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INHOUD
VAN DE REDACTIE

Het lentenummer van de ORANJEWIJK ONS
KONINKRIJK ligt voor u klaar. Afgelopen december
van het wonderlijke jaar 2020 leek dat er totaal
niet in te zitten omdat de redactie gehalveerd
raakte. Janny en Piet droegen hun deel over aan
mogelijke opvolgers, de één vanwege haar vaste
werk dat steeds meer tijd kost en de ander vanwege
zijn ophanden zijnde verhuizing. Jammer, jammer
maar meer dan bedankt voor alle energie die jullie
vrijwillig in onze wijkkroniek hebben gestoken.

DE KLASSE WORDT VERBOUWD

Voor de resterende tweekoppige redactie moest
snel een wonder geschieden anders was uw blad
ter ziele gegaan. En jawel hoor, via allerlei zichtbare
en onzichtbare wegen is de redactie van dit
lentenummer uitgegroeid tot maar eventjes zes
personen: Annet, Erika, Fransje, Hein, Rita en Sita.
Daarbij opgeteld de kinderredactie van 8 superenthousiastelingen (die u gelijk al op de cover ziet).
We mogen met recht van een mirakel spreken!

APP OMMETJE

OK zult u zeggen en merk ik dat ook aan de
inhoud? Zeker wel want naast de vaste items waar
u natuurlijk naar uitkijkt (zoals Russell, Nieuwe
wijkbewoners en de columns & gedichten) zullen
voortaan de 4 MIDDENPAGINA’S door de
kinderredactie verzorgd worden. Ook starten we
met een rubriek die NIEUWE INITIATIEVEN
heet waarin allerlei wilde plannen worden geopperd
waarop u zonder meer kunt intekenen als ze u
aanspreken. Verder roert in de KOOKRUBRIEK
steeds een wisselend iemand in de pannen en zal
ook de ILLUSTRATIE van elk nummer door een
andere creatieveling worden aangeleverd.
Kortom: volgens ons hebben we voor u een
spannende en uitnodigende aflevering gemaakt
van de ORANJEWIJK ONS KONINKRIJK.

BUURTHUIS EN AGENDA KINDERACTIVITEITEN
NIEUWE GEZICHTEN IN DE
ORANJEWIJK/TULPENBURG
DE COLUMN VAN LUUK
FOTOFABRYK: beeldverhaal

RUSSELL
EEN COLUMN VAN FEMKE
ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN LEEUWARDEN
FOTOWEDSTRIJD
KINDERPAGINA’S
GEEN UITBREIDING BLAUWE ZONE
MEER GROEN IN DE WIJK
DOUWE IDEMA’S ILLUSTRATIE
KOOKPRAAT
VAN DE WIJKVERENIGING & HET WIJKPANEL
NEO
NIEUWE INITIATIEVEN IN DE WIJK
PUZZEL
INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS
COLOFON
SINNEN VAN MINNE
COLLAGE: KLEUREN VAN DEUREN
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Coverfoto: Sita Koning

VAN DE
REDACTIE

DE KLASSE WORDT VERBOUWD
VAN VLEES NAAR WONINGEN

Ontwerp
Het monumentale bedrijfsgebouw van
voormalige slagerij ”De Klasse” heeft haar
functie verloren en het voornemen is om
hier 8 duurzame woningen te realiseren van
het hogere segment.

beneden en boven ramen aan de straatkant.

informatie over de plannen. In die brief staat

Ingrepen t.b.v. de nieuwe functie zullen op

ook duidelijk hoe en tot wanneer die om-

De directeurswoning blijft bestaan, in de

een bescheiden wijze de geschiedenis van

bedrijfsfunctie worden 6 grondgebonden

“De Klasse” verrijken. Er komen kleine niet-

wonenden eventueel bezwaren of vragen bij
de gemeente kunnen indienen.

woningen en één appartement gerealiseerd.

bestrate tuintjes aan de voorkant. Een haag

Als het goed is heeft u, als u omwonende

De overkapping aan de achterzijde wordt

scheidt die tuintjes van trottoir en straat.

bent, die brief dus al ontvangen.

gesloopt om licht en lucht te creëren rond-

De gemeente bekijkt nog hoeveel parkeer-

om “De Klasse” en ruimte voor achtertuinen.

plaatsen de bouwers voor de nieuwe be-

De woningen krijgen hun eigen berging

Dorenbos Architekten zijn met waardering

woners moeten aanleggen. De plannen van
waarin fietsen en tuinmaterieel kan worden

door de gemeente ontvangen.

geborgen. De monumentale waarden van

De gemeente Leeuwarden bezorgt begin

het gebouw blijven behouden, er komen

maart een brief bij de omwonenden met

W W W. B W H O N T W E R P E R S . N L
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❧
D E M A K E R S VA N

4

Jochum Admiraal, lid wijkpanel

BUURTHUIS EN AGENDA
KINDERACTIVITEITEN
VASTE ACTIVITEITEN MAAR HELAAS

BUURTHUIS WEGENS
CORONA GESLOTEN
Het is nog steeds stil in het buurthuis.....vanwege corona gesloten. We wachten op betere
tijden. En dan gaan we knallen! KINDERACTIVITEITEN zijn er weer WEL: vanuit de
SPEELTUIN! Kijk hieronder bij de agenda Kinderactiviteiten!

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 u hulp nodig heeft. In de Oranjewijk gebruiken al
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.

ACTIVITEITEN BUURTHUIS
Gysbert Japicxstraat 51

Als de coronamaatregelen voorbij zijn en het buurthuis weer open mag
vinden er onderstaande, vaste lessen plaats. En kunnen de commissies
weer vergaderen, en het wijkcafé weer bruisen. Beheerder van het
buurthuis is Henk Krist: 06-26 218 914.
MAANDAG:

na. gefluit.gera@gmail.com, 06-18845178

cellolessen, op maandagmiddag en maan-

cellolessen, eens in de 2 weken op

dagavond en dinsdag eind middag/begin

middag en avond, door Annette Scholten,

avond door Annette Scholten, lagestrij-

lagestrijkers@gmail.com, 06-29518136

ZONDAG 4 APRIL
PAAS SPEURTOCHT DOOR DE WIJK
Voor het hele gezin!
Start in de speeltuin op je eigen tijd tussen 11.00 en
16.00 uur

ZONDAG 25 APRIL

kers@gmail.com, 06 29518136.
WOENSDAG
mindfulness, iedere 1e en 3e maan-

AGENDA
KINDERACTIVITEITEN
VOORJAAR 2021

schilderen en tekenen, op woensdag-

dagavond van de maand, in de traditie

middag en woensdagavond, door Henk

van Thich Nath Hans, door Josephine

Krist, henkkri@gmail.com, 06-26218914

BOOTCAMP MET MINKE
Tot 6 jaar van 9.30 – 10.00 uur
Vanaf 6 jaar van 10.15 – 11.00 uur
Locatie: speeltuin

ZONDAG 30 MEI

Wernsen (jwernsen@xs4all.nl en Els
Bultsma (elsbultsma64@kpnmail.nl),

DONDERDAGMIDDAG:

0566-620486 en 058-2883664.

zanglessen, door Sofie Raateland,

Website: www.aandacht.net.

sraateland@planet.nl, 06-13068946

DINSDAG:

2x per maand op donderdagavond,

dwarsfluit, op dinsdagmiddag, door Gera

06-46274164

NIEUW! trekzakles, door Ali Jeltema,

van der Meulen is gestopt vanwege coro-
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FREERUNNING MET ZARDY
Tot 8 jaar van 9.30 – 10.15 uur
Vanaf 8 jaar van 10.30 – 11.30 uur
Locatie: speeltuin

ZONDAG 27 JUNI
HIPHOP & STREETDANCE
met Urban RAW
Tot 6 jaar van 9.30 – 10.15 uur
Vanaf 6 jaar van 10.30 – 11.30 uur
Locatie: speeltuin

NIEUWE GEZICHTEN IN DE ORANJEWIJK
THUIS AAN HET EMMAPLEIN

DENISE
EN ROY
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Midden in onze wijk ligt het Emmaplein. Statige herenhuizen uit begin vorige eeuw omringen het
sfeervolle plein. Ik praat met de nieuwe bewoners van nummer 9. In juni vorig jaar kochten ze het
karakteristieke huis. Het is voor Denise Andringa (26) en Roy Dijkstra (28) hun eerste koopwoning en
als het aan hen ligt gaan zij er nooit meer weg!
Tekst: Rita Hogerhuis
Foto’s: Sita Koning
Denise werkt in de jeugdzorg bij Fier Fryslân
als behandelaar op een jongensgroep. Fier
biedt veilige opvang, begeleiding en behandeling van jongens en meisjes die slachtoffer
zijn geworden van loverboys, seksuele uitbuiting of misbruik. Een intensieve baan. Vooral
nu in coronatijd is het pittig. ‘Bewoners kunnen minder naar buiten, zien minder familie
en gaan minder vaak met verlof. Dat is best
moeilijk voor ze en dat merk je’, zegt Denise.
Roy is in dienst van Defensie als beveiliger
bij Vliegbasis Leeuwarden. Hij doet dat sinds
een jaar. Roy startte zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee, waar hij gedurende
5 jaar als militair politietaken uitvoerde. ‘Een
stuk fijner om nu wat dichter bij huis te werken’, aldus Roy.

