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Jumbo zoekt ‘t liefst lokaal sien
vrienden!
Vanuit de Jumbo Cambuurplein loop je zo de Cambuur fanshop
in. De Jumbo vindt het belangrijk een goede samenwerking te
hebben met lokale ondernemers. In dit geval de directe buren:
SC Cambuur. Lokaler dan de verkoop van Cambuur-merchandise
wordt het niet!

maar op die manier ook éxtra kwaliteit leveren’,
vertelt Anton. Zo worden de bloemen en planten vers geleverd door Jilderda uit Damwoude
en wordt een deel van de verse producten ingekocht bij Palvéco op de Hemrik.
Het is zo goed als rond dat het stadion een
nieuwe plek krijgt aan de rand van Leeuwarden naast het WTC. Of er dan nog een
fanshop aan het Cambuurplein blijft is nu
nog niet duidelijk. ‘Dat moet nog besproken
worden. En tot die tijd zijn wij op een fijne
manier aan elkaar verbonden!’ lacht Anton.

Jumbo-bedrijfsleider Anton Braam vertelt dat op de plek van de
fanshop voorheen een automatiek zat met warme snacks die je van
buitenaf kon kopen. Helaas was de tochtige hoek erg ongeschikt om
de snacks warm te houden.Toen Jumbo zo’n 5 jaar geleden stopte
met de snackmuur, ontstond het idee om de fanshop van Cambuur
er een plek te geven. Hierdoor kunnen bezoekers er tegenwoordig 7
dagen per week terecht om hun favoriete merchandise producten te
kopen, gelijk aan de openingstijden van de Jumbo. ‘Er worden dagelijks producten verkocht. Aan het begin van het seizoen is het extra
druk wanneer de nieuwe Cambuur-shirts en -sjaals in de fanshop
liggen. Want die moet natuurlijk worden toegevoegd aan de collectie!’. Er is ook veel aanloop van klanten die boodschappen doen en
bijvoorbeeld opzoek zijn naar een origineel cadeautje. ‘In de fanshop
liggen bijvoorbeeld cambuur-fopspenen. Dat is toch een leuk kraamcadeautje?’
Is er een vraag of moet er iets aangevuld worden in de fanshop? Dan
wordt Niels Dissel, manager bij Cambuur, ingeschakeld. Niels: ‘We zijn
erg blij dat we aan het Cambuurplein een shop hebben waar fans
alle dagen terecht kunnen’. Jumbo en Cambuur zijn al lang goede
buren van elkaar. Jumbo heeft een aantal jaren geleden extra magazijnruimte gebouwd op het oude kassaplein van Cambuur. Cambuur
huurt nu een gedeelte van de ruimte als servicepunt voor vragen van
supporters. ‘Ja, dat is best wel heel bijzonder, zo’n goede samenwerking. Het voelt soms als familie!’, aldus Niels.
De Jumbo-winkel mag voor 5% gevuld worden met lokale producten.
‘We vinden het erg belangrijk dat we lokale ondernemers steunen,

Je bent van harte welkom bij Jumbo. Elke
dag gaan we voor 100% tevredenheid: de
beste service, het grootste assortiment én de
laagste prijs. Onze vriendelijke medewerkers
staan graag voor je klaar om je te verwelkomen in onze winkel. Ervaar zelf de voordelen
van Jumbo en ontdek al onze lekkere, verse
en gezonde en ook lokale producten.

Cambuurplein 66
8921 RG Leeuwarden
058 - 294 87 10
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De knoppen zitten in de bomen en we maken ons op voor de lente.
De lente van 2022.. waarin we de mondkapjes kunnen weggooien,
het uitgaansleven weer kan bruisen en evenementen door kunnen
gaan.
Zo kunnen we straks in alle vrijheid weer genieten en dansen tijdens het Vijverparkfestival, het jaarlijks buurtfestijn dat we twee jaar
hebben moeten missen. Het evenement Bosk staat voor de deur,
waarbij honderd dagen lang 1500 bomen door de stad zullen wandelen. Jammer genoeg doen ze niet de Vlietzone aan maar na afloop krijgt wel een groot aantal bomen een plekje in onze wijk. De
plannen voor Nieuw Oud Oost krijgen steeds meer vorm en buurt-
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huis Welgelegen heeft weer een mooi aanbod van activiteiten. Lees
het allemaal in deze wijkkrant.
Ik wens u in ieder geval veel leesplezier toe en een vrolijke en le-

A G E N D A
Bijeenkomsten wijkpanel:
Zie website:
www.vliet-zone.nl

vendige lente!
De redactie
Renate Huisman

servicenummers
Meldpunt overlast: 14058
Politie: 0900 8844
Wijkagent: Gerard Willemse
Grof vuil: 0900 210 02 015
Rechtswinkel Leeuwarden
contact@rechtswinkelleeuwarden.nl.
Kringloopwinkel: 058 234 7600
Haalt goederen thuis op

Van ontwerp tot kant en klaar produkt!

