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activiteiten agenda 
wijkteam oud-oost

Beste wijkgenoten,

Hierbij het zomerse wijkmagazine weer boordevol verhalen en wetenswaar-
digheden. We willen alle nieuwe bewoners van harte welkom heten en hopen 
dat ze het in de Vlietzone naar hun zin zullen hebben. De nieuwe Oost-Indi-
sche Buurt krijgt steeds meer vorm en wordt ondertussen ook al wat groener. 
Sowieso hebben we veel groen in de wijk dankzij de vele tuintjes, buurttuinen 
en plantsoenen. De karakteristieke boom in de Cambuurstraat werd zelfs ge-
nomineerd voor ‘Mooiste boom van Leeuwarden’. Jammer genoeg won deze 
haagbeuk net niet de eerste prijs. We hebben een wijk om trots op te zijn 
met de karakteristieke volksbuurtjes, een oogstrelende Emmakade, historische 
panden die mooi zijn opgeknapt en vele handige voorzieningen om de hoek. 
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de wijk mooi blijft en nog mooier 
wordt. Zo kun je je eigen voortuin onderhouden, je afval niet dumpen en af 
en toe wat zwerfvuil opruimen. Kleine moeite, groot gebaar! We wensen u in 
ieder geval een fijne zomer en veel leesplezier.

De redactie 
Renate Huisman

maandag t/m donderdag 10.00-12.30: Kracht van het oplossen 
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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KindeRen in de wijK

Berend (5), Brecht (8) en Nynke (10) wonen in de Vrede-
man de Vriesstraat. Nynke woont hier ongeveer een half 
jaar en broer en zus Berend en Brecht al hun hele le-
ven. “Het is hier gezellig”, vertelt Nynke die blij is met haar 
nieuwe buurt. Ze spelen graag in het speeltuintje in de 
Claes Bockes Balckstraat. “Maar er staan wel wat weinig 

toestellen”, vindt het drietal. Nynke heeft ook gehoord dat 
dit mogelijk een buurttuin wordt. “Dat zou heel vervelend 
zijn”, aldus Berend die graag rondtoert op de skelter. De 
meiden beamen dit. De kinderen hebben veel vriendjes 
en vriendinnetjes in de buurt en spelen vaak met elkaar.

waaR is dit?Wie weet waar binnen de wijk deze foto is ge-
maakt. Stuur de oplossing naar redactie@vliet-
zone.nl en maak kans op een waardebon van tien 
euro! In het lentenummer stond een foto van een 
roek op een muur aan het Molenpad. Deze raad-
plaat werd goed geraden door Martijn Hoep. Hij 
heeft dan ook een cadeaubon ter waarde van 10 
euro gewonnen. Gefeliciteerd!
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programma buurthuis welgelegen

Maandag
13.45-16.00 Schilderclub (beginners en gevorderden)
19.00-23.00 Spelletjesavond voor iedereen
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 

like ons op facebook! Contact: buurthuiswelgelegen@
vliet-zone.nl of stap gewoon binnen tijdens één van de 
activiteiten. Tijdens de maanden juli en augustus gaan 
verschillende activiteiten niet door. Vanaf 1 september 
wordt het volledige rooster weer gedraaid.

GRaFFITI-aCTIE WIJKpaNEL
Het Wijkpanel Vlietzone biedt particuliere woningbezit-
ters in de wijk aan kosteloos graffiti die op de woning 
is aangebracht te laten verwijderen. Hiervoor kunt u zich 
aanmelden door uw naam, de locatie en een foto van de 
graffiti te sturen naar info@vliet-zone.nl. Het wijkpanel zal 
dan contact met u opnemen om te bekijken of u hiervoor 
in aanmerking komt.

‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’

We zijn als wijkpanel vorig jaar gestart om te proberen de 
graffitivervuiling te verminderen in de Vlietzone. Dit blijkt 
echter zeer lastig zijn we achter gekomen. Er zijn helaas 

personen die het leuk vinden om andermans eigendom-
men te vervuilen ondanks dat het graffitiplatform probeert  
deze jongens in het gareel te krijgen.
In de vorige wijkkrant hebben we deze oproep ook ge-
plaatst maar door een verschil van mening met het 
schoonmaakbedrijf moesten we een andere oplossing 
zoeken en we hopen dat het nu wel gaat lukken.

donderdag
20.00-23.00 Klaverjassen 
Vrijdag
13.45-16.00 Bingo! (elke 1e en 4e week)
19.00-23.00 Spelletjesavond voor iedereen
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stadsklooster jabixhûs ook ont-
moetingscentrum voor de buurt 
Lieuwe en jeannet Bijleveld hebben afgelopen jaar niet stilgezeten. 
de begane grond van de voormalige Karel doormanschool aan de 
Vijverstraat heeft een complete metamorfose ondergaan. Zo is er 
een sfeervolle gebedsruimte gecreëerd, zijn er twee stijlvolle gast-
verblijven en wordt er momenteel gewerkt aan de inrichting van 
een eetzaal met grote keuken. in maart 2018 namen ze hun intrek 
in het gebouw en samen met vrijwilligers staken ze hun handen uit 
de mouwen om het zogeheten jabixhûs vorm te geven.

“Veel mensen hebben hier op school gezeten. Sommigen willen ook een 
kijkje nemen en dat mag natuurlijk. Vijfentwintig jaar geleden sloot de 
ULO als dependance van het Lienward College zijn deuren en daarna 
hebben er verschillende mensen gewoond. Op de bovenverdieping wo-
nen Nico en Hadewich de Koning en Nico heeft daar een vioolschool.” 
De mooie aanhankelijke kat van de bovenburen zit ondertussen op de 
schouders van Lieuwe. “Die doet alsof hij hier ook woont en dat vinden 
we helemaal niet erg.”

Sowieso is eenieder welkom in het Stadsklooster. De twee gastenkamers 
zijn goed bezet. “We krijgen hier reizigers van over de hele wereld. Voor 
iedere logé hangen we de juiste vlag uit zodat diegene zich welkom voelt. 
We hebben in de hal een loungeplek ingericht. Mensen kunnen hun eigen 
ontbijt klaarmaken en koken en zo leggen ze snel contact. We hebben daar-

om expres geen tv neergezet. De gasten boeken 
een verblijf via airbnb of via Vriendenopdefiets.
nl. Buurtbewoners die geen logeerplek hebben 
kunnen ons ook vragen om goedkoop hun gas-
ten hier te laten slapen.”

Via Marktplaats heeft Jeannet de meeste be-
nodigdheden voor de verbouwing op de kop 
getikt. De lokalen hebben allemaal een eigen 
bestemming gekregen. Zo woont een doch-
ter in een half lokaal en een lokaal is omge-
bouwd tot woonkamer met keuken. De vele 
toiletten in de hal zijn teruggebracht tot twee. 
De andere wc-ruimtes dienen nu als kasten 
en opbergruimte. Ook zijn er bedsteden ge-
creëerd. “We hebben zes kinderen en drie 
kleinkinderen en als ze allemaal willen blijven 
slapen, dan is dat mogelijk.”

“Zodra de eetzaal klaar is, kunnen we mensen 
uitnodigen voor een maaltijd. Het lijkt mij leuk 
om hier met buurtgenoten te eten. Een buur-
vrouw vroeg al of we niet een bakclub voor 
kinderen in de buurt konden opzetten. Vorig 
jaar heb ik soep gemaakt voor de medewer-
kers van het Vijverparkfestival Ik kook graag. 
De eetzaal is ook geschikt voor workshops en 
koffieochtenden. We horen graag waar be-
hoefte aan is.”

