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 wijkcontact@wiboleeuwarden.nl

Wijkagent (Gerard Willemse) 0900 88 44

Wijkmanager (Daniël Appelo) 14058

WZC St. Jozef  (058) 213 14 25

Sociaal Wijkteam (058) 303 04 03

Basisschool Pr. Constantijn   (058) 213 62 48

Basisschool Oud-Oost (058) 266 48 31

Meldpunt Overlast 14058

Elkien  (0513) 635 735

WoonFriesland  (088) 995 22 22

Wijkverpleegkundige 06-13 27 14 03

(Agnes Brunsmann)

De deadline voor het aanleveren van 
kopij voor de volgende editie is: 
16 november 2016

Verklaring redactionele vrijheid 
De redactie van de WIBO wijkkrant heeft het 
recht om artikelen in te korten, aan te passen of 
te weigeren wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. 
De naam van de inzender dient bij de redactie 
bekend te zijn. Anonieme berichten worden niet 
geplaatst. Uw naam wordt onder het artikel 
vermeld, tenzij door u anders aangegeven.

Vaste activiteiten
 WAT WAAR CONTACT TELEFOON
ZONDAG 
v.a. 9.30 Kerkdienst De Fontein Germen van IJs 058-2130400
14.00-16.00 Tuinieren De Groene Apotheek Inge Koch 06-24711013
14.30-16.00 Kinderactiviteit * WOP anita.1980@live.nl 06-83321231

MAANDAG 
10.00-11.30 Creatief textielcafé WOP y.geveke@chello.nl 06-34299785
13.00-17.00 Tuinieren De Groene Apotheek Inge Koch 06-24711013

DINSDAG 
13.00-14.00 Wandelgroep Oud Oost Jos Bouwhuis 06-12835716
14.30-16.30 Boeken Hoek WOP fb Boekenhoek-Oldegalileën-Bloemenbuurt
13.00-17.00 Tuinieren De Groene Apotheek Inge Koch 06-24711013
v.a. 19.30 Wijkpanel bijeen ** WOP  wijkcontact@wiboleeuwarden.nl 

WOENSDAG 
9.30-11.00 Koffiedrinken De Fontein Germen van IJs 058-2130400
13.00-17.00 Tuinieren De Groene Apotheek Inge Koch 06-24711013
14.30-17.30 Tuindag ******* In de wijk Jos Bouwhuis 06-12835716
15.30-16.30 Viskraam**** St. Jozef  Maaike Schootstra 058-2890289
16.00-17.00 Inloopspreekuur ***** WOP  Jos Bouwhuis 06-12835716

DONDERDAG 
v.a. 10.00 Wandelgroep BBOG WOP anita.1980@live.nl 06-83321231
13.00-17.00 Tuinieren De Groene Apotheek Inge Koch 06-24711013
v.a. 18.00 Kookclub v. volw. *********  WOP anita.1980@live.nl 06-83321231
v.a. 19.30 Activiteit v. volw. ******** WOP anita.1980@live.nl 06-83321231

VRIJDAG 
13.00-17.00 Tuinieren De Groene Apotheek Inge Koch 06-24711013

ZATERDAG 
12.00-16.00 Zwerfvuilaktie ****** In de wijk Inge Koch 06-24711013
   Hanneke van Vliet 058-8446765

********* = 1x per maand in onderling overleg
******** = Elke 1e donderdag van de maand
******* =  Zie agenda op de achterpagina
******  = Elke laatste zaterdag van de maand 
***** = Elke laatste woensdag van de maand

**** = Elke 3e woensdag van de maand, zie advertentie
*** = Zie schema in deze wijkkrant
** = Elke 1e dinsdag van de maand
* = Zie Agenda op de achterpagina

Winnares prijspuzzel WIBO 16
Gewapend met de bekende taart belden we aan. Een stralende  Grietje 
Tanahatoe deed met een zwaai de deur open: ‘Wat leuk is dit, ik win 
 anders nooit wat!’. Eenmaal in de woonkamer overhandigde Anja (als 
invaller voor Christina die nog op vakantie was) de doos met inhoud 
aan de winnares, met de felicitaties: ‘Vers van de pers, de bakker was 
hem nog aan het maken toen ik de winkel (in de Pioenstraat red.) 
 binnen kwam’. 

De oplossing ‘straatlantaarn’ had 
 Grietje redelijk snel gevonden. ‘Ik 
wist al een aantal dingen en het waren 
logische vragen. Nee, een  fanatieke 
puzzelaar ben ik niet. Maar zo’n 
kleine vind ik leuk om te doen’.  Of 
we nu maar wilden gaan zitten met 
een kopje thee erbij? De blauwe doos 
bleef midden op tafel  openstaan. 

Toen we de  gebakschoteltjes  zagen 
merkte Anja op: “ ‘t Is ook wat. 
Zitten we hier meteen de prijs op 
te eten!” Konden we proeven wat 
we  weggeven, vond Grietje. Haar 
man Robby kwam van boven op de 
 geluiden af en schoof meteen bij.
De Tanahatoes wonen al 38 jaar in de 
Oldegalileën. 

Ze kwamen uit de Keimpemastraat 
(aan de overkant van de Ee) die 
 verdwenen is door  sanering. Daar is 
nu het  parkeerterrein van Stenden. 
Toen waren zij de jongste  bewoners 
van de Willem Sprengerstraat, nu 
horen ze bij de oudere. Ze hebben 
zodoende heel wat gezinnen, maar 
ook  winkels zien verdwijnen en 
jongere  bewoners weer terug zien 
komen. ‘Een fijne straat met leuke 
buren’, klinkt het waarderend. Onder 
het ophalen van herinneringen (Anja 
groeide ook op in onze wijk), lieten 
wij ons de  slagroompunt heerlijk 
 smaken. We waren het eens: de taart 
is goed! Op naar de volgende puzzel 
en  prijswinnaar! Foto: WIBO

Foto’s: Mieni van der Meer

Zomerspeldag 2016
Welnu mensen, met het verras
sende weer van de laatste tijd zal 
de organisatie haar hart hebben 
vastgehouden. ‘Hoe zal het gaan 
zaterdag 27 augustus tijdens de 
zomerspeldag van dit jaar’. Het 
had niet beter kunnen uitpakken. 
Viel het afgelopen weekeinde de re
gen met bakken uit de lucht en was 
het woensdag en donderdag van 
dat weer om je vooral niet druk te 
maken, te warm, tijdens de zomer
speldag 2016 was het perfect voor 
al die leuke buiten activiteiten. 

