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Beste wijkgenoten,
Het is begin december. Vanochtend werd ik wakker van een buurman die
de autoruiten moest krabben. We wonen in een zogeheten volkswijk en
komen elkaar tegen. In de leuke maar soms ook in de minder leuke zin.
Je hoort elkaar de trap oplopen, thuiskomen of stofzuigen. In deze editie
weer diverse items over wijkgenoten die elkaar op een prettige manier
ontmoeten tijdens evenementen. Zoals de Gribus Elfstegentocht en de
onthulling van nieuwe plaquettes in Welgelegen. Samen kun je veel bereiken en enige verbinding met je buurtgenoten zorgt ervoor dat je je meer
thuis voelt. Vooral tijdens deze donkere dagen zoeken mensen elkaar
graag op. Dit kan ook op zaterdag 16 december tijdens de Kerstmarkt in
Buurthuis Welgelegen. U kunt zich daarnaast storten op de Decemberpuzzel die speciaal voor de wijkkrant is samengesteld of op zoek gaan naar
de raadplaat. We wensen u in ieder geval veel leesplezier en alvast een
gezond en zinvol 2017 toe!
Pien Weidenaar
Renate Huisman

activiteiten agenda
wijkteam Oud-ooost
Maandag

Groep financiën:
Tjerk Hiddes, iedere week van 10.30 - 11.30
Senan Hubanic 06-294 189 83

Dinsdag

Wandelgroep:
Cambuurplein, 13.00-15.00
Jos Bouwhuis 06-83321231
Taalpunt vrouwen:
Cambuurstadion 09.00-11.00
Senan Hubanic 06-294 189 83
Inloop Ixta Noa:
Werkplaats Tichelstraat 21, 11.30-14.30
Jolanda Hoekstra 06-111 167 03
Buurtatelier:
Welgelegen, iedere week van 09.00-12.00
Bonny Veenstra 06-414-201-93

Donderdag

Koken in de wijk:
Werkplaats Tichelstraat 21, even weken van 11.30-13-30
Daniëlle en Yeswin 06-49238322
Taalpunt mannen:
Tûmba 09.00-11.00
Senan Hubanic 06-294 189 83
Spreekuur Politie:
Cambuurplein 14.00-16.00
Gerard Willemse en Willem Feenstra
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Spoor in Straat van
Welgelegen
De broers Sven en Niels wonen aan de Claes
Bockes Balckstraat. In de garage achter de woning zijn ze regelmatig bezig met hun hobby:
modeltreinen. “Ze zijn van onze opa en vader.
Wij zetten een rails in elkaar.” En inderdaad,
op een maandagmiddag in oktober lag er een
heuse spoorbaan in de Straat van Welgelegen.
“Die lassen we in elkaar. Het was de bedoeling
om een spoorbaan rond het huis aan te leggen
maar dat is wat te veel.” Ook knutselen ze aan
de treinen. “We zoeken nog een ruimte om ermee te rijden. Maar voorlopig zijn we nog wel
even bezig met de rails.”

Prettige kerstdagen en een goed 2018!

Reclamedrukwerk • Familiedrukwerk • Digitaal drukwerk
Noordvliet 323 • 8921 HG Leeuwarden • T 058 212 67 25 • E info@fedruk.nl • I www.fedruk.nl
Jaargang 8

nummer 4

5

Mental Sports breidt uit in
Douma Autogarage
“Uiteindelijk willen we in heel
Nederland vestigingen openen”,
vertelt Marcel Lautenbach (40).
Samen met Nihad Solunovic (37)
runt hij de vechtsportschool
Mental Sports aan de Willem
Loréstraat 15a. Twee jaar geleden
gingen ze van start en inmiddels
telt de sportschool 130 leden.
Nihad werkte voorheen als kok en verzorgde sportlessen aan kinderen via
de gemeente. “Ik heb mijn hele leven
aan sport gedaan, jiujitsu, kickboksen,
taekwondo, worstelen. Ik kom van
oorsprong uit Bosnië en ben ermee
opgegroeid. Negentien jaar geleden
kwam ik naar Nederland.”
Marcel is ervaringsdeskundige op het
gebied van drugsgebruik, begaf zich
in de criminaliteit en heeft op een gegeven moment het roer omgegooid.
“Voor veel jongeren die hier komen
ben ik een voorbeeld van hoe het niet
moet. Ik heb zelf zoveel meegemaakt
en dat weten ze. We willen niet dat
hier haantjesgedrag wordt vertoond.
Je hebt respect voor elkaar en er komen hier allemaal verschillende culturen. Iedereen is welkom.”

