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Beste buurtbewoners,

Het mooie weer is op, we gaan de herfst weer in. Moeten er nog wat wijn 
en barbecue-kilootjes af? Neem dan contact op met Fit4lady aan het Zuid-
vliet. Lees over de verhalenroute door de Oost-Indische buurt, onderdeel 
van het Goena Goena-project dat is opgezet vanwege de vernieuwing in 
deze buurt.  

Ook eens met een deskundige gids door de Oost-Indische buurt wande-
len? Dat kan op 15 oktober! Meer informatie hierover is te vinden in deze 
krant. 

Veel leesplezier en ook meewerken aan deze krant? Wij horen het graag! 
Stuur een mailtje naar wijkkrant@vliet-zone.nl

Namens de redactie,
Pien Weidenaar en Renate Huisman

van de redactie

Van ontwerp tot kant en klaar produkt!
Reclamedrukwerk • Familiedrukwerk • Digitaal drukwerk 
Noordvliet 323 • 8921 HG  Leeuwarden • T 058 212 67 25 • E info@fedruk.nl • I www.fedruk.nl

nieuw asfalt fietspaden vliet

Van maandag 19 september tot en met vrijdag 4 november wordt het asfalt 
van de fietspaden aan het Vliet vernieuwd. De werkzaamheden worden in 
fases uitgevoerd. De verschillende delen worden tijdelijk afgesloten en het 
fietsverkeer wordt omgeleid.
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sjOukje westra: “kOm lekker knallen bij 
fit4lady”

Sjoukje Westra (42) runt al acht jaar met grote passie Fit-
4Lady aan het Zuidvliet en woont in Camminghaburen. Op 
de ramen van het pand staat ‘in een half uur fit’. Binnen 
staat een interval circuit opgesteld met step-elementen. 
“Wij raden de vrouwen aan om twee keer per week te 
komen. Dan boek je vooruitgang, bij één half uur houd je 
je conditie op peil. Wil je afvallen dan is driemaal of vaker 
aan te raden, uiteraard met gezonde voeding.”
 
Er wordt een parcours afgelegd en per toestel ben je 45 secon-
den actief. Tussen de toestellen door doe je stepsoefeningen. 
Dit gaat gepaard met vrolijke opzwepende muziek en Sjoukje 
zorgt er als coach voor dat de oefeningen op de juiste manier 
worden uitgevoerd. “We zorgen ervoor dat je een half uur lek-
ker kunt knallen. Daarbij houden we de fitheid van elk indi-
vidueel lid goed in de gaten. We meten en wegen veel. Bij 
vrouwen gaat het vaak om de kilo’s maar dat zegt meestal niet 
zoveel over je gezondheid.”
 
Maar waarom een sportaccommodatie alleen voor vrouwen?
“Ik heb niks tegen mannen”, lacht Sjoukje. “Maar vrouwen on-
der elkaar sporten met een vrijer gevoel en zijn beter gecon-
centreerd. Om precies deze reden hebben we ook geen grote 
spiegels. Ze hoeven niet op hun omgeving te letten maar zijn 
gewoon lekker bezig. Je hoort de leden ook zeggen dat het 
prettiger is, vrouwen onder elkaar. Daarbij is het concept Fit-
4lady opgezet door vrouwen en bedoeld voor vrouwen.”
 
Hoe kwam je bij Fit4Lady terecht?
“Toen ik zestien jaar was fietste ik elke dag van mijn huis in St.-
Annaparochie naar school in Leeuwarden. En elke dag haalde 
ik onderweg twee magnums. En ondanks het fietsen kwam ik 
aan. Ik besloot met de magnums te stoppen en ging op aero-
bics. Dat hielp. Maar ik wilde ook alles weten over voeding en 
sporten. Ik heb toen zoveel boeken verslonden en van alles 
geleerd. Toen ik 23 jaar was had ik thuis zelf een hele fitness-
zolder en een uitgebreide kennis op sport- en voedingsgebied.”
 
“Ik werkte bij het distributiecentrum van Lidl in Heerenveen 
en kon leuk sparen. Toen zag ik een oproep van Fit4Lady op 
internet. Ze zochten franchisenemers en ik wilde graag verder 
in de sportwereld. Ik heb toen enkele diploma’s gehaald, ben 
naar de ALO geweest en kon al snel voor mezelf beginnen hier 
op het Vliet. En daar heb ik nooit spijt van gehad.”
 
