen vestiging biedt in 600 m2 plaats aan ruim
800 gasten. Over het gehele land worden vanuit een
vliegtuig flyers verspreid die men in kan leveren voor een
gratis BigMac. Rwanda was het laatste land ter wereld
wat nog niet beschikte over een vestiging van de
beroemde hamburgergigant.’’

Goed, ik ben weer op de hoogte. Ik bedenk me ineens
dat ik de ik te weinig energie heb gestoken in het
proberen te bereiken van de mijn energieleverancier
Essent. Om ze alsnog mede te delen dat ik akkoord ga
met de voorgestelde lastenverlichting voor het licht
besluit ik ze maar een belletje te geven. Ik pak mijn
mobiele telefoon, druk, en krijg het volgende te horen;
‘Welkom bij Essent. Al onze medewerkers zijn op dit
moment tot uw beschikking’, ‘Als u informatie wilt over
uw energierekening, toets 1, als u behoefte heeft aan
menselijk contact, toets 2, als u ter besparing van uw
telefoonkosten liever wordt teruggebeld, toets 3. Er zijn
géén wachtende voor u.’ Precies zestig seconden later
wordt ik keurig teruggebeld. Ik nam mijn telefoon op,
maar dat had geen enkel effect. Hij bleef maar bellen en
bellen. En bellen. En bellen. Het was namelijk de wekker!
(….) Ik sta op en op mijn weg naar de koelkast komt dat
moment waar ik op hoopte. Verschrikt en verstijfd blijf ik
staan, het is alsof alles stilstaat en je beseft ineens dat
je geheugen je (bijna) nooit in de steek laat. Het was
namelijk de democraat John Kerry. 

Na de ochtend te hebben gewerkt, schrik ik tegen het
middaguur ineens op. Wat gebeurt er? Alarm? Oh nee,
de Duitsers, de Belgen, Noord-Koreanen, of wie dan
ook! Een invasie! Help! Sluit deuren, ramen en de koelka-
st. Doe je wc-bril naar beneden, zet je tv van stand-by en
de radio op Radio NL. En pak je Super Soaker 200!

Gemeenten, alsjeblieft; het luchtalarm werkt, oké? Zet
die rotherrie gewoon uit! Als we ooit worden aangevallen
gebeurt dat toch op de eerste maandag van de maand
om twaalf uur, dus wat heeft het voor nut? 
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DE MENS ACHTER DE VRIJWILLIGER

Dit keer niet één maar twee vrijwilligers! Tenslotte werken
ze ook altijd samen als het om vrijwilligerswerk gaat.

Naam: Margreet Wortel

Geboren en Getogen:
Ik ben geboren op 25 juni 1969
op Terschelling. Ik ben opgegroeid
op de boerderij van mijn ouders.
Omdat iedereen wat probeerde
bij te verdienen werd de stal,
waar in de winter de koeien ston-
den, in de zomer omgebouwd tot
een ‘slaapzaal’ voor de toeristen.

In de zomer was het altijd heel gezellig met veel mensen
om ons heen. Naast de boerderij hadden mijn ouders een
minicamping en een vakantiehuisje voor het toerisme. Toen
ik 12 jaar was ging ik, zoals iedereen, naar de MAVO want
dat is de enige voortgezette opleiding op Terschelling. Een
logische stap na de Mavo was de Havo in Leeuwarden dus
ik moest toen wel naar de wal, ik ontkwam er niet aan!
Leeuwarden was voor mij echt de grote boze wereld. Al vrij
snel was bijvoorbeeld mijn fiets gestolen. Ik had hem niet
op slot gedaan, dat hoefde namelijk niet op Terschelling.
Ook waren hier rotondes…Vreemd.. In het eerste jaar heb
ik in een kosthuis gezeten. Gelukkig kochten mijn ouders
een huisje in Huizum, in de Aert de Gelderstraat. Hier heb
ik samen met mijn zussen, die ook hier gingen studeren,
met heel veel plezier gewoond. Maar in het weekend ging
ik altijd terug naar Terschelling!

