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Beste bewoners,

Hier is alweer het laatste nummer van dit jaar, een jaar waarin weer van 
alles is gebeurd en heeft plaatsgevonden. 
Het kattencafé Poespas heeft eindelijk de deuren geopend, de onderne-
mingsvereniging zit vol nieuwe plannen en Alma Tadema krijgt ook volop 
aandacht in onze wijk. Loop eens binnen bij de Selam markt aan het Vliet, 
deze markt herbergt veel leuke winkeltjes. 
Het Goena Goena project werd afgesloten en in buurthuis Welgelegen is 
van alles te doen. 

Veel leesplezier en een goed en veilig uiteinde!

Groet van 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

waar iS dit?

Weet je waar deze foto is genomen in de wijk? Stuur de oplossing naar 
wijkkrant@vliet-zone.nl en maak kans op 10 euro! 
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bij roelof en marianne lenS in de Smederij

Brrrrr. Het is superkoud als ik op deze gure november-
dag de smederij aan de Cornelis Frederikstraat binnen-
stap. Gek genoeg voelt de grote ruimte behaaglijk aan. 
“Ja. Vreemd hè”, vertelt Marianne, de vrouw van de smid. 
“In de zomer, als iedereen buiten zit te puffen is het hier 
ook het prettigst.” Roelof is duidelijk in zijn element. Hij 
vertoeft graag tussen zijn authentieke spullen die hij ge-
durende zijn leven heeft verzameld.

“Op mijn 12e begon het allemaal. We woonden toen nog aan het 
Vliet. Ik maakte allerlei dingen van stukjes lood, waarop de broer 
van mijn moeder zei: ”Roelof moet naar de ambachtsschool. Daar 
kan hij verder leren.” En zo is het ook gegaan. “Ik weet nog goed dat 
ik de smederij van Langenberg binnenstapte. Aan het einde van het 
Vliet stond zijn werf. Voorbij de molen waar nu een eethuis is ge-
vestigd. Je ziet er niets meer van. Alles is weg. Het is zo jammer dat 
het Vliet is dichtgegooid. Ik had als jongen mijn bootje daar liggen.”

Een werkzaam leven
Na de ambachtsschool begon Roelof als smidsknecht en hij werkte 
zich op als tekenaar-constructeur bij Tebel. Hij ging ondertussen naar 
de kunstacademie en hij werd werkplaats-meester. Hij restaureerde 
schepen om vervolgens in de jaren ‘90 op één van deze schepen zeil-
charterschipper te worden. Pas na zijn pensioen kon hij zijn grote pas-
sie, het smeden, volop uitoefenen. Roelof is inmiddels tachtig jaar en 
opdrachten neemt hij niet meer aan. Hij maakt uitsluitend dingen voor 
zichzelf en wordt daar af en toe in bijgestaan door zijn buurman, zoals 
tijdens de open Monumentendag in september.

Hoe lang woont u hier?
“Hier? Oh. Ik denk dat we hier nu zo’n jaar of 16 zitten.” Oké. Maar 
de smederij lijkt veel ouder. “Ja, maar wat wil je? Het is allemaal oud 
spul. Ik heb allemaal antieke dingen natuurlijk. Ken je de smederij 
op de Bleeklaan? Daar kwam ik vaak als kleine jongen. Mijn vader 
maakte aquariums. En ik ging dan met de spullen naar de smid. Die 

laste het even voor mij aan elkaar en dan nam ik het weer mee.”
Ondertussen serveert Roelofs’ vrouw heerlijke koffie en speculaas. 
“Willen jullie er ook bij zitten?”, vraagt de smid met een glimlach. “Ik 
heb meubilair!” En hij komt met twee houten krukjes tevoorschijn. 
“Kijk. De mensen gooien van alles weg.. Weet je wel wat puddelij-
zer is? Nou, voordat het ijzer er was zoals dit had men veel moeite 
om het erts goed te kunnen smelten.” Roeland steekt een stuk ge-
reedschap omhoog. “Meestal bleef er iets in zitten dat minder sterk 
was. Maar het mooie was dat dit product niet zo roestte. Zo heb ik 
ooit een scheepswrak voor een prikje gekocht. Van onderen zag het 
eruit alsof het nooit was gebruikt. Vanwege het puddel. Dat schip 
hebben we helemaal opgeknapt.” Roelof zet een onregelmatig ge-
vormd stuk ijzer op tafel. Gevonden op de Engelsmanplaat. Het 
lijken net twee mensjes. Een natuurlijk kunstwerk. Van puddelijzer.

