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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 Molenpad / Zeeheldenbuurt: 
058 215 1164 

Grof vuil: 0900 210 02 015

Kringloopwinkel:  058 234 7600
Haalt goederen thuis op

Onze wijk is in beweging: speeltuinen worden vernieuwd, parken opge-
knapt, straten geveegd en dat alles om de leefbaarheid te bevorderen. 
Omdat het realiseren van een schonere en veiligere wijk niet zonder de 
bewoners gaat lukken, zullen we met z’n allen een steentje bij moeten 
dragen.

In de Balistraten gaat woningbouwvereniging Elkien in april een handje 
helpen om de voor- en achtertuinen een metamorfose te geven.
Een helpende hand bieden kan uiteraard ook op eigen initiatief: een 
boodschap voor de buurvrouw die slecht ter been is, een kopje koffie bij 
de eenzame overbuurman, een potje voetballen met de buurkinderen. 
Samen maken we de wijk!

In deze krant is weer van alles over de wijk te lezen; bewoners, wijkagent, 
activiteiten, plannen van het wijkpanel enz.. Tips of een bijdrage voor de 
volgende editie? Neem contact op met de redactie.

wijkkrant@vliet-zone.nl

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 Politie, Elkien en Sociaal Wijkteam Oud-Oost:
elke tweede donderdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur in MFC, 
Zuidvliet 620.
Vrijwilligersservicepunt:
Het vrijwilligers servicepunt heeft nu een open inloop op donderdag van 14 
tot 16 uur. Op dit tijdstip kunnen mensen ook terecht voor hulp bij sollici-
taties en zoeken naar werk, omdat er ook een consulent participatie ter be-
schikking staat. Op maandagochtend is er ook een werkgroep administratie 
van 10-12 uur. Mensen die hun administratie op orde willen krijgen en hier 
vragen over hebben of hulp bij nodig hebben zijn van harte welkom.
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

VAN DE REDACTIE

AGENDA
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WIJKAGENT GERARD WILLEMSE: 
“DURF EEN ANDER AAN TE SPREKEN”

Gerard Willemse is wijkagent van de Vlietzone. “Dat ben 
ik nu zes jaar. In het begin was heel Oost-Leeuwarden 
mijn gebied maar dat is gelukkig veranderd. Nu ben ik 
wijkagent in de Vlietzone, Oldegalileeën en de Bloemen-
buurt. Er is en blijft altijd meer werk dan wij aankunnen. 
Het liefst zou ik op elke melding afgaan binnen dit ge-
bied, maar dat is niet mogelijk. Ik werk vijf keer acht uur 
in de week. Naast mijn werk als wijkagent ben ik ook ge-
woon politieagent. Het sociale rechtstreekse contact met 
mensen, dat is het mooie van mijn werk.”  
In die zes jaar zijn er stappen vooruit gedaan binnen de Vliet-
zone. Zo noemt Willemse de inzet van de twee buurtpreventie-
teams een stap vooruit. Zowel in het Molenpad als Welgelegen 
lopen teams ’s avonds door de wijk. “De teams bestaan uit 
wijkbewoners en dat is positief. In het begin heb ik enkele ma-
len meegelopen en hebben we het ook gehad over de wijze 
van communiceren. Je kunt tegen iemand zeggen ‘ruim die 
troep eens op!’ maar je kunt het ook anders formuleren. Op 
een rustige manier uitleggen dat je er met z’n allen voor kunt 
zorgen dat de buurt wat netjes blijft. De leden van het preven-
tieteam wonen in de wijk en maken snel contact. Je stapt nu 
eenmaal sneller op je buurman af dan op de politie. Ook is er 
vooruitgang geboekt wat betreft het aantal drugspanden in de 
wijk.” 
Volgens Willemse hebben de sociaal-maatschappelijke proble-
men de overhand binnen de Vlietzone. “Veel mensen hebben 
problemen met hun buren. Dan betreft het geluidsoverlast, 
parkeerproblemen. Ik heb in de loop van de tijd ook gemerkt 
dat mensen elkaar steeds minder aanspreken. ‘Durf een ander 
aan te spreken’, dat is wel mijn motto. Maak contact. Zodra 
mensen elkaar kennen voelen bewoners zich meer verant-
woordelijk, voor elkaar, voor hun woonomgeving. En kun je el-
kaar bij problemen ook eerder aanspreken. Zodra je de politie 
inschakelt kan dit juist ook wrevel opwekken. Dat aanspreken 
houdt natuurlijk op als je verwacht dat je eigen veiligheid in 
gevaar komt. Dan kan men de politie om hulp vragen. En er 
speelt meer in de wijk dan dat wij weten. Ik wil dan ook be-
nadrukken dat men moet blijven melden. Indien er niet wordt 
gemeld kan er ook geen actie worden ondernomen.”
Willemse komt tijdens zijn rondes ook wijkbewoners tegen 
die hun woning niet op orde kunnen houden. “Dat is voor ie-
dereen betrekkelijk maar sommige mensen kunnen en willen 
niets weggooien en komen om in de troep. Als een huis zwaar 
vervuild is krijg je mogelijk ratten, ook niet prettig voor de bu-
ren. En voor de leefbaarheid is het niet prettig als je buren 24 
uur per dag, zeven dagen in de week hun gordijnen dicht heb-