Fit4Lady is op doordeweekse dagen van 8.30 tot 12.00 uur en 
van 16.00 tot 20.30 geopend, behalve op donderdagavond. Op 
zaterdag kun je er van 9.00 tot 12.00 uur terecht en op zon-
dag is de sportschool gesloten. Als lid kun je binnenstappen  

wanneer het jou uitkomt. De sportschool telt momenteel 150 
leden. Naast Sjoukje is Nathalie de tweede coach die twaalf 
uren voor haar rekening neemt.

Vlietzone
Sjoukje is zeer te spreken over de goed bereikbare locatie aan 
het Vliet. “Het is een leuk volksbuurtje. En de leden die uit 
deze wijk komen hebben een bepaalde rauwe humor en daar 
houd ik wel van. En het is levendig op het Vliet. Daarbij heb ik 
mij aangesloten bij de ondernemersvereniging en ik ben erg 
benieuwd naar de verlichting die in het najaar zal worden aan-
gebracht. Volgens mij wordt het hier prachtig.”

Kijk voor meer informatie op www.fit4lady.nl, de sportschool is 
ook te vinden op Facebook.
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gOena gOena: 
verhalenrOute dOOr OOst-indische buurt

 

Op zaterdag 22 oktober kan eenieder deelnemen aan 
de verhalenroute door de Oost-Indische buurt. Een ei-
genzinnige wandeling met huiskamervertellingen, ge-
dichten, huiskamerconcerten en andere kunstuitingen 
op verschillende locaties. De wandeling maakt deel uit 
van het Goena Goena-project dat is opgezet vanwege 
de wijkvernieuwing in de Oost-Indische buurt.

In het projecthuis aan de Delistraat 33 worden verhalen 
verzameld van bewoners. Siska Alkema leidt dit bijzondere 
project en is hier elke woensdag tot en met 19 oktober van 
14.00 tot 19.00 uur aanwezig. De koffie staat klaar en je 
kunt hier je eigen huisje vormgeven. Deze verhalenhuisjes 
krijgen ook een speciale plek in de verhalenroute.

De verhalenroute start bij de Cambuurbar en gaat door de 
buurt via leegstaande woningen, welke zullen worden ge-
sloopt, maar ook via de stegen en de poorten in de Insu-
lindestraat. Tijdens de wandeling worden verhalen afwis-
selend verteld door bewoners(s) in huiskamerzetting of als 
afscheidslied begeleid door muzikanten. Maar ook door 
middel van een foto-expositie. Uitgevoerd door de vele cre-
atieve talenten en muzikanten die in de wijk wonen. Zo zal 
Arjan Hut gedichten voordragen en muzikant Pieter van der 
Bij verzorgt een huiskamerconcert met country en gospel-
muziek. Goena Goena is een onderdeel van het community 
art programma ‘De Reis’ van Keunstwurk.

Om aandacht te geven aan Goena Goena togen Siska Alk-
ema en Renate Huisman op woensdag 1 september naar 
het Cambuurplein. Met behulp van een frivole bakfiets trok-
ken ze hier de aandacht van passanten. Renate schrijft een 
deel van de verhalen die ook zullen worden opgenomen in 

een speciaal boek dat begin 2017 wordt uitgegeven. Over 
de historie van de wijk maar vooral verhalen en portretten 
van bewoners die ontroeren, je laten glimlachen of doen 
verbazen. Zoals het verhaal van Jolanda die aan de Deli-
straat woont:

“Wat ik het meest zal missen als ik straks mijn huis verlaat, 
dat zijn mijn krokussen. In november 1990 kwam ik hier te 
wonen en mijn vader hielp mij met verhuizen. Mijn vader 
hield van bloemen en stopte ook krokusbollen in mijn tuin. 
Hij was toen al ziek en zou niet lang meer leven. Toen hij dat 
te horen kreeg na een operatie zei hij ‘dan zie ik mijn bollen 
niet meer bloeien’. Mijn vader overleed. Een paar maanden 
later, precies op mijn verjaardag in februari, bloeide de eer-
ste krokus in mijn tuin. Voor mij kon dat geen toeval zijn. 
Sindsdien moet ik altijd weer aan mijn vader denken als 
de paarse en gele krokussen weer tevoorschijn komen. Zo 
krijg ik toch elk jaar nog bloemen van mijn vader op mijn 
verjaardag.”