~ OUR DOG IS NOT JUST
A DOG … ~

~ A NEW HOUSE IS JUST
THE BEGINNING ~

het is echt een fijne buurt. Dit pleintje heeft
zo’n leuke gezellige sfeer. Dat maakte dat ik

‘We waren na 6 jaar wel toe aan een nieuwe

mij meteen heel goed voelde hier. Ook fijn

Het stel heeft geen kinderen, maar wel een

stap. We hadden niet meteen een idee daar-

dat de woningen op het pleintje zo goed

hond. ‘Dat is ons kind. Heel de buurt kent

over. Dit type woningen vonden we wel heel

onderhouden zijn, net als de tuinen’, vindt

hem al, hij maakt dan ook flink wat lawaai.’

erg leuk. In het begin was het oriënteren wat

Denise. Het stel heeft een achtertuin, maar

Ze houden allebei van sporten, Denise

we konden spenderen enz. We hebben niet

die is niet heel groot. De voortuin is het

wandelt graag en Roy doet aan fitness. Ze

eens lang gezocht, we kwamen al vrij snel bij

beste. ‘Daar hebben we gewoon het langste

vinden het gezellig om af te spreken met

dit huis terecht. We keken destijds echt dag

zon en dan zie je ook nog eens wat.’ Aan

vrienden en vriendinnen. Hoewel dat laatste

en nacht op Funda. Voor dit huis langskwam

hun voor- en achtertuin hebben ze nog niks

natuurlijk wat lastig gaat in coronatijd.

zagen we al een paar leuke woningen. Bij

gedaan, dat wordt komend voorjaar dus de

voorbaat was het al zo dat we eigenlijk niet

handen uit de mouwen steken.

Denise is afkomstig uit Heerenveen en Roy

langs hoefden te komen voor een bezich-

De vorige bewoners hadden al veel veran-

is een echte Liwwadder. Ze leerden elkaar

tiging. Er waren wel 10 tot 20 gegadigden

derd aan het huis. Zo hadden ze de muur

online kennen. Niet via een datingsite, maar

voor ons in de rij. Bij dit huis waren we ge-

van de kamer naar de keuken opengebroken.

via Hyves. Hyves? Ach ja, de goede oude tijd,

lukkig heel snel, het stond nog maar een paar

Zelf hebben Denise en Roy niet veel aan het

het heerlijk hippe Hyves, ons ‘eigen’ Neder-

uur op Funda. Denise’s oom is financieel

huis hoeven doen. Ze fristen wat wanden

landse sociale platform. Roy en Denise had-

adviseur. Dat scheelde wel enorm, dankzij

op en pasten zo hier en daar wat aan. Kort-

den er gemeenschappelijke vrienden. ‘We

zijn hulp hebben we het uiteindelijk allemaal

om, alles kreeg even een opfrisbeurt.

spraken een paar keer af en ja, van het een

snel voor elkaar gekregen.’

kwam het ander.’ Voor het stel de Oranjewijk kwam verrijken, woonden ze zo’n 5 tot
6 jaar samen in een appartement aan de
Euterpestraat in Leeuwarden.

~ NEVER SET TLE
WITH JUST ‘OK ’ ~

Of ze het spannend vonden om in coronatijd een woning te kopen? Roy: 'Juist niet, het
woningtekort blijf je houden en dit soort

De eis die ze aan een nieuwe woning stel-

huizen worden niet meer gebouwd. Je weet

den was vooral dat er veel ruimte moest zijn.

nooit of het ‘t juiste moment is om een wo-

Nou ruimte zit er in hun nieuwe huis. ‘En

ning te kopen maar naar mijn weten zal het

7

NIEUWE GEZICHTEN IN DE ORANJEWIJK
THUIS AAN HET EMMAPLEIN

woningtekort wel blijven. Wat ons betreft, is

Wat willen jullie nog kwijt aan de Oranjewij-

het een goede investering voor later.'

kers, wat moeten onze wijkbewoners nog
van jullie weten? Denise: ‘Dat wij een chihua-

~ HOME SWEET HOME! ~

hua hebben, die nog wel eens blaft.’ ‘Die ken-

Van een appartement in de Euterpestraat

nen ze al wel, denk ik…’, vult Roy aan. De

naar het Emmaplein is natuurlijk best wel

buren beginnen ze al wat beter te kennen.

een grote stap. Roy: ‘Voordeel is wel dat we

’De een spreek je wat vaker dan de ander.

hier gewoon kunnen blijven en niet meer

Iedereen werkt gewoon natuurlijk en je ziet

weg hoeven. Dat komt goed uit, want ik ben

elkaar dan even toevallig. Maar we leren wel

er wel achter gekomen dat ik een hekel aan

steeds meer gezichten kennen.‘

verhuizen heb. Dat hoeft als het goed is dus

Over de vraag of ze nog iets missen in de

nooit meer.’ Hoewel het natuurlijk super is
van een appartement aan de Euterpestraat

wijk moeten ze even nadenken. Denise
meest af is en daar zitten ze ook het vaakst.

mist eigenlijk helemaal niets. ‘De tandarts

in zo’n prachtig huis aan het Emmaplein te-

Denise vindt de keuken de fijnste plek. ‘Er zit

zit hier tegenover. Er is een supermarkt, een

recht te komen, mist Roy het knusse appar-

alles in en dat zijn wij niet gewend vanuit de

snackbar, er zijn kappers. De sfeer in de wijk

tementje af en toe nog best wel eens. ‘Dat

Euterpestraat en hij is zo lekker ruim. Ik vind

is goed en spreekt ons aan. Ik kan nu even

blijft je toch bij. Je bent daar samen begon-

het leuk om te koken, dus voor mij toch

niets bedenken.’

nen en hebt daar ook samen herinneringen

echt wel de keuken. En als je mensen over

gemaakt.’

de vloer hebt dan kun je heel gezellig mee

Denise zegt zich al lekker thuis te voelen in

kletsen.’

het huis. ‘Tijdens de bezichtiging had ik direct
een goed gevoel, dit huis voelde meteen
als bekend.’ Wat is voor het stel het meest
speciale plekje in hun nieuwe huis? Voor Roy
is dat de woonkamer, omdat die ook het

~ A HOUSE IS MADE OF
WALLS AND BEAMS,
A HOME IS MADE OF LOVE
AND DREAMS ~
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~ NEW BEGINNINGS,
NEW MEMORIES AND
A NEW HOME ~

DE COLUMN VAN LUUK
GOEDEBUUR EN HET NIEUWE TUINIEREN

ORANJE
TUINWEDSTRIJD 2021
Zoals gebruikelijk waren
de meningen van onze
buurtgenoten weer sterk
verdeeld, dus tot een

Wat zetten we voor leuke dingen op het programma in
deze onzekere tijden? Op die vraag vond het bestuur
een positief antwoord met het plan voor de 2021
Oranjewijk Tuinwedstrijd. Tuinieren is gezond, kan
zonder mondkapje én de fraaie tuintjes die het oplevert
versterken het aanzien van onze buurt. Onlangs was
uw redactie getuige van een videovergadering waarin
het tuinwedstrijdplan nader werd besproken.

besluit is het helaas nog

de spreker in woede, want deze
versierselen passen helemaal niet
in het tuinbeeld van 2021, evenmin als hertjes en ledverlichting,
zo zei hij. Een groot deel van de

niet gekomen. Maar het be-

bewoners van de Gysbert Japicx-

sprokene geeft onze buurtbewoners voldoende informatie om zich

straat verliet daarop, solidair met hun straatgenoot, teleurgesteld de

grondig (!) op deze wedstrijd voor te bereiden. Immers: een tuin heb

videoconferentie.

je niet in één dag op orde. Dat kost maanden en willen wij in 2021
Daarop nam Jetty Hulst het woord. We kennen haar allemaal als en-

goed voor de dag komen dan is op tijd beginnen bittere noodzaak.
Steekt elke Oranjewijker de handen uit de mouwen, dan kunnen

thousiast tuinierster in de Oranjehof, de met vogelnetten bescherm-

wij ondanks alles rekenen op een succesvolle ‘Groene Oranjewijk

de mengelmoes van moes- en kruidentuintjes aan het Emmaplein.

2021’, zoals de werktitel van deze wedstrijd luidt.