Het vuur gaat aan
En dan zie ik de smid aan het werk. Het vuur brandt. De hamer 
tikt. Vonken springen her en der.  Het oog van de meester kijkt, ziet 
en corrigeert. Ik ben hier in het huis van de meester. In de smede-
rij, waar hamer en aambeeld gewone werktuigen zijn. Waar oude 
tijden herleven in een tijd die voorbij is gevlogen. Een tijd waarin 
duurzaam heeft plaatsgemaakt voor vluchtig. Maar...nu staat de tijd 
even stil. Het ijzer krijgt een tweede leven. Een kunstwerkje, dat 
ik mee mag nemen. Opnieuw de kou in. Maar met een warme 
herinnering.
                                     Alice
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verraSSende 
verhalenroute

Op zaterdag 22 oktober werd de verhalenroute afge-

legd in de Oost-Indische buurt, onderdeel van het pro-

ject Goena-Goena. Het zonnetje scheen, accordeon-

muziek klonk en langzaam maar zeker stroomde het 

publiek bij de Cambuurbar naar binnen. 

Daar was meteen de start van de wandeling. Siska Alk-

ema, begeleidster van het project, verdeelde het pu-

bliek in vijf groepen. Allen kregen een gekleurd bandje 

om en gingen met een gids op pad. We ontmoetten 

Linda Versnel die ziek in bed lag, Jolanda Rood die 

uitleg gaf over de versierde miniatuurhuisjes en Marie 

Draaisma die herinneringen ophaalde aan de Lunato 

kermis. Ook werden we getrakteerd op muziek van 

Johny Cash, foto’s van de wijk, dans, een stukje cake 

en een gedicht van Arjan Hut. Een bijzondere wande-

ling in een bijzondere buurt. Veel deelnemers vonden 

het zonde dat de huisjes zullen worden gesloopt. 

Ook oud-bewoners wandelden mee en haalden her-

inneringen op. Na afloop kreeg men een drankje en 

werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet met een 

roos en een VVV-bon. De deelnemers waren lovend 

over de verrassende wandeling die deel uitmaakt van 

‘De Reis’. Begin volgend jaar verschijnt er nog een 

boek met verhalen van bewoners.

(Fotografie Noorderblik - Egbert Sepp)

7 Jaargang 7  nummer 4



ZelfPortret alma tadema onthuld

Het eerbetoon voor Sir Lawrence Alma 
Tadema is op zaterdag 15 oktober in 
de Alma Tademastraat onthuld. Het is 
een kopie van zijn zelfportret uit 1896, 
dat momenteel ook in het Fries Mu-
seum is te bewonderen. Het origineel 
is eigendom van het Uffizi Museum in 
Florence. 

Het project liep wat vertraging op, 
het duurde namelijk een half jaar om 
goede zaken te doen met het UFFIZI-
museum in Florence over het zelfpor-
tret van Alma Tadema uit 1896. De 
onthulling werd uitgevoerd door Jes-

sie Kattenberg-Batstra die al ruim veertig jaar in deze straat woont. Na afloop heeft Simon Schermerhorn, de initiatief-
nemer voor dit eerbetoon, een presentatie gegeven in het Koepeltheater. 

Het eerbetoon is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Wijkpanel Vlietzone en de bewoners van de straat. Een 
vergelijkbaar eerbetoon voor Margareta de Heer, Pieter Feddes en Cornelis Bisschop is in voorbereiding.
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wijkverPleegkundige

Ingrid Rodenburg, 
wijkverpleegkundige Vlietzone

‘Mantelzorgers verdienen hulp’
“Regelmatig is in het nieuws dat de 
zorg veel mantelzorgers (te) zwaar 
is. Vooral als die intensief en lang-
durig aandacht vraagt. Ik kan ervoor 
zorgen dat u als mantelzorger de 
ondersteuning krijgt die u nodig 
heeft om voor uw partner, vriend 
of familielid te kunnen blijven zor-
gen. Er kan thuis vaak meer dan u 
denkt. Hieronder vindt een aantal 
voorbeelden van diensten die wij 
bieden. Als mantelzorger verdient u 
hulp! Ik kijk graag met u wat er mo-

gelijk is en waarvoor u in aanmer-
king komt.”