Werk:
Nadat ik de HBO-j (jeugdwelzijnswerk) heb afgerond ben ik
bij een kinderopvang in Bilgaard gaan werken. Dit was niet
mijn eerste keuze maar op dat moment was er weinig werk
te vinden in de jeugdzorg. In 2002, nadat ik 2 kinderen had
gekregen, ben ik gestopt met werken. Het was te veel
geregel m.b.t. de kinderopvang. Doordat ik gestopt was
met werken heb ik extra genoten van de lagere school tijd
van de kinderen. Deze tijd is erg leuk! Nu de kinderen mij
wat minder nodig hebben zou ik wel graag weer willen
werken maar ik weet nog niet in welke richting. Maar ik zit
niet stil hoor, ik ben een enorm creatief mens en maak
leuke creaties!

Verliefd, verloofd of getrouwd:
Ik ben al 21 jaar heel erg gelukkig samen met een
Terschellinger! Voor mijn gevoel ken ik hem mijn hele leven
al. We zaten in het zelfde vriendenclubje en van het één
kwam het ander, in de Groene Weide bij Hessel! Hij heeft
een opleiding aan de HTS gevolgd en vanwege zijn werk zijn
we definitief aan de wal gaan wonen. We hebben op ver-
schillende plekken in Leeuwarden gewoond en nu wonen
we in de muziekbuurt, in de Cesar Franckstraat, met heel
veel plezier! Samen hebben we 2 prachtige kinderen gekre-
gen,  Marieke en Daan. Maar als we de kans zouden krij-
gen willen we heel graag terug naar Terschelling. Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan!

Naam: Anneke Alves

Geboren en Getogen:
Op 8 februari 1971 ben ik in de
Mozartstraat  in Leeuwarden geboren.
Ik kom uit een heel warm nest. Het was
altijd gezellig bij ons thuis. Mijn moeder
was huisvrouw  en mijn vader werkte
vooral als buschauffeur. Hij heeft ook veel
andere banen gehad. Ik heb 1 oudere
zus waar ik een hele goede band mee

heb. Zij woont zelfs bij mij in de straat. Ik heb op de Albertina
Agnesschool gezeten en vervolgens ben ik naar de Mavo gegaan in
wijk Bilgaard. De kappersdagschool was de volgende stap. Daarna
heb ik ook nog mijn middenstandsdiploma gehaald. 

Werk:
Ik heb jaren gewerkt als kapster bij Fokko de Jong in de
Oosterstraat, deze kapsalon bestaat overigens niet meer. Toen
onze oudste zoon werd geboren ben ik minder gaan werken. Ik
ben definitief gestopt met werken nadat onze dochter werd
geboren.  Naast het feit dat ik heel graag thuis wou zijn voor de
kinderen was de kinderopvang zo duur dat ik nog maar voor 100
euro stond te werken.. De lagere schooltijd van de kinderen is
gewoon een hele leuke tijd waar ik volop van heb genoten net
zoals Margreet. Ook doe ik de administratie van mijn man die
zelfstandig ondernemer is. Ik verveel me geen dag! De kinderen
redden zich nu zelf heel goed, we zien wel wat de toekomst bren-
gen mogen, of er weer wat anders op mijn pad komt.. 

Verliefd, verloofd of getrouwd:
Alle drie, echt waar! Wij zijn 23 jaar bij elkaar waarvan 15 jaar
getrouwd en nog steeds verliefd! Ik heb Robert leren kennen in
de discotheek Fire. Ik ging altijd met een grote groep vrienden
op stap. En toen ik net 18 jaar was kregen we verkering en
moest Robert in dienst. In onze verkeringstijd is hij ook twee keer
9 maanden naar Zwitserland geweest waar hij werkte als chef-
kok in een hotel. In het eerste jaar heb ik de stoute schoenen
aangetrokken en ben ik samen met mijn zus er naartoe geweest
met de trein. De tweede keer, toen ik hem wéér 9 maanden
moest missen, ging ik vaak in het weekend naar hem toe. Op
zaterdag, na mijn werk, vertrok ik om 15.15 uur om vervolgens
daar om 24.00 uur in de avond aan te komen. Op maandag-
morgen weer terug! Ja, dat is pas echte liefde! Ik was toen 19
jaar en mijn zus en ik regelden dan vaak een jongen die ons er
dan naar toe kon rijden..Toen Robert en ik drie jaar verkering
hadden, hebben we een huis gekocht. Het oude huis van mijn
opa en oma in de muziekbuurt! Voor mij is de muziekbuurt echt
mijn thuis! In 1 jaar tijd zijn we getrouwd, werd ik zwanger en
begonnen we een eigen onderneming! Een hectisch jaar. We
hebben 2 prachtige kinderen gekregen, Ruben en Annouk.

