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van de redactie

Beste wijkbewoners,

Voor u ligt de eerste editie van het wijkmagazine van 2020. We hebben een 

lange herfstachtige winter achter de rug en snakken naar het voorjaar. Tijd 

om de tuin weer netjes te maken, zomerbollen in de grond te stoppen en het 

tuinmeubilair weer gebruiksklaar te maken. Op naar de lente! 

2020 is een jaar waarin veel staat te gebeuren in en rond de wijk. Zo zal het 

nieuwe appartementencomplex aan het Zuidvliet in gebruik worden geno-

men. Ook wordt hier een nieuwe buurttuin aangelegd, inclusief jeu de bou-

lesbaan. De nieuwe Oost-Indische buurt krijgt steeds meer vorm, de huizen 

schieten hier als paddenstoelen uit de grond. En het winkelcentrum De Cen-

trale wordt uitgebreid met 15.000 vierkante meter winkeloppervlak. 

Ook stelt de gemeente een plan van aanpak op en dit moet mettertijd zorgen voor 

een wijk waar het prettig vertoeven is. Zelf kun je je eigen huis en woonomgeving 

ook opleuken, kijk maar naar de afbeelding op de voorpagina. Een bewoner van 

de Claes Bockes Balckstraat heeft zijn tuin op creatieve wijze verfraaid.  

In dit wijkmagazine kunt u lezen over de wijkbijeenkomst in het Koepeltheater 

en maken we kennis met de eigenaren van Eetcafé Artemis. De Vlietzone vindt 

u trouwens ook op Facebook. Like de pagina en blijf op de hoogte van het wel 

en wee in uw wijk.

De redactie wenst u in ieder geval veel leesplezier! 

Renate Huisman

boom in mootjes Pieter Jasper was op een re-

genachtige zaterdag in febru-

ari in de weer met een grote 

zaag. In zijn voortuin aan de 

Cambuurstraat lag een grote 

bult hout. “Ik heb een boom 

gekocht via Facebook en die 

is hier gebracht met een trac-

tor. Dit hout kan ik goed ge-

bruiken voor de houtkachel”, 

aldus de wijkbewoner. Alle 

onderdelen slaat Jasper op 

in zijn achtertuin waar het 

twee jaar moet drogen eer 

het bruikbaar is. “En dan kan 

ik, afhankelijk van de tempe-

ratuur, wel twee jaar stoken”, 

aldus Pieter die al twaalf jaar 

in de Cambuurstraat woont. 
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Aan het Noordvliet 3 is sinds een half 

jaar het gezellige Eetcafé Artemis geves-

tigd. De trotse eigenaren Gürel en Ayten 

Aksu kennen de wijk goed en hebben 

een groot netwerk. Ze wonen al 33 jaar in 

Leeuwarden en hebben meerdere hore-

cagelegenheden gerund. Ze hebben dan 

ook veel ervaring. 

Artemis is een kleine, gezellige en sfeervolle 

zaak. In het eetcafé kun je terecht voor ontbijt, 

lunch en diner. Het aanbod is breed met een 

Turks- en Italiaans tintje. Voor iedereen is hier 

een lekkere  betaalbare maaltijd te krijgen. 

Patat en snacks staan ook op de menukaart. 

Maar er zijn ook veel gasten die voor een bak-

je koffie langs komen. 

Door de ramen van het eetcafé is er genoeg 

te zien, vele voorbijgangers passeren de Vliet-

sterbrug. Gürel en Ayten vertellen dat ze de 

kwaliteit van eten ontzettend belangrijk vin-

den. Inkoop doen ze dan ook direct bij de 

slager. De prijzen in het eetcafé zijn laag. Daar-

door kent het café veel vaste gasten.

