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                             Redactie WIBO krant
                             Pieterseliewaltje 6
                             8922 AC Leeuwarden 
 Telefoon 06-20 86 92 67

Kopij: wijkkrant@wiboleeuwarden.nl
Oplage:  2000 stuks
Distributie: WIBO bezorgteam

Vormgeving: 

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

Drukwerk: 

T (058) 233 00 00      www.dekkercreatievemedia.nl  

Administratie: 

T 06-27 40 89 51

Belangrijke contactgegevens

Wijkpanel          06-83 32 12 31

 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 Groene Apotheek 06-24 71 10 13

De deadline voor het aanleveren van 
kopij voor de volgende editie is: 
15  augustus 2017

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
v.a. 13.00 Zwerfvuilaktie ****** Achter de WOP Inge Koch inge.koch@live.nl 06-24711013
14.00-16.00 Tuinieren De Groene Apotheek Inge Koch inge.koch@live.nl 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 inge.koch@live.nl 06-24711013
13.00-17.00 Ruilwinkel op afspraak De Groene Apotheek Inge Koch inge.koch@live.nl 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 inge.koch@live.nl 06-24711013
13.00-17.00 Ruilwinkel op afspraak De Groene Apotheek Inge Koch inge.koch@live.nl 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 inge.koch@live.nl 06-24711013
14.30-17.30 Tuindag ******* In de wijk Inge Koch inge.koch@live.nl 06-24711013
13.00-17.00 Ruilwinkel op afspraak De Groene Apotheek Inge Koch inge.koch@live.nl 06-24711013
15.30-16.30 Sport en Spel    Pieterseliepark     Anita Santinga - anita.1980@live.nl  06-83321231
15.30-16.30 Viskraam**** St. Jozef  Maaike Schootstra 058-2890289
DONDERDAG 
v.a. 10.00 Wandelgroep BBOG WOP anita.1980@live.nl 06-83321231
13.00-17.00 Tuinieren De Groene Apotheek Inge Koch inge.koch@live.nl 06-24711013
13.00-17.00 Ruilwinkel op afspraak De Groene Apotheek Inge Koch inge.koch@live.nl 06-24711013
14.00-16.00 Inloop spreekuur Cambuurplein 1 Jos Bouwhuis 058-3030403
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 inge.koch@live.nl 06-24711013
13.00-17.00 Ruilwinkel op afspraak De Groene Apotheek Inge Koch inge.koch@live.nl 06-24711013

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

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

Foto: WIBO

Open Dag in Sint Jozef
Heel wat bezoekers gingen – op 18 maart tijdens de Open Dag in WZC 
Sint Jozef – bij infotafels langs om vragen te stellen over gezondheids
problemen en hoe er mee om te gaan. Ook was er informatie over een 
eigen kamer in het huis, over Kleinschalig Wonen, over de afdeling 
Psycho Geriatrie en over zorg en hulp in je eigen (of aanleun) woning. 

Voor de dorstige kelen was er thee 
en koffie aan de gezellige huisbar in 
het nieuwe zitgedeelte in de hal met 
de kleine tafels en stoelen.  Robby, 
Jelle, Bert en Meindert zorgden voor 
muzikale omlijsting. Met hun gitaar 
en verzoeknummers brachten ze de 
mensen aan het lachen en aan het 
zingen.

Verderop in de grote eetzaal was het 
poortjesspel aan de gang voor de 
bewoners en aan de tafel van de 
adoptietuintjes kon je planten raden 
van foto’s en zaaigoed bewonderen.

Al met al een leuke en leerzame 
 middag.

Van de redactie
Beste lezer,

Dankzij een aantal trouwe 
 adverteerders en bijdragen voor 
aangeboden teksten door belang-
hebbenden, verschijnt de wijkkrant 
nog ieder kwartaal. Het aantal 
verkochte advertenties is echter te 
weinig om de huidige full  colour 
krant ook volgend jaar nog te 
 kunnen blijven maken. We  zoeken 
dit jaar dus naar een goedkopere 
uitvoering voor 2018 om toch 
verder te kunnen blijven gaan met 
het gratis huis-aan-huis wijknieuws 

voor Oldegalileën Bloemenbuurt.
Mocht u als lezer de wijkkrant 
 willen steunen: stuur dan uw gift 
naar NL15 INGB 0006 8030 39 ten

name van stichting WIBO 
wijk krant. Alle beetjes helpen. 

