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Beste buurtbewoners,
 
En daar was alweer de laatste krant van 2015. Een jaar waarin van alles is 
gebeurd en bereikt. De balans wordt opgemaakt en in het eerstvolgende 
nummer zal de wijkvisie gepresenteerd worden. 

Eenieder bedankt die zich op wat voor manier dan ook in heeft gezet voor 
onze wijk. Deze en laatste maanden van het jaar zijn meestal de drukste, 
Sint Maarten, Halloween, Sinterklaas en Kerst. De kinderen hoeven zich 
niet te vervelen. Voor de ouders fijn dat de rust na 1 januari weer terug is 
gekeerd. 
Eerst maar even genieten van de vakantie, van het samenzijn en denk 
eens aan die buurvrouw- of man die tijdens de feestdagen altijd alleen zit. 
Wellicht is er nog een plekje over aan de tafel? Tot volgend jaar!

Ook meewerken aan de wijkkrant? Maak je mooie foto’s of schrijf je 
graag? Stuur een mailtje naar wijkkrant@vliet-zone.nl

Namens de redactie,

Pien Weidenaar
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
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het liwwadder geVoel

Even voorstellen...

Jan Jelle Draaisma (32) woont in het appartemen-
tencomplex van de JP van der Bentstichting aan de 
Soendastraat. Hij schrijft en tekent cartoons. Een 
leuk weetje: zijn familie had in het verleden scheeps-
werf Welgelegen aan het Vliet. Het buurthuis aan de 
Willem Lorestraat is hiernaar vernoemd. Voor elke 
wijkkrant zal hij een bijdrage gaan leveren. In deze 
editie bijt hij het spits af. 

Het Liwwadder gevoel
 
We beginnen met een gebouw dat de meeste Leeuwar-
ders bekoord en dat is de Oldenhove, de scheve trots van 
leeuwarden. U mag best weten dat het gebouw mij niet 
koud laat. Even door de Prinsentuin lopen, mensen die 
zitten te zonnen op de groene heuvels, in de winter uiter-

aard niet. Bij de Noorderbrug een lekker visje eten en 
daar praat men nog Stadsfries, heerlijk! Ook wel Leeu-
warders of Liwwadders genaamd. Het oude Fries muse-
um is een mooi statig gebouw op de Tweebaksmarkt met 
mooie versieringen op de wand. Wat een plaatje, als het 
een vrouw was zou ik er mee trouwen. Maar het huidige 
museum is niet mijn smaak en het gebouw kan mij niet 
bekoren. Het Zaailand is erg mooi met de fonteinen …
de markt er tussen. Maar veel oudere mannen verlangen 
naar weleer en dat komt niet meer terug. De oude gevan-
genis wordt bewoond door kunstzinnigen maar ook door 
GPTV. En het café heet heel toepasselijk Café De Bak. Na 
enkele borrels te hebben gedronken in de stadsherberg 
ga ik weer richting huis, de drank proeft nog na op mijn 
tong na een gezellig onderonsje over het gemis van de 
watertoren. De oude centrale loop ik voorbij, het Fire café. 
Daar heeft mijn opa nog gewerkt als brandweercomman-
dant. Het was vroeger een brandweerkazerne, vandaar 
de naam Fire. Op het terras zitten nog niet veel mensen. 
Ik denk terug aan een foto die daar gemaakt is van zes 
mensen die me zeer dierbaar zijn met vijf echte Leeuwar-
ders. Ik begin trek te krijgen en loop richting Brongers om 
een hamburger te nuttigen. Het is rustig en dat doet mij 
deugd. De hamburger smaakt heerlijk zoals alleen Bron-
gers ze maakt. Ik ben een liefhebber van vlees en zal ook 
niet snel vegetariër worden. De sla er tussen is minder 
mijn ding. Ik heb Brongers ontdekt dankzij mijn oom die 
ik ook mijn vriend mag noemen. Vaak gaan we even naar 
de film en na afloop genieten we van zo’n hamburger. 
Voor mij het ultieme Liwwadder gevoel..