Reclamedrukwerk • Familiedrukwerk • Digitaal drukwerk
Noordvliet 323 • 8921 HG Leeuwarden • T 058 212 67 25 • E info@fedruk.nl • I www.fedruk.nl

Jaargang 13

nummer 1

3

Martha Rauwerda: “We voegen geen dagen toe
aan het leven, maar leven aan de dagen”
Aan het Noordvliet 37 is de wens in vervulling gegaan van Martha Rauwerda.
Ervaren zorgverlener Martha is er gestart met haar eigen woonzorglocatie: Het
Andere Wonen. De Leeuwarder locatie bestaat uit totaal 23 appartementen, waar
met name mensen met geheugenproblemen 24 uurs-zorg krijgen. Op dit moment
zijn zes appartementen bewoond.
Ongeveer vijf jaar geleden ontstond bij Martha het idee om zelf een woonvoorziening te
starten. Tijdens een vakantie op de camping in Leeuwarden raakte ze aan de praat met
haar buurman, de eigenaar van Het Andere Wonen. Dit een franchiseformule gericht op
een alternatieve woonvorm met zorg voor mensen met geheugenproblematiek en/of
aanverwante zorgvragen. Zo is het balletje gaan rollen. Martha kon zich direct helemaal
vinden in de visie en missie. En al snel wist ze wat haar te doen stond: een locatie in
Leeuwarden beginnen.
Vervolgens moest er gezocht worden naar een geschikte plek. Een tuin was daarin een
harde eis. Martha: “Als er geen tuin is komen sommige bewoners ook amper buiten weet
ik uit ervaring. Ik vind het heel belangrijk dat bewoners vanuit de woonkamer zo de tuin
in kunnen lopen en kunnen genieten van het buiten zijn, het groen en de zon.” Martha
haar twee jongste kinderen steunden de beslissing om te starten als onderneemster aan
het Noordvliet. Niet onbelangrijk, aangezien ze zelf ook in het pand wonen, namelijk op
de tweede etage.
Zorg is maatwerk
Zorg is maatwerk bij Het Andere Wonen. “Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. Wil
een bewoner om half twee ‘s nachts pas naar bed worden geholpen? Dan doen we dat.
Onze zorg stopt niet om half elf ‘s avonds omdat het ons beter uit komt. Eigen regie behouden is belangrijk. Op die manier voegen we geen dagen toe aan het leven, maar leven
aan de dagen”, zegt Martha.
Er wordt gebruik gemaakt van de juiste domotica: alarmering, BMI, of het instellen van
een leefcirkel. Dit laatste betekent dat een bewoner een ‘knop’ krijgt. Deze knop weet
wanneer de bewoner bij de voordeur staat en dat de deur op slot moet gaan. Terwijl
bij een andere bewoner de deur juist zal openen. “Een leefcirkel wordt natuurlijk alleen
gebruikt wanneer dit echt nodig is en altijd volgens de regels van Wet Zorg en Dwang”,
vertelt Martha.

Martha zit vol met ideeën waar ze mee aan de
slag wil. “Eén van de bewoners kan prachtig
schilderen. De schilderijen hangen nu in het
trappenhuis. Ik zou graag een expositie willen
organiseren waarbij bezoekers langs de schilderijen lopen en misschien zelfs een schilderij
willen kopen. Dat zou toch geweldig zijn voor
deze bewoonster!”
Koffie?
Ben je nieuwsgierig geworden naar Het Andere Wonen? Kom eens een kijkje nemen. Je
van harte welkom aan het Noordvliet 37.
Esther de Haan

