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activiteiten agenda 
wijkteam oud-oost

Beste wijkgenoten,

De sneeuwklokjes en krokussen laten zich al zien. Na een lange kwak-
kelwinter met hier en daar wat ijs en sneeuw kunnen we ons opmaken 
voor de lente. De bollen die we in de herfst in de grond hebben gestopt 
komen nu weer tot bloei. 

In dit eerste magazine van 2019 kunt u lezen over de gezamenlijke maaltij-
den in de Klomp. De nieuwe Oost-Indische Buurt krijgt steeds meer vorm. 
Daarom namen we een kijkje bij één van de bewoonsters. Daarnaast kunt 
u zich weer vermaken met de puzzel. Wie op de hoogte wil blijven van het 
actuele nieuws kan de Facebookpagina van de Vlietzone liken. En wilt u tien 
euro winnen? Stuur het juiste antwoord van de zoekplaat naar wijkkrant@
vliet-zone.nl Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor alle ideeën, foto’s, 
agendapunten en kopij die u graag in uw wijkkrant wilt terugzien. De redac-
tie wenst u in ieder geval veel leesplezier en een vrolijk en zonnig voorjaar!

Renate Huisman

mAAnDAG
9.30-13.30 Kleding weggeef winkel in De Klomp
DinsDAG
9.00-11.00 Taalpunt vrouwen in Cambuurstadion
13.00 Lunchen in De Klomp, opgave via 06-478 987 39 of  koken@net-
werkcentrumoudoost.nl (één dag van tevoren)
13.00-15.00 Wandelgroep start Zuidvliet 620, voor info: Jos Bouwhuis 
06-833 212 31
WoEnsDAG
10.00-12.00 Buurtatelier in Buurthuis Welgelegen, Bonny Veenstra 06-
414 201 93
DonDERDAG
9.00-11.00 Taalpunt mannen in De Klomp
9.30-13.30 Kleding weggeef winkel in De Klomp
13.00 Koken in de wijk in de Klomp (meehelpen vanaf 12.00) opgave 
via 06-478 987 39 
14.00-16.00 Spreekuur politie, Zuidvliet 620
20.00 Yoga Indian Hatha style in Wijkcentrum Mozaïk – Droppingstraat 
14, Opgave via Florian 06- 266 596 67
VRiJDAG
10.00-12.00 Manga tekenles in de Klomp

De Klomp vind je aan de Insulindestraat 27 
(oude VV Leeuwarden kantine)

van de redactie
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Nieuwe wijkaaNpak
De drie wijken van Oud Oost zijn voor de gemeente 
Leeuwarden aandachtswijken. Dit houdt in dat er ex-
tra plannen worden gemaakt, in samenwerking met 
de bewoners en hun organisaties.

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is men bezig om 
nieuwe plannen te maken. Als de gemeenteraad de 
plannen goedkeurt in mei dit jaar dan worden ze re-
gelmatig besproken in de wijkprojectgroep Oud Oost. 
Voor elke wijk kunnen bewoners zelf ook met wij-
kideeën komen. Ze kunnen verstuurd worden naar de 
wijkmanager Daniël Appelo via danielappelo@leeu-
warden.nl. 

De nieuwe wijkaanpak omvat verschillende onderwer-
pen. Er zal extra aandacht zijn voor het dumpen van 
grof afval bij de containers. De veiligheid in de wijken 
wil men vergroten. Ook wordt er extra aandacht be-
steed aan verschillende projecten die de gezondheid 
van de bewoners moet vergroten. Het onderhoud 
van particuliere woningen staat op de agenda en de 
schuld- en armoedeproblematiek wordt aangepakt. 
Daarnaast is er aandacht voor kennisontwikkeling en 
het bevorderen van het werk van vrijwilligersorgani-
saties.

kiNdereN iN de wijk

jamie (11) en diedo (14) staan op een 
elektriciteitskastje in het Vijverpark. Ze 
doen een wedstrijdje tak gooien. Ja-
mie woont in de M.H. Trompstraat en 
zijn vriend in de Jacob Binckesstraat. Ze 
houden van gamen maar zijn ook regel-
matig buiten te vinden. Beiden vinden 
het leuk om te klimmen en te klauteren 
en ze hebben ook even op freerunning 
gezeten. Diedo vindt de buurt gezellig. 
In de straat waar Jamie woont heb-
ben ze jammer genoeg weleens last 
van luidruchtige straatgenoten. “En we 
misten toen we wat jonger waren een 
goede speeltuin met schommels enzo. 
Meestal gaan we nu naar het park, 
beetje chillen.”

waar is dit?