Vlietzone 
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‘seks en Fitness’ 

Seks trekt al-
tijd de aan-
dacht. Het 
heeft alleen 
niets met 
deze column 

te maken. Wist u trouwens dat sex en 
fitness dezelfde euforische uitwer-
king hebben? Seks en fitness zorgen 
beide voor het hormoon endorfine, 
het gelukshormoon. Mooi. Dat kun-
nen we wel gebruiken in de winter. 
En wist u dat fitness uw libido ver-
hoogd? Ja, echt. Een half uurtje in de 
sportschool en hoppa, je hubby ap-

pen: ”Hunnybunny, I’m coming!!” en 
fietsen als een gek. 
Logisch ook dat je meer zin hebt. Je 
voelt je een goddess na al dat ge-
zweet. Daar moet toch iemand van 
profiteren. Energie te over en een 
lenigheid waar een Cirque du Soleil-
acrobaat bang van wordt. Zo moet je 
het zien. Fitness is zo slecht nog niet. 
Met voeding werkt het net zo. Ge-
zond eten is ook veel leuker dan u 
denkt. U kunt best de keuze maken 
om vandaag het hele pepernoten-, 
speculaas-, chocola-, en marsepein-
schap in uw kar te deponeren maar 

dan hebt u het op, en dan? Lusteloos, 
pijn in ’t hoofd, darmgassen en een 
onrustig gevoel. 
De gedachte dat u “levenslang” heeft 
en dat u dan “niets meer mag” graag 
verwijderen uit uw hoofd. Dat soort 
gedachten houden u futloos en te 
zwaar. Het begint allemaal in uw 
hoofd. Dat moet eerst op orde. Daar-
na kunt u pas transformeren in een 
wezenlijk verbeterde versie van uzelf. 
Mocht u dit wensen. 

Sjoukje Westra, eigenaar van en trainer bij Fit4Lady 

Leeuwarden. Helpt vrouwen sterk en fit te worden.

Fietshal ‘t Vliet
Zuidvliet 116

8921 BM Leeuwarden
Tel. 06 509 479 33

Nieuwe en 2e hands fietsen
Electrische fietsen

VERKOOP - INRUIL - REPARATIE

Speciale Actie’s!
20%KORTING OP REPARATIES

10% KORTING OP FIETSEN

Buitenband Antilek t.w.v. 25,00
nu met GRATIS montage 
én GRATIS binnenband
Nergens goedkoper!

advertentie fietshal vliet:Layout 2  15-03-2013  07:46  Pagina 1

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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agenda sociaal 
wijkteam oud-oost

-Burodienst Sociaal Wijkteam
Elke werkdag (ma-vr) van 9-17 uur telefonisch én fysiek 
bereikbaar Cambuurplein 1, 058-303 0403
-Buurtservicepunt Oud Oost
Wat:  Voor ondersteuning bij het invullen van 
 formulieren van allerlei aard
Kosten: Geen
Wanneer: Maandag, woensdag, donderdag en  
 vrijdag van 10 tot 12 uur
Wie: Voor alle bewoners van de wijk Oud Oost
Aanmelding: Niet nodig, open inloop
Locatie: Cambuurplein 1
 - Spreekuur in de wijk Vlietzone
Wat:  Spreekuur voor alle bewoners die vragen 
  hebben over de wijk aan het sociaal 
  wijkteam, politie en wijkverpleegkundige
Kosten:  Geen
Wanneer:       Elke tweede donderdag van de maand  
  tussen 15 en 16 uur
Wie:   Voor alle bewoners van de wijk Vlietzône
Aanmelding:  Niet nodig, open inloop
Locatie:  Buurthuis Welgelegen, 
  Willem Lorésstraat 36-38
 - Wandelgroep
Wat: Gezamenlijk wandelen en na afloop   
 koffie drinken. Combinatie van 
 beweging en sociaal bezig zijn.
Kosten: Geen
Wanneer: Elke dinsdag van 13 tot 14 uur wandelen,  
 aansluitend tot 14.30 koffie drinken

