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A G E n D A
Bijeenkomsten wijkpanel: 
Zie website:
www.vliet-zone.nl

sERViCEnummERs
meldpunt overlast: 14058

Politie: 0900 8844
Wijkagent: Gerard Willemse

sociaal Wijkteam oud-oost:
Open inloop 
ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.30 uur
Zuidvliet 620-622
Tel: 058 2100234

Zorg, Wonen en Welzijn in friesland:
 www.fryzo.nl

Buurthuis Welgelegen / indische buurt: 
058 213 3470

Buurthuis molenpad / Zeeheldenbuurt: 
058 215 1164 

Grof vuil: 0900 210 02 015

Kringloopwinkel:  058 234 7600
Haalt goederen thuis op

VAN DE rEDActiE

De eerste mooie dagen van het jaar zijn binnen! Dat mocht ook wel na al 
die kou en regen. Hopelijk gaan we een lange, warme zomer tegemoet, 
met veel gezelligheid en gerooster in de tuinen. 

Deze keer is de wijkkrant eeen speciale zomer-editie, met extra veel kopij 
voor extra lang leesplezier! We hebben een heerlijk zomers recept ge-
plaatst, een kleurplaatje voor de kleintjes, interviews en artikelen, maar ook 
informatie over onder andere het wijkpanel, buurtzorg en het wijkactieplan. 

Lees in het liwwadders over het tuinfeest in Welgelegen, lach om een mop 
en bedenk wat uw bijdrage kan zijn voor het volgende nummer! 

Zijn er nog bedrijven in de wijk die graag willen adverteren? Hoe meer 
advertenties in de krant, hoe meer ruimte er is voor kopij. 

Een hele fijne zomer toegewenst!

Pien Weidenaar
058-2661580
Mail: kopij@vliet-zone.nl

AgENDA VLiEtzONE 2011 
Wijkpanel Vlietzône: 
Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 uur in MFC, Zuidvliet 620.
Zie website: www.vliet-zone.nl 
Buurtservicepunt:: 
elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur in MFC, Zuidvliet 620 en
elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur in MFC, Zuidvliet 620.
Spreekuur Politie, Elkien en Sociaal Wijkteam oud-oost:
elke eerste donderdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur in MFC, 
Zuidvliet 620.
Vadercentrum / Activiteitencentrum
Iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur kun je ontdekken wat je leuk 
vindt. Tekenen, schilderen, boetseren, fotograferen of iets anders. Koffie en 
thee staan klaar en deelname is gratis. MFC, Zuidvliet 620. Voor informatie: 
058 2100234 (ma t/m do).
Mindfulness 
Iedere donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in MFC, Zuidvliet 620. Deur sluit 
om 14.05 uur.
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“Ik belandde zo met mijn bakfiets in het Vliet”

Het is alweer 45 jaar geleden dat de Houthandel van 
Bob neerstreek op het Vliet. De voormalige behang en 
verfwinkel werd in 1966 verbouwd. Bob van Daalen was 
21 jaar en startte zijn eigen zaak. Het Vliet was nog een 
sfeervolle karakteristieke gracht en het vervoer vond 
plaats met een bakfiets. “Ik weet nog dat ik op een och-
tend de brug bij de Bleeklaan afreed en ik kon de kar 
niet houden. Ik belandde zo in het Vliet”, herinnert de 
houthandelaar zich nog levendig. Op zaterdag 28 april 
nam Bob afscheid. “Ik ga vooral de contacten missen”, 
aldus de vriendelijke ondernemer.

De houthandel van Bob van Daalen is een begrip en 
Leeuwarden, mede dankzij de vele rijmpjes en verzen 
die veelvuldig te zien zijn in de winkel. De slogans ver-
schenen al eens in een gedichtenbundel. “Een uitge-
ver kwam met dat idee. En opeens lagen mijn slogans 
gebundeld bij de Tille. Dat was toen een hele beleve-
nis.” Hoe dat dichten is begonnen? “Dat was is 1978. Ik 
moest op een hete zomermiddag mijn caravan verplaat-
sen dus moest de winkel even dicht. En een bordje met 
‘gesloten’ klinkt niet vriendelijk. Toen schreef ik ‘Door de 
hitte vallen de mussen uit de goten, daarom is Bob van 
Daalen gesloten’. Ik houd wel van humor, dat zie je ook 
terug in mijn advertenties.”

