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We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Een jaar waarin de wereld op
zijn kop kwam te staan. Maar 2021 staat voor de deur en de vaccins zullen
er hoop ik voor zorgen dat de rust wederkeert.
Ook in de wijk zijn de cafés nog steeds gesloten, de restaurants zijn open
als afhaalpunt en Poespas is bijvoorbeeld met een pop-up store gestart. Het
virus zorgt voor verdeeldheid in de samenleving en toch moeten we samen
verder. Ook binnen onze vier buurten. Om de aanblik leuker te maken hebben al veel bewoners hun kerstverlichting van zolder gehaald. Ook zijn er
buren die gezamenlijk de straat hebben versierd. De dagen zijn kort en wat
lichtjes zijn van harte welkom in deze tijd!
Voor wat leuke afleiding staat er wederom een speurtocht in deze wintereditie. Met prijzen aangeboden door verschillende ondernemers. Doe mee
en maak kans op deze prijzen! Je kunt een column lezen van de wijkwethouder Hein de Haan, een interview met Henk van ’t Zand van T-Rex Records
en we hebben Jos Ruringa van de Stunthal opgezocht. De feestdagen zullen
voor hem een stuk rustiger verlopen dan hij gewend is. We willen u in ieder
geval fijne Kerstdagen toewensen en een bijzonder 2021. Maak er wat van!
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Deze kinderen wonen in de Zeeheldenbuurt en spelen graag in het speeltuintje in het
Vijverpark. De kinderen heten Angel, Ryan, Deniz, Nana, Shayenna, Matthijs, Angelo en
Jason.
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Henk van ’t Zand: “Luisteren naar een lp is een
beleving”
Henk van ’t Zand is sinds een jaar trotse eigenaar van de platenzaak T-Rex Records aan de Oostersingel 6. Wat ooit begon
als een hobby, is nu uitgegroeid tot een prachtige zaak. T-Rex
Records is elke zaterdag geopend, want Henk werkt daarnaast
dertig uur per week voor de gemeente Noardeast-Fryslân.
“Ik ben een groot KISS fan”, vertelt Henk. Zo is Henk in het verleden
al meerdere keren op de KISS-Kruise mee geweest. “De KISS Kruise is
een jaarlijks terugkerend evenement waarbij ruim 2.500 KISS fans samen op een Cruiseschip genieten van de band KISS en nog veel meer
leuke bands. Ik heb altijd al veel platen gehad, en verkocht ze ook wel.
Maar dat was meer voor de hobby.”
Henk en zijn gezin gingen ruim twee jaar geleden op zoek naar een
andere woning. Ze woonden in Burgum en wilden graag in de stad
wonen. “Eigenlijk waren we op zoek naar een pand in het centrum.
Maar toen kwam dit vrij. Toevallig had het een begane grond waar een
winkelbestemming op zat.” Henk zijn dochter had eerst plannen om
een winkel te beginnen, maar besloot uiteindelijk om verder te studeren. Daarna ontstond het idee om een platenwinkel te beginnen. In

voordeel is om meerdere platenzaken in Leeuwarden te
hebben. Wat ik niet heb, heeft mijn collega misschien wel
in een andere zaak en ik verwijs de klanten door. Daarnaast

november 2019 opende T-Rex Records haar deuren.

verkoop ik platenwassers, de OKKI-NOKKI One, een gewel-

Henk verkoopt voornamelijk lp’s, maar ook cd’s, enkele dvd’s en mer-

luidskwaliteit zeker ten goede komt. Geen platenspelers zelf,

chandise producten van onder andere KISS en ACDC. “In de jaren 80
werd de vraag naar lp’s steeds minder door de komst van cd’s. De
laatste jaren zie je dat de lp’s weer terugkomen. Het luisteren naar een
lp is een beleving”, aldus Henk. Henk heeft lp’s in alle prijsklassen. Van
de bekende ‘euro-bak’, tot collectors-items waarbij de prijzen kunnen

dige platenwasser die je LP’s goed schoonmaakt, wat de gede ruimte die daarvoor nodig is, gebruik ik liever voor lp’s en
cd’s.” De Oostersingel 6 is een prachtige locatie, net buiten
het centrum. Henk woont boven de zaak en is dus buurtbewoner van de Vlietzone. “Het is een fijn, rustig streekje hier.
We kennen elkaar en soms adviseer ik klanten om bijvoor-

oplopen tot 250 euro. Henk verkoopt zowel nieuw als 2e hands.

beeld een hapje te eten bij eetcafé Artemis, hier op de hoek.”