Zij vroeg de spreker hoe hij aankeek tegen dit Oranjehofproject
en Goedebuur antwoordde dat deze groentetuintjes in de loop

Het idee kwam van onze wijkbewoner en gepensioneerd geschie-

van 2021 ongetwijfeld plaats zullen hebben gemaakt voor een fijn

denisleraar Karel Goedebuur, welke als historicus zeer is geïnteres-

rozenperkje. Want groenten en kruiden hoorden in 1921 niet in de

seerd in de historie van onze wijk. Hij vertelde in zijn inleiding dat

Oranjewijk en nu dus ook niet. Na dit onderwerp bleken alle tuiniers

hij het liefst ziet dat alle tuinen weer in de staat van 1921 komen,

van de Oranjehof uit de videoconferentie vertrokken.

oftewel zoals het precies een eeuw geleden was. Hij liet online fraaie
dia’s zien uit het archief met volop gietijzeren hekjes om de tuinen,

Spreker vervolgde zijn referaat met de mededeling dat ook het

dikke ligusterhagen en rijkelijk bloeiende rozenstruiken. Fijntjes wees

gebruik van zgn. Cortenstaal, wat zo mooi roestig wordt, niet past

hij op het ontbreken van coniferen, dennen- en sparrenbomen,

in het tuinbeeld van nu. Evenmin als vijvertjes met elektrische pom-

welke later uit de zandgronden naar hier zijn geïmporteerd maar

pen, geïmpregneerde houten bouwwerken, gebruikte spoorbiels,

hier beslist niet thuishoren! ‘Niet passend, want de Oranjewijk is klei’,

bamboeplantages, tuinhaarden, barbecues, Drentse veldkeien en

memoreerde de spreker, die zichzelf direct kandidaat stelde als voor-

buitenlandse natuurstenen bestratingen. Opnieuw verlieten tal van

zitter van de jury, die van plan is om in 2021 de eerste keuringen en

Oranjewijkers de conferentie.

beoordelingen uit te voeren.
Die jury gaat alle tuinen langs, vormt zijn oordeel en plaatst vervol-

Wie in de prijzen van de jury wil vallen kiest juist voor hortensia’s,

gens bordjes in de tuinen met eerste-, tweede-, derde- en aanmoe-

buxus en liguster, rododendrons en grijze stoeptegels. Tot aanbeve-

digingsprijzen. Dit gebeurt voor het eerst in 2021 en vervolgens

ling strekken natuurlijk de echte Friese geeltjes.

jaarlijks. Rode kaarten worden uitgedeeld aan wijkbewoners die hun

Die laatste opmerkingen werden door nog slechts twee overgeble-

tuin geheel hebben betegeld of volgegooid met grind.

ven kijkers gehoord: de vrouw van de historicus en uw verslaggever.

Discussies

gende vraag.

debuur aankeek tegen de aanwezigheid van tuinkabouters ontstak

Luuk van der Veen

Hoe groen de Oranjewijk in 2021 wordt blijft dus nog een pran-

Op een vraag van een inwoner uit de Gysbert Japicxstraat hoe Goe-
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DE FOTOFABRYK
BEELDVERHAAL

KIJK JE MEE? REDACTIELEDEN SITA & RITA GAAN OP BEZOEK BIJ ELSKE
RIEMERSMA VAN DE FOTOFABRYK, CENTRUM VOOR FOTOGRAFIE. WAT
GEBEURT ER ACHTER DEZE FRAAIE GEVEL VAN DE VOORMALIGE
BOEKBINDERIJ FA. SCHEEPSTRA AAN DE ZUIDERGRACHTSWAL?
Fotografie: Sita Koning
Tekst: Rita Hogerhuis

‘Nou, docent en fotograaf. Al heel lang, eerst voor
Parnas. Toen dat ophield begon ik dit centrum voor
fotografie. Lesgeven vind ik net zo leuk als
fotograferen. Ik geef hier de vervolgcursussen
fotografie en coördineer de Werkplaatsen. De
basiscursussen worden door externe docenten
gegeven.

‘Ha, kom binnen! Jammer genoeg zijn
er geen cursisten vanwege corona. Ik
zie bijna niemand. Jullie zijn zo’n
beetje het hoogtepunt van de dag.’

Wie is Elske
Riemersma?

Dit is een klein bedrijvenverzamelgebouw. Ik deel het pand met Engbert, een
econoom, Marieke die privé- en bijles geeft en bovenin het pand zit reclamebureau
Kr8werk . Het is een prachtig monument vol historische details, zoals dit oude interieur
van het kantoor met glas-in-lood.

Dit doorgeefluikje in de deur was bedoeld voor
vrachtrijders. Die mochten het kantoor niet
binnenkomen.

We hebben nog wel een doka, maar
tegenwoordig doen we alles digitaal.
We gebruiken hem niet. We werken
veel met zwart-wit. Dat heeft iets en is
vaak grafischer…
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Sommige cursisten zijn erg goed. Ik leer ze naast de
technische kant ook anders kijken. Nu b.v. met een
opdracht rond de kunstenaar Goldsworthy. Hij maakt
kunst met wat hij in het landschap vindt. De cursisten
moeten nu foto’s maken met wat ze in de natuur
vinden. Daar komen de leukste dingen uit…

Is dit werk van
cursisten?

Ja, ik dacht ik zet maar wat foto’s neer. Dan krijgen
jullie een beetje een indruk. Ze hadden les van een
docent die hen opdroeg stillevens te maken van
plastic bestek, rietjes en tennissokken. Dat laatste
heeft niemand gedaan.

In de hal exposeren de cursisten van
de vervolgcursus. Tijdens de open
dagen exposeren de
werkplaatscursisten. In het precoronatijdperk waren er regelmatig
lezingen. In die zin zijn wij ook een
ontmoetingsplek…

Er zijn 3 werkplaatsen voor ca. 16 cursisten per groep die de vervolgcursus hebben
afgerond. Zij krijgen in de werkplaats les van externe vaak landelijk bekende fotografen.
Ze diepen dan een thema uit. In de basisopleiding is ruimte voor 10 en in de
vervolgopleiding voor 8 cursisten. Alles bij elkaar opgeteld werken er jaarlijks zo’n 120
cursisten in de Fotofabryk aan hun ‘skills’ op gebied van fotografie.

De meeste mensen die hier een
cursus hebben gedaan zeggen:
‘Ik bekijk alles nu heel anders.
Hoe je iets kadert, welk deel je
laat zien. Stapje naar links of
recht of door je knieën…

Leuk hoor dat
visitekaartje!
Dat zit ook in het
raam, let maar
eens op…
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‘Het is moeilijk om volledig van de fotografie te leven. Ik heb geluk gehad in de
subsidie was voor kunstzinnige projecten. Tegenwoordig
goede jaren, dat er nog subsisie
zie je vaak fotografen er nog een baan op na houden. Het is hard werken, maar
het is fijn om te fotograferen en ook erg leuk om met mensen te werken. Mooi
toch?’

APP OMMETJE
TEAM ORANJEWIJK

WERKENDE
WANDELAAR
Ergert u zich aan bellende wandelaars? Ik
wel. Ik vond het al wandelend bellen met
oortjes in altijd behoorlijk overdreven. Alleen biecht ik hier op dat ik er nu zelf ook
één ben geworden. Dit is de schuld van
de app Ommetje van de Hersenstichting.
De app Ommetje stimuleert het dagelijks
maken van een ommetje van minimaal 20
minuten. De organisatie waar ik werk heeft
de bedrijvenversie van de app aangeschaft
en ik bedacht dat ik tijdens telefoontjes ook
wel een ommetje kon maken. En tijdens een

ranglijst van mijn afdeling sta ik nu bovenaan.

de Oranjewijk te maken. Team Oranjewijk

telefonische vergadering kan dat eigenlijk

Dus als u een bellende wandelaar tegen-

bestaat nu uit 17 buurtgenoten. Je kunt in

komt, kan het zijn dat dat iemand is die hard

meerdere teams tegelijk meedoen.

ook best wel.

aan het werk is om die positie te behouden.
De app Ommetje is scheutig met het uitdelen van punten en als je elke dag een omme-

Team Oranjewijk

Als je het leuk vindt om ook mee te doen
aan team Oranjewijk, kun je dat doorgeven

tje maakt krijg je extra punten. Ik beken dat

In de app Ommetje kun je teams aanmaken.

aan ErikavanDriel@xs4all.nl

dit voor mij wat verslavend werkte. Op de

Het leek mij leuk om ook een team voor

foto: Sita Koning
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EEN COLUMN VAN FEMKE
VERBINDING MET JE WIJK

BEMOEDIGENDE
SPREUKEN

Je verbonden voelen met je omgeving dat maakt echt gelukkig
Het is een bijzondere tijd. Angst, boosheid en onrust lijken regelmatig
de boventoon te voeren in het publieke debat en de media. Je zal in alle
negatieve berichtgeving bijna vergeten dat er ook veel mooie dingen
gebeuren. In onze wijk werden er regelmatig beschilderde stenen met
een bemoedigende spreuk verspreid. Waren jongerenwerkers van
Amaryllis actief om samen met handhaving, de gemeente en de groep
jongeren die de speeltuin als verzamelplek gebruiken te kijken naar
oplossingen voor de ervaren overlast. Veel wijkcommissie activiteiten
gaan op ‘n laag of digitaal pitje gewoon door...

wijken werd met bewondering gevraagd
hoe wij tot al die goedlopende commissies

en besturen waren gekomen. Hoe deden
we dat? Tsja, een echt recept hebben we
niet dat tal van wijkbewoners -ondanks de
drukte van alledag- hun handen uit de mouwen steken en tijd vrijmaken om in onze
mooie wijk te investeren. Maar dat we daar
trots op mogen zijn, mag ook wel eens vermeld! Kijk naar onze NEO -energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk- die zich

ORANJEMOESERS

ZA AIEN EN OOGSTEN

Als een van de Oranjehof moesers kijk ik

verbetering op wijkniveau. Of de kindercom-

meer licht, meer ontmoeting en meer moge-

-zoals elk jaar- weer uit naar het moment

missie die steeds

Allemaal snakken we naar betere tijden,

hard maakt voor duurzame oplossingen en

lijkheden. Met dit gevoel kruip ik achter mijn

dat we aan de slag kunnen. Traditiegetrouw

weer iets leuks

computer. Naast mij ligt een posterboekje

start in januari het plannen maken over

bedenkt en nu

met

welke zaden ik ga planten en wat er aan

zelfs een heuse

mooie

onderhoud moet worden gedaan. Soms zaai

kinderredactie

spreu-

ik enthousiast vóór in mijn vensterbank. En

heeft samen-

ken dat

dan is het nog een paar maanden uitkijken

gesteld die met

ik kreeg

naar de toevallige ontmoetingen in de

elkaar invul-

bij een

buurtmoestuin met andere Oranjemoesers

ling geven aan

tijdschrift.