Gürel: “Ik merk zelf weinig van de overlast in 

de wijk. Natuurlijk gebeurt er wel eens iets, 

maar dat is overal zo. Het is belangrijk dat we 

elkaar accepteren. We moeten niet bang wor-

den voor elkaar. Er is niet één specifieke groep 

mensen die voor overlast zorgt.” Gürl ziet ook 

Leuke sfeer en Lekker eten bij Artemis

een maatschappelijk belang in zijn horecazaak. “Het is een plek om elkaar te ont-

moeten en te inspireren.” Hij heeft al vaker in het verleden mensen gemotiveerd om 

werkervaring op te doen of zelfs terug de studiebanken in te duiken. En met succes!

Wat Ayten en Gürel lastig vinden aan het ondernemerschap aan het Vliet, is dat de 

regels en afspraken zo verschillend zijn geregeld. Per bedrijf zijn er andere openings-

tijden en vergunningen. Het proces om een bedrijf op te zetten duurt lang, dan heb 

je het eerder over maanden in plaats van weken. Dat kan beginnende ondernemers 

afschrikken, of zelfs kapotmaken. 

Ambities voor de toekomst? Eetcafé Artemis heeft een terrasvergunning, waar Gürel 

en Ayten erg blij mee zijn. Ze zouden graag een serre willen bouwen om zo het 

eetcafé een stuk groter te kunnen maken. “Op dit moment moeten we regelmatig 

gasten weigeren, omdat we geen tafel meer beschikbaar hebben. Met een mooie 

serre krijgen we meer ruimte en kunnen we meer gasten ontvangen”, vertelt Ayten. 

KINDEREN IN DE WIJK

Bryan en Jayden zijn beiden elf jaar en wonen in de 
Willem Loréstraat. Ze zitten op het IKC de Kinderkoe-
pel en lopen samen naar huis. “We wonen hier leuk 
maar ’s avonds zijn er wel hangjongeren. Maar dat 
is pas om tien uur en dan lopen wij niet meer over 
straat.” De jongens zijn sinds vijf jaar vrienden van 
elkaar, zitten in dezelfde klas en zijn vaak te vinden 
in speeltuin het Bennerpark. 
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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 2e en 4e week)
19.00-23.00 Spelletjesavond Creatan (alle leeftijden)

schoonmAAkActie 
VLietzone 

Het College van B&W Leeu-
warden gaat gezamenlijk met 
vrijwilligers aan de slag om de 
Vlietzone op te ruimen. Ook be-
wonersorganisaties en zorgaan-
bieders zullen meehelpen. 

Deze opruimactie vindt plaats 
op vrijdag 13 maart van 12.00 
tot 15.00 uur. De route begint 
bij Netwerkcentrum De Klomp. 

Aanmelden kan bij S. Hempe-
nius: 06-30813230. Er wordt 
gestart met een gezamenlijke 
lunch in De Klomp. 

PorseLeinmuseum WeLgeLegen 

Claudia vierde op 16 februari haar 36ste verjaardag. En dankzij 
haar vriend Herro ging een lang gekoesterde wens van haar in 
vervulling. Ze mocht als grote verrassing in buurthuis Welgele-
gen een ‘museum’ vol afgedankt glaswerk, servies en aarde-
werk aan diggelen slaan. Scherven brengen geluk en Claudia 
kon haar geluk niet op met deze bijzondere wens die uitkwam. 
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grote oPkomst Wijkbijeenkomst koePeLtheAter

Het is dinsdag 11 februari. Het hagelt en 
stormt. Maar binnen in het Koepelthea-
ter is het behaaglijk en de koffie en thee 
staan klaar. Ongeveer 150 belangstellen-
den zijn naar de wijkbijeenkomst geko-
men op deze winterse avond, georgani-
seerd door de Stichting Vlietvaardig, het 
Wijkpanel en de Gemeente Leeuwarden. 
Het doel: wijkbewoners informeren over 
de stand van zaken binnen de wijk, op-
lossingen voordragen en ideeën binnen-
halen.  