Wie: Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding: Via Margreeth, Jos of Hanneke 058-303 0403
Locatie: Door de wijk, verzamelen op Cambuurplein 1
 - Eten bij Resto van Harte
Wat:  Gezamenlijk eten o.b.v. sociaal werker(s)
Kosten:   4 tot 7 euro voor het eten 
  (3 gangen menu)
Wanneer:    Eén keer per maand op donderdag
Wie:   Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding:  Bij Nicky of Margreeth 058-303 0403
Locatie:  Het Nieuwe Hoek, Hoeksterpad 16. 
  Verzamelen op Cambuurplein 1.
- Het Werkt
Wat: Ondersteuning bij het zoeken naar 
 (vrijwilligers)werk.
Kosten: Geen
Wanneer:  Op aanvraag en indeling (058-303 0403)
Wie: Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding:  Bij Wietske 058-303 0403
Locatie:  Buurthuis Tjerk Hiddes, Tjerk Hiddesstraat 5
-  Financiën
Wat: Op orde brengen van de administratie en 
 uit de schulden komen i.s.m. De kunst 
 van het rondkomen.
Kosten:  Geen
Wanneer: Maandag 13-15 uur
Wie:   Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding:  Bij Senan of Sietze 058-303 0403
Locatie:       Buurthuis Cambuursterhoek, Boerhaavestraat 44 

Wij zijn Karin van der Kooij, Marieke 
Been, Lichelle Haagsma en Esther 
Mekelenkamp.

Samen vormen wij het studenten-
team van het sociaal wijkteam Oud 

Oost en wij richten ons specifiek op 
de Vlietzone. 
Heeft u vragen over bijvoorbeeld ad-
ministratie, opvoeden van kinderen, 
werk, dagbesteding, het aanvragen 
van hulpmiddelen, schulden, toesla-
gen, leefbaarheid in de wijk of vragen 
over eenzaamheid?

Waar u ook mee zit, met al uw vragen 
kunt u terecht bij het sociaal wijkteam 
en het studententeam.

Daarnaast zouden wij als studenten-
team graag samen met jullie activi-
teiten willen organiseren in de Vliet-
zone. Wat zijn uw ideeën en wat wilt 
ú doen? U kunt mailen naar info@

wijkteamoudoost.nl t.a.v. het studen-
tenteam, of langslopen bij het buurt-
huis Welgelegen. Wij zitten hier van 
maandag t/m donderdag van 9:00 tot 
17:00 uur.   

Een van de activiteiten die wij al orga-
niseren is het hardloopclubje voor be-
ginners. Elke donderdag van 15:00 tot 
16:00 zijn jullie welkom om mee te 
lopen. We starten om 15:00 uur bij de 
ingang van het buurthuis Welgelegen.

Tot slot willen wij jullie graag uitno-
digen voor onze kerstactiviteit op 23 
december. U bent dan tussen 13:30 
tot 16:00 uur van harte welkom in het 
buurthuis Welgelegen!
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Fraaie aFbeeldingen in straten Van de 
Vlietzone

Onthulling kunstwerk Vredeman de Vries

Zaterdag 21 november is er een fraaie afbeelding onthuld 
van Hans Vredeman de Vries in de naar hem genoemde 
straat. 
In de Vlietzone zijn diverse straten vernoemd naar bekende 
personen uit een ver verleden, maar het is bij veel mensen 
niet bekend wie deze bekende Nederlanders waren.
Behalve Vredeman de Vries gaat het bijvoorbeeld om schil-
ders als Alma Tadema, Adriaen van Cronenburch, Christoffel 
Bisschop, Willem Bartel van der Kooij en Wijbrand de Geest. 
Of bouwmeesters als Jacob van Aken, Cornelis Frederiks en 
Claes Bockes Balk.

