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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: Inge van Guldener
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

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: Henriëtte Klaver, tel: 2138339
Volwassenwerk: Tia Ypma, tel: 2126652
Website: redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl
Wijkpanel: Harmen van der Linde 06-53799546
Wijkkrantbezorging: Dhr. O. Heida, tel: 2134573
Redactieleden: Paul Faber, Rinus Dillerop, 

Marian Blauw, Henriëtte Klaver, 
Diederik Mol.
redactiewijkkrant@vosseparkwijk.nl

Fotografie voorblad Haaije Bruinsma
Kopij inleveren nr. 4 - 2012 maandag 19 maart
Verschijning nr. 4 - 2012 zaterdag 7 april
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 Henriëtte Klaver
jongeren@vosseparkwijk.nl Marian Blauw
ledenadministratie@vosseparkwijk.nl Inge van Guldener 
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
volwassenwerk@vosseparkwijk.nl Tia Ypma
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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ACTIVITEITENKALENDER

Maart
Zaterdag 10 Toneel Uitvoering 19.30 tot 00.00
Maandag 12 Fotografie 19.30 tot 22.00
Dinsdag 13 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
Woensdag 14 Workshop Stempels 19.30 tot 21.45

Maken
Donderdag 15 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
Donderdag 15 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
Donderdag 15 Klaverjassen 20.00 tot 22.00
Vrijdag 16 16+ Soos 21.00 tot 00.00
Zaterdag 17 Rommelmarkt 10.00 tot 12.00
Dinsdag 20 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
Woensdag 21 Schilderclub 19.30 tot 21.45
Donderdag 22 Judo - groep 1 16.15 tot 17.00
Donderdag 22 Judo - groep 2 17.00 tot 17.45
Donderdag 22 Ledenvergadering 20.00 tot 21.30
Vrijdag 23 16+ soos 21.00 tot 00.00
Dinsdag 27 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
Dinsdag 27 Computerclub 19.30 tot 22.00
Donderdag 29 Judo - groep 1 16.15 tot 17.00 
Donderdag 29 Judo - groep 2 17.00 tot 17.45
Donderdag 29 Klaverjassen 20.00 tot 22.00 
Vrijdag 30 Kinderdisco 19.00 tot 21.00
Vrijdag 30 16+ soos 21.00 tot 00.00
Zaterdag 31 Kinderkledingbeurs 10.30 tot 12.00
Zaterdag 31 Zaterdagavondcafé 21.00 tot 00.00

April
Dinsdag 3 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
Woensdag 4 Schilderclub 19.30 tot 21.45
Donderdag 5 Speel-O-Theek 14.30 tot 17.00
Donderdag 5 Speel-O-Theek 19.00 tot 20.00
Donderdag 5 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
Donderdag 5 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
Vrijdag 6 16+ Soos 21.00 tot 00.00

(paaseieren zoeken)
Zaterdag 7 Oud Papier Vanaf 09.00
Dinsdag 10 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
Woensdag 11 Workshop 19.30 tot 21.45

Bloemen Schilderen
Donderdag 12 Judo - groep 1 16.15 tot 17.00
Donderdag 12 Judo - groep 2 17.00 tot 17.45
Donderdag 12 Klaverjassen 20.00 tot 22.00
Vrijdag 13 16+ Soos 21.00 tot 00.00
Dinsdag 17 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
Donderdag 19 Judo - groep 1 16.15 tot 17.00
Donderdag 19 Judo - groep 2 17.00 tot 17.45
Vrijdag 20 16+ Soos (karaoke) 21.00 tot 00.00
Dinsdag 24 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
Dinsdag 24 Computerclub 19.30 tot 22.00
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HET EUROPAPLEIN
In de laatste raadvergadering heeft de gemeenteraad
ingestemd met het voorstel van B&W om het Europaplein
op de schop te nemen.
De raad heeft wel de toezegging gekregen dat er nog nader
overleg gevoerd moet gaan worden over de bereikbaarheid
van de wijk, met name het gedeelte de Schrijversbuurt.

Wat heeft het wijkpanel gedaan rond de aanpak van het
Europaplein:
• Informatie ingewonnen bij de projectleider van het plan.
• Afgestemd met een bewonersgroep uit de 

Schrijversbuurt.
• Flyer uitgedeeld om de mening te peilen van bewoners 

in het deel van wijk rond de Bildtsestraat.
• Ingesproken tijdens de raadscommissie: stadsontwik-

keling om onze aandachtspunten omtrent de aanpak 
van het Europaplein uit te spreken.