Ook stellen kunnen in Het Andere Wonen terecht. Niet alleen de partner die zorg nodig
heeft maar ook de mantelzorger. “Op die manier is het mogelijk om samen te blijven, iets
wat bij de meeste andere woonzorgorganisaties niet mogelijk is.”
Verbinding met de wijk
Waarom een locatie op het Vliet? “Waarom niet?”, zegt Martha. “Het Vliet is een prachtige
plek. We lopen zo de stad in waar we op vrijdag koeken op de markt kunnen kopen en
bezoekers kunnen hier makkelijk naar binnen lopen. Er is een open deur-beleid. Iedereen
is welkom voor een bakje koffie en een praatje, ook als je hier niet woont.” Martha vindt
dat we wat meer op elkaar moeten passen. Wanneer er een bewoner van Martha over
straat lijkt te dwalen, hoopt ze dat buurtbewoners haar gewoon even bellen.
Bij de voordeur heeft Martha een buurtkoelkast van Buurvrouw & Buurvrouw. In contact
zijn met de wijk vindt Martha erg belangrijk. “Deze zomer staat het organiseren van een
buurtbarbecue hoog op het lijstje voor onze bewoners maar ook voor de omwonenden.
Het lijkt mij geweldig dat buurtbewoners samen met de bewoners hier bijvoorbeeld een
moestuintje komen maken, of mooie planten die ze zelf over hebben bij ons in de tuin
mogen staan. De tuin moeten we namelijk nog aanpakken.”
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Bewoner Hilco en begeleidster Nathalie.
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Elin (5) en Dylana (6) wonen in de Zeeheldenbuurt. De vriendinnen

O p g e r u i md
staat netjes

vinden het leuk om te fietsen en te steppen en met de spacescoo-

Nelly woont sinds vier jaar met haar man in

Kinderen in de wijk
ter te spelen. Elin woont al haar hele leven in de Piet Heinstraat en
Dylana sinds een half jaar in de M.H. Trompstraat. Ook wonen er veel
andere kinderen in de buurt waarmee wordt gespeeld.

appartementencomplex De Koornmolen. Het
echtpaar heeft de taak op zich genomen om
de tuin rond het complex netjes te houden.
Met grote regelmaat gaan ze met een plastic
tas en grijper op pad om de omgeving te ontdoen van zwerfafval. “We doen hier allemaal
wat”, vertelt Nelly. “En we wonen hier met
veel plezier.”

Creatieve middag met
Stichting Maakt

Bomen gekapt

Zeventien iepen op de Oostergrachtswal zijn
gekapt. De bomen (Ulmus Lobel) moesten weg
omdat de ondergrondse groeiruimte niet goed
was. Deze bestond hoofdzakelijk uit zand waardoor takken in de kroon afsterven en wortels
de bestrating omhoog drukten. Het zand maakt
Elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur verzorgt de Stichting Maakt

plaats voor boomgranulaat en er worden zes-

een creatieve workshop in buurthuis Welgelegen. Deze stichting streeft

tien nieuwe iepen terug geplant. De bedoeling

naar een wereld waarin iedereen het kan maken. Nieuwsgierig? Kom

is dat deze nieuwe bomen zestig jaar onge-

langs op zaterdagmiddag of neem een kijkje op Facebook Stichting Maakt.

stoord kunnen groeien.
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Bierhuis Lampie
gesloten

Illegale opsplitsing Cornelis
Frederiksstraat

Bierhuis Lampie aan de Oostersin-

De eigenaar van de woning
Cornelis Frederiksstraat 1
krijgt een dwangsom opgelegd omdat hij de woning
heeft opgesplitst zonder vergunning. Voor de Vlietzone
geldt dat opsplitsing niet
meer is toegestaan. In dit
huis wonen inmiddels drie
huurders die zullen moeten
verhuizen.
Omwonenden trokken in
2019 al aan de bel toen
bleek dat de woning werd
opgekocht door een huisjesmelker. Eerder werd er al
twee maal een bouwstop
opgelegd. Echter, daar liet de
huisjesmelker zich niet door
weerhouden. ‘We kunnen pas echt ingrijpen zodra de appartementen daadwerkelijk worden verhuurd’, liet de gemeente aan omwonenden weten. De
procedure om een dwangsom op te leggen loopt. De Stichting Vlietvaardig verwacht dat dit ongeveer een maand zal duren.

gel heeft de deuren gesloten. De
panden zijn verkocht aan een nieuwe eigenaar en worden momenteel
verbouwd. Aan de linkerzijde zal
een schoonheidssalon worden geopend en op de bovenverdieping
komt een appartement. De rechterzijde wordt ook omgebouwd tot
woning die zal worden verhuurd.
Bierhuis Lampie was een bekend
volkscafé en bestond al sinds de
jaren twintig van de vorige eeuw.
Met regelmaat komt er toch een
bezoeker naar het voormalig café.
Vandaar dat er voor de ramen een
briefje hangt met de tekst ‘Vroeger
was dit Bierhuis Lampie maar nu
niet meer’.