Simon Schermerhorn kwam op dit idee om in de straten een 
portret of kunstwerk op te hangen van degene waar de straat 
naar vernoemd is. Het is niet alleen een eerbetoon voor de 
naamgever, maar het is ook een aanwinst voor de straat. En 
het is leerzaam voor jong en oud. Schermerhorn sprak twee 
meisjes die in de Claes Bockes Balckstraat wonen. Ze had-
den echt geen idee waar hun straatnaam naar genoemd is. 
Een bewoner van de Cornelis Frederiksstraat dacht notabene 
dat Cornelis een collega was van Michiel de Ruijter in plaats 
van een bouwmeester van de Oldehove!

Het Wijkpanel Vlietzone was ook gelijk enthousiast over dit 
idee en heeft een subsidiebedrag toegekend. De borden 
worden mede gefinancierd door de bewoners uit de betref-
fende straat. Simon Schermerhorn vindt het erg belangrijk 
dat de bewoners nauw betrokken zijn bij het project. In de Vredeman de Vriesstraat hebben vrijwel alle bewoners een 
vrijwillige financiële bijdrage geleverd. Op die manier zijn ze als het ware “mede-eigenaar” en krijgt het project draagvlak.

Waar het  bord op formaat  komt te hangen is in iedere straat een kwestie van maatwerk. Dat gaat in overleg met de 
bewoners. In de Vredeman de Vriesstraat hangt het aan het hek van de Koningin Beatrixschool. De directie en het 
schoolteam zijn ook enthousiast en hebben direct toestemming gegeven voor de plaatsing.

De onthulling in de Vredeman de Vriesstraat is uitgevoerd door Ruud Fransz, lid van het Wijkpanel Vlietzone. Om de 
primeur te vieren was er na de onthulling een bijeenkomst in de Koepelkerk. De nieuwe eigenaren van de kerk waren zo 
gastvrij om deze prachtige locatie open te stellen voor deze bijeenkomst. Voor en na de presentatie over Hans Vredeman 
de Vries speelde organist Jelle de Jong nummers als “Yesterday” en “ a Whiter Shade of Pale” op het indrukwekkend 
klinkende orgel.

Het eerbetoon in de Vredeman de Vriesstraat is de primeur, maar er volgen nog meer borden. In voorbereiding is het 
plaatsen van een prachtig zelfportret van Alma Tadema in “zijn” straat en een fraaie afbeelding met vlinders van Marga-
reta de Heer in “haar” straat. Ook van bijvoorbeeld Pieter Feddes en Willem Loré bestaan zeer geschikte afbeeldingen.
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Wat heb je nodig:

• WC-rol   • Schaar  • Glitterspullen  • Lijm  • Touwtje 

Maak eens een paar prachtige sneeuwvlokken voor in de kerstboom. Je kan heel verschillende maken en als je ze 
mooi glimmend maakt dan zien ze er prachtig uit bij de lampjes van de kerstboom.

Knutsel je mee?
Neem eerst een lege wc-rol en knip deze in zoals je hiernaast ziet. In het midden moet je een strook houden van 
ongeveer 1 centimeter en de stroken die je van de zijkant naar het midden knipt moet je ongeveer 2,5 centimeter 
breed maken. Dan komt je met de meeste wc-rollen op 6 stroken. Omdat je aan beide kanten een strook knipt kun 
je deze naar elkaar toe vouwen. De uiteinden van de tegenover elkaar liggende stroken plak je aan de buitenkant 
tegen elkaar aan. Knip desnoods (als je dat leuk vindt) nog wat kleine inkepingen in de strook. Voor een echte 
sneeuwvlok is dat wel zo mooi! Dan ga je het hele figuur beplakken met allerlei glitterspul. Hoe beter het glimt 
hoe mooier. Als laatste nog een touwtje door één van de rondjes en je kan de sneeuwvlok zo aan een tak van 
de kerstboom ophangen.                                                                                            bron: www.knutselidee.nl

sneeuwVlok Voor 
de kerstboom

Meer woordzoekers kun je vinden op WoordzoekerMaken.nl

woordzoeker
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de sint op bezoek in buurthuis welgelegen 

