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Na een warm en droog begin van de lente is het de laatste weken
wat frisser en valt er af en toe wat regen. Goed voor de plantjes die
we minder hoeven te besproeien. In de stad bruist het weer met
alle activiteiten. En op zaterdag 11 juni konden we in onze eigen
wijk genieten van het Vijverparkfestival.
In deze editie een verhaal over Sportschool De Leeuw die al sinds
1973 aan de Oostergrachtswal is gehuisvest. Verslaggeefster Esther de Haan sprak met Jelte De Leeuw, de derde generatie die
het centrum runt. Daarnaast een leuke zoekplaat en een puzzel en
binnen onze wijk woont een heuse Miss Teen!

De redactie behoudt zich het recht om
inzendingen te weigeren of te redigeren.

Ook het wijkpanel laat van zich horen en Eddy Sikma schreef een
verhaal over de Groningerstraatweg. Kortom, de wijkkrant staat
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Dalia van Gessel Miss Teen of Friesland
Dalia van Gessel (16) mag zich een jaar lang Miss Teen of Friesland noemen. De Vlietzonebewoonster uit de Wybrand de Geeststraat haalde deze titel binnen op 27 maart
tijdens de grote finale van Miss Beauty in Sneek. “Ik had dit niet verwacht want er was
veel concurrentie”, vertelt Dalia. “Maar toen ik hoorde dat ik had gewonnen, dat gevoel
is onbeschrijflijk.”
Na een leertraject van verschillende oefendagen met mediatraining, fotoshoots en assertiviteitstraining werden de winnaressen uitgekozen door de jury. Momenteel volgt Dalia
de HAVO aan de Montessori Highschool in Westeinde en daarna wil ze naar de Hogere
Hotelschool. Als Miss Teen Friesland doet ze op 2 juli mee aan de landelijke finale in
Studio 21 in Hilversum.
“En tot die tijd hebben we elke week een trainingsdag met 23 andere missen. Zo leren we
elkaar ook beter kennen. We zijn ook al een week naar de Ardennen geweest, hartstikke
leuk allemaal. Gelukkig sta ik er goed voor op school zodat ik dit kan combineren”, aldus
Dalia. Als ze de landelijke finale wint volgt er een internationaal traject. “Ik doe mijn best
maar dat moeten we maar even afwachten.”
Dalia haar droom is om later in Parijs een internationaal hotel te leiden. Ze spreekt nu
al vijf talen, waaronder vloeiend Arabisch. “Mijn moeder komt uit Syrië, vandaar dat ik
Arabisch spreek. En we hebben een huisje in Frankrijk waardoor mijn Frans vloeiend is en
daarnaast spreek ik Duits en Engels. Dat komt mede doordat ik op een tweetalige school
zit. En ik vind het leuk om talen te leren, ook niet onbelangrijk.”
Dalia woont al sinds haar tweede levensjaar aan de Wybrand de Geeststraat, samen met
haar moeder en vader en één jaar jongere zusje. In haar vrije tijd mag ze graag tekenen
en schilderen en speelt ze hockey.
Stemmen op Dalia kan door een sms (1,10 euro) te sturen naar 3010 met ‘poll teen dalia’.

Dalia van Gessel (rechts) en de andere winnares
(Miss Beauty) Rabea Jaeger uit Heerenveen.

Wijkbijeenkomst Leeuwarden Oost
Op woensdagavond 25 mei was er een
wijkbijeenkomst bij Amaryllis aan het Zuidvliet. Dit n.a.v. het programma Leeuwarden
Oost waarin een subsidie wordt aangevraagd om de zeven wijken in Leeuwarden
Oost de komende twintig jaar te verduurzamen en verbeteren.
Voor de aanvraag van de subsidie zijn plannen nodig. De wijkvisies die door de wijken
worden gemaakt zijn hiervoor de basis. In
de Vlietzone is de afgelopen tijd al hard gewerkt en is het eerder gemaakte Manifest
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de basis. Dit kan eventueel worden aangevuld met punten van de Vlietzonebewoners.
Zowel het wijkpanel als Vlietvaardig en
de ondernemersvereniging waren aanwezig, net als een aantal wijkbewoners
en afgevaardigden van de gemeente. Het
gesprek kwam al snel op gang na een
presentatie door Nico Koning, voorzitter van Vlietvaardig. De knelpunten in de
wijk zijn bekend. De oplossing lijkt te beginnen in betere communicatie tussen de