• Overleg gevoerd met een werkgroep uit Westeinde en 
het bewonersplatform Valeriuskwartier over veilige 
fietsroutes i.v.m. de wijziging van het  Europaplein.

We zullen u in overleg met de bewonersgroep uit de
Schrijversbuurt op de hoogte houden van de verdere
ontwikkelingen  rond het Europaplein.

Nieuwstroomland en energiepark
De komende maanden gaat een ander groot project nabij
onze wijk van start. De gemeente wil het gebied ten zuid
westen van onze wijk invullen met een energiepark en de
westelijke invalsweg.

Over  beide grote projecten zullen we u de komende tijd
nader informeren. Let op de info op de website:
www.vosseparkwijk.nl 

Wijkpanel

VAN HET BESTUUR
Onze nieuwe speeltuin – update!

Zoals eerder aangegeven zou ik u periodiek op de hoogte
houden m.b.t. de renovatie van onze speeltuin. De
afgelopen maanden is er achter de schermen weer hard
gewerkt om alles op de rit te krijgen. 

Hierbij zijn ook diverse gesprekken gevoerd over de
financiering van dit project. De gemeente Leeuwarden,
wijkpanel en diverse organisaties zullen ons hierbij onders-
teunen en kunnen we met de daadwerkelijke verbouwing
beginnen. Maar…  omdat de levering van het hout, door
het slechte winterweer in Oost-Europa, op zich laat wacht-
en wordt de renovatie in 2 fases uitgevoerd. 

In de eerste fase (eind maart) zal de kinderzithoek, speel-
torentjes en de grote zandbak worden geplaatst. 

De 2e fase, het complete fort, zal na ons
Hottentottententenkamp op 11 juni plaats vinden. Dit zal
ongeveer drie weken in beslag nemen. Ook was er nog de
wens om “slecht weer” accommodatie te creëren, in de
vorm van een overkapping aan ons wijkgebouw. Dit project
zal in de totale renovatie worden meegenomen en ge-
realiseerd. De verwachting is dat de complete renovatie
eind juni afgerond zal zijn. 

Op onze ledenvergadering van 22 maart 2012 zal uitge-
breid op  bovenstaande worden ingegaan waarbij u de
“nieuwe”speeltuin in volle glorie al kan aanschouwen.  

Namens het bestuur van de wijkvereniging “De Toekomst-
Vosseparkwijk”,

Michel Klaver
Voorzitter a.i.

BRIEVENBUSSEN
Brievenbussen; waar vindt u ze tegenwoordig?

Met regelmaat vragen wijkbewoners zich
af waar er nog brievenbussen staan in de
wijk. In de loop der jaren zijn deze op ver-
schillende plaatsen door PostNL verwij-

derd en dat zorgt vaak voor verwarring. Het aantal brievenbussen in de wijk
is momenteel vijf. Op onderstaande kaart kunt zien waar deze tegenwoordig
te vinden zijn: een brievenbus met zwart omcirkeld. Misschien handig om te
weten, de brievenbus op de hoek van de Harlingertrekweg heeft een nog
een lichting na zes uur ‘s avonds, de overige vier brievenbussen niet. 
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 maart 2012 om 20.00 uur
in ons wijkgebouw aan de Achlumerstraat 1a te Leeuwarden

Na afloop kan er nog gezellig nagepraat worden over de verschillende activiteiten van onze wijkvereniging. Alle leden en belangstel-
lenden worden voor deze ledenvergadering van harte uitgenodigd. Het jaarverslag van 2011 en de agenda is vanaf een week voor
de vergadering af te halen in het wijkgebouw en uiteraard te downloaden vanaf onze website: www.vosseparkwijk.nl

Namens het bestuur van de wijkvereniging “De Toekomst-Vosseparkwijk”
Michel Klaver, voorzitter a.i.

AGENDA WIJKVERENIGING “DE TOEKOMST” DD. 22 MAART 2012
1 Opening: 
2 Presentie lijst.
3 Agendapunt die toegevoegd worden
4 Mededelingen: 
5 Notulen Alg. ledenvergadering 2011
6 Verslag kascommissie
7 Benoeming nieuw lid kascommissie
8 Inhoudelijk verslag secretaris 
9 Inhoudelijk verslag penningmeester
10 Bestuursverkiezingen: 

Statutair aftreden en herkiesbaar over 2012 , : Paul Faber en Martin Schrage. 
Aftredend en niet herkiesbaar : Annie Bruinsma.
Benoemen: Michel  Klaver a.i. tot voorzitter, Inge van Guldener tot toetreding bestuur.

