
Jaargang 13 - Winter 2022

Deze editie: 
kinderen in de wijk warme woonkamer 
kerstversiertoer dress for succes 
bosk bomen kort nieuws uit de wijk
wijkpanelnieuws sint maarten nieuw bestuur

Het wijkblad voor: Zeeheldenbuurt • 
Indische buurt • Molenpad • Welgelegen



C o l o f o n
Redactie:
Renate Huisman

Redactieadres: 
wijkkrantvlietzone@gmail.com

Verspreiding: vrijwilligers

De wijkkrant is ook digitaal te 
downloaden via de website 
www.vliet-zone.nl

oplage: 3000 exemplaren

Kopij: insturen voor 22 februari 2023

ontwerp, vormgeving en druk:

FE Druk Leeuwarden

www.fedruk.nl / info@fedruk.nl

Voor vragen over adverteren kunt u 

contact opnemen met Sierk Hondema

sierk@fedruk.nl of 06 29 428 326

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

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

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

van De ReDactie

Beste wijkgenoten,

De feestdagen staan voor de deur. in onze vlietzone is menig voor-

tuin alweer versierd met lichtjes. in deze laatste editie van 2022 

kun je lezen over de Warme Woonkamer. De energieprijzen zijn 

hoog, daarom hebben veel mensen de kachel een graadje lager 

staan. in deze woonkamers is eenieder welkom voor wat gezellig-

heid, een bakje koffie en warmte. 

We namen een kijkje bij Dress for Succes in emmastate en ook het 

wijkpanel laat weer van zich horen. Op 11 november gingen veel 

kinderen met hun lampion langs de deuren. in deze wijkkrant een 

leuk foto-overzicht. Bij Buurthuis Welgelegen is het bestuur uitge-

breid en we kwamen een sportieve wijkbewoner tegen die ook in 

de winter het water op gaat. 

We wensen u in ieder geval veel leesplezier toe en een sportief, 

gezond en gezellig 2023!

De redactie

Renate Huisman

KinDeRen in De WijK
Sinds drie jaar wonen tiki en Quali aan de 1e Rembrandtdwarsstraat. “We woon-

den daarvoor in vietnam”, vertelt de moeder en ik moet nog steeds wennen aan 

de koude winters hier.” De kinderen hebben nog een jonger zusje en ze gaan 

naar dezelfde school als Zoey en noa (zus en broer) die aan de accamastraat 

wonen. ella woont aan de Rembrandtstraat en gaat ook naar de Kinderkoepel. 

Bijna elke dag spelen ze met elkaar in de speeltuin het Bennerpark. “een prach-

tige plek waar ze zich lekker kunnen uitleven”, aldus de ouders.
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sint maarten
Op 11 november gingen veel kinderen bij de deuren langs met hun lampion. Ook in Welge-

legen, de indische Buurt, de Zeeheldenbuurt en het Molenpad werd er volop gezongen. veel 

wijkgenoten hadden wat lekkers in huis gehaald om uit te delen. 
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DReSS fOR SucceS: 
een WinKel ZOnDeR KaSSa in eMMaState
Bij Dress for Succes word je kosteloos voorzien van 

een nette en mooie outfit, zodat je zelfverzekerd 

een goede eerste indruk maakt tijdens je sollici-

tatiegesprek. Dit is bedoeld voor mensen met een 

uitkering of minimum inkomen die op zoek zijn 

naar werk, vrijwilligerswerk of een stageplaats.

Dress for Succes zit sinds tien jaar in het voormalig PeB 

gebouw emmastate aan de emmakade. in oktober is de 

‘winkel’ verhuisd van de linker naar de rechter vleugel. Ooit 

is het begonnen als een vrijwilligersorganisatie in amerika, 

maar nu heeft het een wereldwijd netwerk, vertelt Hilly de 

vries. “in nederland zijn er elf vestigingen.” Drijvende krach-

ten in leeuwarden zijn vijf bestuursleden en zes vrijwilli-

gers, waaronder Hilly de vries en annie Kluitenberg.