ben. Er hangt van alles voor de ramen, vlaggen, handdoeken. 
Buren kennen elkaar niet, sommige mensen weten niet wie 
er wonen, hoeveel. Zodra wij denken dat iemand hulp nodig 
heeft, kunnen we bijvoorbeeld de GGZ inschakelen. Maar vaak 
gebeurt er pas iets als iemand een gevaar is voor zichzelf of 
voor zijn leefomgeving.”
Veel tuinen, zowel voor- als achtertuinen worden verwaar-
loosd binnen de wijk. “Sommige mensen houden nu eenmaal 
van een wilde tuin. De woningverhuurder kan de bewoner 
aanspreken op het onderhoud van de tuin. Maar de politie 
kan daar niets aan doen, zodra er ook afval in wordt gedumpt, 
is het een ander verhaal. Het doel binnen de Vlietzone is dat 
de leefbaarheid goed is, dat is betrekkelijk. Maar dan doel je 
op een schone veilige wijk waarin het prettig wonen is. Maar 
daar zijn de bewoners grotendeels zelf verantwoordelijk voor. 
Je moet het samen doen. Het gaat vaak mis omdat mensen 
hun eigen nest bevuilen. Uit onderzoek is bijvoorbeeld geble-
ken dat bewoners vaak zelf hard rijden in de wijk en hun afval 
dumpen naast de afvalcontainer. Nogmaals: ‘durf elkaar aan 
te spreken!’”
De laatste maanden werd er gemiddeld vijf maal per maand 
ingebroken in de wijk. “Dat is natuurlijk te veel. We hebben 
een inbraakpreventiebijeenkomst georganiseerd in Tryater 
en deze werd goed bezocht. We geven mensen tips hoe ze 
het inbrekers lastig kunnen maken en kunnen allerlei vragen 
beantwoorden. Vorig jaar hadden we last van de zogeheten 
babbeltrucs, vooral in de Oldigalileeën, maar ook in de Vliet-
zone. Voornamelijk vrouwen belden bij oudere bewoners aan 
om te vragen of ze even mochten telefoneren, naar het toilet 
mochten. In goed vertrouwen werd dit toegestaan en later 
ontdekten de slachtoffers dat er spullen waren gestolen.”
De wijkagent zit in het overleg van het sociaal wijkteam en is 
elke laatste donderdag van de maand voor contact met wijk-
bewoners aanwezig in het MFC aan het Vliet. Mogelijk wordt 
dit in de toekomst uitgebreid. De wijkagent is bereikbaar via 
de mail: gerard.willemse@friesland.politie.nl Voor contact 
met de politie indien het geen spoed betreft: 0900-8844, 
in geval van nood geldt natuurlijk het nummer 112.
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VEGETARISCHE POMPOEN WORTEL SOEP

Ingrediënten: 
10 bospenen
0,5 pak Albert Heijn diepvries 
pompoenblokjes
2 groentebouillonblokjes
750 ml water
1 sjalot of kleine ui
1 teentje knoflook
1 el gehakte verse koriander
eventueel een beetje (soja)room
2 el olijfolie
peper en zoutRECEPTBereiding: Maak de wortels schoon en snijd ze in dunne plakjes. Pel de sjalot en snipper fijn. Verhit dan de 
olijfolie in een soeppan en pers daarboven de knoflook uit. Voeg de sjalot, wortel en pompoen toe.
Daarna het groentemengsel kort aan en voeg daarna de bouillonblokjes en het water toe. Laat de soep on-
geveer 20 minuten zachtjes koken totdat de wortels en pompoenblokjes gaar zijn. Pureer de soep met een 
staafmixer en breng op smaak met peper en zout.
Serveer de soep met wat gehakte koriander en eventueel wat (soja)room.