11 Contributie 2012/2013
12 Begroting 2012
13 Investering 2012
14 Voortgang renovatie speeltuin
15 Rondvraag
16 Sluiting

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 ont-
vangt 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

KINDERKLEDINGBEURS 
“DE TOEKOMST” 

Er staat weer een kinderkledingbeurs gepland. 

ZOMERKLEDING: Zaterdag 31 MAART 2012. 

U bent van harte welkom van 10.30 uur tot 12.00 uur
Dus heeft u schone, hele en hippe zomerkleding, 
dan is deze beurs misschien wel iets voor u.

Voor meer info: 
Margreet : 058-213977 Anneke : 058-2128112
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WORKSHOP
Voorjaarsbloemen schilderen

Vrolijke kleuren? Of juist wat meer rust en ruimte. 
Een paar grote bloemen of heel veel kleintjes. Je kunt je helemaal
uitleven en lekker los schilderen met acrylverf. Met penseel en/of
paletmes op een 3D schilderdoek.

Woensdag 11 april, 19.30 – 21.45 uur.
CURSUSLOCATIE: WIJKGEBOUW, ACHLUMERSTRAAT 1A.
Kosten € 15.00. Alle materialen zullen aanwezig zijn. Koffie /
thee € 0.75 per kopje, wordt per avond afgerekend. De cursus
wordt gegeven door Anneke. Inschrijven; mail je naam, adres en
tel. annekehvisser@upcmail.nl Of telefonisch 06‐50922796
www.annekehvisser.exto.nlI

HOTTENTOTTEN-
TENTENKAMP
Wat hebben we genoten van het mooie win-
terse weer!  Heerlijk de hele dag schaatsen, dit natuurlijk goed
ingepakt met sjaal, muts en handschoenen. Wij genieten met de
werkgroep van het Hottentottententenkamp nog even na….
We bespreken de koude dagen tijdens vergaderingen en onder-
tussen zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het
Hottentottententenkamp 2012.

Het Hottentottententenkamp 2012 is op vrijdag 8 en 9 juni 2012.
In de wijkkrant van april 2012  kun je meer informatie en het aan-
meldingsformulier vinden. Hou je brievenbus dus in de gaten.
Kijk eens op www.httk.nl of op http://httkdetoekomst.hyves.nl
De werkgroep HTTK.

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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DONDERDAG  / VRIJDAG / ZATERDAG � 10, 11 EN 12 MEI 2012

NIEUWS van het ZOMERFEEST! 
*Belangrijk; alle informatie en meer over het zomerfeest vind je op www.vosseparkwijk.nl*

Het zomerfeest komt steeds dichterbij en de voorbereiding zijn dan ook intensief begonnen. Wat we inmiddels al bek-
end konden maken is dat het zomerfeest op 10, 11 en 12 mei dit jaar in het teken zal staan van disco. 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 willen laten komen. Het wordt weer een waar spektakel en een gezellig wijkfeest van de Vosseparkwijk!

We hebben beloofd iedere wijkkrant iets meer van dit spektakel bekend te maken. Zo konden we afgelopen keren al de
naam van de band bekend maken die op de zaterdagavond gaat optreden; Big Apple. Op donderdagavond de Summer
Blubber Power Race, op zaterdag de spelletjesdag en de meer info volgt over de foute disco-avond op de vrijdag. 
Vorige keer maakten we bekend dat cabaretier Teake van der Meer een conferentie gaat verzorgen! En ook in deze
wijkkrant weer een nieuwe onthulling over het zomerfeest; 

Vrijdag 11 mei; Kindervoorstelling - Sander’s Variété-show!
Op vrijdag zal Sander Balk entertainment een prachtige variété-show geven voor
alle kinderen uit de wijk. In twee shows, op verschillende tijden zodat alle
kinderen de show mee kunnen maken, zal hij alle kinderen doen verbazen en
verblijden. Met o.a. clown Sander, dieren, goochelen, acrobatiek en buikspreken.
Dit wil geen enkel kind missen!

De entree voor deze show bedraagt slechts 3,50 euro, de shows vinden plaats
op vrijdag 11 mei 2012.  De 1ste show van 14.30-15.15 uur en de 2e van
15.45-16.30 uur. De leeftijd voor de show is voor kinderen t/m 12 jaar. 