Info voor deelname verhalenroute op zaterdag 22 oktober
Start vanuit de Cambuurbar. Tijdstip: inloop vanaf 15.00 uur 
- aanvang verhalenroute: 15.30 uur. Duur: ongeveer 1,5 uur. 
Deelname is kosteloos, wel graag even aanmelden via info@
siska-alkema.nl op 06-41503716. Het project kunt u ook vol-
gen op Facebookpagina: Goena Goena Leeuwarden.
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vérval en flavia van Xera: 
“het is een manier van leven”

Ze brengen Asturian folk- en wereldmuziek en heb-
ben al meer dan honderd concerten op hun naam 
staan. Inmiddels zijn er drie albums uitgebracht. Dit 
jaar namen ze onder meer deel aan het Tosta-festival 
in Dokkum, het Straatfestival in Leeuwarden en ook 
trad het trio op in Noardewyn Live van Omrop Frys-
lân. Het muzikale trio Xera bestaat uit Flavia (viool en 
hurdy-gurdy), Vérval (zang, bouzouki) en Sander Veld-
man (percussionist)

Vérval (37) en Flavia (32) wonen in een bovenwo-
ning aan de Bleeklaan. Ze komen uit het noorden van 
Spanje en kwamen in januari naar Nederland. Daar-
voor reisden ze al door Europa om verschillende concerten te verzorgen. Zo kwamen ze in 2012 al naar Nederland om 
bij de Tall Ships Races in Harlingen te spelen, ook gaven ze een concert op het Zaailand. Het stel leeft voor en door de 
muziek. “Het is een manier van leven”, vertelt Vérval. “Wij leven voor de muziek. Het gaat ons niet om hoe wij eruitzien 
of dat we beroemd zijn. We willen creëren, uitvinden, andere muzikanten ontmoeten en elkaar inspireren.”

Het tweetal volgt een cursus Nederlands zodat ze de taal onder de knie krijgen. Ze zijn al dertien jaar samen. In Neder-
land moesten ze op zoek naar een nieuwe drummer en die vonden ze in Sander Veldman die vlakbij woont. Sander 
verzorgt drumlessen, speelde al op Oerol, bij concerten in de Prinsentuin. Veldman heeft daarnaast veel internationale 
tourervaring en werd al diverse malen wereldkampioen op slagwerkconcoursen met het Pasveerkorps. “Wij zijn erg blij 
met hem. We leren veel van elkaar.”

Vérval en Flavia willen graag leven van de muziek. In Spanje was het lastig om rond te komen. Vérval: “Ik had een 
goede baan bij een tv-studio en ik verdiende 1000 euro per maand. Maar dan moet je 600 euro aan huur betalen. Er 
zijn veel problemen in Spanje en er is weinig geld voor cultuur.” Flavia: “Ik ben lerares en als mijn Nederlands beter is 
kan ik hier lessen gaan verzorgen. Dat lijkt mij leuk.” De komende tijd blijven de musici in Nederland. “Maar we weten 
niet wat de toekomst brengt.” Voor meer informatie xera.eu

nazOmeren 
in de wijk
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wijkverpleegkundige

Ingrid Rodenburg, 
wijkverpleegkundige Vlietzone

 “Betrouwbare zorg van een ervaren 
organisatie”
“Wanneer u thuiszorg nodig heeft, dan 
wilt u kunnen rekenen op betrouwbare 
en professionele ondersteuning. Dat 
kunt u met ons. Wij zijn een ervaren or-
ganisatie, die weet wat ervoor nodig is 
om u met hulp en zorg zelfstandig thuis 
te laten wonen. We gebruiken onze ex-
pertise om steeds te kijken hoe we nog 
beter kunnen inspelen op uw vraag. Met 
nieuwe diensten, of door verschillende 
diensten te combineren. Het overzicht 
hieronder geeft u een idee van wat er - 
met indicatie  - mogelijk is.

Goed opgeleid en betrokken
Onze wijkverpleegkundigen zijn hoog 

opgeleid én betrokken. Zij helpen u 
grip krijgen op uw situatie door alle 
noodzakelijke thuiszorg te organise-
ren. Ook geven zij advies en instruc-
tie en zorgen zij voor afstemming 
met mantelzorgers en andere zorg-
professionals.