In en rond het Pieterselieparkje 
was van alles te doen. Wat op geen 
kinderfeest ontbreekt: het spring-
kussen. Daarnaast iets nieuws, 
 hobbelpaarden waarop kinderen tot 
ongeveer zes jaar zich konden voort-

bewegen, enkele vrouwen  hadden 
nieuwe en gebruikte kleding in het 
gras neergelegd, hopend dat aan het 
eind van de dag de voorraad iets 
kleiner zou zijn. Om twaalf uur kwam 
de paardentram en onvermoei baar 
speelde bijna de hele middag het duo 
‘The Great Borrelnootjes’. 

Alle activiteiten waren wel de hele 
dag in trek. Erg gewild was het 
springkussen, maar ook de paardjes, 
voor ondergetekende en omstanders 
een nieuw fenomeen, stonden geen 
moment stil. Het was dringen voor de 
kleintjes en menig volwassene keek 
met een jaloers oog, helaas konden 
de diertjes maar een beperkt gewicht 
dragen. Levende paarden maakten 
met de goed bezette paardentram 
rondjes door de wijk. 
Kinderen leefden zich uit op een 

kermisattractie, met een grijper in 
een glazen huisje proberen dingetjes 
van de bodem te pakken. Een klein 
meiske van net twee jaar deed met 
rode konen fanatieke pogingen om 
blikjes om te gooien met ballen. De 
schommels werden druk bezocht. 

En in al die drukte gaf Margriet van 
der Heide in alle rust stoelmassage. 
Heerlijk, je lichaam en geest laten 
verwennen onder de klanken van 
‘mad, mad Leroy Brown’, uiteraard 
gezongen door de borrelnootjes 
die zo ongemerkt de hele tuin door 
 rolden. 

Het liep allemaal gesmeerd dankzij 
het wakend oog van de crew, vrijwil-
ligers die alles in de gaten hielden en 
tussendoor ook voor elkaar zorgden. 
Vanuit de WOP aan het Pieterselie-

waltje sleepten zij pannenkoek-
snacks, wraps, drinken en van alles 
aan, geschonken door een Jumbo 
in de buurt. Ook hier was weer iets 
leuks mee gedaan: kinderen maakten 
halskettingen van chipsringetjes. Op 
de fiets door de wijk was na afloop 
nog het geurende spoor zichtbaar dat 
de paardentram had nagelaten. 

De organisatoren Anita Santinga en 
Heidy van Workum konden samen 
met hun crew Monique, Ellen, 
Anja, Kathy, Klaas-Arie, Jacob, Jos, 
 Patricia, Guus en Annelies terugzien 
op een geslaagde dag. Zullen ze ook 
gedaan hebben. 

Mieni van der Meer

Van de redactie
Beste wijkbewoners,
Als u dit leest is de vakantie weer 
voorbij, zijn de kinderen weer 
naar school en bent u zelf waar
schijnlijk ook weer aan het werk. 
In de structuur zullen we maar 
zeggen. Vakantie is leuk maar 
het allerleukste is soms wel weer 
thuis komen en beseffen wat we 
allemaal hebben.

Op vakantie bedenk je vaak ik wil 
dit anders doen of deze insteek ga 
ik volgen op mijn werk. Genoeg 
ideeën of misschien wel goede 
voornemens. 
Wij van de redactie hebben 
ook  zitten nadenken hoe we de 
 wijkkrant informatief en gezellig 
houden. Daarom hebben we een 
nieuwe column, in plaats van “geef 
de pen door” hebben we nu “op de 
koffie bij” een paar leden van de 
 redactie 

gaan eens per kwartaal de buurt in 
om ergens willekeurig aan te bellen 
en vragen of we een bakje koffie 
mogen komen drinken. 

Een gesprek dat volgt zal worden 
geplaatst in de volgende wijkkrant 
met een foto (met toestemming). 
Wij van de redactie wensen jullie 
een goed herfstseizoen toe en wie 
weet bellen we binnenkort bij u 
aan.
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Trip en Semplonius
FYSIOTHERAPEUTEN

Fysiotherapie - Manuele therapie
Hydrotherapie - Dry Needling

Groningerstraatweg 67-69 • 8922 GA  Leeuwarden
Telefoon (058) 266 80 37

www.eriton.nl

Autofirst Eriton
Brandemeer 2  |  Leeuwarden  |  Tel. 058 266 3633

Compleet pakket met europa dekking!

Te gek om los te lopen
Vernielingen zijn er iedere dag, 
overal. Het went nooit. We moeten 
afblijven van andermans spul. Ook 
van hekjes en speelterrein in de 
‘openbare ruimte’. Rotzooi maken 
en het gaas van een hek lospeuter-
en en er gaten in maken, dat doe je 
toch niet?

Jawel dus. Op het groene terrein 
’t Oude Landje’.  Beetje de kluts 
kwijt? Naamkaartje er niet bij. Laf 
hoor!

Boze buurtbewoners ruimden met 
hulp van Omrin direct de troep 
weer op en binnenkort wordt het 
hek van het hondenlosloopveldje 
professioneel gerepareerd.

ALLES VOOR DRUK

ALLES VOOR CREATIE

ALLES VOOR INTERNET

zijn onderdeel van  Dekker Creatieve Media & Druk

        
    

  

 

               
           

              
     

    

               
            

     

                
           

                
            

          

            

  

   
  

         

wij gaan het voor u maken!

Foto: WIBO

De Werf in de steigers
De Stadswerf Leeuwarden aan de Dokkumer Ee, voor wijkbewoners  
De Werf, is na 80 jaar toe aan restauratie. ‘Een nieuwe damwand, 
 voorlangs de oude fundering,  gaat de boel verstevigen,’ vertelt  Mathijs. 
‘Een aantal steunpalen van het botenhuis is één meter verzakt en een 
aantal draagbalken is verrot. Je kunt zien hoe ‘briek’ het erbij staat, 
maar na zoveel jaar is dat geen wonder. 

