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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

Beste wijkgenoten, aanschouw de vernieuwde wijkkrant, met nieuwe 
lay-out en in full colour!  Was de aanpassing van 2 jaar geleden al een 
enorme verbetering, de krant ziet er nu toch wel zeer gelikt uit! De inhoud 
was natuurlijk al van hoog niveau en dat gaan we zeker handhaven. 
Uit deze editie blijkt wel weer dat er veel gaande is in de wijk. In de 
Eerste Saskiadwarsstraat opende het Kunst- en Repaircafé de deuren, 
de speeltuin Bennerpark werd feestelijk geopend en in het MFC vond 
de Dag van de Wijkaanpak plaats. Daarnaast is een aantal bewoners 
bezig met het opzetten van een Wijkpreventieteam, zoekt het wijkpanel 
nieuwe leden en heeft buurthuis Molenpad nieuwe bestuursleden en 
vrijwilligers nodig. Dus wijkgenoten, tijd om de handen uit de mouwen 
te steken! Met z’n allen maken en houden we de wijk een veilige en fijne 
plek om te wonen!
Er kan weer geknutseld en gekokkereld worden met de kinderen. Stuur 
eens een foto van je kunstwerk op naar de redactie en wie weet plaat-
sen we de foto in het volgende nummer!
Een nieuwe rubriek is het Zoekplaatje. Wie weet waar het object op de foto 
staat en het antwoord mailt naar de redactie, maakt kans op 10,00 euro.
Veel leesplezier!

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

Sinterklaasmiddag in Buurthuis Welgelegen
Op woensdagmiddag 28 november organiseert het wijkpanel een sinter-
klaasmiddag. Alle kinderen van 4 tot 8 jaar uit de buurt Welgelegen en 
de Indische buurt zij welkom! Het feest is van 14.00 uur tot  15.30 uur en 
het zou hartstikke leuk zijn als jij ook komt!! Meld je gauw aan via info@
vliet-zone.nl  want vol = vol. Opgeven kan tot 1 november.
Intocht Sinterklaas Molenpad/Zeeheldenbuurt
Op 1 december om 10.00 uur komt de Sint aan bij het buurthuis Molen-
pad. Hier start een optocht, die door de buurten Molenpad en Zeehel-
denbuurt zal gaan. Afsluitend is er een feest in het buurthuis Molenpad, 
alwaar de Sint presentjes uit zal delen. Opgave kan via de kleurplaten, 
die te zijner tijd  worden verspreid.

van de Redactie

Het wijkpanel is de spreekbuis van de bewoners richting gemeente, 
woonbedrijven en andere instellingen als het gaat over de algemene be-
langen van de wijk. In verband met het afzwaaien van een aantal leden, 
zijn er dringend nieuwe leden nodig!
Voor opgave of meer informatie:  
info@vliet-zone.nl  of kijk op de site www.vliet-zone.nl

wijKpanel zoeKt leden
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Virginia komt van oorsprong uit Kenia. 
Samen met haar man besloot ze hulp 
te bieden aan dit afgelegen dorp waar 
veel armoede heerst. Ze is er geboren 
en spreekt de taal. Een groot aantal 
inwoners leidt aan aids waardoor er 
veel weeskinderen zijn. “Zij worden 
wel opgevangen door familie maar 
vaak is er geen geld voor scholing. 
We hebben een bijspijker schooltje 
voor ze gebouwd waar twee plaatse-
lijke leerkrachten werkzaam zijn. Daar 
gaan de kinderen dagelijks heen en 
krijgen ze les.” 

Virginia toont een boek vol foto’s van 
de projecten. Bedrijven uit Friesland 
doneren al jaren aan de stichting, ook 
in natura. Zo zijn er al vele rolstoelen 
naar Kenia vervoerd voor gehandi-
capte inwoners. “Ook mensen die aan 
aids lijden maken hier gebruik van, 
zij kunnen in de laatste fase van hun 
leven nog nauwelijks lopen. Hiermee 
komen ze toch buiten en in het dorp.” 