Alle vormen van zorg
Wanneer u thuis niet meer alles zelf 
kunt doen, kunt u verzorging aanvra-
gen. Een verzorgende helpt bijvoor-
beeld met opstaan en naar bed gaan, 
douchen of aankleden. 

Huishoudelijke hulp
Onze ervaren hulpen maken uw huis 
prima op orde. Een uurtje extra hulp 
per week? Of eens per twee weken 
een schone woning? We bespreken 
graag uw wensen.

Specialistische thuisverpleging 
Onze specialistische verpleegkundige 
mag ook complexe verpleegtechni-
sche handelingen verrichten, zoals 

het inbrengen van een infuus of son-
devoeding. Hiervoor hoeft u dus niet 
meer naar het ziekenhuis, zoals vroe-
ger, soms kunt u hierdoor ook eerder 
naar huis als u wel bent opgenomen. 

Nachtzorg
Soms is ook ’s nachts zorg nodig. Ook 
dat biedt Thuiszorg Het Friese Land. 
Als u voor nachtzorg in aanmerking 
komt, komt onze verpleegkundige in-
dien nodig ook ’s nachts bij u langs. 
De wetenschap dat u ons dag en 
nacht kunt bereiken, geeft rust.

Beeldcontact
Met zorg op afstand via de beeldte-
lefoon zijn wij altijd dichtbij. U belt 
ons en wij bellen u via beeldtelefoon. 
Zo horen en zien we gelijk hoe het 
met u gaat. Een veilig en vertrouwd 
gevoel.

Wilt u meer weten over onze be-
trouwbare zorg? Bel dan met 0900-
8864 of kijk op www.thfl.nl. 

medewerkers wijk-
krant gevraagd

zaterdag 15 OktOber 
wandeling dOOr Oud OOst 

 
De redactie van de wijkkrant is naarstig op zoek 
naar extra medewerkers. Schrijf je graag, fotogra-
feer je graag, heb je geweldige recepten of wil je 
je anderszins inzetten voor deze wijkkrant, neem 
dan contact op! (en wil degene die reeds zich aan-
meldde, dit nogmaals doen wegens verdwenen mail 
kopij@vliet-zone.nl

Op zaterdag 15 oktober is er een wandeling met deskun-
dige gidsen door de Oost-Indische buurt en andere delen 
van ‘Oud Oost’. Aanvang: 14.00 uur in de Cambuurbar, In-
sulindestraat 44-50. De wandeling duurt ongeveer ander-
half uur en deelname kost 2 euro. 
Opgave verplicht via historischcentrum@leeuwarden.nl. 
Organisatie: HCL en wijk- en buurtorganisaties.
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Open mOnumentendag 2016

Het thema van de Monumentendag 2016 was In-
dustrieel Erfgoed. Op zaterdag 10 september 
openden verschillende (voormalige) bedrijfspan-
den en pakhuizen de deuren. Ook een paar loca-
ties in en rond de Vlietzone namen deel aan deze 
Monumentendag. 

PEB-gebouw
Zo kon je terecht in het voormalig PEB-gebouw aan de Em-
makade noordzijde. Andries sr. Baart heeft Emmastate ont-
worpen en de stijl in de bouwkunst valt onder Amsterdamse 
School. De Emmastate is gebouwd rond 1938 door het Pro-
vinciaal Elektriciteits Bedrijf (PEB/Nuon). Dit betrof een klei-
ner pand dat tegenwoordig niet meer te herkennen is. 

Naarmate het PEB begon te groeien (1944) werd de rechter-
flank naast het kleinere pand gebouwd. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog heeft een projectiel de rechterflank geraakt. 
Maar voornamelijk de ambachtsschool, gevestigd achter de 
Emmastate, raakte beschadigd. 

In de periode rond 1965 is het kleinere pand gesloopt net 
als de naastliggende directeurswoning. Het pand is mede bij-
zonder door de zeer degelijke constructie, het dak bestaat 
uit een laag beton en ook de kelder was - indien nodig - te 
gebruiken als schuilkelder bij eventuele (atoom)bommen. 
De kelder wordt nu voor opslag gebruikt. Dit is ook terug te 
zien aan de kleine liften. Zo konden er onder andere goede-
ren naar de kelder gestuurd worden van de bovenliggende 
verdiepingen. 

