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Voorwoord. 
Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed 

gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie van 2011. 

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling 
bestuursleden etc.  

Maar eerst iets over ons wijkgebouw. Om de goede staat van ons wijkgebouw ook voor de komende 
tijd te garanderen hebben wij een onderhoudscontract met een schildersbedrijf gesloten. Deze zal op 
gezette tijden alles inspecteren en daar waar nodig reparatie en herstelwerkzaamheden uitvoeren. 

Binnen het bestuur hebben een drietal mensen afscheid genomen van hun bestuurlijke taken: 
Rindert van Buren, Annie Bruinsma en Marloes Schreur. Rindert van Buren heeft, mede door 
aanbeveling van de wijkvereniging, afgelopen jaar een lintje mogen ontvangen voor al zijn 
werkzaamheden op het maatschappelijk vlak. Namens het bestuur wil ik een ieder bedanken voor 
hun inzet van afgelopen jaren. 

In dit jaar werden wij geconfronteerd met dreigende bezuinigingen. Eén daarvan was de bezuiniging 
op de opbrengst van het oud papier. Deze zal helaas in 2012 worden doorgevoerd. 
Daarnaast werden wij door de gemeente Leeuwarden geconfronteerd met een bezuiniging op onze 
jaarlijkse subsidiëring. Gedurende het afgelopen jaar hebben wij vele gesprekken met diverse 
ambtenaren gevoerd. In eerste instantie zouden wij, op basis van de door de gemeente Leeuwarden 
gemaakte criteria, geen bezuiniging krijgen opgelegd. Echter aan het eind van 2011 werden wij 
alsnog geconfronteerd met een vermindering van onze subsidiëring. Hier is nog steeds intensief 
overleg over en inmiddels is er ook een bezwaarschrift door de wijkvereniging ingediend. 
 
In het jaarverslag van 2010 refereerde ik al naar de slechte staat van onze speeltoestellen. Met name 
onze houten speeltoestellen vertonen nogal wat gebreken. De laatste keuringsronde, welke jaarlijkse 
door de gemeente wordt uitgevoerd, liet een weinig hoopgevend beeld zien. Op basis van nieuwe 
wetgeving (WAS) werden en passant ook een groot aantal speeltoestellen afgekeurd. Na intensief 
overleg tussen de gemeente Leeuwarden en de wijkvereniging heeft dit geresulteerd in een plan van 
aanpak. Op basis hiervan hebben drie gerenommeerde bedrijven een offerte uitgebracht. De keuze is 
hierbij op de firma Boer speeltoestellen gevallen. Hun ontwerp, keuze van materialen en prijsstelling 
kwamen als beste uit de bus. Voordat er echter een daadwerkelijke opdracht gegeven kan worden 
zal de financiering van dit project rond moeten komen. Hiervoor zijn wij druk in overleg met de 
gemeente Leeuwarden. Het wijkpanel heeft hierbij ook al toezeggingen gedaan en diverse fondsen 
worden aangeschreven. Daarnaast zal de wijkvereniging haar zorgvuldige opgebouwde reserves 
moeten aanspreken. Zoals het zich nu laat aanzien is de verwachting dat wij in maart 2012 al kunnen 
beginnen met deze ingrijpende renovatie, waarna de oplevering eind april zal plaatsvinden. De 
speeltuin zal dan ook in deze periode feestelijk heropend worden. Voor een volledig overzicht verwijs 
ik u naar onze website: www.vosseparkwijk.nl. Rest mij nog wel een woord van dank uit te spreken 
voor onze beheerscommissie. Zonder hun tomeloze inzet en enthousiasme waren wij niet zover 
gekomen.  

Zoals ik in het begin al verwoorde: het was een hectisch en boeiend jaar. Maar wel met de 
wetenschap dat wij in 2011 de basis hebben gelegd voor een bijna totale renovatie van onze mooie 
speeltuin 

Voor wat 2012 betreft zullen wij als bestuur onze aandacht moeten blijven vestigen op de komende 
bezuinigingen en de gevolgen hiervan. Daarnaast zal de renovatie van de speeltuin en de 
bijbehorende perikelen de nodige aandacht behoeven. Wij, als bestuur, zien echter 2012 met 
vertrouwen tegemoet. 

http://www.vosseparkwijk.nl/
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Rest mij alleen nog om u veel leesplezier toe te wensen en laat ook u zich weer verrassen door de 
inzet van onze vrijwilligers en de vele activiteiten. 

Michel Klaver 

Voorzitter a.i. 
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Op 1 januari 2011 was de samenstelling van het bestuur van de 
wijkvereniging “De Toekomst-Vosseparkwijk” als volgt: 

Voorzitter a.i  :         Michel Klaver 
Penningmeester :    Ietje Schrage 
2e penningmeester   :    Erik van der Knijff  
Secretaris  :    Marian Blauw 
2e secretaris  :    Paul Faber 
Lid   :     Rindert van Buren 
Lid   :     Martin Schrage 
Lid   :    Marloes Schreur 
Lid   :    Annie Dijkstra 

 

Het dagelijks- en het algemeen bestuur bestond uit Michel Klaver, Ietje Schrage, Marian Blauw, Erik 
vd Knijff, Paul Faber,  Marloes Schreur, Rindert van Buren, Annie Dijkstra en Martin Schrage kwamen 
gedurende het verslagjaar 11 keer bijeen. 

Op de algemene ledenvergadering van 28-03-2011 zijn de volgende bestuursleden statutair 
aftredend en herkiesbaar:  Marian Blauw en Ietje Schrage. 
Marloes Schreur, Annie Dijkstra en Rindert van Buren zijn gedurende het verslagjaar gestopt met hun 
functie in het wijkbestuur. 
 
Vaste notulist bij de vergadering was Marian Blauw en bij verhindering Paul Faber. 

In 2011 waren de volgende werkgroepen actief:  
Volwassenenwerk, Speel-O-Theek, Senioren, Rommelmarkt, Jongeren, Oud-papieracties, Wijkpanel, 
Zomerfeest, Tentenkamp, Toneel, Beheerscommissie, Judo, Zaterdagavondcafé, Kledingbeurs, 
Clubwerk, Redactie wijkkrant en Website. 
 