buurt(organisaties) en gemeente. Hoewel
er ook veel successen worden geboekt,
blijft een antwoord op vragen toch soms
lang liggen. Zijn ambtenaren voldoende in
de buurt aanwezig Hebben ze met eigen
ogen gezien wat er in de wijk speelt?
De wijkvisies zullen naar verwachting in
oktober opgeleverd worden zodat de subsidie kan worden aangevraagd. Tot die tijd
zullen opbouwwerker Jos en gebiedswerker Wianka input blijven ophalen in de
Vlietzone. Misschien dat u ze tegenkomt.
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Jelte de Leeuw: “De sportschool is mijn
grootste passie”
Sportschool de Leeuw is een begrip in de Vlietzone én in heel
Leeuwarden en omstreken. Maar liefst 62 jaar bestaat de
sportschool al. Inmiddels runt de derde generatie het bedrijf
dat sinds 1973 aan de Oostergrachtswal is gevestigd. Jelte de
Leeuw doet dit samen met zijn vader Inno.
“Mijn pake, Johan de Leeuw, was vroeger een succesvol voetbaltrainer. En in 1960 maakte hij zijn ambitie waar door zijn eigen sportschool te beginnen”, vertelt Jelte. Die opende zijn pake in Harlingen,
maar hij bleef wonen in Leeuwarden. Tot hij op een zeker moment
een sportschooleigenaar in Leeuwarden sprak, Melle Postema, die
woonde in Harlingen.
Aerobics
Waarom dan niet ruilen van locatie? En dat is gebeurd. “Mijn pake
begon met fitness- en judolessen in een sportschool mét douches.
Dat was in die tijd uniek! Dat was op het adres Achter de Hoven

Kampioenen

74. Daarna kwam aerobics overwaaien uit Amerika en dit werd erg

Sportschool De Leeuw heeft trouwens verschillende kampioenen voortgebracht. Wereld-

populair in Nederland en ook bij ons. Dit leverde in korte tijd veel

kampioen karate Raymond Snel was hier een leerling en later leraar. En ook de landelijke

nieuwe leden op. Maar de grootste groep leden komt voor de judo-

toppers Hendry Thamrin en judoka’s Miranda Wolfslag en Bianca Lyon kwamen voort uit

lessen die wij aanbieden.”

de school van De Leeuw.

Skileraar

Persoonlijk

Jelte heeft nooit de druk gevoeld van zijn familie om ook binnen het

Jong en oud komt naar de Oostergrachtswal om te sporten, velen komen uit de Oranjewijk,

bedrijf te komen werken. “Ik wilde een tijdje skileraar worden en heb

het centrum en de Vlietzone. “We hebben ook leden die hier al veertig jaar lid zijn. Die zijn

een jaar in het buitenland gewoond. Maar dit bleek toch niet mijn

soms inmiddels verhuisd, maar komen nog steeds elke week!”, vertelt Jelte trots. “En we

grootste passie. Dat is toch écht de sportschool”, aldus Jelte.

kennen de mensen bij naam, de sfeer is persoonlijk en gezellig. Dat vinden we belangrijk.”

Aanbod

Jeugdsportfonds

Aan de Oostergrachtswal worden verschillende vechtsporten gege-

De sportschool werkt ook regelmatig mee aan projecten op scholen. “Soms krijgen basis-

ven: karate, jiujitsu, kickboksen, eskrima, aikido en natuurlijk judo.

scholen subsidie waardoor we daar lessen kunnen verzorgen. En gezinnen in de bijstand

Daarnaast kun je er terecht voor bosu (balanstraining), step-aerobics

kunnen een vergoeding krijgen via het Jeugdsportfonds. Als je niet veel te besteden hebt is

en (groeps-)fitness. De school beschikt over vier sportzalen, waarvan

dit een mooie manier om je kind toch te laten sporten.”