Tip: Lekker met geroosterd brood.

Voor 2 personen
Een klassieker: pompoensoep, maar dan met worteltjes. Een heerlijk vegetarisch recept 
waar ook niet-vegetariërs lekker van kunnen smullen.

TUINDAG IN APRIL

Geef u op voor de Tuindag in april
In april 2014 organiseren we een tuindag voor alle bewoners 
van de Balistraat en omgeving. Het is de bedoeling om samen 
met u uw  tuin op te knappen. Er zijn mooie prijzen te winnen.

Het initiatief voor de tuindag komt van woningstichting Elkien en wordt mede georganiseerd door de gemeente en diverse 
wijkinstanties. De afgelopen tijd zijn wijkschouwen gehouden. Hieruit is een aantal zorgpunten naar voren gekomen, waar-
onder het tuindonderhoud van de woningen aan de Balistraat, Delistraat en de Dwarsstraten. Op basis van dit signaal willen 
we samen met u uw tuin fatsoeneren. Het wordt een leuke dag waarbij u uw buren leert kennen, maar ook even gezellig een 
bakje koffie kunt krijgen. Verder stellen we tijdens de tuindag in samenwerking met Omrin gratis grofvuil- en groencontainers 
beschikbaar in de wijk. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt door een werkgroep. De werkgroep kan nog 
leden gebruiken, dus mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich opgeven bij Elkien, Harry Oppenhuizen 0513 - 635 735 
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“ER WONEN HIER ALLEMAAL VERSCHILLENDE 
TYPES, DAT VIND IK LEUK”

RECEPT

 Een groot aantal maskers hangt in de woonkamer aan 
de wand. Meegenomen door vrienden en bekenden uit 
verre landen. Een groot Boeddhabeeld pronkt in een 
hoek. In haar tuin hangen voederbakjes voor de vo-
gels. Diana van Bergen (56) woont sinds haar dertigste 
in de Indische Buurt. Eerst in de Borneostraat. “Maar 
toen kon ik dit krijgen”, vertelt ze over haar hoekwo-
ning in de Sumatrastraat. “En dat is net iets ruimer.”

 “Er woonden toen allemaal bekenden hier in de buurt.” Tij-
dens de grootscheepse renovatie heeft ze tijdelijk in de Sas-
kiabuurt gewoond. “Ik heb een nieuwe douche, centrale ver-
warming, een nieuwe keuken en alles is opgeknapt. Na de 
verbouwing woonden hier veel nieuwe mensen. En omdat 
de hoge heggen zijn verdwenen, hebben we minder privacy. 
Daar hebben sommigen wel problemen mee. Als je in je 
tuintje zit kan iedereen je zien.” Diana zelf vindt dit niet erg, 
haar heg is laag bij de grond gesnoeid. En met verschillende 
buurtbewoners heeft ze contact. Zoals haar overbuurvrouw 
die ze op weg helpt met bijvoorbeeld haar belastingaangifte. 
“En we maken vaak een praatje.” 

De bewoonster heeft een hond, genaamd Indy en twee poe-
zen, Mees en Luna. “Het is hier een echt kattenbuurtje en 
lekker rustig, daar houd ik van. Je hebt niet het idee dat je in 
een stad woont. Ik houd van beestjes, tuinieren, vogeltjes die 
fluiten, wandelen met Indy. Dan lopen we langs het water 
even naar de Groene Ster. Vaak zijn we een paar uren weg.”
 Haar buren zijn voornamelijk alleenstaand. “En allemaal ver-
schillende types, dat vind ik leuk. Ze zetten er van alles in. Met 
sommigen maak je een praatje maar we gaan niet bij elkaar 
op de koffie. Je hebt alcoholverslaafden, mensen die de hele 
nacht wakker zijn, die hun tuin verwaarlozen.” 
De tuinliefhebster vindt het jammer dat veel mensen hun 
tuin betegelen. “De buurt wordt minder groen. En ik heb zelf 
een hond en ruim de hondenstront altijd op. Anderen laten 
het liggen, dat is wel een ergernis. 

