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Voordat we er goed en wel erg in hebben is het 
eerste halfjaar van 2022 alweer voorbij. Hoogste tijd 
dus voor het zomernummer van onze glossy. 

In een levendige wijk als de onze gebeuren kwartaal 
in kwartaal uit altijd opmerkelijke dingen. Onze 
FYYVXGEJqW�IR�½PQEZSRHIR�^MNR�[IIV�FIKSRRIR��
De kinderen hebben paaspret gehad. Op 1 april 
LIIJX�IIR�¾MRO�EERXEP�FYYVXKIRSXIR�LIX�;%0/-2+�
(-22)6�FIPIIJH��XLYMW�EER�XEJIP�FMN�ERHIVI�
buurtgenoten. Op een andere speciale bijeenkomst 
kregen de vele vrijwilligers die onze wijk rijk is van 
HI�;MNOZIVIRMKMRK�IIR�JIIWXIPMNOI�FSVVIP�EERKIFSHIR��
Voor het geval u wat gemist mocht hebben van al 
dat opmerkelijks tonen wij u in dit nummer alsnog 
HI�LSSKXITYRXIR��;I�LSTIR�Y�LMIVQII�REXYYVPMNO�
aan te moedigen om zelf ook mee te gaan doen aan 
de evenementen die komen gaan. U vindt ze lekker 
SZIV^MGLXIPMNO�STKIWSQH�MR�HI�%GXMZMXIMXIROEPIRHIV�
pal voorin dit blad.

Van het lentenummer zult u zich ongetwijfeld 
LIVMRRIVIR�HEX�[I�HI�WIVMI�4%2()2�1)8�))2�
:)6,%%0�^MNR�KIWXEVX��&MN�HI�KPSWW]�HMI�Y�RY�
in handen heeft ziet u gelijk op de cover welk 
QSRYQIRX�HI^I�OIIV�EER�HI�FIYVX�MW��6)7-()28-)�
()�/0%77)�MR�HI�+]WFIVX�.ETMG\WXVEEX��RY�RSK�
volop in de steigers maar tegen het eind van dit jaar 
duurzaam opgeknapt en gereed voor bewoning.

%PW�WTVIIOFYMW�ZER�HI�3VERNI[MNO�8YPTIRFYVK�PEXIR�
we ook altijd een aantal buurtbewoners aan het 
woord in veelzeggende interviews. In dit nummer 
MW�HEX�0MRHE�2EYXE�HMI�REEV�IMKIR�^IKKIR�³HI�
QSSMWXI�LSRHIFEER�ZER�HI�[IVIPH´�LIIJX��)R�SSO�HI�
FILIIVHIV�ZER�SRW�&YYVXLYMW��HI�FIOIRHI�OYRWXIREEV�
,IRO�/VMWX��WXIPPIR�[I�IIR�TEEV�WXMQYPIVIRHI�ZVEKIR�
om hem uitgebreid aan het woord te krijgen. 

;I�LSTIR�HEX�Y�EER�LIX�FIKMR�ZER�HI�^SQIV�
veel plezier aan deze glossy beleeft en voor de 
komende weken prachtige vakantieplannen gaat 
FIHIROIR��)R�QSGLX�Y�MIXW�[MPPIR�HIPIR�QIX�Y[�
medebuurtbewoners: van harte welkom met uw 
FMNHVEKI�MR�HI�36%2.);-./�327�/32-2/6-./��

 VAN DE 
REDACTIE
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AGENDA BUURTHUIS EN ACTIVITEITEN
ACTIVITEITENKALENDER

BUURT  
IN VAKANTIESTEMMING!
Gedurende de zomermaanden juli en 
augustus zijn er geen buitenactiviteiten 
gepland. In september gaan we weer 
los! De lesactiviteiten staan ook stil 
gedurende de zomervakantie. Wie toch 
door wil gaan kan het beste even met 
beheerder Henk Krist contact opnemen 
(zijn mobiel: 06-26218914)

LESACTIVITEITEN  
BUURTHUIS,
Gysbert Japicxstraat 51.
 
MAANDAG
cellolessen, op maandagmiddag en  
maandagavond en dinsdag eind middag/be-
gin avond door Annette Scholten,  
lagestrijkers@gmail.com, 06 29518136.

mindfulness, iedere 1e en 3e maandag-
avond van de maand, in de traditie van Thich 
Nath Hans, door Josephine Wernsen 
(jwernsen@xs4all.nl en Els Bultsma (els-
bultsma64@kpnmail.nl), 0566-620486 en 
058-2883664. Website: www.aandacht.net. 

DINSDAG
GZDUV½XLW, op dinsdagmiddag, door Gera 
van der Meulen is gestopt vanwege corona. 
KI¾YMX�KIVE$KQEMP�GSQ��06-18845178   

cellolessen, eens in de 2 weken op middag 
en avond, door Annette Scholten, lagestrij-
kers@gmail.com, 06-29518136

WOENSDAG
schilderen en tekenen, op woensdagmid-
dag en woensdagavond, door Henk Krist, 
henkkri@gmail.com, 06-26218914

DONDERDAG
zanglessen, door 6R¼H�5DDWHODQG, sraate-
land@planet.nl, 06-13068946

VRIJDAG
Jonge Leeuwarder violisten van het Frysk 
Jeugdorkest Akademyklas oefenen in ons 
buurthuis elke vrijdagmiddag van 16.30-
17.30 uur o.l.v. Janneke Zwezerijnen Boe-
schoten 06-30514597  jannekeboescho-
ten@gmail.com. Ook voor meer informatie.

ACTIVITEITENKALENDER        
ZOMER 2022
Voor alle activiteiten geldt: houd de social 
media (Facebook en Nextdoor) en de 
website (oranjewijk.nl) in de gaten voor de 
actuele informatie.

VOLWASSENEN
BURENDAG : 
zaterdag 24 september  
met Garagesale 14-16 uur en 

Buurtfeest 16-20 uur

BUURTCAFÉ: 
zondagmiddag 2 oktober, 6 november en 
4 december, 16-18 uur in het buurthuis

FILMAVOND: 
kijk voor data op Facebook of Nextdoor.

KINDEREN
FREERUNNING, 
Zondag 26 juni. Start in de speeltuin.
Tot 8 jaar : 9.30-10.15.
Vanaf 8 jaar : 10.30-11.30 uur
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Twee handige apps: via de Nextdoor app kunt u een oproep doen als u de kat kwijt bent, of als u een paar liter  
erwtensoep te veel heeft gemaakt of als hulp nodig heeft. In de Oranjewijk gebruiken als zo’n 250 mensen deze  
app. De Omrin app is ook superhandig: u krijgt via de app een seintje als de bakken naar buiten moeten.

TWEE HANDIGE APPS:
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BUURT  
IN VAKANTIESTEMMING!

Heeft de Oranjewijk een boodschap  
aan de gemeenteraad?

Dank aan Hylke Goudswaard

De gemeenteraad van Leeuwarden 
geeft bewoners, wijkpanels en wijkver-
enigingen, maatschappelijke instanties 
en bedrijven de kans om de gemeente-
raad rechtstreeks een boodschap mee 
te geven. Bewoners kunnen zelf een 
onderwerp aandragen of dat ook via 
bijvoorbeeld het wijkpanel doen. In de 
Huis aan Huis van 1 juni staat hierover 
meer gemeentelijke informatie, evenals 
op gemeenteraadleeuwarden.nl en op 
facebook - gemeenteraad Leeuwarden.

Iedere inwoner, maatschappelijke organisa-
tie of bedrijf in de gemeente kan dus een 
onderwerp aandragen bij de gemeenteraad. 
Dat kan heel verschillend zijn. Misschien een 
vraag om ondersteuning, iets presenteren 
dat bereikt is of een initiatief waar de raad in 
mee kan gaan. De gemeenteraad kan voor-
waarden scheppen of op een andere manier 
steun bieden. Het moet wel een onderwerp 
zijn waar de gemeente ook over gaat.

Heeft u een onderwerp voor de raads-
leden? Pak de gelegenheid en geef uw 
boodschap mee. Er is eens per drie we-
ken tijd voor ingeruimd. Over het hoe, 
wat en wanneer kunt u contact opne-
PHQ�PHW�GH�JULI¼H��'H�JULI¼H�LV��KHHO�
algemeen gezegd, het secretariaat van 

de gemeenteraad en is te bereiken via 
PDLODGUHV�JULI¼H#OHHXZDUGHQ�QO��

U kunt uw suggestie voor een boodschap 
ook doorgeven aan het wijkpanel.  
Mail dan naar ZLMNSDQHO#RUDQMHZLMN�QO
Enkele onderwerpen die in onze wijk leven: 
3,8 miljoen euro rijksgeld voor gemeente 
(en NEO) voor het aardgasvrij-ready maken 
ZER�[SRMRKIR��½IXWWXVEXIR��ZIVOIIVWZIMPMKLIMH��
groen in de wijk. Laat uw gedachten eens 
over deze zaken gaan, laat het ons weten 
en wie weet, heeft de Oranjewijk inderdaad 
een boodschap aan de gemeenteraad.

Jochum Admiraal

Tijdens de Vrijwilligersborrel en de Algemene Ledenverga-
dering hebben we afscheid genomen van Hylke Goudswaard. 
We zijn hem dankbaar voor het werk wat hij afgelopen jaren 
YRRU�GH�2UDQMHZLMN�KHHIW�YHUULFKW��'H�¼QDQFLsOH�DGPLQLVWUD-
tie en het ledenbestand is gedigitaliseerd, we staan er posi-
tief voor! Hylke heeft hierin een grote bijdrage gehad. We 
zullen hem missen.
*HOXNNLJ�KHHIW�KLM�WRHJH]HJG�RP�GH�¼OPDYRQGHQ�LQ�GH�WRH-
komst nog wel te willen organiseren en dat is mooi!

We hebben dit voorjaar een tweetal buurtcafés en een vrijwilligers-
borrel georganiseerd. Beide aardig bezocht, maar volgens ons kan 
het beter! We moeten kennelijk weer wennen aan de gezamenlijke 
buurtactiviteiten.

Voor de periode na de zomervakantie kunnen we al de volgende 
activiteiten melden: 

-  Op de Burendag van 24 september willen we een Garagesale  
(van 14-16 uur) en een Zomerfeest (van 16-20 uur) organiseren. 
U kunt zich hiervoor opgeven door u aan te melden bij  
info@oranjewijk.nl. 

-  Buurtcafé: zondag 2 oktober, zondag 6 november en zondag 4 
december van 16.00 – 18.00 uur

Voor alle activiteiten geldt: houd de social media en de website 
(oranjewijk.nl) in de gaten voor de actuele informatie.

Nog geen lid? Scan bijgaande QR code    

We hopen elkaar weer spoedig te treffen, graag tot ziens!
Namens de Wijk- en Speeltuinvereniging Oranjewijk
Mirjam Pruiksma

VAN DE WIJKVERENIGING
VAN HET BESTUUR

VAN HET WIJKPANEL
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Als fotografe Sita en ik bij het parkeerterrein 
aankomen zit Linda Nauta al op een hekje 
ons op te wachten. We gaan aan de wandel 
met 2 werkhonden uit haar kennel. 
Maeron (Draadhaar) en Elmo (Rottweiler). 
Linda woont in onze wijk en heeft samen 
met een collega het bedrijf Working Dogs. 
Daar willen we meer van weten! 
Maeron en Elmo trappelen van ongeduld 
om met ons door het Groene Stergebied 
te banjeren. Ze mogen loslopen. Enthousiast 
nemen ze het voortouw. Kunnen wij mooi 
even vragen stellen. 