pand van Garage Douma aangekocht om uit te breiden. “Daar willen we
een fitnessruimte creëren met een kantine en keuken waar alleen gezond
voedsel wordt bereid. Binnen onze eigen kring hebben we geldschieters
die in ons geloven, daardoor is dit mogelijk.” Alleen over de parkeergelegenheid kan men het nog niet eens worden met de gemeente. “Ik hoop dat
we dat kunnen regelen”, aldus Nihad.
Behalve het verzorgen van lessen kunnen jongeren met een beperking ook
terecht bij Mental Sports. De sportschool telt nu nog vier plekken voor begeleid wonen. Straks, met de uitbreiding naar het naastliggende pand is er
plek voor tien jongeren. De jongeren hebben een dagbesteding en vervullen een nuttige functie binnen de organisatie.
Behalve het verzorgen van bokslessen, is Nihad ook gespecialiseerd in het
verwijderen van tatoeages. Hiervoor is een aparte ruimte ingericht. Daarnaast verzorgt hij ook cupping behandelingen. Hierbij wordt met behulp
van cups de huid vacuüm gezogen hetgeen de doorbloeding stimuleert.
Voor meer informatie over de vechtsportschool Mental Sports zie
www.mentalsports.nl

“Via de sport kun je je energie en ook
je agressie kwijt. De jongeren krijgen
zelfvertrouwen en we geven ze advies
als ze met problemen zitten. En dat
werkt. Naar ons luisteren ze omdat
we uit ervaring weten wat hun bezighoudt.”
Bij de sportschool worden lessen verzorgd in MMA (Mixed Martial Arts),
bokszak training, boksen en kickboksen. Inmiddels hebben de heren het
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Gribus Elfstegentocht
groot succes

Op zondag 26 november kon je genieten van de Gribus Elfstegentocht,
onderdeel van Oud Oost Vertelt. Bewoners van de wijk werkten hieraan mee en lieten zien wat ze in huis hadden.
Bij Café Cambuur ging de route van start. Onderweg vertoonde Circus Lunato
haar kunsten, kon je genieten van bijzondere hapjes bij Tikafood en speelde
Driuwhout de sterren van de hemel in het Tromptheater. Je kon in een groep
of zelfstandig langs de tien verschillende locaties en volgens de vele deelnemers was het een groot succes. Ook Kattencafé Poespas en Galerie Artbrut
158 lagen op de route. Men genoot van muziek, poëzie, exposities en theater. In Buurthuis Welgelegen kwam uiteindelijk iedereen bij elkaar. Hier kon
je je laten vastleggen in een historische omgeving.
Daarnaast was er overheerlijke aardappelsoep en muziek verzorgd door
verschillende musici. Kortom, een zeer geslaagde warme middag op deze
koude novemberdag.
(foto’s: Martijn Hoep)
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X-MAS FAIR
Welgelegen

Zaterdag 16 december
10.00-18.00 uur

Met diverse kraampjes, glühwein en verloting.
Voor meer informatie: zie Buurthuis Welgelegen op
Facebook.
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recept: Kerstboombrownies
Recept voor circa 5-6
kerstboompjes
Benodigdheden:
1 brownie of een chocoladecake
6 candy canes (te koop bij oa de Xenos)
glazuur in meerdere kleuren
Bereidingswijze:
Snijd de brownie of de chocoladecake in
driehoekjes.
Snijd de onderkant van de candy canes eraf.
Steek de candy canes in de driehoekjes. Versier vervolgens de ‘kerstboompjes’ met glazuur. De glazuurstiften van dr. Oetker werken
heel handig en snel!
Ook super leuk om met kinderen te maken.