De wijkvereniging is aangesloten bij: 

- De Leeuwarder Speeltuincentrale (L.S.C.) 
- De Samenwerkende Bewoners Organisatie (S.B.O.) 
- De Landelijke Organisatie van Speeltuinwerk en Jeugdrecreatie ( NUSO) 
- De pressiegroep “Kinderen voorrang” 
- Vrijwilligers steunpunt 
- St. Partoer 
- Sinne en Welzijn 
- Stichting Kinderopvang Friesland (S.K.F.) 
Verzekeringen: 
Frieslandbank: Autoverzekering en Inventarisverzekering. 
Lippmann Groep: WGA verzekering 
Amersfoortse verzekeringen 
Gemeente Leeuwarden: Collectieve verzekering Bestuurlijke Aansprakelijkheid, WA en Ongevallen 
verzekering. 
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Leden en donateurs. 
Het aantal leden van Wijkvereniging De Toekomst-Vosseparkwijk is in 2011 gestegen van 581 naar 
602 leden.  

 
dec-09 dec-10 dec-11 

Leden 568 581  602 

Donateurs 25 21  20 

 

In 2012 zal het bestuur van de wijkvereniging een actie organiseren om meer leden en donateurs te 
werven. Het doel is om het aantal leden van de wijkvereniging te verhogen naar 1000 leden. Een 
mooi streven waar alle leden van de wijkvereniging natuurlijk een bijdrage aan kunnen leveren!!! 

Oud papier. 
Overzicht van de afgelopen jaren in kg. 

 2011 2010 2009 2008 2007 

1e kwartaal 69160 67450 72600 78220 66140 

2e kwartaal 70480 65220 63750 83600 73200 

3e kwartaal 59460 59730 58220 63510 65070 

4e kwartaal 65360 67510 70970 73230 76670 

 
264460 259910 265540 298560 281080 

 

In 2011 verliep het ophalen van oud papier in de wijk weer als 
vanouds. Al jaren wordt er gelopen met een vaste ploeg. Zij 
beginnen om 9.00 uur te lopen en zijn dan vaak om 12.00 uur 
klaar. Ook het oud papier ontkomt niet aan de bezuinigingen. 
Het voorstel  van de gemeente en OMRIN is om 5 euro per ton 
te minderen. Daar wij maandelijks bijna 20 ton papier ophalen, 
kunt u zelf  berekenen wat de wijkvereniging gaat inleveren. 
In de maand augustus (vakantie periode) wordt er door onze 
vrijwilligers géén papier opgehaald, dit wordt door OMRIN zelf 
gedaan. De opbrengst van het oud papier minus de kosten van 
OMRIN gaat dan nog naar de wijkvereniging.  
 

Beheerscommissie. 
De beheerscommissie is het verslagjaar 15 keer in vergadering 
bijeen geweest. Er is menig zaterdag besteed aan klussen in en 
rond de speeltuin en het wijkgebouw. 
In het wijkgebouw is grootonderhoud qua verfwerk gedaan.  
De oude houten speeltoestellen zijn door de gemeente 
afgekeurd. Hierover zijn intensieve gesprekken gevoerd met de 
gemeente over het vernieuwen van speeltoestellen.  
Het plan van aanpak is uitvoerig besproken met de diverse 
leveranciers , gemeente, beheercommissie en bestuur. Hieruit is 
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een leverancier gekozen die het fort in zijn geheel gaat vervangen en de mogelijkheid heeft gekregen 
om de resterende houten toestellen  te plaatsen. 
Kortom, de beheercommissie heeft veel werk verzet en zal dit in het voorjaar van 2012 weer gaan 
doen wanneer de speelobjecten worden geplaatst. 
 
 

De wijkkrant/Website 
De wijkkrant heeft, door de vernieuwing van de redactie, een andere uitstraling gekregen. 
De lay-out is aangepast en diverse standaard artikelen zijn verdwenen uit de wijkkrant. De redactie 
bestaat uit 6 leden die 9 keer per jaar bijeen komen. Dankzij de verschillende werkgroepen kunnen 
wij de wijkkrant royaal voorzien van kopij. Wij hopen voor het komende jaar meer adverteerders te 
krijgen waardoor de wijkkrant uitgebreid kan worden met nog meer pagina’s.  

Website: U zult vast al wel gemerkt hebben dat ook de website in 2011 een nieuwe uitstraling heeft 
gekregen. De website werd eerst onderhouden door één persoon. Echter om de taken beter te 
verdelen heeft de redactie besloten dit onder de verantwoording van de redactieleden te laten 
vallen. De website wordt veel bekeken en is een nuttige informatiebron voor iedereen die iets wil 
weten over onze wijk. Zelfs mensen uit het buitenland bezoeken onze website! In 2012 gaan we door 
met het optimaliseren van de website en hopen we de wijkkrant te kunnen uitbreiden! 
 
 

De wijkkrant bezorging. 
De bezorging van onze wijkkrant is ook dit jaar weer redelijk goed verlopen.  
 
Er is dankzij de oproep in de wijkkrant weer wat aanvulling gekomen in het aantal bezorgers. Er vindt 
duidelijk een lichte vergrijzing plaats. De oudere “jeugd”  heeft het te druk met andere dingen, of 
stelt eisen m.b.t. de verdienste. Het bezorgen van de wijkkrant schiet er dan bij in. 
 
Het beperken van het aantal keren verschijnen gedurende het jaar en geen krant in de 
zomermaanden, geeft voor de bezorging ook minder problemen. 
Het aantal kranten is door de uitbreiding achter de Pier Panderstraat toegenomen met ongeveer 40 
en bedraagt nu 2040 stuks.  
De kwaliteit van onze wijkkrant blijft afhankelijk van de redactie, van voldoende kopij en van het 
tijdig inleveren van de kopij.  
 

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 opgavedatum kwam steeds dichter bij. Wie slaapt bij wie, 
welke en hoe groot moet de tent zijn die we mee kunnen nemen? Wie zijn 
de vrijwilligers, zijn er al genoeg??  

