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--Colofon
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Wijkagenten: Tjibbe Reitsma 
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tjibbe.reitsma@friesland.politie.nl

Buurtverpleegkundige: Nannie Hoornweg 0900-3213213
n.noornweg@paletgroep.nl

Jongeren: secretariaat@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: redactiewijkkrant@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. 1 - 2012 maandag 17 december 2011
Verschijning nr. 1 - 2012 vanaf zaterdag 7 januari 2012
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 Marian Blauw
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
zomerfeest@vosseparkwijk.nl Rinus Dillerop
redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl Henriëtte Klaver

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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Inleveren van de kopij en verschijningsdatum wijkkrant 2011
Jaargang 12 Maand 2012 inleveren kopij bezorgen krant vanaf
Nummer 1 jauari maandag 17 december zaterdag  7 januari
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Historische Gebeurtenissen
De wijkvereniging
heeft nog enkel
boekjes over his-
torische
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.)

VAN HET BESTUUR

Uitnodiging 
nieuwjaarsborrel

Beste leden,

Het einde van het jaar nadert. 
Doorgaans betekent dit een tijd van napraten en het maken van goede voornemens 

en plannen voor het nieuwe kalenderjaar.

Wat is er nu gezelliger dan dit alles te doen onder het genot van een hapje en een drankje.

Daarom nodigen wij jou uit voor een nieuwjaarsborrel 

op zaterdag 7 januari 2012 vanaf 21.00 uur

in ons wijkgebouw “de Toekomst” Achlumerstraat 1a.

Graag tot ziens op onze nieuwjaarsborrel!

WIST U DAT?
- Onze website 
www.vosseparkwijk.nl 
geheel is vernieuwd! 
- De redactie van de wijkkrant 
ook de artikelen op de 
website plaatst.

NIEUWE LEDEN
REDACTIE GEZOCHT!
Op dit moment zoeken wij nog een aantal nieuwe leden die
mee willen helpen in de redactie van de wijkkrant. De
taken worden onderling verdeeld en bepaald. Voor elk wat
wils! De redactie bestaat nu uit 6 personen van jong tot
‘oud’! 
Lijkt het je leuk om het wijkblad verder vorm te geven en
of onze website bij te houden? Meld je dan aan! Je kunt
een mailtje sturen naar redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl



55

Cursus ‘Zelf Groenten &
Fruit verbouwen’
De moestuin, op zijn retour! 

Ook steeds meer jonge mensen beginnen met het ver-
bouwen van eigen groenten. Want de consument van tegen-
woordig wil weten waar het eten vandaan komt en ook de
smaak van de voeding wordt belangrijker. Het zelf ver-
bouwen van groenten biedt vele voordelen ten opzichte van
groente uit de winkel. Tegenwoordig komen we in de groen-
tetuin niet meer alleen de traditionele groenten tegen van
de oorspronkelijke moestuin. Men richt zich bij het ver-
bouwen steeds meer op smaak en uiterlijk, en wat is er nou
leuker dan het kweken van groenten die niet in de super-
markt te vinden zijn. 
Er zijn nogal wat factoren die de opbrengst kunnen beïn-
vloeden. Uiteraard wil je tijdens het seizoen optimaal kunnen
genieten van lekkere zelf gekweekte groenten en de grond
van maart t/m september optimaal benutten, dat kan!
Tijdens deze korte cursus worden alle thema’s behandeld
die van belang zijn om eigen groenten en fruit te kweken. Dit
is niet gebonden aan een volkstuin,  veel mensen hebben
een groentetuin aan huis. 

Thema’s
- Wisselteelt, zelf kweken van groenten, belang indelen van 
groenten

- Soortenkeuze, tijdstip van zaaien, uitplanten en oogsten
- Bodemstructuur en behoeften van verschillende planten
- Voorbewerking, bewerking tijdens jaar
- Noodzakelijk gereedschappen
- Technieken
- Tuin hele jaar door 
- Vijanden en beschermingsmethoden
- Bewaartechnieken

Praktische informatie:De kosten bedra-
gen € 45,-. Aanmelden kan via de email
(lemke_statema@hotmail.com) of tele-
fonisch (06-24749556). Aangezien het
een interactieve cursus is, wordt er met
een maximaal aantal deelnemers gewerkt.