Huurteam Leeuwarden helpt je bij het controleren van je
huurprijs. Ook kun je bij ons terecht als je vragen hebt over
all-in huren, servicekosten of het onderhoud van je woning.
Iedereen die op de particuliere markt een kamer of woning
huurt of verhuurt kan het Huurteam Leeuwarden
inschakelen. Dat kost je niks.

Huurteam Leeuwarden | Zuidergrachtswal 3 | 8933 AD Leeuwarden
058 213 24 15 | info@huurteamleeuwarden.nl | www.huurteamleeuwarden.nl
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Kort nieuws uit de wijk
Vijverparkfestival toch in het
Vijverpark
Op zaterdag 11 juni wordt na twee jaar
stilte het Vijverparkfestival weer gehouden. In de vorige editie kon u lezen dat
dit feest op het Vliet zou worden georganiseerd in combinatie met Bosk. Echter, de vergunning voor deze bijzondere
vorm kreeg de organisatie niet rond.
Het feest begint op zaterdag om 12.00
uur en gaat door tot 21.00 uur. Er komt
een muziekpodium en een danspodium
en overdag kun je genieten van doorlopende kleine theateroptredens in het
park. Daarnaast is er een braderie. Ondernemers en andere verkopers kunnen
zich hiervoor aanmelden. Het huren van
een kraam kost een gering bedrag. Kinderen kunnen zich uitleven op springkussens en de waterballen zullen weer
door de vijver rollen. De organisatie van
het wijkfeest telt inmiddels acht mensen.
Voor de dag zelf worden nog vrijwilligers
gezocht.
Interesse in een kraampje of wil je je
steentje bijdragen? Neem contact op
met Nico de Koning: 06-53370000.

Bezorgers gezocht!
We zijn nog op zoek naar enkele bezorgers van deze wijkkrant. Op de vorige
oproep kwamen twee reacties binnen
van wijkbewoners die inmiddels het bezorgteam versterken. De wijkkrant wordt
vier maal per jaar bezorgd en je krijgt een
vrijwilligersvergoeding.

Zwer fb oekenkastje

Nieuwe daken Piet Heinstraat

Aan de Vredeman de Vriesstraat 38 staat
een boekenkastje met kinderboeken. In
de boeken zit een sticker van Kinderzwerfboek. Je kunt hier een boekje uitzoeken en er zelf ook een in plaatsen. De
insteek is dat de boeken rondzwerven.
Een leuk initiatief van de bewoonster.
Op de Facebookpagina Hetboekenhuisjeleeuwarden kun je meer informatie
vinden. Ook wordt hier zo nu en dan een
knutseltip gegeven.

In de Piet Heinstraat zijn de daken van
één blok woningen vervangen. Bij de
bouw van deze daken zijn indertijd holle
bakstenen gebruikt en dit zorgde voor
problemen, vertelt een woordvoerster
van Elkien. Bouwbedrijf Lont uit St.-Annaparochie verving de daken en ook zijn
er nieuwe dakkapellen aangebracht. De
nieuwe daken zijn beter geïsoleerd, ook
zitten er zonnepanelen op.

Speelplek
Op het veldje bij de 6e Saskiadwarsstraat
staan nieuwe speeltoestellen. De kinderen in de buurt zijn er blij mee. Zodra het
wat warmer is kan hier weer volop worden gespeeld.

Geïnteresseerd? Neem contact op met
het wijkpanel via info@vliet-zone.nl
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Nieuws vanuit de gemeente
Wijkschouw Vlietzone

ook opgeleid worden om bijvoorbeeld

coördinator die op deze manier werkt.

Op dinsdag 1 maart was er een wijk-

een dakkapel te repareren of een keu-

Het gaat niet om een vervanging van

schouw met wijkwethouder Hein de

ken te plaatsen.

opbouwwerk of gebiedswerk maar dit

Haan samen met verschillende inwo-

zou een toevoeging moeten zijn. In

ners en een aantal ambtenaren in de

Het mes snijdt aan twee kanten om-

Leeuwarden Oost zijn er meer wijken

Vlietzone. Er is gekeken naar overlast-

dat meteen de woningen in een betere

die een wens hebben om een soort

situaties, afval dumpen, groen en ver-

staat worden gebracht. De gesprekken

wijkregisseur/coördinator aan te stel-

keersonveilige plekken. Al deze zaken

met het onderwijs worden gestart en de

len. Deze maakt het bewoners en orga-

zijn genoteerd en worden opgepakt

wijk gaat op zoek naar een coördinator.