!"#$!%&'(&  )(*  +,-* 
'#$&(.  ()%*#($/
Working Dogs geeft hondentrainingen. Voor 
jachthonden, maar ook trainingen voor 

huishonden. Huishonden leren er de basis-
vaardigheden voor een aangenaam honden-
bestaan. Zonder koekjes, zonder tunneltjes 
en wipwappen. Linda: ‘Het leven is vrij sim-
pel voor een hond. Wij schrijven aan onze 
hond vaak prachtige Walt Disney emoties 
toe, maar het leven van een hond is eigenlijk 
heel zwart-wit. Iets is leuk of het is niet leuk, 
iets mag of iets mag niet en dan mag het 
nooit. Honden leren snel, want ze gaan altijd 
voor de winst. Ze willen in harmonie samen-
leven en bij jouw groepje horen. Daar moet 
jij als baas gebruik van maken.’ 

'#(  0#(-#1(  !%&'  "#* 
!(*  2"#*(&-,&'
Als honden angstig zijn, is dat moeilijk af 
te leren. Linda vertelt: ‘Angst zie je veel bij 

ORANJEWIJKBEWONERS
 LINDA NAUTA

DE MOOISTE 
HONDEBAAN VAN 
DE WERELD

‘Ken je dat? Honden die nooit 
meer los mogen omdat ze altijd 
weglopen. Honden die als het 
ware verdwijnen in de ‘ballenbak’, 
die achter eenden aangaan en 
altijd in de problemen komen?’

Tekst: Rita Hogerhuis Foto’s: Sita Koning
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honden die uit het buitenland komen. Die 
zijn niet gesocialiseerd. Die komen vaak van 
de straat en dan zitten ze ineens in een huis-
kamer. Die honden worden he-le-maal gek. 
Dat is hetzelfde als wanneer ik een koe in 
de woonkamer neem. Dat kan echt niet!’

)#3&  !%&'  !((4*  
2,&,&(&  #&  0#3&  %5(&
Linda geeft ook workshops voor baasjes die 
bijvoorbeeld worden uitgelaten door hun 
hond in plaats van andersom. ‘Dat jij plat op 
straat ligt en jouw hond al aan de overkant 
is’, licht Linda toe. ‘Écht voor honden die niet 
luisteren. Die komen daardoor vaak in de 
problemen met andere honden, mensen of 
in het verkeer.’ 
Wat is het beste gedrag dat je kunt verto-
nen als hondenbaas, vragen we Linda. ‘Wees 
duidelijk tegen je hond, in toon, houding en 
in de hoeveelheid woorden die je gebruikt. 
Dus niet aan je hond vragen: Ga je met me 
mee? Stel nou dat ‘ie kon praten en dan NEE 
zei. Het is geen vraag, het is gewoon: we 
gaan NÚ! Als je duidelijk met je hond com-
municeert en je stelt grenzen, dan weten 
ze zomaar hoe het moet.’ Klinkt allemaal zo 
simpel uit Linda’s mond. 
Maeron en Elmo dartelen door het hoge 
WXVYMOKI[EW��>S�RY�IR�HER�¾YMX�0MRHE�^I�
terug. Ze moeten dan even braaf poseren 
voor Sita’s cameralens. 

'(  ),1#(  6,&  '( 
$,)(&+(57#&1
De bedrijfsnaam Working Dogs zegt het 
al. Linda traint met haar compagnon ook 
jachthonden op samenwerking tussen baas 
en hond en vaardigheden die nodig zijn 
voor de jacht. ‘Jachthonden hebben een 
heel andere drive’, vertelt ze. ‘Zo is Maeron 
gewend te jagen ‘op de wind’. Hij heeft dus 
altijd de prikkel van de wind in zijn kop. Hij 
vangt geuren op deze hoogte op’. Ze houdt 
haar hand iets boven kniehoogte. ‘Maeron 
is gefokt op het traceren van fazanten en 

patrijzen.’ 
In de weekenden is Linda zelf samen met 
haar hond in het veld te vinden. ‘Ik vind dat 
je niet kunt jagen zonder hond. Stel nou dat 
een jager hier wild schiet’ - ze wijst naar de 
overkant van het water – ‘dan moet ‘ie eerst 
alle kleren uittrekken om over het water te 
zwemmen om het wild op te halen. Zie je 
het al voor je?’ Sita en ik moeten lachen om 
het beeld dat Linda ons voorschotelt. ‘Daar 
is een hond als Maeron voor, om het ge-
schoten wild zo snel mogelijk op te halen en 
bij de jager te brengen’, vervolgt ze. 

!%(  +%5'  3(  3,1(5/
Linda’s jachtavonturen begonnen met vrien-
den die veel jagen met hun hond. Linda ging 
vaak mee en zag de samenwerking tussen 
mens en hond. Ze dacht: zó ging dat vroe-
ger ook, anders had je immers geen vlees. 
Ze raakte enthousiast en ging stagelopen 
bij de Koninklijke Jagersvereniging afdeling 
jachthonden training. Eerst als vaste helper 
op een groep. Zo kon ze jarenlang alles 
observeren. Langzaamaan mocht ze steeds 
meer zelf doen in de trainingen. In het jacht-
veld leerde ze alles omtrent diverse soorten 
jacht en ging ze zelf jagen met haar honden.
Wil je jager worden, dan heb je een uitge-
breide en professionele jachtopleiding nodig. 
In Nederland verzorgt de Stichting Jachtop-
leidingen Nederland (SJN) die. Bij Working 

Dogs kun je het volledige opleidingstraject 
met je jachthond volgen. Je leert daar ook 
de waarden en normen waarmee je jaagt.

#&*%-(5,&*#(  (&  '( 
*%(7%)$*  6,&  !(* 
3,1(&/
Mensen spreken Linda best vaak aan op het 
feit dat ze jaagt. ‘Gelukkig valt het hier in het 
noorden nog wel wat mee, maar er is steeds 
meer intolerantie. Dat zich uit in activisme 
en (online) bedreigingen. Ik snap dat niet 
zo goed. Natúúrlijk mag je ergens tegen zijn. 
Maar het kan toch ook allemaal wel een 
beetje vriendelijker? En wat veel mensen 
niet weten is dat er een nuttige samenwer-
king is met natuurbehoud en de provincie 
Friesland over beheer van bijvoorbeeld gan-
zen en reeën.’ 
Dat de intolerantie de toekomst van de 
jachthond gaat beïnvloeden is Linda zeker 
van. Ze vertelt: ‘Een deel van de wedstrijden/ 
proeven voor jachthonden is daarop al aan-
gepast. Veel mensen vinden het leuk om een 
jachthond te hebben, maar hebben die dan 
alleen voor de wedstrijden, of omdat ze een 
hond wilden hebben met pit. Deze mensen 
hebben vaak niets met de jacht.’ 

'(  3,8!*
Linda jaagt in combinatie. In combinatie 
jagen met andere jagers heeft als voordeel 
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dat je daarmee de verantwoordelijkheid en 
de zorg voor het jachtveld verdeelt. Ze legt 
uit: ‘Als een boer zegt: ik heb honderden 
ganzen op mijn veld zitten, waar mijn koeien 
op moeten grazen. Je moet nú komen. Dan 
kan ik zeggen: sorry dat lukt me niet omdat 
ik moet werken. Maar mijn collega-jager kan 
wel komen.’ 
Huurt een boer een jager in om ganzen te 
schieten dan maakt de jager gebruik van 
het jachtrecht van de boer. Ze spreken daar 
onderling een vergoeding voor af. Soms is 
dat een prijs, soms ook gewoon een taart. 
Maar als jager geef je meestal wel iets van 
het geoogste wild aan de boer. De rest 
neemt de jager zelf mee. Wat doe je daar 
dan mee, vraag ik. Linda lacht: ‘Gewoon op-
eten natuurlijk. We slachten het wild zelf. Dat 
hoort er tenslotte ook bij. Daar moet je niet 
¾EY[�SZIV�HSIR��)IR�ZVMIRHMR�ZER�QMN�LIIJX�
een horeca-achtergrond en zij verwerkt het 
daarna tot hamburgers, worsten, koteletten, 
paté, noem maar op.’

!(*  -("7$*( 
!%&'(&5,$/
Daar hoeft ze niet lang over na te denken: 
‘De Draadhaar. Die heeft een hele hoge 
mate van intelligentie. Daar moet je echt 
eerst een relatie mee opbouwen, anders 
doen ze niks voor je. Daar komt bij dat ik 
het veldwerk zó mooi vind. Dat zo’n Draad-
haar helemaal ‘op de wind’ zit en zo intel-
ligent is om te proberen het wild te vinden 
en aan te wijzen. Magisch toch?’
 
+%&(&  #&  '( 
%5,&3(+#37
Linda woont al 13 jaar in de Oranjewijk. Ze 
MW�RSK�WXIIHW�FPMN�QIX�LEEV�½NRI�LYMW��³,IX�
was precies wat ik zocht. Ik vind dat we een 
hele leuke wijk hebben met veel gemêleerd 
publiek. En we hebben natuurlijk een uit-
laatstrook langs het spoor in de wijk. Dat is 
helemaal fantastisch.’ 

-#&',9$  1%"'(&  *#:/
‘Heb je een probleem met je hond of een 
vraag, zoek dan iemand die er verstand van 
heeft. Het probleem kan variëren van blaffen 
bij de deurbel tot opspringen bij de visite. 
Het kan heus wel anders. Dat is echt hele-

maal niet ingewikkeld. Ga ermee aan de slag! 
*MNR�ZSSV�HI�LSRH�IR�½NR�ZSSV�NSY�́

*%*  $-%*
Het is een leuk gesprek. Ik merk op dat 
Linda eigenlijk een heel divers beroep 
heeft. Ze lacht: ’En dit is ook nog maar mijn 
bijbaan. Ik ben een soort Jambers. Ken je 
dat programma van vroeger? Ze zet een 
Vlaamse tongval op: ‘Overdag is zij gewoon 
een brave burger, maar ’s avonds wordt zij…’ 
We moeten lachen.’ Ik denk dat ik daar een 
tic aan heb overgehouden’, zegt Linda. ‘Nee 
maar serieus, overdag werk ik in de praktijk 
als lichaamsgericht traumatherapeut. Dat is 
echt heel iets anders. Dan werk ik gewoon 
met mensen. En in de weekenden en in de 
EZSRHIR�FIR�MO�QIX�LSRHIR�FI^MK��>S´R�½NRI�
combinatie!’ Als ik haar vraag te kiezen tus-
sen beide beroepen, valt deze leuke spraak-
waterval een tijdje stil. ‘Dat kan ik écht niet!’, 
roept ze uit.  
We komen weer bij onze auto’s. Maeron 
en Elmo springen braaf in de achterbak en 
Sita en ik zwaaien ‘de roedel’ uit. Onze eigen 
ondeugende hondjes Eddie en Jack zullen 
straks wel opkijken van zoveel opgedane 
kennis. 
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Op zaterdag 16 april konden de kinderen uit de buurt paaseieren schilderen. En dat hebben 
ze in grote getale gedaan! Het buurthuis was vol met kleurende en uiteindelijk de polonaise 
hossende kinderen. Wat een vrolijkheid.
De zondag daarop, Eerste Paasdag, konden de kinderen paaseieren zoeken, en ook dat was 
een groot succes met goede opkomst. En ook nog eens prachtig zomers weer. Misschien was 
het voor de Paashaas zelfs wel een beetje warm…? 