en toevallige voorbijgangers die vaak een

twee pagina’s

praatje maken.

in onze -ook al

weer

Ons Oranjehof wordt door de gemeente als

mooie- wijk-

vooruit

eerste initiatief in de Eetbare stad genoemd,

krant.

durven

maar voor ons als wijkbewoners en Oran-

Verder blade-

‘Tuinie-

jaloersmakend

ren is

jemoesers is het vooral een plekje waar

rend in mijn posterboekje zie ik de poster

staat op een van de posters. Als ik uit mijn

we trots op zijn en dat we met elkaar elk

met in zwierige letters de spreuk ‘Je ver-

raam kijk, zie ik ons Oranjehof, zoals we de

jaar een beetje mooier maken... Door onze

bonden voelen met je omgeving dat maakt

buurtmoestuin noemden. Als buurtbewoner

handen in de grond van onze moestuintjes

echt gelukkig’. En ik glimlach....

kijken’

startte ik dit initiatief in 2012 met een wild

te steken werken we ook aan ontspanning,

plan. Er moest toch meer kunnen met een

verbouwen we zelf voedsel, maken we ver-

Femke Molenaar

verwaarloosd stukje gemeentegrond met

binding en maken we onze (eigen) wereld

Oranjewijkbewoner

hoog gras en veel hondendrollen. Het duur-

een beetje mooier!

en Oranjemoeser

de ruim twee jaar maar inmiddels maakt
deze buurtmoestuin sinds 2014 deel uit van
onze wijk. Met een paar enthousiaste dames

PLUIM VOOR DE
WIJK(BEWONERS)!

kregen we het voor elkaar en bouwden we

Toen ik laatst in mijn hoedanigheid van

een groep Oranjemoesers die ieder jaar

raadslid in een gemeentelijk overleg zat

met elkaar zaaien, oogsten en het Oranjehof

bleek dat wij als Oranjewijk de zaken kei-

onderhouden.

goed voor elkaar hebben. Vanuit andere

13

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN LEEUWARDEN
VOED DE ADVIESRAAD MET ERVARINGEN

AFSTAND
TOT DE BURGER
LA AT VAN JE HOREN

• Toehoorder bij de maandelijkse vergaderin-

Ze nemen ons niet serieus!

Heb je positieve of negatieve ervaringen op

Dat is een veel beluisterde klacht als er wat

bovengenoemde terreinen, laat het weten

• Als wijkpanel, wijkvereniging, cliënten-

We worden niet gehoord!

gen (afhankelijk van de coronamaatregelen)

aan de hand is in je straat, je buurt of in je

aan de Adviesraad. De Raad wil weten wat

raad kun je een gesprek vragen aan de

persoonlijk leven waar de gemeente wat

er onder de mensen leeft. Dan kunnen zij

Adviesraad.

mee van doen heeft. De ´afstand tot de bur-

hun advieswerk beter doen. Laat van je

ger` heet dat ook wel.

horen!

• Leden van de Adviesraad:
https://asdleeuwarden.nl/wie-zijn-wij/

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden

Let op: ze lossen geen individuele pro-

(waarom toch altijd die ambtelijke taal??) wil

blemen op.

die afstand verkleinen.

De Adviesraad gaat niet over individuele

Hanneke Vervoort en Hanneke Fonteijn,

De ASD is een adviesgroep voor en van

problemen, die kunnen ze niet oplossen. Ze

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden. Dit

Leeuwarders die ervaring hebben opgedaan

adviseren op de grote lijnen, over het beleid

artikeltje is geplaatst op verzoek van de

bij het gebruik van sociale voorzieningen in

in het sociale domein. Maar hoe beter zij

ASD.

Contactpersonen:

Leeuwarden. ´Ervaringsdeskundigen´ wordt

geïnformeerd zijn over missers en wantoe-

dat dan weer genoemd. Ze zijn met z´n

standen, of juist over wat wèl goed werkt,

vijftienen en geven gevraagd en ongevraagd

hoe beter hun advies kan zijn.

advies aan de gemeente over problemen
en ervaringen bij het gebruik van WMOvoorzieningen zoals een traplift, rolstoel,

HOE KUN JE VAN JE
LATEN HOREN?

aanpassingen aan je huis, huishoudelijke hulp,

• Per mail: info@asdleeuwarden.nl

(jeugd)hulp, dagbesteding, welzijn, het vinden

• Contactformulier:

van werk, uitkeringen, enzovoort.

https://asdleeuwarden.nl/contact/

DOE MEE AAN DE FOTO UITDAGING!
In samenwerking met
de Fotofabryk (zie
elders in dit nummer)
organiseren we een
foto challenge.
Iedereen kan meedoen,
ook kinderen!

Uitdaging à la
Andy Goldworthy

Maak een kunstwerkje van natuurlijk materi-

aal dat je in de wijk

al niet voor je kunst-

maken samen met fotograaf Elske Rie-

werkje kunt gebruiken.

mersma van de Fotofabryk een keuze voor

Maak een foto van

de top 3.

je kunstwerk(je) met

Die wordt be-

een beetje omgeving

kendgemaakt in

erbij.

het Zomernummer, eind

Voor inspiratie kun je

juni. We zorgen

een kijkje nemen op de website van

voor een leuk

kunstenaar Andy Goldsworthy

prijsje voor de

https://www.youtube.com/

winnaar.

watch?v=USgiTXAEC9E

of in je tuin vindt:
steentjes/stenen,

Van alle inzendingen maken we de collage
Stuur je foto naar redactie@oranjewijk.

die je altijd op de achterkant van de wijk-

bloemen, takjes, bla-

nl vóór 17 mei. De fotografen van de

glossy vindt. Je kunstwerk wordt dus in ieder

deren, zand, wat je

redactie, Sita Koning en Fransje Grisnich,

geval gepubliceerd!
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Deze rubriek is gemaakt door
de kinderredactie van de
Oranjewijkglossy. Speciaal voor
alle kinderen in de Oranjewijk. De
eerste editie staat in het teken van
sport. Veel leesplezier!

VAN DE KINDERREDACTIE
ORANJEWIJK SPORTIEF

sportievelingen in de wijk
Door Freija en Annet

Jisk (10) Survival

Dirk (11) Motorcross

Ik vind survival zo leuk omdat
je lekker vies wordt! En er
zitten wel 30 kinderen op dus
je maakt veel vrienden.

Het is belangrijk om een
goede balans te hebben voor de bochten en
als je springt vanaf de
bulten. Anders val je.
Het gaat heel snel dus ik
draag beschermende
kleding. Bij de clubwedstrijd werd ik eerste!

www.survivalverenigingleeuwarden.nl

Freija (12) Schermen
Je moet eerst nadenken
over de stappen die je moet
zetten voordat je actie
onderneemt. Dat vind ik het
leukste aan schermen.

www.mcmarum.eu

Nour (8) Hockey
We sporten lekker buiten.
Samenwerking is heel belangrijk.
We hebben een heel gezellig
team. We maken altijd veel lol
tijdens de oefeningen die we
moeten doen.

www.schermkringfriesland.nl

Siem & Thije (10) Schaatsen
We zijn begonnen met
schoolschaatsen en willen
volgend jaar ook op les. We
worden steeds beter en dat
is superleuk want we gaan
ook steeds sneller. Al
blijft het spannend omdat
het glad is.

www.mhcl.nl

Sake (10) Judo

www.elfstedenhal.nl

Judo is een soort van
stoeien maar je doet de
ander geen pijn. Dat vind ik
heel leuk. Ik kan er
mijn energie in kwijt.

Lys en Inez (6) Zwemles
Bommetjes, duiken zodat je
kan oefenen met adem inhouden en door het gat heen
zwemmen zijn de favoriete oefeningen van beide dames. Die
zwemdiploma’s komen er vast
snel!

www.sportcentrumdeleeuw.nl

Pien (6) Ballet
Ik vind het superleuk
om veel verschillende
oefeningen te doen. Er
zijn wel 10 manieren om
te dansen. En met al die
oefeningen maken we dan
een dans.

Richt (9) Zeilen
Je leert heel veel tijdens
zeilles, zoals een goede
techniek. En als het waait, ga
je lekker scheef. Ik ben ook
op zeilkamp geweest, een hele
week op het water was echt
tof!

www.zeilzwerven.nl

www.nynkevanduinen.nl
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Welke dieren gaan altijd
op de fiets?

Moppentopper
Door JISK

Antilopen

Topfit MET MINKE
Door Richt en Annet

Wat voor
werk doe je?
Ik ben personal trainer en
Lifestyle coach
bij IGOFIT. Dat
betekent dat ik
mensen help om
sterker of fitter te worden.
Ik help ook vaak
mensen die willen afvallen of lekkerder
in hun lijf willen zitten.
Dan ga ik niet alleen met
ze sporten maar help ik ze
ook met hoe je gezond
eet.
Ik geef ook sportlessen aan groepjes mensen. Power Workout en
circuittraining. Dan doe
je allemaal verschillende
oefeningen om je hele
lijf sterker te maken. Ik

Er zijn niet alleen
veel sportieve kinderen in de Oranjewijk.
Wijkbewoner Minke Lodewijk doet voor haar
werk elke dag aan
sport. RichT ging op
bezoek bij Minke want
zij heeft vast veel
sportieve tips.

geef ook boksfit en natuurlijk bootcamplessen in de Oranjewijk op
zaterdagmorgen.