“Klanten komen vaak gericht naar mijn zaak. Ik denk juist dat het een

De coronacrisis is voor zo’n eerste jaar toch een domper als
ondernemer. Henk is tijdens de eerste coronagolf dan ook
zeven weken dicht geweest. “Tijdens die eerste golf was
iedereen nog wat angstig, wat kan wel en wat kan niet?”
Henk heeft maatregelen genomen en iedereen kan veilig
zijn zaak bezoeken. Voor het raam hangt een stoplicht om
zo klanten te laten weten of het maximaal aantal bezoekers
is bereikt en of ze even moeten wachten. Ook heeft Henk
een spatscherm bij de kassa opgehangen en heeft hij de
indeling iets aangepast, zodat er meer ruimte is om afstand
te kunnen houden.
Henk hoopt nog lang eigenaar te mogen zijn van T-Rex Records. Voorlopig blijft de zaak één dag per week open, maar
je weet nooit wat de toekomst zal brengen. “Kom gerust
eens langs en kijk eens op onze website: Trexrecords.nl”
Esther de Haan
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winnaars speurtocht
door ‘t Molenpad

Uiltjes maken

Benodigdheden
In de herfsteditie van deze wijkkrant stond een
speurtocht door de buurt ’t Molenpad. Cathy
en haar kinderen Quinn en Luna hebben de 1e
prijs gewonnen: een waardebon van 15 euro van
Snackbar de Centrale. Van harte gefeliciteerd! De
tweede prijs, een waardebon van You Yi ging naar

Dennenappels

Gebruik dennenappels waarbij
de schubben goed open staan en
stop hier stukjes watten tussen.

Watten

Eventueel kun je deze vastplakken

Papier

met lijm. Als de dennenappel vol

Schaar en lijm

papier. Je kleurt de pupillen zwart.

zit knip je oogjes en een snavel uit

Peter Epskamp en zijn kinderen Lucie en Levy. De

Je plakt deze vervolgens op het

waardebon van Eetcafé Artemis was voor Max

uiltje en klaar is het sneeuwuiltje.

Quax en Petra Wessels.

Als je meerdere maakt kun je er

In deze editie staat een gloednieuwe speurtocht: ver-

ook een mooie kerstslinger van

ken de Zeeheldenbuurt en maak kans op leuke prijzen!

maken. Veel plezier!

Programma
Buurthuis We lge legen
Maandag
13.30-16.00
Dinsdag
13.30-16.30
19.00-23.00
Woensdag
10.30-12.00
10.30-12.00
Vrijdag
14.00-17.00
19.00-23.00
Zaterdag
14.00-17.00

Schilderclub (beginners en gevorderden)
Hobbyclub
LMG spellenclub
Naai atelier
Bakkie Welgelegen (koffieochtend)
Open Atelier
Spellenavond
Open Atelier

De bingo op vrijdagmiddag kan voorlopig nog niet
doorgaan. Houd de Facebookpagina in de gaten voor
updates!
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nummer 4

Bij buurthuis Welgelegen kon iedereen de schoen
zetten op vrijdagavond 27 november. Kinderen uit
de buurt zongen Sinterklaasliedjes en hadden een
schoen meegenomen tijdens de spelletjesavond. Ook
kon je een papieren schoentje maken, genieten van
pepernoten, koffie en limonade. De zaal was versierd
en in de hoek stond een sfeervolle openhaard waar
de schoen werd gezet. Een week later vonden de kinderen een heerlijke verrassing in hun schoen. Dankjewel Sinterklaas!
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Een goede band met de buurt

Hoe kunnen we samen bouwen aan een Vlietzone

Zo onderzoeken we of we voor veel hui-

waar het voor iedereen fijn wonen is? Die opgave

zen een woonverplichting kunnen in-

hebben jullie, de inwoners van de wijk, ruim een

stellen, zodat eigenaars een woning niet

jaar geleden vol daadkracht samen met het ge-

als een beleggingsobject zien, maar als

meentebestuur opgepakt. En volgens mij hebben

een plek om te wonen.

we de eerste successen al geboekt.
De komende tijd staan we echt niet stil.
Laat ik eerlijk zijn: de Vlietzone kon wel wat extra aandacht en energie gebruiken.