Wie weet waar binnen de wijk deze foto is gemaakt. 
Stuur de oplossing naar redactie@vliet-zone.nl en 
maak kans op een waardebon van tien euro! In het 
herfstnummer stond een foto van het hek aan de Em-
makade met de letters V & S. Vroeger stond hier de 
dropfabriek van Van Slooten. Deze raadplaat werd 
goed geraden door Truus Boer. Zij wint dan ook een 
cadeaubon van 10 euro. Van harte gefeliciteerd!
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programma buurthuis 
welgelegen

Maandag
13.45-16.00 Schilderclub (beginners en gevorderden)
19.00-23.00 Spelletjesavond Creatan (alle leeftijden)
dinsdag
13.30-16.30 Hobbyclub
19.00-23.00 Biljartclub ‘t Keldertje
19.00-23.00 LMG spellenclub
woensdag
10.00-12.00 Buurtatelier de Kameleon
10.30-12.00 Bakkie Welgelegen (koffieochtend)
19.30-23.00 Country linedance 
donderdag
20.00-23.00 Klaverjassen 
Vrijdag
13.45-16.00 Bingo! (elke 1e en 4e week)
19.00-23.00 Spelletjesavond Creatan (alle leeftijden)
19.00-23.00 Darten

like ons op facebook! Contact: buurthuiswelgelegen@vliet-
zone.nl of stap gewoon binnen tijdens één van de activiteiten. 

BuuRTHuISpOES

In Buurthuis Welgelegen komt poes Lola regelma-
tig op visite. Ze loopt mee met haar baasje en krijgt 
meestal een cupje koffiemelk. Ook kan de aanhalige 
Lola op genoeg aandacht rekenen. Als het te lawaai-
ig is in het buurthuis blijft ze trouw buiten wachten 
tot haar baasje weer naar huis gaat. Voor de meeste 
bezoekers is het erg gezellig zo’n buurthuispoes!
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NetwerkceNtrum 
Oud OOst timmert 
gOed aaN de weg

uit eten in de klomp: “Voor 2 euro kun je zelf 

niet koken”

Het is donderdagmiddag. Buiten schijnt het zonnetje en er staat 
een stevige wind. in de klomp is het gezellig druk. Ongeveer dertig 
bezoekers genieten hier van een warme maaltijd. Vandaag staat 
er een macaronischotel op het programma, klaargemaakt door het 
vaste kookteam. “Heerlijk”, aldus een vaste bezoekster. “de chef-
kok heeft er wel verstand van.” 

De groep eters bestaat uit wijkbewoners uit Oud-Oost, studenten van het 
Sociaal Wijkteam en medewerkers van het Netwerkcentrum. Elke week 
komen er 30-35 mensen om mee te eten en dit kan voor 2 euro per keer. 
Op dinsdagmiddag kun je hier genieten van een overheerlijke lunch. De 
bewoners denken mee over het menu en het vaste keukenteam is prima 
op elkaar ingespeeld, alsof je uit eten bent in een regulier restaurant.

Sinds een jaar zit het Netwerkcentrum in De Klomp, de voormalig VV 
Leeuwarden kantine aan de Insulindestraat. De ingang ziet er niet heel 
aantrekkelijk uit met grote hekken maar dit wordt in de nabije toekomst 
verbeterd door middel van graffiti-art. En als je eenmaal binnen bent is 
de sfeer prima. Zo hangen er grote kunstwerken aan de wand, vind je er 
een leeshoek met banken, een gezellige bar en is de zaal mooi aange-
kleed met bloemstukken.

Sjoukje van der Veen is samen met mevrouw Dijkstra op pad. “Wij komen 
allebei in buurthuis Tjerk Hiddes, zo kennen wij elkaar. We zijn hier voor de 
tweede keer en dat bevalt prima. Voor 2 euro kun je zelf niet koken en het 
is gezellig. Je kunt hier gratis kleding krijgen in het winkeltje en er worden 

leuke dingen met bloemen gedaan. Ik werd 
hiervan op de hoogte gesteld door het Soci-
aal Wijkteam.” Ondertussen haalt ze een toetje 
voor haarzelf en haar vriendin. Een bakje met 
verschillende soorten vla is vandaag het nage-
recht. “Zullen we onszelf vast op de lijst zetten”, 
vraagt ze aan haar buurtgenoot. Ze vindt het 
prima. “Dan hoeven we ons niet elke week aan 
te melden.”