Klanten komen via het uWv of de gemeente terecht bij 

de organisatie. Ook kun je zelf contact opnemen om een 

afspraak te maken. De winkel is geopend op woensdag 

en donderdag. tijdens een bezoek wordt er alle tijd geno-

men om de juiste outfit aan te meten. “je wordt van top 

tot teen aangekleed, inclusief schoenen en accessoires”, 

aldus annie. “als iedereen tevreden is over de outfit krijgt 

de klant deze gratis mee.”

De prachtige collectie aan kleding krijgt men gedoneerd 

van winkelketens maar ook van particulieren. Dress for 

Succes wordt verder al jaren ondersteund door onder meer 

de gemeente leeuwarden. De vrijwilligers zijn kritisch op 

wat er in de winkel komt te hangen. “De kleding moet net-

jes en trendy zijn. Ook hebben we kleding van exclusieve 

merken. Het is maar net welke maat je hebt, waar je je lek-

ker in voelt en wat past bij de baan waar je op solliciteert.”

als een klant tevreden de deur uit stapt, dan wordt er na zes weken 

gebeld om te horen hoe men het bezoek ervaren heeft. en krijg je 

de baan waarnaar je solliciteert? Dan mag je nog een keer langsko-

men voor een tweede outfit. “Het is soms moeilijk voor te stellen dat 

mensen geen nette kleding hebben voor een sollicitatiegesprek. toch 

komen er wekelijks klanten die de eindjes maar net aan elkaar kun-

nen knopen. Dan heeft het kopen van kleding geen prioriteit.”

“Daarom is het voor ons fantastisch om te kunnen helpen in zo’n si-

tuatie”, vertelt annie. “niets is fijner dan iemand te zien stralen door 

mooie kleding.” annie en Hilly merken ook dat goede kleding iets doet 

met het zelfvertrouwen van de klant. “al krijgt de klant de baan niet, 

dan raakt men wel enthousiast om meer te ondernemen.” naast het 

advies in de winkel geven de vrijwilligers van Dress for Succes ook 

presentaties bij organisaties. Boek je zo’n presentatie dan krijg je een 

avond vol kleding- en stylingadvies. voor meer informatie zie de web-

site dressforsucces.nl 

Met de kou van de winter voor de deur en de onzekerheid rond stookkosten leek het Het leger de Heils een goed idee om Warme 

Woonkamers open te stellen. voor de vlietzone  hebben Solidair friesland, de kerken, het netwerkcentrum, Buurthuis Welgelegen 

en het jabixhûs de koppen bij elkaar gestoken. in deze Warme Woonkamers kun je een bakje koffie drinken, een spelletje doen of 

creatief bezig zijn. Ook kun je je laptop meenemen om hier wat te werken. Wie het ook wel leuk vindt om gastheer of gastvrouw 

te zijn kan zich aanmelden als vrijwilliger bij de locaties.

Het Warme Woonkamer-schema binnen onze wijk is als volgt:

netwerkcentrum de Klomp, insulindestraat 27         Ma-do 10.00-16.00 uur, vr 10.00-12.00 uur

Buurthuis Welgelegen ,Willem lorestraat 36    Wo 10.30-12.00

vrij evangelische Gemeente, Zuidvliet 14                 Wo 13.00-17.00 (vanaf 7 dec.)    

Solidair friesland in jabixhûs, vijverstraat 2                  vr 10.00-1700 (vanaf 9 dec.) 

Op de website www.soldairfriesland.nl staan alle Warme Woonkamers  voor de hele stad.

WaRMe WOOnKaMeRS in De vlietZOne
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nieuWe BeStuuRSleDen BuuRtHuiS WelGeleGen

Sinds oktober is het bestuur van Buurt-

huis Welgelegen uitgebreid met jelmer 

terwal (secretaris-penningmeester) en 

annemiek Hoogenberg (algemeen be-

stuurslid). Samen met claudia Swart 

(voorzitter) en de algemene bestuursle-

den Bonny veenstra en Herro Orsel is er 

weer een voltallig bestuur. jelmer en an-

nemiek wonen sinds acht jaar in de wijk, 

eerst in de 3e Rembrandtdwarsstraat en 

sinds enige tijd in de Willem loréstraat. 

