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van de redactie

Beste wijkbewoners,

In veel tuinen zie je de kerstlichtjes alweer branden, stralende licht-
jes die de donkere dagen opvrolijken. De laatste wijkkrant van 2019 
ligt voor u. We hebben als Vlietzone een bewogen jaar achter de 
rug. Gelukkig gebeuren er ook veel positieve dingen binnen de wijk. 

Zo kunt u lezen over een buurtinitatief op de Emmakade, over het 
planten van stokrozen, en het opknappen van de Wybrand de Geest-
straat. U kunt overheerlijke prijzen winnen met de winterpuzzel en 
zowel de Stichting Vlietvaardig als het wijkpanel laten van zich ho-
ren. 

We willen u alvast hele fijne kerstdagen toewensen en alle goeds 
voor het jaar 2020 dat voor de deur staat. Laten we er met zijn allen 
voor zorgen dat we in een wijk wonen waar we trots op kunnen zijn. 

Wilt u meewerken aan de wijkkrant? Stuur een mailtje naar wijk-
krant@vliet-zone.nl Ik wens u in ieder geval veel leesplezier!

De redactie
Renate Huisman

sint maarten in de eillartstraat

Op maandag 11 november was het Sint Maarten. Veel kinderen trokken met 

een lampion door de buurt, begeleid door hun ouders. In de Eillartstraat had 

Henderien Nieuwhof een vuurkorf in haar tuin geplaatst. De kinderen werden 

hier getrakteerd op een lekkere warme marshmallow, wat zeker in de smaak viel. 
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Ruim 500 jaar nijverheid aan het Vliet

Wat is er eigenlijk over de molen ‘de 

Haan’ bekend? Uit archieven weten 

wij dat er al in 1685 een zogenaamde 

Volmolen aan het Vliet stond. Over de 

periode hiervoor is eigenlijk niets be-

kend. Dit verhaal beperkt zich tot de 

lakenperiode. De Haan heeft ook als 

oliemolen en pelmolen gediend maar 

dit laten we even buiten beschouwing. 

Toen dit terrein in 2006 op de schep 

ging was dit de ideale mogelijkheid 

om aan de hand van de vondsten hier 

onderzoek naar te verrichten.

 

Zowel op het terrein aan het Zuidvliet 

als in Giekerk waar de afgegraven grond 

werd opgeslagen is onderzoek gedaan. 

Aan de oostzijde van de molen had dui-

delijk een woning gestaan, waarschijnlijk 

de molenaarswoning. Opvallend is het 

grote aantal gevonden kinderspeelgoed-

jes. De molen aan het Vliet is ook voor 

de kinderen uit de dichtbevolkte binnen-

stad duidelijk een zeer geliefde speel-

plek geweest. De vondsten bestaan on-

der andere uit ballen, knikkers, bikkels, 

tolletjes, werpkoten en zelfs een kinder-

rammelaar.

 

Aan de zuidzijde van de molen werden 

ruim veertig laken- en deelbewerkingslo-

den gevonden, een grote hoeveelheid. 

Rondom een molen

Op een exemplaar staat het jaartal 1570. De zuidzijde was de kant met het 

meeste zonlicht en hier hebben destijds waarschijnlijk de houten schu-

ren gestaan voor de textielarbeiders en de lakenopslagloodsen. Op deze 

plaats hebben vele tientallen mensen gewerkt want het bewerken van de 

geweven stof was bijzonder arbeidsintensief. De stoffen voor het gewone 

volk waren meestal wol en linnen.

Het vollen, zeg maar waterdicht maken van de geweven stof, werd in de 

beginperiode nog gedaan door zogenaamde voetvollers. Deze mensen, 

ook kinderen, stonden soms dagenlang in grote bakken gevuld met ran-

zige boter, urine en klei te stampen. In grote bakken met warm water, 

meestal naakt. Dit om de stoffen waterdicht te krijgen. Een smerig werkje 

en men zal dan ook wel blij geweest zijn dat dit werk later door paarden 

en windmolens werd overgenomen. Het zal rond deze molen niet al te fris 

hebben geroken en dit type molen stond dan ook meestal een flink eind 

buiten de binnenstad.