Kortom: het waren heel geslaagde Paasactiviteiten waar we met veel plezier op terugkijken via 
deze foto’s van Annet Koopmans.

GESLAAGDE PAASACTIVITEITEN
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!"#$"%"& "& '"%"&
Net als veel andere huizen in de wijk 
dateert het gebouw waarover we het 
nu hebben uit het begin 20e eeuw. Het 
bouwplan werd in 1905 gerealiseerd in 
opdracht van de meubelmaker, beeldhouwer 
en winkelier H.Tekstra. Ziedaar : een 
meubelfabriek met directeurswoning in een 
romantiserende bouwstijl die vandaag de 
dag nog steeds duidelijk zichtbaar is. Wilt u 
eens horen wat een deskundige architect 
van dit gebouw zegt?

“Het fabrieksgebouw heeft 2 bouwlagen 
met een kap en is 7 traveeën breed, welke 
van elkaar gescheiden worden door lisenen. 
De aangebouwde directeurswoning is 3 
traveeën breed. Het fabrieksgedeelte heeft 
op de begane grond per travee 3 rechthoe-
kige vensters onder segmentbogen en op 
de verdieping per travee 2 segmentbogige 
vensters. De ver overstekende mansarde 
kap, voorzien van rode kruispannen, rust op 
schoren.” 

Etcetera. Prachtig gezegd toch? 
Achter dit grote gebouw is het buitenterrein 
in 1958 overkapt met een lichte staalcon-
structie waarover we het verderop nog zul-
len hebben. Sinds 1967 is er een vleesgroot-
handel in gevestigd die vanaf 1984 als naam 

“De Klasse” voerde. Dezelfde architect van 
zonet nog even:

“Door de expansie van dit bedrijf en de ver-
anderende hygiëne-eisen zijn er door de ja-
ren heen verschillende aanpassingen aan het 
gebouw gedaan. De grote bedrijfsdeuren 
welke voorzien zijn van tochtsluizen zijn hier 
kenmerkend voor. De oude achtergevel, nu 
binnengevel, is hier en daar nog terug te zien. 
Op de zolder van het fabrieksgebouw is de 
kap voorzien van een gedrukt tongewelf van 
kraalschroten dat rust op consoles. Houten 
kolommen dragen de nokligger. Trekstangen 
(3 hoog) vangen de spatkrachten op.” 

!('(&  (&  *%(7%)$*
Maar hoe die dingen gaan: tegen het eind 
van de Corona-periode stapte eigenaar Piet 
van der Wal van “De Klasse” na 55 jaar uit 
de vleeshandel. Vervolgens kreeg Klompstra 
Vastgoed B.V. in 2021 het Rijksmonument in 
handen en werd het Dorenbos Architecten 
B.V. in Oentsjerk gevraagd of zij kans zagen 
om het geheel ‘met eerbied voor de ge-

schiedenis en de monumentale status te 

transformeren naar appartementen of 

grondgebonden woningen.’ 

Buro Dorenbos ging aan de slag en kwam 
met een ontwerp dat aan de afdelingen Mo-
numentenzorg en bouw- en woningtoezicht 
van de gemeente werd voorgelegd. Want ja, 
het gaat hier toch maar om het wijzigen van 
een rijksmonument en dat is niet niks. Uw 
verslaggevers hebben nieuwsgierig als ze 
zijn natuurlijk het hele dossier dat inmiddels 
voor akkoord getekend was bij de gemeente 

ingezien en waren behoorlijk onder de 
indruk. 

Een afspraak ter plekke op nr. 44 met Ray-
mond R. Klompstra als eigenaar en hoofd 
uitvoering van de verbouwing leek op zijn 
plaats. Onze weergave van dat bezoek (dat 
medio mei 2022 plaatsvond) volgt nu in 
twee gedeeltes. Allereerst vertelt reporter 
1 wat de verbouwers van plan zijn met het 
oog op duurzaam en comfortabel wonen. 

RESTAURATIE VAN DE KLASSE   
HOE VERBOUW JE EEN MONUMENT DUURZAAM?

Iedereen in de Oranjewijk zal zo langzamerhand wel gezien hebben 
dat er in de Gysbert Japicxstraat een stevige verbouwing gaande is. 
We hebben het hier natuurlijk over de restauratie van DE KLASSE 
op de nummers 44 & 46. Namens uw wijkkroniek zijn twee van onze 
opmerkzame verslaggevers eens gaan informeren wat zich daar 
allemaal afspeelt. 

Tekst: Jochum Admiraal en Hein Kraij   Foto's: Fransje Grisnich en Hein Kraij

TOEKOMST VOOR  
EEN OUD GEBOUW
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En daarna neemt reporter 2 u mee op een 
tochtje door het gebouw alsof het klaar is 
en u daar op bezoek komt. 

'""50,,)  (& 
8%)4%5*,2(-
5(:%5*(5  1

“RESIDENTIE DE KLASSE” – gelukkig blijft 
de oude naam bestaan- wordt natuurlijk 
een energiezuinig, duurzaam woongebouw, 
vertelt Klompstra. Lage kosten voor energie 
voor de bewoners dus. Zonnepanelen en 
bijbehorende omvormers zijn op tijd besteld, 
ruim voor de huidige leveringsproblemen, 
evenals de cellulose hoogwaardige-isolatie-
platen. Er komen 6 gelijke woningen en 1 
appartement. De huidige directeurswoning 
wordt gehandhaafd en alle onderkomens 
komen in de verhuur. Het appartement en 
de woningen worden straks verwarmd met 
lage-temperatuur cv-radiatoren.
De zonnepanelen komen op het dak aan de 
zuidkant van het gebouw. De isolatie vindt 
aan de binnenkant plaats. Net als in vrijwel 
alle woningen in onze wijk zijn er ook in 
gebouw De Klasse geen spouwmuren die 
opgevuld kunnen worden met isolatiema-
teriaal. Klompstra koos voor cellulose isola-
tieplaten aan de binnenkant: “Die platen zijn 
op basis van papier gemaakt, hebben een 
zeer hoge isolatiewaarde en ze zijn circulair, 
wat wil zeggen dat dit materiaal te recyclen 
is en dus in de toekomst weer gebruikt kan 
worden.”

 

6,8";)1-,$
Isolatie van de ruiten kreeg ook hoge pri-
oriteit. Klompstra: “Voorzetramen was mis-
schien wel het goedkoopste maar we von-
den die niet duurzaam genoeg. We kozen 
daarom voor de duurste oplossing, FINEO-
glas. Zo maken we de appartementen en 
woningen alvast klaar voor nieuwe energie-
bronnen, zoals waterstof of geothermie.”
Dit FINEO-vacuümglas bestaat uit 2 dunne 
glasplaten, waarvan één met een isolerende 
coating en van elkaar gescheiden door een 
vacuümruimte van 0.1 mm. Dit hoogrende-
mentsglas evenaart de thermische prestaties 

van driedubbele beglazing en is maar liefst 
drie tot vier keer dunner. Het vacuümglas 
past dus vrijwel zeker in bestaande kozijnen 
en is daarmee ideaal voor de oudere monu-
mentale huizen in onze wijk en zeker voor 
De Klasse.

1((&  +,5)*(:%):(&/
Klompstra: “Warmtepompen bij elk ap-
partement en woning leek ons alleen al 
vanwege het ruimtebeslag op dit moment 
QMRHIV�KIWGLMOX��&IXIV�IR�IJ½GMtRXIV�ZSRHIR�
wij het om de wooneenheden door middel 
van hoogwaardige isolatie geschikt te maken 
voor toekomstige energiebronnen.”

,-*#3'  (&  ((5$* 
#$%-(5(&
Bouwbedrijf VAN DER HOEK waarvan 
Klompstra de eigenaar is isoleert en ver-
bouwt ook een woning elders aan de Wil-
lem Lodewijkstraat. Hij weet dus waarover 
hij praat als hij zegt dat isoleren van de 
woningen echt altijd en eerst nodig is om 
energie te besparen. Dat isoleren moet in 
onze woningen aan de binnenkant gebeuren. 
De buitenkant is beschermd stadsgezicht. Elk 
huis in deze wijk is uniek, vertelt Klompstra 
IR�HEX�ZIVKX�HYW�ZEEO�IIR�WTIGM½IOI�IR�ZER�
huis tot huis verschillende aanpak. Ook wat 
de staat van onderhoud betreft zijn er grote 
onderlinge verschillen.
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Bij de restauratie tot RESIDENTIE DE KLAS-
SE pakken de medewerkers van het bouw-
bedrijf nu echt alles aan om de woningen 
en het appartement comfortabel en tege-
lijkertijd enorm duurzaam te maken. Op de 
bergingen komen groene daken bedekt met 
mossedum. Helaas komt er aan de voorkant 
van het gebouw geen tuinstrook. Die stond 
wel in het ontwerp maar is verwijderd door 
de Rijksdienst voor Monumentenzorg omdat 
een groenstrook op die plek het industriële 
aanzicht van het monument zou aantasten. 
Als de rest van de plannen wel doorgaat 
krijgt de Oranjewijk niettemin een duurzaam, 
bijzonder en met liefde voor het monument 
gerestaureerd gebouw.

%:  2(0%(7  #& 
5($#'(&*#(  '(  7-,$$(
5(:%5*(5  2
Stel je voor dat je voor het gebouw staat 
om een bezoekje af te leggen bij een 
van de bewoners. De ingang is een fraai 
omlijste metalen toegangsdeur pal links van 
‘directeurswoning’ nr. 44. In die omlijsting zijn 
rechts de brievenbussen en intercoms. De 
deur gaat open, je bent welkom.
Je staat in een gang van ruim 10 m. diep 
met aan de linkerwand de meterkasten van 
de appartementen en rechts de zijmuur 
van nr. 44. Aan het eind van de gang sla je 
linksaf naar de voordeur van degene die jou 
heeft uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen. Grote kans dat jouw kennis je ge-
lijk de ‘shared space’ (gemeenschappelijke 
ruimte) achter de woningen laat zien. Veel 
open ruimte pal op het zuiden met bij ieder 
ETTEVXIQIRX�IIR�¾MROI�FSSQ�MR�IIR�FMN-
behorende bak. De enorme gemeenschap-
pelijke ruimte is aan de achterkant begrensd 

door bergingen met bemoste daken. Je bent 
ST�HI�½IXW�IR�HMI�OYR�NI�^SPERK�O[MNX�MR�HI�
toegang of de berging. Ook de afvalbakken 
hebben hier een plek.

Afhankelijk van de woning die jouw kennis 
gehuurd heeft, kom je op de begane grond 
via de entree in een langwerpige open 
keuken die uitmondt in de woonkamer. Op 
1-hoog is een slaapkamer, een woonkamer 
en een badkamer terwijl op de 2de verdie-

ping 2 twee slaapkamers en een badkamer 
zijn gesitueerd. 
Alle woningen hebben dus 3 slaapkamers 
en 2 badkamers. En met een gemiddeld 
vloeroppervlak van 125 vierkante meter 
zal het niemand verbazen dat de huurprijs 
‘in het hogere segment’ zal vallen. Met als 
opsteker dat de energiekosten in ieder geval 
aan de lage kant zullen zijn.