Rond halfacht nam Esther de Haan na-
mens het wijkpanel het woord en heette 
eenieder van harte welkom. “Fijn dat u er 
bent. We weten allemaal dat er wat moet 
gebeuren op het gebied van leefbaarheid 
en veiligheid. Het is tijd voor actie!” Arno 
Arnold van de Stichting Vlietvaardig sprak 
vervolgens over de grote appartementen-
complexen op het Vliet en het ratjetoe 
aan bouwstijlen op deze doorgaansweg. 
“Jammer dat dit is goedgekeurd.”

De Stichting Vlietvaardig verzet veel 
werk. Zo hebben de heren met behulp 
van het kadaster uitgezocht hoeveel 
koopwoningen binnen de wijk particu-
lier worden verhuurd. In totaal telt de 
wijk 3200 koopwoningen. “Van 1000 
van die woningen weten we nu dat er 
maar 100 worden bewoond door de ko-
per zelf. De rest wordt onderverhuurd. 
Voor ons een schrikbarend percentage”, 

aldus Arno. De koophuizen die niet worden onderverhuurd vind je voor-
namelijk op de Emmakade, in de Vredeman de Vriesstraat en de Claes 
Bockes Balckstraat.

Plan van aanpak
Projectleider Feiko de Boer van de gemeente betrad daarna het podium. 
“Vorig jaar kwam de Vlietzone veelvuldig negatief in het nieuws. Sinds 
oktober zijn we bij de gemeente druk bezig met het maken van een plan 

van aanpak voor de Vlietzone. Maar jullie moeten ook niet vergeten dat 
jullie in een hele mooie wijk wonen”, aldus De Boer. “Al lange tijd is geen 
nieuwe kamerverhuur meer mogelijk. Een woning mag maximaal worden 
opgesplitst in twee en daar mogen maar twee mensen wonen.”

De gemeente gaat kijken of er een zogenaamde verhuurdersvergunning 
kan worden ingevoerd voor huisjesmelkers. Hiermee zal het toezicht op 
de naleving van de regels voor verhuur worden verscherpt. Mogelijk krij-
gen kopers ook de plicht om minimaal vijf jaar zelf in het aangekochte 
huis te wonen. Ook wordt gekeken of nieuw te bouwen appartementen in 
de toekomst een minimale oppervlakte moeten hebben. Hiermee worden 
meer vermogende bewoners aangetrokken, hetgeen de variëteit ten goede 
komt. 
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Meldmoe
Wat vaker terugkomt tijdens de avond is dat veel 
mensen wat ‘meldmoe’ zijn. Van ongeregeld-
heden wordt vaak geen melding meer gedaan. 
Wijkagent Gerard Willemse hamerde erop zeker 
melding te blijven doen bij overlast. En elke don-
derdagmiddag houdt hij spreekuur bij Amaryllis 
en kun je hier zo naar binnen stappen van 14.00 
tot 16.00 uur. 

Wethouder Hein de Haan (PvdA) roemde de 
grote opkomst van wijkbewoners deze avond. 
Ook verscheidene raadsleden en journalisten 
waren aanwezig. “De Vlietzone lijkt nu het af-
voerputje binnen Leeuwarden. We zullen voor 1 
maart een plan van aanpak klaar hebben. Dit al-
les ter verbetering van de Vlietzone.” 

Deze prima georganiseerde bijeenkomst werd 
vervolgens afgesloten. Velen gingen op huis aan, 
anderen genoten nog van een drankje bij de bar. 
Nu is het te hopen dat er een dusdanig scherp 
en concreet plan van aanpak komt, dat er ook 
daadwerkelijk iets gaat veranderen binnen de 
wijk. Wordt vervolgd..