Wijkvereniging: 
Vijf jaar geleden hebben we de organisatie van de kledingbeurs
overgenomen van Diana Koopmans. We nemen de kleding in en
sorteren deze. Vervolgens gaan we met 12 man, vriendinnen
en vrijwilligers, de zaal indelen. We hebben een hele gezellige
groep en samen hebben we enorm veel lol! Graag willen we Piet
Douma, onze supervrijwilliger, hier even noemen. Hij doet
ontzettend veel voor ons. De conclusie is dat we het met heel
veel plezier doen en hopelijk nog vele jaren!

Door: Henriëtte Klaver
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Stukje
Stukje uit de Leeuwarder Courant van 22-09-2011
Papierinzamelaars moeten hard werken
De inzameling van oud papier blijft clubs en vrijwilligers in
Leeuwarden geld opleveren, maar ze moeten er harder
voor werken. De uitkering per ton gaat - om Leeuwarden
quitte te laten spelen –met € 5 omlaag, naar € 35, en de
vrijwilligers moeten meer doen: bij flatgebouwen papiercon-
tainers klaarzetten, helpen bij de inzameling in de binnen-
stad en folders verspreiden met de informatie over de inza-
meling van klein chemisch afval. Omrin is er geld bij
ingeschoten gedurende twee van de vijf contractjaren.
Werken met alleen eigen mensen zou voor de inzamelor-
ganisatie zelfs goedkoper zijn geweest.
Leeuwarden betaalde vorig jaar € 250.000 aan 52 organ-
isaties. Topper was de protestantse wijkgemeente, die 650
ton papier en karton inzamelde en € 26.000 ontving
Zodra er meer duidelijk is over het ophalen oud papier in
onze wijk komen wij hier op terug in de volgende wijkkrant.

Wijkconferentie en wandelroute
Het afgelopen jaar zijn een aantal mensen van het Wijkpanel
bezig geweest met de voorbereidingen voor het uitgeven
van een wandelroute met historische informatie door de
Vosseparkwijk. 
We hebben daarbij
samengewerkt met het
Historisch Centrum
Leeuwarden en het ziet
er naar uit dat het een
geweldig boekje wordt,
mede door de inspannin-
gen van de tekstschri-
jvers William Lord en
Jan van der Hoek.
De eindredactie ligt bij

het HCL en het formaat
zal gelijk zijn aan de serie
boekjes “stadswandeling
Leeuwarden”, o.a.
Sporen van de Nassaus.
Als het allemaal lukt
willen wij het boekje
graag presenteren bij de
Wijkconferentie op 13
december 2011.

Namens de werkgroep 
Carla Dijkstra
wijkpanellid

Activiteiten 2012: 
Schilderen & tekenen
Locatie: Wijkgebouw, Achlumerstraat 1A.

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. Soms worden er binnen de groep,
specifieke cursussen of projecten gepland. Er is persoonlijke
begeleiding.

Woensdag 19.30 – 21.45 uur.  
11 – 25 januari, 8 – 22 februari, 7 – 21 maart, 4 april 

Contributie € 31.50 exclusief materialen.

Cursus Acrylverf 
Maak je schilderij op schilderdoek. 

Alles is inbegrepen: schilderdoek, schilderpapier en gebruik
van acrylverf, penselen en palet. Lekker makkelijk! Leuke
opdrachten!

De cursus gaat alleen door als er voldoende deelnemers zijn
(minimaal 8 personen). Schrijf je in, voor 11 januari 2012!

Woensdag 19.30 – 21.45 uur.  
18 januari, 1 – 15 – 29 februari, 14 – 28 maart

De cursus is inclusief gebruikte materialen. 
Kosten € 70.- (wijzigingen voorbehouden)

Koffie / thee € 0.75 per kopje, wordt per avond afgerekend.
De cursus en de club worden gegeven door Anneke Harkema
– Visser.

Aanmelden voor cursus of club; mail je naam, adres en tel.
annekehvisser@upcmail.nl Of telefonisch 06 50922796 
www.annekehvisser.exto.nl