Het zomerfeest programma van 2012 tot nu toe:
Donderdag 10 mei; Summer Blubber Power Race!

Vrijdag 11 mei; Conference van Teake van der Meer! 
Vrijdag 11 mei; Kindervoorstelling; Sander’s Variété-show!

Vrijdag 11 mei;De foute D.I.S.C.O-avond! 
Zaterdag 12 mei; Traditionele spelletjesdag op het terrein! 

Zaterdag 12 mei; Optreden van Big Apple!

Volg het Zomerfeest hoe en waar jij wilt! Niet alleen via deze wijkkrant en op de website, www.vosseparkwijk.nl, vindt u informatie
over het zomerfeest. Ook op de diverse sociale media zijn wij inmiddels actief. Volg ons bijvoorbeeld op Twitter, Hyves of
Facebook. Neem een kijkje op de divers social media en volg de laatste ontwikkelingen van het zomerfeest 2012!

WWW.VOSSEPARKWIJK.NL 

TWITTER – VOLG ONS VIA: @ZOMERFEEST2012 

FACEBOOK - WWW.FACEBOOK.COM/HET.ZOMERFEEST 

HYVES – ZOMERFEEST-2012.HYVES.NL



IN MEMORIAM 
SIMON HUISMAN

Onlangs is, op slechts 61 jarige leeftijd,
Simon Huisman overleden. 

Van 1992 tot 1997 was Simon actief
binnen onze toneel vereniging “De
Opkomst”. Simon was voor de wijkverenig-
ing een stille kracht die veelal achter de
schermen werkte. Wij hebben Simon zijn
bijdrage aan de ledenadministratie al die
jaren zeer gewaardeerd. Simon zal in
onze herinnering voortleven als een inte-
ger en bijzonder mens.

Het bestuur van de wijkvereniging wenst
Truus en de kinderen veel sterkte met het
verlies van een bijzonder mens.

IN ZO’N WIJK WIL JE (BLIJVEN) WONEN…….
Zondagmiddag 12 februari werd in het Historisch Centrum Leeuwarden het 10e boekje in de reeks Stadswandelingen Leeuwarden gepre-
senteerd: dit keer een wijkwandeling “Voetstappen in de Vosseparkwijk”, een wandelroute door, zoals de sprekers het noemden, de mooiste
woonwijk van Leeuwarden. Het eerste boekje werd overhandigd aan wijkbewoner Elzeline van Riessen. De belangstelling was groot; de hele
zaal vol met wijkbewoners en andere geïnteresseerden, die met veel plezier hebben geluisterd naar de geschiedenis van de wijk en hebben
gekeken naar oude beelden en filmpjes opgenomen in onze wijk. Een groot aantal mensen heeft na afloop het wandelboekje gekocht en het
was een gezellige drukte. Tot zover geen verrassingen. Die kwam voor mij pas dinsdag 14 februari, toen ik in mijn brievenbus het volgende
vond: een biljet van € 5 met daarbij een briefje: “Sorry, heb zondagmiddag HCL vergeten af te rekenen. Boekje “Voetstappen in de V. park-
wijk” somma € 5. Groeten van een vergeetachtige wijkbewoner.”
Hoe eerlijk kun je zijn? Ik was blij verrast, vooral door de bevestiging van de uitspraak: IN ZO’N WIJK WIL JE WONEN!
Door: Carla Dijkstra

Tot 1 april 2012 kunt u de wandelboekjes voor € 5 verkrijgen bij de leden van het wijkpanel.
Carla Dijkstra P.C.Hooftstraat 18 c.dijkstra30@kpnplanet.nl
Lex Gall Harlingerstraatweg 13a lex.wijkpanel@gmail.com
Cor Greven Fonteinstraat 41 cor@telekabel.nl
Harmen van der Linde Engelsestraat 22 harmenvanderlinde@live.nl
Herre van der Meulen Engelsestraat 65 herre.van.der.meulen@nuon.com
Renata van der Weide P.C.Hooftstraat 21‐A reits230@planet.nl