Wat je bij je bezoek tenslotte nog opmerkt 
is dat het licht in alle ruimtes zo mooi naar 
binnenvalt. Geen wonder want het hele 
gebouw telt maar liefst 30 ramen aan de 
voorkant en ligt in Noord-Zuid richting.

*(&$-%**(
De verbouwing van De Klasse is volop 
gaande. We kunnen alleen nog maar 
foto’s tonen van het sloop-, breek- en 
constructiewerk waarmee de bouwploeg 
dag in dag uit bezig is. Wat het bouwbedrijf 
uiteindelijk voor ogen staat zal tegen het 
eind van dit jaar uit de verf komen. We zijn 
zeer benieuwd en nemen ons voor om u op 
de hoogte te houden.

*  Met dank aan Raymond R. Klompstra van 
VAN DER HOEK bouwbedrijf en Anne 
Dorenbos van Dorenbos Architekten
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Alle koks hebben zich uitgesloofd  en 
zijn de hele week bezig geweest met 
voorbereidingen. In de groepsapp van de 
koks werden de mooiste foto’s geappt. 
Bijvoorbeeld van kok Annet Wouda die 
onder ‘strenge’ controle van baby Simon 
een heerlijke vegetarische Wellington met 
pompoen, rode ui, feta, cranberry’s en 
pecannoten aan het voorbereiden was. 
Simon vond het Walking Dinner ook reuze 
interessant en leuker dan zijn ledikant. Kok 
Femke van Elferen had op donderdag 
gelukkig al een taart en scones gebakken 
want op de dag zelf begaf haar oven het. 
Geen paniek, voor het hoofdgerecht met 
verschillende curry’s was geen oven nodig. 

Haar gasten moesten het deze keer wel 
zonder zelfgebakken brood doen.  
 
6(57((5'(  1,$*(&  %4 
6(57((5'(  7%7
Het installeren van de vlag kostte bij kok 
Daisy Koster misschien nog wel de meeste 
hoofdbrekens, met tie raps werd dit aan 
de schutting vastgemaakt. Op de hoek 
Emmakade en Maria Louisestraat werd de 
vlag al snel gespot. Bij het hoofdgerecht 
zaten gasten Gerlinda Rehberg en Patrick 
Arbuthnot al aan de wijn toen Daisy 
erachter kwam dat zij niet bij de goede kok 
naar binnen waren gegaan. Daisy bonjourde 
hen snel een paar deuren verder naar 
kok Tineke van der Wijk. Voor hen geen 
zalm met spek, citroen en tomaat maar 
portobellosteaks met aardappel knolselderij 

puree, geroosterde bloemkool en een 
gemengde salade met frambozendressing. 
Dit kwam natuurlijk ook beter overeen met 
hun veganistische wensen.

5,),',&  (&  $(7$
Kok Soumaya Dijkstra heeft Marokkaans 
gekookt. Als nagerecht werd Jawhara 
(edelsteen) geserveerd met rozenblaadjes 
en rozenthee. De timing van het Walking 
Dinner bleek prima want op zaterdag 
begon de Ramadan. Voor de gasten was 
het nieuw dat tijdens de Ramadan seks 
ook niet is toegestaan en dit leidde tot 
geschokte gezichten. Pas tijdens de borrel 
in het buurthuis hoorden de gasten dat het 
verbod, net als voor eten en drinken, na 
zonsondergang niet meer geldt. Ooo…

OVER DE KOOK
WALKING DINNER ORANJEWIJK

Tekst: Erika van Driel    Foto's: diverse gasten

Op 1 april hing bij 7 huizen de vlag uit. Voor het eerste Walking 
Dinner Oranjewijk. 7 koks durfden de koksmuts op te zetten om 
voor 4 buurtgenoten een voor-, hoofd- en nagerecht te koken. Alleen 
moesten de gasten tussendoor ‘walken’ en tro(en zij bij iedere gang 
een nieuwe kok maar ook nieuwe buurtgenoten. 40 buurtgenoten 
deden mee: 7 koks, 7 gastheren- ja de koks waren deze keer allemaal 
buurvrouwen- en 26 gasten.
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Op vrijdagochtend 9 uur appte kok Mirjam 
Pruiksma een foto van een gestreken 
damast tafelkleed. Later op de dag kreeg 
zij, als voorzitter van de wijkvereniging, via 

penningmeester Gerben Dijkstra nog een 
vraag van de gemeente voorgelegd of het 
buurthuis ingezet zou kunnen worden 
voor de opvang van een paar gezinnen 
uit Oekraïne. Mirjam dacht “nee hè..” en 
appte hem terug: Nu even niet. Met de 
voorbereidingen voor een Indonesische 
rijsttafel was dat niet zo’n goed moment. 
Alleen welke dag was het ook alweer? 

7%%7-  (&  ,&'(5( 
*,-(&*(&
De cider en calvados stroomden bij 
kok Suzanne van Buren rijkelijk en in de 
venkelsoep ging ook nog een scheut Pastis. 
Zij koos voor een uitgebreid Normandisch 
diner. Tijdens het nagerecht vertelde 
Suzanne dat haar man naar rugby was en 

de afwasmachine veel beter kon inruimen 
dan zij. Dat was koren op de molen van gast 
Sido Siemonsma. Hij bleek dit namelijk ook 
heel goed te kunnen. Zo blijkt een Walking 
Dinner dus heel goed voor het ontdekken 
van kooktalent en andere talenten van 
buurtgenoten.

Om 21.30 uur was er een ‘after’borrel in het 
buurthuis. Het was leuk om daar de gasten 
weer te zien waarmee je bij de verschillende 
gangen gesmikkeld had. Onder een daverend 
applaus kregen alle koks feestelijk ingepakte 
kruidenpotjes en een vrolijke kruidensteker 
met daarop BEDANKT. Iedereen was het 
erover eens dat dit voor herhaling vatbaar 
is. Als koks zich al voor een volgende 
keer willen aanmelden dan kan dat bij 
WalkingDinnerOranjewijk@gmail.com.
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Zoals afgesproken 
plaatsen we op deze 
pagina een illustratie 
van steeds weer een 
andere beeldende 
kunstenaar uit onze 
wijk.  

Gemaakt door :  
HENK KRIST

Titel:  
FIETSER



3

16

DE COLUMN VAN LUUK
DE BLOEMETJES BUITEN

%%7  '%5:(&  2(*5%77(&
Aansluiting is gezocht met Noord-Goutumse 
straten, want daar komen ook kleuren 
voor in de namen. Vanuit It Giele Fjild gaat 
een wandelproject op weg naar onze wijk 
met gele afrikaantjes. Ze ontmoeten elkaar 
bij het bruggetje over de Potmarge, waar 
een tweekleurig bloemschikmonument zal 
ontstaan. De Reade Poarte doet samen met 
het dorp Readtsjerk iets met klaproosjes. De 
Griene Daam heeft een culinair evenement 
met wandelende spinazie en de Witte 
Finne sluit aan met anjers en champagne. 
Graafsma: ‘Zo laten we met elkaar even 
zien dat Leeuwarden veel meer is dan 
een centrum: een stad met vele wijken en 
dorpen.’

+(5(-'2(5%()'
Het Nordwin College, een agrarisch 
onderwijscentrum dat sinds kort actief 
is onder de nieuwe naam Aeres, (wat 
trouwens net zo weinig over het agrarische 
karakter van deze school zegt) is een 
speciaal veredelingsprogramma voor 
afrikaantjes gestart. Gehoopt wordt op een 

nieuw ras: het ‘Oranjewijkje’. De provinciale 
promotie-organisatie Marketing Fryslân 
ziet in ‘Tún’ de eerste stap voor een nog 
veel groter evenement met wereldwijde 
Fryslân-promotie: een Elfstedentocht voor 
zestienduizend wandelende takken. Ze 
worden allemaal uitgerust met een klein 
handgebreid Unox-mutsje (vrijwilligers 
gevraagd!). De massastart vanuit de 
Frieslandhal (die inmiddels via FEC is 

omgedoopt in WTC-Expo, (ook van die 
namen die bij niemand echt lekker blijven 
hangen) krijgt daarmee opnieuw een 
feloranje accent!

$),,76%-
De oranje afrikaantjes van 2023 zullen na 
het Tún-wandelevenement eerst worden 
geplant rond het brugwachtershuisje bij 
de Eerste Kanaalsbrug. Ze gaan daar in de 
combinatie van een op zichzelf al smakeloos 
bouwwerkje met de daarop aangebrachte 
WXVIIXEVX��SJXI[IP�KVEJ½XM�EGGIRXYIVIR�HEX�
ook in ons beschermde stadsgezicht wel 
eens iets heel erg mis kan gaan. Naast het 
kunstwerk ‘SICHT’ dat sinds kort aan de 
gevel van de Blokhuispoort hangt wordt dan 
tijdelijk het woord ‘TÚN’ opgehangen om 

ons Tún-project goed onder de aandacht te 
brengen van voorbijvaarders. 
Zijn ze eenmaal uitgebloeid, dan gaan de 
plantjes in een megagrote door Omrin 
gesponsorde kompostbak. Want we blijven 
natuurlijk wel duurzaam bezig in onze wijk.

LUUK VAN DER VEEN

De organisatie van het grote Leeuwarder project BOSK heeft zich 
nu geconcentreerd op het centrum. De wandelende bomen laten, 
anders dan de bedoeling was, alle andere stadswijken inclusief 
onze Oranjewijk links liggen. Dit laat de Oranjewijk natuurlijk 
niet onberoerd. In een reactie daarop heeft het bestuur van onze 
wijk voor 2023 dan ook een eigen wandelend natuurproject op de 
agenda gezet. ‘TÚN’ heet het en wat de Oranjewijk betreft gaat het 
om duizenden bloeiende oranje afrikaantjes (let op: geen kick-out-
afrikaantje-groepen svp) die volgend jaar langzaam door vrijwilligers 
worden verplaatst door onze straten, die daarmee een zomer lang 
letterlijk oranje kleuren. ‘Arbotechnisch is het wandelen met 
lichtgewicht plantjes veel slimmer dan het sjouwen met loodzware 
bakken met bomen’, zo verklaart artistiek directeur Folkert Graafsma 
van ons plantenwandelevenement. ‘We laten die bloembakjes 
heel gemakkelijk met een boodschappenwagentje rondrijden.’ De 
buurtsuper is waarschijnlijk wel bereid om de benodigde wagentjes in 
bruikleen af te staan, zodat het een beweeglijke en milieuvriendelijke 
zomerse show belooft te worden.

GEEN BOSK? DAN TÚN!
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ORANJEWIJK ONS KINDERKONINKRIJK 

Deze pagina’s zijn gemaakt 
door de kinderredactie van de 

Oranjewijkglossy. Speciaal voor 
alle kinderen in de Oranjewijk. 

Veel leesplezier!

Door Thije en Siem

Hoe heet je en wat is je achternaam?
Ik heet Silvijn en mijn achternaam is 
Kroeze.

Hoe oud ben je?
Ik ben negen jaar. 