Specialistische verpleging thuis
Veel handelingen waarvoor een pa-
tiënt vroeger naar het ziekenhuis 
moest, kan een specialistisch ver-
pleegkundige tegenwoordig ook 
thuis verrichten. Denk aan het in-
brengen en regelen van een infuus 
of pijnpomp. De specialistische ver-
pleging is 24 uur per dag bereikbaar.
 
Verzorging en verpleging
Persoonlijk verzorging is zwaar. 
Onze verzorgenden zijn geschoold 
op dit gebied. Ze helpen uw part-
ner of familielid bij het opstaan en 
naar bed gaan, wassen, aankleden 
en naar toilet gaan. Onze verpleeg-
kundigen verzorgen daarnaast bij-
voorbeeld ook wonden. 

Nachtzorg
Hoe graag u het misschien ook zou 
willen, u kunt er niet 24 uur per dag 
voor iemand zijn. Om mantelzorg 
vol te kunnen houden, heeft u ook 
zelf rust nodig. De intensieve nacht-
zorg kan de hele nacht aanwezig 
zijn om de zorg even van u over te 
nemen.

Wie alarmeert u?
Met personenalarmering bent u dag 
en nacht verzekerd van snelle en 
professionele hulp. U bepaalt zelf 
wie er gebeld wordt: een bekende 
of een verpleegkundige van Thuis-
zorg Het Friese Land. 

Vragen?
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Thuiszorg Het Friese 
Land via 0900-8864.

ondernemerSvereniging vlietZone

Het was een tijdje stil rondom de 
ondernemersvereniging. Maar dat 
was schijn. Achter de schermen is 
er veel gedaan vooral ten aanzien 
van het lichtproject voor het Vliet. 
De Gemeente wil graag dat het 
doorgaat maar is voorzichtig met 
toezeggingen. 

Vandaar dat we het project groter 
gaan maken. Plannen voor zonne-
panelen, oplaadpalen enzovoort 
worden er in meegenomen zodat 
het Vliet een unieke straat wordt, 
misschien wel in heel Nederland. 

Maar dit is niet in één dag gereali-
seerd. Vandaar dat we ook andere 
projecten opstarten met de onder-
nemers. In ieder geval steunen wij 
de clinic van basketbalvereniging 
Aris op de Kinderkoepel. 

In januari gaat de ondernemersver-
eniging een wedstrijd van Aris be-
zoeken. Hiervoor is er nog ruimte 
voor ondernemers in de Vlietzone. 
U kunt daarvoor een mailtje sturen 
naar ondernemers@vliet-zone.nl 
Hier kun je ook je gratis aanmel-
den bij onze vereniging zodat u op 
de hoogte blijft.
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Prima Start voor Sfeervol kattencafé 
PoeSPaS 

Sinds woensdag 2 november is het Vliet een bijzonder 
café rijker. Het Kattencafé Poespas opende op deze dag 
de deuren. In het gezelschap van Lily, Boefje, Romy en 
Mango kun je hier genieten van een cappuccino of een 
glas thee met een overheerlijk gebakje. 

Het initiatief voor dit café is van Rondomzorg. Cliënten heb-
ben in dit project een zinvolle dagbesteding en de coördina-
tie is in handen van Djamila van der Zee. “In combinatie met 
het Tromptheater bieden we dagbesteding aan. Ook hebben 
we participatieplaatsen voor mensen die weer willen deelne-
men aan de maatschappij.”