Na het vollen werden er nog vele handelingen verricht zoals het verven, 

wassen, kammen en scheren. Al deze handelingen werden door keur-

meesters beoordeeld en bij goedkeuring werd er een loden zegel aange-

bracht. Zeg maar een waarborg voor de kwaliteit. De stoffen hingen na al 

deze keuringen dan ook vol met diverse loden.

Als de stof tenslotte klaar was, werd deze geperst en per el (oude lengte-

maat) op de markt verkocht zodat de mensen er zelf mantels en kleding 

van konden maken. 

Door het vollen was de stof wind- en waterdicht geworden en gaf meer 

warmte in de toen zeer koude winters. Uit de gevonden loden (uit Leiden, 

Haarlem en Ieper) kunnen we afleiden dat er stof uit deze steden werd 

aangevoerd maar er zal hier ongetwijfeld ook zelf geweven zijn.

Deze stoffen werden met klinkende munt, meestal goud en ook met zil-

speelgoed

5 Jaargang 10  nummer 4



programma buurthuis welgelegen

Maandag
13.45-16.00 Schilderclub (beginners en gevorderden)
20.00 Zangkoor UniQ

Dinsdag
13.30-16.30 Hobbyclub
19.00-23.00 Biljartclub ‘t Keldertje
19.00-23.00 LMG spellenclub

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

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)

ver, betaald. De munten werden op gewicht met zoge-

naamde muntgewichten gewogen en aan de hand van 

gevonden munten en muntgewichtjes krijgen we een 

aardig beeld van de munten die hier in omloop waren.

De gevonden muntgewichtjes 16de eeuw (o.a. Postu-

laatgulden, Hollandse rijder en Noble) en 15de  eeuw 

(Artois) geven al blijk van zeer vroeg handelsverkeer!  

In de loop van de 17de eeuw kwamen de eerste wind-

molens die veel werk uit handen namen. Door de 

draaiende molen werden nu houten hamers aange-

dreven welke de stof klopten. De lakenindustrie was 

in deze tijd al berucht om zijn zware kinderarbeid. Er 

werkten toen al veel kinderen en weeskinderen die 

zeer lange dagen draaiden. Dat werd hierdoor meteen 

al een stuk beter.

Samenvattend aan de hand van de gevonden voor-

werpen kunnen we opmaken dat er in de 15de eeuw 

al (kleinschalige) handelsactiviteit was die in de 16de 

Rondom een molen veRvolg

en 17de eeuw pas echt goed op gang kwam. Waarschijn-

lijk heeft op deze plek destijds nog een vroegere molen 

gestaan.

Auke van der Kooi

Loden
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nieuws van het wijkpanel

Het Wijkpanel van de Vlietzone vergadert één maal per maand in buurthuis Welgelegen. Het wijkpanel bestaat 
uit de voorzitter Andrys, secretaris Paul, penningmeester Ruud en heeft vier algemeen bestuursleden; Nanne, 
Claudia, Allard en Esther. Ook afgelopen jaar heeft het wijkpanel niet stilgezeten. De decembermaand is een 
goede maand om terug te kijken op 2019.

Het afgelopen jaar heeft het wijkpanel zich beziggehouden met verschillende projecten en activiteiten, zoals 
het graffitiproject. Daarnaast ondersteunt het wijkpanel verschillende groenprojecten, buurtinitiatieven en 
natuurlijk het Vijverpark festival. Het wijkpanel wil de mooie kanten van de wijk extra ‘kleur’ geven. Maar 
ook wil het wijkpanel problemen in de wijk aankaarten bij de gemeente. Het wijkpanel is en blijft in gesprek 
met de bewoners, gemeente en politie over alle verbeterpunten in de wijk Vlietzone. Overlast, parkeerbeleid, 
rondzwervend afval en slecht onderhouden particulier verhuurde woningen zijn allemaal ter sprake gekomen.

Voor de buurt was het een bewogen jaar. Vlietzone is regelmatig in het nieuws geweest en binnen de ge-
meenteraad staat de Vlietzone ondertussen hoog op de agenda. Als wijkpanel zijn we daar blij om en hopen 
dat alle aangegeven verbeterpunten door het wijkpanel, maar ook door andere buurtbewoners, worden op-
gepakt.