De vader van Bob was vertegenwoordiger bij een hout-
handel in Warmond. Die leverde destijds aan Van der 
Lind aan het Noordvliet in Leeuwarden, een zaak in 
hout, behang en verf. Voor die tijd zat hier een kruide-
nierswinkel van Heijberg, dat was een Albino en later 
een Végé. “Mijn vader kwam met het idee om hier te 

vestigen en dat vond ik wel een goed idee. Ik kwam uit 
militaire dienst en kreeg een jaar krediet om de zaak 
op te starten. Ik had ook geen auto, alles moest met de 
bakfiets. Ik ben met niets begonnen.” 

De ondernemer woonde lange tijd boven de zaak. “Ik 
vind het nog steeds jammer dat het Vliet is gedempt. We 
hadden hier ook genoeg mogelijkheden voor toevoer. 
Dempen was voor ons niet nodig. Nu is het een weg om 
te scheuren” Rond het Vliet stonden geen hekjes, van-
daar dat Bob zo met zijn bakfiets in het water kon be-
landen. “Maar dat soort ongelukken gebeurde niet vaak. 
Ik weet nog wel dat er een vat jenever het water inrolde, 
van Bokma, dat zat hier aan de overkant.” 

De jaren negentig waren de hoogtijdagen voor de 
speciaalzaak. Foto’s van die tijd laten een grote groep 
medewerkers zien. Ondertussen heeft het aantal grote 
bouwmarkten zich uitgebreid en concurreren is lastig. 
“Ze weten het zo gek niet te bedenken en komen met 
de meest waanzinnige acties.” Maar de  ondernemer in 
hart en nieren hield de zaak in stand. “Ik weet waarover 
ik praat. De klanten die hier komen hebben een vraag. Ik 
geef ze advies en lever de spullen die ze zoeken. En als 
het moet, dan breng ik die aan huis. Wij leveren maat-
werk.”

De zaak is sinds 1 mei in handen van Tom de Witte en 
Wim Woudstra. De houthandel blijft dus voortbestaan. 
“Daar ben ik heel blij mee”, zegt Bob. “Toen ik begon 
kon ik niet denken dat de winkel 45 jaar later nog zou 
bestaan.” Al vele jaren is de houthandel sponsor van 
Cambuur. Bob en zijn vrouw Corinne zijn trouwe bezoe-
kers van de wedstrijden. “Mijn vrouw vindt dat ook leuk. 
Maar dat zal straks wel ophouden.” Wat de ondernemer 
gaat doen met zijn vrije tijd? “We gaan straks eerst op 
vakantie naar Tenerife.” 

Het assortiment van de zaak aan het Vliet is sinds 1 mei 
uitgebreid met onder meer horren. Gaandeweg zal er 
meer veranderen onder de nieuwe eigenaren maar de 
naam blijft bestaan. De Hubo aan de Harlingerstraatweg 
is sinds kort gestopt en dat biedt weer perspectief voor 
de Vlietster houtzaak. “En wij bieden maatwerk, staan 
bekend om onze inbouwkasten en persoonlijk advies. Ik 
heb alle vertrouwen in mijn opvolgers.”

Bob en Corinne van Daalen, Tom de Witte en Wim 
Woudstra. (Foto: Renate Huisman)

Houthandel gaat verder zonder Bob van Daalen



Wijkactieplan Vlietzone
Bijna een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Leeuwarden voor 
zes aandachtswijken een wijkactieplan 2011-2014 vastgesteld. Die 
wijkactieplannen zijn gemaakt in samenwerking met bewoners, wo-
ningcorporaties en gemeente. Ook voor de Vlietzone is er zo’n wijk-
actieplan. Zie de website http://www.leeuwarden.nl/dossier/zeswij-
kenaanpak, waar ook het plan voor de Vlietzone te vinden is.
Sinds september is de zogenaamde wijkprojectgroep Vlietzone be-
zig. In die wijkprojectgroep zitten vertegenwoordigers van het wijk-
panel, Elkien, WoonFriesland, het sociaal wijkteam en de gemeente. 
Sinds 1 mei 2012 is Daniël Appelo de zogenaamde “wijkaanjager”; 
hij leidt de wijkprojectgroep.