Dankzij gemeentelijke subsidie en 
fondswerving door Tia van der  Velde 
(Bureau Caz) hebben we een mooi 
bedrag om de operatie uit te voeren. 
Voor de steunpalen en de damwand 
komt een gespecialiseerd bedrijf 
langs. De rest doen we zelf en wat 
nog goed is wordt weer  gebruikt.  
‘Ook de dikke RVS schroeven van 
het dak, ‘vult Sjon aan, ‘die zijn 
 hartstikke duur’. Samen met Jacob tilt 
hij één voor één de smalle eterniet-
en dakplaten van het botenhuis en 
 stapelt ze voorzichtig tegen de muur. 
‘Dit is geen sloop maar systematische 
demontage,’ legt Jacob uit. 

Sander timmert vakkundig aan een 
opbergmeubel met verwisselbare 
achterwand. Fred werkt in de  plastic 
cabine aan zijn eigen compressor, 
‘een zijklusje’. Nog 4  rollatorwieltjes 
eronder en dan verhuist het  antieke 
pronkjuweel uit 1930 naar zijn 
 woning. Het fijne schilderwerk 
 gebeurt voortaan in de Lindebuurt. 
De Werf heeft hier 2 garagebox-
en aangekocht: Map is buiten aan 
het vegen en roept ons binnen. Met 
 achtergrond muziek wordt geschuurd 
aan drie ramen van scheepswerf 

De Hoop. De andere box is voor 
materiaal opslag van de Sticht-
ing Praamvaren Leeuwarden, 
waarvoor De Werf  onderhoudswerk 
doet en voor onderdelen opslag 
voor de Dwaelster, een Mosselaak 
van  Stichting Vrienden v/d GGZ 
 Friesland -  met bemanning te huur 
voor gezelschappen (info  ytsjekok@
hotmail.com). Jaap de Groot van de 
PR commissie vertelt dat de Stichting 
Praamvaren  dagelijks rondvaarten 
door de grachten van Leeuwarden 
organiseert en bij elke ronde komen 
ze langs de  Stadswerf in onze wijk 
(www.praamvarenleeuwarden.nl)

Daarom is het ook goed als De Werf 
er straks weer mooi bij ligt. 
Een gezellige boel aan de koffietafel 
met verhalen over en weer. Stichting 
De Werf is het faciliterend onderdeel 
van  Mind Up, die zorg voor mensen 
met een psychische problematiek  
levert (www.mindup.nl).
Iedere deelnemer heeft een eigen 
trajectbegeleider. Regelmatig vinden 
er ‘driehoeksgesprekken’ plaats met 
Mathijs (activiteitenbegeleider) erbij. 
Hij zwaait de scepter als werfbaas, 
maar dat is nauwelijks te merken.
Alles gaat relaxed op De Werf. 
De sfeer is gemoedelijk en  respectvol 
naar elkaar. Je ervaart hier geen 
werkdruk. Veel humor, maar ook 
man en paard worden genoemd. In 
een wereld van toenemende agressie 
is De Werf een warm bad.

Connie Buijs

Kijk snel op: WWW.TOMSCAFETARIA.NL

Groningerstraatweg 117. 7 dagen/week geopend vanaf 11.30 uur.
Bestellen kan via onze app of ga naar Thuisbezorgd.nl

BEZORGSERVICE
MINIMUM BESTELBEDRAG €10,-. BEZORGKOSTEN € 1,50

Première speelfilm Pressie
Henk van der Brug en Eveline 
Sannes nodigen wijkgenoten en 
filmliefhebbers, uit voor de  première 
van hun korte speelfilm ‘Pressie’. Een 
no budget film, volledig eigen werk 
van Ligare Producties, onder andere 
ook bekend van onze wijkfilm, die in 
januari dit jaar in première ging. 

Deze film over het leven van Maartje 
zit zo professioneel in elkaar dat hij 
wordt getoond op het Filmfestival in 
Sneek en mogelijk kans maakt door 
te breken naar het Nationale Film-
festival. Henk tekent voor  productie, 
regie en camera. Eveline schreef 
het script en zorgde voor  geluid en 
assistentie. De 16 jarige Kyra Vink 

speelt de hoofdrol. 
(Bron: review door Annouk Eldering)

Wanneer, waar en hoe laat:
Zondag 25 september 2016
Landgoed Glinstra State 
Schoolstraat 83 9251 EB  Burgum
Aanvang:15:00 uur
Toegang gratis – vrije donatie Foto: Henk van der Brug

De 
gezonde wijk
Het thema gezondheid staat 
ook dit jaar weer op de  agenda 
voor de wijk Oldegalileën
 Bloemenbuurt. 
Momenteel zijn er door bewo
ners al  initiatie ven ontwikkeld 
waaronder een wandelgroep, 
fietsclub en  kook groepje. 
Ontmoeting speelt hierbij een 
belangrijke rol. Mensen zijn in 
 beweging,  wisselen weetjes uit 
over  gezonde voeding en geven 
 elkaar tips.

De werkgroep ‘de gezonde 
wijk’ begeleidt deze initiatie ven 
en bestaat uit wijk bewoners, 
 Sociaal Wijkteam Oud-Oost, de 
GGD en BV-Sport; momenteel 
wordt  gewerkt aan plannen voor 
 skeeleren voor kinderen en voet-
bal voor jongeren  in de laatste 
klas van de basisscholen/eerste 
jaar voortgezet onderwijs. Houdt 
WIBO website en facebook in de 
gaten. 

Heb je zelf een ander goed idee 
om uit werken? Bel of mail naar 
Jos Bouwhuis van het Sociaal 
Wijkteam Oud-Oost 
Tel: 06 1283 5716 en/of e-mail: 
j.bouwhuis@wijkteamoudoost.nl
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Foto: Ineke Eving

Foto: Caroline DoelmanFoto’s: WIBO

Foto’s: WIBO

Gevelrenovatie Gerbrandyflat

Zwerfvuilactie

Wat weet u van uw wijk?