Het gebouw is in 2012 gekocht door ondernemer Tjalling 
Rollema. Hij liet diverse verbeteringen uitvoeren. Behalve dat 
de hoofdingang rolstoelvriendelijk is geworden en de lift is 
vernieuwd, beschikt het bedrijvencentrum nu ook over flex-
plekken, vergaderruimten en een Grand Café. Bron: www.
emmastate.nl

Directeurswoning
Ook de voormalig directeurswoning aan de Vredeman de 
Vriesstraat was voor het publiek geopend, net als de naastge-
legen sigarenfabriek. De directeurswoning is gebouwd rond 
1900 in Eclectische stijl. Architect is Nicolaas Adema uit Fra-
neker. De opdrachtgever was de sigarenfabrikant D. Hoek-
stra, die tegelijkertijd het fabrieksgebouw op Vredeman de 
Vriesstraat 3 liet bouwen. Hoekstra is in 1903 al vertrokken. 

Daarna was het in handen van levensmiddelengroothandel 
Boersma. De begane grond is in verregaande mate in origi-
nele staat bewaard gebleven. Je vindt er een mengeling terug 
van Neo-gothiek, Neo-Renaissance en Art Nouveau. (bron: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). De huidige jonge be-
woners ontvingen de gasten en konden melden dat ze het 
monument zoveel mogelijk in originele staat willen terug-
brengen. 

Koopmans
De Koopmans Meelfabriek aan de Merodestraat nam ook 
deel aan de Monumentendag. Bezoekers konden de bin-
nenplaats op en er werd een film getoond. Vanwege hygië-
nevoorschriften kon het bedrijfspand niet worden betreden. 
Dit bedrijf kent een lange geschiedenis en deze begint bij 
Uilke Klazes Koopmans die in 1846 een rosmolen in Hol-
werd koopt. Hij maalt boekweit, een voedzame grondstof 
voor brood en pap. Het gaat goed met de molen en hij wil 
graag tarwe malen. Echter de molen is niet geschikt. Ook is 
Holwerd niet geschikt voor grotere schepen met lading. Hij 
besluit zijn bedrijf te verhuizen naar Leeuwarden. In 1867 
koopt Uilke Klazes Koopmans de stoommeelfabriek van Hein 
Blok Wybrandi. Als Jan Koopmans, de zoon van Uilke Klazes 
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prOgramma buurthu is  welgelegen

Maandag 13:45-16:00 Schilderclub 
  19:00-21:00 Haakcafé 
Dinsdag 09:00 Buurtatelier
  19:00 Biljartclub ‘t Keldertje 
Woensdag 10:30-12:00 Bakkie Welgelegen (inloop) 
  19:30 Country linedance
  19:30 Darten 
Donderdag 20:00 Klaverjassen (vanaf 6 oktober) 
Vrijdag  13:45 Bingo (2e en 4e week van de maand)
  19:00 Kinderdisco / kinderactiviteiten 
  (1 à 2 keer per maand) 

Zaal huren? Dat is mogelijk! www.buurthuiswelgelegen.nl 

Like ons op Facebook!

Waarom als doe-het-zelver
verder lopen als je het 

bij BOB geschikt 
en op maat kunt kopen

DHZ BOB VAN DAALEN
Hout, Board, Triplex, Verf en Gereedschap

Noordvliet 181 -  Leeuwarden - tel. 058-2120972
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Open mOnumentendag 2016 vervOlg

Koopmans, veertien wordt, begint hij ook in het bedrijf van 
zijn vader.

In 1881 neemt Jan Koopmans het bedrijf over. De zonen Uco, 
Daan en Jo, groeien letterlijk spelenderwijs op binnen het 
bedrijf. Later nemen zij het bedrijf over. Deze nieuwe lichting 
zorgt ook voor een nieuwe, frisse wind. De broers verzinnen 
nieuwe richtingen, waaronder nieuwe producten. Zo worden 
de Koopmans bakproducten ontwikkeld en komen er de eer-
ste reclameacties en de vertegenwoordigers.
Inmiddels is Koopmans niet meer weg te denken uit de su-
permarkt. Daardoor kent iedereen van jongs af aan de naam 
Koopmans van de pakken pannenkoek- en poffertjesmix. 
Deze consumentendivisie is echter in 2000 verkocht en hoort 
dus niet meer tot Koopmans Koninklijke Meelfabrieken. Het 
bedrijf telt ongeveer 125 medewerkers en is nog steeds een 
familiebedrijf.