één is ingericht als fitnesszaal. Er is een sfeervolle kantine waar je
even bij kunt praten en als het mooi weer is kun je ook gebruikma-

Familiesportschool

ken van het terras.

Sportschool de Leeuw is een echte familiesportschool, hoe meer gezinsleden lid worden,
hoe hoger de korting. Ambities voor de toekomst zijn er zeker. Jelte’s vrouw biedt bij-

Zwarte band

voorbeeld vanaf juli ook yogalessen aan. “Iedereen is hier welkom en een proefles is

Jelte vindt judo een geweldige sport en heeft ruim tien jaar ervaring

geheel gratis. Ik zou zeggen ‘stap gewoon eens binnen’.”

als judoleraar. Momenteel is hij bezig met de opleiding tot judoleraar

Esther De Haan

B, zodat hij binnenkort ook de zwarte band mag examineren. “Er
komen veel verschillende aspecten bij judo kijken, niet alleen het
fysieke. Maar ook respect voor elkaar hebben, grenzen aangeven,
rekening met elkaar houden en discipline. En ook etiquette zoals de
nagels kort houden en schoon de mat op komen.”
Dynamisch
Jelte weet dat kinderen soms met een reden naar de judolessen komen. Een kind met een teveel aan energie leert juist om dit in goede
banen te leiden. En een kind dat juist heel rustig is, kan zichzelf door
de judo meer profileren. “Dat maakt mijn werk als judoleraar juist zo
dynamisch. Het gaat niet alleen om de juiste techniek”, vertelt Jelte.
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Kort nieuws uit de wijk

Omruilactie biobakken

ler.” Wie geen plantje heeft om te ruilen mag

In januari meldde wethouder De Haan dat

Bewoners in de Vlietzone hebben in maart

ook een donatie doen. Daarnaast zijn ook

dit enkele maanden kon duren omdat dit

en april een nieuwe biobak gekregen. De

bloempotjes van harte welkom.

oude kon weer worden ingeleverd. Omrin

juridisch geregeld moet worden. Tot op
heden is er nog niets veranderd. De zaak

heeft nieuwe inzamelwagens aangeschaft

Geen schot in zaak illegale verhuur

speelt al sinds augustus 2020 toen een ver-

en de biobakken zijn hierop aangepast.

De pandjesbaas van Cornelis Frederiks-

gunning werd aangevraagd om de woning

straat 1 moet stoppen met het verhuren

op te splitsen. Omwonenden trokken al aan

Plantenbieb

van appartementen. Dat meldden we eer-

de bel in 2019 toen bleek dat de woning

Aan het Cambuursterpad nummer 54 vind

der al in de voorjaarseditie. Echter, de ap-

werd opgekocht door een huisjesmelker.

je Plantenbieb De Geheime Tuin. Half mei

partementen worden nog steeds verhuurd.

werd deze plantenbieb geopend en sinds-

De gemeente legt een dwangsom op aan

Bordje

dien kun je er stekjes of planten ruilen of

de verhuurder om deze illegale situatie te

Kunstenaar en wijkbewoner Eddy Sikma is

doneren. Bewoonster Juanita Koopal zorgt

stoppen en hij moet het pand terugbren-

trouwe klant bij Snackbuffet het Vliet. Hij

ervoor dat alles er piekfijn uitziet. “Ik heb veel

gen tot één woning. In de Vlietzone is het

verraste de eigenaar, Sjors Feenema, met

aanloop op deze plek. Voorheen woonde ik

namelijk niet meer toegestaan om wonin-

een pentekening van de snackbar op een

in Camminghaburen en daar is het wat stil-

gen op te splitsen.

kartonnen bordje.