Eerlijk is eerlijk, aan kinderen geen gebrek, 192 kinderen deden mee! Ook 
groepsleiders (36 stuks) zijn elk jaar na een paar avondjes bellen weer gevonden. Maar dit jaar was 
het zoeken naar de mensen voor 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 voorspellingen van het eventueel slechte weer besloten we nog een paar partytenten 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 opzetten en kennis maken 
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met je groepsleider dat is wat er het eerste uur gedaan wordt en dan de aftrap….. het wegsturen van 
de ouders…. altijd weer een leuk moment.. ..nu kan het tentenkamp echt beginnen!!! 
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 groep 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 werd het programma stap voor stap afgewerkt. 

De dierenartsen, eenden en lammetjes werden beloond met een eervolle vermelding tijdens de 
prijsuitreiking 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 konden de kinderen 
even lekker vrij spelen en hun toekomst laten voorspellen door een van onze waarzegsters. De 
dames van het waarzeggen willen we heel erg bedanken. Jullie maakten dit tot een groot succes. 
Toen het donker werd, was het tijd voor het kampvuur en het toneelstukje dat werd opgevoerd door 
de werkgroep wat de meesten erg leuk vonden. 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. Ze zorgen voor de 
veiligheid van de kinderen en het bewaken van de tentjes. Tijdens het nachtspel checken ze nog de 
laatste dingen en na het nachtspel, als alle kinderen in bed liggen en de verantwoordelijkheid door 
de groepsleiders aan hen overgelaten wordt, 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 speelden gingen daar 
helemaal in op. Boer Geenhaar werd levenloos aangetroffen (volgens één van de kinderen een 
slechte acteur). Na te hebben gesproken met alle verdachten moesten de kinderen zeggen wie de 
dader was. Maar één van alle groepen had het goede antwoord gegeven. Vele zaten er dichtbij maar 
er was maar één groep die het het beste had gedaan. Dit waren de Hooihalers. De alleroudste 
kinderen deden het nachtspel iets verder van het terrein af en ook dit was geslaagd (hier geen 
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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 die iets meer tijd nodig hebben om op gang te komen. De ochtendgym 
onder leiding van Guido maakt iedereen wakker. Ook de spellenronde verliep prima, enkele groepen 
haakten 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 dat daadwerkelijk 
van de zeephelling afgingen. Natuurlijk worden zulke dingen meegenomen in de prijsuitreiking. 
 
Tijdens de spellenronde kwam de geur van pannenkoeken je al tegemoet, vele mensen uit 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 wordt er erg gesmuld. 
Dan volgt de prijsuitreiking, 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.  (Zie foto’s)  

En zoals bij alle leuke dingen komt aan alles een einde, de tentjes worden weer opgeruimd, het 
terrein wordt 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 die dit mogelijk hebben gemaakt 
hartelijk bedanken. In april 2012 zullen we velen 
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 

 

Zomerfeest. 

Het Zomerfeest had dit jaar als thema ‘RED’, oftewel ‘rood’ en alles wat met deze kleur geassocieerd 

wordt en vond dit jaar plaats op donderdag 19 mei, vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei 2011. Ook dit 

jaar begonnen we met de vorig jaar geïntroduceerde traditie op de donderdag; de Summer Blubber 

Power Race! 

De Summer Blubber Power Race werd een avondvullend programma met daarbij zes teams die het 

tegen elkaar opnamen om die felbegeerde wisselbeker in ontvangst te mogen nemen. Hiervoor 

moest over een renbaan worden geklommen, hard worden gelopen, lang aan een spijkerbroek 

worden gehangen, tactisch worden gespeeld, slim worden gegooid met tafeltennisballetjes en in een 

bad vol schuim worden gezocht naar de juiste kleur afwasborstels! 

Het winnende team kon rekenen op een grote massa publiek en na afloop werd de overwinning dan 
ook flink gevierd. Toeschouwers en deelnemers dronken na afloop nog een drankje om bij te komen 

http://www.httk.nl/
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van alle inspanningen. In 2012 gaan we door; de Summer Blubber Power Race wil je niet missen! 
 
Op vrijdag begon de dag met het peuterfeest. Terwijl de zon wakker werd, kwamen de eerste 
peuters uit de wijk het terrein en het wijkgebouw verkennen. Zij hebben zich deze morgen vermaakt 
met allerlei vormen van sport en spel door de begeleidsters. Als extra was de Fertelbus aanwezig, 
waarin de kinderen konden luisteren naar een spannend verhaal. De vrijdagmorgen begon goed en 
was direct een succes!  

 
’s Middags was het tijd voor een geweldige act 
voor alle kinderen van de wijk. Sanders Variété 
verzorgde een spannende show in het 
wijkgebouw waarbij een echte slang voor veel 
verbaasde en soms zelfs bange gezichten 
zorgde. En niet alleen onder kinderen… maar 
een show werd het! Alle kinderen werden in 
twee voorstellingen vermaakt met een 
spetterende circusact met de nodige humor! 
Aan de reacties van de ouders te horen, was het 
ook voor hen een succes. 
 
De draaimolen draaide ondertussen op volle 

toeren. Hoe zoiets simpel als een rondje op een paard in een draaimolen kan zorgen voor zoveel 
vreugde en blije gezichten blijft ons ieder jaar weer verbazen.  
 
In het wijkgebouw waren alle darters van de wijk inmiddels begonnen aan het ingooien voor het 
dart-toernooi. Het was een zinderend toernooi met scores die nooit voor mogelijk werden gehouden. 
De (terechte?) winnaar moet de trofee komend jaar zien te verdedigen. Een lastige opgave, gezien de 
sterke concurrentie uit onze wijk. 
 
Aan de ene kant van het wijkgebouw werd fanatiek darts gespeeld, aan de andere kant konden de 
kinderen uit de wijk genieten van het animatieteam bij de kinderdisco. Het animatieteam zorgde met 
de ingestudeerde dansjes voor sfeer en gezelligheid. Alle kinderen deden vrolijk mee en de liedjes 
werden dan ook snel luid meegezongen. Tussendoor was het vooral dansen op Dansen op Kus, K3, 
Mega Mindy of meezingen met de hits van het junior songfestival, Jan Smit of Nick & Simon, 
iedereen had het prima naar zijn zin. 