Met wie woon je samen? 
Ik woon aan het Emmaplein met mijn 
vader en moeder: Bea en Remon

Wat zijn je favoriete hobby’s? 
1S�PW]�^IV�^WM\JITTMV��ÅM\[MV�MV�OIUMV�

Wat is jouw favoriete game? 
(Silvijn vindt het een lastige vraag en 
denkt een poosje na, in stilte…) Minecraft

Waarom is Minecraft je favoriete game?
Omdat je kan survivalen en bouwen. Je 
begint dan met helemaal niks en dan 
moet je survivalen.

?I\�Q[�RW]_�NI^WZQM\M�ÅTU'�
Sonic the hedgehog (de interviewers 
S]VVMV�bQKP�LIIZ�_MT�QV�^QVLMV���

?IIZWU�^QVL�RM�LMbM�ÅTU�TM]S'
Het is spannend, het is leuk,  wezens 
van een verschillende wereld ontmoeten 
elkaar en beleven avonturen.

?I\�_QT�RM�LWMV�IT[�RM�TI\MZ�OZWW\�JMV\'�
Ik wil profvoetballer, acteur of 
presentator worden.

?IIZWU�^QVL�RM�LI\�TM]S'�
Ik vind voetbal heel leuk, ik doe het heel 
^IIS��*QR�ÅTUIK\M]Z�_QT�QS�OZIIO�QV�ÅTU[�
spelen.

?I\�Q[�RM�TQM^MTQVO[M\MV'
Erwtensoep.

?IIZWU�Q[�LI\�RM�TQM^MTQVO[M\MV'
Ik vind de worst er in heel lekker.
Wat is je favoriete 
vakantieland?
Egypte.

Waarom is dat 
je favoriete 
^ISIV\QMTIVL' 
Ik ben al zes 
of zeven keer 
in Egypte 
geweest. Daar 
heb je een bar, 
leuke glijbanen, 
zwembaden en 
leuke huisjes. De 
piramides van 
het Oude Egypte 
vind ik heel mooi 
en je kan varen 
over de Rode Zee.

)T[�RM�UQVQ[\MZ̆
president wordt, 
wat zou je dan 
veranderen?
Ik zou eigenlijk 
niks veranderen.

7Su��JMLIVS\�
voor het 
interview 
;QT^QRV��
B]TTMV�_M�
vrijdagmiddag 
[XMTMV'
Ja leuk!

MAAK KENNIS MET......
SILVIJN!
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HET MYSTERIE VAN DE 
ORANJEWIJK
Door Freija

Lopen jullie ook weleens via de Emmakade richting Albert Heijn?  
Je herkent het vast. Je vader of moeder is een boodschap vergeten en jij 
wordt naar de winkel gestuurd. Het is mooi weer. Niet te koud en zeker 
niet te warm en het waait wat. Je loopt eerst langs de tandarts bij het 
Emmaplein, steekt over, kijkt even of er al wat groeit in de moesbakken  
en ziet dat de sla bijna geoogst kan worden en loopt verder. Je denkt aan 
wat je vanavond graag op tafel wilt zien. Het liefst zou je pannenkoeken 
eten, maar je bent op pad gestuurd voor een paprika. Je treuzelt wat en 
ziet dat er een oud vrouwtje je langzaam tegemoet komt lopen. Ze lijkt je 
wat te willen vragen….

Schrijf jij het verhaal verder? Meld je dan bij 1 van de kinderredactie  
om deze pen over te nemen!
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VAN DE KINDERREDACTIE

Door Richt

MINI PASPOORT

Naam:  Juul

Leeftijd:  12

School:  Impulse

Sport:  shorttrack

?I\�Q[�[PWZ\\ZIKS'�
Het is een sport dat lijkt op schaatsen maar een beetje 
anders in elkaar zit. Je hebt bijvoorbeeld andere 
schaatsen aan. Je staat heel hoog op de schaatsen zo-
dat je niet snel met je schoen het ijs aanraakt. Ook zijn 
het geen klapschaatsen.

?I\�LWM�RM�JQR�[PWZ\\ZIKS'
Je gaat met 5 mensen rondjes schaatsen op een klei-
nere ijsbaan. Je moet zo hard mogelijk die rondjes 
rijden. Je hebt verschillende afstanden: 500 meter (4½ 
ronde), 1000 meter (9 ronden) en 1500 meter (13½ 
ronde). Je moet diep zitten en dan als eerste over de 
ÅVQ[P�SWUMV�VI\]]ZTQRS�

0WMTIVO�bQ\�RM�IT�WX�[PWZ\\ZIKS'
Ik zit nu vijf jaar op shorttrack. Ik doe ook nog droog-
trainingen. Dat betekent dat ik met mijn shorttrack-
groep naast het schaatsen ook ga wielrennen en andere 
oefeningen doe die ik tijdens het schaatsen ook weer 
kan gebruiken.

?I\�^QVL�RM�bW�TM]S�IIV�[PWZ\\ZIKS'
Je gaat heel hard en je bent met meerdere mensen op 
de baan. Dat is bij langebaan schaatsen niet zo en dat 
vind ik het leukst.
Susanne Schulting is mijn grote voorbeeld. Ik was een 
keer bij het NK Shorttrack waar het Jeugdjournaal ook 
was. Toen heb ik haar ontmoet. Dat was super.

SUPERSPORTIEF: 
JUUL 
DOET AAN 
;07:<̆
TRACK
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BLOEMEN EN 
PLANTEN IN DE 
ORANJEWIJK
Ik ben met mijn telefoon de wijk in gegaan om te kijken 
wat er groeit. Via de app ObsIdentify weet ik nu hoe 
deze planten en bloemen heten. Het is leuk om te doen 
en het zijn best grappige namen.

1) Gehoornde klaverzuring;
2) Veelbloemige roos;
3) Bosveldkers;
4) Herderstasje;
5) Stinkende gouwe;
6) Kruipertje.

��������������	
������

Naam ______________________ Datum _____________________

�����������	�
	����	�����	��
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E J Q V H O K X A I D S Q N G T F D

D S E S J W S T J L W I J R L S G D

A V J M V U W O U Q S U W N O E T V

K A S W O E B O F M H H N L S E Z Y

A J I I E M U B I O N T A T S F Q E

M K U S T M U N N O I R A R Y R O P

M P H U B A R O W B E U B E L E G J

E O L B A S T O D M L U J I N M X E

F R I N L T S W K E P B I N P O O L

S A U E V R U C T S A D L S Y Z N A

P N R V E A P R B E M J G P M J F S

E J N E L A E S N O M X B O B O V E

E E E I D T R J U L E G O O H I U G

L W K R S Z X T W B G L A R X D G A

T I E B M L A A N A K Q G E W S F R

U J O G O O R W D T Q O O Y T C Y A

I K B N X I O D U U T K L T N G G G

N F T C E J O R P S I U H L E G O V

��BLOESEMBOOM ��BOEKENRUILHUISJE ��BRIEVENBUS

��BUURTHUIS ��BUURTSUPER ��EMMAKADE

��EMMAPLEIN ��EMMASTRAAT ��GARAGESALE

��GLIJBAAN ��GLOSSY ��KANAAL

��ORANJEWIJK ��SPEELTUIN ��TREINSPOOR

��VOETBALVELD ��VOGELHUISPROJECT ��WOONBOOT

��ZOMERFEEST

�	�	�����	�	���������	������������	�	����	����

������������	��
�
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In plaats van een strikt plan te volgen, heb-
ben we gekozen voor een afwachtende be-
nadering voor dit seizoen. In plaats van alles 
eruit te halen en helemaal opnieuw te be-
ginnen, hebben we de aardbeien ongeveer 
op de plaatsen van vorig jaar gehouden en 
3 verschillende soorten munt getransplan-
teerd naar afzonderlijke omheinde gebieden 
omdat het anders zo snel verspreidt. De 
eerste grote planten in het voorjaar waren 
daslook en zuring. Omdat ze het eerste wa-
ren, kregen ze een ruime plek in het midden 
van onze moesbak..

We voegden toen diverse Aziatische snijsla-
plantjes en Oost-Indische kers toe - we 
hadden die in potten voorgekweekt. Ook 
namen we een risico om de snijbietzaden di-
rect in de grond te zaaien, waarbij we zowel 
het onbetrouwbare lenteweer als de eetlust 
van hongerige slakken trotseerden. Een 
aantal is inmiddels met succes begonnen te 
ontkiemen en ook komkommerkruid zie je 
straks aan hun mooie kleur blauwe bloemen 

overal tussendoor.
De aardbeien bloeiden prachtig rozerood in 
het voorjaar en de daslookbloemen lichtten 
elegant wit op bij het donkergroen. 

De laatste 
toevoegingen 
waren enkele 
kleine slaplant-
jes, een lavendel 
en een roodbla-
dige basilicum-
struik. Recente 
stortbuien 
hebben ge-
zorgd voor een 
overvloed aan 
groene groei. 
De Aziatische 
slaplantjes zijn 
nu kleine reuzen. 
De zuring was 
uitgegroeid 
tot een hoge 

piramide en begon bloemen en zaden te 
produceren. We plukken er steeds van, want 
dan krijg je vele kleine bladeren met een 
heerlijke citrussmaak. De verschillende soor-
ten Oost-Indische kers, waaronder een klim-
mende, doen het tot nu toe redelijk goed 
en produceren een mooie kleine oogst met 
smakelijke bladeren.

Het mooie van snijsla en de zuring is dat je 
altijd een paar bladeren van verschillende 
smaken kunt plukken - bitter, zuur, peperig of 
wasabi-stijl, terwijl de plant blijft groeien en 
gaten met onbedekte aarde worden verme-
den. (Het is een open tuin en zo komen er 
geen katten in de bak…)

Eén van de uitdagingen bij het verzorgen 
van een kleine moestuinbak is dat nooit al-
les past wat je erin zou willen planten. We 
moeten in de gaten houden dat er genoeg 
onderlinge afstand blijft. We moeten regel-
matig oogsten, verplanten waar nodig en ons 
verdiepen in gezelschapsbeplanting: welke 
planten vinden elkaar leuk als directe buren 
en welke niet. Lavendel en basilicum zijn bij-
voorbeeld goede bewakers van sla; ze kun-
nen de smaak van de bladeren verbeteren 
en sommige plagen weghouden. De donker-
rode basilicumblaadjes en de roze bloeiende 
lavendel contrasteren ook met het groen en 
staat prachtig in de tuin als de bloemen nog 
niet bloeien.
We plannen de komende maanden om àltijd 
bloemen te hebben: eetbaar of anderszins 
gunstig voor mensen, vlinders, bijen en ande-
re insecten. En natuurlijk voor hun aantrek-
kelijke schoonheid. Wijkbewoners stoppen 
regelmatig om te bewonderen en te kletsen 

… gezellig !

We zijn ook super-
blij dat we nu een 
tweede bak gekre-
gen hebben. We 
hebben dan ruimte 
voor grotere krui-
den- en groente-
planten, zoals venkel, 

pompoen en courgette - heel spannend!

3R^I�ZSPKIRHI�E¾IZIVMRK�^EP�HI�PEEXWXI�^MNR�
voor dit jaar.

GROEN IN DE WIJK
MOESBAK IN DE ORANJEHOF, AFLEVERING =

Onze moesbak  is goed aan het groeien.  We zijn tevreden, maar 
we hadden er eigenlijk meer tijd aan willen besteden. Veel andere 
activiteiten gingen toch vóór. 