Als wijkpanel zijn we trots op de vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk, de vele ondernemers die in de wijk 
zijn gevestigd, de rijke geschiedenis en de gezelligheid van de oude huizen. Vanaf januari neemt het wijkpanel 
afscheid van voorzitter Andrys, die na bijna 7 jaar zijn taken neerlegt om ruimte te maken voor nieuwe leden. 

Het wijkpanel wenst u fijne feestdagen en graag tot in 2020! Wilt u zelf eens een vergadering bijwonen 
of wilt u het wijkpanel informeren over een onderwerp? Of hebt u een vraag? Mail dan naar info@vliet-
zone.nl
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Sinds eind oktober hangt er een AED aan de Em-
makade nummer 15. Het betreft het hoekhuis op 
de Emmakade/Margaretha de Heerstraaat. De au-
tomatische externe defibrillator is bekostigd door 
27 wijkbewoners. Eén van de initiatiefneemsters 
heeft zelf een hartaanval gehad in het zwembad 
waar een AED-apparaat voorhanden was. Daar-
door kon er snel worden gereanimeerd. Buren 
hebben toen het idee opgevat om ook op de Em-
makade een AED te plaatsen. Er is geld opgehaald 
in Wybrand de Geeststraat (zuidzijde), op de Oos-
tergrachtswal, op de Emmakade en in de Marga-
retha de Heerstraat. Ook zijn er verschillende om-
wonenden die weten hoe je dit apparaat bediend, 
mede dankzij een cursus die je met een aanvul-
lende zorgverzekering gratis kunt volgen. De box 
is zo geopend en er moet bij een hartstilstand 
binnen zes minuten worden ingegrepen. Ook bij 
Tandarts Kruitbosch (hoek Emmakade Vredeman 
de Vriesstraat), Fit4Lady op het Zuidvliet en op de 
Zuidergrachtswal vind je een AED. 

aed aan de emmakadenieuws van het wijkpanel

ZANGKOOR UNIQ IN WELGELEGEN

Het zangkoor UniQ zingt sinds begin 
december in Buurthuis Welgelegen. 
Dit doen ze elke maandagavond vanaf 
20.00 uur. Voorheen deden ze dit in 
de Blokkendoos in de Vrijheidswijk. 
De dirigent, Rinke Schroor, schrijft de 
liedjes zelf en begeleidt al 37 jaar ver-
schillende koren. Rinke is songwriter, 
componist en schrijft over het leven. 
In september bestond het koor vijf 
jaar en nieuwe leden zijn van harte 
welkom, van sopraan tot bas. Het koor 
treedt ook op en zingt behalve eigen 
nummers ook enkele covers. Het gaat 
hier om Friese liedjes, Nederlandstalig 
en Engelstalig. 

Voor meer informatie 058-213 2303. 
Ook is het koor te vinden op Facebook. 
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Vlietzone: Wij zijn de overlast beu!”
Op woensdagavond 30 oktober zat 
de grote zaal in het Cambuurstadi-
on vol met bezorgde bewoners van 
de Vlietzone. De gemeenteraad liet 
zich deze avond informeren over 
de problemen binnen de wijk. 

Ook waren de zorgaanbieders binnen 
de wijk uitgenodigd. Er zijn gezinnen 
vertrokken, kinderen durven niet op 
straat te spelen en ondernemers zijn 
bang voor represailles als ze hun mond 
opentrekken. Ruud Fransz van de Stich-
ting Vlietvaardig vatte het samen als: 
‘Wij zijn het beu’. Ook de politie en bur-
gemeester waren van de partij.

De gemeenteraad schrok van alle ver-
halen. Marcel Lautenbach van Strong 
ID gaf aan dat een groot deel van de 
genoemde overlast in en rond de Wil-
lem Loréstraat door hun cliënten werd 
veroorzaakt. “Wij hebben te maken met 

De Stichting Vlietvaardig bestaat uit een groep betrokken wijkbewoners en wil een prettig leefbare 
wijk voor bewoners en ondernemers. Hierbij is sociale samenhang belangrijk, net als een goede sa-
menwerking tussen verschillende organisaties. 