Het dart-toernooi werd gevolgd door de beats van DJ Teknix & Chinsure. Behalve de muziek was er 
natuurlijk ook een mogelijkheid tot het zweven van rondjes in de zweefmolen én je kon kijken hoe 
het met je schietkunsten was gesteld in de schiettent. Bij eventuele trek stond de snacktent gereed 
om in deze hoge nood te voorzien.  
 
De feestavond op de vrijdagavond, genaamd RED & VET the party, was traditioneel gezellig en met 
de zomerse muziek van de DJ’s werd een sfeer gecreëerd waar je op vakantie jaloers op zou zijn. Het 
weer was perfect, niet te warm en niet te koud, goed voor een shirtje of een lichte zomerjas maar 
zeker zonder trui. Iedereen vermaakte zich prima, een super vrijdagavond van het ‘Zomerfeest 2011’.  

Zaterdagmorgen begon het zomerfeest met een optocht door onze schitterende wijk. Jong en oud 
werden begeleid door het dweilorkest ‘Wodkapel’. Het startsein van deze optocht werd gegeven 
door ‘de sterkste man van Friesland!’. Hij trok een bus met alle deelnemende kinderen voor zich uit, 
de optocht was begonnen! Trotse ouders en schitterend verklede kinderen liepen mee onder het 
genot van echte ‘optochtmuziek’.  
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Vanaf 10.00 uur begonnen de spelletjes. De spelletjes waren ook dit jaar een groot succes. Met o.a. 
een luchtkussen en verschillende Oudhollandse spelletjes konden de kinderen zich prima vermaken. 
Schitterend weer zorgde voor blije gezichten bij zowel ouders als kinderen. Het was een van de 
mooiste zomerse middagen van de maand mei. Perfect voor het Zomerfeest. Door het weer, de 
spelletjes, de draaimolen, de grabbelton, de eetmogelijkheden en natuurlijk alle vrijwilligers op het 
terrein was het een zeer geslaagde middag!  
 
Rond half vier eindigden de spelletjes en begon zanger Cees te zingen. Op weg naar de Barbecue! 
Met de klanken van zanger Cees zat de sfeer er goed in en was het tijd voor een gezellige buurt-bbq. 
Ruim 150 mensen namen deel aan deze barbecue. In de zon genieten van al dat heerlijke eten, 
niemand wilde dit missen en wilde naar huis. Aan het eind van de middag maakten alle 
wijkbewoners, mede dankzij de vele sponsoren uit de wijk, nog meer kans op fantastische prijzen. Dit 
dankzij ‘het draaiend rad’. Omdat alle prijzen zo fantastisch waren gesponsord door alle bedrijven in- 
en rondom de wijk, had iedere ronde wel een hoofdprijs. Van een videocamera tot een etensbon, 
van een dvd-speler tot een hoofdprijs van 1 maand gratis boodschappen! Prijzen genoeg, sponsoren 
uit de wijk: bedankt! 

Onder het genot van een hapje en een drankje kansen maken op schitterende (gesponsorde) prijzen! 
De verleiding voor buurtbewoners was groot; dit kon blijkbaar niemand missen! Het was extreem 
druk en gezellig.  

Bijgekomen van alle inspanningen van overdag kon iedereen ook op de zaterdagavond gebruik 
maken van de zweefmolen. Terwijl het publiek zich opmaakte voor de band draaide de zweefmolen 
traditioneel zijn vele rondjes.  
 
De echte traditionele zaterdagavond begon met een Talentenjacht voor alle kinderen uit de wijk. 
Voorafgaand hadden veel kinderen uit de wijk zich aangemeld en je kon zien dat er in vele 
huiskamers veel was geoefend. Niet allen jeugdig taltent maar ook diverse volwassen lieten zien over 
talent te beschikken. De vele playback acts werden door het massaal aanwezige publiek zeer goed 
ontvangen. Bovendien liet de jury ook diverse keren van zich horen. Het was dan ook een gezellige 
show waarbij vele nieuwe talenten zijn ontdekt.  
 
De feestavond op de zaterdag was, behalve de afsluiting van het weekend, druk bezocht en super 
gezellig. De band Exposure begon de avond met een paar lekkere klassiekers. Terwijl de bar zijn werk 
deed en de mensen zichtbaar genoten van de sfeer en de muziek, schakelde de band een tandje bij. 
Van klassiekers, naar dansmuziek, naar meezingers en door naar de echte feestmuziek. Tegen de 
nacht was het een groot dans en meezingfeest in de Vosseparkwijk! Het was dan ook een mooie 
zomeravond om nooit te vergeten. 
 
Het was al met al een zeer gezellig weekend. De extra tenten op het terrein zorgde voor een extra 
dimensie en een gezellige ‘festivalsfeer’. De opgebouwde verlichting gaf een dansvloer op het terrein 
en gezien het aantal buurtbewoners op de dansvloer was het een succes. De band kon het publiek 
prima bereiken en dat was te merken. Het was een daverend succes! Het weer was schitterend, de 
mooiste dagen van mei 2011 konden niet beter vallen. Het was een echt ZOMERfeest.  
 
Uiteraard was het nooit een daverend succes geworden zonder alle vrijwilligers die zich ook dit jaar 
hadden aangemeld. Dankzij de steun van al deze mensen was het een Zomerfeest om nooit te 
vergeten. Vrijwilligers, ontzettend bedankt voor jullie steun en inzet!  
 
Sponsoren; bedankt voor jullie (financiële) hulp, iedere bijdrage is een welkome. Ondanks de ‘crisis’ 
hadden ook dit jaar veel bedrijven met een binding met onze wijk, een bijdrage over om dit wijkfeest 
mogelijk te maken. Geweldig!  
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Ook afgelopen jaar waren er geen incidenten en met de inzet van professionele beveiliging voelde 
iedereen zich goed. Wij hopen komend jaar dan ook weer op een grote opkomst, veel blije 
wijkbewoners en de steun van veel vrijwilligers.  
 