netwerkcentrum
oudoost

Update
Oost-Indische
Buurt

Het Netwerkcentrum Oud Oost wil graag haar aanbod

De bouw van de nieuwe woningen in de Lombokstraat,

meer uitbreiden ten behoeve van de wijkbewoners. Elke

Balistraat (deels) en de Insulindestraat (deels) is nog altijd

woensdag van 11 tot 12 uur kun je terecht op de Ooster-

niet gestart. Eigenaren van koopwoningen uit de Timorstraat

singel 66 om je ideeën of hersenspinsels te delen. Er is

hebben beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Dit

bijvoorbeeld al een kookgroep ontstaan en een serie his-

vanwege de hoogte van een aantal woningen die zonlicht

torische wandelingen. Het centrum is bereikbaar via info@

zullen wegnemen. De zaak is op woensdag 29 november

netwerkcentrumoudoost.nl, tel. 06-49514816 (ma-do

behandeld bij de Raad van State. De uitspraak volgt over

9.00-12.00 uur). Wie slecht ter been is en naar een activi-

zes weken. Zodra dit is afgehandeld kan de bouw mogelijk

teit in de wijk wil kan de elektrische taxi reserveren. Wie op

van start gaan. De bewoners die in de wisselwoningen zitten

de hoogte wil blijven kan een kijkje nemen op Facebook

hebben inmiddels een keuken uitgezocht. Ook is men op
het bouwterrein gestart met voorbereidende werkzaamheden. “We hopen dat we snel los kunnen”, aldus Annet Stam
namens Elkien.
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wijkverpleegkundige
Ingrid Rodenburg,
wijkverpleegkundige
Vlietzone

Buurthuis Molenpad dicht
Sinds begin november zijn de deuren van Buurthuis
Molenpad aan de Van der Kooystraat gesloten. Dit

“Thuis moet veilig voelen”
“De meeste mensen willen het liefst thuis
blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben.
Maar dan moet dat wel veilig voelen. Daar kunnen we als Thuiszorg Het Friese Land voor zorgen. Ook als u veel of onverwacht zorg nodig
heeft. Thuiszorg Het Friese Land is dag en nacht
bereikbaar. Ik merk dat die zekerheid voor veel
mensen belangrijk is. Als u wilt weten wat er
mogelijk is, kunt u altijd een gesprek aanvragen. Hieronder vindt u al een kort overzicht van
ons aanbod.”
Personenalarmering
Personenalarmering gebruikt u in uw woning,
maar ook als u onderweg bent. Met personenalarmering maakt u met één druk op de
knop contact met de meldcentrale. U bepaalt
vooraf met wie Thuiszorg Het Friese Land dan
contact opneemt. Dit kan iemand uit uw eigen
omgeving zijn, maar ook een verpleegkundige
van Thuiszorg Het Friese Land.
Zorg op afstand
Met zorg op afstand kunt u 24 uur per dag contact opnemen met een verpleegkundige. Via
een beeldscherm ziet u met wie u spreekt en
de verpleegkundige ziet u hoe het met u gaat.
Als wilt, bellen we u elke dag op een of meerdere vaste momenten.

vanwege een gebrek aan activiteiten en inkomsten.
De gemeente heeft daarom besloten de stekker eruit
te trekken.
“Erg jammer”, aldus Maaike Efdé namens het buurthuis. “We hopen dat er mensen zijn die de schouders
eronder willen zetten en een nieuw bestuur willen
vormen. Maar de gemeente helpt ons en we hopen
dat het buurthuis snel weer opengaat.” Wijkaanjager
Daniël Appelo: “Het buurthuis belandde in de rode
cijfers en we hadden hier al eerder over gesproken
met het bestuur. Er zaten drie koren in en er waren
enkele buurtactiviteiten. Maar dat is niet voldoende
om het draaiende te houden. Op een gegeven moment
moet je dan de knoop doorhakken.”
Momenteel zijn er twee buurtbewoners die bezig zijn
met het opzetten van een nieuw bedrijfsplan. Indien
dit plan voldoet aan de eisen kunnen de deuren in de
toekomst mogelijk weer open. In de tussentijd heeft
de gemeente het beheer van het gebouw overgedragen aan Carex. “Maar de insteek is dat het buurthuis
weer opengaat, maar dat is geheel afhankelijk van de
initiatieven vanuit de wijk”, aldus Appelo.