grote oPkomst Wijkbijeenkomst koePeLtheAter

BEHULPZAME BUURMAN

Tjebbe Efdé woont in de Pieter de Swartstraat. 
Om de week zet hij niet alleen de eigen kliko bij 
de weg, ook die van de buren neemt hij mij. En 
niet alleen van de naaste buren, Tjebbe bedient 
de halve straat. En dat doet hij al bijna tien jaar. 
“Eerst deed ik de hele straat maar daar ben ik 
mee gestopt. Er wonen hier veel studenten en die 
vergeten dit vaak. Dan krijg je allemaal muizen 
en ratten en andere smerigheid. Zo houden we 
het een beetje netjes.” Tjebbe is ook actief binnen 
het buurtpreventieteam en een betrokken wijkbe-
woner. “De laatste tijd holt de wijk achteruit, erg 
jammer om te zien. In de Pieter de Swartstraat is 
40 procent van de woningen in particulier bezit. 
De rest wordt verhuurd. En daar wordt het vaak 
niet beter van. Gelukkig zijn er ook studenten die 
het wel netjes houden. Maar het wordt hoog tijd 
dat er iets verandert.”

Inspecteur
De gemeente wil ook witwaspraktijken binnen de buurt tegen-
gaan en blijft drugspanden sluiten. Voor deze verschillende taken 
wordt twee jaar lang een speciale inspecteur aangesteld voor de 
wijk. En zorgaanbieders zijn welkom in de wijk. Maar escalaties 
en overlast die een bepaalde groep jongeren veroorzaakt niet. 
Een bewoonster haalt de aanwezigheid van de coffeeshops en de 
heroïne-unit naar voren. “Dit haalt ongewenst bezoek naar onze 
wijk.” Echter, hier wordt geen actie op ondernomen.

Vlietvaardig zou graag meer verbinding willen zien en meer ver-
groening. En het ideaalbeeld: het Vliet weer open (in de vorm 
van een meanderende cascade). En het standbeeld van Pieter 
Jelles Troelstra terug naar het Vliet. “Nu staat het heel onhandig 
naast de Oldehove”, aldus Nico de Koning namens Vlietvaardig. 
“Troelstra is hier geboren en dit beeld hoort hier thuis.”

In de pauze kunnen de wijkbewoners aan de slag. Op briefjes 
kun je al je ideeën ter verbetering kwijt die vervolgens op een 
bord worden geplakt. Nico de Koning en Esther de Haan lezen de 
voorstellen op. En die zijn er genoeg: van een grote schoonmaak 
door wijkbewoners zelf tot het verwijderen van graffiti. Een wijk-
bewoner stelt voor per straat een soort van conciërge te benoe-
men en weer een ander wil een groot park. 
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RAADPLAAtDe raadplaat in de vorige editie betrof een deel 
van de afbeelding (vlinder) van een schilderij van 
Margaretha de Heer. Evelien de Jong-Faber is se-
cretaresse bij de PCBO-school in de Margaretha 
de Heerstraat en stuurde het juiste antwoord in. 
Zij won dan ook de tegoedbon van 10 euro. “Ik 
kijk hier op uit vanaf mijn werkplek, wat leuk dat 
ik deze tegoedbon heb gewonnen”, aldus een 
blij verraste Evelien die zelf in Camminghaburen 
woont. “Mijn twee zonen wonen wel in de Vliet-
zone.” 

Weet u waar deze foto is gemaakt? Stuur uw antwoord 
naar wijkkrant@vliet-zone.nl en maak kans op een te-
goedbon van tien euro! 

VRoLIjk VooRjAARskuNstWERkjE
Benodigdheden 
Een schilderdoek
Kwast
Lijm
Eierdozen
Schaar
Stengels (pijpenragers)
Knopen
Verf

Geef het schilderdoek een leuke 
vrolijke achtergrondkleur met 
verf. Knip een eierdoos uit elkaar 
en geef de onderdelen verschil-
lende kleuren met verf. Laat de 
verf drogen. 

Plak dan met behulp van lijm de 
knopen in de bloemen (kleine 
doosjes). Vervolgens plak je de 
pijpenragers en bloemen in een 
leuke vorm op het doek.
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kort nieuws 
uit onze wijk

Winnaars puzzel

De winnaar van de Winterpuzzel is Jelle 

Krol uit de Vredeman de Vriesstraat. Deze 

wijkbewoner heeft een Koffie Compleet 

voor twee gewonnen bij Eten in de Molen. 