ONDERTUSSEN IN  
DE ORANJEHOF

Tekst en foto’s: Elsiet van der Ploeg en Gerlinda Rehberg
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De mooiste
gordijnen 
in jouw stijl

Jan Sikkes Stoen en Gordijnen | Emmakade 170 Leeuwarden | www.jansikkes.nl

gewoon bij Jan Sikkes.

nu ook online
gordijnen bestellen
en thuis bezorgen!
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Er is een hondje in het raam,
Ollie is zijn naam.

Hij ziet de paaseieren,
En waar ze verborgen gaan.

Hij ziet de krokusjes,
En ziet de zonnebloemen.

Hij ziet een kat,
En blaft wat.

Hij ziet de eerste barbecue aangestoken, 
En de laatste doven gaan.

Hij ziet de keunstenaars,
Schildersezel torsend richting de Emmakade 
gaan.

Hij ziet dromers en dichters,
Met dezelfde bestemming.

Hij ziet verwonderd een herfstblaadje 
dwarrelen,
En net zo dat met het eerste vlokje sneeuw 
wat valt.

Hij ziet de kinders zingen,
Ook voor hem een lied.

Maar die koeien met staarten
Dat snapt hij eigenlijk niet.

Hij ziet de dennenbomen achter voordeuren 
verdwijnen.
Om na het geknal weer in het Nassaupark te 
verschijnen. 

,MN�^MIX�HI�FYYVQER�ST�HI�½IXW�
Onderweg naar een etablissement.

Hij ziet ons komen
En ziet ons gaan.

Hij ziet de wereld,
En ziet ‘m voorbij gaan. 

Hij ziet het mooie Leeuwarden,
Maar alleen voor wat het is.

Door Eric C. Vink

HET HONDJE  
IN HET RAAM 
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BUURTBEMIDDELING            
WELZIJNSWERK VAN AMARYLLIS, DEEL > ?SLOT@

We wonen in een )jne wijk en dat willen we graag zo houden. Een goed 
contact met je buren is belangrijk voor het woonplezier. Soms kunnen 
er problemen tussen buren optreden. Dan kan  Buurtbemiddeling heel 
nuttig zijn. Ik het kader van onze drieluik over het welzijnswerk van 
Amaryllis deze keer een a*evering over buurtbemiddeling. In onze 
wijk woont één buurtbemiddelaar van het bemiddelingsteam van 
Amaryllis: Sido Siemonsma. Met hem heb ik een gesprek.

Ik spreek Sido aan de keukentafel. Hij 
is sinds 2007 verbonden aan het team 
Buurtbemiddeling, dat bestaat uit 15-20 
vrijwilligers en één betaalde coördinator 
van Amaryllis. Wat bewoog hem om 
zich hierbij aan te sluiten? Sido: “ik ben 
altijd al geïnteresseerd geweest in pro-
bleemoplossing door middel van overleg, 
mediation. Je kunt volgens bij beter 
koersen op een win-win situatie op vrij-
willige basis en in goed overleg, dan op 
IIR�NYVMHMWGLI�EJ[MOOIPMRK�ZER�GSR¾MGXIR��
Dat levert één verliezende partij op. Ik 
heb een mediationopleiding gevolgd bij 
het NIP (Nederland Instituut van Psy-
chologen) en ben zelf ook psycholoog.” 

*%:  3 
2"5(&:5%2-()(&
Wanneer komen mensen bij buurt-
bemiddeling? “Als buren problemen 
hebben met elkaar en er onderling niet 
(meer) uitkomen kunnen ze zelf buurt-
bemiddeling inschakelen. Of ze worden 
met hun instemming aangemeld door 
de wijkagent, woningcoöperatie of van-
uit het Meldpunt Overlast Leeuwarden. 
Problemen gaan vaak over geluidsover-
PEWX��ZSSVEP�MR�KILSVMKI�LYM^IR�SJ�¾EXW��

diverse cultuurverschillen (taal, ge-
woonten, onbegrip of onbekendheid) of 
buitenproblemen (overhangende takken 
in de tuin, erfafscheiding, barbecue etc.). 
Dat is wel de Top 3. Meldingen komen 
vanuit de hele gemeente, in 2021 waren 
er 108 meldingen. Het gaat dan vooral 
om situaties waarin buren niet meer 
met elkaar kunnen praten, hun proble-
men niet goed kunnen verwoorden of 
dat de ‘klager’ geen respons krijgt van de 
‘aangeklaagde’. Er ontstaat een patstelling. 
Het kan soms jaren voortduren voordat 
er gemeld wordt bij buurtbemiddeling.”

#('(5  75#31*  15,*#$ 
((&  -"#$*(5(&'  %%5 
(&  (57(&&#&1
Wat willen jullie met buurtbemiddeling 
bereiken? Sido: “we willen bereiken dat 
buren weer op goede voet met elkaar 
verder kunnen. Dat er een voor beide 
partijen aanvaardbare oplossing, aanpak 
of afspraak gevonden wordt. Buurt-
bemiddeling doet geen uitspraak. We 
werken op basis van vrijwillig overleg. 
Eerst worden beide partijen afzonderlijk 
gehoord, ieder kan zijn of haar ver-
haal doen en krijgt een luisterend oor. 

KOERS OP EEN  
 VRIJWILLIGE  
 WIN-WIN SITUATIE

Tekst en foto’s: Fransje Grisnich
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BUURTBEMIDDELING            
WELZIJNSWERK VAN AMARYLLIS, DEEL > ?SLOT@

Daarna volgt een bemiddelingsgesprek waar 
met elkaar naar de beste oplossing/aanpak/
afspraak gezocht wordt. Buurtbemiddeling 
is gratis. Veel mensen kunnen niet zomaar 
ZIVLYM^IR�EPW�IV�IIR�GSR¾MGX�MW��(YW�MRZIWXI-
ren in een goede burenrelatie is belangrijk. 
Het is ook belangrijk dat mensen niet te 
lang blijven aanmodderen want dan bestaat 
het gevaar dat stellingen worden betrokken, 
loopgraven gegraven. Haal er op tijd hulp bij.” 

)((5  6(5*5%"+(&
Wat is je mooiste ervaring van de afgelopen 
15 jaar? “Dat is een zaak tussen een Somali-
sche familie en een autochtone bovenbuur-
man. Ze bewonen een gehorige duplexwo-
ning. De familie beneden, de buurman boven. 
Er is geluidsoverlast door het geklepper van 
een vloerluik, een TV die te hard aan staat, 
een klemmende en piepende achterdeur, etc. 
Deze mensen hebben weinig contact met 
elkaar. De bovenbuurman meldt dit aan bij 
buurtbemiddeling. We hebben de proble-
men bij ieder apart aangehoord. Door de 
klachten van de buurman had de Somalische 
buurvrouw haar tv-volume al nagenoeg op 
stil gezet, zodat zij eigenlijk niets meer kon 
verstaan. De familie was bang voor ‘gedoe’ 
en vooral voor bemoeienis van buitenaf. Met 
de buurtbemiddelaar gingen beide ‘partijen’ 
bij elkaar luisteren naar de overlast gevende 
geluiden. En bekijken waar die geluiden nou 
eigenlijk vandaan kwamen. Iedereen wilde 
het graag oplossen. De Woningbouwvereni-
ging werd ingeschakeld om luik en deur te 
repareren. De TV is in onderling overleg zó 

afgesteld dat het geluidsvolume voor ieder-
een aanvaardbaar is. Uiteindelijk was ieder-
een tevreden en opgelucht met de aanpak 
en de oplossingen.” Wat is hier het leerpunt? 
Sido: ”dat het vooral draait om communi-
catie, taalproblemen, begrip en contact met 
elkaar. Gelukkig was er een kleindochter 
van de Somalische familie die als tolk kon 
optreden. De Somalische familie heeft meer 
vertrouwen in hun omgeving gekregen.”

70% 6,&  '(  2()#''(-
-#&1  (#&'#1*  )(*  
:%$#*#(4  5($"-*,,*
En wat zijn de meest lastige kwesties voor 
de buurtbemiddeling?  Er volgt een langere 
stilte, Sido moet hier echt even over naden-
ken. “Eigenlijk wordt bijna alles wel opgelost, 
is mijn ervaring. De lastigste kwesties zijn 
de zaken waarbij de emoties hoog oplo-
pen en er wantrouwen in het spel is. Vaak 
in jaren opgebouwd. Mensen vertrouwen 
elkaar niet meer, en luisteren niet meer naar 
elkaar. Dan kan het lastig zijn om weer on 
speaking terms te komen, maar meestal lukt 
het uiteindelijk wel. Iedereen wil tóch een zo 
goed mogelijk contact met de buren. Omdat 
we met beide partijen afzonderlijk praten, 
wordt iedereen gehoord en kan zijn/haar 
eigen versie van het probleem vertellen. Dat 
werkt al goed. De kunst is dan om in het 
bemiddelingsgesprek- dat altijd op neutraal 
terrein plaatsvindt zoals een buurthuis - na-
der tot elkaar te komen. In Leeuwarden lukt 
dat in 70% van de aangemelde zaken.

$,)(&  &,,5  !"#$
Wat motiveert jou nou het meest in dit 
werk? “Als ik zie hoe moeilijk en spannings-
vol een probleem met buren voor mensen 
kan zijn vind ik het heel mooi dat mensen 
eens hun verhaal kunnen vertellen. Je ziet 
direct dat zij daarvan opknappen en meer 
ontspannen. Je helpt mensen een voor hen 
lastig probleem behapbaar te maken of 
zelfs weg te nemen. Het levert hen meer 
woonplezier op. De gein zit er voor mij per-
soonlijk ook in om te helpen ‘onorthodoxe’ 
afspraken te maken, buiten de strikte kaders. 
Iets toevoegen waar nog niemand aan had 
gedacht. Mensen kunnen dan soms zelfs 
weer lachen om het probleem. Dat hebben 
we toch maar mooi met elkaar opgelost, 
zeggen ze dan.”
Dan zegt Sido: “weet je wat het allermooiste 
is? Als we een bemiddelingsgesprek hebben 
gehad, de boel weer opgeruimd, stoelen 
op hun plaats gezet, kopjes naar de keuken. 
)R�EPW�MO�HER�ST�QMNR�½IXW�WXET��RSK�IZIR�
achterom kijk en dan zie dat de beide buren 
waarmee we het gesprek hadden samen 
naar huis wandelen. Vaak gemoedelijk pra-
tend. Dan weet je dat het goed zit. En dáár 
doe ik het voor, doen wij het voor.”

Buurtbemiddeling Leeuwarden,  
Zuidvliet 620, 8921 EZ Leeuwarden.    
Tel: 058-303 0400    
buurtbemiddeling@amaryllisleeuwarden.nl          
www.amaryllisleeuwarden.nl 



3

26

WWW.BWHONTWERPERS.NL
EMMAKADE 74A

DE MAKERS VAN

 

   

 

v

Oranje Nassaustraat 19
8933 BR  Leeuwarden
tel. (058) 2135256

haaridee@gmail.com
www.haaridee.eu 

Geknipt voor hem en haar!