Cursus ‘Zelf Groenten & Fruit verbouwen’
Donderdagavond 20:00 – 21:30
Wijkgebouw de Toekomst,
Achlumerstraat 1a
Data: 5, 12, 19 en 26 januari 2012
Aanmelden vóór 24 december. 

Na het volgen van deze cursus kunt je in afzienbare tijd geni-
eten van de eerste zelf gekweekte groente!

ZOMERFEEST 2012
Donderdag, vrijdag en zaterdag – 
10, 11 en 12 mei 2012 - Het ZOMERFEEST 2012.

Ik kan me voorstelen dat u op het moment dat u dit leest blij bent
dat de verwarming het doet en medelijden hebt met diegene die
nu buiten door de kou moeten fietsen. En vooral u dat even raar
opkijkt bij het lezen van de naam ‘Zomerfeest’. Maar, u leest het
goed en het is echt waar. De voorbereiding voor het jaarlijkse wijk-
feest, het Zomerfeest 2012 zijn inmiddels al in volle gang. De
organisatie is al verschillende keren bijeen gekomen om de spec-
taculaire plannen voor dit jaar te bespreken.

Noteert u alvast in uw agenda; donderdag, vrijdag en zaterdag –
10, 11 en 12 mei 2012. Het wijkfeest van de Vosseparkwijk; Het
ZOMERFEEST 2012!

Vele ideeën, plannen en bedenksels staan nog in de kinder-
schoenen. Waar we wel over uit zijn is het feit dat dit jaar het
thema van het Zomerfeest DISCO wordt.

Want DISCO staat voor plezier, gek, dansen, feest, vrolijk, goed
fout en zomers. En dat zijn nu juist de elementen die we dit jaar
terug laten komen. Het wordt weer een waar spektakel en een
gezellig wijkfeest!
Vanaf deze maand zullen we u in de wijkkrant op de hoogte
houden van alle plannen, ideeën en de laatste ontwikkelingen
omtrent het Zomerfeest 2012.
Op de website www.hetzomerfeest.nl vindt u onze sponsoren,
meer informatie en uiteraard de foto’s van voorgaande jaren,
waaronder de uiterst zonnige en succesvolle editie van vorig jaar.
Neemt u eens een kijkje op de website en laat u verrassen.
Ook dit jaar zijn we op zoek naar vrijwilligers om dit feest mede
mogelijk te maken. Zonder de hulp van enthousiaste vrijwilligers
is het niet mogelijk om het wijkfeest te organiseren. Ieder jaar
komt het wijkfeest, en ook andere activiteiten van onze wijkv-
ereniging, vaak aan op dezelfde groep vrijwilligers. Deze groep zijn
we zeer dankbaar en zien we graag uitgebreid worden. Heeft u
interesse om, op wat voor manier dan ook, vrijwilliger te zijn tij-
dens het Zomerfeest 2012? U kunt zich aanmelden via de mail;
zomerfeest@vosseparkwijk.nl

We houden u op de hoogte en graag tot 10, 11 en 12 mei 2012
bij het Zomerfeest!

De organisatie van het Zomerfeest.
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UITNODIGING KERSTAVOND VOOR DE SENIOREN 
OP ZONDAG 18 DECEMBER 2011

Geachte mevrouw, heer,

Om 17.00 uur ontvangen wij u op feestelijke wijze in het, in kerstsfeer omgetoverd, wijkgebouw.
Zoals u alle jaren al gewend bent, zal ook deze avond heel bijzonder worden.

Zo staat er een muzikale omlijsting en een actieve bezigheid op het programma. Een lekker hapje en drankje worden zeker
niet vergeten. Ook serveren wij een luxe broodmaaltijd.

Wat er verder op het programma staat, blijft nog even een verrassing, maar alles is zeker de moeite waard u aan te
melden voor dit kerstfeest. De wijkkrant heeft u waarschijnlijk net in huis, geeft u zich dan ook nog vandaag op, want vol = vol!

Dit kunt u doen bij onderstaande personen:
Marian Blauw, tel. 2134132 Tia Ypma, tel. 2126652

De senioren, die verleden jaar aanwezig zijn geweest, krijgen ook een persoonlijke uitnodiging.