PUZZEL

Het weer is gunstig om je gevel opnieuw te ‘laten’ voegen. In onze 
 woonwijk, vol met jaren dertig huizen, zie je momenteel regelmatig 
 iemand bezig daarmee. Dat geldt ook voor de flat langs de Prof.mr. P.S. 
Gerbrandyweg,  bekend als ‘Gerbrandyflat’. In opdracht van verhuurder 
WoonFriesland is daar begonnen met een facelift:  eerst zijn aan de ach
terkant bomen en  struiken verdwenen of gekortwiekt voor meer ruimte 
en netheid. Aan de voorkant is nieuwe beplanting aangebracht.

Nu is de beurt aan gevels voor en 
achter. Gerben en Johannes van 
 Douwenga Gevelrenovatie zijn bezig 
aan de achterkant, bij de Begonia-
straat. Ze zijn opnieuw aan het voegen, 
nadat collega’s de oude voegen eruit 
hebben gehaald en schoongespoten. 
Desgevraagd  antwoord Gerben dat 
het   metselwerk er best goed bijstaat. 
Hier en daar moet nog wat worden 
vervangen, maar daar komt een 
 collega voor die  metselaar is. Ze zijn 
nu halfweg en met een week denkt hij 

wel klaar te zijn met deze klus. Hij 

gaat zo weer voegen bovenin, ruimt 
beneden de boel even op en dekt het 
achtertuin terras van twee  woningen 
af met een plaat underlayment die 
steeds meeverhuist voor vallende 
specie. Dan stapt hij in de bak van 
de hoogwerker, schakelt de lift in en 
verdwijnt richting  de dakrand voor 
het volgende voegstuk.
Verderop zit Johannes. Hij voegt snel 
en zeker de muren onder de  beneden 
ramen. Het is even lastig om zijn 
 super vlugge bewegingen goed op 
de foto te vangen. Dan gaan we naar 

de voorkant van de flat, waar  Wouter 
bezig is met een andere klus. Hij 
boort gaten onderin de muur vlak bij 
de grond, schuin naar binnen in de 
steen. Een methode om optrekkend 
vocht te verhelpen en te voorkomen. 
Hij vult zo’n gat met wat ‘kiezelpasta’ 
wordt genoemd. Als het daarmee vol 
zit wordt het gat weer dicht gevoegd. 
Ook boort hij op bepaalde plekken 
de verticale voeg tussen de stenen uit. 
Maakt de opening schoon en stopt 
daar een rvs getand knijpertje in dat 
zorgt voor blijvende  ventilatie in de 
woning. ‘Sju hy past ek  alwer’, zegt 
Wouter. Dan wijst hij naar een eindje 
verderop. Daar staat een  medewerker 
van betonbedrijf  Broersma uit 
Heerenveen te boren of slijpen  
aan een balkon ongeveer midden 
hoog. Balkon- en betonreparaties 
komen nu aan de beurt. Nog even 
en dan zit het gevelwerk er weer op 

voor vandaag en rijden de mannen 
met hun bedrijfsbussen terug naar 
Franeker.

Zaterdag 28 mei stonden om 12 uur 9 kinderen en een aantal  begeleiders 
bij De Fontein klaar om mee te doen met de zwerfvuilactie in de wijk. De 
Groene Apotheek zorgde voor oranje hesjes, grijpers en vuilniszakken. 
De Fontein zorgde voor een lekkere traktatie aan het eind. Een van de 
deelnemers is Michiel (10 jaar). Een aantal vragen aan hem over deze 
actie.

Waarom deed je mee aan deze actie?
Het leek mij wel leuk en ik had toch 
niet veel te doen op deze zaterdag. 
En het is ook nog eens goed voor het 
 milieu om afval op te ruimen.

Hoe wist je dat deze actie zou worden 
gehouden?
We kregen een kaart met een 
 uitnodiging om mee te doen. Deze 
kaart was verstuurd door iemand 
uit onze kerk, De Fontein. Deze kerk 
staat midden in de wijk en één keer 
per jaar doen de kinderen mee aan 
de zwerfvuilactie. Vorig jaar was 
de eerste keer en toen heb ik ook 
meegedaan. Gelukkig was het dit jaar 
mooier weer.

Wat hebben jullie precies gedaan?
We kregen een grijper en er waren 
ook mensen met vuilniszakken 
waar we de troep in konden doen. 
Een paar kinderen hadden plastic 
 handschoenen meegenomen. Dat 
was wel handig. Daarna liepen we 
langs de flats en raapten daar spullen 
op. Na een uurtje hebben we even in 
de speeltuin gespeeld. Dat was wel 
leuk om op de speeltoestellen te gaan 
en te voetballen met elkaar. Daarna 
liepen we terug naar de kerk om daar 
pannenkoeken te eten. Dat was erg 
lekker!

Hebben jullie veel afval geraapt?
Best wel veel zakken vol, maar vorig 

jaar hadden we veel meer troep zoals 
volle bierblikjes, kapotte  glazen, een 
stuk van een fiets en lege chipszakken. 
Er lag dit jaar minder afval. Wat er 
nog wel veel lag: sigarettenpeuken.
 
Ga je volgend jaar weer meedoen?  
Dat weet ik nog niet, maar ik denk 
het wel, want het was best gezellig en 
goed om te doen.
O, ja er zijn ook nog vet leuk foto’s 
(vooral die van het pannenkoeken 
eten!).

Je kunt tegenwoordig zo naar binnen kijken bij De Fontein. Maar 
daarmee ken je de mensen die er komen nog niet natuurlijk. 