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Nieuwbouw IKC Prins 
 Constantijn krijgt vorm
Bij het bouwproject voor het IKC ( Integraal Kindcentrum red.) bij 
de Prins Constantijnschool is een ontwerp geselecteerd van bureau 
De Zwarte Hond (Groningen/Rotterdam). De bouw vindt plaats op 
de bestaande locatie van de school aan de Willem Sprengerstraat. 
Uitgangspunt is dat de karakteristieke Amsterdamse School 
elementen van het huidige gebouw worden geïntegreerd in de 
 nieuwbouw. 

Ook de groepen van de Prins 
Constantijnschool die nu les krijgen
aan de Droppingstraat verhuizen 
naar dit nieuwe IKC. De Prins 
 Constantijnschool verlaat in de 
zomervakantie beide huidige 
 locaties en er wordt  

 
vanaf september tijdelijk lesgegeven 
in het vrijkomende schoolgebouw 
aan de Goudenregenstraat.

Bron: Rita de Groot, 
directeur Prins Constantijnschool

“De start van de huizenbouw aan de Ee is vertraagd. Dit kost tijd en 
geld. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging 
van de damwand bleek dat de grond er pal achter toch nog vervuild 
was.” 

Grondeigenaren Le Clercq Plan -
ontwikkeling b.v.  en de gemeente 
brengen de aard en de omvang van 
de verontreiniging  samen in kaart 
en maken een stappenplan voor de 
sanering. “Daarna wordt  duidelijk 
wanneer de bouw echt van start kan 
gaan,” aldus Toine de Kok, project-
leider. 

Desgevraagd bevestigt  Gemeente 
Leeuwarden de  geble ken rest-
 vervuiling: “Omdat dit een bouw  -
terrein is dat volledig achter hekken 
ligt, is er geen gevaar voor de volks-
gezondheid”.
Wanneer u dit bericht leest, is de 
bouw misschien al hervat (red.)

Connie Buijs

Start huizenbouw aan de Ee 
 vertraagd

Foto: Carla Veld

Pergola project
Als alles gaat zoals gepland staat bij het verschijnen van deze krant 
boven het bankje aan de Oldegalileën/Violenstraat een Pergola. 
Op verzoek van omwonenden. Ook bij volle zon kan er nu dus op het 
bankje plaats genomen worden. 

De Groene Apotheek heeft ook 
druivenstruiken bij de Pergola 
 geplant waar van gesnoept kan en 
mag worden.
We willen graag weten van andere 
wijkbewoners of zij ook een bankje 
in hun buurt willen hebben waar een 
Pergola niet zal misstaan.

In samenwerking met het wijk-
projectteam en Meubel Atelier 
 Leeuwarden kunnen we dan even-
tueel daar ook een Pergola plaat-
sen. Mail uw  verzoek naar Sjoerd-
jelle2010@live.nl

Sjoerd Jelle Wiersma

Een verrassende aanblik: de houten ombouw met groen rondom de buitengevel van Bakkerij 
Van der Brug. “We hebben dit gedaan om het buitenom wat fleuriger te maken”. 

Aan de Goudenregenstraat zijn zitbankjes tus-
sen de plantenbakken  geplaatst. “Bestemd voor 
mensen die even wat op willen eten”, aldus Clara 
van der Brug. De bestrating wordt nog vernieuwd. 

De muurtuin aan de gevel van de Pioenstraat: een 
prachtige natuurlijke blikvanger.

Facelift pui Bakkerij Van der Brug 

Foto: WIBO
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Update verkeer en veiligheid
Bewoners van de Goudenregenstraat tussen Meidoorn en Pioenstraat 
hebben nu ook Blauwe Zone! Gefeliciteerd met jullie keuze! 