Verzorging en verpleging
Wanneer u niet meer alles zelf kunt doen in
huis, kunt u verzorging aanvragen. Een verzorgende helpt u bijvoorbeeld met opstaan en
naar bed gaan, douchen of aankleden. Wanneer u medische zorg nodig heeft, kunt u een
beroep doen op de wijkverpleegkundige. Zij
verzorgt bijvoorbeeld uw wonden of geeft pijnmedicatie.
Vragen?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met Thuiszorg Het Friese Land via 0900-8864.
14
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Kattencafé Poespas is knus en relaxed

Kattencafé Poespas aan het Vliet bestaat nu

rugtas van een van de medewerkers en als

serveerd wordt. Kruidnotentaart in verband

alweer één jaar. Reden om eens een kijkje

we plaats nemen aan een tafeltje komt een

met de Sint, cheese cake, salades, tosti’s en

te nemen in het prachtige herenhuis waarin

dikke rode kater gezellig bij ons liggen. Dat

soep, het klinkt allemaal heerlijk. We genie-

het café gevestigd is. We worden vriendelijk

de katten aaibaar zijn is wel een voorwaarde

ten met een kop thee van de ontspannen

ontvangen in de hal en na het ophangen van

als de gasten speciaal voor de katten komen.

sfeer en de relaxende katten. De serveerster

onze jassen betreden we het kattenterrito-

Het zijn ook allemaal huiskatten, ze gaan niet

vertelt dat er ook Yoga gegeven wordt in het

rium. Acht katten wonen in het café en het

naar buiten. Misschien wel beter als je aan

café, dat lijkt me nog een leuk, yoga tussen

aansluitende kattenverblijf. De een zit voor

het Vliet woont, toch een drukke straat waar

de purrende poezen . Ook eens chillen daar?

het raam, een ander in een kist aan de muur,

veel autoverkeer is. Een blik op de menukaart

Kattencafé Poespas zit aan het Noordvliet 11.

nog eentje heeft z’n toevlucht gezocht in de

en ik zie dat er eerlijk en biologisch eten ge-

www.kattencafepoespas.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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Winnaar raadplaat

De winnaar van de vorige raadplaat is Herro Orsel. Hij wint de cadeaubon van 10 euro. Het anker op de foto was te vinden op een woonboot
aan de Oostersingel. Van harte!
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Programma Buurthuis Welgelegen
Houdt de Facebookpagina in de gaten voor activiteiten
buiten dit rooster.

Maandag
13:45-16:00 		
Dinsdag
09:00-12:00 		
13:30-16:30 		
19:00-23:00 		
19:00-23:00 		

Schilderclub
Atelier Kamelon
Hobbyclub
LMG spellenclub
Biljartclub ‘t Keldertje

Woensdag
10:30-12:00 		
19:30-23:00 		
19:30-23:00 		
Donderdag
20:00-23:00 		
Vrijdag
13:45-16:00 		

Bakkie Welgelegen
Country linedance
Darten
Klaverjassen
Bingo! (2&4e week)

Lichtjes
Een bewoner van de Straat van
Welgelegen is klaar voor de Kerst.
Zijn tuintje is rijkelijk versierd met
allerlei lichtjes. Een vrolijk gezicht
tijdens deze donkere dagen.
(Foto: Martijn Hoep)

Kerstmarkt in Welgelegen
Eind november werd de kerstboom van stal gehaald in buurthuis Welgelegen. Tijdens de koffieochtend op woensdag
is het buurthuis in kerststijl gehuld met ballen, slingers en pieken. Aangezien er wat weinig animo was voor de Sinterklaasmiddag kon dit al in een vroeg stadium.
Op zaterdag 16 december wordt er een Kerstmarkt georganiseerd in het buurthuis. De deuren gaan om 10.00 uur
open en men kan hier tot 18.00 uur terecht. Er zijn lekkere hapjes, diverse kraampjes met leuke snuisterijen en handgemaakte artikelen. De toegang is vrij en er is een verloting met bijzondere prijzen.
Eenieder is van harte welkom. Voor meer informatie zie Facebook Welgelegen.
16
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Onthulling plaquettes Saskia,
Rembrandt en Willem Loré
Op zaterdag 2 december vond de feestelijke onthulling
plaats van drie nieuwe plaquettes die de wijk verfraaien.
Zowel Rembrandt van Rijn als Saskia van Uylenburgh hebben een plekje gekregen in de Saskiastraat. Ook een plaquette van waterbouwkundige Willem Loré werd onthuld
op de muur van een hoekwoning.