Deze feestelijke kerst avond is voor LEDEN van de wijkvereniging “De Toekomst” € 7.50 per persoon.
NIET-LEDEN van de wijkvereniging betalen € 10.00 per persoon. De kosten te betalen op de avond zelf!

Wilt u graag, dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt, wij zorgen voor het vervoer, dit graag even melden bij opgave.

Even een boom opzetten
Er is een monumentale “ijzeren boom” uit de Vondelstraat
vertrokken naar elders.

Maar... in onze Vosseparkwijk staan gelukkig ook nog
waardevolle, beeldbepalende, monumentale echte bomen.
Als u bijvoorbeeld vanaf het Europaplein de Bildtsestraat
inloopt en linksaf de Molenstraat inslaat, dan ziet u in de knik
van de Molenstraat aan de rechterkant twee zeer opval-
lende bomen staan. 

De Ulmus Glabra is de ruwe of bergiep.
Deze iep is een soort uit de iepenfamilie die van nature
voorkomt in Noord- en Midden Europa en Westelijk Azië.
De iep levert zwaar taai hout op dat bijvoorbeeld gebruikt
kan worden voor boten en wagens, handvatten van gereed-
schap en timmerwerk.

Voor meer informatie over de Ulmus Glabra kunt u even
Googelen. Opvallend bij deze twee iepen zijn de enorme uit-
wassen op ongeveer twee meter hoogte rondom de stam
van de bomen.

Ook in het Vossepark staan een aantal iepen: De Ulmus
Hollandica, ook wel de gele Olm of Goudiep genoemd en
verder nog twee Ulmus Galbra Exoniensis. De Nederlandse
naam hiervan is Pluimiep.

Natuurlijk staan er veel meer waardevolle bomen in onze
wijk, maar dit was even een “iepen-praatsje”. Een volgende
keer mogelijk een paar andere soorten die waardevol zijn.
Jammer dat deze speciale bomen niet een naamplaatje op
de stam hebben zodat jong en oud weet wat er “groeit en
bloeit” in onze wijk.

Namens het wijkpanel.
Rinze Yntema
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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:_____________________________________________________________
Postcode __________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

Het bestuur van de wijkvereniging 
en de redactie van
“Vosseparknieuws” 

wenst u allen Prettige Kerstdagen 
en alle goeds voor 2012!
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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.

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

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
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Lieve kinderen,
Helpen jullie mee om ons wijkgebouw met de kerst nog mooier te maken? Lever dan
deze kleurplaat in bij het wijkgebouw in de brievenbus? Dan maken wij er een mooie
collage van? Vergeet niet je naam en leeftijd te vermelden!

KKlleeuurrppllaaaatt!!
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DE MENS ACHTER DE VRIJWILLIGER

Alweer een nieuw interview! Dit keer een persoon die u
wellicht bekend is, beroemd of berucht..?  
Veel leesplezier en oordeelt u zelf.

Naam: Michel Klaver

Geboren en Getogen: Ik ben
geboren op 24 maart 1964 in de
Heringastraat te Leeuwarden. Op
10-jarige leeftijd zijn we verhuisd
naar de P.Lastmanstraat, ik ben
dus een echte hûzumer! Ik kom
uit een arbeidersgezin. Mijn vader
was stukadoor en mijn moeder
maakte in de avonduren de