Wie in de wijk Oldegalileën woont 
en geen blauwe steentjes in de 
straat heeft, kreeg huis aan huis een 
 enquête in de bus over de wenselijk-
heid van BZ. De resultaten ervan 
worden nu door de gemeente ver-
werkt.  Over een jaar zal duidelijk 
zijn of de gemeenteraad kiest voor  

 
een nieuw parkeerbeleid of toch 
alles bij het oude laat.
De meeste schoolgaande basis-
school kinderen in onze wijk 
gaan nog voor de zomervakantie 
 verhuizen. Van Oud Oost gaan ze 
naar de nieuwbouw Aventurijn in 
de Tjerk Hiddesstraat. 

Tijdelijk gaan de kinderen van 
de Prins Constantijn naar de 
 vrijgekomen school aan de
 Gou den regenstraat. 
Zo kan hun  eigen schoolgebouw 
aan de  Willem Sprengerstraat 
 ingrijpend worden verbouwd.
Het is hard nodig dat fietsende 
kinderen goed worden gezien 
door automobilisten in de Gou-
denregenstraat en dat de zebra een 

veilige oversteek wordt! In overleg 
met de gemeente en met de school 
werken we aan verbetering van 
hun veiligheid op korte termijn.

Foto: WIBO

Foto: WIBOFoto: WIBO

Taart voor de  
prijswinnaar 
Piet Blom was deze keer de 
winnaar. Hij nam de taart in 
ontvangst en wilde er ook wel 
even mee poseren in de serre 
van zijn huis. 

Even later kwam de thee op tafel. 
We mochten ook een stukje taart 
mee proeven. “Heerlijk! Fijne 
bakker hoor en zo lekker dichtbij 
he?” zegt Joke, zijn vrouw. Piet 
is bijna  gepensioneerd als dak-
dekker. 

Hij is  opgegroeid in de Hoekster-
straat. “De oude  Hollander 
kwam altijd bij ons thuis.” 
Het echtpaar heeft eerst 21  
jaar in de Meidoornstraat 
 gewoond en nu alweer 20 jaar 
aan de Goudenregenstraat. Ze 
waren jaren  achtereen heel actief 
in de wijk bij feesten en andere 
 activiteiten. Nu doen ze het een 
beetje rustiger aan en  genie ten 
van hun kleinkinderen en van 
tochtjes in de natuur.

Paprika-tomaten soep met basilicum

Regentonnen in de Lekkumerstraat

Een heerlijk soepje wat ook prima in te vriezen is!

Ingrediënten:
- 2 rode paprika’s
- 1 blikje tomatenblokjes
- 1 klein blikje tomatenpuree
- 1 flinke ui
- 1 á 2 teentjes knoflook
- 1 liter bouillon
- 1 flinke theelepel paprikapoeder
- crème fraise
Naar smaak: vers gehakte basilicum, 
peper, zout, sambal, ketjap, suiker.

1  Snipper het uitje en hak de  
knoflook fijn. 
Fruit het uitje en de knoflook in 
de olijfolie samen met de paprika-
poeder in een soeppan.

2  Snijd de paprika en voeg deze in 
de pan samen met de tomaten-
puree en de tomatenblokjes.  
Bak dit kort mee.

3  Giet de ondertussen aangemaakte 
bouillon erbij en laat dit 25 
 minuten koken.

4 Pureer de soep met een staafmixer.
5  Breng de soep naar eigen keuze 

op smaak met de sambal, ketjap, 
 suiker, peper, zout en de crème 
fraise. 

Vlak voor het serveren kun je de 
gehakte basilicum bijvoegen.

Eet smakelijk!

In de Lekkumerstraat zijn begin mei acht mooie houten regentonnen 
van 220 liter geplaatst. Dit als pilot, mogelijk komen ze ook in de andere 
straten van dit prachtige wijkje. Eén regenton bedient drie huizen: het 
middelste bij de regenpijp en de buren links en rechts.