Doneeractie voor MS-behandeling
Ryszard: Help mee!
Ryszard Bolechowski (53) is geboren in Polen maar woont al dertig jaar in Leeuwarden. Samen met zijn vrouw Myon heeft hij de
Yogastudio Samtosa aan het Noordvliet. Ryszard is kunstenaar en
yogadocent. In zijn gezonde jaren heeft hij het karakteristieke pand
verbouwd en het echtpaar woont boven de studio. In 2017 is onverwacht Multiple Sclerosis (MS) geconstateerd bij Ryszard, een
aandoening aan het centrale zenuwstelsel.
En in de afgelopen jaren is de gezondheid erg achteruit gegaan.
Inmiddels maakt hij gebruik van een rolstoel en yogalessen verzorgen doet hij steeds minder. De hulpbehoevendheid wordt groter, ondanks de positieve levensinstelling. Hulp vragen vindt onze
wijkbewoner moeilijk maar nu is er toch een moment gekomen
dat hij geen andere oplossing ziet. In Mexico is een behandeling
beschikbaar die progressieve MS stop kan zetten door middel van
een stamceltransplantatie. Deze operatie wordt niet vergoed.
Het complete bedrag dat hiervoor nodig is is 60.000 euro. Inmiddels is meer dan de helft van het geld bijeengebracht door midJaargang 13

nummer 2

del van een doneeractie. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Dan
kunt u geld overmaken op rekeningnummer NL34 INGB 0675 0756
61 t.n.v. de Stichting Help Ryszard met MS. Alle beetjes helpen! Of
neem een kijkje op de website helpryszardmetms.nl
(Foto: Simon van der Woude)
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Kinderen in
de wijk
De zusjes Mila en Evi wonen in de
Lombokstraat, net als Masonna en
haar broertje Masam. De kinderen
spelen graag met elkaar. Ze plukken
madeliefjes, fietsen door de buurt,
stoepkrijten en spelen in de nabijgelegen voetbalkooi. Mila en Evi wonen
al vier jaar in de straat en waren de
eerste bewoners. Masonna en haar
broertje zijn vorig jaar naar de OostIndische buurt gekomen en vermaken
zich hier prima.

Buurthuis Welgelegen zoekt versterking
Vacature penningmeester

Vacature activiteitenbegeleider

Binnen ons bestuur zijn wij op zoek naar een nieuwe penning-

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die affiniteit hebben met het

meester. Als penningmeester houd je onder andere

bedenken en zelfstandig organiseren van activiteiten voor diver-

de financiële administratie bij voor het buurthuis

se groepen binnen het buurthuis. Denk hierbij aan bijvoorbeeld

en maak je jaarlijks een balans op voor de ge-

organiseren van kinderactiviteiten zoals een disco of bingo. Je

meente. Wij zoeken een persoon met enige

werkt samen met andere vrijwilligers en het bestuur om de ac-

ervaring. Beschik jij over een goed financieel

tiviteiten uit te voeren. Wij zoeken personen die enige ervaring

inzicht en ben je een aantal uur per week

hebben met het (zelfstandig) organiseren van activiteiten en af-

beschikbaar om deze taak binnen ons be-

finiteit hebben met diverse groepen mensen. Ben jij een aantal

stuur te vervullen? Neem dan contact met

uur per week beschikbaar om ons team te versterken? Stuur

ons op! Stuur een mail met motivatie naar

een mail met motivatie naar buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl

buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl

Meditatie- en healingscirkel
Op zondag 26 juni geven Renate Veenings en Matthijs Nicolai een meditatie- en healingscirkel in buurthuis Welgelegen
te Leeuwarden.
Voor de meditatie maken ze gebruik van een zogeheten Urimen Bron-Code stoel. “Door deze stoelen in een cirkel te zetten
ontstaat er een krachtig energetisch veld, een lichtmatrix”, vertelt
Matthijs. Tijdens de meditatie kan je een intentie voor jezelf zetten. Renate: “Geleidelijk zal de meditatie overgaan in een healing waarbij energetische blokkades worden opgeheven en oude
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belastende patronen losgelaten mogen worden. Door de Urimen Bron-Code stoelen kan dit zowel op fysiek- als ziels-niveau.
Wij begeleiden dit om dit liefdevol los te kunnen laten.” Bij elke
meditatie- en healingscirkel wordt een thema meegegeven, dit
keer is het thema blokkades in dit leven.
De tijden zijn: van 12.30 tot 14.00 uur en van 14.30 tot 16.00
uur. De kosten zijn 17, 50 euro via een betaalverzoek en 20 euro
aan de deur. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar info@
fanneno.nl
Jaargang 13
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Nieuws van het wijkpanel
Wijkpanel Vlietzone is de afgelopen periode regelmatig in
de media te zien geweest. In het programma Hjoed van
Omrop Fryslân was op 10 mei te zien hoe het wijkpanel
samen met stichting Vlietvaardig zich hard maakt om de
bomen van Bosk ook naar de Vlietzone te krijgen. Maar
ook Leo TV Middelsé had op 12 april een uitzending over
het bezoek van minister Hugo de Jonge aan onder andere
onze wijk. Het wijkpanel heeft samen met Vlietvaardig de
minister een goed beeld geschetst van de uitdagingen die
de wijk kent en wat wij denken dat de wijk nodig heeft.
Wie zijn de leden van wijkpanel Vlietzone?
Het laatste jaar zijn er een aantal nieuwe leden bij het
wijkpanel aangesloten, maar helaas zullen er ook een paar
vertrekken deze de zomer. Onlangs is bestuurslid Nanne
de Vries gestopt na twintig jaar inzet. Met als kroon op zijn
werk: het heropenen van buurthuis Welgelegen zo’n zeven
jaar geleden samen met twee andere buurtbewoners. Ook
hier stopt hij nu als bestuurslid. Esther de Haan overhandigde een bos bloemen aan De Vries als dank voor zijn
jarenlange betrokkenheid en inzet voor de buurt.

Vanwege het vertrek van bestuursleden zoekt het wijkpanel
nieuwe leden, om samen verder te bouwen aan een betere
wijk. Ben jij enthousiast? Heb je leuke ideeën? Ben je graag
het aanspreekpunt voor buurtbewoners en gemeente? Én
vind je het niet erg om af en toe te vergaderen?
Dan mag je contact opnemen! Of, heb je een leuk (eenmalig)
initiatief in de wijk waar je financiële middelen voor nodig
hebt? Dan kun je ons altijd vragen wat er mogelijk is.
Stuur een mailtje naar info@vliet-zone.nl. Volg ons op Facebook of op Instagram door te zoeken naar wijkpanel Vlietzone.

Vlnr: Ruud Fransz, Claudia Swart, Janny Schulp, Pietsje de
Groot, Marit Bamboe, Lara Banning, Esther de Haan.

Even buurten
Marja Oosterveen woont op het hoekje in de
Evertsenstraat. Ze heeft een grote tafel in de tuin
staan en dit is een ontmoetingsplek voor de buurt.
“Als het mooi weer is zitten we vaak even bij elkaar”, vertelt Marja. De buren zijn ook bezig met
de aanleg van een moestuin. “Ook leuk voor de
kinderen. Zo leren ze wat over de natuur en kunnen we binnenkort onze eigen aardbeien eten.”
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De Groningerstraatweg
In wezen is deze drukke doorgaansweg de
scheiding tussen Oldegalileën/Bloemenbuurt en het zuidelijke gelegen Oud-Oost.
Ooit moest je – via datzelfde Oldegalileën
en later via de Lekkumerweg - langs een
sintelweggetje richting het oosten van de
provincie. Bij het huidige Tietjerk (Bos
van Ypey) was daar de primitieve verbinding met Groningen. In de 19e eeuw is de
straatweg naar Groningen aangelegd. Vanaf de huidige Hoeksterpoortsbrug, het Oud
Tolhuis, waarna de weg naar de ‘Groote
Wielen’ oostwaarts werd aangelegd.
Het was een klinkerweg, omzoomd met een
bomenrij, die karakteristiek is afgebeeld op
foto’s van rond 1900. Het Werkmanslust, een
vijftal straatjes met rug-aan-rug woningen,
was in 1872 het eerste complex dat langs de
toen nog landelijke weg werd gebouwd. Precies honderd jaar heeft deze buurt het ‘uitgehouden’. Het huidige Werkmanslust is na
1972 gebouwd.
Langzamerhand werd de straatweg bebouwd
met onder- en bovenwoningen aan beide zijden van de weg. De jaren ‘30 van de vorige
eeuw. Maar eveneens herenhuizen. De bekende architect Piet de Vries heeft een aantal kenmerkende huizen ontworpen. Zo werd
de weg langzaam volgebouwd, tot aan het
Tolhuis toe. Pas later verrezen de wijken aan
weerszijden.