Het zomerfeest is een feest waar we trots op mogen zijn. Het langstlopende wijkfeest van Nederland 
wordt ieder jaar groter, mooier en gezelliger. Dat is ook nu weer een belofte voor 2012…! 
 

Speel-O-Theek. 
In 2011 is de speel-o-theek open geweest op iedere eerste donderdag van de maand, in mei en 
augustus zijn deze data vanwege de schoolvakantie verplaatst. We 
zijn ’s middags geopend van 15.00 -17.00 uur en ’s avonds van 19.00-
20.00 uur. Onze leners maken doorgaans gebruik van de mogelijkheid 
om via de aanschaf van een strippenkaart voor 6 euro 10 maal iets bij 
ons te komen lenen.  
 
Stage: 
In 2011 is de speel-o-theek beschikbaar geweest als 
maatschappelijke stageplek voor middelbare scholieren. Hier heeft 
helaas niemand gebruik van gemaakt. 

Vrijwilligers: 
We hebben dit jaar met een vaste ploeg van 5 vrijwilligers gewerkt. 

Hulp: 
In de zomermaanden zijn wij bijgestaan door cliënten van een zorgbureau. Zij hebben samen met 
een begeleider geholpen met de grote schoonmaak waardoor al het speelgoed en de kratten weer 
blinkend schoon zijn. Ook heeft één van deze cliënten geholpen aan het onderhoud van onze kasten. 
Op dit moment hebben we hulp om de speelgoed administratie opnieuw uit te schrijven. 

Leners: 

Onze leners waren in 2011 gastouders, oppas grootouders en ouders met kinderen jonger dan 9 jaar. 

Jantje Beton: 
In 2011 hebben we met de werkgroep deelgenomen aan de landelijke Jantje Beton collecte. Dit heeft 
ons wat financiële ruimte gegeven om achterhaald speelgoed te 
vervangen.  

Speelgoed: 
Ons speelgoed is het nieuwe seizoen fris gepoetst de kasten in gegaan. 
We hebben een aantal nieuwe spellen gekocht, namelijk Tarantella, 
Twister, Blokus, Dokter Bibber en Onderuit. 

Voor de kleintjes hebben we een nieuwe instrumentenset en een 
boerderij van Playmobil 123 aangeschaft. Voor de oudere kinderen 
hebben we de camper, basisschool, politiebureau en Western set van Playmobil nieuw in de 
collectie. 

Voor de verpakking van het speelgoed hebben we een aantal nieuwe kratten en bakjes aangeschaft. 
Ook hebben de vrijwilligsters nieuwe tassen genaaid voor het speelgoed dat vanwege de omvang 
slecht in kratten vervoerd kan worden. 
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Rommelmarkt. 
rommelmarkt van zaterdag 19 maart 2011 heeft meer opgebracht 
dan in 2010. De meeropbrengst was een extra stimulans voor de 
20 enthousiaste vrijwilligers om het in 2012 opnieuw te 
organiseren.  

Omdat de Gemeente moet worden betaald voor het ophalen 
van overgebleven goederen, hebben de vrijwilligers zelf zorg 
gedragen voor het wegbrengen van de spullen. 

Zaterdag 17 maart 2012 wordt er weer een rommelmarkt gehouden.   

Van tevoren wordt hiervan melding gemaakt in verschillende kranten en door middel van 
aanplakbiljetten. 

 
Kledingbeurs. 
We hebben het afgelopen jaar weer een zomer- en winterkledingbeurs georganiseerd in het 
wijkcentrum. 
Het enthousiasme van de verkopers, kopers en vrijwilligsters maakt het voor ons heel leuk om de 
beurs te organiseren. 
Wij hebben beide keren met een goed gevoel en natuurlijk een leuk bedrag voor de wijkvereniging 
afgesloten. 
Wat opvalt is dat er steeds meer speelgoed wordt ingebracht en steeds minder kleding. 

Ook in 2012 organiseren wij weer 2 keer de kledingbeurs.  

Zaterdag 31 maart is de zomerkledingbeurs en zaterdag 29 september de winterkledingbeurs. 
 

Judo. 
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. 
 
Er wordt in 2 groepen lesgegeven op de donderdag van 16.15-17.00 uur en van 17.00- 17.50 uur. 
Vanaf 1 januari 2011 zijn de groepen niet alleen meer op leeftijd ingedeeld, maar ook op niveau. Dit 
is gedaan om de kwaliteit van de lessen te verhogen. 

Op 1 januari 2011 had Judo de Toekomst 23 leden. 9 meisjes en 14 jongens. Het ledenaantal blijft 
ongeveer hetzelfde. Moet wel bij worden vertelt dat de judo na de zomervakantie 16 leden telde. 
Door ledenwerving via de wijkkrant is het aantal leden drastisch gestegen. Nieuwe leden, mogen 
altijd 2 keer komen proefdraaien 

De judolessen worden elke week verzorgt door Silvan Glas. Hij wordt hierbij in de 1ste groep 
geassisteerd door Lars Kingma, die zelf deelneemt aan de 2de lesgroep. 
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Twee keer in het jaar worden de examens afgenomen. Dit is voor de judoka's vaak een spannend 
moment, omdat je voor je eigen familie moet laten zien welke kwaliteiten je zelf hebt ontwikkeld op 
het gebied van judo. Judo De Toekomst biedt ook de mogelijkheid aan onze judoka's om deel te 
nemen aan verschillende judotoernooien.  

Het jaar wordt sinds 2 jaar traditioneel afgesloten met een uitje. Hierbij gaat de 2de lesgroep er op 
uit om het jaar met een gezamenlijke activiteit af te sluiten. 
 

Clubwerk. 
St. Maarten 
Op vrijdag 11 november 2011 was de Lampionnen optocht. Een jaarlijkse terugkerend feest voor de 
kleintjes bij ons in de wijk.  

Dit jaar een latere start dan we gewend waren, maar  desalniettemin een grote opkomst. 