Zaterdag  21 november bracht de Sint een feestelijk bezoek aan buurthuis 
Welgelegen. De zaal zat vol met kinderen die met smart zaten te wachten 
op de komst van de Goedheiligman. Maar eerst was er Clown Sander, die 
het jonge publiek vermaakte met zijn grappen en trucs. Er werd uitbundig 
gelachen en de sfeer zat er goed in. De Sint verscheen met zijn Pieten en 
er werd gezongen en met noten gestrooid. Uiteraard was er voor ieder kind 
een cadeau, wat een topmiddag! 

Meer woordzoekers kun je vinden op WoordzoekerMaken.nl

recept:  hollands - andijViestamppot   
   met paprika en lente-ui

Aantal personen: 4
Bereidings tijd:  30 min

Ingrediënten
- 1 dl melk - 1 lente-uitje - 1 rode paprika
- 1 struik andijviev- 200 g rundergehakt
- 1 blokje runderbouillon - 1.5 kg kruimige aardappels
- 2 Unox Kleintje magere Rookworst (a 100 g)
Bereidingswijze:
Snijd de paprika in reepjes en het lente-uitje in stukjes. Schil de aardappels, snijd ze in stukken en kook ze met het 
bouillonblokje in ca. 20 min. gaar. Was de andijvie en laat goed uitlekken. Verwijder de harde nerven en snijd het blad 
in reepjes. Bereid intussen de rookworst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Bak in een koekenpan het gehakt rul. Bak de paprika even mee. Breng het mengsel op smaak met peper en zout. 
Verwarm de melk.
Giet de aardappels af, stamp ze fijn met de melk en meng de andijvie, het gehaktmengsel en de lente-ui erdoor. Snijd 
de rookworst in stukken.
Schep de stamppot op borden. Leg op ieder bord een paar stukken rookworst.
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programma buurthu is  welgelegen

Maandag 13.45u  Grote zaal Schilderclub
Dinsdag 13.00u  Biljartzaal Biljartclub Welgelegen
Woensdag 10.30-12.00u Grote zaal Inloopochtend
Woensdag 14.00u  Kleine zaal Kidsclub
Woensdag 19.30u  Grote zaal Country linedansen
Woensdag 19.30u  Grote zaal Darten
Elke 2de donderdag van de maand 
  15.00u  Grote zaal Spreekuur wijkverpleeg-
      kundige/ buurtagent
Donderdag 19.30u  Grote zaal Klaverjascompetitie
elke 2de en 4de vrijdag 
  13.00u  Grote zaal Bingo
Vrijdag  20.30u  Grote zaal Vrijdagavondcafé

Zaal huren? Dat kan! Meer informatie via de website: 
www.buurthuiswelgelegen.nl of via 
email: buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl
Er is gratis WiFi in het buurthuis!

halloween  in 
buurthu is 
welgelegen
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cambuur Fanshop geopend

In augustus werd de nieuwe Cambuur Fanshop feestelijk 
geopend door Henk de Jong. 
Werd de merchandise voorheen verkocht bij de receptie 
van Cambuur en vanuit een container tijdens de wedstrij-
den, nu is er dan een heuse winkel. 

‘De Jumbo wilde graag uitbreiden op het plein waar de 
kassa’s van Cambuur stonden. Aangezien de kaartverkoop 
nu voornamelijk online en via kassaloketten gaat en het 
plein niet echt meer nodig was, kon er een mooie deal 
gesloten worden.’ Aldus Tjamme Valk, coördinator van de 
merchandise en de kleding  van de selectie. De Jumbo kon 
uitbreiden en Cambuur kreeg zijn Fanshop.