Ook is dankzij de Stichting Africa Ra-
dio een boomaanplantproject opge-
start. Landbouwers is aangeleerd om 
voor elke gekapte boom vijf boompjes 
terug te planten. Het betreft de euca-
lyptusboom die bijzonder snel groeit. 
“Wij kopen de kleine boompjes en 
delen ze uit. Dat project loopt prima. 
Je zag het land kaler worden en dat 
wordt door de herplant tegengegaan.” 

Het tweetal wil de buurt betrekken bij 
de Stichting Africa Radio. Derk: “We 

kunnen als buurt een project gaan 
steunen. Zoals de aanleg van een toi-
let. Er is al één aangelegd en we heb-
ben een watertank voor de school 
en het gehandicapten gebouw ge-
realiseerd. Kinderen kunnen nu hun 
handen wassen waardoor de hygiëne 
toeneemt. We kunnen de kunstenaars 
sponsoren door hun kunst te kopen. 
Er is genoeg te doen.” De voorzijde 
van de woning staat vol met kleurrijke 
artikelen van Afrikaanse makelij: tas-
sen, kettinkjes, beelden, sleutelhan-
gers, houtsnijwerk, ansichtkaarten en 
batiks. 

De indeling van het repaircafé ziet er 
goed georganiseerd uit. Derk heeft 
ontelbaar veel onderdelen op voor-
raad. Om het consuminderen onder 
de aandacht te brengen en te promo-
ten kunnen buurtgenoten hier terecht 
om kleine huishoudelijke apparaten te 
repareren. Daarbij kan Derk alle uitleg 
geven en met raad en daad de men-
sen bijstaan. Maar ook als je onder-
delen nodigt hebt zoals een verleng-
snoer, stekkers, tv-kabels, zekeringen, 
stoppen, kabeltjes of transformators 
kan dit repaircafé uitkomst bieden. 
“En we hopen dat dit repaircafé kan 
bijdragen aan de promotie van onze 
projecten.” 

“We gaan elk jaar voor langere of korte 
tijd naar Kenia, dan gaan we eigenlijk 
naar huis. We kijken bij de projecten, 
zien hoe het er voor staat en inven-
tariseren wat er nodig is. Momenteel 

zijn we bezig met de bouw van een 
onderkomen voor gehandicapten. Dat 
neemt veel tijd in beslag. Als wij daar 
zijn, zetten we de mensen aan het 
werk. Het doel is dat de mensen daar 
zichzelf redden. Ze kunnen bijvoor-
beeld wel elektriciteit krijgen maar be-
talen is lastig. Ze verdienen daar één 
euro per dag.”

Ook zijn er voetbalelftallen opgestart 
in het dorp, met gesponsorde shirts 
uit Friesland. Omdat de jongemannen 
zich inzetten voor de voetbalclubs is 
de criminaliteit gedaald in het dorp. 
“En er is zelfs een meisjeselftal”, zegt 
Virginia. “Dat was ondenkbaar in mijn 
tijd. Meisjes voetbalden niet, zaten 
niet op de fiets. Goed voor de emanci-
patie”, glundert ze. Derk: “Gikambura 
staat nu als derde in de competitie van 
Kenia. Een mooi resultaat. Ze zijn echt 
heel fanatiek. En dat op blote voeten, 
want voetbalschoenen hebben ze 
niet.” Derk laat een lijst zien met de 
benodigde schoenmaten. “Daar heb-
ben we nog geen sponsor voor kun-
nen vinden.” 

De Stichting Radio Africa bestaat dank-
zij mond-tot-mond reclame. Op inter-
net is de stichting niet terug te vinden. 
Derk: Ik stel fotoboeken samen voor 
onze sponsors en dat werkt prima. We 
houden niet zo van publiciteit, willen 
het kleinschalig houden. En iedereen 
die meer wil weten kan gewoon bij 
ons aankloppen. Welkom! De koffie 
staat klaar.”

