
20 12  -  nummer  4

W i j k b l a d  v o o r  d e  V o s s e p a r k w i j k
Kijk voor meer info op www.vosseparkwijk.nl



11

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: 058-2131551
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. 5 - 2012 maandag 16 april
Verschijning nr. 5 - 2012 zaterdag 5 mei
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 Johan de Boer
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

April
zaterdag 7 Oud Papier Vanaf 09.00 
dinsdag 10 Gymnastiek 55+ 09.00 tot 10.30
woensdag 11 Workshop  19.30 tot 21.45

voorjaarsbloemen 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
donderdag 26 Speel-O-Theek 14.30 tot 17.00
donderdag 26 Speel-O-Theek 19.00 tot 20.00
donderdag 26 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
donderdag 26 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
donderdag 26 Klaverjassen 20.00 tot 22.00
vrijdag 27 Kinderdisco 19.00 tot 21.00

Talenten avond
vrijdag 27 16+ soos 21.00 tot 00.00
zaterdag 28 Zaterdagavondcafe 21.00 tot 00.00 

Mei
donderdag 3 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
donderdag 3 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
vrijdag 4 16+ soos 21.00 tot 00.00

Hardcorefeest 
zaterdag 5 Oud Papier Vanaf 09.00 
donderdag 10 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
donderdag 10 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
donderdag 10 Zomerfeest 19.00 tot 00.00
vrijdag 11 Zomerfeest 10.00 tot 00.30
zaterdag 12 Zomerfeest 10.00 tot 01.00
maandag 14 Fotografie 19.30 tot 22.00
donderdag 17 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
donderdag 17 Judo groep 2 17.00 tot 17.45 
donderdag 24 Judo groep 1 16.15 tot 17.00
donderdag 24 Judo groep 2 17.00 tot 17.45
zaterdag 26 Zaterdagavondcafe 21.00 tot 00.00
dinsdag 29 Computerclub 19.30 tot 22.00
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SENIORENREIS 2012
Ook dit jaar organiseren we  op 24-05-2012 weer een leuke en gezellige seniorenreis (55+). Dit jaar is de bestemming Texel.

Reisbeschrijving:
Vertrek om 7.45 uur vanuit ons wijkgebouw naar Den Helder voor de overtocht naar Texel.
Bij aankomst op Texel gaat we naar Oudeschild om een bezoek te brengen aan het Maritiem- en Juttersmuseum. In het museum
krijgen we een uitgebreide rondleiding.Na het bezoek aan het museum heeft u vrije tijd in het pittoreske Oudeschild. Aansluitend
brengen we een bezoek aan het Ecomare in De Koog. Hierna reizen we weer af naar het vaste land om in Den oever bij Restaurant
Basalt aan de Vissershaven een heerlijk diner te nuttigen. Om ongeveer 20.30 uur aankomst Achlumerstraat te Leeuwarden. 
Kortom weer een hele leuke dag met een gevarieerd programma. De kosten voor bovenstaande bedragen  €. 35, voor leden en
€. 40,- voor niet leden. Deelname is uitsluitend mogelijk na betaling van het verschuldigde bedrag op rek. nr. 3316117 t.n.v.
Wijkvereniging “ De Toekomst-Vosseparkwijk”  onder vermelding van uw naam.
(Lunch  op eigen initiatief en voor eigen rekening)
Graag opgeven tot uiterlijk 20 april a.s. (i.v.m. reserveren touringcar e.d.)
Namens de reisleiders,   Koos Schrage en Michel Klaver

=======================================================================================================
OPGAVESTROOK
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel:.............................................................................................................................................................
Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dieetwensen:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wel/Niet lid 
Bovenstaande opgavestrook kunt u sturen naar Wijkvereniging “De Toekomst”, Achlumerstraat 1a, 8913 GL Leeuwarden
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen: Michel Klaver 06-18535307
=======================================================================================================

TALENTENAVOND
Heb jij een geweldig talent en wil jij dat met ons delen? 

Dan is 27 april voor jou de kans om dit te doen!
Geef je op via de onderstaande strook. Inleveren voor 20 april bij:

Trudie Tichelaar, Marnixstraat 98 
of Susan Langeberg, Bildtsestraat 13

Mail mag ook: trudiez@chello.nl 

Verdere info volgt via de website. 
En via posters op school en bij het buurthuis.