nisaties makkelijker om mee te denken

door de gebiedswerker, inspecteur

Het is de bedoeling om in een volgende

en te werken.

bouwvergunningen,

medewerker

lesperiode duurzaamheid toe te voe-

Openbare Orde en Veiligheid en de

gen. De wijk wil daarvoor een beroep

We houden u op de hoogte van deze

projectleider Vlietzone.

doen op het Volkshuisvestingsfonds om

plannen in de volgende editie van deze

woningen in de wijk te verduurzamen

wijkkrant.

Wijkleerbedrijf

en tegelijk hiermee stageplekken en

In de Vlietzone zijn vergevorderde plan-

werkgelegenheid stimuleren.

nen voor het opzetten van een wijkleerbedrijf. Dit is een plek waar bewoners

Wijkregisseur

werken en leren en een kwalificatie

Een grote wens in het Manifest van

halen. Er wordt gestart met de MBO-

Stichting Vlietvaardig is een wijkregis-

bouwopleiding in buurthuis Welgele-

seur. Deze kan een schakel en verbin-

gen. Met de opleiding kunnen de stu-

der zijn tussen partijen. In Bilgaard zijn

denten kleine klusjes in huis doen maar

positieve ervaringen opgedaan met een

Opnieuw presentatie plannen Nieuw Oud
Oost
Op woensdag 2 maart was er een inloopmarkt in het Cambuurstadion. De
plannen van Nieuw Oud Oost werden
hier gepresenteerd. De plannen die in
september werden gepresenteerd zijn
aangepast. Zo is het aantal woonlagen
van enkele gebouwen verlaagd. Het
stedenbouwkundig plan ligt tot en met
woensdag 6 april ter inzage. Alle reacties
worden verzameld in een reactienota en
de gemeenteraad neemt uiteindelijk
een besluit. Op www.nieuwoudoost.nl
is het plan ook zichtbaar.
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Update Wijkpanel Vlietzone
Het Wijkpanel Vlietzone komt één keer per maand samen en
sinds kort doen de leden dit weer in buurthuis Welgelegen.
De begroting voor 2022 is besproken tijdens de vergadering.
Gebleken is dat er voldoende geld in kas zit om te werken
aan nieuwe ideeën of initiatieven. Daarom heeft het wijkpanel een brainstormsessie gehad. Een buurtbewoonster sloot
ook aan, wat van beide kanten erg verfrissend werkte. Er
zijn veel nieuwe ideeën op tafel gekomen, voor de korte termijn, lange termijn maar ook als eenmalige actie.
Wat kun je als buurtbewoner doen voor meer groen?
De lente komt er aan en mogelijk wil je graag de straat opfleuren
door een boomspiegel of groen te adopteren? Of het plaatsen van
een plantenbak of geveltuin? Dat kan via de gemeente Leeuwarden. Op de website van de gemeente vind je de spelregels en een
formulier dat je kan invullen en opsturen. Zo plaatst de gemeente
bij geadopteerde boomspiegels een herkenningstegel zodat de
beplanting niet per ongeluk wordt verwijderd tijdens onderhoud.
Als wijkpanel steunen we deze initiatieven graag en we vergoeden daarom de gemaakte kosten tot €25 euro wanneer je ons de
bonnen opstuurt en een foto van het initiatief wanneer het klaar
is. Vergeet ook niet via hetzelfde formulier van de gemeente

jouw initiatief op te zeggen wanneer je stopt.
Meer informatie en spelregels vindt u op de website:
leeuwarden.nl/nl/geveltuinen-boomspiegels-openbaar-groen-en-plantenbakken In contact met het wijkpanel Vlietzone? Dat kan door te mailen naar info@
vliet-zone.nl Volg ons op Facebook en sinds kort ook
op Instagram door te zoeken naar: wijkpanel-vlietzone.