Zoals jullie wellicht weten plannen we

Op sommige plekken was er teveel overlast. Nogal wat bewoners, vaak kamerbe-

in de himmelwike in maart een grote

woners, verhuisden alweer snel, waardoor de betrokkenheid bij de eigen buurt wel

schoonmaakactie en hebben we een

wat beter kon. En juist die goede band met je buren en met je omgeving is het

bouwinspecteur aangesteld die actief

cement dat iedere wijk bij elkaar houdt.

alle bouwvergunningen in de wijk controleert.

Afgelopen voorjaar is de gemeente enthousiast aan de slag gegaan met het Plan
van Aanpak voor de Vlietzone. Zo pakken we het dumpen van afval aan, en contro-

De Vlietzone is voor mij een wijk waar

leren we ook intensiever of elke bouwactiviteit wel volgens de regels is.

de kansen voor het oprapen liggen. De
binnenstad is vlakbij, er is een bloeiend

Dat doen we als gemeente gelukkig eendrachtig samen met de bewoners. Zo blijven

winkelgebied en er zijn straten en buur-

jullie aan de bel trekken als er overlast is. Maar tegelijk is de woonoverlast al wel

ten die tot de mooiste van Leeuwarden

gedaald. Dat is echt een compliment waard, want we hebben elkaar keihard nodig.

behoren. Als we doorgaan op de weg

De wijk moet op de gemeente kunnen rekenen, maar de gemeente kan niet zonder

die we samen hebben ingeslagen, blij-

de hulp van de wijk. Ik ben echt blij met de manier waarop we nu samenwerken.

ven we bouwen aan een mooie toekomst voor de hele wijk.

Samen met Vlietvaardig en het wijkpanel ontwikkelen we een toekomstvisie voor
de hele Vlietzone. We werken ook met omwonenden bij de ontwikkeling van

Hein de Haan,

Nieuw Oud Oost, dat een mooie nieuwe wijk moet worden op de plek waar nu het

Wijkwethouder voor de Vlietzone

stadion en de velden van Cambuur liggen. We willen de wijk ook aantrekkelijker
maken voor gezinnen. Bewoners voor langere tijd aan de buurt binden.

Sloop Insulindestraat
In oktober is gestart met de
sloop van de 74 woningen
aan de Insulindestraat. Inmiddels ligt alles plat en bestaat
de karakteristieke straat met
onder- en bovenwoningen alleen nog in onze herinnering
en op foto’s. De Marathonstraat (gesloopt in 1980) en
de Insulindestraat vormden
ooit het kerngebied rond het Cambuurstadion. De supportersvereniging MI Side vernoemde zich nog naar beide straten. Volgend
jaar zomer moeten er 84 nieuwe woningen zijn gerealiseerd aan de
Insulindestraat, waaronder 27 seniorenwoningen.
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Het spookhuis van de Claes Bockes
Balkstraat
De bewoners zijn vertrokken. Ze hebben er ongeveer tien jaar gewoond
maar ze hadden nauwelijks contact met de buren. Sinds drie jaar staat het
karakteristieke hoekhuis uit 1905 aan de Claes Bockes Balckstraat leeg. Het
raakt het meer en meer verpauperd, tot zorg en ergernis van straatgenoten.
Tijdens een zware storm is er dakbedekking losgewaaid en dit dak trok gelijk de cvketel mee. De naaste buurman is destijds op zijn dak geklommen en heeft de dakbedekking teruggelegd. Drie jaar geleden is de waterleiding gesprongen en hingen
de ijspegels buiten tegen de gevel. Toen is het water afgesloten. Het dak lekt aan
alle kanten, leistenen vallen naar beneden en de tuin is veranderd in een oerwoud.
Omwonenden hebben meermaals bij de gemeente aan de bel getrokken. Inmiddels is de bewoners een dwangsom opgelegd van 50.000 euro. In juni hadden de
eigenaren moeten beginnen met het opknappen van de woning, aangezien het
verlaten pand zorgt voor een onveilige situatie. Voetgangers kunnen namelijk een
leisteen van boven verwachten. Echter, er is naar aanleiding van deze dwangsom
nog geen enkele actie ondernomen.
De zijdeur is ingetrapt waardoor het pand ook toegankelijk is voor ongewenst
bezoek. Omwonenden snoeien de bomen om het aangezicht enigszins netjes te
houden. De eigenaren zijn onbereikbaar en de buren zouden graag zien dat het
huis verkocht wordt en aan een grondige opknapbeurt wordt onderworpen. Tot
die tijd moeten zij het doen met een aftakelend spookhuis op de hoek van de
straat..