Ook wil Jeannet in de zomer graag starten 
met filmavonden in de tuin. “We hebben kop-
telefoons voor het geluid, zodat je een silent 
movienight kunt organiseren. Dan hebben de 
buren er geen last van”, vertelt Jeannet. Daar-
naast verzorgen Lieuwe en Jeannet relatiecur-
sussen (met diner) voor iedereen die elkaar 
een beetje uit het oog is verloren. “Veel rela-
ties verslechteren doordat je druk bent met je 
werk, de kinderen. Door weer aandacht voor 
elkaar te hebben, krijgt de relatie weer een 
boost.”

Jeannet en Lieuwe woonden voorheen in Kol-
lumerzwaag. Lieuwe was daar directeur van 
Stichting Het Lichtpunt. Een stichting die van-
uit christelijke levensovertuiging onderdak en 
dagbesteding biedt. “We wilden graag iets in 
de stad beginnen. Ik ben al twintig jaar werk-
zaam voor de stad Leeuwarden bij het Wet-
terskip en Lieuwe is nu aardrijkskundeleraar. 
We zochten vier jaar met een groep vrienden 
een geschikte ruimte voor een stadsklooster. 
Uiteindelijk zijn we hier terecht gekomen. De 
naam Jabixhûs is gerelateerd aan het Sint Ja-
bikspaad. Ook pelgrims die deze route lopen, 
kunnen bij ons overnachten.”
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Lieuwe: “Mijn overgrootvader had hier vroeger 
vlakbij een pakhuis in de M.H. Trompstraat. Dus 
eigenlijk ben ik terug bij mijn roots. Vroeger zat 
hier het buurtje de Weerklank waar veel armoe-
de heerste. De mensen liepen op blote voeten, 
hadden geen geld voor schoenen. De huizen 
verkeerden in slechte staat en zijn na de oorlog 
afgebroken. Toen zijn deze school en de huizen 
er omheen hier gebouwd.”

Het is hier eigenlijk rustiger dan in Kollumer-
zwaag. We zitten niet aan een doorgaande weg 
en we hebben een grote tuin. Een heerlijke plek 
om te wonen. Onze gasten verbazen zich wel 
over de rust die ze kunnen vinden terwijl je toch 
vlakbij de binnenstad zit. De interkerkelijke ge-
meenschap in Leeuwarden wist ons al snel te 
vinden voor verschillende gebedsbijeenkomsten 
We zijn eigenlijk een vrijplaats voor interkerkelij-
ke activiteiten. We willen als de verbouwing klaar 
is regelmatig gebedsmomenten aanbieden zoals 
dat past bij een stadsklooster” 

Via Facebook kun je de activiteiten bij het Jabix-
hûs volgen. Ook gaat de website binnenkort de 
lucht in: www.jabixhus.nl 

al 33 jaar komt Harry Schadlich met zijn ijscokar in 
de Vlietzone. Het is een bekend gezicht in de wijk 
en zodra je het vrolijke belgeluid hoort weet ieder-
een dat de ijscoman in aantocht is. Harry gaat als 
het mooi weer is ’s avonds op pad. Hij haalt de kar 
op bij De Jong die vlakbij de prinsentuin is geves-
tigd. Dan doet hij zijn ronde. “Het is eigenlijk een 
hobby. Op een gegeven moment weet je ook waar 
de vaste klanten zitten. En omdat ik dit al zo lang 
doe, komen de meisjes van toen nu als moeder met 
hun kinderen bij de kar. Dat is leuk.” Overdag werkt 
Harry in de koekjesfabriek in Hallum. “Ik loop daar 
de hele dag en ’s avonds zit ik op de fiets. Mijn knie 
wordt wat minder en daardoor wordt dit werk wel 
wat zwaarder.” Deze zomer is de Mr Bubble hele-
maal hot bij de kinderen. Je krijgt er een blauwe 
mond van. “Die is de favoriet bij de kinderen maar 
de mama’s zijn er minder blij mee. alles zit er on-
der”, lacht de ijscoman. “Tegenwoordig kun je trou-
wens ook bij mij pinnen, gemak dient de mens.”