Momenteel wonen er vier katten in het café, maar mogelijk 
wordt dit uitgebreid naar acht. Lilly en Romy zijn twee kittens 
die graag rondrennen en spelen en naderhand uitgeput in 
de zon liggen. Boefje is een zwerfkat en Mango moet nog 
een beetje socialiseren. “Maar dat gaat heel goed. Laatst lag 
ze al bij een bezoeker op schoot. We vragen de mensen de 
katten niet op te pakken, ze komen vanzelf wel naar je toe als 
ze dat willen. En ook vragen we de gasten voor hun entree 
even naar het toilet te gaan. Zo zorgen we voor wat rust in 
de ruimte.” 

“Het klinkt misschien wat belerend, al die regels. Maar het 
werkt wel, dit is nu eenmaal een bijzonder café. Ook is het 
handig als je een plekje reserveert. Dan kunnen we ons voor-
bereiden op het aantal bezoekers. We zijn geen commerciële 
instelling en passen het beleid aan op onze cliënten. We heb-
ben vier zogeheten timeslots en daartussenin een pauze.” De 
entree bedraagt 2 euro en dit geld wordt gebruikt voor de 
verzorging van de katten. 

In de ruimte liggen diverse boeken met als onderwerp ‘de 
kat’. De katten kunnen zich vermaken met diverse speelgoed-
jes en aan de wand hangt een soort van mini Monkeytown. 
“Vooral de kittens vinden dat leuk”, vertelt Djamila. Aan de 
achterzijde van het café zit een speciale kattenruimte met 
kattenbakken en voerbakjes. “Daar kunnen ze zich terugtrek-
ken.”

Sinds de opening loopt het café goed. “We hebben diverse 
klanten, studenten maar ook zakenmensen, groepjes vrien-
dinnen. En we verhuren de ruimte ook aan grotere groepen. 
Zo komen er ook mensen van Greunshiem om hier een mid-
dag te vertoeven. Erg leuk allemaal!”
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gaStvrijheid centraal oP winkelPlein 
Selam markt 

Restaurant
Voor een overheerlijke Syrische kroket, tapas of een broodje 
falafel kun je bij Obaji Safi (55) terecht. Zijn zoon Ahmed 
Valentino helpt zijn vader regelmatig in de zaak die sinds drie 
maanden is geopend. “Ik kwam hier boodschappen doen bij 
de Selam markt en zag dat deze ruimte te huur was.” Obaji 
besloot de ruimte te huren van Mustafa, de eigenaar van de 
Selam markt, en sindsdien runt hij dit restaurant. “Wij hebben 
heerlijk eten voor een schappelijke prijs en alle producten 
zijn vers.” 
Er wordt meteen een lekkere Arabische koffie geserveerd. 
Obaji komt van oorsprong uit Syrië en heeft in het verleden 
een groot restaurant gerund in Istanbul. Al eerder woonde hij 
vijf jaar in Nederland, in Nijmegen maar hij keerde terug naar 
Syrië. Een paar jaar geleden is hij opnieuw gevlucht en kwam 
het gezin in Sneek terecht. “Sneek is een leuke stad maar ik 
kon daar geen goede plek voor een restaurant vinden. Dit is 
een mooie locatie, het mocht alleen wat drukker zijn.”

Oost-Europese supermarkt
Liudmila Bons (49) komt van oorsprong uit de Oekraï-
ne. Ze woont al zestien jaar in Nederland en woont met 
haar man in Zuiderburen. Ze heeft een kleine supermarkt 
op het plein met diverse producten uit Wit-Rusland, de 
Oekraïne, Polen, Roemenië maar ook uit West-Europa. 
“Soms is het druk, soms rustig.” Sinds de heropening ko-
men er meer klanten, weet Liudmila. Ze schenk een sapje 
in en neemt er zelf ook één. De winkel is zeven dagen per 
week geopend, van 11.00 tot 18.00 uur en op zondag en 
maandag iets korter. Je vindt er vele producten in potten 
en blikken. Zo kun je er terecht voor augurken, boekweit, 
soda, salades, snoepjes, mais, koekjes, diverse wijnen, 
bier, kaviaar, vlees enzovoort. “En voor berkensap komen 
de klanten speciaal naar mijn winkel.” Berkensap staat be-
kend om zijn zuiverende werking en dit sap tappen wordt 
in Rusland nog veel gedaan. 