Dit milieuvriendelijke initiatief is 
begonnen bij Klaas Visser en via 
 Sociaal Wijkteam en Gemeente 
overgenomen door Elkien. Hij is 
 anderhalf jaar bezig geweest met een 
handtekeningenactie bij de bewo-
ners. Klaas is geen onbekende in 
de wijk. Hij woonde eerst aan de 
 Oldegalileën-kant en zat zo’n vijftien 
jaar in het toenmalige wijkpanel. In 
die tijd werd er over gedacht deze 
huisjes van W.C. de Groot, eigendom 
van Eigen Brood, af te breken. Samen 
met anderen zorgde Klaas ervoor dat 
de huizen er nu nog staan, inclusief  

 
de oude waterput, en op de monu-
mentenlijst zijn geplaatst!
Klaas is 63 jaar.  Hij was 20 jaar 
schilder, 19 jaar conciërge en 
toneelmeester bij Tryater en 2 jaar 
klusjesman in de zorg. Hij is nu 
 vrijwilliger in bejaardencentrum de 
Hofwijk.
Voor het plaatsen van de regen-
tonnen wil Klaas iedereen die heeft 
meegewerkt vriendelijk bedanken.

Leo Stam

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

Test nieuw kliko ophaalsysteem Wijkactiviteit Pasen
Nu eens even niet tuinieren, maar genieten van de zon, het groen en 
elkaar op het terras aan het water. 

Op 3 april om 10.15 uur ‘bliept’ 
een filmpje binnen via onze buurt 
Whats App groep. Zojuist gebeurd: 
een grote SF-achtige auto omarmt 
twee grijze containers aan de zijkant 
en tilt ze soepeltjes op, kiept ze om 
en  leegt ze… Later rijdt de bekende 
rode  Omrin-wagen langs om de 
groene containers te legen.  Chauffeur 
 Melwin legt uit dat dit een proef is. 
“Als het goed werkt, wordt dit over de 
hele stad uitgerold. 

Onze rode wagens gaan er met 2 jaar 
uit. Dan gaat het voortaan met die 
nieuwe en is het de ene week grijs 
en de andere week groen.”  Samen 
met zijn collega’s Vincent en  Martijn 
 leegt hij de groencontainers op de 
 vertrouwde handmatige ‘sjouw en 

plaats’ methode.  De lege grijze kliko’s 
staan keurig recht per duo aan de 
stoeprand - een beetje beduusd lijkt 
het, net als ik. 

Connie Buijs

Een paastekening inkleuren, eieren verven, een bakje met 
kuikentjes maken en samen paaseieren zoeken. Het was een 
 gezellige boel zondag 9 april in wzc St. Jozef.

Onder het genot van een  kopje 
 koffie, een glaasje limonade en 
natuur lijk een hele hoop  paaseieren 
was de middag zo maar om. 
Het is mooi om te zien hoe jong 
en oud samen kunnen genieten 
van  dezelfde acti viteit en beide 
net zo fanatiek zijn bij het zoeken 
naar de paaseieren. Dat de zon er 
voor  gezorgd had dat een aantal 
eieren bijna veranderd waren in 
 chocolademelk mocht de pret niet 
drukken!

Foto: WIBO Foto’s: WIBO

Restaurant Hartig verhuist naar Sint Jozef
Restaurant Hartig is vorig jaar  ontstaan, toen Ina Veenstra met de 
andere vrijwilligers na Resto van Harte onder een andere naam  wilde 
doorgaan met het serveren van betaalbare diners. 

Veel buurtbewo ners vonden op 
 dinsdag- en donderdagavond hun 
weg naar Het Nieuwe Hoek.

Deze locatie is helaas vanaf 1 juni 
niet meer beschikbaar. Restaurant 
 Hartig stopt even, maar gaat op 20 
juni  verder in Sint Jozef, waar een   

 
perfecte keuken is en ruimte voor  
zo’n 60 mensen aan de eettafels. 
Hier kun je voortaan elke dinsdag- 
en woensdagavond om 18:30 uur 
 genieten van een gezond 3-gangen-
diner met afsluitend een kopje koffie 
en tegen betaling een drankje bij het 
eten.