En er wordt veel ingebroken. Ik heb al vaak melding gedaan 
van geluidsoverlast van buren. Sommige mensen zijn wel 
heel erg gesloten. Laatst is er een buurvrouw die waarschijn-
lijk schizofreen was meegenomen. Dat was een uithuisplaat-
sing. Zij liet nooit iemand binnen. Ik kan mij voorstellen dat 
hier iemand maanden dood in zijn huis zou kunnen liggen.” 
Maar met een buurvrouw als Diana zal dat waarschijnlijk niet 

snel gebeuren. “Ik houd de boel wel in de gaten.” Zo is er al 
eens een inbreker opgepakt dankzij haar. “Dat was tijdens 
de renovatie. Ik was de enige die hier nog woonde. Ik zag ’s 
avonds dat er iemand hier tegenover de boel leeghaalde en 
ik heb de politie gebeld. En een keer hoorde ik gestommel 
hiernaast terwijl de buren weg waren. Ik heb geroepen door 
de brievenbus. Die man zei dat hij aan het werk was maar is 
er vervolgens wel snel vandoor gegaan.” 

“Ik ben toen ik dertig was vanuit Brabant naar Leeuwarden 
gekomen om opnieuw te beginnen. Ik heb de Mavo afge-
maakt en heb daarna steeds kort een opleiding gevolgd. Ik 
wilde naar de LTS maar dat mocht niet van mijn ouders. Ik 
moest een jurk aan naar school maar daar voelde ik mij niet 
in thuis. Ik heb kort in de thuiszorg gewerkt, in de jeugdzorg. 
In Leeuwarden ben ik de opleiding machinale houtbewerking 
gaan doen. Vervolgens ben ik in de horeca beland.”

Diana werkt zeven dagen in de week. Ze begint ’s ochtends 
om zes uur. Als ze een paar dagen vrij is, gaat ze naar Brabant 
waar haar familie woontt. “Mijn  zussen wonen daar, mijn 
moeder. Als ik ooit uit dit buurtje wegga, ga ik terug naar 
Brabant.”
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Op de respectabele leeftijd van 95 jaar overleed afgelopen janu-
ari Auke Visser, alias, Auke de Sloper. Op een kar getrokken door 
twee Friese paarden, lag Auke in zijn Cambuurkist en vertrok hij 
voor zijn laatste rit. Onder massale media-aandacht begon de uit-
vaartstoet bij zijn huis aan de Insulindestraat, langs het Cambuur-
stadion, Café Cambuur en nog een aantal voor Auke bijzondere 
plekken in de stad. Bij het Cambuurstadion was het de beurt aan 
de Cambuurspelers en burgermeester Ferd Crone om de markante 
Liwwadder nog eenmaal vaarwel te zeggen.
Auke werd nationaal beroemd door het programma ‘Man bijt hond’ van de 
NCRV. Sinds 2006 vulde hij daar, samen met zijn broer, een dagelijks item 
waarin het leven van de IJzeren Heinen werd gevolgd. Al snel werden de he-
ren enorm bekend en keek heel Nederland dagelijks naar de avonturen van 
de oud ijzerboeren in Leeuwarden. Maar voor de nationale doorbraak was 
Auke al een cultheld in Leeuwarden  Hij stond al jaren bekend als ‘de Sloper’ 
en was een graag geziene gast bij wedstrijden van Cambuur.
                                                                                                                 Simon van der Woude Fotografie

IN MEMORIAM AUKE DE SLOPER

KINDEREN IN DE WIJK

Chanook en Sanne zijn vriendinnen en wonen al hun hele leven 
in de Pieter Feddestraat/ Claes Bockesbalkstraat. Op een zonnige 
zondagmiddag in maart lieten ze Charlie uit. Of beter gezegd, de 
bouvier liet hun uit aangezien ze zich lieten voorttrekken op de 
step. Ze zitten op de basisschool Oud Oost en vinden vooral de 
speeltuin daar een mooie plek in de wijk omdat ze daar altijd 
spelen. 