Wat vind je leuk
aan je werk?
Mensen hebben soms iemand
nodig die ze helpt om zich
fitter te voelen. Dan vinden
ze het moeilijk om zelf aan
de slag te gaan. Ik vind het
heel leuk om die mensen te
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begeleiden zodat ze zich beter voelen en blijer zijn met
zichzelf.
Een gezonde leefstijl is
belangrijk. Dan krijg je
meer weerstand en dat is in
deze coronatijd ook heel
belangrijk. Ik vind het jammer dat daar vanuit de regering niet zoveel aandacht
aan besteed wordt. Maar
gelukkig kan ik mensen in
mijn werk daar juist wel mee
helpen.

Welke warming up
doe je?
Warming up is heel belangrijk om je spieren warm te
maken. Zo krijg je minder
blessures en minder spierpijn. Ik begin vaak met rekken en strekken. Bij mijn
werk hebben we ook een
soort van fiets staan waar
je je armen En je benen tegelijkertijd mee beweegt.

VAN DE KINDERREDACTIE
ORANJEWIJK SPORTIEF

voel me nu lichamelijk
en geestelijk sterk en
daarom doe ik dat nu
het liefst.

Welke sport wil
je nog een keer
uitproberen?
Ik ben nog nooit op
wintersport geweest. Ik hou eigenlijk
meer van de zomer
dan van de winter
maar ik wil wel heel
graag een keer leren
Daarnaast begin ik ook altijd met het
actiever maken van de buik- en rugspieren. Het is bij bijna elke sport
belangrijk dat je die spieren goed
gebruikt.

Heb je leuke sporttips?

Buitenspelen is altijd goed! Lekker
klimmen en rennen in de speeltuin
bijvoorbeeld. Ik vind teamsporten
ook belangrijk. Je leert dan om samen te werken. En je wint of verliest
ook samen. Maar doe vooral wat je
leuk vindt en wat bij jou past. Ik
ben heel lang juf geweest en ik zou
heel graag willen dat er op de basisschool meer gymlessen gegeven
worden zodat alle kinderen lekker
veel kunnen bewegen.

Wat voor sport deed je als
kind?

Vroeger hield ik van alle sporten
waarbij je kon bewegen op muziek
zoals jazzballet, streetdance en
aerobics. Dat deed ik bij een sportschool in De Westereen, waar ik opgegroeid ben.

Wat is je lievelingssport?
Een paar jaar geleden ben ik begonnen met krachttraining. Je oefent
dan om steeds zwaardere gewichten
te tillen met je armen en je benen. Ik
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skiën.
Ik wil ook graag
geven. Maar dan moet
gaan
yogales
meer voor oefenen.
nog
ik zelf daar
Dat kost wel veel tijd en daarom
komt het er jammer genoeg nu nog
niet van.

VAN DE KINDERREDACTIE
ORANJEWIJK SPORTIEF

Top drie Buitenspeeltips
Door Dirk, Thije, Siem en Inez
Heb jij ook weleens dat
je buiten wilt spelen en
dat je naar de speeltuin
gaat, maar dan eigenlijk
ook niet zo goed weet
wat je kunt doen? Nou,
daar weten wij wel wat
op. Hier zijn onze favoriete spelletjes voor in
de speeltuin. Spelen jullie eens een keertje met
ons mee? Hopelijk zien we
jullie snel in de speeltuin!

TIP 1: Kat-en-muis-spel

rijk dat de andere spelers
dit ook niet weten. Dan roepen de spelers de kat erbij
en gaat het spel beginnen.
De kat probeert de andere
spelers te tikken. Klim snel
in de speeltoestellen of
ren weg voor de kat. Als de
kat een speler heeft getik
vraagt hij: ‘Ben jij de muis?’.
Als die speler niet de muis
is, dan gebeurt er iets grappigs. Hij wordt ook een kat.
Pas op! Nu zijn er twee katten die tikken. Steeds als er
iemand getikt is, die niet de
muis is, komt er dus een kat
bij. Complete chaos, want al
snel weet je echt niet meer
wie er katten zijn en wie er
nog vrij rond rennen. Als
uiteindelijk de muis door een
van de katten wordt getikt is
het spel afgelopen en begint
er een nieuwe ronde.
********MIAUW*********

TIP 2:
Stoeien om de parel

Dit is een heel leuk tikspel.
Je kunt het met 4 kinderen
spelen, maar het liefst met
veel meer. Ga gewoon met 4
kinderen beginnen en als er
meer kinderen in de speeltuin
zijn, vraag dan of ze mee
willen doen.

Hoe werkt het?
De spelers spreken samen af
wie de KAT gaat worden. Dat
is straks de tikker. De kat
moet een eindje verderop
gaan staan, want nu wordt
stiekem de MUIS gekozen. De
andere spelers gaan met de
ogen dicht bij elkaar staan.
Er is 1 speler die de muis uitkiest, door iemand zachtjes
op de schouder te tikken. Nu
weet alleen de muis dus dat
hij de muis is. Het is belang-

Dit spel is in het gras of in
het zand, als het maar zacht
is. Dit heb je nodig: een bal
en maximaal 2 mensen per gevecht, dus het moet een even
aantal mensen zijn. Vraag na
elke ronde of er nieuwe kinderen mee willen doen.
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Hoe werkt het?
Iemand is de dief. De dief is
de pakker en probeert de bal
van de bewaker af te pakken.
De bewaker is de verdediger
en hij heeft de bal. Dan begint het stoeien. De bewaker
houdt de bal vast en gaat
liggen of zitten in het gras
of zand. De dief probeert
stoeiend de bal af te pakken. Als de dief de bal heeft
afgepakt is het potje klaar.
Dan kun je van rol wisselen en zo doorgaan. Onze
gouden tip voor dit spel: is
een ander duo al klaar? Dan
kunnen jullie wisselen en zo
door.

TIP 3:
Tovenaar en
goede fee
Het is een tikspel met een
verlosser voor 4 of meer
kinderen. Het liefst met heel
veel kinderen.

Hoe werkt het?
Je spreekt met zijn allen af
wie de tovenaar is. De tovenaar moet even weg bij het
clubje. Dan spreek je af wie
de goede fee is. Als er heel
veel kinderen zijn, kies dan 2
tovenaars en 2 goede feeën.
Dan kan het spel beginnen. De
tovenaar gaat de kinderen
tikken. Als je getikt wordt,
ben je betoverd en kun je
niet meer bewegen. En als de
tovenaar niet naar jou kijkt,
dan ook niet stiekem bewegen, hè….. Je moet wachten
tot de goede fee jou komt
verlossen van de spreuk.
Als de goede fee jou aanraakt, kun je weer bewegen
en wegrennen. De tovenaar
moet ontdekken wie de goede fee is. Als de goede fee
wordt getikt door de tovenaar, is het spel afgelopen
en kun je een nieuwe ronde
beginnen.

GEEN UITBREIDING
BLAUWE ZONE ORANJEWIJK
UITSLAG ENQUETE

DRAAGVLAK
Er komt geen uitbreiding van de Blauwe Zone in de Oranjewijk. Tot
die conclusie komt de gemeente Leeuwarden na een enquête onder
de bewoners in het oostelijke deel van de wijk. Er blijkt onvoldoende
draagvlak voor zo’n uitbreiding te zijn: slechts 39% van de bewoners
die de enquête heeft ingevuld is voor uitbreiding. Te weinig, vindt de
gemeente en dus blijft het in de wijk zoals het nu is, qua Blauwe Zone.

len stemmen per straat geven vanwege de
privacy.

HOE IS HET EN BLIJFT
HET?

In onderstaand kaartje is te zien waar de

Blauwe Zone in de Oranjewijk/Tulpenburg
loopt. Daar mag dus maximaal 2 uur gratis
worden geparkeerd. De gele gebieden zijn
parkeerzones voor vergunningshouders,
de groene strook langs het Zuiderplein is
betaald parkeren. De zwarte stippen geven
de plekken aan van de vier elektrische laadpalen in de wijk, met twee aansluitingen per
plek. Ze staan aan de Emmastraat, Johan Willem Frisostraat, in de Parkeergarage Klanderij
en aan het Zuiderplein.
Kaartje: Gemeente Leeuwarden

ELEKTRISCHE DEELAUTO
NEO

Zoals bekend heeft onze wijk een elektri-

sche deelauto. Deze staat nu geparkeerd bij
de laadpaal
in de Em-

Blauwe Zone Emmakade vanaf het Emmaplein

WA AROM EEN PEILING?