Kunst en RepaiRcafé opent 
in de 1e sasKiadwaRsstRaat
STIcHTInG AFrIcA rADIO WIL buurT bETrEkkEn bIj prOjEcTEn

Derk en Virginia wonen al lange tijd in de saskiastraat. Vorig jaar heb-
ben ze de aangrenzende woning op de hoek van de 1e saskiadwarsstraat 
gekocht. Voorheen hadden ze een tentoonstellingsruimte met Keniaans 
handwerk in de oosterstraat.  Vanwege de aanleg van een parkeergarage 
moest dit winkeltje wijken. Toen rees het plan dit aan huis voort te zet-
ten. iedereen is welkom bij 1e saskiadwarsstraat 16, een kleurrijk bordje 
kondigt het Kunst en Repair café aan. Alles staat hier in het teken van 
stichting Africa Radio. Een breed gedragen stichting die allerlei projecten 
opzet in het dorp Gikambura in Kenia.
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Het BuuRtpReventieteam 
zoeKt vRijwilligeRs

Woensdag 12 september mocht Nederland naar de 
stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de 
Vlietzone was een stembureau ingericht in de gymzaal 
van de Menno van Coehoornschool. Jacqueline 
Heikens, Lieneke Miedema en Bernard Posthumus 
bemanden het stembureau en hadden om vier uur ‘s 
middags ongeveer 500 stemmers op bezoek gehad. 

waaR o waaR??
staat deze
containeR?

veRKiezingen

Doel van het buurtpreventieteam is het schoon, heel en 
veilig maken en houden van de buurt. Het team bestaat 
uit vrijwilligers die in de buurt wonen. Dit idee is overge-
nomen van de wijken Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek en 
Molenpad/Zeeheldenbuurt, waar al buurtpreventieteams 
zijn opgericht. Door inzet van vrijwilligers in deze wijken 
zijn de wijken duidelijk schoner en veiliger geworden. 

Iedereen die geïnteresseerd is om mee te denken, pra-
ten en vooral doen kan zich opgeven bij sociaal werker 
van het Wijkteam Oud Oost, Christel van Hoorn. Dit kan 
telefonisch of per mail. Ook kunt u zich opgeven door uw 
gegevens te noteren op een briefje en dit (t.a.v. Christel) af 

te geven bij de balie van MFC De Verbinding op het Zuid-
vliet 620. U wordt dan uitgenodigd bij de eerstvolgende 
bijeenkomst. 
De tijdsinvestering wordt uiteraard afgestemd op de mo-
gelijkheden van u als vrijwilliger.
Werkt u ook mee aan een betere buurt samen met uw 
medebewoners?!?

Met vriendelijke groet,  Christel van Hoorn
Sociaal Werker Wijkteam oud oost
Tel. 058-21 00 234 / 06-22163085 
c.vanhoorn@wijkteamoudoost.nl
http://www.twitter.com/#%21WelzijnLwd

Mail het goede antwoord naar
kopij@vliet-zone.nl
En maak kans op € 10,00.
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Recept
geBaKKen appeltjes met vulling

Ingrediënten per appel: 
1 theelepel gemalen hazelnoten 
1 theelepel rode marmelade 
1 theelepel suiker 
1 theelepel rozijnen 
(eventueel vanillesaus) 

Benodigdheden: 
1 appelboor 
Aluminiumfolie (15 x 15 cm) 
Bakblik Recept

Dit gebakken appeltje smaakt heerlijk en is he-
lemaal niet moeilijk te maken. 
Je begint de appel heel goed schoon te maken en af te drogen. Daarna 
verwijder je het klokhuis met een appelboor. 
Dan zet je de appel op de aluminiumfolie en vul je hem met de hazelno-
ten, de marmelade, de suiker en de rozijnen. Daarna pak je de hoeken van 
de folie bij elkaar en druk je ze goed samen zodat het pakje goed dicht is. 
Je zet het op het bakblik De appel wordt in 35 tot 45 minuten gaar in een 
oven van 250 graden. 
Ondertussen maak je de vanillesaus klaar. 
Smaakt lekker bij dit gevulde appeltje!