KLEINE BIBLIOTHEEK

Bewoners van de Vredeman de Vriesstraat hebben een kleine bi-
bliotheek in hun tuin geplaatst. Je mag er gratis een boek uitpakken 
en dit weer terugbrengen. Een ander boek erin terugleggen mag 
ook.  Voor dit bibliotheekje is een speciaal ‘boekenhuisje’ in elkaar 
gezet. 
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NIEUWS VAN HET WIJKPANEL

Het doel van het wijkpanel is: Vlietzone is in 2015 schoon, 
veilig en sociaal. Het panel heeft de taak politieke par-
tijen te informeren en te overtuigen zodat zij zich hard 
willen maken voor de Vlietzone. We wonen in een mooie 
wijk maar er zijn genoeg punten die verbeterd kunnen 
worden. Denk maar aan de vele graffiti, zwerfvuil, afval 
dumpen, inbraken. Momenteel zoekt het panel mensen 
die als wijkvereniging of werkgroep iets voor de wijk wil-
len betekenen. Mogelijk kan ook het buurthuis Welgele-
gen weer de deuren openen en kunnen hier activiteiten 
worden georganiseerd. Dit komt de leefbaarheid weer 
ten goede. 

Daarnaast houdt het panel zich bezig met het voorko-
men van de groei van het aantal studentenwoningen in 
de wijk. Bij de gemeente komen nog steeds aanvragen 
binnen van pandeigenaren die het voornemen hebben 
hun woning geschikt te maken voor studenten. En dat, 
terwijl er al bijzonder veel studenten in de wijk wonen. 
En dat is prima! Echter, zij hebben vaak minder binding 
met hun leefomgeving en de woningen en tuinen zien er 
vaak onverzorgd uit. 

Mogelijk wordt er dit jaar ook weer een Vijverparkfeest 
georganiseerd. Bewoners van de Indische Buurt hebben 
inmiddels voor elkaar gekregen dat het Vliethofke vorm 
heeft. Dit is het plantsoentje naast het Chinees Restau-
rant aan het Vliet. De groentes zullen in bakken worden 
gekweekt aangezien deze grond vervuild is. De initiatief-
nemers van dit plantsoen hebben indertijd contact ge-
zocht met het wijkpanel om dit voor elkaar te krijgen. 

Het Vliethofke in wording

Voor de realisatie is er ISV-geld gebruikt. Bewoners die 
ook ideeën hebben kunnen dit voorleggen aan het 
wijkpanel. Daarnaast zal ook het speelpleintje aan de 
Oeverdwarsstraat worden aangepakt en worden hier 
extra parkeerplekken aangelegd. 

Het huidige wijkpanel bestaat uit Nanne de Vries (voor-
zitter), Ruud Fransz (penningmeester) en wijkpanelleden 
Rudy Seelt (webmaster), Claudia Swart, Paul Andela, 
Allard Nicolai, Hadewych de Rijk, Renate Huisman en 
Andrys Weitenberg. Het wijkpanel komt maandelijks op 
donderdagavond bijeen in het MFC aan het Vliet. 

Het wijkpanel is bereikbaar via info@vliet-zone.nl 

WAAR O WAAR? 

.........................................................? 

Mail het goede antwoord naar: 
kopij@vliet-zone.nl
En maak kans op 10,00
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CAMBUURFANS

Nicky, Mike en Tamara Molenaar wonen in de Insulindestraat.  
Op zondag 26 januari werd de Friese derby Cambuur tegen 
Heerenveen gespeeld. Wij hoeven het geluid niet aan te zet-
ten”, vertelt Tamara. “ We horen het gejuich en het zingen zo 
ook wel.” En gejuicht en gezongen werd er die dag, Cambuur 
versloeg Heerenveen met 3-1.

AANLEG NIEUWE STROOMKABEL

Bel voor meer informatie of een
afspraak 058 - 289 55 49 of kijk op
www.tppvdkooi.nl

Tevens het adres voor alle
tandtechnische werkzaamheden

Vergoeding door uw zorgverzekeraar,
geen verwijzing nodig.