Wijkpanel Vlietzone
praat u bij
In de vorige editie van de wijkkrant stond de oproep om mee te denken in oplossingen voor de afvaldump-problemen in de wijk. Hier
hebben we niet veel reacties op gehad, maar de reacties die we kregen zaten vól met goede tips en ideeën, waar we als wijkpanel erg
blij mee zijn! Inmiddels heeft het wijkpanel met de gemeente een
ronde door de wijk gedaan, om de probleemplekken aan te wijzen.
Naast het oplossen van problemen, neemt het wijkpanel ook initiatieven om de wijk nog leuker te maken. Er is een verzoek
gekomen van buurtbewoners voor het opleuken van stroom-verdeelkastjes. Een relatief goedkope manier hiervoor is om de
kastjes volledig te bestickeren. De stickers krijgen dezelfde stijl als de kastjes in de wijk die eerder zijn verfraaid. Het wijkpanel
Vlietzone heeft een aantal van deze stickers besteld. Heeft u een goede suggestie voor de bestemming van deze stickers? Laat
het ons weten via info@vliet-zone.nl! Dan gaan we kijken of dit mogelijk is en zullen we kijken naar een redelijke verspreiding
in de vier buurten.
Heeft u ook goede ideeën om de wijk te verbeteren? Wilt u meedenken in oplossingen? Het gesprek aan gaan met de gemeente? Of verbeteringen tot uitvoering brengen? Dan is het wijkpanel opzoek naar u als nieuw lid! Interesse? Bespreek het
eens met één van de wijkpanel-leden of stuur een berichtje naar info@vliet-zone.nl.
Jaargang 11
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kort nieuws

Lichtjesfeest
in de wijk

Bushokje verwijderd
Eind november is de abri, oftewel het bushokje, op het Noordvliet verwijderd. Omdat de busroutes zijn veranderd in de loop der tijd had dit hokje bij
Big Bad Wolf Records geen functie meer. Aan de overzijde is wel een bus-

In verschillende straten binnen de wijk hingen al vroeg
de lichtjes in de tuinen. Een vrolijk gezicht nu de dagen
zo kort zijn. Zo kom je in de Insulindestraat, Soendastraat, Van Cronenburchtstraat, Javastraat en Evertsen-

halte, echter hier wordt geen overkapping geplaatst omdat deze het zicht

straat sfeervol verlichte tuinen tegen. Een mooie reden

wegneemt voor het verkeer dat uit de Menno van Coehoornstraat komt.

om eens een avondwandeling door de wijk te maken.

Ook liggen op deze plek veel kabels en leidingen die de aanleg verhinderen.
Jan Sikkes op Emmakade
De Stoffen- en gordijnenzaak Jan Sikkes is begin december verhuisd naar
het pand naast de Albert Heijn op de Emmakade. Dit pand naast de Albert
Heijn heeft veel voordelen voor het bedrijf: het is beter bereikbaar dan de
Nieuwestad, heeft een groot parkeerterrein voor de deur, is gelijkvloers én
helemaal gemoderniseerd. Jan Sikkes richt de winkel zo in dat je in deze
nieuwe tijd comfortabel en veilig kunt winkelen op 1,5 meter afstand.
				 Smile!
Het straatnaambordje van de Bisschopstraat is opgevrolijkt met een
smiley. En in de Cornelis Frederikstraat kun je goedkoop aan mondkapjes komen. Ze zijn zelfgemaakt en
uitwasbaar.
				

Anti-dumpbord
Begin november is in de Cambuurstraat een anti-dumpbord geplaatst.
Op deze locatie werd voorheen veelvuldig afval gedumpt. Het bord blijkt
effect te hebben. De laatste tijd ziet
de plek er opgeruimd uit!

			

Kattencafé is knus winkeltje
Kattencafé Poespas startte half november
met een leuke pop-up store. Zo kan het
café toch geopend blijven en krijgen de
katten ook de nodige aandacht. Er zijn diverse leuke hebbedingen verkrijgbaar voor
de kattenliefhebbers zoals sleutelhangers,
kussentjes, mondkapjes en tassen. Bezoekers kunnen hier ook terecht voor een take
away koffie en appelgebak. De gezellige
sneupwinkel is geopend van dinsdag tot
en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.
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LWD organiseert het Open Atelier!
Ben je graag creatief bezig of lijkt het je
leuk om creatief aan de slag te gaan?
Kom dan eens langs bij het Open Atelier
in Buurthuis Welgelegen. Er liggen allerlei materialen klaar om mee aan de slag
te gaan. De organisatie is in handen van
LWD Maakt van de Stichting Jong & Ondernemend Fryslân. Het Open Atelier is
gratis toegankelijk en er is begeleiding
aanwezig. Buurthuis Welgelegen is hiervoor geopend op de vrijdagen van 14.00
tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 13.00 uur. Je hebt geen ervaring
nodig om mee te doen en je kunt bijvoorbeeld je eigen oorbellen kleien, een
portemonneetje naaien of een leuke tas
naaien en bedrukken. De mogelijkheden
zijn eindeloos. Doe je ook mee? Eerst een kijkje nemen kan natuurlijk ook! Binnen LWD Maakt organiseren
jonge Kunstenaars toegankelijke, creatieve maaksessies voor bewoners van Leeuwarden. Voor meer informatie
over het programma kun je een kijkje nemen op Facebook: LWD Maakt.