Op zondagmorgen rond half 10 zie je 
in ons gebouw aan de Goudenregen-
straat nummer 77 allerlei mensen, 
jong en oud, naar binnen gaan. 
 In een kerk komen mensen van 
 allerlei slag elkaar tegen, dat is een 
van de mooie dingen van een kerk.
Ze hebben samen één doel: 
Ze  houden van God en willen Hem 
eren. Van God houden betekent ook 
dat ze om mensen geven, dat hoort 
bij elkaar. 
Elke zondagmorgen komen we bij 
 elkaar om te zingen en te bidden, 
en te luisteren naar een preek. De 
 muziek maken we zelf, we zingen 
niet alleen onder begeleiding van een 
orgel of piano, maar we hebben ook 
een eigen muziekgroep: Impuls. 
Verschillende mensen hebben 
 verschillende smaken. Er zijn  daarom 
veel soorten muziek te horen in De 
Fontein: van psalmen tot moderne 
liederen, van klassiek tot modern.
De preek gaat altijd over een tekst uit 
de bijbel, maar heeft ook te maken 
met de actualiteit. Want de bijbel lijkt 
misschien een ouderwets boek dat  

 
vooral over vroeger gaat. Als je hem  
goed leest, is de bijbel juist heel 
 actueel. Bovendien vinden we de 
bijbel heel belangrijk omdat het 
een manier is waarop we God beter 
 kunnen leren kennen. Voor de 
 kinderen is de preek vaak nog te 
moeilijk en daarom is er een aparte 
dienst in een andere zaal van de kerk.
Na de dienst is er altijd koffie met 
koek, en af en toe een lunch. De hele 
dienst duurt, tot en met de koffie, 
 ongeveer anderhalf uur.
We zien elkaar ook wel eens door 
de week in de Fontein. Er zijn 
 bijbelstudieclubs, en elke woensdag-
morgen is er koffiedrinken - waar-
bij u als wijkbewoner trouwens 
ook welkom bent! (rubriek Vaste 
 Activiteiten, red.)  De jongeren van 
de kerk hebben ook veel activiteiten 
samen, ze kennen elkaar goed. Wat 
vroeger de kosterswoning was, is nu 
hun plek.
We vinden het belangrijk dat we goed 
contact hebben met de wijk waarin 
het kerkgebouw staat. Daarom doen 
we regelmatig activiteiten samen 

met de wijk. In deze wijkkrant staat 
 nieuws over de zwerfvuilactie en het 
bezoek aan de vrijdagmarkt in mei. 

Wilt u contact met de kerk? Dat kan. 
U kunt op onze website kijken: 
www.defontein058.nl en een e-mail 
sturen. Maar bellen kan ook, bijvoor-
beeld met mensen van de communi-
catie van de kerk: 06-22064228. 

Op de website staan nog meer 
telefoon nummers, voor als u over  
 

een specifiek onderwerp contact wilt 
hebben. Wilt u een keer een dienst 
 meemaken? Dan bent u van harte 
welkom!

Maak kans op een heerlijke taart van Bakkerij van der Brug! 10 vragen, 
waarbij de aangegeven 15 letters uit de antwoorden een nieuw woord 
vormen. Dat is de oplossing van deze puzzel.

Voorbeeld:
Rode bloemen voor een geliefde  
(5 letters, 3e letter), antwoord z (de 
3e letter in rozen). Hierover niets in 
deze Wibo, maar u kunt in uw wijk-
krant wel een aantal antwoorden op 
de volgende vragen vinden.

1.    De bewoners van deze straat  
zitten echt niet allemaal achter 
de planten waarnaar hun straat is  
genoemd (14 letters, 1e letter).

2.    Populaire naam voor de Ververs-
brug bij café Blauwhuis (10 letters, 
5e letter).

3.    Naar deze mooie struik, waar-
van de bloemen vanaf mei een 
 indringende geur verspreiden is 
een straat in onze wijk genoemd 
(8, 1e letter).

4.  1 (3 letters, alle drie)
5.    In Friesland meest voorkomende 

naam, ook de naam van een 
 Adviesburo in onze wijk (7 letters, 
4e letter).

6.    Vormgever van de Wibo (3+9, 4e 
letter).

7.     Zij woonde niet in onze wijk, 
wel in Leeuwarden, is wereld-
beroemd geworden en kreeg een 
 standbeeldje op de Kelders (4+4, 
5e en 6e letter).

8.    Klein joods monument, links aan 
het begin van de Hoeksterendse-
brug (10 letters, 7e).

9.    Onze wijkverpleegkundige (5+9 
letters, 5e).

10.  Begint met een hoofdletter en 
eindigt met een punt (3 letters, 
alle drie).

Stuur de oplossing met uw 
adresgegevens voor 1-11-2016 naar 
christina.dijkstra@hotmail.com of 
deponeer uw oplossing in de 
brievenbus in de Dahliastraat 44. 

De winnaar wordt in de volgende 
Wibo bekendgemaakt. Ook op de 
website www.wiboleeuwarden.nl en 
op onze facebook pagina 
www.facebook.com/wiboleeuwarden 

De winnaar wordt door loting 
bepaald en wij nemen persoonlijk 
contact op.

De Fontein in onze wijk

Windmill 
 studenten 
home is vol
Per 1 augustus is de grondig 
verbouwde Nieuwe Terp 
opgeleverd. Het fraai ogende 
gebouw aan de Goudenregen-
straat, met aangrenzen de tuin en 
 parkeervakken, is af. 
Beheerder Piet Westra laat weten 
dat alle 125 studio’s inmiddels zijn 
verhuurd.
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Iedere dag controleren wij bij supermarkten of onze prijzen écht de laagste zijn. Ook 

voor groente en fruit. Vind je bij een supermarkt in de buurt hetzelfde product tegen 

een blijvend lage prijs? Dan passen wij onze prijs aan en krijg je het product gratis. Kijk 

voor de spelregels van de laagsteprijsgarantie op jumbo.com/7zekerheden.

Gegarandeerd de laagste prijs

 Jumbo, LEEUWARDEN, .

Zelfstandig wonen?
Samen maken we het mogelijk 

Palet brengt mensen bij elkaar. Zo ook mevrouw Kuiper en buurvrouw Jeltsje. 

Ze helpen elkaar nu regelmatig een handje. Ook bij het bakken van een lekkere 

appeltaart volgens grootmoeders recept! En met een beetje ondersteuning en zorg 

van Palet, hoopt mevrouw Kuiper dit nog lang zelfstandig te kunnen doen.