dag van de 
wijKaanpaK 
in de vlietzône

Zaterdag 15 september leek het wel feest in de zes Leeuwar-
der aandachtswijken: Bloemenbuurt/Oldegalileën, Nijlân, 
Schepenbuurt, Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek, Valerius-
kwartier en Vlietzone. Er was dan ook van alles te doen 
op deze mooie zonnige ‘Dag van de Wijkaanpak’. In de zes 
wijken waren onder andere rommelmarkten, informatie-
markten en optredens georganiseerd en konden bewo-
ners zich vermaken met spring- en klimkussens. Het doel 
van de dag was wel breder dan alleen een gezellige dag 
organiseren. Wijkverbetering stond voorop. Wijkbewoners 
hebben goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
zaken door te geven voor verbeteringen in de wijk. Ook 
konden ze spreken met partijen die in de wijken werken 
én met vertegenwoordigers (en bestuurders) van de ge-
meente, Elkien en WoonFriesland.
 
In MFC  De Verbinding stond ’s morgens de koffie klaar en 
was er op de informatiemarkt de meeste recent informatie 
te vinden over het sociale wijkteam, het buurtservicepunt 
en het buurtpreventieteam. Op één van de grote kaarten 
konden bewoners hun ideeën aanbrengen en zo kwamen 
we o.a.  te weten dat er in de Rembrandtstraat te hard 

wordt gereden. Er werd door bewoners melding gemaakt 
van een pand dat overlast veroorzaakt door mogelijke 
drugstransacties. De vrolijke muzikale noot werd verzorgd 
door de band Joint String Friends uit de wijk zelf: zij brach-
ten op hun violen  mooie  folkmuziek ten gehore. De to-
tale opkomst van de bewoners viel wat tegen.  ’s Middags 
om 13.00 uur stak  wethouder Stedelijke Vernieuwing 
Thea Koster  de armen letterlijk uit de mouwen door op 
de kop van Jut te slaan, waarmee werd aangegeven dat 
de speeltuin Bennerpark heropend was. Voor de kinderen 
trad Saranti op en was er een survivalbaan ingericht.  Nu 
al staat vast dat deze dag van de wijkaanpak, volgend jaar 
herhaald zal worden. We zullen dan samen met bewoners 
en wijkgerichte organisaties aan een nieuw programma 
werken. 

Met vriendelijke groet Daniel Appelo
wijkaanjager ISV Vlietzône 
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Vlietzone: Wethouder Andries Ekhart reikt Wijkwaardebonnen uit.

Nijlân: Schuifmaatje: bank met plaats voor 
scootmobiel of rollator.

Het project Wijkidee loopt in 2012 ten einde. Het project heeft de 
afgelopen vier jaar bewoners van 15 Leeuwarder wijken en 
dorpen gevraagd naar hun ideeën voor een prettige en leefbare 
wijk. Met een Wijkwaardebon konden bewoners samen met hun 
buurtgenoten een goed wijkidee werkelijkheid laten worden. 
Vanaf 2008 heeft de gemeente Leeuwarden ruim 150 ideeën met 
een Wijkwaardebon beloond. De gemeente wil alle bewoners die 
een actieve bijdrage hebben geleverd hartelijk bedanken!
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Bilgaard: Wethouder Thea Koster opent 
het prokkelfestijn.

Nijlân: Burgemeester Ferd Crone en jonge 
kunstenaars in Kunstatelier.

Tjerk Hiddes/ Cambuursterhoek: Het wijkfeest 
in het Dr. Zamenhofpark voor jong en oud 
groot succes.

Deze wijken deden mee met Wijkidee: Tjerk Hiddes/ Cambuursterhoek  .  Vlietzone  .  Westeinde 

Wielenpôlle  .  Schepenbuurt  .  Bilgaard  .  Nijlân  .  Huizum- West  .  Oldegalileën/ Bloemenbuurt 

Aldlân West  .  Aldlân Oost  .  Camminghaburen  .  Valeriuskwartier  .  Vrijheidswijk  .  Wirdum/ Swichum

Huizum-West: 200 nestkasten voor 
wijkbewoners.