De tweede prijs (een tegoedbon van Bak-

kerij Tromp) ging naar Henderien Nieuw-

hof uit de Eillartsstraat. Van harte gefelici-

teerd allebei!

Nieuwe distributeur

Ruud Fransz is sinds januari gestopt met 

de distributie van de wijkkrant. Hij heeft 

dit de afgelopen jaren gedaan waarvoor 

hartelijk dank. Nanne de Vries neemt deze 

taak vanaf heden op zich en wij wensen 

hem veel succes met de werkzaamheden. 

Ook hebben zich enkele nieuwe bezor-

gers gemeld. Zonder hen valt er namelijk 

ook geen wijkmagazine op de mat. Ook 

deze vrijwilligers willen we alvast bedan-

ken voor hun inzet. Wie ook een steentje 

bij wil dragen in de vorm van bezorging: 

stuur een mailtje naar wijkkrant@vliet-

zone.nl

Wandelen met de dokter

Sinds maandag 3 februari kun je wande-

len met de dokter. De start is bij Medisch 

Centrum de Zwaaij aan de Coopmans-

straat om 12.00 uur. Er wordt een uur 

gewandeld onder begeleiding van een 

vrijwilliger en een professionele bege-

leider. Denk hierbij aan een huisarts, fy-

siotherapeut, diëtist of buurtsportcoach. 

De afstand en het tempo bepaal je zelf 

en deelname is gratis en vrijblijvend. Ook 

aanmelden is niet nodig. Voor meer infor-

matie 058-2677955. Kom gerust langs en 

loop gezellig mee!

oliebollen

Met Oud & Nieuw kun je bij Tika Food aan 

het Molenpad voor een leuk prijsje olie-

bollen en appelflappen kunt bestellen. Op 

oudejaarsdag kon de lekkernij worden af-

gehaald en kon je genieten van een glaasje glühwein. Voor wie dit 

nog niet wist, een tip voor de volgende jaarwisseling! 

Etentje

De vrijwilligers van Buurthuis Welgelegen werden op maandag 13 

januari getrakteerd op een etentje bij Wokpaleis Fryslân E10. Onge-

veer 15 mensen genoten hier van de grote diversiteit aan gerechten. 

Hiermee werd dank gezegd voor hun inzet van de afgelopen jaren. 

Wilt u ook een steentje bijdragen of meedoen aan één van de ac-

tiviteiten? Dan kunt u tijdens de openingstijden informatie krijgen. 

Bomenkap

Vier bomen in de Vredeman de 

Vriesstraat en de Alma Tade-

mastraat worden dit jaar verwij-

derd. Het gaat om aanplant tus-

sen de Wybrand de Geesstraat 

en het Zuidvliet. Dit gedeelte 

wordt na de zomer heringericht 

in navolging van de Wybrand 

de Geeststraat. Dit staat in 

het wijkprogramma van 2020. 

Voor de bomen komt een 

nieuwe aanplant in de plaats. 

Ook zal de Oosterkade wor-

den aangepakt. Acht bomen 

zullen hier worden verwij-

derd omdat ze deze ingreep 

niet aankunnen. Ook hier 

komen nieuwe bomen. 

Daarnaast zal er onderhoud plaatsvinden aan 

de verschillende bruggen rond de wijk.

Verrassing!