Met een warm hart en professionele ondersteuning maak je wensen waar.

www.paletgroep.nl thuiszorg | verpleging & verzorging | dienstverlening

                      www.eyecreations.nl   Leeuwarden  |  T 06 - 24 37 24 99

Huisstijlen • Folders / flyers • Advertenties
Webdesign • Drukwerk • Belettering

BakkerijVanderBrug

Goudenregenstraat hoek Pioenstraat 24  Leeuwarden  Bel (058) 212 82 00   
www.bakkerijvanderbrug.nl

De bakker
  in uw buurt!

Foto’s: WIBO

Foto’s: WIBO

Foto’s: Mieni van der Meer

Creatief Textielcafé draait op volle toeren

Sint Jozef naar de markt

Sinds 5 september tikken de breinaalden alweer op maandagochtend 
in het WOP. Niet alleen 1 recht 1 averecht. De dames werken aan eigen 
of gezamenlijke projecten op textielgebied en gebruiken allerlei tech
nieken.  Riekie maakte een stoffen inktvis en bekijkt hem even kritisch.  
Ondanks haar door ziekte vergroeide handen, maakt ze hele mooie 
dingen. ‘Ik hou dit niet zelf hoor, als WZC Sint Jozef weer een bazaar 
organiseert, halen ze het bij mij op voor de verkoop.’

Désirée haakt na jaren weer, nu aan 
een kinderwagendekentje. ‘Er komen 
2 baby’s bij in de familie en ik vond 
het leuk om een blauwe en een roze 
te gaan maken.’
Annie punnikt graag en verwerkte de 
strengen tot een decoratief vliegen-
gordijn. 
Op 27 juni werden 11 gehaakte de-
kens ingeleverd bij het team ‘Deken-
project’ in de Hofwijk. Tineke, Co, 
Yvonne en Tiny begeleidden Roait-
ske, die de stapel overhandigde aan 
teamlid Janet Alkema. Ook Leny,  

 
Jelly en Femke haakten mee. Tineke 
maakte dekens van al die vierkantjes. 
Hoeveel nog Janet? ‘Ons einddoel is 
Guinness Book of Records: 10.000 
dekens van 140 x 200 aan elkaar als 
één grote deken en dat gaan we ha-
len! We hebben nu ruim 700 dekens 
binnen.’ Sinds de start en dankzij so-
ciale media haken ook wereldwijd 
deelnemers aan bij dit project in het 
kader van Culturele Hoofdstad 2018.
Een beneden wand van het WOP 
vroeg om iets gezelligs en ook om 
extra geluiddemping, vond het wijk-

panel WIBO. Elf dames gingen met 
Roaitske om de tafel en besloten een 
wandkleed te maken dat zou bestaan 
uit rechthoeken van ca. 30 x 40 cm. 
Het werd een kunstig en vrolijk  ge-
heel. Riekie, Jelly, Co, Leny, Tineke, 
Annie, Catrien, Désirée, Maaike en 
Yvonne werkten eraan mee. Roaitske 
en Yvonne zorgden dat er een frame 
met deken aan de achterkant kwam 
(voor extra demping) en een ‘slúfke’  
met de namen van de maaksters.  

Werkmateriaal gevraagd 
Door alle activiteiten is het materiaal 
bijna op. Daarom de vraag aan de 
lezers: “Hebt u wol of ander textiel 
voor ons?”  U kunt uw donatie bij 
ons langsbrengen: iedere maandag-
morgen tussen 10.00 en 11.30  in 
het WOP, Pieterseliewaltje 6 of bel 
 06-34299785. 

Wie zijn wij?
Creatief Textielcafé: 
Annie Renting, Catrien Harmsen, 
Co van  Koeveringe, Désirée 
Gunneweg, Femke Miedema, 
Jelly Dijkstra, Leny Lokkerbol, 
Maaike Zwerver, Petra Miedema,
Tineke van der Molen, Riekie de Jong 
en Tiny Dijkstra. 
Begeleiding: 
Roaitske Hoekstra-Slofstra en
Yvonne Geveke.

Ongewone drukte in de hal van Sint Jozef, op 27 mei, ’s morgens om 
half negen. Maar liefst 27 bewoners en omwonenden van Sint Jozef, 
verzamelden zich voor een wandeltocht naar de vrijdagmarkt in de 
stad. Ze waren extra vroeg opgestaan en hadden eerder ontbeten om op 
tijd klaar te zitten in hun  soms geleende  rolstoel.

Ook de vrijwilligers waren present en 
voegden zich bij “hun” partner: voor 
sommigen een eerste kennismaking. 
De mensen van de leiding – Sjonny 
(Sint Jozef), Germen (De Fontein) en 
Gerard (stichting Present) -  liepen 
heen en weer met papieren, aanwij-
zingen en goede raad. De 30 vrijwil-
ligers kwamen uit verschillende hoek: 
familiekring, stagiaires en personeel 
Sint Jozef, wijkbewoners, De Fontein, 
maar ook 3 jonge mannen uit het  
AZC/WTC: Abdelilah, (maatje van  

 
mevrouw De Jong), Diaa  Mawaldi, 
(maatje van mevrouw Kingma) 
en (Khaled, maatje van mevrouw  
Rinia). Via stichting Present hadden 
zij zich enthousiast aangemeld voor 
deze activiteit. 

Om negen uur ging het gezelschap 
via 2 routes op weg naar het  Zaailand. 
 Ondanks sombere  weerberichten 
straalde de zon uitbundig en de 
 stemming was opperbest. Wat een 
genotje: even in een andere  omgeving 

dan “thuis”, oude herinneringen 
ophalen, de geuren opsnuiven, 
wat lekkers kopen en bekenden 
 terugzien. We zagen een prachtig 
boeket bloemen, zomerfruit, koek 
en kaas voorbij komen, voorop de 
rolstoelen. En verder het nodig in de 
tassen natuurlijk!

Tegen elf uur was het weer tijd om 
te vertrekken. Na een frisse afdronk 
ging het huiswaarts naar Sint Jozef, 
waar de koffie wachtte met een 
 heerlijke vruchtenslof erbij.

“Een mooi uitje en voor herhaling 
vatbaar!” klonk het na afloop.