Vrijheidswijk: Kinderen en jongeren (4-18 jr.) 
verdienen een Wijkwaardebon.

Aldlân-Oost: bewoners fleuren de 
Keizerskroon op.

Camminghaburen: Pret in De Kunst-KEET. Wirdum/ Swichum: Inwoners van Swichum 
planten het Aytablomke.

Wielenpôlle/ Schepenbuurt: Praamvaart voor 
de jonge wijkbewoners.

Valeriuskwartier: Wethouder Henk Deinum 
opent voetbalkooi.

Westeinde: Bert van Tuinen brengt kleur in de 
wijk met zijn kunstwerken op stroomkasten.
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agenda

De Klaproos,
vrouwenactiviteiten 
t/m dec 2012
mfC   Zuidvliet 620 

dinsdag 19.30 - 21.30 Kleding maken € 1,00
  Samen kleding (leren maken, elkaar helpen, nieu-

we technieken leren)
donderdag 09.00 - 11.00 moeder en kind ochtend € 0,50 
  Andere vrouwen ontmoeten en uitwisselen van er-

varingen over  opvoeding eerste keer 27 septem-
ber  

vrijdag 08.45 - 10.45 inloop en Creatief Café € 0,50 
  Loop binnen voor een kop koffie en een praatje of 

kom handwerken, schilderen, sieraden maken
vrijdag 19.00 - 21.00 Vrouwenavond consumpties voor eigen rekening
  19 oktober, 23 november 14 december

Activiteiten op Zuidvliet 620 waar je je voor op moet geven:
maandag en  donderdag Fietsles, 12 lessen € 17,50
09.00 - 11.00  Voor beginners en gevorderden
  Start maart 2013
dinsdag            Multicultureel Koken €  3,00
  data:9 en 30 oktober, 13 en 27 november 
  en 11 december. Vanaf 17.00 – 20.00

Dinsdag is er op het Zuidvliet oppas aanwezig van 09.00 tot 11.00 uur
Kom kijken en doe mee of bel voor informatie en opgave : MFC de Verbinding, 
tel.: 058 2100290, Zuidvliet 620, Souri Nazari tel. nr. 06 14902404
Voor Taalpunt kunt u bellen met Gerda Brendeke, 06 39418982

Op woensdagmiddag 28 november 
organiseert het wijkpanel een sinter-
klaasmiddag. Alle kinderen van 4 tot 
8 jaar uit de buurt Welgelegen en de 
Indische buurt zij welkom!

Het feest is van 14.00 uur tot 15.30 
uur en het zou hartstikke leuk zijn als 
jij ook komt!! Meld je gauw aan via 
info@vliet-zone.nl want vol = vol. 
Opgeven kan tot 1 november.

sinteRKlaasmiddag in 
BuuRtHuis welgelegen

Wijkpanel Vlietzône: 
Elke tweede 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 Vlietzône in samenwer-
king met Wijkagent, Politie en wijk-
verpleegkundige: elke tweede don-
derdag van de maand van 15.00 tot 
16.00 uur in MFC, Zuidvliet 620.

Vrijwilligersservicepunt:
open inloop op dinsdag van 8.45 uur 
tot 11.30 uur. Voor informatie over 
vrijwilligerswerk.

Kinderdisco:
Vanaf 12 oktober iedere 2 weken op 
vrijdagavond van 18.30 uur – 20.30 
uur. Lekker dansen en swingen voor 
kinderen van 4 t/m 13 jaar. Buurthuis 
Welgelegen, Willem Loréstraat 36/38. 
Entree: € 0,50

Vadercentrum:
Demonstratiedagen diverse vecht-
kunsten, MFC De Verbinding, Zuidvliet 
620. Aanvang 19.30, deelname gratis. 
17, 24 en 31 oktober.