Wat is er inmiddels gebeurd? Een paar voorbeelden:
•	 Er	worden	kleinschalige,	“verrommelde”	stukjes	openbare	ruimte	van	de	wijk	aangepakt.	Dat	doen	we	door	
 middel van huiskamergesprekken, waar we samen met de direct omwonenden een plan opstellen, dat dan 
 ook snel uitgevoerd wordt. Bij de Saskiastraten, de Straat van Welgelegen, de Trompstraat, het Bataviaplein 
 en het Molenpad zijn dergelijke gesprekken al gevoerd. Er zullen de komende tijd op meer plekken 
 plannetjes gemaakt worden.
•	 In	het	najaar	van	2011	is	er	een	succesvolle	wijkschoonmaakdag	gehouden.
•	 Woonoverlast	door	kamerverhuur	wordt	op	een	intensieve	en	bijzondere	manier	aangepakt.
•	 Elkien	heeft	woningverbeteringsplannen	in	de	Saskistraten	en	bij	de	Jacob	Binckesstraat	afgerond	en	heeft	
 een start gemaakt met het opknappen van de Oud Indische buurt.
•	 Het	sociaal	wijkteam	is	druk	aan	het	werk	en	er	is	een	buurtservicepunt	ingericht.
•	 Onlangs	is	een	buurtpreventieteam	bij	het	Molenpad	aan	de	slag	gegaan.
•	 Met	behulp	van	geld	van	project	Wijkidee	zijn	initiatieven	van	bewoners	ondersteund.

Natuurlijk is het werk nog lang niet klaar; het wijkactieplan Vlietzone heeft immers een looptijd tot en met 2014. Zo zal 
er de komende tijd nog een aanpak komen op het gebied van afval, energiebesparing, particuliere woningverbetering 
en veiligheid.
De wijkprojectgroep zal ook steeds alert blijven op ontwikkelingen en wensen in de wijk. Zo zal er voor de zomer een 
wijkschouw gehouden worden om in kaart te brengen, wat er daarna aangepakt moet worden. Uw hulp als buurt-
bewoners is daarbij van groot belang. Geef uw ideeën door aan de wijkprojectgroep via uw wijkpanel. Ook als u zelf 
samen met andere bewoners een concreet plan heeft voor verbetering van uw straat of buurt: geef het aan ons door! 
We gaan dan serieus kijken of het in te passen is en of er geld voor beschikbaar kan komen.
De wijkprojectgroep is echter niet de plek om uw klachten over overlast, afval en dergelijke door te geven; daarvoor 
moet u 14058 bellen.

Voor meer informatie over Wijkideeën: www.vliet-zone.nl

Verkeersveilige Buurt?
ook een verkeersveilige buurt? Daar gaan we nu samen wat aan doen! 
U woont toch ook graag in een verkeersveilige buurt? Waar kinderen zorgeloos op straat kunnen spelen en automobi-
listen niet te hard rijden? Een buurt waar iedereen rekening met elkaar houdt. Veilig door de buurt geeft u de moge-
lijkheid om heel eenvoudig een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid in uw buurt. Uiteraard niet alleen, maar 
samen mét uw buurt én met hulp van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). 
Wilt u aan de slag voor een verkeersveilige buurt? Organiseer dan nu samen met uw buurtgenoten leuke verkeersac-
tiviteiten uit het aanbod van de Friese verkeersveiligheidspartners. Op de website www.veiligdoordebuurt.nl  kunt u 
kiezen uit verschillende activiteiten en arrangementen. Woont u in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden of Sneek dan 
zijn de activiteiten gratis!
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Eerst buurten dan zorgen
Komt u even buurten?
Wij willen ons graag voorstellen aan u: Buurtzorg team Leeu-
warden-Oost. Buurtzorg werkt sinds mei 2009 in Leeuwarden 
en na een spectaculaire groei bestaan er nu 5 teams Buurtzorg 
in Leeuwarden.
Op 30 mei hebben wij ons kantoor geopend wij op de Archi-
pelweg 109. We werken in de buurten: Schieringen, Heech-
terp, Cambuur, Cammingaburen en Blitsaerd.
 
Wat doet Buurtzorg eigenlijk?
Buurtzorg geeft professionele verpleging en verzorging bij u aan huis.
Als u bijvoorbeeld: - zorg nodig heeft na een ziekenhuisopname
   - hinder ondervindt van handicaps of beperkingen
   - zelfstandig wilt blijven wonen bij ouderdom en/of ziekte
   - zorg nodig heeft omdat u ernstig ziek bent
   - wondverzorging nodig heeft
   - Ondersteuning bij geheugenproblematiek
 
Buurtzorg geeft advies en voorlichting op allerlei gebied en zoekt samen met u naar oplossingen. Buurtzorg verzorgt 
voor U alle administratieve afhandelingen rondom uw zorg aanvraag. BUURTZORG, DE BESTE ZORG THUIS! Persoonlijk 
en professioneel.
 