TERUGBLIK CURSUS ‘GROENTEN EN FRUIT
VERBOUWEN’
Behoeften van de verschillende planten, wisselteelt, vijanden en bewaarmethoden
van de zelfverbouwde oogst waren de belangrijkste thema’s  tijdens de cursus. De
groep is op een interactieve manier vier donderdagavonden in januari aan de slag
geweest met de verschillende thema’s. Ieder heeft diverse plannen voor komende
zomer, wat elkaar kon inspireren in het maken van plannen. Want dat was de
insteek van de cursus, goed voorbereid van start gaan met het nieuwe seizoen. 
Waar de één in grote bakken groente gaat verbouwen, hadden anderen net een
volkstuin op een gezamenlijk complex. Ook waren er wijkbewoners met een kruiden-
tuin en deelnemers die een compleet nieuwe invulling aan hun tuin willen geven. 
Agnes Ferwerda, één van de deelnemers: "Al een paar jaar geniet ik van mijn moes-
tuin in potten en bakken op mijn dakterras. Leuk om te doen en het is heerlijk om je
eigen groente, kruiden en fruit te eten! Ik ben zelfs zo enthousiast geworden dat ik
een eigen webwinkel ben begonnen voor moestuin- en kookliefhebbers:
www.kitchengardenshop.nl. Toen ik over de cursus van Lemke las heb ik me meteen
opgegeven. Het was ten eerste al leuk om andere enthousiaste moestuinliefhebbers
te ontmoeten. Van kleinschalige tuinierders zoals ik tot tuinierders met een grote
volkstuin: iedereen kon zijn ei in de cursus kwijt. 
Ik heb zelf vooral geleerd meer structuur aan te brengen in mijn hobby: beginnen
met een zaaiplan en daarbij rekening houden met welke planten wel of niet bij elkaar
passen. Ook regelmatig bijvoeden schiet er bij mij nog wel eens bij in, dat ga ik dit
jaar beter aanpakken. Lemke weet uit eigen ervaring erg veel van het verbouwen
van groente en fruit. Naast de verschillende onderwerpen die ze heeft behandeld
was ze daarom een perfecte vraagbaak voor iedereen. Ik vond het een erg leuke,
originele en leerzame cursus. Nu heb ik nog meer zin in het moestuinseizoen!"
Ter afsluiting van de cursus wordt een gezamenlijke ruilmiddag van jonge zaailingen
en stekjes georganiseerd. In afwachting op een vruchtbare zomer wens ik iedereen
succes met het realiseren van een bloemrijke en vruchtbare wijk. Succes bij het
uitkiezen van zaden van lekkere groenten voor in de achtertuin. 
Interesse in meer info over cursussen of de ruilmiddag?
Lemke_statema@hotmail.com of 0624749556
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De mens achter de vrijwilliger
Soms verrichten een aantal vrijwilligers veel werk achter de scher-
men zonder dat iedereen dat altijd in de gaten heeft. Ik wens u dan
ook veel leesplezier bij  het verhaal van zo’n vrijwilliger. 

Naam: Marian Blauw
Geboren en Getogen:
Ik ben geboren in Bolsward op 16 april
1948.  Mijn eerste 4 jaar heb ik doorge-
bracht  Achter de Smeden. Daarna zijn we
verhuisd naar de Gasthuissingel. Ons gezin
bestaat uit 5 kinderen, 3 meiden en 2 jon-
gens. Ik kom uit een leuk, hartelijk en gastvrij
gezin. Iedereen was van harte welkom en we
hadden dan ook altijd mensen over de vloer
en die konden ook gewoon mee-eten, geen

probleem. Ik herinner me ook goed de vakanties die we altijd had-
den. Elke vakantie op de fiets naar Appelscha en hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Familie, vrienden, aanhang, wie maar mee wilde.
We gingen dan naar camping de Hildenberg, ik weet niet of deze
camping nog bestaat. We zaten dan in huisjes en vaak waren er
dan geen genoeg bedden. Dan sliepen mijn zus en ik op een omge-
keerde tafel! Mijn vader was directeur van het toenmalige
Gewestelijk Arbeidsbureau en mijn moeder huisvrouw, zoals dat
vroeger te doen gebruikelijk was. Mijn ouders komen uit Overijssel
en zijn naar Friesland verhuisd toen mijn vader daar een baan
kreeg. Mijn vader is overleden in 1991 op de respectabele leeftijd
van 85 jaar. Ook mijn moeder behoorde tot het sterke geslacht en
is overleden in 2001 toen ze 90 jaar was. Helaas is één van mijn
broers verongelukt op 32 jarige leeftijd. 
Ik was op de kleuterschool best wel een eigenwijs meisje maar ook
een doorzetter. Toen ik 5 jaar was ben ik een keer weggelopen tij-
dens het nablijven omdat ik een puzzel op de kop had gegooid. Ik
heb de deur van het slot gedaan en ben heel hard weg gerend! Op
de lagere school was ik niet zo’n ster, haalde wel veel kattenkwaad
uit. In de 5e klas had ik weer eens straf. Ik moest toen een hele tijd
op m’n knieën zitten op een hete zomerdag. Ik viel toen flauw met
een hersenschudding als gevolg! Hier was mijn pa niet blij mee!
De leraren wilden dat ik naar de ULO ging maar van mijn ouders
mocht ik zelf kiezen. De keuze is toen op de huishoudschool
gevallen. Ik was meer een doener dan een denker. Mijn voorkeur
ging uit naar te leren naaien. In het laatste jaar van deze school heb
ik dan ook alleen maar naailes gehad van een non, een heel lief en
bijzonder mens. Na de huishoudschool ben ik gaan werken, ik was
het leren zat. Mijn ouders waren hier overigens niet mee eens!