Spookhuis in de steigers
De hoekwoning in de Claeas
Bockes Balckstraat wordt momenteel verbouwd. Het huis
stond al jaren leeg en de eigenaren hadden al een dwangsom gekregen van de gemeente omdat het huis veranderde
in een bouwval. In december
is het verkocht en de vraagprijs
was 135.000 euro. Inmiddels
is het hele pand gestript en
vindt er een grote verbouwing
plaats. De nieuwe eigenaar zal
de woning, zodra deze gereed
is, gaan verhuren.
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Oostergrachtswal en Oostersingel
Daar waar de binnenstad grenst aan de
Vlietzone heb je twee singels, hier in de
vorm van kades. Het zijn de Oostergrachtswal en Oostersingel. Laten we in het zuiden beginnen, bij de Oostergrachtswal.
In het boek van R. Visscher, Leeuwarden van
1846 tot 1906, een standaardwerk voor lokale
historici - staat een boeiende foto van de hoek
van de Oostergrachtswal en de Zuidergrachtswal. Met een knik lopen ze naadloos in elkaar
over. Niks geen Kanaalstraat, geen Emmakade,
niets te bespeuren van de oude draaibrug, die
er inmiddels al een goede 125 jaar ligt.
Bij het graven van de Emmakade, eigenlijk
het Nieuwe Kanaal geheten, werden de beide
grachtswallen gescheiden. In 1895 werd het
kanaal, deels toen nog met de hand gegraven,
geopend. Sindsdien ligt er een draaibrug, één
van de laatsten van de stad. Dit kanaal was de
vervanger van het Vliet en de Potmarge die de
scheepvaart amper meer aankonden. Op zijn
beurt werd Het Nieuwe Kanaal Emmakade, is
een beter te onthouden benaming, rond 1950
vervangen door het Van Harinxmakanaal, dat
daarvoor garandeerde.
Op de hoek Emmakade/Grachtswal staat nog
altijd het neoclassicistische gebouw ‘Het Baken’. In de naoorlogse jaren kregen huisvrou-

Emmakade n.z./Oostergrachtswal, rond 1970. Bron HCL
Dit café was sinds de twintiger jaren een bekend volkscafé. De oude pakhuizen (voormalig Weda-Reclame) hiernaast worden omgebouwd tot appartementen. In de oude Gemeenteschool, met daarnaast de gemeentelijke
bewaarschool, zit al tijdenlang Tryater, het bekende theaterinstituut. Tenslotte
het noordelijke stuk met zijn nieuwbouwpanden.
Ooit zat hier een bekende kolenhandel, kleine bedrijvigheid. Opvallend zijn
de vele woonboten. Waar bij de Grachtswal de oude schepen overheersen
zijn het hier de arken. Al met al een waterrijke grens tussen binnenstad en de
Vlietzone. Een grens ook die een natuurlijke overgang markeert.
Eddy Sikma

wen, maar ook alleenstaande mannen en weduwnaars, hier kookles. Nu zouden we zeggen,
één van de eerste projecten om op eigen benen te leren staan.
Tussen de Wybrand de Geeststraat en het
Vliet staat een serie opmerkelijke panden. Het
nieuwbouwpand op de hoek met de Oostergrachtswal is deels opgetrokken in een historiserende stijl. Eenvoudige gevels, een pand met
een prachtige art-deco uitbouw en klassieke
panden. Dit is de aaneenschakeling van de
Oostergrachtswal. De Oostersingel geeft weer
een ander beeld. Simpele oude huisjes en pakhuizen wisselen elkaar af.
Op de hoek met het Vliet staat het oude pakhuis Petersburg (1750). Aan de Oostersingel
zat café Lampie, officieel Lambrechts geheten.
Jaargang 13

nummer 1

Oostergrachtswal met de Boombrug, rond 1935. Foto H.A. Rollema. Bron: HCL
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Agenda Buurthuis Welgelegen

Prijswinnaars

De oplossing van de winterpuzzel was ‘Oliebol met
sterren’. We kregen een leuk aantal inzendingen en
konden twee winnaressen blij maken met een prijs.
Ria Moed uit de Sumatrastraat won een tegoedbon
voor een zak oliebollen van Wielders op de Centrale.

Maandag
13.45-16.00 	Schilderclub
19.30 - 21.30 Popkoor Zing! (om de week)

Baukje Heijda won oliebollen van Arjaans op het
Cambuurplein. Nogmaals gefeliciteerd. De zoekplaat
was ditmaal te vinden bij de Friese parketlegservice
aan het Noordvliet. Petrouchka Dingler had dit goed

Dinsdag
13.30 - 16.30
19.00 - 23.00

geraden en mocht een tegoedbon van de Etos in

Hobbyclub
LMG Spellenclub

ontvangst nemen.