En...wist u  dat Buurtzorg werkt met kleine teams zodat u steeds de bekende gezichten in huis krijgt
  dat Buurtzorg de grootste landelijke thuiszorgorganisatie is
  dat Buurtzorg geen managers in de teams heeft waardoor u snel en adequaat geholpen wordt
  en....dat u vrij bent om de thuiszorgorganisatie te kiezen die het beste bij uw wensen past?
  
Het Buurtzorgteam Leeuwarden-Oost is 24 uur per dag bereikbaar via tel.no. 06 2287 2168
leeuwardenoost@buurtzorgnederland.com   www.buurtzorgnederland.com

Moppen
Een inbreker sluipt door een donkere 
huiskamer, op weg naar de DVD-
speler. Plotseling hoort hij een stem 
zeggen:	 ‘Jezus	houdt	 u	 in	de	 gaten’.	
De inbreker schrikt zich een ongeluk 
en verstopt zich achter het gordijn. Nu 
blijft het stil en na 5 minuten komt hij 
weer te voorschijn. Hij gaat voorzichtig 
verder richting keuken en weer hoort 
hij	een	stem	zeggen:	‘Jezus	houdt	u	in	
de gaten’. De inbreker doet zijn zak-
lantaarn aan en schijnt voorzichtig in 
het rond. Dan ziet hij plotseling een 
papegaai in een kooi, en die zegt nog-
maals:	‘Jezus	houdt	u	in	de	gaten’.	Wat	
leuk, zegt de inbreker, een pratende 
papegaai. ‘Hoe heet jij eigenlijk?’ De 
papegaai antwoordt: ‘Mozes’ De in-

breker lacht schamper en vraagt: ‘Wat 
voor mensen noemen hun papegaai 
in vredesnaam Mozes?’ De papegaai 
antwoordt: ‘Dezelfde mensen die 
hun	Rottweiler	Jezus	noemen’.

30 euro
Drie vrienden zitten in de bar en vra-
gen de rekening, de barvrouw zegt 
hen dat ze 30euro moeten betalen. 
De drie jongens betalen braafjes elk 
10 euro. 
De barvrouw gaat met die 30 euro 
naar de baas, en die vertelt haar dat ze 
die jongens wel 5euro korting mag ge-
ven, het zijn namelijk trouwe klanten. 
De barvrouw vindt het nogal moeilijk 
om 5 euro door drie te delen, dus 
beslist ze om hen elk 1euro terug te 
geven en zelf 2 euro te houden.

In totaal hebben de jongens dus elk 
9 euro betaald 3x9 = 27euro plus de 
twee euro van de barvrouw = 29euro

Waar is die laatste euro nou gebleven?

Er komt een man bij de balie van de 
belastingsdienst.
“Ik zou graag Ali willen spreken.” De 
medewerker van de belastingdienst 
zegt: “Ali, welke Ali?”
Waarop de man zegt: “Ali Baba wil ik 
spreken en snel !”
De medewerker van de belasting-
dienst antwoordt korzelig: “Hier werkt 
geen Ali Baba!”
De man antwoordt: “Dan wil ik graag 
een van de andere veertig rovers 
spreken!”



tUNFEESt iN WELgELEgEN 
( D E  F L i E t - W i E K E N ? )
We hewwe 12 mei un túnfeest foor de Rembrandt- en 
Saskiabuurt, wi’st oek un bijdrage levere?’ De tún, en 
meer-of-minder-openbaar groën, is naast de skrieverij en 
de geskiedenis mien ‘tweede tak fan sport’, dus die bij-
drage is wel logies. In ’87 hew ik, nadat ik mie met mien 
diploma lang genoeg blauw sollisiteerd had, probeerd 
fan die hobby mien werk te maken, vijf jaar deeltied-
opleiding an et AOC. Werk is der in et groën meestal sat, 
maar et is wel meest hobby bleven. 
Dizze wiekkrant sal wel na 12 mei (motto ‘Pimp je tuin!’) 
in’e bus komme, mar der binne fe’folgplannen: in ‘e so-