Werk:
Tussen mijn 15e en 18e jaar heb ik bij de V&D gewerkt tussen de
knoopjes en de lintjes. Daarna heb ik kantoorervaring opgedaan bij
de landbouwmachinefabriek Bloemhof te Bolsward. Tijdens deze 3
jaar heb ik de avondschool van de ULO gedaan want ik wilde de ver-
pleging in en ja, dan had ik dit diploma toch nodig. Helaas zakte ik
voor het examen maar ik had gelukkig enorme mazzel dat ik voor
mijn examen al was aangenomen in het Bonifatius Hospitaal als
leerling verpleegster. Dit was in september 1966. Gedurende de
periode dat ik leerling was heb ik met héél véél plezier gewoond in
het Liobahuis, een zusterhuis. Daar hebben we ook veel uitgespookt

wat eigenlijk niet door de beugel kon. Je moest elke avond om 23
uur weer binnen zijn en 2x per maand om 24 uur. Natuurlijk ging
dat wel eens mis en dan zochten we wel een plekje in het zieken-
huis om te slapen.. Ik ben 1x gezakt voor mijn examen maar uitein-
delijk toch gehaald! Tot 1995 ben ik verpleegkundige geweest in
MCL-noord op de afdeling Interne en Long. Vanwege lichamelijke
klachten ben ik volgens secretaresse geworden op deze afdelingen
wat  zeker een goede keus is geweest! Vanaf het jaar 2000 ben ik
overgegaan naar MCL-zuid en inmiddels ben ik met pensioen.

Verliefd, verloofd of getrouwd:
Alles! Ik heb Daan leren kennen in het Vat’69 in juni 1971. We
waren toen beide 23 jaar. Een jaar later zijn we verloofd en dat jaar
daarop getrouwd. Ja, het tempo zat er lekker in! We hebben 2
kinderen geadopteerd. Als eerste hebben we Raymond opgehaald
uit Indonesië. Voordat het zover was zijn we 3 jaar met de proce-
dure bezig geweest en in 1977 kregen we een foto van onze
toekomstige zoon. Op het moment dat we te horen kregen dat we
Raymond mochten ophalen, via een telegram, was Daan bezig met
de Harlinger Terschelling race en zat hij ergens op het water!
Samen met Pa naar de afsluitdijk gereden om Daan daar van boord
te halen! Op 8 juni 1978 zijn we naar Indonesië gegaan en op 5 juli
konden we hem meenemen naar huis! Hij was toen net ,op 3 juli,2
jaar geworden. In 1979 hebben we de procedure gestart voor een
tweede kindje en dit was zomaar voor elkaar, er was natuurlijk al
een dossier aanwezig. In december 1980 hebben we onze dochter
van Schiphol gehaald. Tamara was toen net 1 jaar en 14 dagen!
Onze kinderen zijn gek met elkaar, ze passen goed bij elkaar, echt
broer en zus! Daan en ik zijn inmiddels alweer 39 jaar getrouwd.
Na ons trouwen zijn we samen gaan wonen in de Anjen in Bilgaard.
Vervolgens hebben we gewoond in de wijk Westeinde en uiteindelijk
hebben we een huis gekocht in de Ruusbroecstraat 26. In 1999
hebben we het huis gekocht waar we nu wonen, de Spieghelstraat.
Wij willen echt niet meer uit deze mooie wijk!