Het bestuur zet zich in voor een renova-

tie van het buurthuis zodat dit energie-

zuiniger wordt. Daarnaast wil  het wijk-

centrum zich meer richten op culturele 

en culinaire activiteiten.

veRHalen Bij Het jaBixHûS
Op 18 november deed jabixhûs voor de tweede keer mee aan de verhalenavond. 

Met vier vertellers was er een afwisselend programma. Zo vertelde jan Hibma uit de 

indische buurt over zijn fietstocht naar Santiago, Marjan Beuker over hoe ze kunste-

naar was geworden en Roelof Santing over zijn recente reis naar de Oekraïne. lieuwe 

Bijleveld van jabixhûs verhaalde over zijn Sinterklaaspapier-verzameling. De zeventig 

bezoekers bleven geboeid 

naar alle vier verhalen luis-

teren. Ook deed jabixhûs 

mee aan het Huiskamer 

filmfestival van 13 tot 16 

oktober met vijf filmpro-

gramma’s. Dankzij de bij-

geleverde gesprekskaartjes 

kwamen er mooi gesprek-

ken uit voort. 

eind november werd een deel van de Saskiastraat en de Willem lorestraat opge-

broken. De elektriciteitskabel is hier verzwaard omdat er steeds meer stroom langs 

moet. Dit gebeurt op veel plekken, mede door de toename van zonnepanelen en 

warmtepompen. Ook in de 3e en 4e Saskiadwarsstraat is de straat eind november 

opgebroken om een nieuwe elektriciteitskabel aan te leggen. liander zal vervolgens 

nieuwe huisaansluitingen aanbrengen bij de aanwonenden van de straten.

nieuWe eleKtRiciteitSKaBelS

OOSteRGRacHtSWal
Op de Oostergrachtswal vonden de af-

gelopen tijd werkzaamheden plaats. er 

is een nieuwe bestrating aangebracht, 

er zijn nieuwe putten aangelegd en ook 

worden er nieuwe bomen geplant. voet-

gangers en fietsers konden nog gebruik-

maken van de stoep, auto’s werden om-

geleid. De werkzaamheden worden in 

december afgerond.
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Op vrijdag 28 oktober was het 

Halloween in Buurthuis Wel-

gelegen. Zo’n dertig bezoekers 

kwamen eng uitgedost naar het 

buurthuis dat volop in stijl was 

aangekleed. 

Bosk-bomen bij Bennerpark

Op vrijdag 11 november zijn er vier Bosk-bomen geplant bij speeltuin het Bennerpark. Ook wijkwethouder natha-

lie Kramer was hierbij aanwezig. Het gaat om twee vogelkersen en twee Himalayaberken. voordat deze bomen 

werden geplant zijn er drie bomen weggehaald. “Dit waren slechte bomen”, aldus tjalling landman. “twee bomen 

waren al eerder verwijderd en kortgeleden is een kastanjeboom gerooid. Deze kastanje groeide heel slecht, hij had 

ook al geen top meer. De twee nieuwe soorten passen hier goed op de plek.”

Opknapbeurt

Het Bennerpark zelf wordt ook nog 

kleinschalig opgeknapt, waarschijnlijk 

eind 2023. Dan worden in de speel-

tuin ook twee nieuwe bomen geplant. 

Overigens is de gemeente in heel Oud 

Oost op zoek naar geschikte plekken 

om Bosk-bomen te planten. De groot-

ste uitdaging hierbij ligt ondergronds, 

aldus landman. vlietvaardig heeft 

ruim twintig beoogde locaties aan-

gegeven. langs de Oostergrachtswal 

worden oude bomen vervangen voor 

nieuwe en in het vijverparkje vindt 

ook herplant plaats.

in en rond het kleine Bennerparkje, 

zo’n 80 bij 30 meter groot, staan trou-

wens zes afvalbakken voor honden-

poep waarvan drie in het gedeelte waar geen honden mogen lopen, meldde de lc half november. Dat is volgens 

de gemeente niet de bedoeling. Ook is de gemeente, volgens eigen zeggen, bezig met een ‘transitie’ naar ‘alles in 

een bak’. Dat wil de gemeente ook in het Bennerpark doorvoeren. Ondanks dit grote aantal hondenpoepbakken 

laten veel hondeneigenaren de poep nog altijd liggen.