Onder begeleiding zoals al vele jaren van het “ Wodkapel” en een fantastische mooie herfstavond 
(dit hebben we ook wel een anders meegemaakt) gezellig met alle mooie lampionnen, zelf gemaakt  
of één gekocht, een half uurtje door onze wijk lopen en dan met je allermooiste, nieuwste of 
grappigste  Sint Maarten liedje zoveel mogelijk snoep scoren, daar doen we het tenslotte voor.  

Ook wil ik graag de jongeren in onze wijk bedanken voor de behulpzaamheid om deze optocht veilig 
door de wijk te leiden.  
 

Sinterklaasfeest. 
Dit jaar was de sint weer bij ons in het wijkgebouw op bezoek. 

We waren gezellig aan het warm draaien met onze stembanden toen er opeens een hele vreemde 
sint voor onze neus stond. Zwarte piet had zich verkleed als sinterklaas met mijter, staf en zelfs een 
rood boek… nou daar waren jullie kinderen het niet mee eens. Dus maar snel de sint roepen en ja 
hoor daar was hij gelukkig...onze eigen sinterklaas en zoals ieder jaar zag hij er weer prachtig uit.  

Nadat piet een standje had gekregen van de sint konden we beginnen met het feest. 

Iedereen mocht even bij sint komen en een praatje maken. En dan was het tijd voor een cadeautje 
maar oh jee die domme domme piet was de cadeautjes kwijt. Gelukkig hebben jullie geholpen om ze 
te zoeken en kwam het toch nog goed. 

De sint vond het een geweldig feest en hij heeft beloofd om volgend jaar weer langs te komen met 
een iets slimmere piet of misschien wel 2 slimmere pieten want ja 2 pieten weten meer dan 1 piet. 
 

Jonge jongeren 2011. 
Wat een jaar hebben we weer achter de rug met vele feesten en thema-avonden. Laten we even stil 
staan bij enkele activiteiten. Vele spannende/ komische films hebben ons netvlies gezien in 2011. En 
laten we ook de popcorn niet vergeten. Wij zien hier op terug als leuke en gezellige avonden en we 
zullen ze ook in 2012 weer houden. 

En dan natuurlijk de voice of the Vosseparkwijk…wat een spektakel was dat. Er zijn vele avonden van 
plannen en praten aan vooraf gegaan. En laten wij niet vergeten alle gesprekken met onze juryleden. 
Maar laten we wel zijn het was het allemaal waard……………. Het was grandioos…………… zo kom je 
erachter hoeveel talent er in onze wijk rond loopt.  



     

14 
 

En dan hebben we nog het paaseieren zoeken, Halloweenfeest, lekker gewoon disco en ….. 

Last but not least : het sinterklaasfeest.  Wat was het dit jaar fijn dat sint en piet ons ook dit jaar weer 
verblijden met een bezoek en natuurlijk cadeautjes. Het was alweer een geslaagd feest met dit jaar 
een heeeele domme piet maar een heeeele lieve sint. 

Alleen kunnen wij (Janneke,Susan en Trudie) dit allemaal niet voor elkaar krijgen zonder onze trouwe 
soosvrijwilligers n.l. Judith, Melissa, Manon, Lucas, Luuk, Guido en onze nieuwe telg  Ramon. Wij 
krijgen achter de schermen ook veel hulp van pleistermoeders (Jenny, Cilia en Rosa)en laten we ook 
onze bouwmeester Piet niet vergeten. Ook in 2012 rekenen we weer op jullie. 

Helaas hebben wij wel de beslissing moeten nemen om het terug te brengen naar 1x per maand, dit 
omdat er te weinig animo is voor iedere vrijdag maar dat mag de pret niet drukken want we gaan 
gewoon door in 2012 en langer. 
 

Jongeren. 
Ook het afgelopen jaar is de soos, met uitzondering van de schoolvakanties, weer elke vrijdagavond 
van 21.00-00.00 uur open geweest. 

Met 2 volwassen vrijwilligers als portier bij de deur, een dame bij de kassa en een aantal jongeren als 
vrijwilliger in de bardienst, muziek en schoonmaak, was de bezetting optimaal. Alle mensen van de 
werkgroep hebben dit jaar een training “omgaan met drank en agressiviteit” met goed gevolg 
afgesloten! 

Om het soos-bezoek van de jongeren te verhogen zijn in een aantal vergaderingen door de 
werkgroep diverse activiteiten bedacht en georganiseerd. Denk hierbij aan themafeesten als 
“Hollandse-avond”, “Happy-Hardcore” en natuurlijk “Carnaval”. Ook een  “Karaoke-avond” werd 
goed bezocht en spellen als darten, kaarten en het voetbalspel scoorden goed bij de jongeren.  

Het is wederom gebleken dat bij al deze activiteiten de animo onder de jongeren om mee te doen 
groot is. Het ligt dan ook in de planning om voor 2012 hier mee door te gaan en de agenda uit te 
breiden met oa. spijkerslaan,  filmavond etc.. 

Al met al weer een geslaagd jaar, met dank aan alle vrijwilligers!  
 

Volwassenwerk. 

Toneelgroep “De Opkomst”. 
ALWEER VALS ALARM! 

Donderdag 10 maart was de generale repetitie met als 
vanouds de senioren, waarvan veel uit onze wijk dit jaar.  
Sommigen werden op verzoek door onze vrijwilligers 
opgehaald en thuisgebracht. 

Na een gezellige avond met veel hardop gelach en allen 
met een prijs uit de loterij gingen ze met een lach op hun 
gezicht huiswaarts. 

Waarbij door één van de spelers gehoord is: hiervoor 
hoef je niet naar de Harmonie. 
Een groter compliment kunnen wij als spelers toch niet 



     

15 
 

krijgen? 
 
De vrijdag alles weer aan de kant, schoon en fris voor de eerste uitvoering voor ca. 80 pers, 
met in de grote pauze een verloting. 
Een succesvolle avond met daarna, live muziek van Kees alias de zingende vuilnisman. 
De voetjes van de vloer en er werd flink meegezongen tot in de late uurtjes. 
 