De prijs van het diner blijft vijf euro 
en wilt u er ook eens bij zijn dan 
bent u van harte welkom! Wel op tijd 
 aanmelden via de website: 
www.restauranthartig.nl en op tijd, 
18:30 uur, aanschuiven!
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Mevrouw Tettie AltingHuijser

Met de koeken in de hand bellen 
we aan en de deur zwaait al open.  
Even later zitten we binnen aan een 
lekker bakje koffie. Mevrouw vertelt 
 enthousiast over het mooie uit-
zicht dat ze heeft en dat haar man 
zich al meteen thuis voelde toen ze 
 destijds, nu 9 jaar geleden, dit huis 
bezichtigden. Hij keek even op het 
balkon. Er liepen bekenden langs 
en het voelde meteen goed. Na 6 
jaar in de Anjelierstraat gewoond 
te hebben en 36 jaar in de Willem 
Sprengerstraat, was dit een prima 
 keuze, en dat is het nog steeds. 
Mevrouw wijst de gebouwen aan; 
ze geniet van het klokgeluid van de 
 vertrouwde Bonifatiuskerk.
Sinds 6 jaar is ze weduwe. De  kinderen 
en kleinkinderen wonen gelukkig 
vlakbij en komen vaak langs bij haar.  

 
Mevrouw houdt van gezelligheid.  
Eigenlijk zou ze vanmorgen  op de 
fiets naar de stad, koffiedrinken bij 
de Hema, met oude  bekenden van 
de duivenclub. Vorig jaar is  mevrouw 
op I-pad cursus geweest, deze kan 
ze niet meer missen en doet er ook 
Word Feut mee met familie en 
vriendinnen. Ook laat ze soms het 
hondje van de beneden buren even 
uit. ‘Ik kom tijd te kort’. Op de vraag 
of ze het naar de zin heeft in de wijk 
 antwoordt  mevrouw: ”anders had 
ik hier niet zo lang gewoond”, al 
 rekenend komen we uit op meer dan 
51 jaar. Het enige wat ik weleens  mis 
is het gezellige straatje van vroeger: 
even  zwaaien voor de ramen, naar 
binnen en een praatje. Maar ik woon 
hier fijn, zonder drempels en alles 
gelijkvloers, dus ik hoef hier niet zo 

gauw weg,’ voegt ze er 
opgewekt aan toe. 

Anja en Connie, redactie wijkkrant

Foto: WIBO

Op de koffie bij…
Trip en Semplonius

FYSIOTHERAPEUTEN

Fysiotherapie - Manuele therapie
Hydrotherapie - Dry Needling

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

ALLES VOOR DRUK

ALLES VOOR CREATIE

ALLES VOOR INTERNET

zijn onderdeel van  Dekker Creatieve Media & Druk

        
    

  

 

               
           

              
     

    

               
            

     

                
           

                
            

          

            

  

   
  

         

wij gaan het voor u maken!

Bestellen? Kijk snel op: WWW.TOMSCAFETARIA.NL
Groningerstraatweg 117. 7 dagen/week geopend vanaf 11.30 uur.

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

Kom gezellig langs of maak een afspraak.
Nu ook studentenkorting!

Vakbekwaamheid, gezelligheid en betaalbare kwaliteit  

staan bij ons hoog in het vaandel! 

U bent van harte welkom in onze salon aan de 

 Goudenregenstraat op dinsdag tot en met vrijdag van 

09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 15.00 uur

(058) 844 74 25 – afspraken alleen voor de ochtend

BakkerijVanderBrug

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

De bakker
  in uw buurt!

Bestel nu via  

WWW.TOMSCAFETARIA.NL en 

spaar automatisch voor korting!

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

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

Voorbeeldtuintjes
Onze wijk krijgt als eerste van Leeuwarden Voorbeeldtuintjes. Dit 
initiatief van De Groene Apotheek wordt gesteund door de Gemeente 
Leeuwarden, Provincie Fryslân, VanHall Larenstein, Friese Milieu 
Federatie, Wetterskip Fryslân en Operatie Steenbreek.

Deze tuintjes bij de turnzaal van 
OBQ aan de Oldegalileën hebben 
als doel om iedereen te laten zien 
hoe gemakkelijk het kan zijn om een 
groene tuin te hebben die ook voor 
vogels is.
Tijdens NLDoet op 11 maart gaf 
(toen nog) wethouder Isabella Diks 
de aftrap door het planten van een  

 
haag. In de wijk wonende studentes 
van Stenden hielpen ook mee. 
Er was zelfs een dame uit Sneek bij. 
Als er niet teveel gesloopt wordt 
hopen we de tuinen bij het uitkomen 
van dit blad af te hebben.