12
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Jos Ruringa van De Stunthal: “Ik ben bang
dat de pleuris uitbreekt”
Voor het eerst in 22 jaar zal het rustig zijn voor Oud & Nieuw in de Stunthal.

vuurwerk zoals grondbloemen en ander sier-

Normaal gesproken is het hier een drukte van belang de laatste drie dagen

vuurwerk. Maar wij hebben in ieder geval wel

van het jaar. Voor eigenaar Jos Ruringa zal het zeker wennen zijn. “Wij zullen

goede kwaliteit”, aldus Jos.

met de Kerst thuis zitten. Voorgaande jaren waren we altijd aan het werk. En
op Oudejaarsdag ging de deur soms pas om tien- elf uur dicht. Onze kinderen

De speciaal gebouwde vuurwerkbunker in de

weten ook niet wat ze moeten doen dit jaar. Het staat hier altijd rijen dik en het

Stunthal is nu zo goed als leeg terwijl deze an-

is hartstikke gezellig. Echt een uitje.”

dere jaren goed gevuld is. “Als vuurwerkverkoper
moet je aan allerlei richtlijnen voldoen zodat je
het vuurwerk veilig kan opslaan. Zo hebben we
hier een watertank van 18.000 liter voor als er
brand uitbreekt. En het vuurwerk voor dit jaar
was al besteld in China maar we hebben de leveringen opgeschort. Dat is drie maanden onderweg in een schip en dat betekent dat er schepen
vol vuurwerk in de haven van Rotterdam liggen.
Oude legerbunkers in Duitsland dienen nu ook
al als opslag. Hier had de regering niet echt rekening mee gehouden volgens mij. En je hoort er
niemand over.”

Begin november werd bekend dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken tijdens de

Wat Jos verwacht van deze jaarwisseling? “Ik

jaarwisseling. Deze maatregel is genomen om de ziekenhuizen te ontzien, zodat de aan-

denk dat de pleuris uitbreekt. Er wordt illegaal

dacht naar de Corona-patiënten kan gaan. Het zorgpersoneel kan de vuurwerkslachtof-

vuurwerk uit het buitenland gehaald en ik denk

fers er niet ‘bij hebben’. Voor de verkopers van vuurwerk betekent dit minder inkomsten.

dat het in heel het land losgaat. Daar ben ik
wel bang voor. Laatst was ik bij een overwin-

“Jazeker, wij moeten het in drie dagen verdienen. Maar veel mensen hebben niet mee-

ning van Cambuur op het Cambuurplein. Er

gekregen dat in februari al is besloten om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden

werd volop vuurwerk afgestoken en de politie

voor consumenten. En sinds 2018 geldt al een verbod op het zwaardere F3 vuur-

deed niks. Met deze maatregel pakken ze echt

werk: ratelbanden en Chinese rollen.” Wat er dit jaar overblijft? “Dat is het lichte F1

de particuliere consument.”

Waar is dit?
Weet je waar deze foto is gemaakt? Mail het antwoord naar wijkkrant@vliet-zone.nl en maak kans op een waardebon van 10 euro.