Bomen
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nieuws van het wijkpanel 

energietoeslag

Het wordt koud en de energieprijzen zijn enorm hoog. via de 

gemeente kunnen bewoners met lage inkomens eenmalig een 

energietoeslag krijgen van 1300 euro. Het aanvraagformulier en 

meer informatie is te vinden via www.leeuwarden.nl/uitkering/

energietoeslag/

Brandbrief aan B&W

in de vorige wijkkrant gaven we al aan dat de onrust en het aantal 

signalen m.b.t. overlast toegenomen is in de wijk. De aandacht 

voor de vlietzone vanuit de politiek en gemeente is voor ons niet 

zichtbaar. Daarom is half september een brandbrief gestuurd. Ge-

meenteraadslid Mirka antolovic is in oktober aangeschoven en er 

zijn opnieuw gesprekken gevoerd met de projectleider van het 

plan van aanpak vlietzone. via deze weg hebben we de aandacht 

vanuit de gemeente weer op scherp gezet. aan bewoners het ver-

zoek om elke vorm van overlast te melden via de Whatsapp (06-

43365223) en bel bij ernstige incidenten rechtstreeks de politie. 

nieuwe wethouder

Begin november hebben we kennisgemaakt met de nieuwe wijk-

wethouder nathalie Kramers. Ook met haar is gesproken over de 

belangrijkste problematieken in de wijk. in de eerste plaats over de 

invoering van Diftar en de afvaldump. Wij hebben duidelijk gemaakt 

dat onze wijk hiervoor ongeschikt is. Wij vrezen dat de wijk een nog 

grotere stortplaats wordt van afval door invoering van dit systeem. 

Daarnaast is gepraat over de overlast door huisjesmelkers, 

de grote druk op de wijk door de vele zorginstellingen en de 

overlast die vooral veroorzaakt wordt door cliënten van Strong 

iD. als wijkpanel zijn we te veel bezig met zaken die eigenlijk 

op het bordje van de gemeente horen. We hebben aangege-

ven juist bezig te willen met de mooie dingen van de wijk en 

het organiseren van activiteiten en het creëren van verbinding. 

fotoproject

in dat kader zijn we bezig een gratis fotografiecursus te orga-

niseren onder leiding van een professionele fotograaf. Deze 

cursus wordt na schooltijd aangeboden voor een beperkt aan-

tal kinderen op de Kinderkoepel. De resultaten van de eind-

opdrachten worden geëxposeerd. een flyer wordt binnenkort 

verspreid op school. Wees er snel bij want vol is vol. Diezelfde 

fotograaf heeft zijn studio in de vlietzone en gaat portretfoto’s 

maken van bewoners van verschillende leeftijden en culturele 

achtergronden. alle foto’s gezamenlijk vormen een expositie 

door de wijk die voor begin juni 2023 gepland staat. 

theatervoorstelling Bingo

in februari wordt er in buurthuis Welgelegen een hele bijzon-

dere Bingo-avond georganiseerd. informatie volgt binnenkort, 

houd facebook in de gaten! 

Het wijkpanel wenst jullie fijne feest-
dagen toe en alle goeds voor 2023.

(Foto: GroenLinks) Nathalie Kramers.

Kijk je ook wel eens van die filmpjes op insta of tiktok hoe mensen van de gewoonste groenten iets feestelijks maken? Bijvoor-

beeld een bloem van rode ui, een vlindertje van tomaat of een kerstboompje van komkommer? Kom gezellig langs op 24 decem-

ber om wat trucjes te leren om je familie met Kerst  te verrassen met een mooi versierde salade, een grappige snack  of een mooi 

toetje. Bij het jabixhûs aan de vijverstraat 2 mogen zowel kinderen als volwassenen tussen 10.00 en 15.00 uur gezellig langsko-

men. Wij zorgen voor voldoende groente en fruit en materialen en natuurlijk een gezellig kerstsfeertje. De hele kerstperiode staat 

er trouwens een grote kerststal voor het raam. Meedoen is gratis. als je een uurtje wilt helpen, graag! Meld je even via jabixhus@

gmail.com 

OP De KeRSt-veRSieRtOeR
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‘welgelegen’, de saskiaBuurt