Ook Mariah eet vandaag een hapje mee. De 
achttienjarige bewoonster van Heechterp is 
een vaste vrijwilligster bij de Klomp. “Dat doe 
ik nu bijna een jaar en ik vind het hier heel ge-
zellig.” “Tot volgende week”, roept een bezoe-
ker die zijn buikje rond heeft gegeten als hij 
de deur uitgaat. De vieze borden gaan weer 
richting de keuken en het keukenteam weet 
ook hier raad mee. 

In De Klomp zit tevens een ruimte met een kap-
salon. Locatiemanager piero Tundo is verant-
woordelijk voor het reilen en zeilen in het cen-
trum. “Wij hadden een goede kapper, Glenn. 
Maar hij heeft inmiddels een baan gevonden in 
Stiens. Deze jongen kwam uit een kappersfami-
lie en wij hebben hem een opleiding aangebo-
den. Dat is een leuk succesverhaal. Minima die 
bij de Voedselbank komen kunnen hier terecht 
om zich te laten knippen. We zijn momenteel 
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in gesprek met De Friese poort zodat we weer 
een nieuwe kapper kunnen aantrekken.”

Twee meiden hebben zich toegelegd op het 
bloemschikken. Ze hebben een ruimte met 
attributen die gratis worden aangeboden en 
ze versieren de zaal met hun kunstwerken. 
“Inmiddels zorgen ze ook voor de bloemstuk-
ken in de zakenclub bij Cambuur. We hebben 
ook een lap grond in de stadstuin bij Techum 
en daar komen straks alle bloemen en ook de 
groenten vandaan. Dan kunnen ze bloemen 
verkopen aan de mensen die hier komen. Wij 
helpen de bezoekers als ze een initiatief heb-
ben en daarna moeten ze zichzelf redden. Dat 
is de bedoeling. Dit is een plek voor kleine so-
ciale ondernemingen. Zo is het Koken in de 
Wijk opgestart met maar een bedrag van 100 
euro. Het Keukenteam bedruipt zich nu zelf en 
dat is ook de bedoeling.” Deze activiteit wordt 
overigens gesponsord door de Huzumer Sla-
ger en de Jumbo op het Cambuurplein.

Weggeefwinkel
Ook kun je in De Klomp terecht bij de Weg-
geefwinkel. Er wordt veel kleding gedoneerd 
en de winkel is een groot succes. “De vrouw 

die dit winkeltje runt was via Facebook op zoek naar kleding voor haar kin-
deren. Zo is het allemaal begonnen. Er wordt veel gedoneerd en jammer 
genoeg is er veel vraag naar”, aldus piero. In de winkel kun je niet alleen 
terecht voor kleding, ook ander textiel en speelgoed is hier voorradig.

Daarnaast kun je in het Netwerkcentrum terecht voor computercursussen. Er 
staan vijftien computers in de digitale werkplaats. Ook kun je gebruikmaken 
van de buurttaxi met chauffeur. Wie mee wil eten op dinsdag of donderdag 
om 13.00 uur kan zich een dag van tevoren aanmelden via 06-47898739 
of een mail sturen naar koken@netwerkcentrumoudoost.nl Voor de overige 
activiteiten van het Netwerkcentrum Oud Oost, zie de agenda op pagina 2.  

Benodigdheden: Ballon, karton, stevig papier, eierdoos, 
kranten, wit toiletpapier, behangplaksel, knutsellijm 
en een markeerstift

Beplak de opgeblazen ballon met stroken krantenpa-
pier die je door de behanglijm haalt. Zorg dat je de bal-
lon met enkele lagen papier beplakt. dan knip je een 
punt karton uit een eierdoos. Laat een randje rond de 
punt zitten zodat je de punt makkelijk kunt bevestigen 
aan de ballon. dit doe je ook met natte stroken kran-
tenpapier. Gebruik als laatste een afplaklaag van wit 
toiletpapier. Laat de ballon nu drogen.

wanneer de ballon goed is gedroogd kun je deze be-
schilderen. Gebruik een markeerstift om de randjes van 
de eierschaal aan te geven. schilder daarna het kuiken 
in de gewenste kleuren. Gebruik stevig papier voor de 
snavel die je rond de punt van de eierdoos plakt. knip 
nu de ogen uit gekleurd papier en maak pupillen. de 
poten, geknipt uit gekleurd karton, kun je aan de on-
derzijde bevestigen met lijm. en klaar is je paaskuiken!