Naam...................................................................

Adres....................................................................

Telefoonnr:..........................................Leeftijd:.........

Talent:................................................................... 

.......................................................................... 

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
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TONEEL  8 ,  9  EN 10  MAART  2012
De spelers van links naar rechts en van boven naar beneden:
Susanna Langeberg, Janneke Houtsma, Dineke Pol, Anneke Robijn
(inspeciënt), Hieke van der Meulen, Johan Dijkstra, Marloes Schreur,
Annicka Schrage (souffleuse), Trudie Tichelaar, Sander van Geffen, Klaas
Ard van der Meer.
Liggend op de voorgrond regiseur Koos Schrage.

Ziek, slap en misselijk 
Het gevoel klopt wel, iedere avond  vlak voor dat je “op” moet overvalt het je
weer. De zenuwen vliegen je op en af ,en dan door die deur voor de eerste
keer op de donderdag. Een zaal met senioren, maar liefst ruim 40 pers. En
dat voor de generale repetitie, welke je zo langzamerhand als een reguliere
uitvoering moet gaan benoemen. Bij binnenkomst koffie met cake, daarna
genieten van de voorstelling waarbij menig gulle lach door ons spelers werd
gehoord. Een leuke avond was het met in de pauze een verloting. Na het sluiten van het doek ging een ieder huiswaarts op eigen
gelegenheid of door vrijwilligers uit de wijk  thuisgebracht. De vrijdagavond een man of 80 in de zaal, de vroegere vrijwilligersavond,
en een openingswoord door bestuursvoorzitter a.i. Michel Klaver. Deze uitvoering voor ons gevoel een iets moeilijker publiek, min-
der uitbundig en er werd minder gereageerd dan de vorige avond, (f)luisterend publiek? Maar de reacties na de voorstelling waren
erg positief. De muziek werd deze avond verzorgd door dj Diederik en dj Martin. De zaal was redelijk op tijd leeg zodat  we om 1
uur de bar hebben gesloten. Maar goed ook, want er rest ons spelers dan nog de zaterdagavond, de avond dat de druk nog meer
op de ketel staat omdat dan de vrienden, kennissen en familie van de meesten komen kijken naar hun zoon, dochter, partner, vader
of moeder,  hoe deze het er van af zal brengen dit jaar. Voor sommige spelers de eerste keer, voor een ander de derde en zelfs
een aantal dat al 20 jaar speelt.Volle bak dit keer met meer dan 140 aanmeldingen, waarvan helaas niet iedereen is gekomen of
zich heeft afgemeld. De avond werd wederom geopend door Michel Klaver voor een publiek van ruim 120 enthousiaste kijkers, die
gul waren met hun lach en applaus. We gingen los, een avond die voor ons voorbij vloog. Als na het derde bedrijf het doek dicht
gaat, weer open en voor de laatste keer een staande ovatie, geeft ons dat een fantastisch gevoel.  Nog de verloting van de hoofd-
prijzen en dan voor ons spelers soep en broodjes van Lies en even bijkomen en daarna de zaal in om handtekeningen uit te delen
(hihi). Na een gezellige feestavond met muziek van dj Martin sluit de bar om 2 uur, het bleef nog lang onrustig in de wijk. Hierbij wil
ik ook alle vrijwilligers achter en voor de schermen bedanken voor hun inzet.
Tot volgend jaar toi-toi-toi!!!