Karel woont in de Willem Loréstraat en vierde op 27 januari zijn 

32ste verjaardag. De nacht daarvoor versier-

den vrienden van buurt-

huis Welgelegen zijn wo-

ning aan de voorzijde. Op 

het raam hingen ze een 

bord met de tekst ‘Van 

harte met je 32ste verjaar-

dag!’. Voor Karel was dit een 

leuke verrassing toen hij ’s 

ochtends wakker werd. 
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uitbreiding de centrALe

In april wordt gestart met de nieuwbouw op de Centra-
le. Er komen meer winkels en meer parkeerplaatsen. Nu 
nog is het winkelvloeroppervlak ruim 30.000 vierkante 
meter, daar komt 15.000 vierkante meter bij. Onder an-
dere komt hier de Aldi van het Cambuurplein naartoe. 
Bij de officiële opening van de nieuwbouw wordt een 
tentoonstelling gehouden. Hiervoor is het winkelpark 
op zoek naar verhalen van Leeuwarders die herinnerin-
gen hebben aan de vroegere situatie. Voor meer infor-
matie kunt u de FB-site van de Centrale bezoeken of 
mailen naar info@winkelparkdecentrale.nl. Het winkel-
park De Centrale ontleent zijn naam aan de energie-
centrale (PEB) die zich op deze locatie bevond. Behalve 
één Nuon-gebouwtje is alles gesloopt. 

In de zomereditie van vorig jaar heeft u kennis 

kunnen maken met het nieuwe stadsklooster 

jabixhûs in de oude karel Doormanschool aan 

de Vijverstraat 2. Inmiddels zijn de verbouwin-

gen klaar en vinden er steeds meer activiteiten 

plaats.

In november werd bijvoorbeeld een verhalenavond 

gehouden en ook de relatiecursus ‘Tijd voor Elkaar’ 

is van start gegaan. Tijdens oud & nieuw werd een 

estafettegebed gehouden van maar liefst 24 uur. 

Bijna veertig mensen deden mee om te bidden voor 

de stad en onze buurt. Het stadsklooster kreeg een 

mooie gift en besloot hiermee een speciaal Valen-

tijnsdiner te organiseren voor mensen met een smalle beurs. Acht stellen hebben dankzij dit gebaar een feestelijke avond gehad 

en een heerlijke maaltijd. 

Maar ook de komende tijd wordt er weer van alles georganiseerd. Tot 8 april is het Vastentijd. Elke woensdag is men hier vanaf 

17.45 welkom voor een vastenmaaltijd. Deelname is gratis en je mag het rustig een keer proberen. Ook stellen met trouwplannen 

zijn van harte welkom in het stadsklooster. Hier wordt namelijk de Pre Marriage Course gegeven zodat je goed voorbereid het 

huwelijksbootje in kunt stappen. Buurtbewoners krijgen korting.

Geluksroute

Op 21 en 22 maart staat Leeuwarden weer bol van de geluksactiviteiten tijdens de Geluksroute. Daar doet het Jabixhûs samen 

met de bovenburen enthousiast aan mee. Hadewych de Rijk verzorgt creatieve workshops zoals knuffelkei vilten, stenen stip-

pelen en steencollages maken. Je kunt hier naar geluksverhalen luisteren en er is een workshop humus maken (Love en peas-

maaltijd). Jeannet Bijleveld verzorgt de workshop ‘Leer je liefdestaal kennen’. 

En natuurlijk werken we weer mee aan het grote feest in onze voortuin! het Vijverparkfestival. Dit jaar op zondag 7 juni. Lijkt het 

je leuk om af en toe te helpen met gastvrouw/ heer zijn, koken, klaar zetten of afwassen, we kunnen nog best wat vrijwilligers 

gebruiken. Zie ook de website www.jabixhus.nl 

nieuWs VAn het jAbixhûs 
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ciara velt totempaal

De storm Ciara trok op zondag 9 februari over ons land. De totempaal in het plantsoen aan de Emmakade legde 

hierdoor het loodje. Mogelijk verkeerde de paal niet meer in zo’n goede staat. Deze totempaal is gemaakt door 

beeldhouwer oene van der Veen en werd al in 1995 in het plantsoen geplaatst. Dit werk kreeg de naam Ierde, 

famke, fûgel. ondanks het regelmatig onderhoud was het beeld niet opgewassen tegen deze storm. ook een 

boom in de Vredeman de Vriesstraat/Alma tademastraat moest eraan geloven. De boom raakte ontworteld, hing 

scheef en is verwijderd. 
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Marathon buitenband + binnenband