KNuTSELIDEE VOOR pASEN
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Ze heeft twee katten die languit bij 
de verwarming liggen. en als er een 
bekende voorbijkomt in de straat 
van welgelegen zwaait ze enthousi-
ast. petra Groen (75) woont al vijf-
tig jaar in de saskiabuurt. “ik kan 
met iedereen goed over weg, als de 
sfeer maar goed is.”

Ze is geboren in de Balidwarsstraat. “Daar 
woonden we met zijn zessen, een gezin 
met vier meiden. Dat huis is net platge-
gooid.” Na 3,5 jaar ging het gezin naar de 
Sumatrastraat waar mevrouw Groen 26 jaar 
heeft gewoond. Ze werkte indertijd als kan-
tinemedewerkster bij de Di Costo stoom-
fabriek aan de Kanaalweg. Daar leerde ze 
Kees Groen kennen. “Hij kwam uit Velzen 
en was hier niet bekend. Hij vroeg mij of ik 
hem Leeuwarden wilde laten zien. Zo is het 
gekomen.” 

Het tweetal trouwde en kreeg een dochter 
en een zoon. “We zijn met zijn tweeën in 
de 5e Saskiadwarsstraat begonnen, in een 
kleine tussenwoning. In dit huis zat toen 
nog het kantoor van de Leeuwarder Wo-
ning Vereniging. Toen dit vrij kwam vroe-
gen ze of wij hier niet wilden wonen. Deze 
hoekwoning is een stuk groter en had toen 
nog drie slaapkamers. We hadden een ton 
die werd opgehaald en er zaten bedste-
den in. Die hebben we er zelf uitgehaald.” 
Vijf jaar geleden is de man van mevrouw 
Groen overleden, een groot gemis. Een foto 
van haar man heeft een mooi plekje in de 
woonkamer. 

Mevrouw Groen ging vroeger zelf naar de 
Menno van Coehoornschool en haar kin-
deren deden hetzelfde. “Ik ben nooit ver-
der geweest dan deze wijk en ik mag hier 
ook graag wonen. Mijn zoon woont in de 
Rembrandtdwarsstraat en die komt elke 
dag eten. Hij kan ook heerlijk koken. Mijn 
dochter woont in Sexbierum en komt elke 
week met de auto om mij te helpen met de 
boodschappen. Zo red ik mij prima.”

“Ik ben nooIt verder geweest dan deze wIjk”

Mede dankzij Kees Groen is buurthuis Welgelegen van de grond gekomen. 
Hier zat vroeger een fietsenwinkel in. Vervolgens stond het hoekpand aan 
de Willem Loréstraat enige tijd leeg. Tot enkele buurtgenoten het initiatief 
namen om hier een buurthuis van te maken. “En hij heeft vele zaterdagen 
gewerkt aan een speeltuin hier verderop. Samen met enkele buurmannen 
lasten ze speeltoestellen in elkaar. Zo hadden de kinderen een plek om te 
spelen.”

En de buurtbewoners konden vroeger zelfs genieten van een heuse open-
lucht bioscoop. “In de zomer spanden we lakens tegen de woningen hier-
tegenover en dan kon je op straat naar een film kijken. Ook buurman 
pool, die hier nog steeds woont, hielp mee. We deden veel met elkaar. Dat 
waren mooie tijden.” 

De straat van Welgelegen liep altijd al dood. “Je had hier aan het Vliet 
twee huizen van de melkfabriek en er stond een machinefabriek. De grote 
vrachtauto’s kwamen hier door de straat om te laden en te lossen.” So-
wieso was er veel bedrijvigheid in de buurt. Op elke hoek was wel een 
winkeltje gevestigd. Zo had je een melkboer, sigaren- en drankzaak, een 
groenteboer, een herenkapper, een kruidenier. “Je had alles in de buurt en 
dat was gezellig wat zo maakte je met iedereen een praatje. Ook aan het 
Vliet had je veel winkels.”