Toneel vereniging De Opkomst, Johan Dijkstra, voorzitter

DE BERUCHTE HONDENDROL RUKT WEER OP IN ONZE WIJK

De drol blijft het mensdom ergeren en terecht. Alle maatregelen ten spijt
zien we niet genoeg verbeteringen. Gelukkig zijn er ook hondenbezitters die
zich wel aan de regels houden. Wat moet je er nog aan doen om verbe-
teringen te bewerkstelligen. Wachten op de dna test om via die techniek de
hondenbezitter op te sporen? Dat gaat nog wel even duren denk ik. Zijn er
ook andere controlemogelijkheden te bedenken of te ontwikkelen. We roepen
in deze crisistijd om innovatie en dergelijke. Wat let bijvoorbeeld onze hogesc-
holen in Leeuwarden om een techniek te bedenken die “de drol tackelt”? Bij
succes is eeuwige roem verzekerd.  Laat mij een voorschotje geven: wat te
denken van een minicamera op het achterlijf van de hond als die zijn/haar
poeprondje doet met de eigenaar. Een censor registreert dat er iets uit het
achterlijf zit aan te komen. Het wordt gefilmd en er gaat een alarm af. Dit
alarm stopt als de camera registreert dat de drol op de juiste manier wordt
opgeruimd. Maar er zijn vast wel betere ideeën. Laat het weten en de wijk-
bewoners van de Vosseparkwijk zullen u dankbaar zijn.

Rinze Yntema. Wijkpanellid.
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HOTTENTOTTENTENTENKAMP
En, ben jij er al klaar voor? Wij wel. Hottentottententenkamp 2012 wordt weer een groot feest! Natuurlijk
organiseren we weer allerlei activiteiten, zoals barbecue, kampvuur en nachtspel. Maar zoals je al weet is het
leukste natuurlijk: kamperen in je eigen wijk als Hottentottententenkamper! 

Datum: op vrijdag 08 juni beginnen we zoals gebruikelijk om 16.00 uur en op zaterdag 09 juni kunnen
je ouders je om 13.30 uur weer ophalen. 

Plaats: in de speeltuin bij “De Toekomst” in de Achlumerstraat. 

Deelname: alle kinderen van de basisschool van groep 3 t/m 8 die in de Vosseparkwijk wonen
of waarvan de ouders tenminste 1 jaar lid zijn van onze wijkvereniging. 

Meenemen: luchtbed of matras, slaapzak, kussen, toiletspullen, zo nodig regenkleding en laarzen en …… een goed
humeur. Je mobiele telefoon mag je niet meenemen. Vaak zijn er op zaterdag activiteiten met water, droge kleren zijn dus
altijd handig Eten: voor de vrijdagavond een lunchpakket, de rest verzorgen wij. Liever geen enegiedrank meenemen. 

Tenten: je mag je eigen tent meenemen, als het maar niet een grote bungalowtent of hele grote koepeltent is, daar-
voor hebben we geen ruimte. Voor kinderen van groep 3 en 4 is er een grote tent. 

Programma: Het thema voor dit jaar is: “Winterwonderland”. We merken dat ieder jaar meer kinderen en groep-
sleiders verkleed zijn, dat vinden we natuurlijk erg leuk. 

Opgave: je kunt je nu al gaan opgeven door het opgave-formulier helemaal in te vullen en in te leveren bij Annicka
Schrage of Sharon Pellenbargstoel. Het adres staat op het formulier. Tot uiterlijk donderdag 24 mei kun je je
opgeven, zorg dat je op tijd bent!. 

Kosten: € 5,00 voor leden van de wijkvereniging, € 10,00 voor niet leden, te betalen bij het inleveren van het opgave-
formulier. Gezien het grote aantal aanmeldingen kunnen we alleen kinderen uit onze wijk toelaten óf kinderen waar-
van de ouders tenminste 1 jaar lid zijn van onze wijkvereniging. 

De hulp van ouders of andere vrijwilligers is ook dit jaar weer onmisbaar. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven op welke
wijze u ons bij kunt staan. Als u geen kind heeft wat meedoet en u wilt ons wel helpen kunt u zich via onderstaand strookje aan-
melden. Extra opgave-formulier nodig? Download het op de site van de wijkvereniging. www.vosseparkwijk.nl of kijk op www.httk.nl 

Ik wil graag meehelpen met het Hottentottententenkamp 2012 op 8 en 9 juni. 

Mijn naam is…………………………………………..............................

Mijn telefoonnummer is………………………….................................

O Ik kan helpen op vrijdag. O ik kan helpen op zaterdag. O Ik kan helpen op vrijdag en zaterdag. 
Aankruisen wat van toepassing is. 