Valk is zeer content met de shop. ‘We hebben het assorti-
ment uitgebreid. Er zijn nu bijvoorbeeld meer babyartike-
len zoals rompers en slabben, daarnaast pyama’s en kleine 
dingen zoals sleutelhangers, broodbakjes en bekers. Bij de 
hoofdsponsor Quick hebben we een mooi assortiment sa-
mengesteld, alles in de stijl van Cambuur.’

De shop draait volledig op vrijwilligers en stagiairs. Er zijn 
regelmatig aanvragen  van mensen die de club een warm 
hart toedragen die graag mee willen werken. De Fanshop 
is dagelijks geopend van 1 tot 5 en op vrijdag de hele dag.  
En uiteraard tijdens wedstrijden, ook op zondagen.
 

Voetbalplaatjes

Bij de Jumbo op het winkelplein bij Cambuur 
stonden in november vele kinderen. Ze vroegen 
de klanten om de voetbalplaatjes die je bij de 
boodschappen kreeg. De supermarkt plaatste 
zelfs dranghekken om de kinderen wat op af-
stand te houden. Ook hing men een bordje op 
met de tekst ‘mag ik uw voetbalplaatjes’ zodat de 
klanten niet meer werden toegeschreeuwd door 
de fanatieke spaarders.
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Zelfstandig wonen?

Samen maken we het mogelijk 

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

Palet brengt mensen bij elkaar. 

Zo ook mevrouw Kuiper en 

buurvrouw Jeltsje. Ze helpen 

elkaar nu regelmatig een handje.

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

Palet, altijd in de buurt

14 Jaargang 6   nummer 2



prachtig makke strijkt neer op het zuidVliet

‘Ze zijn ‘ontsnapt’ uit de stadsge-
vangenis de Blokhuispoort en heb-
ben een ruim nieuw onderkomen 
gevonden aan het Zuidvliet. Op de 
hoek Zuidvliet/Keetwaltje zie je 
sinds half oktober de Kadowinkel en 
Galerie ‘Prachtig Makke’. Je kunt er 
terecht voor de meest uiteenlopende 
kunstzinnige voorwerpen, edelste-
nen, workshops en mooie hoedjes. 
“We zijn erg blij met deze ruimte op 
een mooie locatie”, vertelt Harm Wij-
benga.
 
Samen met Jacomien Vonk, Boukje Vis-
ser, Anneke Langenberg en Arlet Kul-
ler is hij uit de Blokhuispoort vertrok-
ken. Deze gevangenis kwam in andere 
handen en de huurprijzen van de cel-
len gingen omhoog. “Toen ik dat wist 
ben ik om mij heen gaan kijken. Carex 
had deze ruimte te huur en we hadden 
snel een deal. We hebben eerder met 
een groep uit de Blokhuispoort aan de 
Druifstreek gezeten en nu zijn wij defi-
nitief vertrokken.”
 
In de galerie vind je keramiek, schilderij-
en, sieraden, edelstenen, zelfgemaakte 
ansichtkaarten, beelden, voorwerpen 
van vilt. “Wij verhuren momenteel aan 
ongeveer twintig personen een plek 
owingen te zien en te koop. Jacomien 
is demonstratrice van het merk Stam-
pin Up. Ze werkt met papier en vilt. Ze 
verzorgt workshops kaarten maken, 
kerstkransen maken, kleuren voor vol-
wassenen. Maar ook kinderen kunnen 
met haar een leuke creatieve ochtend 
of middag beleven. 

“Voor een vrijgezellenfeestje heb ik ook 
diverse leuke workshops. Het voordeel 
is dat je hier de hele dag terecht kunt 
voor een workshop, in de Blokhuispoort 
kon dit alleen ’s avonds.”