Tegen het Vliet ‘aangeklemd’. Dat was en 
is de Saskiabuurt. Ontworpen door archi-
tect W.C. de Groot. We hebben het over 
de zuidzijde van het Vliet. Toch was de ar-
chitect al eerder actief in wat nu de Vliet-
zone heet, namelijk aan de noordzijde. 
In 1908 werd hier naar zijn ontwerp de 
Oud-Indische buurt gebouwd. De straat-
namen verwijzen hier ook naar. De Su-
matra-, Java-, Borneo- en Celebesstraat. 
Koloniale geschiedenis van wat ooit Ne-
derlands Indië heette.

in 1901 was in nederland de woningwet 
aangenomen. De erbarmelijke woonom-
standigheden moesten worden bestreden 
met volkswoningbouw. voor leeuwarden 
was dit de opgerichte ‘Woningbouwver-
eeniging leeuwarden’ die deze hand-
schoen oppakte. in 1909/1910 kwam het 
vervolgproject op de indische buurt tot 
stand: De Saskiabuurt. 

naamgever was de ‘friese’ vrouw van de 
beroemde Rembrandt van Rijn waarmee 
zij in de 17e eeuw te Sint annaparochie in 
het huwelijksbootje was gestapt. in Oud 
Oost zijn de namen vernoemd naar friese 
schilders. Huizum-West kent de straatna-
men die vernoemd zijn naar de ‘Holland-
se’ schilders. via Saskia is Rembrandt dus 
in Oud-Oost beland.

naast de Saskiabuurt hebben we de 
- inderdaad - Rembrandtstraten, de 
puntdakenbuurt. De 1e, 2e en 3e Rem-
brandtdwarsstraat. Karakteristiek. Ook 
de Saskiadwarsstraten zijn van nummers 
voorzien: de 1e tot en met de 6e Saski-
adwarsstraat. Ooit heb ik in de 4e mogen 
wonen. let eens op de gevels en de dak-
kapellen. ieder straatje heeft zijn eigen 
variatie. Hierin was architect De Groot zijn 
tijd ver vooruit, en dit voor de toenmalige 
volkswoningbouw.

De meest westelijke straat is de Straat van 
Welgelegen, genoemd naar het scheeps-
werfje dat ooit aan het vliet lag. Op die 

De 4e Saskiadwarsstraat, gezien vanuit de Straat van Welgelegen, rond 1973. 
Bron: HCL.

plek staat nu een ‘fonkelnieuw’ appartementencomplex, overigens -het moet ge-
zegd worden- in een evenwichtig klassieke stijl. 

een zeer kenmerkend buurtje, zo mogen we de Saskiastraten wel noemen. nog één 
keer heeft architect De Groot daarna een kans gekregen. Dit was de Hollanderwijk, 
gebouwd in 1914/1915. Het is het enige arbeidersbuurtje dat op de Rijksmonumen-
tenlijst is geplaatst. volkswoningbouw, dat was destijds een goede zaak. nu is het 
er goed wonen.

Eddy Sikma
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agenda buurthuis 
welgelegen

Maandag
19.30-21.30 Popkoor Zing! (Om de week)
Dinsdag
13.00-15.00 Sollicitatieclub & creatief
19.00-23.00 lMG spellenclub
Woensdag
10.30-12.00 Bakkie Welgelegen
19.45-23.00 country linedance
Donderdag
14.00-16.00 Babbelgroep (Om de week)
19.30-23.00 Klaverjassen
Vrijdag
13.45-16.00 Bingo (2e & 4e week)
19.00-23.00 Spellenavond
Zaterdag
10.00-12.00 charleston & lindy hop
Zondag 13.00-16.00 creatieve middag Stichting Maakt 
(Om de week)

Wil je meedoen met één van de activiteiten of een zaal hu-
ren? Stuur een mailtje of stap gewoon binnen. contact via 
buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl of kijk op facebook. 