mer priezen foor mooiste straat en mooiste tún. En met et groën is et in alle Flietwieken wel fergeliekbaar: binnenin alles 
kleinskaleg, an ’e randen wat rumer. Dus liekt mij dat et wel op sien plak is om dèr es over te skrieven. Alleen mut ik donders 
oppasse, want at ik mien ogen open hou, is et dúdlek dat mien ideeën over in tún(tsje) un útsondering binne. Gelukkeg 
denkt buurfrou der wel suwat geliek over, dus hewwe we temeensten foor en achter un dubbele postsegel. En ik bin fan et 
foorjaar tot de he’st bezig de plantsjes út‘e grond en de bladden en bloemen út’e struken te kieken. En in’e winter wete de 
mezen en de merels oanze mini-oerwoudsjes te fienen.
Mar goëd, der falt toch wel in sien algemeenhied wat te seggen over et groën in de wiek(en). Al hoe druk at et meestal is 
bij Intratuin en Groenrijk, et is toch dúdlek dat feul buurten nou minder groën binne as 20 jaar leden, de ferstening griept 
om ‘em heen. Maklek, gien tied en/of gien nocht an túnwerk. Bij de frij kleine huzen is faak un part fan et túntsje noadeg as 
ekstra rúmte. Maar oek met un paar struken in open plakjes in bestrating, bloembakken, klimpanten ken je met minimale 
rúmte je túntsje al prachteg anklede.
Wat dúdlek metspeult bij de tunen in oanze wieken, is de geregelde ‘doorstroming’ fan de huzen: túnliefhebbers 
wudde opfolgd deur meensen die der weineg met hewwe; en dan fe’sutert et. Un paar bomen of flinke struken in un 
straat ‘make et ansiën derfan’. Mar toch siën ik foor en na suk beeldbepalend groen kapitaal foor de bijl gaan, en un 
leegte achterlaten.
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tunfeest vervolg
De Saskiabuurt is un gefal apa’t: de huzen binne na renovasie weer klaar foor de toekomst, maar de tunen binne meest 
‘terug bij af’. Rembrandt- en Saskiadwa’sstraten waren lang un ‘groene oase’ (sommige túntsjes met sorch onderhou-
den, andere meer ‘spontane ontwikkeling’). 
We hewwe dan oek nog wat openbaar groen, uteraard in de fooroorlogse wieken in ferhouding aardeg minder as in 
de naoorlogse. De laatste jaren het de gemeente met name in naoorlogse wieken al in part fan et openbaar groen 
afstoaten of oprúmd. Bij de kommende besunigingsronde wu’dt ankondigd dat et openbaar groen eig’lek deur bewo-
aners fe’sorgd wudde mut. Foor un part mut et wel anders kenne as tot nog toe, et fe’baasd mij wel es dat in nieuwe 
wieken met aardege tunen oek nog openbaar groen anleid wu’dt. Daarbij lieke straatbomen mij un ferhaal apart, in 
ferhouding frage die niet feul onderhoud, se binne heel belangriek foor un gesond en natuurlek leefmiljeu. (Se gane 
mij nou –‘no-nonsens-tied’, flauwekul!- oek faak te maklek plat, ‘fe’fongen’ deur nieuwe stokjes; dat duurt 20 jaar!) De 
fooroorlogse wieken hewwe en houwe in ferhouding te weineg groen, dus at openbaar groen noadeg blieft, is et dèr. 
Ik kom straks wel op mooglekheden foor meer bewoanersaktiviteit in et groën, maar et ken niet an’e orde weze dat de 
gemeente sien hannen der af trekt –in ‘e praktiek nou al faak de goedkope hannen fan Caparis of Skrep.  
Fanwegen et anseide túnfeest hew ik 26 april et groën in’e wiek even skerper bekeken, en oanze openbare stukjes 
legge der sorglek bij: at je et onkrúd in bitsje foor weze wille, mut je der seker in maart al es deurheen, en oanze 
stukjes hadden dit jaar fast nog gien skoffel siën. Krekt as de rugens geregeld met straatbomen, hewwe oek sútrege 
plantsoentsjes negatieve infloed op hoe de ‘minder betrokken’ bewoaners met hun groen omgaan.
Mar goëd, der binne oek seker meensen die wel aardegheid hewwe an túnwerk. En et ken -oek foor minder groene 
fingers- un nieuwe tak wudde fan gemeenskapleke aktiviteit in buurten. Der mutte wel mooglekheden weze foor 
groen-werkgroepen per buurt/wiek –in kontakt met wiekpennels,  buurtferenigingen. De gemeente en woaningkorpo-
rasies hewwe oek belang bij un fe’sorgde woanomgeving, foor kosten fan/fasiliteiten foor groen-werkgroepen mutte 
dèr mooglekheden weze. Ut sú mooglek weze mutte dat liefhebbers –met buurt-koördinasie- stukjes groen adoptere; 
ferder per jaar meer of minder gemeenskapleke werkdagen (dagdelen). Un punt wat bij et onderhoud metspeult, is dat 
feul meensen onseker binne over planten in hun tún. Snoeien is un bekend ‘probleem’; watfoor aankoop is prakties bij 
jouw groenwènsen. Un deel fan un goenwerkgroep ken bekend maakt wudde as algemene groen-fraagbaak. Nader út 
te werken, ik siën et al helemaal sitten. Meskien bin ik wel wat optimisties, maar der binne seker mooglekheden; en 
su’n ontwikkeling ken methelpe an nieuwe bloei fan buurtgroen en buurtleven.