Huizen te koop aan de Ee
Animo voor de geplande huizenbouw aan de Ee was er wel op 14 juli 
jongstleden. Om kwart voor vier zag Mieni (namens WIBO wijkkrant) 
de eerste mensen al arriveren bij de witte partytent op het groene 
terrein. Mevrouw Simone Hoekstra en Hendrik Fokkema (Hoekstra 
Makelaardij), Benno van der Heide (De Hypotheker) en Toine de Kok 
(projectmanager Le Clercq Planontwikkeling) gaven daar van 16.30 tot 
18.00 uitleg aan de belangstellenden.

‘Het aantal mensen viel ons tegen. 
Maar zo vlak voor de vakantietijd is 
dat misschien niet verwonderlijk. 
Velen zijn dan druk bezig om op reis 
te kunnen gaan en schuiven wellicht

zoiets belangrijks als het kopen van 
een huis even voor zich uit. Nu is voor 
de werkende mensen en  scholieren 
het gewone leven weer begonnen en 
pakken we met elkaar de verkoop-

plannen verder op,’ meldt De Kok. 
‘We verwachten dat dit uiteindelijk 
zeker zal leiden tot tevredenheid.’



10

Wijkkrant jaargang 5, nr 17

11

Foto: WIBO

Jong en oud op kinderboerderij

Nieuw schoolgebouw voor de Prins ConstantijnschoolJohans WIBO tas aan de wilgen

Op 17 juli scheen de zon weer eens heerlijk na een aantal bewolkte 
dagen. Maar liefst 45 mensen, jong en oud uit onze wijk,  togen ’s 
middags naar de kinderboerderij. Anita en Heidy van de activiteiten 
commissie waren blij verrast met deze opkomst.

Voor het eerst waren ook  bewoners 
van Sint Jozef van de partij. 
Het  mogen voeren en aaien van 
de  dieren, maar ook het omringd 
worden door spelende kinderen is 
leuk als je zelf niet zo goed meer uit 
de voeten kunt. Voor iedereen was 
het genieten die middag.

Het hele schooljaar 2016/ 2017 zijn we nog actief in onze beide 
 schoolgebouwen in de Vrijheidswijk en Oud Oost. 
Op het moment van schrijven is de planning dat alle kinderen na de 
zomervakantie van 2017 les zullen krijgen in het oude gebouw van 
basisschool Oud Oost.

Wat gebeurt er dan met het school-
gebouw aan de Willem Sprengerstraat, 
nu de Prins  Constantijnschool, maar 
bij veel mensen beter bekend als de 
Koningin Emmaschool? 
We weten het nog niet. Blijft een stuk 
van het markante gebouw staan? 
Gaat alles plat en komt er een nieuw 
gebouw? Blijft de school op deze 
plaats op de kavel? Of gaat dat anders 
worden? We weten het nog niet!

Wat we wel weten is dat de nieuw-
bouw begeleid wordt door Bureau 
Lindhorst, dat we terugkomen op het 
terrein aan de Willem Sprengerstraat, 
dat Sinne Kinderopvang graag met 
ons in zee wil om een Integraal Kind 
Centrum (IKC) in te richten waar 
alle kinderen van 0-12 jaar de hele 
dag welkom zijn, dat de bouw vanaf 
januari 2018 zal beginnen, dat we 
prachtige onderwijskundige   plannen  
 

 

hebben als basis voor de school van 
de toekomst en dat we  kinderen, 
ouders en omwonenden zullen 
 betrekken bij de vormgeving van het 
nieuwe gebouw.

Het wordt een spannend en uit-
dagend proces waar we als team heel 
veel zin in hebben. We houden u op 
de hoogte!

Hartelijke groet,
Rita de Groot, directeur

Ons bezorgteam doet trouw 4x per jaar wat moet gebeuren voor de 
wijkkrant. Het zijn mensen die niet zo nodig in het zonnetje hoeven te 
staan. Toch melden we langs deze weg dat Johan de Vries is gestopt met 
bezorgen. Hij woont al sinds 2013 niet meer in onze wijk, maar bleef 
toch nog iedere keer meehelpen.

“Het is mooi geweest,” zei hij bij het 
ophalen van zijn route voor WIBO 
16. Sinds 2002 bezorgt hij al zijn route 
Geranium- en Anemoonstraat. Spott, 
zijn hond, vergezelde hem zolang het 
beestje kon. Zijn vrouw Anneke was 
ooit begonnen als bezorger van het 
Sprenger Nieuws, zoals de wijkkrant 
toen heette, maar kreeg het te druk 
met haar gezin. “Toen nam ik het 
stokje over. Ik ga ervan uit dat voor 
mij nu iemand anders de wijkkrant 
zal gaan rondbrengen.” Dat zal ook 
zeker lukken. Johan zijn lijfspreuk 
is: Als je denkt dat je het alleen kunt, 
ben je op de verkeerde weg. 

In de wijk voelde hij zich in zijn 
nopjes, te midden van enthousiaste 
vrijwilligers, in de weer met leuke 
 activiteiten voor oud en jong. Hij 
heeft een neus voor mensen die wel  

 
mee willen helpen. ‘Maar je moet ze 
wel vragen, ze komen niet vanzelf 
naar je toe”. 

Zo heeft hij heel wat vrijwilligers 
aangebracht in de afgelopen jaren.
Acties als de spontane ijsbaan, de 
kruidentuin, de zomerspeldagen, 
schoonmaakacties in de wijk: 
Johan was van de partij en vaak was 
hij ook de drijvende kracht op zo’n 
dag, met zijn lange lijf en zijn vrolijke 
praatjes en de manier waarop hij de 
 organisatie meehielp om de boel in 
juiste banen te leiden.

Johan, we wensen je nog een fijne tijd 
aan het Zaailand,  bedankt en het ga 
je goed!

De redactie

Pasta, geroosterde paprika & feta
De vakantie is voorbij, tijd voor weer een overheerlijk recept die 
makkelijk klaar te maken is. Dit keer één van Jamie Oliver Pasta, 
geroosterde paprika & feta. Heerlijk met een lekker stukje vlees of een 
salade.

Ingrediënten:
• tagliatelle
• olijfolie
• sjalot ringen
• knoflook
• rode paprika
• blokjes feta
• citroensap
• peper en zout

1.   Kook de tagliatelle volgens de in-
structies op de verpakking, laat 
uitlekken en houd apart.

2.  Verhit ondertussen de olijfolie in 
een pan op middelhoog vuur, voeg 
de sjalot ringen en knoflook toe en 
fruit ze in 2–3 minuten zacht op 
laag vuur.

