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voorwoord Sinterklaasintocht gegevens bestuur wijkcentrum en
wijkpanel kinderdisco ICT-spreekuur bankje vlindertuin
nieuw losloopveld biljartclub gymclub voor vrouwen 55+
een mooi vlinderjaar van speeltuin naar ontmoetingstuin
activiteiten voor, met en door bewoners puzzel

Voorwoord
Nu, 1 november, zijn er weer volop activiteiten in het
wijkcentrum. Er wordt weer vergaderd, gegymd en ook de
biljarters zijn elke middag weer druk bezig.
Maar blijft het zo………...zal nog spannend worden met
de stijgende corona-besmettingen. De hoop is nog niet
verloren!
Maar we gaan door. Op 30 oktober was de Spooky Night.
Een groot succes, tussen de 150 en 200 wandelaars liepen
door en griezelden in de Groene Long. Voor volgend jaar
staat dit zeker weer op de agenda en kunnen we de route
uitbreiden.
Op 27 november bezoekt Sinterklaas Nijlân, hopelijk kan hij
alle kinderen in het wijkcentrum begroeten en anders gaat
Sinterklaas net als vorig jaar weer naar de kinderen toe. Hou
dus ook goed de Facebookpagina Wijk Nijlân in de gaten.
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Redactie Nijlân Actueel
Bauke Westra		
06-23611453		

Bordineweg 71		
westra64@gmail.com

Harm Mink		
06-29077737		

Marijkestraat 18		
harmmink@gmail.com

Verder werken mee aan Nijlân Actueel
Vormgever		

Minne Velstra

Wijkmanager gemeente Leeuwarden
Kanne Lei		
14058		
			
kanne.lei@leeuwarden.nl
Wijkagent
Aksel van der Honing
0900-8844
aksel.van.der.honing@friesland.politie.nl

Welke zorg kunt u vinden in de wijk Nijlan?

Wilt u eens deelnemen aan een activiteit, neem gerust
contact op met het wijkcentrum of haar beheerster. Zie
ook de artikelen van de gym en het biljarten.

Sociaal wijkteam Zuid
Willem Alexanderplein 22 8931 DX Leeuwarden
Tel: 058-3030407		
Email: info@wijkteam-zuid.nl

Het wijkpanel heeft subsidie aangevraagd en gekregen
voor nieuwe speeltoestellen in het speelveld aan de Prinsessenweg, inmiddels zijn de eerste toestellen geplaatst.
Kortom na een periode van digitaal vergaderen, elkaar
weinig zien, gaan we weer toe naar een normale samenleving met normale omgangsvormen.

Benu Apotheek
Nijlansdyk 122 			
8931 GN Leeuwarden
website: nylan.benuapotheek.nl

WE HEBBEN ER WEER ZIN IN!!!

Inhoud

Huisartsen Praktijk de Haan
Nijlansdyk 122		
8931 GN Leeuwarden
Tel: 058-2124177		
Email: praktijk@hapdehaan.nl
Psychologen praktijk Nijlan
Nijlansdyk 122		
8931 GN Leeuwarden
058-2131045/058-2131065 Email: magrietbootsma@planet.nl
Nijlansdyk 122		
Tel: 06-23890899		

8931 GN Leeuwarden
Email: info@hennysmid

Tel: 058-2800933		

info@fysiotherapieleeuwarden.nl
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Sinterklaas
intocht Nijlân
Zaterdag 27
november
14.15 uur aankomst aan
het van Harinxmakanaal
thv blok 4.
Met aansluitend een
optocht door de wijk
met het Pasveerkorps,
feest Piet en dj Piet
15.30 uur voorstelling
van VET COOL theater:
“De zelfgroeiende
goudklomp van de Sint”
in het wijkcentrum van
Nijlân.
s
i
t
a
Gr e! vol=vol

entre

Verdere info volgt,
houd Facebook in de
gaten.
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Gegevens bestuur wijkcentrum en wijkpanel
Wijkcentrum Nijlân

Surinamestraat 31 8931 CX Leeuwarden

058-2885403

Bestuur wijkcentrum
Angelique Veenstra
Harm Mink		
Liesbeth Dam							
Gerda van der Linden
Beheerster		

Therése Greveling

06-20044745

wijkcentrumnijlan@gmail.com

Het bestuur vergadert iedere 1e dinsdag van de maand in het wijkcentrum. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u een afspraak maken met één van de bestuursleden en dan bent u van harte welkom.

Wijkpanel
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Dian Webbink, voorzitter		
Daan Feenstra, penningmeester		
Hein Joustra				
Roderick Slof				
Wybren de Graaf				

Harm Mink, secretaris,
Bauke Westra
Klaas Wierenga
Hinke Roorda
Gerda van der Linden

06-29077737

Websitebeheer en sociale media: 		

Willy de Jong, redactie@nijlan.nl

Het wijkpanel vergadert iedere 2e dinsdag van de maand in het wijkcentrum. Voor eventuele vragen of opmerkingen over de wijk Nijlân bent u van harte welkom op de panelvergadering.
Het wijkpanel is te bereiken via de mail: info@nijlan.nl