huishoudschool schoon. Het was en is een heel warm nest
waar altijd veel gediscussieerd en gelachen werd met
name tussen mij en mijn oudere broer Rob en mijn jongere
zus Diana. Mijn vader werd wel eens gek van al die dis-
cussies! Doordat mijn ouders altijd hard werkten gingen we
altijd naar het buitenland op vakantie en kregen we alles
wat ons hartje begeerde. Kunt u het zich voorstellen, met
een Ford Escort 1100 CC, met caravan en met 3 kinderen
achterin de auto, op weg naar Spanje waarvan de helft van
de wegen maar 2-baans waren! De reis duurde maar lief-
st 3 dagen en een lol dat we hadden! De buitenlandse
reizen zullen me altijd bij blijven! We waren van huis uit
katholiek dus ging ik naar de katholieke basisschool Joh.
De Doper. En natuurlijk naar de katholieke voetbalverenig-
ing M.K.V. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel kattenkwaad heb uitge-
haald. Ik was een soort Pietje Bell: fikkie stoken, ‘pielkjes’
door openstaande ramen schieten etc. Na mijn lagere
school tijd ben ik naar de L.E.A.O. gegaan en vervolgens de
M.E.A.O. Tijdens deze schoolperiode was ik eigenlijk meer
bezig met het organiseren van schoolfeesten en zat ik
bovendien in de leerlingenraad zodat de studie op de
tweede plaats kwam. Om geld te verdienen werkte ik toen
ook nog bij Blomke van Romke in de bloemenkraam. Hierna
moest ik in militaire dienst en heb ik 1,5 jaar als chauffeur
gediend op vrachtwagens die nucleaire en conventionele
raketten vervoerde. Ja, dit waren andere tijden en is nu
moeilijk voor te stellen. Na militaire dienst  was ik letterlijk
en figuurlijk wat uitgeraasd en ben ik serieus aan het werk
gegaan.

Werk:
Net als nu was er weinig werk te vinden en toen ben ik
maar begonnen als laborant bij het Laboratorium voor
Volksgezondheid.  Na 2 jaar kwam het vak als verzeker-
ingsadviseur op mijn pad. Hiervoor moest ik wel weer een
interne opleiding volgen in Wageningen. Alleen in het week-
end was ik thuis. Dit was wel een hele intensieve maar
leuke periode. Ik heb toen 7 jaar voor AMEV gewerkt.
Daarna ben ik werkzaam geworden als accountmanager bij
Rijnmond en heb diverse interne opleidingen gedaan.
Uiteindelijk ben ik regiomanager van de buitendienst gewor-
den en had ik een sturende en leidinggevende positie.

Maar hier werd ik niet gelukkig van en ben toen
overgestapt naar Fortis, weer als accountmanager in de
buitendienst. Ik was daar nog maar net koud binnen toen
door de crisis er gereorganiseerd werd en ik weer op
straat stond. Toen werd het tijd om iets voor mezelf te
beginnen, een winkel in sport- en vrijetijdsmode. Weer
speelde o.a. de crisis mij parten en ben ik hier ook mee
gestopt. Ja, mijn c.v. wordt steeds langer.. Momenteel, u
raadt het al, ben ik wederom weer accountmanager in de
ICT-branche. Het leven is bij mij nooit saai…

Verliefd, verloofd of getrouwd:
Ik ben nog steeds verliefd op Henriette. Wij zijn inmiddels
bijna 4 jaar getrouwd. Ik heb Henriette leren kennen op
onze toneelvereniging ‘de Opkomst’ waar wij beide toneel-
speler waren. Wat ik een heel bijzonder moment vond is
dat ik haar na de uitvoering van een toneelstuk voor een
volle zaal ten huwelijk heb gevraagd. En ze zei ook nog ja!
Uit een eerder huwelijk heb ik 2 mooie, grote en lieve mei-
den, Laura en Jessica, inmiddels al 20 jaar en 17 jaar.
Met Henriette heb ik ook 2 meiden gekregen. Onze eerste
dochter Lotte is helaas niet meer bij ons maar na een
zware tijd hebben we het geluk gekregen en werd onze
tweede dochter Lisa geboren. Lisa is nu een mooie jonge
spruit van 1 jaar. Ja, u leest het goed, ik kan alleen maar
meiden maken maar wel hele lieve!! Het belangrijkste in
mijn leven is dat ik naast een fijn en gelukkig gezin, familie
en lieve mensen om mij heen heb die me nemen zoals ik
ben en niet oordelen en veroordelen. 