 Boukje heeft net een levensechte haan 
op doek geportretteerd. Dit doet ze in 
twee middagen. “Ze noemen mij wel 
Zoef de haas, zo snel schilder ik.” In een 
vitrine zijn haar beschilderde minia-
tuurdoosjes te aanschouwen. Ze maakt 
kaarten en schildert met zowel acryl-, 
olie- als aquarelverf. “In de jaren tach-
tig ben ik begonnen met het beschil-
deren van Hindelooper klompjes. Dat 
was toen in. Er was een workshop en 
ze hadden nog een tiende dame nodig. 
Ik ging mee en toen bleek dat ik best 
leuk kon schilderen. Sindsdien heb ik 
mij meer en meer ontwikkeld.”
 
Arlet heeft een tafel met edelstenen in 
de galerie. Ze is maatschappelijk werk-
ster en richt zich momenteel op de 
edelsteentherapie. “Edelstenen hebben 
een krachtige werking die helend kan 
werken. Dat merk ikzelf ook, soms meer 
en soms minder. En sinds kort bewerk 
ik ook edelstenen en daar wil ik mij ver-
der in verdiepen.”

 Harm kwam per toeval in aanraking 
met speksteen. “Vijf jaar geleden werkte 
ik nog in de bouw. Ik was nog betrok-
ken bij de renovatie van de Indische 
buurt”, aldus de voormalig bouwvakker. 
Hij raakte in een burn-out en ging in 
therapie. “We gingen toen ook werken 
met speksteen en ik merkte echt dat dat 
mijn ding was. Ik kreeg innerlijke rust 
als ik creatief bezig was. En die kant had 
ik nog nooit ontdekt.”

 “Ik ging thuis door met het bewerken 
van speksteen en al snel zat de hele 
woonkamer onder het stof. De kinderen 
hielpen mee, vonden het ook prachtig. 
Maar al snel week ik uit naar de Blok-
huispoort. Het gaf thuis te veel troep. 
Ik ben creatief en ondernemend en we 
gaan ook markten af. Erg leuk, ook om 
nieuwe contacten op te doen en erva-
ringen uit te wisselen. In de toekomst 

vervolg zie pagina 17
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prachtig makke VerVolg

wil ik graag met psychisch kwetsbare 
mensen werken. Ik heb zelf ondervon-
den dat creatief bezig zijn kracht geeft 
en dat wil ik graag met anderen delen.”
 
De kleurrijke vrolijke hoedjes van An-
neke Langenberg vind je in een aparte 
ruimte binnen de winkel. Boven de 
deur staat Stichting Eltsenien. De hoed-
jes zijn bestemd voor vrouwen die door 
de ziekte kanker hun haar kwijt zijn ge-

raakt. “Het is belangrijk dat je dan wat 
privacy hebt”, vertelt Anneke. De Stich-
ting Eltsenien is een non-profit stichting 
en deze bestaat sinds 2004.

Anneke is al twintig jaar hoedenmaak-
ster en ze woont even verderop op 
het Vliet. “Door mijn hele huis vind je 
stofjes, hoedjes. Ik ben zo’n vrouw die 
best in De Stoel (van de NCRV red.) zou 
kunnen”, glimlacht ze. “Ik verzorg ook 

workshops vilten en waskaarten ma-
ken. In het verleden heb ik zelfs eens 
een hoedje voor onze Koningin mogen 
maken.”
 

Prachtig Makke, Zuidvliet 300, 
tel. 06-22 33 22 36. 
Zie ook de website 
www.prachtigmakke.nl en 
website www.eltsenien.frl

karakteristieke koepelkerk 
wordt koepeltheater

De karakteristieke koepelkerk aan de Vredeman de Vriesstraat wordt verbouwd tot een podium voor muziek en 
cultuur. Sinds maart dit jaar is belegger Tjalling Rollema uit Parrega eigenaar van het 91 jaar oude gebouw.
 