Een aantal initiatiefnemers uit de wijk, die

mastraat. De

UITSLAG ENQUETE

werkgroep

De gemeente heeft onder de betreffende

Duurzame

betrokken was bij “Emmakade Fietsstraat”,

bewoners een enquête gehouden om het

Mobiliteit

wilde graag uitbreiding van de bestaande

draagvlak te peilen. De helft van de aange-

van NEO is

Blauwe Zone (zie kaartje) in de richting van

schreven bewoners heeft de enquête inge-

bezig een

AH aan het eind van de Emmakade. Zij er-

vuld: 83 van de 164. Dit is de uitslag:

laadpaal ge-

varen overlast van langparkeerders die het

realiseerd te

centrum bezoeken en hun auto net buiten

krijgen naast

de Blauwe Zone parkeren, gratis dus. Het

drie be-

gaat om het oostelijke deel van de Emma-

Elektrische deelauto

kade, Gysbert Japicxstraat, Emmastraat en
Willem Lodewijkstraat. Door die langpar-

staande parkeerplaatsen

aan de westkant van het Oranjepark. Als dat

keerders komt er extra parkeerdruk voor

Bron: Gemeente Leeuwarden

gerealiseerd is komt dáár dan ook de elektri-

de bewoners, die hun auto vaak niet meer

Het Emmaplein is trouwens al Blauwe Zone

sche deelauto van de wijk te staan.

voor de deur kwijt kunnen. Uitbreiding van

en is per abuis meegenomen in de enquête.

de Blauwe Zone maakt het parkeren voor

De gemeente wilde niet de absolute aantal-

centrumbezoekers onaantrekkelijk, de maximale parkeertijd is dan te kort. Maar uitbreiding betekent voor de wijkbewoners dat zij
een ontheffing voor langparkeren moeten
kopen, kosten € 22,50 per jaar. En dat is een
aantal bewoners te gortig.
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Tekst en foto's Fransje Grisnich

MEER GROEN IN DE WIJK
TUINPROJECT

AFLEVERING 1, FEBRUARI 2021

VERGROENEN
IDUNA
Buurtbewoner Corrie van Hilten gaat ons in verschillende afleveringen
meenemen in het vergroenen van haar tuin. Groen mens als zij is heeft
zij een goed oog voor biodiversiteit en het belang van meer groen in de
wijk. Een initiatief van IVN gaf het laatste zetje om haar plannen om te
zetten in daden. We volgen Corrie bij haar tuinproject, in dit nummer
aflevering 1.
zodat we er elk jaargetijde blij van kunnen
worden.
Al in 2018 had ik een plan gemaakt, maar
pas een maand geleden viel alles op zijn
plaats. Dat kwam door een berichtje van het
IVN over hun project "bosje hier & bosje

De plantmethode, veel inheemse bomen/

daar".

struiken dicht op elkaar, is ontwikkeld door

Speciaal voor kleine tuinen heeft het IVN

een Japanse bosbouwer prof. Akira Miyawaki.

Natuureducatie samen met het Wereld

En voor kleine oppervlaktes verder uitge-

Natuur Fonds, Tuinbranche Nederland en

werkt door een Indiase ingenieur S. Sharma,

Intratuin dit plan bedacht. Met een druk op

bekend van de tiny forests. Bosjes van een

de knop bestel je zo een pakket met 5 in-

voetbalveld groot.

Ons huis heet Iduna. Iduna was in de Noor-

heemse struiken en 4 bomen voor 34 euro.

se mythologie de godin van de eeuwige

En je sponsort dan ook nog drie bomen

jeugd en de dichtkunst. Ze had een gouden

voor het regenwoud van Brazilië. Wat wil je

bloei in mijn nieuwe tuin. Volgende keer

schaal met jeugdschenkende appels.

nog meer!

meer over het bosje, de prairieplanten en

Iduna kan wel wat groen gebruiken. Zoals
veel huizen in onze wijk is er amper sprake
van tuin aan de straatkant. Het is ook maar

BIODIVERSITEIT OP
DRIE VIERKANTE METER

1.30 meter breed, zowel aan de zijkant,

Ik heb precies plek voor de minimaal beno-

Gysbert Japicxstraat als aan de voorkant,

digde 3 m2. De stratenmakers hebben op 6

Oranje Nassaupark.

februari de stenen eruit gehaald en dat ook

Op een oude foto uit 1926 zie je allemaal

gedaan bij de leilinden en onder het serre-

leilinden. Wij hebben er twee aan de zijkant

raam. Ook hebben we twee overbodige

en een voor, op de hoek waar ook de gevel-

steunpalen van een linde links en rechts

steen met de naam Iduna zich bevindt. Al-

van het voorraam geplaatst in een klein

leen maar leilindes staat wel mooi maar, los

vakje. Hier kunnen mooi klimmers tegenop

van de kosten, heeft het niet mijn voorkeur.

groeien. Blij ben ik nu al van het mooie frisse

BOSJE HIER, BOSJE DA AR

Omdat ik graag iets goeds wil doen voor de

aanzicht doordat we de klinkers, die erg
verweerd waren, hebben omgekeerd. Ziet
er alvast zonnig uit.

biodiversiteit wil ik bloesem en besjes aan
inheemse struiken en bomen. Daarnaast

Bosje op 3m2?? Ik dacht ook, dat is amper

wil ik ook graag wat meer kleur en variatie

genoeg voor een boom…
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Ik hou jullie op de hoogte van de groei en

de dahlia's.
Corrie van Hilten

DOUWE IDEMA
ILLUSTRATIE: LENTE
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KOOKPRAAT
MET WIM TEEUW VAN CADENZA CATERING

DE VISIE
VAN EEN CHEF
Tekst: Rita Hogerhuis | Foto’s: Ruben van Vliet | Illustraties: Gerco van Beek

‘Dat is niks voor mij’, was de eerste reactie van Wim toen ik hem vroeg of ik een stukje over hem mocht
schrijven en hem een recept mocht ontfutselen. Niet uit oogpunt van bescheidenheid of arrogantie. Nee,
omdat Wim niet echt een doorsnee kok is. Hij is gepassioneerd en houdt er een eigenzinnige, nuchtere en
creatieve manier van koken op na. Ik ging het begrijpen toen ik via een omweg toch bij Wim in de keuken
belandde.

HET SCHATJE VAN WIM

nacht en ontij hun bed uit hoeven voor die

bureau. Als ik binnenstap heeft Wim zijn

Dat zat zo. Ik deed een zoveelste poging om

stokbroden en hij had het over ‘schatjes’. Ik

‘schatje’ al tevoorschijn gehaald. Het blijkt

een perfect authentiek Frans stokbrood te

mocht anders wel even langskomen bij hem

een zogenaamd moederdeeg dat hij gebruikt

bakken. Eens in de zoveel tijd moet dat. Mijn

in de keuken.

en weer aanvult, een doorlopend fermente-

Wim en zijn Christine wonen aan het Em-

smakelijk maakt. Wim is dan wel geen bakker,

poging was omslachtig en ik deed daarvan
verslag op Facebook. Via Messenger kreeg ik

rend ‘schatje’ dat zijn broden levendiger en

bericht van Christine Pietersen, de partner

maplein, maar hebben hun bedrijf aan de

maar laat mij graag zien hoe hij zijn brood

van Wim. Wim had gezegd dat het niet zo

Foeke Sjoerdswei in Leeuwarden. Wim gaat

maakt. Ik mag ruiken aan het ‘schatje’ en volg

moeilijk hoefde, dat Franse bakkers niet bij

over de keuken, Christine runt het bedrijfs-

zijn stappen.
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EEN OMELET IN 10
SECONDEN

tijd. Heerlijk vindt hij het om voor 120 man

Cadenza opgericht. Zijn creativiteit kan hij

à la minute in een wok omeletten te bakken,

kwijt tijdens diners. Met de opdrachtgever

Tussen het kneden en rijzen door praten we

10 seconden per omelet. Of te midden van

bepaalt hij de ingrediënten en in grote lijnen

over het een en ander. In de pre-coronatijd

een grote carrousel paellapannen te staan.

de bereidingswijze. Verder krijgt hij vrij spel.

leefde Wim zich met zijn team uit op het

Niks gewoon pasta of rijst, maar verrassen

Jammer genoeg ligt door corona de catering

koken van diners, catering voor groepen,

met onverwacht fraaie gerechten. Met zijn

op zijn gat en is het team sterk gereduceerd.

huwelijken, feestelijke openingen en de

33-jarige ervaring als kok kan hij dat als geen

Maar niet getreurd, Cadenza stort zich nu

zakelijke markt. Sinds 5 jaar kookt Cadenza

ander. En als het erg druk is springt boven-

volledig op de traiteurservice. Wim roert in

ook voor crews en bands op grote festivals

buurman en topkok Leendert Klaassens bij.

een pan met zuurkool. ‘Voor het eerst van

in Friesland. Dat laatste mist hij wel in deze

Op de bovenverdieping huurt hij een ruimte

mijn leven heb ik er ananas in’, merkt hij op.

van Cadenza en exploiteert daar zijn choco-

Elke zondag bepaalt hij welke gerechten hij

lade- en patisserieparadijs InChoc.

de komende week gaat serveren. Staat een

DE ONVERMIJDELIJKE
CORONA

er altijd een andere draai aan. De ingrediën-

gerecht opnieuw op de kaart, dan geeft hij
ten en de bereidingswijze moeten kloppen,

In de keuken bij Wim ruikt het goddelijk. De

maar altijd hetzelfde koken is niet zijn ding.

geur van Kimchi die staat te fermenteren

‘Ik ken collega’s die dit he-le-maal niks vinden.

mengt zich met die van de vele kruiden en

Maar ik hou er niet van om te verzanden in

specerijen. Kruidenmengsels stelt hij zelf

routine.’ Wim opent de klep van de oven en

samen. ‘Dan kan nooit iemand anders het

haalt er een ovenschaal uit met wat op het

nadoen.’ We kijken weer even bij het brood-

eerste gezicht lijkt op mergpijpjes. ‘Dit is mijn

deeg, dat nu een stuk dradiger is geworden.

favoriete eten, ossobucomerg. Zalig, maar in

Niet zo draderig als mijn stokbrooddeeg, dat

Friesland hoeven ze dat niet. Dus haal ik de

wel elastiek leek. Maar elk brood zijn eigen

mergpijpjes uit de stoofpot en peuzel die

deeg…

lekker zelf op’. Ossobuco, eendenleverterrine en zelfs halve kreeften halen Cadenza’s

Na wat omzwervingen heeft Wim in 1992
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menukaart.