Zaterdagavond met meer dan 100 aanmeldingen,  een volle bak! 
De zenuwen gierden door onze kelen, gezonde spanning noemen ze dat, ik twijfel over dat gezonde. 
De avond geopend door onze voorzitter Michel Klaver. 

Na het tweede bedrijf een verloting. 

De avond werd afgesloten met een optreden van de band Peers on parade en aansluitend drive-in 
door Yorik en Danny. 
Een geweldig en gezellig, geslaagd toneelweekend! 

Schilderclub Atelier de futur. 
Bij schilderclub ‘Atelier de futur’ werd er weer heerlijk ongedwongen geschilderd met elkaar. Het 
schilderen met een eigen thema of onderwerp is erg prettig. Het plezier in schilderen staat voorop. 
Op dit moment loopt er een nieuw project waar een aantal groepsleden aan werken, ‘Fascinerende 
landschappen’.  

Door het landschap te abstraheren en te 
experimenteren met acrylverf en 
spuitbusverf, mengtechnieken met zand en 
moderne pasta’s en gels ontdek je nieuwe 
mogelijkheden.  
 
De cursus Acryl ‘MAAK JE SCHILDERIJ OP 

SCHILDERDOEK’, van januari tot april heeft 
mooie resultaten opgeleverd. Een cursus 
inclusief materialen. De nieuwe opzet, waarbij 
zowel op papier, schilderdoek en paneel werd 
gewerkt was een succes. Op deze manier 
maak je kennis met schilderen zonder dat je 
materiaal aanschaft. Pas als je zeker weet dat 
schilderen wat voor jou is, koop je schildersspullen. Deze aanpak werd erg gewaardeerd.  

Klaverjassen. 
Het klaverjassen wordt eens in de veertien dagen gehouden in het wijkgebouw “De Toekomst” op 
donderdagavond. Een club van meestal 12 mensen strijdt elk jaar om de begeerde wisselbeker.  De 
competitie begint altijd de tweede week van het seizoen in september en eindigt de één na laatste 
keer in april. Op de avonden zijn er altijd drie Iris-cheques te winnen. Rond de kerstdagen hebben we 
wel de bekende rollades als prijzen. Op de laatste kaartavond van het seizoen wordt de wisselbeker 
uitgereikt en ontvangen de eerste drie prijswinnaars van de competitie een trofee. Alle deelnemers 
vanaf 18 jaar bezoeken elke keer met genoegen deze avonden en vooral voor de gezelligheid. 

Eén deelnemer houdt de competitielijst bij en tijdens de avonden worden we elke keer getrakteerd 
op lekkere hapjes. 
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Kerstfeest. 
Door een groep enthousiaste vrijwilligers is het kerstfeest georganiseerd op zondag 18 december van 
17.00 – 21.00uur. 

De ouderen worden persoonlijk uitgenodigd om aan 
deze kerstavond deel te nemen. Ook wordt er een 
vooraankondiging in de wijkkrant en op de website 
geplaatst. 

Deze avond mochten we 34 senioren ontvangen, 
weer een groeiend aantal, dat wij die avond in de 
Toekomst welkom konden heten. In een in 
kerstsfeer omgetoverde ingang werden de senioren 
verwelkomd  door Michel de kerstman, wat de 
mensen heel erg waarderen. In de achterzaal was er 
gezellige kerstmuziek bij het “haardvuur”. Daan 
verwelkomde de senioren. Op de tafels was er voor 
iedereen, door onze groep gemaakte egels, waar de 
programmakaart in stond en gebruikt kan worden als kaartenhouder. De gasten werden getrakteerd 
op een welkomstbowl of een ander drankje, de advocaat met slagroom mag zeker niet ontbreken, 
want deze had gretig aftrek, daarbij een hartig hapje. Hierna volgde een optreden van het 
Binnenstadskoor met kerstliederen. 

Hierna was er een spelactiviteit, te weten, de haakse sjoelbak, boerengolf en de sidderende spiraal, 
ook stonden er 2 sjoelbakken. Bij de 3 spelen waren prijzen te verdienen, dus iedereen deed goed 
haar best.  

In de andere zaal, welke helemaal in kerstsfeer was gemaakt, genoten de mensen van een 
uitgebreide broodmaaltijd met soep, pasteitje met ragout, salades, verschillende soorten brood en 
beleg en een feestelijk toetje. De tafelopstelling was dit jaar anders, 6 tafels met 6 personen, zeker 
voor herhaling vatbaar. 

Koos las een prachtig Zweeds kerstverhaal. Na de maaltijd vertelde William Lord over oud-
Leeuwarden, met mooie beelden van de stad en onze wijk. 

Hierna volgde de prijsuitreiking door de kerstman. Op een originele wijze feliciteerde hij de 
prijswinnaars.  
Een dankwoord voor het grote aantal enthousiaste senioren, die er vanavond bij waren. De gasten 
kregen als afsluiting een leuke attentie mee en uiteraard de wens, dat ze fijne feestdagen zullen 
hebben. De groep heeft genoten dit kerstfeest te mogen organiseren en heet u ook volgend jaar 
weer welkom. 
 
Gymnastiekclub 55+. 
Wij hebben een fijne en gezellige groep van 19 personen 
die graag een beetje fit willen blijven, door te bewegen 
op muziek. We starten medio september en eindigen 
eind april. 
De dames en heer van de groep voelen zich hierdoor 
fitter en gezonder. Iedere dinsdagmorgen van 9.00 tot 
10.00 uur hebben wij onder leiding van een bekwame 
leidster gymnastiek. We drinken na de oefeningen nog 
even gezellig met elkaar een kopje koffie wat ook erg 
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ontspannend werkt.  

Seniorenreisje. 
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.  

 
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 
………. 
 