Wijkvereniging:
Ik ben begonnen als vrijwilliger bij het Zomerfeest, 13 jaar lang. Op
een gegeven moment voelde ik mij een oma tussen de jeugd en
werd het tijd om ermee op te houden. Ik heb toen een tijdje niets
gedaan (hand en spandiensten). In 2002 ben ik in het bestuur
gestapt, waar ik nog steeds in zit. Gedurende 2 jaar heb ik samen
met Annie Dijkstra het secretariaat beheerd en inmiddels heb ik het
in zijn geheel overgenomen. Eigenlijk is het secretariaat werk voor
2 mensen. Op dit moment heb ik er bijna een dagtaak aan. Het
beheren van de agenda, inplannen van alle activiteiten in het wijkge-
bouw, regelen van het gebruik van het gebouw voor leden uit de wijk
etc. En daarnaast natuurlijk het secretarieel werk; mails, post, tele-
foontjes en aanspreekpunt. Maar ik doe het met heel veel plezier.
Naast het secretariaat ben ik 6 jaar souffleuse geweest bij toneel
en zit ik nu sinds 2 jaar bij de redactie van de wijkkrant. Oh ja, ik
bemoei me ook nog met de organisatie van de rommelmarkt.  

Als laatste..:
Ik zou heel graag willen dat de wijk, zoals hij nu is met al onze activiteit-
en en vrijwilligers, zo blijft. Zonder onze vrijwilligers kan het bestuur
ook niks! Het blijft een heel bijzondere wijk met alle activiteiten en dit
is ook welbekend bij de diverse mensen binnen de gemeente.

Door: Henriëtte Klaver



Laten we, als we opnieuw konden beginnen, direct stoppen met het
laten zien van (werkende) mensen tijdens een uitzending van het jour-
naal. Dat dit ooit mode is geworden is voor mij on(be)grijpbaar. Ik
erger me kapot aan het zien van lopende mensen op de achtergrond.
Zo erg dat ik het echte nieuws niet meer kan volgen. Tientallen doden
bij een zelfmoordaanslag doet me niets meer op het moment dat ik
op de achtergrond een medewerker van de redactie door het beeld
zie schuiven. ‘Beste NOS, ik weet wel dat jullie redactie bezig is, als ik
dat wil zien geef me dan de mogelijkheid om dit te doen via het
inloggen op een webcam. Ik wil gewoon nieuws, echt nieuws, nieuw
nieuws en alleen maar nieuws.’

Laten we, als we opnieuw konden beginnen, dingen weer noemen
zoals ze zijn. Een zeer gunstige afvloeiingsregeling heette ooit een
oprotpremie. Bij een bekende supermarkt kocht ik laatst echte
zachte hardbroden (een Groninger specialiteit). Laten we dit dan
gewoon halfzachte broden noemen! Een halfje brood is toch ook
niet een half heel brood? Een soort pleonasme maar dan anders,
en de bekendste pleonasme is groen gras. Maar wat te denken
van een dood lijk, een vrouwelijke actrice of mijn persoonlijke
mening. En mensen, plastic glazen bestaan niet! Plastic bekers
daarentegen wel.

Laten we een kleine ananas gewoon een kleine ananas noemen.
Gevormd door de natuur. Nu heet zoiets een baby-ananas, puur
voor de marketing. Want bij baby-ananas krijg je, ik tenminste wel,
gevoel. Dat denk ik aan schattig, lief, en aan een wonder. En dus
koop ik een baby-ananas. Bij thuiskomst bedenk ik dan dat ik er
toch weer ingetrapt ben, marketing werkt.

Laten we het onszelf makkelijk maken en de cijfers elf, twaalf, dertien
en veertien vervangen door ééntien, tweetien, drietien en viertien. 

Mijn drang naar het idee om opnieuw te kunnen beginnen ontstaat
door alles wat er zich nu afspeelt. We draaien door, we weten niet
meer waarom we dingen doen. We weten überhaupt steeds min-
der. Kortom; het gaat niet goed met we. 
Zonder licht fietsen wordt zwaarder bestraft dan het gooien van
een stoeptegel van een viaduct. Ik oordeel niet over wat zwaarder
weegt of zou moeten wegen, (hint; licht weegt niets, en een tegel
dus altijd meer) maar we kennen geen verhoudingen meer. 
We geven een spitsalarm af, een weeralarm en weer een alarm.
We weten dus niet meer waar we aan toe zijn. Dankzij we. 