Op het Bolmanterrein wordt dit jaar een groot appartementencomplex ge-
bouwd. “Daar ben ik wel blij mee want dan horen we het verkeer op het 
Vliet minder goed. Ik ben benieuwd hoe het wordt. Maar ik verhuis niet 
meer, dit is mien laatste ritsje.” 
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kort nieuws 
uit onze wijk

Bingo tromptheater

Elke laatste dinsdag van de maand 

organiseert het Tromptheater een 

leuke bingo met diverse prijzen. De 

inloop is om 19.30 en de aanvang is 

20.00 uur. De te winnen prijzen zijn 

afkomstig van verschillende sponso-

ren. In juni en december wordt de 

bingo ’s middags gehouden, dan is 

de aanvang 13.00 uur. Het Trompthe-

ater vindt u in de voormalige Baptis-

tenkerk aan de M.H. Trompstraat.

stef Bos in het koepeltheater

Op vrijdag 12 april treedt Stef Bos op 

in het Koepeltheater. Het is alweer 

bijna dertig jaar geleden dat Stef 

Bos doorbrak met het album ‘Is 

Dit Nu Later’, met prachtige liedjes 

als ‘papa’ en ‘Wodka’. Dat was het 

moment waarop hij een huwelijk 

aanging met het theaterpubliek. 

Bos komt met zijn soloprogramma 

‘Ruimte’ naar Leeuwarden. Via Koe-

peltheater.nl kan men kaarten be-

stellen. Ook kunt u hier het comple-

te programma terugvinden.

Nieuwe spannende escape-room

Na een succesvolle start in Gronin-

gen opende Multi Escape in de-

cember een tweede locatie aan de 

Noordvliet in Leeuwarden. Multi es-

cape biedt de mogelijkheid om als 

grote groep tegelijkertijd dezelfde 

kamer te spelen zodat de strijd om 

het spel te winnen nog uitdagender 

wordt. De bezoeker stapt in de we-

reld van de Da Vinci Code. Het 

ontcijferen van het eeuwen-

oude geheim achter ‘de heilige 

graal’ biedt de enige mogelijk-

heid om te ontsnappen. Ware 

mysteries zijn bewaard in een 

ondergrondse militaire kamer 

en om te kunnen ontsnappen 

moeten de bezoekers binnen 

60 minuten de raadsels op-

lossen voordat ‘de bom’ ontploft. Meer info op www.mul-

tiescape.nl

Vijverparkfestival

Het duurt nog even maar zet het maar vast op de kalender: zondag 8 

september vindt het volgende Vijverparkfestival plaats. De organisatie 

hoopt natuurlijk dat het weer zo’n groot feest wordt als in 2018. Maar 

daarvoor kan men wel wat hulp gebruiken. 

Men wil bijvoorbeeld het festival uitbreiden 

met een (vrij)markt. Maar er valt meer te 

doen. Dus meld je aan als deelnemer, als 

vrijwilliger of als ondernemer. Dat kan 

via www.vijverparkfestivalleeuwarden.nl, 

de facebookpagina of door even te bel-

len of appen naar Nico de Koning 06-

53370000.

Mannen met baarden

Sinds kort is de herenkapsalon Barbier ’39 aan het Noordvliet geves-

tigd. Dit is een gezellige authentieke herensalon waar mannen terecht 

kunnen voor een authentieke scheer- of baardbehandeling. Ook voor 

een oldskool of een strak kapsel van nu is men hier op het goede adres. 

De zaak werkt uitsluitend op af-

spraak, zodat men voor elke klant de 

tijd kan nemen. De stijlvol ingerichte 

kapsalon wordt gerund door Femke 

Hoekstra en Norah Kwakernaak. In 

een gepaste outfit wordt er geknipt 

en geschoren. 
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voorjaarspuzzel

Horizontaal
3. Voorjaar
5. Vrouwtjespaard
6. weidevogel
8. waterpartij
10. rivier in Zuid-amerika
12. jong van een kip
13. insect
15. Zo trots als een ?
18. Bloemsoort
20. Gedroogd gras
22. Neerslag
23. Begroeid stuk land aan zee
24. Natuurverschijnsel
25. Grootste woestijn ter wereld

Verticaal
1. dikkopje
2. Gestreept dier
4. Blad van paardenbloem
7. Vuurspuwende berg
9. Oerwoud
11. Horizon
13. jong van paard en ezel
14. traag dier
16. Fries woord voor ei
17. Mannetjeseend
19. de ? valt niet ver van de boom
21. jonge koe