3.  Roer de stukjes paprika en de 
oregano erdoor, voeg zout en  peper 
toe en verwerk dit alles in een 
 keukenmachine tot een  mengsel 
met kleine stukjes erin. Schenk 
het over de uitgelekte  tagliatelle en 
schep de pasta om tot alle linten 
met saus zijn bedekt.

4.  Maak het gerecht af met 
de feta, een drupje 
olijfolie en een 
scheutje citroensap.

Eet smakelijk!

Nieuwe DGA tuin krijgt al vorm
Op een rustige zondagmiddag in 
 augustus dwaalde ik even rond op 
de nieuwe locatie van de tuin van De 
Groene Apotheek. Net als de vorige 
nu weer op een mooi plekje aan de 
Ee, maar dan achter de voetbalkooi 
op het Pieterselieparkje. Het is al 
goed te zien waar het  toekomstige 
terras en de kruidentuin zullen 

komen. Daar omheen de  prachtige 
organische vormen met  allerlei 
 bloemen,  kruiden en groente planten. 
Bij het planten is gekeken naar  welke 
soorten graag bij elkaar staan en 
naar een natuurlijke manier van 
 bestrijden van ongewenste  insecten, 
nodig voor een goede groei.
Er wordt heel veel werk verzet 

door het DGA team met hulp van 
 allerlei vrijwilligers. Als deze krant 
 verschijnt is het werk in de tuin al 
weer een maand verder. Hopelijk zijn 
dan ook meer enthousiaste mensen 
uit de wijk aan de slag gegaan. 
Opgeven of meer info? 
Bel, sms of WhatsApp naar 
Inge Koch 06-24711013.

Foto: Gina Boonstra

Kleurrijke droom
Iedereen kent dat wel: Je wordt net 
wakker uit een afschuwelijke droom 
en langzamerhand dringt het tot 
je door dat het helemaal niet waar 
is. Gelukkig maar! Je zweeft niet 
door de lucht met een parachute 
die niet opengaat, je bent helemaal 
niet met je tenen verstrikt geraakt 
in de  waterplanten zodat je dreigt te 
 verdrinken en zelfs je  schoonmoeder 
staat niet naast je bed met een 
 opgeheven vinger… Je kunt weer 
 opgelucht ademhalen.
Maar geloof het of niet, meestal heb 
ik juist heel mooie dromen: in full 
colour en dolby surround. Zoals 
deze: Leeuwarden 2018, hoorde ik en 
harder: Leeuwarden 2018 en nog eens 
harder en duidelijker: Je moet eens in 
de Bloemenbuurt gaan  kijken!

Dromerig stond ik op uit een 
 bloembed vol goudsbloemen en 

dwaalde door de Bloemenbuurt. 
Achter metershoge geraniums in alle 
soorten en kleuren langs liep ik een 
straat in die vol stond met pimpel-
paars gekleurde anemonen. Linksaf 
was een straat die heerlijk geurde 
door de vele meidoorns. Ik passeerde 
een straat met imposante dahlia’s 
toen het langzaam begon te regenen. 
Geen gewone regen, maar een regen 
van goudgele bloemetjes.

Toen ik verder liep viel er steeds 
meer uit de lucht. Een schoolklas liep 
langs met een echte meester die zijn 
 leerlingen aanschouwelijk  onderwijs 
gaf over planten en  bloemen:  Jongens, 
dit is dan de  Goudenregenstraat en 
jullie begrijpen nu ook wel waarom 
deze straat zo heet.

De wijk was één grote bloemenzee. 
Prachtige lelies in de Leliestraat, 

de Akeleistraat vol akelei en wat 
doen ze met al die papavers in de 
 Papaverstraat? Het was een droom 
waaraan nooit een einde had moeten 
komen, zo mooi! 

Ik werd pas wakker bij het 
 Pieterseliewaltje, bij de WOP, onze 
wijkontmoetingsplaats, met een 
 bosje peterselie in mijn hand voor in 
de soep en over de peentjes.

Opgewekt zong ik onder de douche: 
Koolraap en lof, schorseneren en 
prei. 
Drs. P. zelf had het nauwelijks mooier 
kunnen zingen.

Leo Warder

Foto’s: WIBO
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  Nieuws uit de Fontein Goudenregenstraat 77
 
 Zondag  9 oktober Sing-In met Remco Hakkert Band and Vocals aanvang 19.00 uur
    Iedereen is van harte welkom
 Zaterdag   10 december ‘Met een knipoog naar Kerst’ met 
    Ensemble MichtaM & Gospelduo Glenn en Jose aanvang 19.30 uur

  Activiteiten Sint Jozef 

 Zondag  18 september Optreden van Muziekgroep THC Oostergoo 14.30-16.00 uur

  Activiteitencommissie

 Zondag  2 oktober Kegelen met bewoners in Sint Jozef 0 – 12 jaar 
    14.30 tot 16.00 uur in St Jozef - Eestraat 15
 Zondag   23 oktober Kinderbingo in het WOP 0-12 jaar  
    14.30 tot 16.00 uur in het WOP
 Zondag   6 november        Spelmiddag met hapje en drankje in het WOP 0-12 jaar 
    14.30 tot 16.00 uur in het WOP
 Vrijdag   11 november Sint Maarten in de wijk bericht volgt
 Zondag   20 november ………… bericht volgt
 ……..  ........... Sinterklaasfeest bericht volgt

  DGA (De Groene Apotheek)

 Zaterdag  24 september Viswedstrijd aan de Ee,  tuin Sint Jozef start 10.45 uur
    Waterdag rondom WZC Sint Jozef - Eestraat 15 11.00 – 16.00 uur  
 Woensdag  28 september Tuindag Eestraat en omgeving 14.30 – 17.30 uur
 Woensdag  26 oktober Tuindag Meidoornstraat / Papaverstraat 14.30 – 17.30 uur

Agenda
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud

Kijk op WIBO facebook en 
website voor meer info