Woensdag
10.30 - 12.00 Bakkie Welgelegen
19.30 - 22.00 	Country linedance
Donderdag
19.30 - 23.00

Klaverjassen

Vrijdag
13.45-16.00
Bingo (2e & 4e week v/d maand)
19.00 - 23.00 	Spellenavond
Zaterdag

Waar is dit?

10.00 – 12.00 	Charleston dansen
14.00 -17.00 LWD maakt, creatieve middag
Zoals je ziet is er weer genoeg te beleven in het buurthuis aan de Willem Loréstraat. Voor meer informatie zie
Facebook of stap binnen tijdens een van de activiteiten!
Contact via buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl

In deze editie weer een nieuwe zoekplaat. Weet u waar
dit is? Stuur de oplossing naar wijkkrant@vliet-zone.nl en
maak ook kans op een tegoedbon.
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Pop-up expositie in werkplaats Roelof Lens
Roelof Lens (1936-2019) woonde en werkte in de Cornelis Frederiksstraat. Hij was schipper, smid en kunstenaar, een bekend gezicht in de
buurt en altijd in de werkplaats naast het woonhuis te vinden.
Als eerbetoon aan het leven en werk van deze markante man, zal er een popup expositie plaatsvinden in zijn voormalige werkplaats van zaterdag 9 april
tot en met maandag 18 april. Niet alleen (sier)smeedwerk, werk in hout en
oude gereedschappen van Roelof worden tentoongesteld, maar er zijn ook
foto’s en audiovisueel materiaal te zien uit verschillende periodes van zijn leven. De werkplaats op zich is al een bezoek waard. Uit alles spreekt daar nog
zijn liefde voor metaal en zijn er grote en kleine uitingen van zijn creativiteit
te vinden.

Naast het werk van Roelof zal Paul Breddels zijn schilderijen exposeren. Paul
woont en werkt in Zweden. Zijn werk is kleurrijk en fantasievol in een stijl die
geabstraheerd figuratief zou kunnen noemen. Veel van zijn werk is ook puur
abstract. Met het bijzondere verhaal van Roelof Lens als inspiratiebron ontstond
het idee voor een gezamenlijke expositie. Als een manier om verleden en heden aan elkaar te verbinden en een ruimte te creëren voor nieuwe dingen. De
expositie is vrij toegankelijk en te vinden aan de Cornelis Frederikstraat 9b.

Muizenplaag, hoge huren en schimmel
Binnen de Vlietzone wonen veel mensen die een woning of
een deel van een woning huren van een particulier. Deze huurders zijn niet altijd tevreden over hun woning en zitten ook met
vragen. Van 15 tot en met 18 november was het Huurteam
Leeuwarden aanwezig in het netwerkcentrum De Klomp. Hierbij hun verslag.
We hebben met veel bewoners gesproken en veel informatie
gegeven over de activiteiten van het Huurteam. We hebben in
totaal tien aanvragen voor een huurprijsmeting/onderhoudscontrole gehad. In vrijwel alle gevallen was de gevraagde huurprijs te hoog, met als grootste uitschieter een woning waar een
huurprijs van €1000,- werd gevraagd, terwijl onze meting uitkwam op €693,-. In de andere gevallen bleek dat er een huurprijsverschil was van ongeveer 100 euro.
Jaargang 13
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Als het gaat om onderhoud betrof het vragen over schimmel en
vocht en lekkages. Daarnaast werd een muizenplaag genoemd,
slecht sluitende deuren en overlast. We hebben veel advies en
informatie gegeven aan de bezoekers om zo te zorgen voor
meer bekendheid van het Huurteam.
Er waren twee verzoeken waarin we gevraagd werden om het
huurcontract te controleren
Er zijn van tevoren ruim zeshonderd folders verspreid in de wijk
en we hadden op meer respons gehoopt. Maar in november
speelde corona hierin ook nog een rol. Daarom komen we in
2022 terug en zullen we regelmatig aanwezig zijn in de Klomp.
Ook na afloop van onze actie, krijgen we nog steeds aanvragen
uit de wijk. Voor meer informatie: www.huurteamleeuwarden.nl
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Lunato kermis op velden achter stadion

Als alles meezit wordt de Lunato kermis dit

Voor deze nieuwe plek is gekozen omdat winkeliers klachten hadden. Klanten

jaar gehouden van woensdag 6 tot en met

bleven weg omdat ze hun auto niet meer kwijt konden op het plein. Met de verhui-

zondag 10 april. De afgelopen twee jaar

zing is dit probleem opgelost. Eerder is er bodemonderzoek gedaan om te kijken

ging deze kermis niet door vanwege de

of het veld sterk genoeg is voor het gewicht van de attracties. De Lunato-kermis

corona-maatregelen. De attracties krijgen

werd in 1951 opgericht ten gunste van speeltuinvereniging Insulinde. Dit jaar is

een plekje op de voormalige velden van VV

het voor het eerst dat de kermis niet op het plein staat.