Je kunt dit formulier inleveren bij Annicka Schrage, Ruusbroecstraat 26. 
Wij nemen telefonische contact met je op.
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A A NM E L D I N G S F O RM U L I E R  
Aanmeldingsformulier voor het Hottentottententenkamp op 8 en 9 juni 2012 
(voor ieder kind wat meedoet een formulier inleveren)  Gezien het grote aantal aanmeldingen is deelname voorbehouden
aan kinderen die in de Vosseparkwijk wonen of waarvan de ouders tenminste 1 jaar lid van de wijkvereniging zijn.

Naam:.......................................................geb datum:................................Jongen/Meisje
Adres:....................................................................................................................
Telefoon:........................................................... Lid wijkvereniging: JA / NEE
School:.................................................................................Groep:........................ 
Bijzonderheden: (bijvoorbeeld ziektes, medicijngebruik, voedselallergie e.d.)
.............................................................................................................................. 
Kosten: Leden van de wijkvereniging betalen € 5,00, niet leden betalen € 10,00.
� Ik wil graag in de grote tent slapen.(LET OP: Kinderen uit groep 5,6,7 en 8 mogen niet in de grote tent slapen.
2-persoons luchtbedden zijn niet toegestaan tenzij er door 2 kinderen gebruik van gemaakt wordt. Bij teveel aan-
meldingen voor de grote tent geldt: Jongste kinderen voorrang!!) 
� Ik neem een eigen tent mee, soort tent:…………………………………..aantal slaapplaatsen……….. 
En in mijn tent slapen: 1..........................................2................................3.............................................. 
� Ik neem geen tent mee maar slaap in de tent bij:(alle namen noteren van de kinderen die in hetzelfde tentje slapen)
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Je word ingedeeld in het groepje bij de kinderen bij wie je in het tentje slaapt, wij kunnen niet garanderen dat
andere wensen ook waar gemaakt kunnen worden, dit ivm het groot aantal deelnemers. Bungalowtenten of grote
koepeltenten zijn niet toegestaan, hiervoor hebben we niet genoeg ruimte.

Vaders en moeders kunnen hier aangeven dat ze willen meehelpen, we hebben altijd veel hulp nodig.
Naam:

O Vader / moeder kan beide dagen meehelpen. ……………………………….. 
O Vader / moeder kan alleen vrijdag meehelpen. ……………………………….. 
O Vader / moeder kan alleen zaterdag meehelpen. ……………………………….. 
O Vader/moeder kan helpen bij activiteiten. ……………………………….. 
O Vader / moeder kan pannenkoeken bakken voor de zaterdag ……………………………….. 
(thuis bakken en afleveren in “De Toekomst”, ingr. worden aangeleverd.)

Bereikbaarheid ouders tijdens het tentenkamp: Als u op de vrijdagavond, vrijdagnacht of zaterdag niet op bovengenoemd adres
en telefoonnummer bereikbaar bent, wilt u dat dan hier vermelden of t.z.t. bij de leiding in “De Toekomst”! Bij eventuele proble-
men willen we graag contact met u op kunnen nemen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dit aanmeldingsformulier in een envelop met betaling van de kosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk donderdag 24 mei a.s.
inleveren bij: Annicka Schrage, Ruusbroecstraat 26, 058-2139442. Sharon Pellenbargstoel, Franekerstraat 8, 058-8448665.

Handtekening ouder/voogd: (verplicht)

…………………………........................                             Aanmelden na 24 mei 2012 is niet meer mogelijk!.



ZOMERFEESTPROGRAMMA 
Belangrijk; alle informatie en meer over het zomerfeest vind je op www.vosseparkwijk.nl*

Het zomerfeest programma is bekend! Hieronder vindt je een overzicht van wat je allemaal kunt verwachten in dit
weekend in mei. Een spectaculair programma waaruit blijkt dat je ook dit jaar het wijkfeest niet wilt missen.

Op de website van de Vosseparkwijk kun je jouw team voor de Summer Blubber Power Race opgeven. Ook kun je je
daar opgeven voor de barbecue van de zaterdagmiddag. Wil je zeker zijn van gezelligheid, een lekker stukje vlees en

een plek bij deze barbecue? Geef je dan zo snel mogelijk op!