KOOKPRAAT
MET WIM TEEUW VAN CADENZA CATERING
VERGEET VEGETARISCH.
MA AK GEWELDIGE
GERECHTEN!

zalm maar eens van de kaart. Dat hebben

maar voor elkaar. En het werken met een

jullie allemaal. Bedenk eens wat anders. Maar

wok? Dat kennen wij niet. Thuis kookt Chris-

80% kan dat niet. Hoe ik koken benader is

tine maar na een lange en drukke dag be-

Het deeg voor het brood moet hoger op

niet zo ingewikkeld, alleen gebeurt het nog

stelt ze soms wel eens een Chinese maaltijd.

een plank. ‘Daar staat het warmer en dan

niet al te veel zo. Kijk, je hebt figuurzagen op

Afgelopen zomer opende ik een bak Tjap

rijst het beter’. We hebben het even over

het bord, dat doen de creatievelingen. De

Tjoy en rook WOKAROMA! Dat is een geur,

de strekking van dit interview. ‘Ik wil vertel-

een doet dat beter dan de ander. En je hebt

die alleen vrijkomt bij wokken op een hele

len hoe ik over het bereiden van eten denk.

de trendvolgers en de eenheidsworst. Die

hoge temperatuur. De vlam moet in de pan.

Ik hou van het maken van een fantastische

doen allemaal hetzelfde. Persoonlijk vind

In eerste instantie denk je: het verbrandt.

kreeftenpastei, maar ook van zuurkool met

ik dat er te veel vlees op het bord komt.

Maar dat is niet zo. Het is een hele lekkere

ananas en alles daartussen in. Ik ben niet

Restaurants maken onderscheid: dat is vlees

specifieke geur. Je ruikt het echt, net zoals je

zo van doe maar gewoon, dan doe je gek

en dat is vegetarisch. Nee, je moet gewoon

ozon bijvoorbeeld ruikt. Heel bijzonder. Ik

genoeg. Wat is gewoon en wat is gek? Als de

fantastische gerechten op de kaart hebben

heb het ook nooit weer gehad, behalve die

bereiding maar goed is. Dat is essentieel. Ik

zonder vlees en daar niet de naam vegeta-

ene keer. En dat was zo mooi.’ We nemen

kwam wel eens bij eetcafés en dan vroegen

risch aan hangen. Weet je wat ik mooi vind.

afscheid en als kers op de taart krijg ik van

ze mij om een beetje advies. Dan zei ik: haal

Als ik een Chinese vrouw met veel geduld

Wim voor onze lezers nog twee kostelijke

nu eerst die geitenkaas, de carpaccio en de

bami zie maken, gewoon uit bloem. Krijg het

recepten mee.

’TEEUWS’ SPEK

de plastic zak. Leg de zak in een kom en

Ingrediënten:

de smaken er goed in kunnen trekken. Leg

RECEPTEN
plaats deze 3 dagen in de koelkast, zodat
een stuk buikspek (kilootje of zo), 90 gr. Rinse

het gemarineerde spek op een rooster in

appelstroop, 30 gr. bruine basterdsuiker, 30

een op 120 graden voorverwarmde oven.

gr. Dijonmosterd, 4 gr. steranijs, 2 gr. gerookte

Het spek is na 1 tot 1,5 uur gaar en goed

paprika, 3 gr. Edelsüss paprikapoeder, 3 gr.

van kleur. Nog een tip van Wim: check re-

zwarte peper, 10 gr. knoflook, 16 gr. uienpoeder,

gelmatig even de kleur, zodat het spek niet

4 gr. zout, 20 ml azijn.

te donker wordt. Laat het afkoelen, eet het
uit de vuist als snackje en/of bewaar het in

SPAANS GEKRUIDE
CASHEWNOTEN

Meng alle ingrediënten van de marinade

blokken gesneden in de koelkast (blijft 4-5

goed door elkaar. Doe het buikspek in een

dagen goed) of in de vriezer (blijft zeker een

hersluitbare diepvrieszak, doe de marinade

maand goed).

erbij en masseer de marinade goed in het
vlees. Druk de lucht zoveel mogelijk uit

Ingrediënten:
Ongebrande cashewnoten, olie, gerookte
paprika, komijnpoeder en zout.
Doe een drupje olie in een ovenschaal. Dan
de cashewnoten erbij. Voeg de kruiden
naar wens toe. Roer door elkaar. Zet de
ovenschaal 6 tot 12 minuten in een op 150
graden voorverwarmde oven. Na een minuut of 6 even kijken en in de gaten blijven
houden. Cashewnoten bevatten veel olie en
zijn daardoor snel heet. Ze moeten niet te
donker worden, maar mooi glimmen.
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Info: www.cadenzacatering.nl

VAN DE WIJKVERENIGING
& HET WIJKPANEL
BESTUUR HEEFT ER ZIN IN
Voorjaar is de tijd van ontwaken, ontsprui-

PS: We hebben een vacature.

worden. Het Wijkpanel houdt de voortgang

ten, warmte, mooie bloemen en kracht!

Wie zou de Wijkvereniging willen onder-

goed in de gaten.

Het bestuur is in februari bij elkaar geweest

steunen in het maken en onderhouden van

• Op het Emmaplein start een vogelhuisjes-

en had ondanks de ijzige kou buiten al het

de website? Een vergoeding hiervoor is be-

project waar alle bewoners van het plein

voorjaar in het hoofd en hart.

spreekbaar. Geïnteresseerd? Meld je aan bij

aan mee gaan doen. Het Wijkpanel onder-

We hebben prachtige ideeën om in onze

Mirjam – voorzitter@oranjewijk.nl

steunt dit project financieel.

mooie wijk weer samen te komen, te geleuke muziek, een interessante film en uit-

NIEUWS VAN HET
WIJKPANEL

dagende activiteiten voor de kinderen. Die

Maandag 22 februari hebben we onze eer-

nieten van elkaars gezelschap, een spelletje,

ideeën zijn er om uitgevoerd te worden

ste (online) bijeenkomst gehad van dit jaar.

en dat gaan we ook zeker doen. Kijk bij de

Agendapunten waren:

agenda Kinderactiviteiten! Zodra het kan
pakken we de draad ook voor de volwassenen weer op, beloofd!

komsten maken komen voortaan op de
website van de Oranjewijk te staan. Ook

SPEELTUINVERENIGING ORANJEWIJK
Hylke Goudswaard		

Keunstfestival september 2020) heeft een
aantal leuke ideeën over kunstzinnige
projecten in onze wijk. Hiervoor is geld
beschikbaar vanuit het Wijkpanel.
• Ontwikkeling fietsstraat Maria Louisestraat.
De laatste bijeenkomst met bewoners en

• De afspraken die we tijdens onze bijeen-

En reken maar dat we daar zin in hebben.
NAMENS DE WIJK-EN

• Erika van Driel (initiatiefnemer van het

de gemeente is geweest. De uitvoering
volgt dit jaar.

plaatsen we in iedere glossy een korte sa-

U kunt onze uitgebreide afsprakenlijst op de

menvatting van wat we bespreken of waar

website van de Oranjewijk bekijken. www.

we mee bezig zijn als Wijkpanel.

oranjewijk.nl

• Vleesverwerkingsbedrijf “De Klasse” is ver-

Gerben Dijkstra

kocht. In het pand zullen woonhuizen en

Elsiet van der Ploeg

Tino Renkema			

een appartement gerealiseerd worden. Het

Voorzitter Stichting Wijkpanel Oranjewijk

Janna Kaspers

is een monumentaal gebouw en zal op een

Mirjam Pruiksma

passende manier gerestaureerd moeten

NEO
ENERGIEK VERDER
Ondanks het Corona jaar 2020
heeft NEO bepaald niet stil
gezeten. Als de bezorging
gelukt is hebt u eind februari
2021 alweer nummertje 4 van
het NEO MAGAZINE in de
bus gekregen. Daarin is de
belangrijkste vraag: hoe krijgen
we alle wijkbewoners in beweging
voor de energietransitie van de
Oranjewijk/Tulpenburg?

bewoners van de Oranjewijk/Tulpenburg.
Dat kost slechts 2 euro 50 per jaar. Opgeven: info@nieuweenergieoranjewijk.nl
rubriek: Doe mee en word lid
2. Stap voor de levering van uw stroom
over op Energie VanOns dan weet u
zeker dat u lokaal opgewekte energie
krijgt uit het Noorden. De winst die deze
groenste stroomleverancier maakt gaat
terug naar de regio en naar NEO.
Website: www.energievanons.org
3. Alle plannen die NEO tot nu toe heeft

NEO zoekt op dit moment zelfs een be-

In het nieuwe NEO MAGAZINE wordt die

ontwikkeld, alle tips uit de 5 werkgroepen

vraag op allerlei manieren beantwoord. Lees

en de hele routekaart voor de energie-

Website: www.nieuweenergieoranjewijk.nl

dat zelf maar na of gebruik het volgende

transitie van onze wijk plús het Energielo-

Ziet u wel dat u meteen al kunt bijdragen

stuurslid dus wat let u?

checklijstje:

ket voor al uw vragen vindt u moeiteloos

aan de energietransitie van onze Oranjewijk/

1. Word lid van de coöperatie NEO het

op de NEO-website.