Zaterdagavondcafe. 
Afgelopen jaar was weer gezellig en zeker geslaagd met diverse activiteiten waaronder de Hollandse 
avond en Karaoke-avond, echter het bezoekersaantal blijft schommelen dan wel soms tegenvallen. 
Dat dit de pret niet mag drukken blijkt wel uit de waardering van diverse vrijwilligers en bezoekers 
die onze activiteiten nog steeds weten te waarderen. Het Nieuwjaarscafé is nog steeds de topper, 
met spontane ondersteuning van verschillende werkgroepen en het bestuur. In 2011 werd mede 
dankzij de werkgroep Toneel de nieuwjaarsborrel voorzien van vele diverse hapjes, onze dank 
daarvoor. 

Onze nadruk blijft voor alle avonden dat wij dit organiseren voor wijkbewoners, andere 
belangstellenden en uiteraard voor vrijwilligers, door vrijwilligers.  

Ook komend jaar willen wij er met nog een aantal thema-avonden weer een gezellige tijd van maken. 
Wij verwelkomen nog spontane ideeën hiervoor, ook nieuwe vrijwilligers voor het 
zaterdagavondcafé zijn welkom, niet dat wij onderbezet zijn, maar wij zijn nog lang niet uit ons 
spreekwoordelijk jasje gegroeid. 
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Wij hopen jou/jullie/u het komende jaar te mogen ontvangen op de laatste zaterdagavond van elke 
maand, m.u.v. de maanden juli, augustus en december. 

Volleybal.  
Het jaarlijkse toernooi werd afgelopen jaar gespeeld op zaterdag 28 mei 2011. De opgave bleek 
enigszins tegen te vallen en het lukte niet om het afgelopen jaar voldoende jeugdteams op de been 
te brengen. In de praktijk heeft het wijkvolleybal last van een overdaad aan andere activiteiten in de 
tijd van het jaar. Dit wordt tenminste door contactpersonen doorgegeven als reden waarom er soms 
geen straatteam kan worden gevormd. 

Over twee velden kon evenwel een mooie competitie uitgeschreven worden, waarbij feitelijk alle 
teams elkaar rechtstreeks troffen. Met een kleine regenbui tussendoor was het een prima dag. De 
inmiddels vermaarde bedrukte stoeptegel werd voor de tweede maal bemachtigd door het team van 
de Potgieterstraat. Het exemplaar ligt uitdagend naast de vorige ter hoogte van de brievenbus bij het 
plantsoen. 

Qua kosten en baten blijft het wijkvolleybaltoernooi een relatief goedkoop initiatief. De kosten voor 
de prijzen vallen weg tegen de baten in de kantine. Op termijn is het raadzaam om rekening te gaan 
houden met de aanschaf van nieuwe netten en bijvoorbeeld telborden.  

Voor de huidige werkgroep, bestaande uit Yvonne Prins, Diana van Leeuwen en Reinald Gerbenzon, 
was dit na 10 jaar de laatste keer dat zij dit organiseerden. In plaats van drie opvolgers, kwam de 
warm overgenomen suggestie om het afwisselend te laten organiseren door een straat. De 
Fonteinstraat (winnaars 2010) organiseren het toernooi van 2012. 

 

Wijkpanel: 
Het wijkpanel heeft het afgelopen jaar afscheid genomen van de waarnemend voorzitter R. van 

Buren en van panellid T. Coppes. Er zijn geen nieuwe wijkpanelleden toegetreden. Hierdoor ontstaat 

wel wat druk op de verdeling van de taken. 

We hebben een nieuwe wijkmanager gekregen nl. Anja Reus. We hebben daarmee afscheid 

genomen van Rikkie Hagen. 

Het wijkpanel heeft zich het afgelopen met de volgende zaken bezig gehouden. 

Ruimtelijke ordening: 

- Bouw parkeergarage Tesselschadestraat. 

- Nieuwbouw UPC 

- Kunstwerk ter vervanging van het verdwijnen van de boom bij de HTS. 

- Sloop HTS 

- Nieuwbouw Tramkwartier 

- Studentenhuisvesting Bildtsestraat 

- Sloop Philipsterrein  

Groen: 

- Engelse Plein 

- Metselen van de muurtjes 

- Verplaatsen van containers Achlumerstraat /Bildtsestraat naar Europaplein 
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- Afscheiding WTC- Nic. Beetsstraat up-graden 

Voorzieningen: 

- Realiseren van speelvoorziening i  de Beetgumerdwarsstraat 

- Dragen bij aan het up-graden van de speeltuin door een budget voor het vervangen van het 

praathuis toe te kennen. 

Verkeer: 

- Westelijke invalsweg en de Haak om Leeuwarden 

- Reconstructie van het Europaplein 

- Verleggen van busroutes en aanleggen van een brug bij de Harmonie. 

- Fietspad over het WTC-terrein 

- De verkeerssituatie bij bao Vosseburcht. 

Overig: 

- Opstellen van een wandelboekje  

- Peter S. vertegenwoordigt ons in de leden van de expertgroep die de gelden uit de 

solidariteitspot kan toekennen. 

- Wijkbudgetten  

- We hebben ons laten voorlichten over het gebruik sociaal media door het wijkpanel. Harmen 

heeft hierover een cursus gevolgd. 

- Wijziging bestemmingsplan Vosseparkwijk 

- Jeugdoverlast Wilhelminaschool en Vossepark. 

- Wijkconferentie georganiseerd. Naast verantwoording van activiteiten, inhoudelijk 

onderwerp: de Vosseparkwijk uit de oude doos. 

 

 

Slotwoord. 
Terugkijkend op het jaar 2011 kunnen we stellen dat we weer een goed en zeer actief jaar achter ons 
laten. Een jaar waarin alle vrijwilligers verbonden aan de wijkvereniging opnieuw hun uiterste best 
hebben gedaan, om de wijkbewoners van jong tot oud te activeren in welke vorm dan ook. Zonder 
de inzet van alle vrijwilligers zou dit niet mogelijk geweest zijn. Onze welgemeende dank hiervoor! 
We hopen dat we in de “Toekomst” weer op u kunnen rekenen. 
 

Namens het Algemeen Bestuur van Wijkvereniging “De Toekomst-Vosseparkwijk” 

Marian Blauw.   

 

    

 



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijkvereniging “De Toekomst-Vosseparkwijk” 

Achlumerstraat 1a 

8913 GL Leeuwarden 
 

 