Er wonen veel studenten in de wijk die weinig binding hebben met hun leefomgeving. Hoewel er of-
ficieel geen uitbreiding van kamerbewoning meer mogelijk is wordt deze woonworm door allerlei con-
structies omzeild. Een groot aantal huisjesmelkers laat daarbij hun eigendom verpauperen, hetgeen 
zorgt voor een trieste aanblik. Daarnaast is er sprake van veel residentiële jeugdzorgvoorzieningen. 
Een deel van deze jongeren veroorzaakt volgens Vlietvaardig voor buitensporig veel overlast. 

Vlietvaardig vraagt hier politieke aandacht voor en draagt zijn steentje bij om de problemen op te los-
sen. De stichting heeft contact met de gemeente, zorgaanbieders, verhuurders, de politie, het wijkpa-
nel, de ondernemersvereniging en bewoners. Daarnaast probeert de stichting overlast te voorkomen 
door bijvoorbeeld bezwaar aan te tekenen tegen vergunningsaanvragen. 

De stichting heeft specifieke kennis en is een aanvulling op het wijkpanel. “Wij zetten ons in en gaan 
het gesprek aan, op zoek naar duurzame oplossingen om van de Vlietzone weer een mooie wijk te ma-
ken. Belangrijk is ook dat we weten wat er speelt in de wijk. Daarom is het heel belangrijk dat ieder-
een ons meldt welke vormen van overlast worden ervaren. Dan kunnen wij een dossier opbouwen en 
daarmee de gesprekken die wij voeren kracht bijzetten.”

Melden kan geheel anoniem. Dus laat weten waar je tegenaan loopt. Meer info op www.vlietvaardig.
nl/ info@vlietvaardig.nl

Meld overlast bij Stichting Vlietvaardig 

een bijzondere doelgroep met meervoudige problematiek die nergens 
anders terechtkan. We hebben successen behaald maar we krijgen 
steeds nieuwe jongeren en dat zorgt steeds opnieuw voor een aan-
passingstijd met overlast. Mogelijk is de locatie niet geschikt”, aldus de 
eigenaar van Strong ID. 

Inmiddels heeft er op maandag 18 november een omgevingsoverleg 
plaatsgevonden in buurthuis Welgelegen met alle betrokken partijen. Op 
woensdag 27 november praatte de gemeenteraad verder over de proble-
matiek en als er iets moet worden besloten zal dat in december zijn. 
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Sinds twaalf jaar woont Jan Slo-

tergraaf (60) aan de Piet Hein-

straat in de Zeeheldenbuurt. “Ik 

woonde op het Hagendoornplein 

maar had daar zoveel overlast. 

Toen heb ik de woningbouwver-

eniging gevraagd of ze niet iets 

anders hadden.” De woningen in 

de Zeeheldenbuurt waren toen 

net gerenoveerd. “Ze hadden eerst 

nummer 38 voor mij, maar dat 

was een zooitje. Ik zei ‘ik ga de 

boel niet voor jullie renoveren’. En 

dit hoekhuis werd toen gebruikt 

als opslag en keet voor de bouw-

vakkers. Bewoners douchten hier 

en konden naar de wc. Maar dat 

was voordat ik er in kwam.”

Jan is een groot autoliefhebber en als 

eerste bouwde hij een carport voor zijn 

wagen. In het hok is hij graag aan het 

sleutelen en regelmatig maakt hij een 

praatje met de buren. “Ze noemen mij 

hier wel de conciërge. We hebben hier 

een paar rotte appels in de buurt. Als er 

afval wordt gedumpt bel ik de gemeen-

te. We hebben hier een groot verloop 

van bewoners. Maar ook enkele oude-

ren die hier al langer wonen. En vroe-

ger woonden hier meer kinderen, dat 

wordt wat minder. Ik heb het hier wel 

naar mijn zin. We hebben leuk contact 

maar lopen de deur niet bij elkaar plat.” 

Sinds Jan hier woont is er één keer bij 

hem ingebroken. “Ze hadden het hok 

opengebroken en twee aanhangmo-

tors meegenomen. Er lagen drie maar 

die waren waarschijnlijk wat te zwaar.”