Taalpunt:
Wil je de Nederlandse taal oefenen en 
ook gezellig mensen ontmoeten? Kom 
dan naar het MFC, Zuidvliet 620:
Taalpunt voor vrouwen: dinsdag 9.00 
uur tot 11.00 uur. Kosten € 0,50
Taalpunt voor mannen: donderdag 
9.00 uur tot 11.00 uur. Kosten € 0,50
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KindeRen in de wijK

Bas woont met zijn moeder in de 1e 
Rembrandtdwarsstraat. In de straat 
klinkt vaak harde muziek. Skaten 
doet hij graag, op het pleintje en ook 
agressive inline skating vindt hij cool. 
Zijn vader woont in Huizum waar een 
grote skatebaan is. Daar is Bas ook 
vaak te vinden. En ook doet hij aan 
breakdance.

Celvin kan beter uit de voe-
ten met zijn waveboard. Hij 
woont met zijn moeder en 
stiefvader in de Eillartstraat. 
Wat er leuk is aan de buurt? 
“Dat de deuren bellen heb-
ben, dan kunnen we deurtje 
bellen.” 

Celvin Postma (10, bijna 11 jaar in november) en Bas van der moolen 
(11) zijn vrienden. Ze hangen op een maandagavond rond in speel-
tuin het Bennerpark. “Chillen”, zegt Celvin, “een beetje ouwehoe-
ren.” Twee meiden op skates komen erbij zitten. maar daar hebben 
de jongens niet echt interesse in.“ik spring nog liever van die flat 
af”, grapt Celvin.

voedeRHuisje

Benodigdheden: 
Leeg melkpak.
Kwast.
Verf.
Schaar.
Niettang.
Stuk touw. 

Neem een melkpak en maak dat goed schoon van binnen. Maak dan vier 
grote gaten in de zijkanten van het pak, vlak boven de onderkant. Zorg dat 
je ongeveer een centimeter van de randen blijft omdat anders het pak te 
slap wordt. 
Maak ook de bovenkant goed dicht en gebruik hier bijvoorbeeld een niet-
tang voor. 

Maak een mooi gaatje bovenin zodat je het voederhuisje straks kan op-
hangen. Nu het pak helemaal goed verven. Ook de binnenkant. Gebruik 
bijvoorbeeld twee kleuren, maar je kan het pak natuurlijk ook versieren. 

Als je wilt dat de voederplaats wat langer meegaat kun je het geheel ook 
lakken. Doe dat buiten in verband met de giftigheid van de lak. (Of vraag 
het even lief aan je vader of moeder.) 

Na het drogen het huisje buiten ophangen en natuurlijk wat vogelzaad erin 
of stukjes brood. En dan maar wachten tot de vogels het gevonden heb-
ben. Wees niet bang als ze niet vlug komen. Het kan soms namelijk best 
een week duren voor de vogels de plek hebben gevonden.
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Jim komme meskien niet allemaal geregeld in Skieringen 
in ’e Esdoornstraat, maar et is de moeite weerd om es 
even te kieken op’e hoek met de Poppeweg: dèr is intus-
sen al weer un mooie tied un meters groate muurskilde-
ring fan Klaas Lageweg, fan et ouwe Fliët en Skilkampen. 
(En at jim dèr toch binne, kiek dan oek even twee hoeken 
fe’derop bij et terrein fan speultúnfereniging Insulinde: 
met sien Johan Cruyff-foetbalfeldsje; geregeld druk in ge-
brúk. Oek de fe’dere nieuwe inrichting is úteindlek best  
aardeg wudden.)
Et ferleden fan Skieringen, teminsten de súdkant, is na-
tuurlek dat fan et Fliët. Op de muurskildering s-siene we 
fe’skillende tafrelen fan et Fliët mengd. Pakhús Konings-
bergen, Súdfliet 26; deur familie Zeper boud op et plak fan 
un woanhús, en in 1808 fe’kocht as ‘Voortreffelijk groot 
Pakhuis’. Ik hew oans geskiedenisboekje fan Open Mo-
numentendag 1994 der mar even weer bij had; ik meen 
dat dat útfe’kocht is. Un herdruk liekt mij dan wel ferant-
woord, et blieft foor Fliëtsters un mooi naslagwerkje. In 
dat boekje blz 27 un foto út 1954, toen waar Konings-
bergen nog in gebrúk as meelpakhús. De lage pakhuzen 
links ken ik su niet te plak bringe. Doë’t wel denken an et 
groate kompleks fan Koopmans an et Noordfliët, dèr later 
et Sosjale Diënst-kompleks kwam (fan Bonnema, at ik mie 
niet fe’gis). En oek wel an oud Pietersburen. Dat mantsje, 
su groat in beeld, waar dat sumar un mantsje; had ik dat 
kopke toch niet eerder siën? En ja hoor, in un útgave fan 
Fenno Schoustra, jarenlang de man fan et Kleine Krantsje, 
‘Oud Leeuwarden, om nooit te vergeten’ (1985, ’86) fon 
ik ‘em terug. Dèr stane wel 30 bladsieden ‘bijnamen’ in, 
en beskrievinkjes, en foor in part portretten fan ‘stadstie-
pen’. Dêr staat oans mantsje op bls.56. Ik fien die bijna-
men (soms skelnamen) niet fan dizze tied, dus ik laat et 
bij ‘Homme’; ‘Woonde in de Duvelshoek bij het Vliet. Was 
porder en nachtwaker en werkte bij de pottenbakkerij van 
Dorama’. Dat mut dan meer as sestig jaar leden weze, 
kompleet nostalgie.  
Bij die metalen ‘hiemp-hamp’ moest ik eerst denke an 
de ‘elevator’ die op ouwe foto’s bij Koopmans te fienen 
is. Mar de Fliëtster brug liekt der oek wel in fe’werkt te 
wezen. Dat is in elk gefal oek un foto fan Skilkampen, en 
Kleienburg dèr teugenover. In ut noemde boekje 1994 op 