De voormalige kerk staat in de steigers vanwege een grootscheepse restauratie. Glas-in-loodramen worden opgeknapt, net 
als de bovenste ramen, de koepel en de dakgoten. Ook het houtwerk boven de zes meter wordt onder handen genomen. 
Deze restauratie kan plaats-
vinden dankzij subsidies, 
vertelt Rollema. “Dankzij pro-
vinciale subsidie en Brim sub-
sidie. Dat dekt 75 procent van 
de kosten die meer dan een 
half miljoen euro bedragen.” 
Het overige bedrag betaalt 
Rollema zelf. De bedoeling 
is dat de werkzaamheden in 
december klaar zijn.
 
Rollema was al eigenaar van 
het naastgelegen voormalig 
PEB-gebouw aan de Emma-
kade. “Ik zag de kerk verpie-
teren en de overname van 
dit prachtige gebouw was 
dan ook vooral een emotio-
nele beslissing. Het gaat geen 
winst opleveren.”
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STROOISMA
AUTOBANDEN
AL 50 JAAR STERK IN IEDER BANDENMERK

• Autobanden
• Motorbanden
• Scooterbanden

Velgen(sets in alle
soorten en maten

Klaar
terwijl

u wacht

Montage en 
balanceren
inbegrepen

EN ALLE ANDERE
MERKEN

058 2129469

Zuidvliet 152
8921 BN  Leeuwarden

Gehele week open
Zat. tot 12 uur

De beste snackbar
van Leeuwarden

Zuidvliet 204
8921 BN  Leeuwarden

058-2162809
www.hetvliet.nl

Autotemp Leeuwarden B.V.
Uranusweg 14 (Ind. terrein Hemrik)
8938 AJ Leeuwarden

Tel. : 058 - 288 53 55
info@autotempleeuwarden.nl

Aircoservice
Airco-onderdelen
Aircopompen
Condensors
Intercoolers
Radiateuren
Ventilatoren
Webasto Dealer
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karakteristieke koepelkerk 
wordt koepeltheater VerVolg

Inmiddels is er ook een website online: www.koepeltheater.nl Hier staan on-
der andere verschillende evenementen vermeld. De Mattheüs Passion zal in 
het theater worden opgevoerd en in juni vond het duurzaamheidssymposium 
van het Koplopersproject van de Provincie plaats in het gebouw. Daarnaast is 
het theater de thuisbasis van de Nederlandse Bach Academmie in Friesland.
 
“Het gebouw is geschikt voor trouwfeesten, een uitvaart, familiedag, een caba-
retier, muzikale voorstellingen vooral op het gebied van klassieke muziek. En 
een coverband van Pink Floyd heeft ook interesse getoond. In augustus vond 
er een congres plaats van de ROC Friese Poort ter ere van de opening van het 
schooljaar. Voor theatervoorstellingen is het gebouw niet geschikt, dan moet 
er zoveel verbouwd worden. Wel zal er een aantal banken uit de kerk worden 
gehaald zodat het podium groter kan worden. Er komt een nieuw verwar-
mingssysteem en de banken bovenin worden steiler zodat je ook van daar af 
het podium goed kunt zien.”
 
Het kerkgebouw is geschikt voor 800-1000 personen en de foyer voor 300-400 
personen. Mogelijk dat er in de verre toekomst een doorbraak komt naar het 
voormalig PEB-gebouw zodat de horeca van dat gebouw bij het Koepeltheater 
kan worden getrokken. De vrouw van Tjalling Rollema houdt de reserveringen 
en activiteiten bij voor het Koepeltheater. “En voor 2018, het jaar van de Culturele Hoofdstad, wil ik iemand van het Koninklijk 
Huis uitnodigen die het theater officieel zal openen.” Wijkgenoten kunnen meer informatie vinden op www.koepeltheater.nl
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8921 HG  Leeuwarden

T 058 212 67 25
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