De Haaridee crewVera, Simone, Debora en Annelie

www.haaridee.eu 

www.haarideeshop.nl 

www.facebook.com/haaridee
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VRIJWILLIGERSBORREL

Om onze vaste vrijwilligers in 
het zonnetje te zetten organi-
seerde de Wijkvereniging op 
20 mei een vrijwilligersborrel. 
En het was weer gezellig, zoals 
onderstaande foto’s laten zien. 
We namen afscheid van Hylke 
als penningmeester met een 
bedankje, knuffel en cadeautje 
van Mirjam namens ons allemaal. 
Gerben werd welkom geheten 
en succes gewenst als onze nieu-
we penningmeester. Top, Gerben!



Praktijk FYSIOFRISO
J.H. Knoopstraat 6-e, 8933 GS Leeuwarden
tel.: (058) 213 59 56 , info@fysiofriso.nl 
www.fysiofriso.nl

Ynse de Boer
Fysiotherapeut
Manueel therapeut

Eke Siebinga
Fysiotherapeut
nek/schouder/hoofdpijn

Martine de Jong
Oefentherapeut Cesar

Dick de Roest
Fysiotherapeut
Fysiotherapie voor ouderen

Ita de Roest-Luth
Fysiotherapeut
Bekkenklachten en
Bekkenbodemfysiotherapie

Sina Keuning
Fysiotherapeut, Haptonomie, 
Psychosomatische 
fysiotherapie.

Leoni Bouma
Fysiotherapeut
Kinderfysiotherapeut

Onze therapeuten:

Sinds juli 2012 zijn wij als praktijk werkzaam binnen het medisch centrum 
Buitenhove. Deze stap bracht ons meer ruimte, een grote en goed uitgeruste 
oefenzaal en meerdere zorgdisciplines onder een dak.

Sinds juli 2012 zijn wij als praktijk werkzaam binnen het medisch centrum 
Buitenhove. Deze stap bracht ons meer ruimte, een grote en goed uitgeruste 
oefenzaal en meerdere zorgdisciplines onder een dak.

Wijkzorgcentrum Greunshiem
Tjotterstraat 16, 8937 AS Leeuwarden
Wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek
Hoeksterpad 16, 8911 JW Leeuwarden

Het Fysiofrisoteam bestaat uit zes fysiotherapeuten en één oefentherapeute, ieder met een eigen specialisme. 
Hiermee proberen wij de voor U optimale zorg te verlenen. Onze benaderingswijze is individueel gericht, met 
persoonlijke aandacht en professionele begeleiding. Binnen onze praktijk bestaan er ook mogelijkheden om te 
oefenen in klein groepsverband.

Ynse de Boer
Fysiotherapeut
Manueel therapeut

Eke Siebinga
Fysiotherapeut
nek/schouder/hoofdpijn

Martine de Jong
Oefentherapeut Cesar

Dick de Roest
Fysiotherapeut

Ita de Roest-Luth
Fysiotherapeut
Bekkenfysiotherapeut

Sina Keuning
Fysiotherapeut, Haptonomie,
Psychosomatische
Fysiotherapie

Lianna Touwen
Fysiotherapeut

Mart Haan
Geriatrie fysiotherapeut

Anouschka Nuver
Fysiotherapeut

Wietske Siemensma-v.d. Ploeg
Kinderfysiotherapeut

Het Fysiofrisoteam bestaat uit acht fysiotherapeuten en één oefentherapeute, ieder met een 
eigen specialisme. Hiermee proberen wij de voor U optimale zorg te verlenen. Onze benade-
ringswijze is individueel gericht, met persoonlijke aandacht en professionele begeleiding.  
Binnen onze praktijk bestaan er ook mogelijkheden om te oefenen in klein groepsverband.

wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl
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Het is iets na vijven. Henk ontdopt een 
biertje: ‘Dat denkt wat beter.’ Hij herkent het 
beeld wel dat de Vredeman de Vries vooral 
een opleiding in bierdrinken was. ‘Maar afge-
zien daarvan heb ik een enorme opleiding 
gehad hoor’, merkt hij op. Het woord eigen-
gereid past hem wel, vindt Henk. ‘Vooral mijn 
muziek is eigengereid. Ik kon eigenlijk niet 
kiezen tussen musicus worden of schilder. 
Ik kom van christelijke huize en mocht van 
mijn moeder op muziekles. Dat was toen 

snoeiduur. Ik leerde daar alle psalmen en ge-
zangen uit mijn hoofd. Toen dat ging vervelen, 
zette ik ze om in blues en jazz’, vertelt hij. 
Dat was de start van zijn creativiteit. Henk is 
als muzikant een solist: samenwerken in de 
muziek lukt hem niet. Zelfs lessen in maat-
voering mochten niet baten. Henk heeft zo 
zijn eigen ritme.

!(*  0#3&  ,--(),,- 
8-%+&$  (&  ,8*("5$
Zijn schilderijen spelen zich af rondom een 

aantal thema’s, grotendeels ontstaan vanuit 
zijn tijd in de psychiatrie. ‘Ik was niet opge-
nomen hoor, mocht je dat denken’, grapt hij. 
Als verpleegkundige in de psychiatrie raakte 
Henk gefascineerd door bijzondere mensen. 
Die beelden bleven hangen en vormden de 
basis voor vele schilderijen. Henk’s persona-
ges hebben allemaal iets kwetsbaars, melan-
cholisch en tragikomisch. ‘Het zijn een soort 
clowns voor mij. Het zijn acteurs zonder 
tekst met eigenschappen die ik uitvergroot.’ 
Mensen schildert hij het liefst. Uitstapjes naar 

ORANJEWIJKBEHEERDER
HENK KRIST

We maken een uitstapje buiten de wijk ditmaal. Sita en ik gaan op bezoek bij 
Henk Krist, de beheerder van buurthuis Oranjewijk. Hij woont in Huizum. 
Ergens online lees ik dat Henk Krist als kunstenaar valt in te delen in de 
groep van eigengereide Friese autodidacten, alhoewel hij symbolisch de 
kunstacademie Vredeman de Vries doorliep. Henk schildert niet alleen, 
ook componeert hij muziek en bespeelt kerkorgels. Een veelzijdig man vol 
boeiende verhalen met een *inke portie humor. 

HENK IS GEWOON EEN ***!
Tekst: Rita Hogerhuis Foto’s: Sita Koning



30

landschapskunst maakt Henk ook, maar ook 
daar moet dan vaak toch weer ‘een manne-
tje’ in. ‘Tandarts Bots van Tandartsenpraktijk 
Oranjewijk was mijn buurman toen ik een 
tijd in Britsum woonde. Ik maakte daar een 
enorm schilderij van het uitzicht dat hij en 
ik daar hadden. Dat hangt nu in de wacht-
kamer van de tandartsenpraktijk aan het 
Emmaplein. Het is een vrij donker schilderij 
met veel diepte. De dames achter de balie 
vinden het maar niks. Die zouden liever iets 
met bloemetjes zien’, grapt hij. 

((&  $*(73(  6,&  6,& 
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Ik vraag Henk met welke kunstenaars hij zich 
verwant voelt. Hij hoeft daar niet over na te 
denken. ‘Francis Bacon, Vlieger, Lucian Freud, 
Henk Krist -hij grijnst-, Jopie Huisman, Alting 
van de Groninger Ploeg en met stip boven-
aan Van Gogh’, somt hij op. Een anekdote 
volgt: ‘Ik bezocht eens het graf van Van Gogh 
in Auvers-sur-Oise. Naast Vincent ligt zijn 
broer Theo begraven. Beide graven zijn ver-
bonden door een klimop. Kijk...’ Henk wijst 
triomfantelijk naar de schutting achter zijn 
huis: ‘die klimop komt uit een stekje ervan. 
Heb ik meegenomen’.  

%51,&#$*  #&  -(1( 
7(57(&
Het maken van een mooie compositie voelt 
voor Henk een beetje hetzelfde als het ma-

ken van een schilderij. ‘Componeren doe je 
ook bij een schilderij’, vertelt hij. ‘Daar begint 
alles mee en dat is best moeilijk’. Als musi-
cus bespeelt Henk regelmatig kerkorgels in 
leegstaande kerkjes in Groningen. Dat zijn 
er nogal wat, dus mogelijkheden te over. En 
als ze op zijn, dan zijn er nog legio kerkjes in 
Friesland te vinden. Voor de nieuwsgierige 
Oranjewijkers onder ons: de muziek van 
Henk is te beluisteren via Youtube onder de 
naam Henk Kri.  

'(  75#$*-(56,5#&1
Op woensdagmiddag en -avond geeft Henk 
in ons buurthuis schilder- en tekenles. Cur-
sisten komen daar in aanraking met de KRIST- 
ervaring, zoals op zijn website staat. Hij 
neemt zijn cursisten mee op een creatieve 
ontdekkingsreis naar de eigen sterke punten 
en leert ze zo hun eigen weg te vinden. Als 
cursist hoef je nog niet te kunnen schilderen, 

maar als je behept bent met wat creativiteit 
is dat mooi meegenomen. De cursussen zijn 
erg gezellig. Henk draait tijdens het schilde-
ren altijd muziek en er wordt veel gelachen. 
Vroeger liep de nazit nog wel eens uit, grijnst 
hij, maar daar houdt Henk nu een beetje de 
hand aan. Er is nog ruimte voor nieuwe cur-
sisten, dus heb je interesse, dan bel je Henk: 
06-26 21 89 14.

((&  *#3'(-#37  2,,&*3(
Naast kunstenaar, docent, pianist en or-
gelspeler is Henk ook beheerder van ons 
buurthuis. Hij vertelt: ‘Ik was al beheerder 
bij Carex en werkte bij Parnas als docent. Ik 
gaf destijds al schilderlessen in het buurthuis 
van de Oranjewijk. Toen de beheerder van 
het buurthuis vertrok, sprong ik tijdelijk in. 
Dat tijdelijk is inmiddels 17 jaar’, vertelt hij. 
Als beheerder heeft hij het druk. Zo houdt 
hij o.a. de planning bij, zorgt dat alle facili-
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teiten op orde zijn, doet inkopen, enz. Henk woonde ooit met veel plezier 
in de Oranjewijk aan de Willem Lodewijkstraat. Helaas moest hij door privé 
omstandigheden het huis verkopen. Maar hij voelt zich nog steeds verbonden 
met de wijk. 

'(  )%%#$*(  :(5#%'(  #&  0#3&  -(6(&
Henk woonde overal en ergens, maar de mooiste tijd vond hij toch wel de 
periode dat hij met 6 mensen in een boerderij aan de Boksumerdyk woonde. 
‘Het was de tijd dat we allemaal nog vol idealen zaten. We verbouwden onze 
eigen groenten en wekten energie op met windmolens. Een prachtige tijd, 
maar zoals dat vaak gaat met samenwonen met een groep. Er was geen struc-
tuur en daarop liep uiteindelijk alles mis.’

'(  2%%'$8!,:  6,&  !(&7
We vragen Henk of hij nog een boodschap heeft voor ons Oranjewijkers. Die 
is kort maar krachtig: ‘Durf creatief te wezen en durf uitgelachen te worden!’
Het is best lastig om een eind aan ons gesprek te breien. Het is reuze gezellig 
bij Henk en er zijn nog veel meer verhalen. We kunnen er zo een feuilleton 
van maken, opper ik nog. Bij de deur zegt Henk: ‘Ik ben benieuwd wat jullie 
ervan gaan maken. Als je maar niet schrijft: Henk is gewoon een ***¹.  
Nee hoor verzeker ik hem, dat wordt nu juist de kop!