Hoogwaardige toerband met 3 mm dikke antileklaag ·
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RLC140 insteekketting

Geharde schakels die omgeven zijn door een 

sterke hoes. Te gebruiken in combinatie met 

een AXA Fusion, Defender, Solid Plus en Victory

ringslot. Lengte: 140 cm.
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Deze editie: 
museum kort nieuws uit de buurtbolmanterrein buurthuis welgelegenwinterpuzzel agenda graffiti aanpak

Toekomst MFCEeltsje’s  Hiem

Sinterklaasin Westeinde

BuitenWesten

maart 2020

Tuinenroute op zondagmiddag7 juni 2020
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Gusta Olivier Vonk vertelt:”Een leven in het 
teken van vrede 

brengen”. 

BuitenWesten

Houtstook in dewijk: ‘voor frisselucht gaan wenaar de zeedijk’.

De wijkvereniging 
bestaat 45 jaar!

Wilt u meer informatie over adverteren in één van 
onderstaande magazines? Bel dan met Sierk Hondema 
058 212 67 25 of mail info@fedruk.nl
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De buurtvereniging ‘Onze Jeugd’ in het Molen-
pad werd opgericht in 1945. Jaarlijks werd er 
een buurtfeest georganiseerd. De Van Cronen-
burchstraat werd afgesloten voor het verkeer en 
daar werden spelletjes gespeeld. Ook stond er 
een draaimolen op het pleintje bij Koolstra en 
Van Veen, een loodgieter- en sanitair-groothan-
del. Om de twee, drie jaar werd er een grote 
optocht georganiseerd zoals je op de foto’s kunt 
zien. Deze foto’s zijn gemaakt rond 1950 in de 
Bisschopstraat en hoek Cornelis Frederikstraat.

In die tijd woonden er veel kinderen in de wijk 
en was de buurtvereniging erg actief. De fami-
lies Koopal, Van Hattum, De Vries en vele ande-
ren hadden het er druk mee. De ouders bouw-
den wagens en karren en dit feest leek op een 
soort minicarnaval waarbij ’s morgens de hele 
buurt kwam kijken. Op de foto zie je ook het 
pand van Blokstra de fietsenmaker. De jongen 
die op de grootste trom slaat heet Dirk (Dickie) 
van der Weide. Links loopt de vader van Dickie, 
Geert van der Weide (de man in pak), in het mid-
den Heeringa en rechts Koos van Hattum. Dic-
kie is geboren op de hoek Oostergrachtswal en 
verhuisde in 1946 naar de Bisschopstraat 1. Ook 
zien we Siese Sinnema die op een kleine trom-
mel slaat, later visverkoper.

’s Avonds werd er dansen georganiseerd voor de 
ouderen. De foto’s zijn afkomstig van Jac de Jong 
die ook in de Bisschopstraat heeft gewoond. Zijn 
vader heeft de foto’s gemaakt. Het Sinterklaas-
feest dat de buurtvereniging organiseerde vond 
plaats bij Dansschool Adema in de Wybrandt de 
Geeststraat. Toen de buurtvereniging vijf jaar be-
stond kregen de bewoners een herinneringslepel 
met de inscriptie 1945-1950 Onze Jeugd’. Veel 
(oud-)buurtgenoten hebben mooie herinnerin-
gen aan deze periode. 

Buurtfeest Welgelegen
Deze foto is gemaakt rond 1985 bij het buurt-
feest in Welgelegen. We zien Dennis Groen die 
meedoet aan het kuipjesteken. Elk jaar werden 
de festiviteiten gehouden in de Straat van Wel-
gelegen. We zien ook de draaimolen van Kooistra 
op de achtergrond. (Foto: Petra Groen) 

terug in de tijd: buurtfeest moLenPAd
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