Wijkvereniging:
Nadat ik 3 jaar in de wijk woonde ben ik in 1991 als groep-
sleider bij het Hottentottententenkamp in het vrijwilliger-
swerk gestapt. Vervolgens ben ik gevraagd om in de werk-
groep van het HTTK te komen en heb dit jaren met heel
veel plezier en enthousiasme gedaan. Dit kwam vooral door
de enorme leuke, vrolijke en blije gezichten van onze
kinderen uit de wijk! Het tentenkamp blijft dan ook altijd een
speciaal plekje houden in mijn hart. Ik was ook mede lid van
de bouwploeg. In deze periode hebben we diverse dingen
gecreëerd: piratenschip, jungle, indianenkamp en zelfs een
heus westerndorp. 
Zoals ik hiervoor ook al even benoemde heb ik jaren, ook
met heel veel plezier, gespeeld bij onze toneelvereniging.
Verder was ik bij allerlei andere activiteiten zijdelings
betrokken. Ik ben in de loop der jaren verzot geraakt op
onze wijk en zijn wijkvereniging, het is voor mij een hele fijne
plek om te wonen en samen met anderen allerlei activiteit-
en te ontplooien en aan deel te nemen. Sinds 5 jaar zit ik
in het bestuur van de wijkvereniging waarvan de laatste
1,5 jaar als voorzitter a.i. Wat mij altijd verbaasd is het
grote aantal vrijwilligers en hun enorme enthousiasme. 

Als laatste..:
Wees altijd jezelf wat men ook van je zegt of denkt en waar
je je ook bevindt! 

Door: Henriëtte Klaver



Penningmeester Henk van den Berg werkte de losse ideeën
samen met de ontwerper Ger de Wilde uit tot een geordend
plan.
De bouw wordt gefinancierd uit giften van fondsen zoals
Stichting kinderpostzegels en het Nationaal Jeugdfonds. De
vereniging verzamelt al enige jaren het oud papier in de wijk.
Dat is een redelijke constante bron van inkomen. 

De zelfwerkzaamheden van de leden spaart een hoop geld
uit. Een gedeelte van de bouw is betaald met een gewonnen
prijs van 30.000. De commissie samenspel van de
Landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk kende de prijs toe
omdat bij de renovatie rekening is gehouden met gehandi-
capte kinderen. Dat initiatief kwam voort uit de actie
Drempels Weg. “De wijk is wel veel meer geld kwijt, maar
je krijgt er zoveel plezier voor terug en dat is ontzettend veel
waard”. Aldus Henk van den Berg. “De gehandicapte
kinderen krijgen nu de kans om de wijk te spelen. De
draaimolen bijvoorbeeld is vernieuwd en aangepast aan

invalide kinderen. De nieuwe Toekomst
wordt de grootste speeltuin van
Leeuwarden met een peuterhoek en een
voetbalveldje . 

Dat de speeltuin niet allen voor kinderen
is, bleek een paar weken geleden. De
kinderen speelden in de zandplaats en
de ouders maakten het fort onveilig.
Een verdere uitbreiding wordt bemoeil-
ijkt door de bouw van het gymnastiek-
lokaal van de basisschool de
Vosseburcht. Gemeente en wijkv-
ereniging zijn nog in drukke discussie
daarover verwikkeld. Van den Berg
hoopt dat de gymzaal niet te veel
ruimte van de speeltuin zal wegne-
men.

Speelstad De Toekomst is een proj-
ect voor vandaag en voor morgen.
Henk van den Berg verwacht dat
de bouw nooit voltooid zal zijn: “Er
komt altijd weer een nieuw plan of
een nieuwe uitdaging. We gaan
de komende jaren gewoon door
met deze speelstad.

Speeltuin Toekomst verandert in
speelstad.
Bron: Heden, Verleden en
Toekomst
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Speeltuin Toekomst verandert in speelstad

Leeuwarden -  De wijkvereniging Vosseparkwijk werkt aan
een drastische opknapbeurt van de in 1945 gebouwde
speeltuin De Toekomst. De speeltoestellen worden helemaal
opgeknapt of vervangen. Nieuw is dat ook gehandicapte
kinderen er kunnen spelen. De vereniging hoopt op 20
november de tussentijdse opening te verrichten van een
nieuw gebouwd fort en de net aangelegde zandspeelplaats
in deze speelstad.

Het oorspronkelijke ontwerp van de speeltuin komt van de
kinderen van de basisschool Vosseburcht en van de werk-
groep renovatie van de wijkvereniging. De werkgroep heeft
de eigen ideeën en die van de kinderen
samengevoegd tot een groot werkplan. Het plan heeft
uiteindelijk geleid tot een uitgebreide speelvoorziening met
onder andere schommels, een kabelbaan, speeliglo’s een
tafeltennistafel en een draaimolen. 