Erkende specialisten in het aanmeten, vervaardigen en repareren
van uitneembare prothetische voorzieningen.

Havingastate 11F   8925 AZ   Leeuwarden | www.tppvdkooi.nl | 058 - 289 55 49
Rondweg-west 29   9101 BE   Dokkum | www.tppvdkooi.nl | 0519 - 29 75 85

Erkend tandprotheticus sinds 2009-Lid ONT

In een deel van de Straat van Welgelegen en de Vredeman de Vriesstraat is 
een nieuwe stroomkabel aangelegd. Van de Straat van Welgelegen tot aan 
de Saskiastraat werd de stoep opengehaald. De werkzaamheden startten op 
maandag 10 februari waarbij ook de straat werd afgezet. Voor de omwonen-
den was dit een verrassing. De oude stroomkabel stamde uit de jaren veertig 
en was nodig aan vervanging toe. De werkzaamheden duurden drie weken.
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AMSTERDAM IS DUS DE HOOFDSTAD FAN OANS LAND

Nederland is un klein landsje. Dat in Den Haag en de 
Randstad algemeen et Noorden faak buten beeld is, 
sit dèr fooral tussen de oren. Maar al su klein at de op-
perflakte dan oek is, we hewwe opmerklek feul kulturele 
fariasie. Dat geldt in elk gefal foor et sproken woord. Bij 
et skrieven is die fariasie altied minder út ’e ferf komen; 
op skoal leerden we et ABN, wat anders moest op eigen 
inisjatief. En dan komt in oanze tied, met al die kommu-
nikasiemiddels en sosjel miedia (ja su hiet dat, hore jou 
der un andere naam foor?) de wereldtaal Engels dus heel-
tied meer opsetten.

Mar goëd, die eigen spraak is toch belangriek foor wie we bin-
ne. Niet foor niks hewwe de Cambuursupporters al lang Et Wo-
anskip as ‘lijflied’ foor de klup. Et het gien sprút met foetbal te 
maken, mar fanwegen de taal hoort et bij Cambuur. 
Ik skrief nog wel es over familiegeskiedenis, en hew dèr as út-
gangspunt: de naam dèr meesen met ansproken wudde, is de 
echte of echtste naam, en de echte plaknaam is die su’t de in-
woaners die útspreke. (Dan hè we dus Liwwadden, Leeuwar-
den en Ljouwert: wudt hier alle drie brúkt.)

Op dat terrein is der nog un dinkje dèr ik al lang over strukel. Ut 
het op hemself weineg om’e hakken, mar ik fien et wel simboal 
foar at je je eigenheid un bitsje hoog houwe, of dat je segge 
‘Menheer seit et, menheer het geliek’. Et gaat oek wel over een 
fan oanze beroemdste oud-inwoaners, namelek Rembrandts 
Saskia: mut se nou Ulenburg of Uilenburg skreven wudde? 
Et is dúdlek dat menheer fient dat et Uilenburg weze mut: su 
wudde of temeensen wudt de naam in Amsterdam in elk ge-
fal skreven. En su skrieft Friesland en Liwwadden meestal oek 
braaf Uilenburg (of Uylenburgh, at je op duur falle). Selfs dèr an 
’e Ossekop, hur geboortehús; dèr had ik se eiglek wiezer he-
wwe wild. ‘Uil’ is ABN, ‘Hooghaarlemmerdijks’. Ik sú wel es wete 
wille of der erges ‘fan nature’ seg mar, ‘uil’ met un -i- seid wudt? 
Niet an’e Hooghaarlemmerdèk. Ik ken amper bedenke hoe ik 
dat skrieve mut, ùùl? In elk gefal oek sonder – i-, taalkundegen 
salle foor die klank wel un spesjaal teken bruke.
Nou ja, die familie. Un Liwwadder familie al begin 16e eeuw, 
der binne gien ouwere woanplakken bekend. Menheer skrieft: 
‘de direkte familie van Saskia koos voor Uilenburg, of Uylen-
burgh’. Dat geldt nim ik an et dúdlekst foor Saskia hur fader. Die 
had butenlaans studeerd (Ik fraag mie nog af hoe die dat had 
het, hij waar wees. Un studiebeurs of un sponsor?) Hij waar un 
man met landleke ambisies, de familie fan sien frou sat hier 
al un bitsje in et sirkwie, de Ulenburgen foor hem niet. Jou en 