Leeuwarden, achter het Cambuurstadion.

Afval dumpingen: bewoners zijn het zat!
Wij van buurtpreventie Vlietzone lo-

bij jezelf. Heb je afval, breng het naar

pen eens per twee weken door de

de stort of meld het aan voor de grof-

wijk. Wat wij zien is dat er steeds meer

vuilophaaldag. Als iedereen dat doet

afval wordt bijgezet bij de onder-

dan houden we onze wijk schoon.

grondse vuilcontainers. Wij zijn niet al-

Duurt het nog lang voordat het

leen de buurtpreventie, maar wonen

grof vuil wordt opgehaald bel 06-

ook in de wijk. Niet alleen schamen

39738978 om een afspraak te maken

wij ons dood, maar ook steeds meer

met het Netwerkcentrum Oud Oost.

bewoners schieten ons aan hierover.

Daar is een gratis ophaaldienst die je

Oftewel men is het zat om in deze

helpt met je grof afval.

‘vieze wijk’ te wonen.
Je kunt gedumpt afval eenvoudig mel-

Namens het team Buurtpreventie en

den via een Whats-app-bericht. Stuur

vele bewoners van de wijk.

een foto met adres naar 06-43365223.
De gemeente ruimt met regelmaat de
rommel op, maar dit is natuurlijk niet
de oplossing. Een schone wijk begint
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VEELZIJDIG WINKELPLEIN
Het Cambuurplein biedt
samen met de aangrenzende Insulindestraat en
Coopmansstraat een aantrekkelijk centrum met een
grote verscheidenheid aan
winkels. Eten kopen voor
je huisdier, boodschappen
doen, een pakje ophalen,
een cadeautje uitzoeken
voor jezelf of iemand anders, het kan allemaal. Op
het grote plein kun je makkelijk je auto kwijt waardoor
winkelen op het Cambuurplein helemaal fijn is. Hiernaast ziet u weer een voorbeeld van de veelzijdigheid
van de ondernemers op of
aan het Cambuurplein.
Deze keer twee zaken zijn
al jarenlang een vertrouwd
beeld aan het Cambuurplein
en in de Coopmansstraat;
Drogisterij Trekpleister en
Kapaslon en Schoonheidssalon De Oosthoek.
Zij zijn al vele jaren een
prachtige aanvulling op het
gevarieerde winkelaanbod
aan en rond het leukste en
gezelligste winkelplein van
Leeuwarden!

1 maart vierde Alie Wijnsma dat ze
30 jaar onderneemster is. Begonnen met een Yves Rocher winkel op
het Naauw in Leeuwarden is ze nu
alweer 18 jaar geleden gestart met
Kapsalon en Schoonheidssalon De
Oosthoek. Kom je hier binnen dan
valt meteen de gezellige, huiselijke
sfeer op. En met de 30 jaar ervaring Kom ook eens langs aan de Coopmansstraat 8 voor
van deze onderneemster op het ge- advies of bel 058 213 55 08 voor een afspraak, of kijk
eens op onze website www.kapsalon-oosthoek.nl
bied van uiterlijke verzorging bent
u in goede handen.

Trekpleister Cambuurplein,
al meer dan 20 jaar de prijsbewuste buurtdrogist!
Onze servicegerichte medewerkers
maken het verschil. Zij geven een
deskundig advies over schoonheids- en verzorgingsproducten,
zelfzorg geneesmiddelen, vitaminen en voedingssupplementen.

Zo maakt Trekpleister Cambuurplein haar motto
meer dan waar: “Altijd meer drogist voor jou!”
U vindt ons op Cambuurplein 2

Etos, Imagine Hairfashion, Fit for Free, Jumbo Wisman, Fish and Chips, Zeeman, Lidl, Trekpleister, Primera Cambuurplein, MultiVlaai, Tadema
Slagerij, Aldi, Autobedrijf Fokkinga, Kleding Repair, Action, Kaldijk fyiotherapie, Kapsalon de Oosthoek, Pets Place, cafetaria van Jet, Apotheek
Boiten, Suri afhaal, Anoeska’s haarmode.