De Canadezen op de Groningerstraatweg, 15 april 1945 (Foto: Pieter Stallinga)

behouden. Eerder heb ik gerefereerd aan het bezoek dat de kleine- latere koningin Wilhelmina met haar moeder, de regentes Emma, aan Werkmanslust
bracht. Het zangkoor van de werkliedenvereniging ‘Help nu Zelven’ zong
hen toe. “Wat roept u uit uw zomerrust, voor een bezoek aan Werkmanslust.
In ’t Noord des lands gelegen, ’t is liefde voor den werkmansstand. Vorstin,
wij kusten u den hand. Hield eerbied ons niet tegen.”
De drukke straatweg anno nu heeft een andere dynamiek. Ambulances,
politiewagens en voornamelijk bussen richting Hardegarijp en verder. De
plek, de plaats blijft. Dat is hetzelfde. Al had nu ook de mooie bomenrij niet
misstaan.
Eddy Sikma

De Bloemenbuurt is in de jaren ‘30 tot stand
gekomen. De Azaleastraat en omstreken. Architect H. Nieuwland bouwde de karakteristieke buurt. De gele steensoort en de open
architectuur waren voor de volkswoningbouw
van die tijd vrij uniek. Toen in 1945, bij de
bevrijding de Canadezen vanuit oostelijke
richting de stad binnenkwamen, stond de
bomenrij er nog. Tanks temidden van de bomen de foto’s zijn bekend. Later is de rijweg
verbreed, kwamen er fietspaden en verkeersstroken voor de parkeergelegenheid. De verbindingsweg werd uitvalsweg.
Niettemin heeft de straatweg zijn eigenheid
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Werkmanslust/Groningerstraatweg rond 1900. (Postma Sz., J., Leeuwarden)
(Foto’s: Historisch Centrum Leeuwarden.)
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Agenda Buurthuis
Welgelegen

Prijswinnaar

Joyce Derks uit de Insulindestraat is de winnares van

Maandag
19.30 - 21.30

de vorige ‘waar is dit?’. Het ging om een garagedeur

Popkoor Zing! (om de week)

in de Balistraat. Ze mocht een cadeaubon van de
Etos in ontvangst nemen ter waarde van 10 euro.

Dinsdag
13.30 - 16.30
19.00 - 23.00

Hobbyclub
LMG Spellenclub

Waar is dit?

Woensdag
10.30 - 12.00 Koffieochtend
19.30 - 22.00 	Zomerdansen Linedance tot september
		entree 2,50
Zaterdag
10.00 – 12.00 	Charleston dansen
De bingo, het klaverjassen en de spellenavond beginnen
in september weer.
Zaal huren? Mail ons: buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl
Volg ons op Facebook.

Dit is de nieuwe raadplaat. Weet u waar dit is? Stuur het
antwoord met uw adresgegevens naar wijkkrant@vlietzone.nl en maak ook kans op een cadeaubon.

Bingo in
welgelegen
Elke tweede en vierde vrijdag
van de maand wordt er een bingo georganiseerd in buurthuis
Welgelegen. Zo ook op vrijdag
13 mei. Deze bingo trok ongeveer