“Ik ken de stad als mijn broekzak”, 

aldus de rasechte Leeuwarder. “Ben 

hier geboren en getogen.” Zijn wieg 

stond in de Jacob Binckesstraat. “Van-

daar dat ik veel oude mensen in de 

jan sloteRgRaaf: conciëRge in de ZeeheldenbuuRt

buurt ken. Vroeger sleepten we met kerstbomen door de buurt. We gingen naar Ons 

Doel, ’t Clubhuis van Nicator. Daar werd op zondagochtend een film gedraaid voor de 

jeugd. Dat kostte 35 cent en dan keek je bijvoorbeeld naar Laurel & Hardy. Voor 25 cent 

had je een flesje cola. Dan hadden de ouders ook even rust of tijd voor andere dingen. En 

in de kantine bij het Cambuurstadion kwam Sinterklaas, dat weet ik ook nog wel.”

Jan heeft lange tijd in de vleesindustrie gewerkt, onder andere bij Brada Vlees. Zo kwam 

hij later bij Van Gend & Loos terecht en werd hij vrachtwagenchauffeur. “Daar proefde ik 

de vrijheid en ik heb daar een prachtige tijd gehad.” Echter, reumatische klachten zorgden 

ervoor dat Jan niet meer kon werken. “Ik ben in de zomer vaak in het hok bezig. Een paar 

keer per dag laat ik Max uit. Je moet er uit als je een hond hebt en het is ook gezellig. Ik 

heb altijd honden gehad en die zijn allemaal oud geworden.”

“Al sinds mijn 16e kom ik in ’t Lampie. Je moet er af en toe even uit. We hebben daar mooie 

tijden gehad maar het wordt er steeds rustiger.” Als vaste gast is Jan in 2010 ook geïnterviewd 

door de Leeuwarder Courant die een serie over dit bijzondere café schreef. Een boekje met de 

verhalen staat in de kast in de woning aan de Piet Heinstraat. “Het leven is een vreugd, nu de 

dood nog. Maar oek dat is niet su erg, alleen ut lange leggen”, staat op de achterzijde van het 

boekje. “Dat is mien spreuk”, lacht Jan terwijl hij een shagje draait. 

De tv staat aan, grote trucks nemen een sneeuwhelling in Rusland. Een foto van een Mits-

ubishi Galant staat tegen de wand in de woonkamer. “Ik heb alle types Mitsubishi gehad, 

was een groot fan. Ik kreeg er één total loss, stripte de auto en bouwde ‘m helemaal om. 

Een mooie hobby. Zo was ik de enige met een 1600 cc motor met stuurbekrachtiging. Dat 

was ook onze trouwauto.” Dankzij dit huwelijk heeft Jan een zoon en een dochter en ook 

kleinkinderen die hij niet kan missen. “Ze zeggen wel dat als je reuma hebt, je beter kunt 

verhuizen naar een warm land. Maar hier woont mijn familie. En die wil ik niet missen.”
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KInDEREn In DE WIJK

Braydon (11), Gian Carlo (12) en 
Emy (12) zijn aan het voetballen 
in de voetbalkooi bij de Jacob van 
Aakenstraat, Ze vinden het leuk 
dat er een voetbalkooi is waar 
ze naar hartenlust een balletje 
kunnen trappen. Gian Carlo en 
Braydon gaan regelmatig naar de 
spelletjesavond in Buurthuis Wel-
gelegen op vrijdagavond. En het 
drietal zit bij elkaar in de klas op 
IKC de Kinderkoepel. “We missen 
eigenlijk een grote speeltuin in de 
wijk.” Verder hebben ze het hier 
prima naar de zin.  

RaaDPLaaTIn de herfsteditie van de wijkkrant stond een 
foto van het logo van Snackbar de Centrale. 
Rianne Wolf gaf het juiste antwoord en won 
hiermee een cadeaubon ter waarde van tien 
euro. Gefeliciteerd! 

Wie weet waar dit is? Stuur het juiste antwoord naar wijkkrant@
vliet-zone.nl en maak ook kans op een cadeaubon t.w.v. tien euro!
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kort nieuws 
uit onze wijk

Donker sluit de deuren

Wijnkoperij Donker aan de Oostergrachts-

wal sluit de deuren. Al sinds 1957 was de 

zaak hier gevestigd. In november is de uit-

verkoop gestart. De zaak was al meer dan 

een eeuw in handen van de familie Huis-

man, toch hield men de naam Donker in 

ere. De zaak werd lange tijd gerund door 

Johannes Huisman en vervolgens nam zijn 

schoonzoon Perry van Dijk de slijterij over. 