Help; vrijwilligers gezocht! 
Uiteraard is het Zomerfeest niks zonder alle vrijwilligers die dit feest mogelijk maken. Blij zijn we dan ook met alle hulp
van iedereen die iets wil doen om het feest tot een succes te maken. Van veel vrijwilligers weten we dat ze ook dit jaar

weer voor ons klaar staan. Ben jij ook enthousiast geworden? Op de website, www.vosseparkwijk.nl, kun je je ook
opgeven als vrijwilliger. Alvast enorm bedankt!

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; Gezellige (buurt)barbecue! 
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. 

WWW.VOSSEPARKWIJK.NL                              : @ZOMERFEEST2012  

WWW.FACEBOOK.COM/HET.ZOMERFEEST             ZOMERFEEST-2012.HYVES.NL
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De mens achter de vrijwilliger
De Speel-o-theek is één van onze vele activiteiten binnen de wijkv-
ereniging. Dit keer dan ook aandacht voor twee van de vijf vrijwilligers
die zich als groep met hart en ziel inzetten voor deze activiteit….

Naam: Mirjam Rozeboom
Geboren en Getogen:
Ik ben in Harlingen geboren op 19 mei
1973. Toen ik 7 jaar was zijn we naar het
dorp Achlum verhuisd. Ons gezin bestaat uit
drie kinderen waarvan ik de oudste en het
enige meisje ben. Mijn vader was zeeman en
daardoor veel van huis. Overigens was dit
wel heel wisselend afhankelijk waar hij naar
toe moest, de tropen of de Noordzee. Mijn
moeder is van oorsprong verpleegster en na

een tijd thuis geweest te zijn is ze weer als herintreedster als
peuterleidster begonnen en uiteindelijk terecht gekomen in de
kinderopvang. Het voordeel van in een dorp wonen is dat er meer
ruimte is voor dieren en we hadden dan ook een ‘stapel’ honden!
Heel erg leuk! Als kind was ik van het rustige type, achter in de klas
zitten en lekker knutselen. Ik heb het Atheneum afgerond in
Harlingen en ben toen geneeskunde gaan studeren in Groningen.
Het eerste half jaar ben ik vanuit Achlum naar Groningen gereisd
maar dit was bijna niet te doen. Aangezien de kamers in Groningen
niet voor het oprapen lagen ben ik naar Leeuwarden verhuisd toen
ik een kamer kon krijgen op de Nieuwe Schrans achter het station.
Dit scheelde toch weer heel wat reistijd. In het derde studiejaar ben
ik gestopt met de opleiding omdat ik toen zwanger was en helaas
is deze studie en vooral de co-schappen, de praktijkervaring in het
ziekenhuis aansluitend aan het vierde studiejaar, niet te combineren
met een gezin met kinderen.
Werk: 
Ik werk nu sinds vijf jaar bij de belastingdienst. Ik werk 24 uur bij de
belastingtelefoon en het voordeel hierbij zijn de flexibele werktijden
en daardoor goed te combineren met mijn gezin.
Verliefd, verloofd of getrouwd: 
Ik woon samen met mijn partner Carel-Jan en we hebben 4
kinderen, 1 zoon en 3 dochters. Mijn zoon Chris is 16 jaar en mijn
dochters Ceri-Anne, Celine en Caia zijn respectievelijk 13, 12 en 11
jaar. We wonen in de Molenstraat. Ik heb Carel-Jan leren kennen
op een brug in Hitsum. Als leider van de zeeverkenners in Harlingen
zat ik in een boot onderweg van Franeker naar Achlum. Het was
eigenlijk de bedoeling dat Ed, een vriend van Carel-Jan, ons zou
opvangen maar Ed moest naar huis dus daar stond Carel-Jan!
Carel-Jan kwam vervolgens veel vaker bij de scouting en van het één
kwam toen het ander.. We waren toen 19 jaar en daarna zijn we
samen gaan wonen in de Marsumerstraat waar ook onze kinderen
zijn geboren. Omdat dit huis te klein was voor 4 kinderen zijn we
toen naar de Molenstraat gegaan waar we nu nog steeds wonen!
Wijkvereniging: 
Via verschillende mensen om ons heen ben ik voor de gezelligheid
naar de zondagavondsoos gegaan. Op deze manier leer je weer
veel andere mensen kennen en ben ik toen als vrijwilliger begonnen
bij het zomerfeest. Ik geloof dat ik ook nog wat heb gedaan bij het
HTTK. Toen Christian is geboren ben ik gevraagd voor de Speel-o-
theek en dat is inmiddels 15 jaar geleden!