Tulpenburg ? Zeg nou zelf.

samenwerkingsverband voor en door

Hein Kraij
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NIEUWE INITIATIEVEN IN DE WIJK
DOE JE MEE?

VERZAMELAARS

bekende oud-bewoners van de Oranjewijk.

Zijn er verzamelaars
in de wijk?

vormgeving van informatieborden, zijn er

Naast foto’s en gedichten en een mooie
ideeën om dit op een moderne en interac-

Ben je een verzamelaar en wil je in de glossy

tieve manier te doen. We denken bijvoor-

misschien een keer vertellen over je verza-

beeld aan het gebruik van QR codes en

meling? In de vorige glossy stond een mooi

Augmented Reality. Heb je ideeën of vind

artikel over de verzameling poppenhuizen

je het leuk om mee te denken? Meld je dan

van Willy Boomsma. Graag wil de redactie

aan!

meer aandacht besteden aan verzamelaars
in de wijk. Als er meerdere verzamelaars
zijn, kunnen we misschien ook een keer een
Verzamelaarsroute in de wijk organiseren. Als
je zelf een verzamelaar bent of als je iemand
kent, meld je dan aan of geef dit door!

Hobbykoks en
smikkelaars

Het duurt nog een tijdje maar we hebben
het idee om in het voorjaar van 2022 een

Walking Dinner in onze wijk te organiseren.
Wat is een Walking Dinner? Tijdens een
Walking Dinner eet je 3 gangen, elke gang
bij iemand anders thuis en in verschillende
samenstellingen. Het is een leuke manier om
meer buurtgenoten te leren kennen. Voor
het Walking Dinner hebben we natuurlijk
koks nodig. Hoeveel mensen mee kunnen
doen hangt af van het aantal koks dat zich
opgeeft. Het is de bedoeling dat een kok
een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht maakt voor gemiddeld 6 mensen, dit is
dan inclusief de kok en partner.
Wie lijkt het leuk om tijdens het Walking
Dinner te koken? En wie durft zijn kookkunsten niet op de buurtgenoten los te
laten, maar wil wel graag smikkelen tijdens
het Walking Dinner? Koks en smikkelaars
gevraagd!

WALKING DINNER
VOORJAAR 2022

WIJKPROJECT
KEN JE WIJK
Oranjewijk in de
schijnwerpers?

In de wijk willen we aandacht besteden aan

onze geschiedenis en de straten verfraaien.
Als eerste begin lijkt een toelichting op
straatnamen logisch. Wie was Maria Louise?
Wie was Gysbert Japicx? Ook kunnen we
aandacht besteden aan architectuur en
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ENTHOUSIAST
GEWORDEN?
Ben je enthousiast geworden voor één of meer
van deze nieuwe initiatieven, stuur dan een mailtje
naar ErikavanDriel@xs4all.nl.

wij zijn

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl

Onze therapeuten:
Ynse de Boer
Ynse de Boer
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Manueel
therapeut

Manueel therapeut

Eke Siebinga
Fysiotherapeut
Eke Siebinga
nek/schouder/hoofdpijn

Fysiotherapeut

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

Martine
de Jong
nek/schouder/hoofdpijn
Oefentherapeut Cesar

Martine
de Jong
Dick
de Roest
Oefentherapeut Cesar
Fysiotherapeut
Ita de Roest-Luth
Dick de Roest
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Bekkenfysiotherapeut

Fysiotherapie voor ouderen

Sina Keuning
Fysiotherapeut,
Haptonomie,
Ita de Roest-Luth
Psychosomatische
Fysiotherapeut
Fysiotherapie

Bekkenklachten en

Lianna
Touwen
Bekkenbodemfysiotherapie
Fysiotherapeut

Sinavan
Keuning
Janine
der Plas
Fysiotherapeut,
Fysiotherapeut Haptonomie,
Psychosomatische

Wietske Siemensma-v.d. Ploeg
fysiotherapie.
Kinderfysiotherapeut

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

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

Leoni Bouma
Fysiotherapeut
Kinderfysiotherapeut

CHAPEAU: PUZZEL
SOUS-CHAPEAU: WOORDZOEKER
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WOORDZOEKER

ADVIESRAAD

BIODIVERSITEIT

DEKLASSE
ADVIESRAAD

DOKA

BIODIVERSITEITFOTOFABRYK CHIHUAHUA

HYVES

IDUNA

KINDERREDACTIE

DOKA

LANGPARKEERDER

MARECHAUSSEE

OMMETJE

ORANJEHOF

OSSOBUCO

DEKLASSE
HYVES

KINDERREDACTIE
SMIKKELAAR
OMMETJE

IDUNA

CHIHUAHUA
KIMCHI

FOTOFABRYK
KIMCHI

LANGPARKEERDER

MARECHAUSSEE

ORANJEHOF

OSSOBUCO

SMIKKELAAR

INFORMATIE EN
CONTACTGEGEVENS

Wijkpanel (wijkpanel@oranjewijk.nl):

Het virtuele loket, voor vragen en tips:

Elsiet van der Ploeg, voorzitter

energieloket@nieuweenergieoranjewijk.nl

WWW. ORANJEWIJK.NL

Christine Pietersen, penningmeester

FACEBOOK: Oranjewijk Leeuwarden

Mirjam Pruiksma, lid

Jochum Admiraal, secretaris
EN VERDER
Moestuin:
oranjehof@oranjewijk.nl
Bestuur wijkvereniging (058 8430200):

Nieuwe Energie Oranjewijk

Kinderactiviteiten:

Mirjam Pruiksma, voorzitter,

Wordt lid van NEO voor € 2,50 per jaar

kinderactiviteiten@oranjewijk.nl

voorzitter@oranjewijk.nl

(ruim 100 wijkbewoners gingen u al voor)

Boomspiegelcommissie:

Hylke Goudswaard, penningmeester,

en profiteer van alle info, inkoopvoordelen

Ines.jonker@gmail.com

penningmeester@oranjewijk.nl  

en nuttige adviezen die NEO haar leden

Redactie: redactie@oranjewijk.nl

Tino Renkema, lid

biedt.

Oud papier:

Gerben Dijkstra, lid

Ga naar https://nieuweenergieoranjewijk.nl/

coördinator Janny Kamp,

Janna Kaspers, lid

doe-mee-en-word-lid/ of mail naar

janny@contagio.nl, 06 54636578

info@nieuweenergieoranjewijk.nl.  
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COLOFON
Piet Brouwer
Erika van Driel
Fransje Grisnich
Rita Hogerhuis
Sita Koning
Annet Koopmans
Hein Kraij

KOPIJ
Kopij inleveren vóór 4 juni 2021
Mail naar : redactie@oranjewijk.nl

CONTACTPERSOON
Hein Kraij
tel. 058 2164845 of 06 2255 8276

VASTE COLUMNS
Gerco van Beek
Luuk van der Veen
Minne Velstra

GASTSCHRIJVERS
Mirjam Pruiksma, Femke Molenaar,
Corrie van Hilten, Jochum Admiraal

ONTWERP - ORANJEWIJK LOGO
Minne Velstra

GRAFISCHE VORMGEVING
en OPMAAK

ferske foar dy
der sjongt in ferske ynne holle
oppe maat fanne maaitiid
oer it ljocht dat sa moai is
dat laket fan leafde
de wrâld is wer nij
bespilet de sinnen
en it refrein rymt op dy
der sjongt in ferske ynne holle
op in ritme dat twirret
lâns núnderjend lûd
en wurden fan langstme
mei toeters en bellen derby
lit it dûnsje
en it refrein rymt altyd op dy
der sjongt in ferske ynne holle
oppe meldij fanne minne
mei in toan fan betsjoening
it tjirget en trippelt
makket my frij
fan tiid, jout my waarmte
en it refrein rymt foar ivich op dy

Gilber t Terpstra, Verkor teweg CCM

FOTOGRAFIE
Fransje Grisnich
Sita Koning
Corrie van Hilten

OPLAGE
1050 stuks

BEZORGING
Finn Mous
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Copy Service Leeuwarden
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S I N N E N FA N M I N N E

REDACTIE

Wij staan voor u klaar!
• Onderhoud personenauto’s

• Storingsdiagnose

• Onderhoud bedrijfsauto’s

• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

• Onderhoud campers
• Onderhoud leaseauto’s*
• APK
• Aircoservice
• Accu’s
• Banden

(gemiddeld 50 auto’s op voorraad!

• Private Lease
• Zakelijke Lease
• Financiering
• Zoekopdracht naar de door u
ge wenste auto!
*Afhankelijk van welke leasemaatschappij

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