babbeluurtje 
Op donderdagmiddag (om de week) van 15.00 tot 16.30 
uur kun je terecht in buurthuis Welgelegen voor het zo-
geheten Babbeluurtje. Het is bedoeld voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking die op zoek zijn naar 
gezelligheid, sociaal contact en activiteiten. Deze mid-
dag wordt georganiseerd door het Wijkteam Oud Oost. 
u kunt zich opgeven bij Mirre van der Graaf m.degraaf@
amaryllisleeuwarden.nl of julia Overal j.overal@amaryl-
lisleeuwarden.nl telefonisch aanmelden kan via 058 - 30 
30 403. 

naast het bespreken van thema’s worden er ook activi-
teiten ondernomen zoals wandelen, koken, creatief bezig 
zijn etc. tijdens de bijeenkomsten is er ook ruimte voor 
het uitwisselen van persoonlijke zaken. Dit jaar wordt het 
Babbeluurtje nog gehouden op donderdag 22 december. 

De zoekplaat in het vorige nummer betrof een houten 

bord van een paard in de jacob Binkesstraat 68. Hier kwa-

men verschillende juiste inzendingen op. Ook de bewoon-

ster janny van der Zwaag stuurde het juiste antwoord in 

en zij mocht een cadeaubon t.w.v. 10 euro in ontvangst 

nemen. “Dat is mijn frysk Hynder”, aldus janny die blij ver-

rast was dat haar paard in de wijkkrant stond. Het mooie 

bord is door haar vader vervaardigd en dit hangt al sinds 

zo lang ze er woont (2008) boven de deur naar de steeg. 

janny heeft zelf een paard waar ze mee springt en ze ment 

het voor de wagen. “Dat is adzer”, vertelt janny. “vandaar 

dit houten bord van een frysk Hynder.”

in deze editie plaatsen we weer een nieuwe zoekplaat. 

Weet je waar dit is? Stuur het antwoord en contactgege-

vens naar wijkkrantvlietzone@gmail.com en maak kans op 

een cadeaubon!

WaaR iS Dit?
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postBode

tsjibbe van der Zee is eind november gestopt met 

zijn werk als postbode. De bewoner van de Pieter de 

Swartstraat heeft dit maar liefst dertien jaar gedaan. 

De laatste twee-drie jaar deed hij dit binnen onze wijk 

. “ik kan dit niet meer combineren met mijn andere 

werk”, aldus tsjibbe. “Maar ik ga dit wel heel erg mis-

sen, vooral de leuke gesprekken en de vriendelijkheid 

van de mensen. je moet wel altijd op pad, ook door 

weer en wind. Dat is wat minder.” De oomzegger van 

tsjibbe, Olivia, helpt hem zo nu en dan met de post. 

“Heel gezellig”, aldus de goedlachse wijkbewoner. 

Met enige regelmaat wandelt Wietse de Boer (30) 

met zijn supboard naar het water aan het noord-

vliet. Wietse woont sinds drie jaar aan de timors-

traat. “Wij hebben bewust gekozen voor een wo-

ning vlakbij het water”, aldus de fervent supper. “ik 

doe dit het hele jaar door, behalve als er ijs ligt.” 

Wietse is sinds 2018 eigenaar van Sup training 

leeuwarden en verzorgt cursussen en lessen voor 

kleine groepen. Dit doet hij bij Kanovereniging De 

Hydronanauten aan de avondsterweg. De spor-

tieve wijkbewoner supt zelf al negen jaar en is ooit 

vierde van nederland geworden bij de nederland-

se Kampioenschappen. Ook neemt hij deel aan 

wedstrijden. “en vandaag ga ik een rondje langs 

de Potmarge.”

sup

• Buurthuis Welgelegen 
• Iedere dinsdag  
• 13.00 tot 15.00 uur  
• Willem Loréstraat 36-38 
 
Loop gerust binnen zonder afspraak! 

Sollicitatieclub  
Ben jij opzoek naar een baan of vrijwilligerswerk?  
Wij kunnen jou helpen!  
 
Wij ondersteunen je bij het in kaart brengen van je interesses, kwaliteiten 
en talenten. Ook kijken we samen met jou naar de opmaak van je C.V. of 
sollicitatiebrief. Heb je andere vragen? Stel ze gerust!  
 