ik kenne nakieke, dat fader en 
twee broers en later in 1719 
nog mooglek un ‘verre ver-
want’ an et Hof, de Kaanselarij, 
as advokaat inskreven wud-
den –su ’t et liekt wel letterlek 
overnomen- as ‘Ulenburg’. Die 
fan 1719 wel met un –h- der-
achter, mar niet met un i. An ’e 
Franeker universiteit binne oek 
de broers inskreven met un U. 
De oudste, Rombertus jr, wel as 
‘Ulemborgius’. Die wú wel wat, mar over in –i- wudde niet prak-
keseerd. Die paste in Friesland niet echt in et systeem.

Bijgaande tekening is oek fe’werkt in et Saskia-tafreel fan Klaas 
Lageweg bij Prinsetún-ingang HCL. Spuitbuskunstenaars ken-
ne alles, liekt et faak. Mar de hand fan meester Rembrandt self, 
laat toch wel un andere frou siën.     
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AMSTERDAM IS DUS DE HOOFDSTAD FAN OANS LAND 
FERFOLG

In et Liwwadder doopboek 2 aug 1612: ‘Saske een dochter van 
mijn heer Wilenburch’ (ik bedoel mar!). De ondertrouw inskre-
ven in Amsterdam ‘Saskia Uuijlenburgh’; mar dat deed hur an-
trouwde neef, geboren in Amsterdam, dominee Johannes Syl-
vius. Trouwboek Sint Anne, 22-6-1634, ‘Saskia van Ulenborgh’. 
Fan de hand fan Rembrandt is in elk gefal út 1639 un portret fan 
Saskia hur suster, die in Seeland woande, met sien onderskrift 
‘tijtsija van ulenburch’ (die stippen gingen bliekber faak ‘auto-
maties’; de beskreven vier foorbeelden na te kieken in et mooie 
boekje dat Stichting Ons Bildt in 2012 over Saskia útgeven het).

Nou ja, ik sú deurgaan kenne, mar naar mien idee komt et der 
op neer: bin je selfbewust genoeg om de form te bruken su at 
die hier waar, of pas je je an an wat dèr butenút fan maakt is? 
Wel graach dúdlek make wille dat se hier fut kwam. Mar staan 
je dèr dan oek echt foor, of geef je se toch út handen?   
Ik bin benieuwd at de súdwestewien nog weer draaie ken naar 
noordewien.

Wytse Tjoelker.

OPROEP VIJVERPARKFESTIVAL

Het Vijverparkfestival van vorig jaar was een groot succes, daarom komt er een tweede editie en wel op 21 juni 2014.. 

Voor de invulling en organisatie zoekt het Vijverparkfestival bandjes, cabaretiers, muzikanten, goochelaars, dansers, 

keukenprinsen en prinsessen uit Oud-Oost.  Alle hulp in welke vorm dan ook is welkom. Mail voor meer informatie en 

aanmelding naar info@vliet-zone.nl
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Op vrijdag 14 februari kwamen medewerkers 

van de gemeente naar het Vijverparkje. Ze ver-

richtten het nodige snoeiwerk aan de bomen. 

Verschillende bomen raakten hier zwaar be-

schadigd door de oktoberstorm in 2013. Overi-

gens ligt het grasveld rond de vijver bezaaid met 

hondenpoep en moesten de mannen uitkijken 

dat ze er niet over uitgleden. “Als daar eens iets 

aan gedaan kon worden!”

SNOEIEN IN HET 
VIJVERPARKJE

INTERNETDRUKKERS?
 

WIJ ZITTEN
 BIJ U IN DE BUURT!

LEvERTIjD SLEcHTS 5 DaGEN?
 

BIJ oNs DE voLGENDE
 DAG AL Af TE hALEN!

LaGE PRIjZEN?
 

MAIL of BEL oNs vooR DE        
              sChERPsTE PRIJZEN!

Neem contact met ons op voor 
andere uitgebreide mogelijkheden. 
058 212 67 25 / info@fedruk.nl