Naam: Annelies Polet
Geboren en Getogen:
Peins in gemeente Franekeradeel is de plaats
waar ik op 4 augustus 1959 ben geboren.
Ook ik ben de oudste van 3 kinderen. Mijn
broers zijn in 1961 en 1970 geboren. De
jongste was dan ook een nakomertje! Mijn
vader was van oorsprong marinier, streng
doch rechtvaardig. Toen mijn vader mijn
moeder ontmoette heeft hij een andere baan
gezocht, omdat hij niet zolang van huis wou

zijn, en is uiteindelijk terecht gekomen bij de condensfabriek. Mijn
moeder was kapster maar kreeg helaas kapperseczeem. Ze is ver-
volgens een tijdje tramconductrice geweest en toen de kinderen kwa-
men gestopt met werken. Na de basisschool in Peins heb ik de
MAVO gedaan in Franeker en met 16 jaar moest ik gaan werken!
Als kind was ik dodelijk verlegen. Maar toen ik ben gaan werken heb
ik geleerd om assertiever te worden, ik moest wel..
Werk: Ik heb 15 jaar gewerkt bij een verzekeringskantoor, eerst als
baliemedewerkster en later op de schadeafdeling. Het bedrijf is
toen verkocht. Het was toen de bedoeling dat het personeel ver-
huisde naar een vestiging in Veenendaal maar dat wilde niemand.
Iedereen heeft toen ontslag gekregen. Ik weet nog goed dat we alle-
maal lid zijn geworden van de vakbond en toen hebben we er
gelukkig financieel nog wat uitgesleept… 
Verliefd, verloofd of getrouwd: Ik ben getrouwd met Peter. We
hebben elkaar ontmoet bij de V&D in Leeuwarden op de muziekafdel-
ing. En dan te bedenken dat ik maar 1 keer per jaar in Leeuwarden
kwam en juist op deze dag.. We hebben onze telefoonnummers uit-
gewisseld en in 1986 hebben we verkering gekregen en een jaar
later ben ik bij hem ingetrokken in de Beetgumerstraat. Peter heeft
mij een keer midden in de nacht wakker gemaakt om mij ten huwelijk
te vragen en natuurlijk zei ik ‘ja’ en zijn we in 1991 getrouwd! Ik heb
altijd gezegd dat wanneer ik kinderen zou krijgen dat ik dan zou stop-
pen met werken. Op mijn 31e ben ik gestopt maar mijn zoon is pas
geboren op mijn 35e . Dit komt ook door het feit dat ik diabeet ben
en het allemaal niet zo makkelijk ging. Gelukkig is Daniel heel erg
gezond en inmiddels alweer 17 jaar.
Wijkvereniging:  In de wijkkrant stond een advertentie voor vri-
jwilligers voor de Speel-o-theek. Je kind mocht ook mee en dat was
voor mij doorslaggevend. Ik moest toen op sollicitatiegesprek bij
Annet Fijnvandraad. De eerste 10 jaar was ik een stille kracht en
daarna ben ik de administratie gaan doen en de planning van de vri-
jwilligers. Als coördinator van Jantje Beton halen we ook veel geld
binnen voor de Speel-o-theek en kunnen we weer nieuw speelgoed
kopen. Inmiddels werk ik ook bij de TSO (Tussenschoolse Opvang)
op de Vossenburcht met heel veel plezier bij groep 1,2 en 3.