twintig

belangstellenden

die genoten van een hapje en
een drankje en de gezelligheid.
Nu volgt er een zomerstop en op
vrijdag 23 september is iedereen
weer welkom!
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Meer dan een expositie
Van 9 tot en met 18 april was er een pop-up expositie in
de voormalige werkplaats van Roelof Lens aan de Cornelis Frederiksstraat. Naast siersmeedwerk en gereedschappen van Roelof waren er schilderijen te zien van de Nederlands-Zweedse kunstenaar Paul Breddels.
De expositie bleek dagelijks veel enthousiaste bezoekers te trekken. De charme van de ongepolijste ruimte, het donkere smeedwerk van Lens en de kleurige schilderijen van Breddels bleken
een prachtige combinatie en elkaar te versterken.
Het was meer dan alleen een expositie. Het werd een plek waar
mensen elkaar ontmoetten, verhalen vertelden, spontaan muziek
maakten en waar buurtbewoners elkaar leerden kennen. Kortom,
een positief en verbindend initiatief in onze wijk.

Hugo De Jonge
verrast Vlietzone
met bezoek
Minister van Volkshuisvesting Hugo de
Jonge bracht op maandag 10 april een
bezoek aan de Vlietzone. Nietsvermoedende passanten en bewoners keken
verbaasd op toen ze De Jonge voorbij
zagen komen.
Hij liep, met de fiets aan de hand, van het
Vliet naar de Willem Lorestraat en liet zich
voorlichten door afgezanten van Vlietvaardig en het wijkpanel. De reden van
zijn komst betrof het onderwerp duurzaamheid.
Er is namelijk veel geld beschikbaar
voor het verduurzamen van particuliere
woningen in Oud Oost. Ook werd gekeken naar hoe wijken samen met de
gemeente proberen problemen aan te
gaan. Problemen met bijvoorbeeld overlast doordat er veel zorgaanbieders in de
wijk zijn gekomen, zoals in de Vlietzone.
Of de negatieve invloed van het groeiend
aantal huisjesmelkers en het daarmee
gepaard gaande achterstallig onderhoud
van woningen. De Jonge ging diezelfde
dag ook naar Bilgaard en het Spoordok.
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zomerpuzzel
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Horizontaal
4. Zandkust
7. Roofdier in Afrika

8. Gedroogd gras
12. Zonnescherm
13. Een steltloper (vogel)
16. In de natuur eten
17. Kampeerterrein
19. Fries Waddeneiland
20. Opbrengst
21. Achter het net ?
22. Zomerse lekkernij
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Verticaal
1. Vervoermiddel
2. Limonadesiroop
3. Weerlicht
5. Aangeschoten
6. Drijven
9. Wereldzee
10. Rode vrucht
11. Zomerbloeier
14. Muziek uit Jamaica
15. Woonwinkel op het Vliet
18. Vliegtuigloods
21. Hoog water
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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 die
de grote verscheidenheid
aan aanbod laten zien rond
en aan het Cambuurplein.
Ruyterverf is nu Verfspot en
Toko Guba zijn zijn al vele
jaren een prachtige aanvulling op het gevarieerde winkelaanbod rond het
leukste en gezelligste winkelplein van Leeuwarden!

En wat te denken van het uitgebreide assortiment aan producten die u bij Toko Guba
kunt kopen. Heerlijke verse groente en fruit en achterin de winkel kunt u de maaltijd
compleet maken met vlees. 100% halal natuurlijk. U vindt ons op het Cambuurpein.
Kom eens langs in onze winkel en verbaas u over de ruime keus.

RUYTERVERF
VERFSPOT!

IS

NU

Sinds 2000 kende je ons misschien als
RuyterVerf, dé verfwinkel van noord Ne-

Brent begon als vakantiekracht bij Verfspot en volgt inmid-

derland met filialen in Leeuwarden en

dels een deeltijdopleiding tot Retail manager aan het MBO in

Groningen. In de jaren daarna zijn we

Leeuwarden. De praktijkuren volgt hij bij Verfspot.

ook gestart met onze online verfwinkel
Verfspot.nl en in 2022 namen we de

“Er zijn nog een heleboel dingen te leren, dus ik ga eerst gewoon

grote stap om de RuyterVerf winkels en

goed opletten, veel luisteren, en meedraaien natuurlijk!”

Verfspot.nl webwinkel beide onder te
brengen onder de naam Verfspot.

Verfspot.nl • Ruyterweg 22 • 058-2167120

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.