TINGTINGTING, DaaR KOMT DE IJSCOMaN!
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al veertig jaar woont de familie Fer-
werda in welgelegen. Maaike (66) 
en Peter (62) zitten graag voor hun 
woning aan de willem Loréstraat. 
“we hebben elkaar ontmoet in ver-
pleeghuis Parkhove, we werkten 
beiden in de zorg. toen hebben we 
eerst een tijdje in de 3e saskiad-
warsstraat gewoond, daarna heb-
ben we dit huis gekocht.” er moest 
veel aan gebeuren, zo zat er nog 
een granieten aanrecht in, had de 
woning alleen maar koud water en 
stond er één gaskachel.

Een zoon en dochter werden gebo-
ren: Sander en Dianne. Er woonden 
veel kinderen in de wijk die ook het 
buurthuis bezochten. “Onze kinderen 
gingen altijd naar de disco op vrijdag-
avond en op woensdagmiddag kon je 
daar knutselen”, vertelt Maaike. “Ik zelf 
ging wel met een buurvrouw naar de 
bingo. De eerste keer dat ik meedeed 
won ik meteen de hoofdprijs. Dat was 
een wasmand vol met spullen.” 

“Wij hebben het hier geWeldig naar ons zin”

Nadat peter 23 jaar in de verpleging had gewerkt kwam hij terecht 
bij aquazoo. Daar heeft de natuurliefhebber nog twintig jaar ge-
werkt. Tot het park failliet ging en de nieuwe eigenaar niet al het 
personeel overnam. “Ik ben altijd in de natuur te vinden en mag 
graag vogels fotograferen. We hebben een caravan in Lauwersoog 
en we gaan ook vaak naar appelscha.” Terwijl peter zich op de 
vogels richt maakt Maaike meestal een fietstocht. “Zo zijn we er 
toch samen op uit.”

Maaike is al lange tijd werkzaam in de Hofwijk. Ze heeft vroeger 
een aantal jaren de wijkkrant onder haar hoede gehad. “Ik ver-
zorgde de lay-out, de bezorging, de advertenties. Dat was leuk 
maar toen viel het bestuur van Welgelegen uit elkaar door getouw-
trek en hield alles weer op.” Het echtpaar weet nog dat Syb van 
der ploeg in een Saskiadwarsstraat woonde. “Hij werd toen net 
bekend en er liepen altijd meiden langs zijn huis te paraderen. En 
met oud en nieuw leek het hier wel oorlog, zoveel vuurwerk werd 
er afgeknald. Dat kwam doordat er veel meer jeugd woonde.”

Het echtpaar heeft nooit het idee gehad om te verhuizen. “Wij 
zijn hier niet weg te slaan, hebben het geweldig naar ons zin. We 
halen ons brood bij de bakker verderop, hebben hier uitzicht op 
ons parkje in de Saskiastraat en met de buren hebben we goed 
contact. alles ziet er netjes uit en in die veertig jaar is er maar 
tweemaal ingebroken. Dus dat valt ook wel mee.”
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kort nieuws 
uit onze wijk

Vijverparkfestival op 8 september 

Ook dit jaar is er weer een Vijver-

parkfestival met muziek, workshops, 

dans, eten en speelplezier in de 

vorm van een springkussen en wa-

terloopballen. Het evenement vindt 

plaats op zondag 8 september van 

13.00 tot 21.00 uur. De toegang is 

gratis en eenieder is welkom! Het 

festival is een initiatief van stichting 

Vlietvaardig en komt voort uit de 

serie concerten, die in de tuin van 

de voormalige Karel Doormanschool 

werden gehouden. 