Aanmelden is niet nodig en laptops zijn aanwezig. 
 
Creatief 
We bieden de mogelijkheid om op verschillende manieren creatief bezig te 
zijn. Materiaal is aanwezig en de koffie staat klaar. 

 

Voor algemene vragen kun 
je mailen naar 
info@wijkteamoud-oost.nl 
of bellen naar 
058-303 04 03 
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Kattencafe Poespas is onderdeel van Rondomzorg

Noordvliet 11

8921GD Leeuwarden

058 2030 444

www.kattencafepoespas.nl

Kattencafé Poespas is een gezellig 

huiskamercafé. Kom gezellig lunchen of bestel 

een high tea of kop koffie en knuffel met onze 7 

lieve katten! Reserveren kan telefonisch. 

Wist u dat het vijverpark bijna tweehonderd jaar bestaat? Het is 

aangelegd omdat na een paar droge hete jaren de burgemeester 

vond dat er drinkwatervijvers moesten komen in de stad. Zo zijn het 

vossepark en het vijverpark elk aan een kant van de stad aangelegd. 

eigenlijk zijn het dus klimaatparkjes.

iis project vijverpark 
Daarom is er een initiatief genomen 

om met i iS, het klimaat en mienskips-

project van arcadia samen te werken 

en te kijken of we de verhalen over 

het vijverpark op een leuke manier 

onder de aandacht kunnen brengen. 

Zo zijn er heel veel verschillende bo-

men in het park. Daar willen we met 

QR-codes bij de bomen meer over ver-

tellen. Maar misschien zijn er ook nog 

wel schaatsfoto’ s of mooie romanti-

sche verhalen over het park. Graag ho-

ren we van u als u verhalen of foto’s 

heeft over het vijverpark. Ook als u 

op een andere manier wil meewerken 

aan het project of een verhaal wil ver-

tellen horen we dit graag. Stuur een 

mailtje naar vijverparkiis@gmail.com
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Cambuurplein 
uw winkelplein

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

VEELZIJDIG WINKEL-
PLEIN

Het Cambuurplein biedt samen 
met de aangrenzende Insulin-
destraat en Coopmansstraat 
een aantrekkelijk centrum 
met een grote verscheiden-
heid aan winkels. Eten kopen 
voor je huisdier, boodschap-
pen 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 veelzij-
digheid van de ondernemers 
op of aan het Cambuurplein.

Een nieuwe snackbar aan het 
Cambuurplein, waardoor het 
plein nog meer uitstraling 
krijgt; Tom’s Cafeatria. Bij hen 
kunt u langs voor ‘uitstekende’ 
snacks en meer.
En de vertrouwde slagerij aan 
het Cambuurplein heeft een 
nieuwe eigenaar; Jelke Sipma.
Jarenlang ervaring opgedaan 
bij de vorige eigenaar en nu 
de stap gezet om de zaak als 
eigenaar voort te zetten.

De winkeliers wensen u fijne 
Feestdagen!

Tom’s cafetaria is alweer een 

vertrouwde naam aan het 

Cambuurplein.

“We zitten hier sinds de zomer 

en wat een gezellig, druk en mooi 

winkelplein is dit”, vertelt  Tom. 

“De mensen zijn enthousiast over 

de zaak en weten onze ‘uitsteken-

de’ snacks te waarderen. Maar 

ook voor een lunch of een bakje 

koffie bent u bij ons van harte 

welkom.”

De kwaliteit en de service 
van slagerij Tadema in een 
nieuw jasje!

Na jarenlang bij Tadema achter het 

blok te hebben gestaan, nemen Jelke 

en zijn vrouw Liesbeth deze prachtige 

zaak over.

Kom langs of bestel via : www.tomscafetaria.nl

Jelke Sipma Slagerij

Dezelfde gezichten, dezelfde recepten en dezelfde kwaliteit! 

Kom langs in onze winkel en plaats alvast uw bestelling voor 

de Kerstdagen. Zo kunt u op tijd beginnen met de voorberei-

ding van de lekkerste gerechten tijdens deze feestdagen.
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