Vanwege de pensioengerechtigde leeftijd 

van Van Dijk, een gebrek aan opvolging 

en een veranderende markt is besloten de 

deuren te sluiten. (Bron: LC) 

Reconstructie Wybrand de Geeststraat

De Wybrand de Geeststraat was in ok-

tober en november afgesloten voor alle 

verkeer. Reden was een grootschalige 

reconstructie van de straat. Er zijn brede 

rode fietsstroken aangebracht, de stoep 

is vernieuwd en de 

uitritten naar de aangren-

zende straten zijn aangepakt. De bomen 

aan de noordzijde zijn weggehaald omdat 

deze niet naar wens groeiden. Daarom 

is er een nieuw bomengranulaat aange-

bracht zodat de nieuwe bomen straks wel 

genoeg voedingsbodem hebben. Het as-

falt is vernieuwd en de vernieuwde straat 

kan nu weer veertig jaar mee. 

Vlietzone op Facebook

Vier maal per jaar valt dit wijkmagazine op uw mat, vol met nieuw-

tjes en wetenswaardigheden. Maar wist u dat u ons ook op Face-

book kunt vinden? Like de pagina en blijf zo op de hoogte van het 

wel en wee in uw buurt. Heeft u een opmerking, nieuwtje of vraag. 

Via deze site is het gemakkelijk om met ons in contact te komen. 

Veel buurtgenoten gingen u al voor! 

Huis-aan-Huis wordt gemist

Al langere tijd wordt er geen Huis-aan-Huis bezorgd in delen van de 

Vlietzone vanwege een gebrek aan bezorgers. De krant is af te halen 

bij de Jumbo op het Cambuurplein, de AH op de Emmakade en de 

Poeisz aan de Oostersingel. Ook is de krant online te bekijken. Wie 

een zakcentje wil bijverdienen en de krant wil bezorgen kan zich 

richten tot de bezorgers.frl Bezorgen mag vanaf 13 jaar. Ook kun je 

je aanmelden via 058-2334970.

Schot in Willem Loréstraat

In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 oktober is er een schot 

gelost in de Willem Loréstraat. Hierdoor werd een raam van een bo-

venwoning vernield. Niemand raakte bij dit schietincident gewond 

en de dader is nog niet gepakt. De buurt werd hierdoor opgeschrikt 

en de media en politie waren veelvuldig aanwezig de volgende dag. 

Het betreft hier een woning die wordt verhuurd door WoonFriesland 

die de bovenetage weer verhuurt aan Woonfoyers. Half november 

werd er een nieuw raam geplaatst. 

Blote zwerver?

In het Vijverparkje 

lag eind november 

een popfiguur poe-

delnaakt onder een 

bankje omgeven door 

zaagsel. Mogelijk was 

hier sprake van een lu-

diek kunstwerk?

Bij een woning in de Zee-

heldenbuurt sierden een 

reuzenpiet en een mini-

Sinterklaas het raam.
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nieuwe appaRtementen in vooRmalig upc-gebouw

Het pand Noordvliet 353 wordt verbouwd tot 28 appartementen. Aan 

de voorzijde zijn tien appartementen gerealiseerd en aan de achter-

zijde, aan de Tichelstraat, komen nog eens achttien wooneenheden. 

De eerste tien appartementen aan de voorzijde werden eerder opge-

leverd en worden al bewoond sinds in ieder geval oktober. 

Dat terwijl de bouw van de overige appartementen nog in volle gang 

was. “Dat verdient niet de schoonheidsprijs maar het mag”, aldus een 

woordvoerder van de gemeente. Kruize Vastgoed bv, eigenaar van 

het pand, had Lautenbag Architectuur in de arm genomen voor het 

opstellen van een ontwerpplan. Ook hebben zij de bestemmings-

planwijziging en de bouwvergunning gecoördineerd. 

De loods aan de achterzijde is gesloopt. Voorheen was hier de werk-

plaats van OudOost gevestigd. Hier worden de achttien appartemen-

ten gebouwd, verdeeld over drie woonlagen. De woningen zijn be-

doeld voor het middensegment. Hierbij gaat het om een huurprijs 

vanaf 711 euro. Het nieuwe gebouwdeel aan de Tichelstraat krijgt 

een stedelijke gevel, die daarmee aansluit bij de al gerealiseerde 

nieuwe woongebouwen in deze straat, aldus de architect. 