Met Verve gesloten

Op 1 mei sloot de teken- en kunst-

schilderbenodigdhedenwinkel Met 

Verve de deuren. De winkel aan het 

Noordvliet werd achttien jaar lang 

gerund door Jantiene Broersma-

Bakker en Marieke Dolstra. De ver-

anderende tijden in de detailhandel 

en nevenactiviteiten van de eigena-

ressen hebben hiertoe geleid. De 

laatste weken hield de zaak een grote uitverkoop. Veel trouwe klanten 

zullen de winkel met het zeer brede assortiment missen.

artemis

Binnenkort gaan de deuren van het eettentje artemis open. De eige-

naar moest nog verschillende zaken regelen waardoor de zaak niet eer-

der open kon. Het nieuwe restaurant is gevestigd op de hoek van de 

Oostersingel en het Noordvliet.

Verbouwing

Buurthuis Welgelegen 

wordt grondig verbouwd. 

Er wordt momenteel iso-

latie aangebracht, het dak 

wordt vernieuwd en de 

ramen worden vervan-

gen. Dit alles om ervoor 

te zorgen dat het pand 

beter geïsoleerd is en 

de energierekening 

naar beneden kan. Dit wordt gedaan in 

opdracht van de gemeente. In de maanden juli en augustus in het 

buurthuis aan de Willem Loréstraat gesloten. Sommige activiteiten 

gaan wel door. 

downtown café

TrompTheater en Neushoorn gaan vanaf volgend cultuurseizoen sa-

menwerken met het concept Downtown Café. Met Downtown Café 

wordt de talentontwikkeling in Leeuwarden en omstreken gesti-

muleerd. Beide locaties worden ingezet tijdens een concertreeks 

van veertien avonden. als een band optreedt bij Downtown Café, 

krijgen zij een audio- en filmregistratie aangeleverd van deze show. 

Hiermee kan een band zich in de markt zetten en ontwikkelen op 

meerdere vlakken. Het café is ook voorzien van eten, dit wordt 

verzorgd door de kok van Tromptheater/Kattencafé poespas en de 

cliënten van Rondomzorg.
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de voorbereidingen van de bouw van het 
nieuwe appartementencomplex aan het 
Zuidvliet zijn in volle gang. Zo zijn de hei-
palen al de grond ingeboord en is men druk 
bezig met de fundering. in het complex ko-
men 52 sociale huurwoningen. Het gebouw 
is ontworpen door twa architecten en Van 
wijnen bouwt het complex dat het grootste 
van het Vliet zal worden. Fietsers worden 
over de weg geleid en het fiets- en wandel-
paadje van de straat van welgelegen naar 
het Vliet is afgesloten.

Werkzaamheden aan het zuidvliet
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de oude huisjes in de Oost-
indische buurt maken plaats 
voor nieuwbouw. Momenteel is 
men druk bezig in de soendas-
traat. de woningen worden in 
zeer hoog tempo gerealiseerd 
met behulp van onze droog-
stapelbouwmethode. Bij deze 
nieuwe manier van bouwen 
worden alle onderdelen vooraf 
in de fabriek door robots ge-
produceerd. Vanaf de begane 
grondvloer wordt er één wo-
ning per dag casco (wind- en 

voortgang vernieuWing oost-indische buurt

waterdicht) gerealiseerd. 
Hierna zijn de werknemers 
van dijkstra-draisma nog 
enkele dagen bezig met de 
afbouw. de oplevering van 
het gehele renovatiepro-
ject zal naar verwachting 
in december 2020 zijn. de 
koopwoningen en het Café 
Cambuur die tussen de 
huurhuizen staan, blijven 
behouden. Hierdoor blijft 
een stukje nostalgie be-
staan. 

sCHaPen OP BeZOeK in OnZe wijK
Op een zomerse avond in juni 
graasde er een kudde schapen 
in het plantsoen aan de Emma-
kade. De herders hielden hier 
even een pauze. De wandeling 
ging namelijk van Nylân naar het 
Liander-gebouw. Op deze manier 
was meteen het gras gemaaid. 
Enkele wijkbewoners namen 
een kijkje bij dit niet alledaagse 
schouwspel.
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