De Speel-o-theek was vroeger elke week open en draaide op 25 vrijwilligers.
Inmiddels draait de groep op 5 vrijwilligers. Naast Mirjam en Annelies
bestaat de groep uit Corry, Pytsje en Margriet. De Speel-o-theek is nu 1 keer
in de maand open, in principe de 1e donderdag van de maand, ’s middags
en ‘s avonds. Het is heel erg leuk om te doen en de groep wil heel graag uit-
breiden met meer vrijwilligers. Helaas loopt de klandizie wel achteruit. De
kinderen van nu hebben zelf al heel erg veel speelgoed. Ook is het belangrijk
dat het speelgoed, wat uitgeleend wordt, wel netjes wordt gehouden.
Misschien wordt dit ook wel als ‘teveel gedoe’ beschouwd…Maar hierbij toch
de oproep; ouders kom met jullie kinderen een keer langs! We hebben echt
heel erg leuk speelgoed!                                     Door: Henriette Klaver



keersbord. Ik ook niet. En alle andere mensen vast ook niet. Met
andere woorden; volkomen nutteloos.

Mijn volgende ontdekking; een bord dat mededeelt dat je op moet
passen voor overstekende Herten. Dus ik moet niet schrikken als
er ineens een hert zo groot als een boom voor mijn auto verschi-
jnt? Dankzij dit bord gaat mij dat zeker niet overkomen! Bovendien
hoe weten ze eigenlijk dat Herten precies bij dat bord oversteken?
En ik erger ik mij ook aan hectometerpaaltjes. Om de 100 meter
staan deze paaltjes, die aangeven waar je je bevindt in geval van
pech. Om de honderd meter! Dus als ik pech heb zie ik direct waar
ik ben. Ik wordt beloond voor mijn luiheid om niet te ver te willen
lopen voor een praatpaal, want ik kan ook prima 100 meter extra
lopen om te ontdekken waar ik mij bevindt. En dat is als ik al geen
vier mobiele telefoons bij mij heb, dan heb je de paal niets eens
nodig. Heb jij geen mobiele telefoon? Dan ben je stom bezig en loop
je verschrikkelijk achter, dan verdien je het ook om ver te lopen…
En bij het horen van de flitsers op de radio trappen we ook allemaal
al ruim 300 meter van te voren op de rem, dus 1 paaltje in de
200 meter is volgens mij ruim voldoende volgens deze twee feit-
en. Ik denk mee in het kader van de bezuinigingen. In totaal ligt er
in Nederland ruim 135.000 km weg. Dat zijn 1,35 miljoen hec-
tometerpaaltjes. In mijn theorie kunnen we dus met de helft. Als 1
paaltje twintig euro kost, en reken maar dat ie dat kost!, dan
bespaar ik hier even 13,5 miljoen euro. Mark Rutte, geen dank.

De dag erna pak ik daarom maar de trein, ik heb genoeg van al
die irritatie. Het openbaar vervoer is in Nederland echt niet heel
slecht geregeld, al kunnen zaken altijd beter. Waar ik me vervol-
gens aan stoor is het feit dat de NS blijkbaar mijn intelligentie
onderschat. Kijkend uit het raam valt mijn oog namelijk op de stick-
er die op ieder raam van de trein blijkt te zitten. Een verbodsticker
die aangeeft dat je geen flessen uit het raam mag gooien. (….)
Wat? Mogen blikjes dan wel uit het raam gegooid worden? En
hoezo eigenlijk niet? Waar slaat dat op? Dit is toch Nederland, het
land van de vrijheid! We stemmen toch op Geert omdat we vrijheid
willen. Vrijheid is ons sleutelwoord. Alles kan, niets mag of moet.
Dus als ik flessen uit het raam van een trein wil gooien dat moet
dat kunnen, lijkt me. Even serieus, wie heeft die sticker bedacht?
En als dit het klimaat is in ons land dan kan ik nog wel honderden
stickers bedenken. Onlangs waren er bijvoorbeeld voetbalrellen in
Utrecht. Logisch, wat er stond nergens een bord dat je daar niet
met stenen naar de politie mocht gooien. Ik besluit in de trein mijn
zakmes te pakken en de bekleding stuk te snijden, er staat nergens
op een sticker dat dit niet mag. Ik parkeer mijn auto voortaan op
de vluchtstrook van de A2, want staat daar een bord dat dit niet
mag? En om aan geld te komen ga ik fulltime tasjes roven.
Tenminste, in die gebieden waar geen bord staat met ‘verboden
mensen te beroven’ natuurlijk.