Wytse Tjoelker.          

Kind in de wijk
Mijn naam is Ricardo de Vries en ik ben 11 jaar oud. Ik woon aan de Ja-
vastraat in Leeuwarden, samen met mijn vader Chris en moeder Debby, mijn 
tweelingbroer Glenn, mijn zus Daniëlle en mijn oudere broer Jeffrey.
Ik zit in groep 7a van de Koningin Beatrixschool. Het leukste aan school 
vind ik gym, spelling en voetballen in de pauze. Rekenen en taal vind ik stom. 
Als ik vrij ben speel ik het liefst buiten of speel ik Call of Duty op de 
computer. Vooral zwemmen bij Jur in de achtertuin is erg leuk. In de 
winter was het Zwarte Plein onder water gezet en kon ik daar lekker 
schaatsen. Dat was echt heel leuk. Ik ben doelman bij de E3 van Rood-
Geel. Keeper zijn  is best leuk, maar liever sta ik in het veld. Mijn kamer 
opruimen vind ik stom! Later als ik groot ben, wil ik graag piloot worden. 
Dan kan ik aan al die apparatuur in de cockpit zitten en alle knopjes bedienen. 
Ik vind het hier leuk wonen, omdat de voetbalclub en het Bennerpark dichtbij zijn. Het is fijn om daar te 
spelen. Mijn vrienden wonen ook hier dichtbij. Het is wel jammer dat het speeltuintje aan het Bataviaplein 
niet leuk is voor oudere kinderen. Anders had ik nog dichterbij kunnen spelen.
In de vakantie gaan we altijd naar de camping in Drenthe. Daar kan ik lekker voetballen, zwemmen en spelen 
in de speeltuin.

Groetjes van Ricardo!
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Bereidingstijd: 
20 minuten ~50 minuten bakken
Aantal personen: 4
Ingredienten
  6 vellen bladerdeeg, ontdooid 
  2 eetlepels olijfolie, 
  1 rode paprika, in smalle reepjes 
  250 gram broccoli, in kleine 
   roosjes, steeltjes gehakt 
  2 teentjes knoflook, geperst 
  1 eetlepel verse tijm, 
   of een theelepel gedroogd 
  200 gram ham, in reepjes 
  200 gram feta, in blokjes 
  4 scharrelei(eren), 
  200 ml crème fraiche, 
  zout, versgemalen peper, 

Benodigdheden
quichevorm of springvorm ø 24 cm, ingevet
Bereiden: 
1. Verwarm de oven voor op 200°C. 
2. Bekleed de bakvorm met bladerdeeg en prik de deegbodem 
hier en daar in met een vork.
3. Verhit de olijfolie en roerbak hierin de paprika en broccoli 4 
minuten. Pers de knoflook erboven en voeg de tijm toe. 
4. Verdeel de groenten met de hamreepjes en fetablokjes over 
de deegbodem. 
5. Klop de eieren los met de crème fraîche, zout en peper. 
6. Giet het eimengsel over de vulling in de vorm. 
7. Bak de taart in het midden van de oven in 45-50 minuten 
goudbruin en gaar.

HEERlIJK VooR IN DE zoMER!
Mediterrane quiche
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In het Cambuur Café is het altijd gezellig. Ook worden er 
activiteiten georganiseerd. Zo is er op woensdagavond 
vanaf half 8 een biljartclub actief en men is op zoek naar 
nieuwe deelnemers. Er wordt recreatief gespeeld maar 
als er genoeg spelers bijkomen kan er mogelijk in com-
petitieverband een balletje worden gelegd. Iedereen is 
welkom. 
Voor de zaterdagmiddag wordt er een nieuwe club op-
gestart van half twee tot vijf uur. 