De vorige zoekplaat, een mooie graffiti van een papagaai in de Soendastraat,
werd geraden door Claudia Swart. Zij
mocht daarom een waardebon van 10
euro in ontvangst nemen. Gefeliciteerd!
Jaargang 11
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Puzzeltocht door de Zeeheldenbuurt
Dit is de derde puzzeltocht, speciaal samengesteld voor

in de Jacob Binckesstraat. Welke vogel zie je in de tuin op nr. 77?

deze wijkkrant. Er zijn weer leuke prijzen te winnen, dus

_______________________________________________________________

doe mee! De prijzen zijn een waardebon van 15 euro van

15. Je komt op de Bleeklaan, ga linksaf. Wat zie je op de mat op nr. 76?

Snackbar de Centrale, een waardebon van 15 euro van

_______________________________________________________________

Slager Tadema op ’t Cambuurplein en een cadeau van de
Etos aan de Insulindestraat. De start is bij Eetcafe Artemis
op de hoek Oostersingel/Noordvliet. Stuur de antwoorden
naar wijkkrant@vliet-zone.nl
1. Loop over de Oostersingel en ga rechts de M.H. Trompstraat in.
Hoeveel brievenbussen tel je op nummer 2?
_______________________________________________________________
2. Loop door en rechts achter een hek zie je een groot pand.
Welk jaartal staat op de gevel?
_______________________________________________________________
3. Op nr. 14 zie je een kabouter. Wat heeft de kabouter aan?
_______________________________________________________________
4. Bij nr. 13 ga je linksaf de steeg in. Je komt op een pleintje. Ga
links en loop door. Op dit pleintje zie je een muurschildering. Wie
heeft deze gemaakt?
_______________________________________________________________
5. Loop verder door de steeg die je hier aantreft en je komt weer in de
M.H. Trompstraat. Loop naar nr. 30 en sla linksaf de steeg in. Sla rechtsaf
en kijk naar boven. Wat staat hier voor het raam?
_______________________________________________________________
6. Je komt in de Evertsenstraat, sla rechtsaf en ga links de M.H.
Trompstraat weer in. Wie woont er op nr. 56?
_______________________________________________________________
7. Wat ligt er achter het raampje bij de deur op nr. 66
_______________________________________________________________
8. Voor het speeltuintje ga je rechts. Hoeveel dichte ramen tel je
in het grote gele gebouw?
_______________________________________________________________
9. Loop terug langs de speelplek. Wat kan hier worden opgeladen?
_______________________________________________________________
10. Loop rechtdoor en kijk rechts. Welke bezoekers mogen hier
parkeren?
_______________________________________________________________
11. In welke straat kom je nu terecht?
_______________________________________________________________
12. Wat zie je op de afvalcontainer bij nr. 17?
_______________________________________________________________
13. Volg de straat en je komt bij een kruising. Kijk naar rechts.
Wat staat er voor de blauw-witte garagedeur?
_______________________________________________________________
14. Sla linksaf, je loopt in de Maarten Gerritszstraat. Ga rechtsaf
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16. Steek de straat over, dit is de Vijverstraat. Je komt nu in het Vijverpark.
Welke vogel zie je op het elektriciteitshuisje links? Loop het park in.
_______________________________________________________________
17. Hoeveel hoeken heeft de voetbalkooi?
_______________________________________________________________
18. Wat voor soort is de grote boom rechts van jou, vlakbij de vijver?
_______________________________________________________________
19. Hoeveel tredes tel je bij de glijbaan in het speeltuintje?
_______________________________________________________________
20. Loop door naar de Vijverstraat. Wat zit er tegen de muur op
nr. 33?
_______________________________________________________________
21. Links zie je een bouwput. Wat voor gebouw stond hier vroeger?
_______________________________________________________________
22. Rechts zie je dat de vlag uithangt. Hoe heet dit gebouw?
_______________________________________________________________
23. Loop door en sla rechtsaf en weer rechtsaf de Van Galenstraat in. Ga links de Karel Doormanstraat in. Wat zie je op nr. 18
bij de deur?
_______________________________________________________________
24. Tel de rode en blauwe balkons van het grote appartementengebouw dat je voor je ziet.
_______________________________________________________________
25. Loop door en kijk links. Wat voor bordje zie je voor het raam
van de hoekwoning op nr. 19?
_______________________________________________________________
26. Wat staat er op het bordje op de grote rode muur?
_______________________________________________________________
27. Loop langs dit pand en sla linksaf. Wat tref je op nr. 32 aan?
_______________________________________________________________
29. Hoe heet de woonboot op nr. 86?
_______________________________________________________________
30. Wat is de naam van de muziekzaak die je tegenkomt. Wat
voor soort dier is dit?
_______________________________________________________________
31. Bonusvraag: Wat krijg je als je de antwoorden van de vragen
1, 3, 15, 13 en 30 samenvoegt?
_______________________________________________________________
Je bent weer terug bij Artemis, het startpunt van deze
speurtocht. Geef jezelf een schouderklopje. Leuk dat je
hebt meegedaan!
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