Het gebouw werd tot eind jaren tachtig gebruikt door corporatie BWL. 

Daarna trok de stichting Kabel Televisie Leeuwarden erin, voorloper 

van Telekabel, UPC en Ziggo. De voorzijde is nog ontworpen door Abe 

Bonnema en is in stand gehouden. 
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schilderen op maandagmiddag

Elke maandagmiddag wordt er ijverig geschilderd en getekend in buurthuis Welgelegen. Iedereen is van harte 

welkom om mee te doen. Deelname is gratis en voor thee en koffie wordt gezorgd. Je kunt gebruikmaken van 

verschillende schilderbenodigdheden zoals acrylverf, pastelkrijt, waterverf en kwasten. De aanvang is kwart 

voor twee en meestal gaat de club tot vier uur door. Deelnemers dienen wel zelf voor papier of een schildersdoek 

te zorgen. De schilderclub bestaat al enkele jaren en alle niveaus zijn welkom. Op de achtergrond wordt muziek 

gedraaid en er kan in alle rust gewerkt worden. Daarnaast is het ook een sociale activiteit. Voor meer informatie 

stap eens binnen op de maandagmiddag in buurthuis Welgelegen aan de Willem Lorestraat! 

boomspiegels opgefleurd

Op woensdag 13 november plaats-

ten de vier leerlingen van de Come-

nius praktijkopleiding stokrozen en 

vaste planten in de Vlietzone. Dit 

deden ze onder leiding van docent 

Klaas Zijlstra. Dit zal ervoor zor-

gen dat in het voorjaar van 2020 

de Vlietzone wordt opgevrolijkt 

met kleurrijke bloemen. Deze een-

malige actie is een samenwerking 

tussen Wijkpanel Vlietzone en CSG 

Comenius, praktijkopleiding Za-

menhof. Zo doen de jongens prak-

tijkervaring op en wordt de Vliet-

zone opgefleurd. De jongens volgen 

een opleiding op het Comenius in 

de groenvoorziening. 
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winterpuzzel met prijzen

Horizontaal
1. Sneeuwman in de Himalaya
4. als de herder dwaalt dolen de ?
7. Zo helder als ?
9. Hoefdier met bulten
10. Kostbaar metaal
13. Muildier
15. Lekkernij met oud en nieuw
18. Handschoenen
19. Geboortestad van Jezus
20. Hemellichaam
21. niet rijk
23. Kleur
24. neerslag
25. Wintersport

Verticaal
2. Poolbeer
3. Germaanse naam voor Kerstmis
5. Vervoermiddel van de Kerstman
6. Onze burgemeester heet Sybrand van Haersma ?
8. Vrouw van Wodan
10. Warme wijn
11. Haan naam van de volmolen op het Zuidvliet
12. Soort maillot
14. Wijnkoperij ? sluit de deuren
16. Boodschapper van God
17. Fietsenzaak op de Centrale
20. Soort naaldboom
22. Christelijk feest
26. Sneeuwhut
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 e  a  14d      s      ü    
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   y  k   g  19b e t h l e h e m   

     e   e      f   i    

  20s t e r   l      o   n    
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                r     

                25s k 26i ë n

                t  g   

                  l   

                  o  

Oplossing:  
14   13   26    3    24   10  15   26 
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Met deze donkere da-
gen is het leuk om je 
hersenen even te la-
ten kraken. Met deze 
winterpuzzel die spe-
ciaal is samengesteld 
voor deze wijkkrant 
kunt u ook nog eens 
leuke prijzen winnen! 

De eerste prijs wordt 
beschikbaar gesteld 
door Eten in de Mo-
len aan het Zuidvliet. 
Het betreft een Koffie 
Compleet voor twee 
personen. 

De tweede prijs is een 
waardebon van 17,50 
die je kunt besteden 
bij Tromp’s Bakkerij 
aan de Franklinstraat. 
De derde prijswin-
naar wordt verblijd 
met een halve meter 
droge worst, aange-
boden door Slagerij 
Van Eik in Bakkeveen. 

Stuur de oplossing 
naar wijkkrant@vliet-
zone.nl en ding mee 
naar bovengenoemde 
prijzen. We wensen u 
veel puzzelplezier!
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