Daarnaast wordt er ook gedart in het café op dinsdag-
avond. Deze dartclub neemt deel aan competities en dit 
doen ze onder toezicht van de Nederlandse dartbord. 
Belangstellende wijkbewoners kunnen zich melden in 
het Cambuur café. 

Voor meer informatie Gerben Reiding 058-2133271.

B E N N E r p A r K 
De schommels zijn weg. In plaats daarvan is er een na-
tuurlijk klim- en klauterrek verrezen in de speeltuin Ben-
nerpark. De kinderen vinden het fantastisch en namen 
het direct in gebruik. Als apen slingeren ze door het par-
cours. Ook leven ze zich graag uit in de nieuwe kleine 
voetbalkooi.

W i j K p A N E L 
Wat doet het wijkpanel nu eigenlijk?
Het wijkpanel is een groep wijkbewoners die probeert 
op te komen voor de belangen van de bewoners van de 
Vlietzone. We zijn een klankbord voor de bewoners  naar  
de gemeente toe,  maar ook naar andere instanties, zo-
als woningbouw, Welzijn Leeuwarden, Politie, enz.  
Er staat de komende tijd veel te gebeuren in onze wijk. 
Dit door het wijkactieplan welke we samen met de 
gemeente tot een goed einde hopen te brengen. Het 
aanpakken van de groenclusters, verkeersmaatregelen, 
verbeteren verlichting,  buurtpreventie, aanpak huis-
jesmelkers, overlast studenten, drugsbeleid, dumpen 
van afval, hondenpoep (ondanks forse investeringen 
nog niet het gewenste resultaat). Ook zetten we in op 
strengere handhaving.  Enkele bewoners zullen hier al 
iets van hebben vernomen omdat er vooral ook met de 
wijkbewoners wordt gesproken over  veranderingen in 
hun woonomgeving. 
We blijven op de hoogte van wat er staat te gebeuren en 
kunnen en mogen ook meedenken over hoe deze plan-
nen het beste uitgevoerd kunnen worden in de wijk. 
Verdere acties die door het wijkpanel zijn ondernomen 
zijn het beheren van de website,  belonen van bewoner-
sinitiatieven (wijkidee) en ook is het speeltuinenbeleid 
een speerpunt. Zo hebben we in de maand mei een 
succesvolle tuindag gehad. Ook was er een succesvol 
wijkfeest voor senioren.

Verder wordt er nagedacht over bijvoorbeeld  aanleg van 
volkstuintjes in de wijk,  “ tuin op knap  dagen “,  en voor  
de komende winter met kerst een versiering in de wijk. 
Als wijkpanel is het belangrijk contact te hebben met de 
bewoners. Dit is nog niet optimaal. Schroom niet, maar 
bel, mail, twitter. Meer informatie op de website  www.
vliet-zone.nl 
Tenslotte is de wijkkrant ook een goed communicatie-
middel.

Met vriendelijke groet,
Durkje Hoogterp
bestuurslid wijkpanel Vlietzone,
voorzitter@vliet-zone.nl

A c t i V i t E i t E N 
cAMBUUr cAFé

www.vliet-zone.nl
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Unieke Sakia400-viering
UNIEKE SASKIA400-VIERING: zie www.saskia400.nl
De Saskiabuurt (incl. Rembrandtstraat) is een gemoedelijk en karakteristiek deel van Leeuwarden. Er is dit jaar alle 
reden eens stilt te staan bij de naamgeefster van deze buurt. Het is in 2012 immers precies 400 jaar geleden dat Rem-
brandts grote liefde en muze, Saskia Uylenburgh, werd geboren. Op 2 augustus 1612 werd de burgemeestersdochter 
in de Grote Kerk van Leeuwarden gedoopt. De destijds nog jonge maar bevallige Friezin besloot in 1634 om zonder 
de toen gebruikelijke begeleiding van familie de lange reis naar Amsterdam te maken. Daar viel Rembrandt als een 
blok voor haar. In no time raakten ze verloofd . Later trouwde Saskia – als enige in haar familie ver beneden haar 
stand – met de kunstenaar in het Friese St. Annaparochie. Rembrandt beleefde tijdens hun huwelijk zijn productiefste 
periode. Na haar dood belandde hij in een crisis en ging failliet. Saskia was niet alleen de grote liefde en muze van 
Rembrandt (haar portret hangt in vele internationale musea) maar ze hield met haar familiefortuin en zakelijk inzicht 
ook de ‘BV Rembrandt’ mee in stand. Deze ‘dochter van Leeuwarden’ is dus erg belangrijk geweest voor de grootste 
kunstenaar die ons land heeft voortgebracht. En dat mogen we best vieren!