ñ�W]RSRMIQ�ZSSV�¾YMX
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Dat was toch wel weer een mooie verrassing om op de 
ledenvergadering van 28 april van NEO een compleet gevulde zaal 
van het Buurthuis mee te maken. Natuurlijk was deze opkomst van 33 
wijkbewoners niet alleen te danken aan een algemene belangstelling 
voor het wel en wee van onze eigen Energiecoöperatie NEO maar 
vooral omdat NEO samen met de gemeente Leeuwarden een kleine 
4 miljoen aan rijkssubsidie heeft gekregen voor de realisatie van 
het programma ORANJEWIJK ISOLEERT. De aanwezigen wilden 
natuurlijk precies weten wat er met dit aanzienlijke bedrag gaat 
gebeuren.

Al eerder had de voorzitter van NEO zich in een brainstorm-sessie 
hetzelfde afgevraagd. Hij schrijft:

Als gemiddeld hierover geïnformeerde wijkbewoner zou ik me dan 
een paar dingen afvragen:

-  Wat gaat er met dit geld gebeuren en wat kan ik hiervan 

verwachten?

-  Gaat een groot deel van dit geld weer niet naar dure advi-

seurs, ambtenaren en andere slimmeriken die dicht bij het 

vuur zitten?

-  Hoe denken ze dit geld eerlijk te verdelen over alle wonin-

gen in de wijk?’

Dat was een stimulerende voorzet en daar ging het dan ook in al-
lerlei toonaarden na de pauze over. Zonder nu iedereen die het 
woord nam te citeren is het voor u belangrijk om te weten wat 
eruit kwam. Dat is het volgende.

Het grootste deel van het beschikbare budget voor de Proeftuin 
Aardgasvrije Wijk zal worden besteed aan het ontzorgen van de 
bewoners bij het verduurzamen van hun woning. Dat ontzorgen 
betekent dat je alle zorgen over het isoleren van je huis of woon-
schip binnenkort kunt voorleggen aan het op te richten profes-
sionele Energiedienstenbedrijf oftewel het duurzame bouwloket 
voor de wijk. Dit Energiebedrijf staat onder toezicht van NEO en 
de gemeente en gaat al het mogelijke doen om jouw plannen te 
realiseren. Het gaat je helpen met het vinden van aannemers/instal-
lateurs, maakt je attent op eventuele subsidieregelingen en adviseert 
NI�FMN�HI�½RERGMIVMRK��OSQX�QIX�EERFMIHMRKIR�ZER�HYYV^EQI�QEXI-
rialen, kortom het is van alle markten thuis en jij kunt gratis een 

beroep op ze doen. 

Om dit goede nieuws even goed te laten landen houden we het 
hierbij. Dat vanuit het beschikbare budget voor onze Proeftuin ook 
L]FVMHI�[EVQXITSQTIR�KI½RERGMIVH�KEER�[SVHIR�HMI�HSSV�FI[S-
ners kunnen worden gehuurd diepen we een volgende keer wel 
verder uit.

Tot slot nog een nieuwtje over het vervolg vanuit NEO als mede-
Proeftuinbeheerder. Het zal u duidelijk zijn dat NEO bij dit alles 
samenwerkt met de gemeente, het wijkpanel en de wijkvereniging. 
Maar hoe blijft u als belanghebbende bewoner op de hoogte van 
de verdere ontwikkelingen in het Proeftuinproject? Volgens onze 
projectuitvoerder Siebe Schootstra zullen er maandelijkse nieuws-
bulletins huis aan het huis en schip aan schip in de Oranjewijk/
Tulpenburg gepost worden. En eens in het kwartaal is er natuurlijk 
altijd nog uw trouwe glossy.

Hein Kraij

GROTE BELANGSTELLING

NEO  
EN NU DOORPAKKEN

Tekst en foto’s: Hein Kraij
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NIEUWE GEZICHTEN  
IN DE ORANJEWIJK

Waar: Willem Lodewijkstraat 55

Wie: Jan van Tatenhove en Annette 
Dijkstra kwamen vanuit Denemarken 
naar Leeuwarden. Ze woonden 3,5 jaar in 
Nørresundby aan de Limfjord. Jan werkte 
daar aan de Aalborg Universiteit als 
hoogleraar. Hij werkt nu aan de Hogeschool 
van Hall Larenstein als lector. Annette is 
dramadocent en secretaresse. Ze is op 
zoek naar werk. Dus weet je iets, tip haar 
dan even. Van oorsprong komt het stel uit 
Brabant.

Houden van: Ze delen hun liefde voor 
lezen en wandelen. Jan kijkt graag sport, 
luistert naar muziek en houdt van Friese 
Oranjekoek. Annette vindt het maar raar dat 
deze Oranjekoeken roze zijn. Zij doet aan 
powerwalk. Beiden ondernemen ook graag 
leuke uitjes, zoals wandelen door de stad en 

in de natuur en bezoeken graag musea. In de 
omgeving van Aalborg waren geen gezellige 
kroegjes waar je even kon gaan zitten. Dat 
doen ze nu lekker in Leeuwarden. Ze zijn 
ook blij dat ze weer Nederlands kunnen 
praten en alles kunnen verstaan.

Hoe lang zijn ze al 
wijkbewoners? Rond half februari 2022 
kwamen ze wonen in de Oranjewijk. Ze 
vinden het gezellig wonen. Ze genieten met 
volle teugen van het groen van de bomen 
en de parkjes in de buurt. 

Wakker maken voor: Jan mogen we 
wakker maken voor een Wageningse bol 
met een glas tripel. Annette voor een trip 
naar zee: lekker langs de branding wandelen 
of even een duik nemen.

Waar: Willem Lodewijkstraat 47

Waar: Willem Lodewijkstraat 47
 
Wie: Brian en Anke den Edel verlieten 
de Vogelbuurt voor de Oranjewijk. Brian 
[IVOX�EPW�OYRWXWXS¾EWWIV�FMN�24-��IIR�FIHVMNJ�
dat o.a. kunststof folies voor land-, weg- en 
waterbouw produceert. Anke is docent/
onderzoeker Design Driven Innovations bij 
de NHL, een hele mondvol. Deze master 
leidt je op tot expert in het aanpakken van 
complexe maatschappelijke vraagstukken om 
zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Houden van: Beiden zijn enthousiast 
waterpolospelers en nemen regelmatig 
deel aan wedstrijden. Anke en Brian zijn 
echte spelfanaten. Dat gaat van digitale- en 
bordspellen tot een potje kaarten. Er 
wordt druk geklust aan grote kastruimtes 
in hun huis voor hun uitgebreide collectie 
bordspellen. 

Hoe lang zijn ze al wijkbewoners: 
Ze kochten het huis in februari en 
betrokken het in mei 2021. Anke en Brian 
herstellen het huis zoveel mogelijk in haar 
oorspronkelijke glorie en dat doen ze zelf: 
van het herstellen van de ornamenten tot 
het inbouwen van serredeuren. Momenteel 
wonen ze op de bovenverdieping die 
nagenoeg klaar is en er prachtig uitziet. 

Wakker maken voor: Het liefst 
slapen ze lekker door. Verbouwen en werken 
is vermoeiend, dat snappen we. Als wij ze 
dan zo nodig wakker willen maken, wil Anke 
dat wel als we met een vliegticket naar 
Zuid-Korea op hun stoep staan. Brian is een 
lekkerbek. Als we ’s nachts aanbellen met 
goed vlees voor de BBQ maken we hém 
helemaal blij.  

Tekst: Rita Hogerhuis Foto’s: Sita Koning



3

34

REDACTIE
Erika van Driel
Fransje Grisnich
Rita Hogerhuis
Sita Koning
Hein Kraij
Rixt Leijstra (kinderredactie)

KOPIJ
Kopij Herfstglossy 2022 aanleveren  
vóór 1 september 2022
Mail naar : redactie@oranjewijk.nl

CONTACTPERSOON
Hein Kraij
tel. 058 2164845 of 06 2255 8276

VASTE COLUMNS
Gerco van Beek
Luuk van der Veen

GASTSCHRIJVERS
Mirjam Pruiksma, Jochum Admiraal,
Elsiet vd Ploeg, Gerlinda Rehberg,  
Eric C. Vink

GRAFISCHE VORMGEVING  
en OPMAAK
Gilbert Terpstra,Verkorteweg CCM

FOTOGRAFIE
Fransje Grisnich
Sita Koning

OPLAGE
1000 stuks

BEZORGING
Sake en Jisk

PRINT
Copy Service Leeuwarden

JAARGANG 22
Zomer 2022

WWW.ORANJEWIJK.NL

COLOFON

INFORMATIE EN  
CONTACTGEGEVENS
BESTUUR  
WIJKVERENIGING   
(info@oranjewijk.nl):
Mirjam Pruiksma, voorzitter,  
voorzitter@oranjewijk.nl 
Gerben Dijkstra, penningmeester,  
penningmeester@oranjewijk.nl  
Tino Renkema, lid 
Janna Kaspers, lid 
 
WIJKPANEL 
(wijkpanel@oranjewijk.nl): 
Elsiet van der Ploeg, voorzitter 
Jochum Admiraal, secretaris 
Christine Pietersen, penningmeester 
Mirjam Pruiksma, lid 

NIEUWE ENERGIE  
ORANJEWIJK 
Wordt lid van NEO voor € 2,50 per 
jaar (ruim 100 wijkbewoners gingen u  
EP�ZSSV�IR�TVS½XIIV�ZER�EPPI�MRJS�� 
inkoopvoordelen en nuttige adviezen  
die NEO haar leden biedt. 

Ga naar https://nieuweenergieoranje-
wijk.nl/doe-mee-en-word-lid/ of mail 
naar  info@nieuweenergieoranjewijk.nl.  
Het virtuele loket, voor vragen en tips: 
energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl

EN VERDER 
Moestuin: 
oranjehof@oranjewijk.nl 
Kinderactiviteiten: 
kinderactiviteiten@oranjewijk.nl 
Boomspiegelcommissie: 
Ines.jonker@gmail.com 
Redactie wijkblad: 
redactie@oranjewijk.nl
Oud papier,  
coördinator Janny Kamp, 
janny@contagio.nl, 06 54636578 
 
 



3

INFORMATIE EN  
CONTACTGEGEVENS

Garage Emmakade  |  Drachtsterweg 8  |  8934 BV Leeuwarden  |  058 212 82 13
hoeksma@garageemmakade.nl  |  WWW.GARAGE-EMMAKADE.NL

••  Hg]^kahn]�i^klhg^gZnmh�l

••  Hg]^kahn]�[^]kbc_lZnmh�l

••  Onderhoud campers

••  Hg]^kahn]�e^Zl^Znmh�l#

••  APK

••  Aircoservice

••  :\\n�l

••  Banden

••  Storingsdiagnose

••  O^kdhhi�gb^np^�^g�`^[knbdm^�Znmh�l�
   !`^fb]]^e]�.)�Znmh�l�hi�ohhkkZZ]�

••  Private Lease

••  Zakelijke Lease

••  Financiering

••  Uitlijnen

••  Zoekopdracht naar de door u 
 ge wenste auto!
 #:_aZgd^ebcd�oZg�p^ed^�e^Zl^fZZml\aZiibc

Wij staan voor u klaar!



PROFICIAT! 
GESLAAGDEN IN DE WIJK