Oplossing

prijswinnaars kerstpuzzel
In de laatste editie van 2018 
stond een prijspuzzel. We dan-
ken iedereen voor de deelname 
en de oplossing van deze puz-
zel was ‘Kerst’. De twee prijs-
winnaars zijn Bonny Veenstra 
en Baukje Heijda. Bonny heeft 
twee entreekaartjes gewonnen 
van ‘Het Andere Museum’ en 
Baukje een tegoedbon van tien 
euro. Van harte gefeliciteerd! In 
deze editie weer een nieuwe 
puzzel. De redactie wenst u 
weer veel puzzelplezier!

15      16      10      14      20      19      10     25
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“wij wonen in een paleisje”, aldus 
de opgetogen Cantal eerhart (46). 
sinds oktober 2018 is ze de trotse 
bewoonster van de nieuwe hoek-
woning aan de insulindestraat/
Lombokstraat. Ze woont hier sa-
men met haar zoon Mika (15). “we 
hebben vijf jaar in de Balidwars-
straat gewoond, na een echtschei-
ding. we zouden na de afbraak 
eerst naar een wisselwoning ver-
derop in de insulindestraat. dan 
waren we in juni dit jaar opnieuw 
verhuisd. en toen belde elkien op-
eens dat deze woning beschikbaar 
was per oktober. ik was zo blij! 
dat scheelt een extra verhuizing.”

De voormalige woningen aan de 
Balidwarsstraat werden al lange 
tijd niet meer onderhouden. De 
bewoners hadden last van vocht, 
naaktslakken en tocht. “En het zag 
er niet meer uit. We wisten al lange 
tijd dat het huis zou worden afge-
broken en dan doe je zelf ook niet 
veel meer. Ik had de gordijnen altijd 
dicht, je woonde vlak op elkaar en 
het was zo klein.” Chantal woonde 
als laatste in de Balidwarsstraat en 
de lege woningen om haar heen 
werden bezocht door drugsver-
slaafden en daklozen. “Er werden 
ramen ingegooid en ik voelde mij 
ook niet meer veilig.”

De politie hield de buurt extra in 
de gaten. Echter, dit leidde ook tot 
een inval in het huis van Chantal 
en haar zoon. “De politie stond 
zomaar binnen en wilde mij in de 
boeien slaan. Ze dachten dat ik de 
woning was binnengedrongen. Ze 
hebben hun excuses wel aange-
boden maar je schrikt wel. Toen ik 
vertrok werden er ook gelijk hek-
ken rond de woningen geplaatst.”

“de verhuIzIng heeft veel goeds met ons gedaan”
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Na het telefoontje van Elkien konden Chantal en haar zoon bin-
nen een maand naar de spiksplinternieuwe woning. “Je krijgt geld 
mee en zo hebben we het huis opnieuw kunnen inrichten. Alles is 
schoon en nieuw. We genieten hier iedere dag. Mijn zoon heeft een 
slaapkamer als een balzaal zo groot. Hij doet altijd zijn schoenen 
uit als hij binnenkomt. Als iets mooi is, wil je het ook graag mooi 
houden. De verhuizing heeft heel veel goeds met ons gedaan.”

De nieuwe woning bracht ook wat opstartproblemen mee. Zo was 
er even geen elektriciteit maar dit werd snel opgelost. Daarbij staat 
er wel een tuindeur bij het hok maar is de rest van de tuin niet af-
gesloten. En de tuin moet nog worden afgegraven, aangezien deze 
is gevuld met puingrond in plaats van aarde. “Ik moet maar even 
zien hoe we dat gaan oplossen”, zegt Chantal terwijl ze naar buiten 
kijkt. “Nu vriest het nog dus daar is geen beginnen aan.”

Voor de echtscheiding woonde het gezin in de Barent Fockesstraat. 
“Ik woon graag in deze wijk. We zijn echte Cambuurfans en het 
voetbal zorgt ervoor dat het hier leeft. Als er een wedstrijd is in het 
stadion, lijkt het net alsof je erbij zit. We hebben uitzicht op het 
Cambuurplein en zolang de Jumbo open is, komen hier mensen 
voorbij. Er valt altijd iets te zien. Het was hier vroeger al gezellig 
met de kermis. En het centrum is vlakbij. Nee, ik hoef hier nooit 
meer weg.”
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