Tot slot; nog even de crisis. De financiële crisis. We zijn verwend
in de afgelopen jaren want voor veel mensen is er geen crisis. Ik
sta vrijdagmorgen bij de la Place, onderdeel van V&D, drie minuten
in de rij voor een Panini gemarineerde kip. Verkoopprijs; € 4.25
per broodje. Daar heb je vijf hele broden voor of minimaal 1 avond-
maaltijd. De crisis is relatief. Ik sta zelf ook in de rij, maar mij hoor
je dan ook niet klagen.
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Mijn verkeersborden irritatie
Even voorstellen; Diederik Mol is wijkbewoner en tevens hobby-
columnist. In zijn column beschrijft hij nieuws en niet-nieuws, soms
met een dikke knipoog, maar altijd met een achterliggende
gedachte.

Column; mijn verkeersborden irritatie.
De PvdA heeft sinds afgelopen week een nieuwe leider. De verkiez-
ing ervan was een fiasco, een aantal kandidate(n) deed alleen mee
omdat anderen vonden dat er zich te weinig vrouwen kandidaat
hadden gesteld. Van echte wil was geen sprake, dat zag je in hun
hele campagne terug. Maar goed, er is een winnaar. Een man
(natuurlijk) genaamd Diederik. Een man die vroeger in Leeuwarden
heeft gewoond. Dat moet mij aanspreken zou je zeggen. Zijn
verleden als linkse milieuactivist echter iets minder. Ik geloof ze niet
(meer). Sinds Tsjernobyl is er geen kernramp meer geweest, en
mijn balkon zit dagelijks onder de vogelpoep, dus met de dieren-
populatie zit het ook wel goed. En dat het in Nederland steeds
warmer wordt door opwarming van de aarde, is mij al helemaal
niet opgevallen. Ik herinner u nog even aan de Elfstedentochthype
en onze geweldige zomer van vorig jaar. Beste Diederik, om
naamgenoten te overtuigen zul je met sterkere argumenten
moeten komen. En wij Diederik’s zijn kritisch, heel veel succes dus.

Een rondje door Nederland is wel (bijna) altijd geweldig. Niet alleen
omdat je dan beseft hoeveel files er zijn, en veel mensen blijkbaar
geen geld hebben om hun auto schoon te maken, maar ook omdat
je dan zoveel moois opvalt. Afgelopen week; ik moet voor mijn werk
naar Amersfoort en omdat ik graag op tijd wil komen ga ik niet met
de trein, maar lekker alleen in de auto. Zo langs de snelweg vallen
me veel zaken op. Het is een mooie lente dag, de airco werkt en
de radio draait lentemuziek. Prachtig, er is niets wat mij kan
irriteren vandaag. Want ik irriteer me te vaak aan irritatie. Ik besluit
om eens extra aandacht te schenken aan de verkeersborden langs
de weg. Goed, ik geef toe.. verkeerde keus. Irritatie is geboren.

Als eerste valt mijn oog op een bord met de frequenties van Radio
1 en Omrop Fryslan. Ik bedenk me waarom deze twee frequenties
op een blauw bord naast de weg vermeld staan terwijl het verbo-
den is om tijdens het autorijden aan je radio te zitten en zeker spe-
ciale frequenties op te zoeken. En waarom juist deze twee zenders
en niet 3FM of Radio 538? Op z’n minst opmerkelijk. Maar wat
blijkt, de frequenties staan bij iedere ingang van een provincie ver-
meld omdat je dan tijdens een nationale ramp (u weet wel, van dat
luchtalarm elke eerste maandag van de maand) de juiste infor-
matie kunt verkrijgen via de juiste radiozender. De verklaring voor
zenderkeus is als volgt; 1 nationale en 1 lokale zender. Goed, mys-
terie opgelost zou je denken. Ik ben echter iemand die verder
denkt. Zou je echt tijdens een luchtalarm op zoek gaan naar deze
zenders? En hoe zorgen ze er eigenlijk voor dat het luchtalarm pre-
cies afgaat als je bij dit bord bent? Immers, uit je hoofd weet je de
frequentie niet. En wat als dit in het buitenland ook zo is? Ik ben
weleens door Frankrijk gereden, maar zo’n bord is me nooit
opgevallen. Een als dat wel het geval was geweest ,dan had ik het
nooit onthouden. Buitenlanders snappen dus al niks van dit ver-