Sjoerd Jelle WiersmaFoto: WIBO

Genieten in de Adoptietuin van Sint Jozef
Nu eens even niet tuinieren, maar genieten van de zon, het groen en 
elkaar op het terras aan het water. 

Trees inspecteert in haar goeie goed 
toch even de grote bloemenbak. 
Zoals altijd bij mooi weer geniet 
mevrouw Feijen van haar prach-
tige tuin, aangelegd samen met haar 
dochter, die hem zelf onderhoudt. 
Meneer en mevrouw Bergsma zitten 
lekker rustig in de zon, totdat meneer 
nog wat onkruid tussen de tegels ziet 
dat weg moet... Meneer Hugging is 
iedere dag  op het terras te vinden;  
hij geniet van de tuin en van de Ee. 
Hij wijst zijn dochter het perceeltje 
aan dat hij pas heeft geadopteerd. 
Ze maken samen plannen voor een 
opknapbeurt. 

Trees zoekt nog enkele vrijwilligers 
voor wekelijkse hulp in het groei-
seizoen. Iets voor u? Graag aanme-
lden bij de receptie in de hal van 
WZC Sint Jozef of per mail naar Anja 
Verhaag a.verhaag@paletgroep.nl. 

Foto’s: WIBO
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  Activiteiten Sint Jozef 

  Donderdag 27 juli  Fotopresentatie Cruise naar Petersburg, door Jaap de Groot    14.30 -16.00 uur

  Activiteitencommissie

 Zondag   16 juli Playbackshow Pieterselieparkje (tegenover de WOP)    14.30 uur
 Zondag   13 augustus Spelletjesmiddag     14.30 – 16.00 uur
 Zaterdag  9 september Jaaaa weer een gezellige Zomerspeeldag Pieterselieparkje    11.00 – 16.00 uur
    (tegenover de WOP)    

  DGA (De Groene Apotheek)

  Donderdag 29 juni Modderdag Pieterseliepark    vanaf 14.00 uur
 Zaterdag  1 juli Waterdag – WZC Sint Jozef – Eestraat 15    11.00 – 16.00 uur
 Woensdag 20 september Tuindag Azaleastraat e.o.    14.30 – 17.30 uur
 Woensdag 11 oktober  Tuindag Leliestraat e.o.    14.30 – 17.30 uur

Agenda
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud

Kijk op WIBO facebook 
en website voor meer info

GEZOND KLIEDEREN OP MODDERDAG!

MET STOEPTEKENEN

ÉN ZAK- EN KLOSLOPEN OM
PRIJZEN

VANAF 14.00 UUR, PIETERSELIEPARK

APARTE ZANDBAK VOOR DE KLEINTJES

WATERDAG 1 JULI 2017 

LOCATIE: WZC SINT JOZEF

EESTRAAT 15

 11.00 – 16.00 UUR

MET O.A.:

POPPENTHEATER INKIPINKI &

SCHMINKEN

REDDINGSBRIGADE LEEUWARDEN

VAREN MET BOOTJES

WEDSTRIJD PAPIEREN BOOTJES

HOLLANDERCUP VISWEDSTRIJD

EN MEER!

OPEN DAG DE WERF!

EXTRA: OPERATIE STEENBREEK

MAAK DE WIJK GROENER EN GEZONDER!

LEVER EEN TEGEL IN EN KRIJG EEN PLANT!!!

Zoals eerder vermeld in de Leeuwarder Courant gaat de geplande open dag van het toekomstige 
cultureel centrum aan de Oldegalileën op 24 juni a.s. niet door.

De bezichtiging van het voormalige buurthuis en 
de plannen die zijn ontwikkeld worden in juli 
gepresenteerd. 
Exacte datum en tijd wordt t.z.t. via de huis aan 
huis krant en face-book bekend gemaakt.

Stichting Mahatma Ghandi
Stichting Wijkpanel Wibo 
Stichting de Groene Apotheek

Uitstel open dag in toekomstig cultureel centrum Oldegalileën

Foto: WIBO