Het is koud en guur en de zon houdt zich schuil achter de wolken. Echt Nederlands weer en de lente laat 
nog lange tijd op zich wachten. Voor wie zich even in warmere oorden wil wanen is het winkelplein aan het 
Vliet een hartverwarmend toevluchtsoord. Je hebt er geen vliegticket voor nodig en de gastvrijheid is er 
on-Hollands prettig. Je even onderdompelen in de oosterse gemoedelijkheid en gastvrijheid. Het kan om de 
hoek! Aan het eind van de zomer stond het winkelplein volop in de belangstelling, er werd een feestelijke 
heropening gehouden en de pers en enkele prominenten stonden op de stoep. Sindsdien weten meer klanten 
de winkels en bedrijfjes te vinden. De wijkkrant maakte een rondje over het winkelplein en de ondernemers 
stellen zich voor:
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Kapper
Jalal Husein (36) werkt hier al tien jaar als kapper. In de 
karakteristieke kapsalon staat de tv aan en er staat een 
gezellige bruine bank voor de wachtende klanten. De kap-
salon voelt aan als een huiskamer. Snel en vakkundig doet 
Jalal zijn werk. Hij komt van oorsprong uit Noord Irak maar 
woont al negentien jaar in Nederland. Tussendoor heeft 
hij een opleiding in de detailhandel afgerond en een soci-
ale opleiding. “Maar dat beviel mij toch niet, ik wilde knip-
pen”, aldus de ondernemer. “Ik kan alles, elk kapsel kun je 
hier krijgen. Ik heb mijzelf het vak aangeleerd. Als je iets 
wilt, dan lukt dat. Daar ben ik van overtuigd.” Klanten kun-
nen hier van maandag tot en met zaterdag terecht, zowel 
mannen als vrouwen.

Tekbas
De elektronicazaak op het plein heet Tek-
bas en dit is gelijk de achternaam van 
Nuri (45). De ondernemer verkoopt en 
repareert diverse elektronica. Zo vind je 
er verschillende soorten schotelantennes 
en bijbehorende apparatuur. Nuri heeft 
hiervoor een opleiding gevolgd in zijn ge-
boorteland Turkije maar woont al 25 jaar 
in Nederland. Tekbas heeft veel vaste klan-
ten en is hier sinds zeven jaar gevestigd. Je 
kunt hier verder terecht voor computeron-
derdelen, software en navigatiesystemen. 

Selam markt
Behalve deze bedrijfjes kun je op het plein ook je meubels 
laten stofferen bij het stoffering- en klusbedrijf Sena. Daar-
naast heb je nog Studio Daniel en een bedrijfje genaamd 
Dream Party. Ook kun je op het plein terecht voor de repa-
ratie van je motor of scooter. De grootste zaak is de Selam 
Markt met een grote diversiteit aan producten. Je vindt er 
groente en fruit, vlees, baklava, waterpijpen en alles wat 
je verder nodig hebt om de meest heerlijke maaltijden 
klaar te maken. Eigenaar is Mustafa en zijn zoon Imran 
helpt hem in de zaak. “Deze winkel zit hier nu tien jaar en 
voorheen zat hij op de Voorstreek”, vertelt Imran. Ook zijn 
zus springt zo nu en dan bij. De familie komt uit Turkije en 
staat de klanten met raad en daad bij. Alle ondernemers 
hebben een goed onderling contact. “Wij hebben hier een 
gezellig winkelplein en iedereen is van harte welkom!” 
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Programma buurthu iS  welgelegen

Maandag
13.45-16.00 Schilderclub
19.00-21.00 Creacafé
Dinsdag
9.00-12.00 Buurtatelier
19.00-23.00 Biljartclub ‘t Keldertje
Woensdag
10.30-12.00 Bakkie Welgelegen
19.30 Countrylinedance
19.30 Darten
Donderdag
20.00 Klaverjassen
Vrijdag
13.45 Bingo (23 dec, 13 en 27 jan en 10 en 24 feb)
Deur open om 13.00 uur