Er is een stichting opgericht die dit jaar vele activiteiten gaat organiseren rondom ‘onze Saskia’. Ik werk daar als 
vrijwilliger-projectleider aan. Wie wil weten wat er allemaal staat te gebeuren raad ik aan een blik te werpen op de 
website www.saskia400.nl.

Tussen nu en medio september kan men op zaterdagmiddagen een expositie bewonderen over Saskia’s leven in de 
Harenskerk te St. Annaparochie, de plek waar Rembrandt en Saskia zijn getrouwd. Op 4 augustus is daar een Rem-
brandtmarkt (incl. Saskiaverkiezing).

Maar het hoogtepunt van dit  jubileumjaar vindt op zaterdag 13 oktober in Leeuwarden plaats.  
‘s Ochtends is de opening van een fraaie Saskiatentoonstelling in het Historisch Centrum Leeuwarden aan de Groene-
weg 1 met verschillende flankerende activiteiten. Ook presenteert Saskiakenner Ben Broos dan een nieuwe publicatie 
van zijn hand. De eigenlijke Saskiaviering zal ’s middags om 14.00 u. plaatsvinden in de Grote Kerk waar zij 400 jaar 
geleden werd gedoopt. Tijdens deze bijzondere viering wordt het leven van Saskia met Rembrandt aanschouwelijk 
belicht.	Het	verhaal	van	Saskia	wordt	verteld	aan	de	hand	van	een	uniek	scenario,	geschreven		door	Janna	de	Lat-
houder. Een bekende verteller leidt de bezoekers door het leven van Saskia en Rembrandt. Dit verhaal wordt steeds 
afgewisseld door dramatische en muzikale vertolkingen over Saskia en haar tijd(genoten), dans etc. Deze unieke 
productie onder leiding van Onno Spreij is een echte aanrader. Zij mondt uit in een nieuwe doopplechtigheid waarbij 
een nadrukkelijke link tussen toen en nu wordt gelegd. Er zijn al vele aanmeldingen voor deze (gratis te bezoeken!) 
manifestatie binnengekomen via info@saskia400.nl. We vinden het heel toepasselijk als zich daar ook bewoners van 
onze enige Saskiabuurt van Leeuwarden bij aansluiten.

Via de sociale media worden alle Nederlandse Saskia’s voor dit bijzondere gebeuren uitgenodigd. Daarom zal het 
devies ‘vol is vol’ gaan gelden. Ook bijzonder is dat de Nederlandse Saskia’s tevoren worden gevraagd een portretfoto 
in te sturen. Van die 1001 foto’s wordt één compositie van grote afmetingen gemaakt naar een schilderij van Saskia 
door Rembrandt. De megacompositie valt tijdens de manifestatie te bewonderen en wordt aan het Fries Museum 
beschikbaar gesteld. Uit de binnenstromende foto’s van Saskia’s (de naam betekent o.a. beschermer der mensheid) 
blijkt dat zij zich graag op deze manier vereeuwigd zien.  Kent u persoonlijk een Saskia in uw netwerk? Attendeer haar 
dan op de website www.saskia400.nl. Wat hiervoor is genoemd is slechts een greep uit de activiteiten. Zo worden ook 
Friese kunstenaars opgeroepen dit jaar wat te doen met het Saskiathema. Dat werk is op 13 oktober ook te zien. Het 
hoogtepunt zal dus de Saskiaviering in de Grote Kerk zijn. Voor (deelname aan) deze en andere activiteiten verwijzen 
wij u graag naar www.saskia400.nl. U mag mij als projectleider (06-11592427) ook benaderen als er na raadpleging 
van de website nog vragen over blijven.

Mocht de Saskiabuurt zelf ook met eigen initiatieven komen die een raakvlak hebben met Saskia Uylenburgh, dan 
zouden we dat als organisatie natuurlijk heel erg verwelkomen. U mag zich best uitgedaagd voelen…..

Peter de Haan