Smederij
Tot slot opende Roelof Lens zijn smederij aan de Cornelis Fre-
derikstraat. Samen met zijn buurman Vincent verzorgde hij 
demonstraties en vertelde hij over zijn smederij en de voor-

malige timmerwerkplaats. In de volgende wijkkrant zal hier 
uitgebreider op worden ingegaan.  

vernieling en inbraak buurt-
huis welgelegen

De zomervakantie ging voor buurthuis Welgelegen op een rare manier van start. Op 
zondag 10 juli werd er nog een feestelijk en geslaagd Join the Jam festival gehouden. 
Nadien werd alles opgeruimd en schoongemaakt. Echter op maandag 11 juli rond half-
drie ’s middags heeft een nog onbekende man flink huisgehouden in het buurthuis. Hij 
sloeg de ramen aan de zijde van de Straat van Welgelegen aan diggels. Vervolgens ging 
hij het pand in, klom over de bar en heeft verschillende wijnflessen kapotgeslagen. Hij 
trok de luxaflex van de ramen, heeft lijsten vernield en ook de cola ging over de vloer. Dit 
deed hij in een dusdanig rap tempo dat de gealarmeerde politie arriveerde op het mo-
ment dat de dader alweer was vertrokken op zijn fiets. Het enige dat was weggenomen 
was een stuk papier van de flap-over. De recherche heeft een sporenonderzoek verricht 
maar tot dusver heeft men geen dader kunnen traceren. De man zou ook gewond zijn 
geraakt tijdens zijn agressieve actie aangezien er bloedsporen zijn gevonden. Na de 
vernieling zijn er nieuwe ramen geplaatst en moest er worden schoongemaakt. Ook is 
er nieuwe luxaflex aangeschaft en moeten verschillende lijsten die aan de muur hingen 
worden vervangen. Wie mogelijk meer informatie heeft over deze vernieling en inbraak 
kan contact opnemen met het bestuur van het buurthuis. 

13 Jaargang 7  nummer 3



varkentje in de sOenda-
straat Op een mOOie 
dinsdag in augustus 

kinderen in de wijk

Dilaya (9) woont met haar moeder en stiefvader aan de Delis-
traat. Ze zit in groep 5 op de school Oud Oost en is al een paar 
keer verhuisd. Ze speelt vaak met haar vriendinnen Joanne en 
Rianna die ook in de buurt wonen. Het liefst doet ze allerlei oe-
feningen op de koprolstang in de speeltuin op het Bataviaplein. 
Op woensdagmiddag gaat ze altijd paardrijden en een andere 
hobby van Dilaya is dansen. “Het leukst in de buurt vind ik dat 
er andere kinderen zijn en een speeltuin. Sommige kinderen 
zijn niet zo lief, dat vind ik het minst leuk.” En wat ze later wil 
worden? “Paardrij-juf”, zegt de jonge amazone resoluut.

 
De zusjes Demi-Jane (2), Daniek (7) en Chelsea (10) wo-
nen in een hoekhuis aan het Bataviaplein. “Ik woon hier al 
mijn hele leven”, zegt de oudste zus. Ze spelen graag in de 
speeltuin en Chelsea zit op paardrijden. “Ik heb een eigen 
paard en Daniek doet graag turnkunstjes. Ik ga naar de Kin-
derkoepel en Daniek gaat naar It Twalûk. Mijn jongste zusje 
heeft geen hobby’s en gaat ook nog niet naar school.”

Op een dinsdagavond in augustus fietste ik door de Indische 
buurt en reed op de Soendastraat tot mijn verbazing bijna een 
varkentje aan! Vanuit het niets kwam het vrolijke beestje de 
straat oversteken en bleek het prima naar zijn zin te hebben met 
zijn hervonden vrijheid. Meerdere weggebruikers bleven staan 
om te kijken waar het varkentje vandaan kwam, maar vooral, 
waar het weer naartoe moest. Want vanuit de Soendastraat ben 
je zo in de drukke Insulindestraat en zou het beestje waarschijn-
lijk niet lang meer rondsnuffelen. Helaas moest ik snel elders 
zijn, is het de omstanders gelukt om het baasje te vinden?
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