blz.43, nomen ca.1895. Oek met de molens die toen nog 
op Kleienburg stonnen. Op Skilkampen is de sitewaasie 
feranderd toen de Kanaalweg fe’lengd is richting Cam-
mingaburen; derfoor waar et un skiereiland dèr je alleen 
komme konden over un hooghout (bij oans op et dorp 
noemden se dat ‘kiepebrugje’). Met de Kanaalweg is der 
un dam komen naar Skilkampen, en nou kenne je der dus 
niet meer om hene fare. Dat brengt mie dan tot beslút 
toch weer bij de aktualiteit, of bij un wèns foor de toe-
komst: der is in Leewadden al aardeg wat deen om foor 
platte boatsjes meer faarroetes te maken. Dat sukke boats-
jes nou weer un slag deur de Binnenstad doën kenne, is 
un fe’betering foor de stad. Dèr binne in de laatste 10, 15 
jaar oek fe’skillende piepen nieuw opmaakt. Maar der is 
meer te doën op dat flak: je kenne oer de Kurkemeer un 
paar kilometer fare, maar bij de Rondweg, Noordfliët slot, 
kenne je alleen deselfde weg terug. Meskien sitte de Skil-
kampers der niet op te wachten dat se weer alleen over 
un nieuwe piep (boogbrug, foor de leek) bij hús komme 
kenne. Maar dan is et oek gien groate operasie om oast-
lek fan de huzen un nieuw kanaaltsje te maken naar de 
Greuns/et Nieuwe Kanaal. Met un piep of un kiepebrugje 
der over. Oek foor sommige nieuwe waterbuurten fe’baast 
et mij dat dèr dammen legge, en gien goed-Liwwadder 
piepen. Dat geldt met name foor de waterbuurt achterin 
Suderburen. Dèr legge bij de toegangsweg Langesân langs 
ses dammen naar de achterleggende buurtsjes. At dèr pie-
pen lagen, sù de wiek levendiger wudde. Su bang foor 
meensen salle se dèr toch niet weze? Der binne wel meer 
plakken in’e stad te bedenken (Wu’dummerfaart Aldlân?) 
waar met un paar nieuwe piepen leuke kleinskalege faar-
roetes te maken binne.

Wytse Tjoelker.

Bij ’t ouwe fliet en 
sKilKampen’,
muuRsKildeRing 
Klaas lageweg
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