Zie Facebook voor overige activiteiten

ARTIESTEN, VRIJWILLIGERS 

GEZOCHT VOOR HET 

VIJVERPARKFESTIVAL 

OP 11 JuNI 2017

MEER INFORMATIE OP WWW.VIJVERPARKFESTIVALLEEuWARDEN.NL
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fantaSy kerStmarkt in welgelegen

Op donderdag 15 december wordt er een sfeervolle 
Fantasy Kerstmarkt gehouden in buurthuis Welgelegen. 
De aanvang is 15.00 uur en de markt duurt tot 20.00 
uur. Er staan diverse kraampjes met leuke snuisterijen, 
lekkere hapjes en handgemaakte artikelen. Ook voor 
tweedehands spullen, kerstcadeauartikelen en zelfge-
maakte kaarten kun je hier te kust en te keur. 

Voor de kinderen is er een creatieve hoek waar onder 
andere leuke kerststukjes gemaakt kunnen worden. Er 
is een grabbelton en een tekenwedstrijd. Onder het 
genot van warme chocolademelk en non-alcoholische 
glühwein kunnen buurtgenoten bijpraten maar ook 
mensen van buiten de wijk zijn van harte welkom. Het 
belooft een gezellige happening te worden gehuld in 
kerstsfeer. De organisatie is in handen van het sociaal 
wijkteam in samenwerking met vrijwilligers van het 
buurthuis. 

vogelhuiSje knutSelen

Je hebt er voor nodig:

-Lege (schone) melkpakken
-schaar
-verf
-takjes

Maak een gat in het pak, maak 
het gat niet te hoog (dan kun-
nen de vogels niet bij het zaad 
of vallen ze in het pak). Nu ga 
je met verf het melkpak versie-
ren. je kunt ook andere mate-
rialen gebruiken om te versie-
ren. Maak nog een gaatje voor 
een takje in het pak zodat de 

vogeltjes kunnen zitten. Je kunt 
je vogelhuisje vullen met zaad 
en ophangen of ergens neer 
zetten.

Tip: Als je je huisje echt buiten 
wilt gebruiken, spuit hem dan 
over met blanke lak en laat 
hem goed drogen.
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recePt: 
kinderkerStburger

Bij het kerstdiner hoort natuurlijk ook een feestelijk hoofd-
gerecht voor de kinderen! Maar al te culinaire gerechten 
zijn vaak wel leuk om te zien, maar worden minder en-
thousiast gegeten. Dit recept is behalve mooi ook gewoon 
lekker voor de kinderen: aardappels, komkommer en een 
kleine homemade hamburger worden meestal wel ge-
waardeerd! Laat de kerst maar beginnen!

Ingrediënten
3 aardappels
2/3 komkommer
200 g rundergehakt
paneermeel
4 mini-hamburgerbroodjes
plakken kaas 
(groot genoeg om 4 kerstboompjes uit te snijden)
ketchup
2 el olijfolie
Snijd de aardappels in dikke plakken. Haal eerst een dun-
schiller over de komkommer voor je hem in plakken snijdt 
– deze slierten heb je nodig voor de versiering van de 
kerstboom!

Steek de aardappels en komkommer uit met vormpjes. 
Snijd de plakken kaas uit in een kerstboom ter grootte van 
de hamburgerbroodjes.

Bak de aardappels in olijfolie in ongeveer 15 minuten 
goudbruin.

Kruid het gehakt intussen met peper en zout. Maak vier 
ballen voor vier mini-hamburgers. Druk ze plat tot het ge-
wenste formaat (van de broodjes). Bestrooi aan weers-
zijden met paneermeel. Bak in ongeveer 8 minuten gaar.

Snijd intussen slingers van de komkommerslierten. Snijd 
de broodjes open – je kunt een half broodje per portie 
serveren, of geef de bovenkant er los bij. Zonde van je 
kerstboom anders!

Decoreer de kaaskerstboompjes vast met slingers en 
drupjes ketchup als kerstballen. Als de hamburgers klaar 
zijn, leg je ze op het broodje en plaats je op het laatst 
het plakje kaas erop.  Leg de komkommer en aardappels 
eromheen. Eet smakelijk!

Wij wensen u fijne Kerstdagen 

en een gelukkig nieuwjaar!
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