We is echter altijd vaag. We is vaak ze. Zij is vaak hen, maar nooit
ik of jij. Altijd een ander behalve je buurman of juist je buurman.
Iedereen doet het, behalve ik. De enigen die dit met (op)recht kun-
nen zeggen zijn nonnen denk ik. En ook ik is we. Al denk ik dat ik
door voorbeelden te stellen bewijs dat ik iets minder we ben dan
alle andere we in Nederland. 

Opnieuw beginnen is geen optie. Het verleden heeft geleden en is
geweest. Nu is de tijd om opnieuw te beginnen. Ik heb suggesties
gedaan. Al zal iedereen ook zijn eigen ideeën hebben. Ik gun het
iedereen. Samen komen we wel tot een nieuw startpunt. En
samen is wel altijd we.
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Laten we opnieuw beginnen…
Even voorstellen; Diederik Mol is wijkbewoner en hobbycolumnist.
Nieuws en niet-nieuws, soms met een dikke knipoog, maar altijd
met een achterliggende gedachte. 

Column; Laten we opnieuw beginnen…

De afgelopen weken stonden in het teken van de woorden rayon-
hoofd, ijstransplantatie en gekkenhuis. Want zelfs wij nuchtere
friezen werden gek gemaakt door de media, onszelf en schaats-
fanaten. Maar goed, de tocht kwam niet. Uiteindelijk bepaalt de
natuur en niet de commercie, en dat is misschien maar goed ook.
Laten we dat vooral zo houden, dan zien we een volgend jaar wel
weer. Al was het natuurlijk verschrikkelijk mooi geweest als ie er
wel was gekomen, want het is lang geleden. Te lang geleden. Er
waren nog guldens, Henny Huisman was nog op tv, en Google
bestond nog niet eens. Dat is dus heel lang geleden. 
Mooi was wel de blik en tranen van Erben Wennemars bij het
horen van het slechte nieuws. Dat is topsport op z’n best, Erben
wilde de tocht zo graag. Eigenlijk tegen beter weten in. Oud schaat-
sers, ex-deelnemers en specialisten gezamenlijk op tv, het was
mooi om te zien dat ook het niet doorgaan van een sportevene-
ment verbroederd. Als ik echter rayonhoofd was geweest,dan had
ik tijdens de laatste vergadering er gewoon een paar centimeter
bij gelogen. Dat doen mannen immers meestal. En dat had ik dan
gedaan voor het volk én voor Erben Wennemars. En ik ben blij dat
de discussie over de temperatuur van morgen ook weer voorbij is.
Bovendien, als het vandaag precies nul graden is, en het wordt
morgen twee keer zo warm. Hoe warm wordt het eigenlijk dan? 

Vraag me niet waarom, maar een koude donkere woensdagmid-
dag is een mooi moment om vooruit te kijken en achterom te kijken
en/of te lopen. Op zich kun je op ieder moment dit doen, want tijd
is maar tijd. Tijd heb je net zolang totdat het bedtijd is. Dit is hoog-
stens bij de één wat eerder dan bij de ander. (Bedtijd is afhankelijk
van leeftijd / geslacht / burenruzies / soort bed / emotionele
gesteldheid / tv-programma’s / internet. (doorstrepen wat niet
van toepassing is…)

In mijn beleving en moment(en) van overdenken, denk ik vaak aan
opnieuw beginnen. Laten we gewoon opnieuw beginnen. Alles wat
goed is gegaan doe je gewoon weer, en al het andere doe je niet of
in ieder geval anders. Ikzelf hoef niet zo nodig opnieuw te beginnen,
maar ‘we’ zijn er wel aan toe. 

Laten we, als we dan toch de mogelijkheid hadden, beginnen om Afrika
te verwijderen van deze aardbol. Dit continent voegt, nu de dierentu-
inen met neushoorns en giraffes steeds uitgebreider, echter en beter
worden, niets meer toe aan deze planeet. Ze werken er niet, dragen
niets bij aan de wereldeconomie, het beste voetballand is Ivoorkust op
plaats 16 van de wereldranglijst, het klimaat maakt het steeds minder
interessant voor ‘ons blanke hoeren en boeren’ en de doktoren die daar
bezig zijn hebben we hard nodig in Europa. Voor de mensen daar is het
misschien vervelend, maar dat is volledig eigen schuld. Hadden ze er
maar niet moeten gaan wonen. 