Rond vier uur kwamen vele buurtgenoten samen om deze feestelijkheid bij te wonen. De muzikale omlijsting werd
hier verzorgd door een draaiorgel. Interim-directeur van Elkien Margriet Drijver en wethouder Henk Deinum hadden
de eer om de eerbetonen van Saskia en Rembrandt te onthullen.
Directeur Manon Borst van Museum Martena uit Franeker onthulde het eerbetoon van Willem
Loré. Vervolgens toog men naar
buurthuis Welgelegen voor een
hapje en drankje. De muziek hier
werd verzorgd door Bonny en de
Lústerrike Buren. Initiatiefnemer
Simon Schermerhorn hield hier
een interessante presentatie over
Willem, Saskia en Rembrandt. In
de omliggende straten is een leuk
bedrag opgehaald dat het project
mede mogelijk heeft gemaakt.
Ook Elkien heeft een bijdrage om
dit project mogelijk te maken.
Foto’s Martijn Hoep
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Biljartclub ’t Keldertje zoekt nieuwe leden
Biljartclub ’t Keldertje komt elke dinsdagavond bijeen in Buurthuis Welgelegen. Vanaf 19.00 uur rollen de ballen over het biljartlaken. Op de sfeervolle bovenverdieping met bar staan twee biljarttafels. De leden, allen mannen, zijn naarstig op zoek naar nieuwe
spelers. “We spelen het hele jaar door zonder zomerstop”, vertelt de voorzitter Peke van Eenennaam. “We hebben nu nog twaalf
spelers en daar kunnen wel een paar bij. Zodra we wat nieuwe aanwas hebben kunnen we mogelijk ook twee nieuwe biljarts
aanschaffen.” De leden zijn afkomstig uit heel Leeuwarden en hebben veel plezier met elkaar. De leeftijd loopt uiteen van 50 tot
76 jaar. Er wordt gespeeld op alle niveaus en men betaalt 75 euro per jaar aan contributie. Penningmeester Cor Riemsma houdt de
in- en uitgaven van de club bij. Onderling wordt er een zomer- en wintercompetitie gespeeld en de winnaars gaan met vleesbonnen naar huis. Ook gaan de heren éénmaal per
jaar uit eten en wordt er nog een feestelijke avond
georganiseerd. “Het is elke week weer gezellig.
Vroeger, ruim veertig jaar geleden, is het Keldertje ontstaan bij Philips. We speelden daar toen in
de kelder, vandaar de naam. Nu hebben we nog
drie oud-medewerkers die meedoen. We hebben
lange tijd in het Roekennest gespeeld en drie jaar
geleden zijn we naar Welgelegen verhuisd en dat
bevalt ons prima.” Wie meer informatie wil kan op
dinsdag vanaf 19.00 uur bij Buurthuis Welgelegen
binnenstappen. Of men kan contact opnemen
met Peke van Eenennaam of Cor Riemsma tel. 0625387662 of 06-36093282.

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

Palet, altijd in de buurt

www.paletgroep.nl
18
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Decemberpuzzel

Horizontaal
3. Soort schip
7. Winterbanden haal je bij?
10. Vogelsoort
11. Schoenen laat je maken bij Op den?
13. lekkernij
16. Sinterklaas zijn hoed
17. Vuurwerk
20. Kleur
21. Zeestraat in Indonesië
23. Zintuig
24. Rendier
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Verticaal
1. Johannes ? was een cartograaf
2. Wijnkoperij op de Oostergrachtswal
3. Sport in de winter
4. De drie Koningen heten Melchior, Balthasar en?
5. Buurthuis in Vlietzone
6. Het eiland ? ligt tussen Borneo en Sumatra
8. Even getal
9. Aartsengel
12. De ? Moskee vind je aan het Zuidvliet
14. Bierhuis ? vind je aan de Oostersingel
15. Vrijwilligersorganisatie op ‘t Vliet
18. Muziekinstrument
19. Wasmachinezaak op Cambuurplein
22. neerslag
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