WIJKCENTRUM NIJLÂN
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ICT-SPREEKUUR FRIESLAND COLLEGE

Heel veel mensen zijn geraakt door de coronacrisis. Dit kan voor iedereen in de strijd
tegen het coronavirus ook veel onzekerheid en vragen met zich meebrengen als het gaat om
het aanmaken van een QR-code, online zaken regelen, thuiswerken, problemen met de computer, maar ook digitale veiligheid.
In deze tijd van ‘afstand houden’ worden we steeds meer
afhankelijk van digitale hulpmiddelen om goed te blijven
functioneren. Er wordt veel gebruik gemaakt van videobellen en hiernaast bestellen consumenten meer goederen online. Toch blijkt dat een QR-code aanmaken of
videobellen via de Ipad niet zomaar eventjes geregeld is.
Om de bewoners van Nijlân te helpen, gaan we samen
met het Friesland College en de MKB Cyber Campus
starten met een ICT Spreekuur. ICT-studenten assisteren
u bijvoorbeeld bij computer problemen, het aanmaken
van een QR-code, Skype bellen, Microsoft Teams of andere
vormen van beeldbellen, veilig thuiswerken, problemen
met de laptop of met de smartphone en nog veel meer
vragen die te maken hebben met ICT.
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Het wijkpanel en wijkcentrum Nijlân werkt op het gebied
van digitalisering al langer samen met het Friesland College en start nu dus dit ICT spreekuur.
Op deze manier gaan wij u digitaal ondersteunen.
De ICT studenten van het Friesland College zijn op onderstaande data te vinden in het wijkcentrum van 13:00
– 15:00 uur:
•
•
•
•

Woensdag 8 december
Woensdag 15 december
Woensdag 22 december
Woensdag 12 januari

Herstel Bankje Vlindertuin
Het mozaïek bankje bij de vlindertuin was ernstig
beschadigd en is door 2 vrijwilligsters weer helemaal
opgeknapt. Ze hebben zelf een leuk ontwerp gemaakt en
daarna flink de handen uit de mouwen gestoken om de
oude tegeltjes te verwijderen en de nieuwe weer aan te
brengen.
Anky en Janny, dank jullie wel voor dit prachtige
bankje! Het is erg mooi geworden.

Horrornight
Nijlân
groot succes!
De horror night Nijlân, op zaterdag 30 oktober, was een groot
succes. Doordat enthousiaste
vrijwilligers zich hadden aangemeld om te komen helpen,
hebben we er samen een super
leuke horror night van kunnen
maken! De opkomst was grandioos! Rond de 250 wijkbewoners
kwamen de route lopen. Alleen
maar leuke reacties hebben wij
mogen ontvangen. Wij hebben
nu al leuke plannen voor volgend
jaar!
Griezelige groetjes van het “Horror night team!”

E

Nieuw losloopveld in het sportpark gerealiseerd.

Een aantal hondenbezitters is het al opgevallen. Het sportpark is een hondenlosloopveld rijker. Afgelopen weken heeft de gemeente een stuk veld afgesloten doormiddel van een
hek, waardoor er een losloopveld is ontstaan voor honden. Hier kunnen honden in alle rust
ravotten zonder dat de baasjes bang hoeven te zijn dat de hond weg loopt of gezellig meeloopt met de vele joggers in het park.

Het losloopveld is een aanvulling op het huidige losloopgebied in het sportpark, hierdoor wordt het gebied
aantrekkelijker voor hondenbezitters en kunnen honden
die niet goed kunnen loslopen naar hartenlust spelen en

rennen. Het gebied waar honden al mochten loslopen
blijft hetzelfde en wordt dus niet kleiner. De komende tijd
worden er nog bankjes ed geplaatst zodat de hondenbezitters ook even kunnen relaxen.
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Biljartclub Nijlân
Veel gepensioneerden en liefhebbers van de biljartsport
vormen samen de Biljartclub Nijlân. Elke middag zijn wij
van 13.30 uur tot 16.30 uur bezig met onze sport, waarbij
meedoen belangrijker is dan winnen.
Daarnaast organiseren wij spelletjesmiddagen, waarin
allerlei vormen van onze sport aan bod komen.
Heeft u interesse? Kom dan gerust een keer langs om kennis te maken, ook als u al biljarter bent. Als u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap, dan kunt u de bestuursleden daarover aanspreken. Wij willen heel graag nieuwe
leden verwelkomen.
Het bestuur.

gymclub voor vrouwen 55+.
Er is weer ruimte bij de gymclub voor vrouwen 55+.
In het wijkgebouw Nijlân Surinamestraat, maandagochtends van 10 tot 11, met koffie na. Je bent van harte
welkom.
Meer informatie nodig?? Bel Nel Weda 06-30339516

Bent u slecht ter been of mindervalide?

Laat u halen en brengen in de MAX
Mobiel voor uw boodschappen bij
JUMBO Van Loonstraat Leeuwarden
Om een ritje te reserveren ....
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Sporten
zoals jij
dat wilt www.sportclub058.nl
Sportclub058 is voor
iedereen die al wat ouder
is
Verschillende sporten
én altijd gezellige
groepstrainingen
Geen maandelijkse
kosten, alleen betalen
voor de training waar je
aan mee doet

Salon Flo’s Glow
Beauty & Massage

Regelmatig pauze inlassen en
ontspannen is de perfecte manier om
in balans te komen.
Begin je dag goed en plan je
ontspanningsmoment lekker van te
voren in. Maak ze onderdeel van je leven.
Met het vooruitzicht op een relaxte massage kan je bovendien veel beter knallen
in je werk of studie. Want je weet dat je
straks tijd voor jezelf hebt gepland.
Check onze agenda en
reserveer direct je plekje.
Flo’s Glow Beauty & Massage
Oostergrachtswal 117
0643252315

H

een mooi vlinderjaar

Het was weer een mooi vlinderjaar! Na een moeilijke start vanwege het koelere en
natte voorjaar en zomer kwamen er in augustus toch ineens heel veel vlinders tevoorschijn.
Ze bleven rondfladderen tot in oktober. We hebben o.a. genoten van de kleine vuurvlindertjes en Gehakkelde aurelia’s. Maar er waren dit jaar ook weer veel bijen en libellen zoals Glazenmakers , Paardenbijters en Vuurrode heidelibellen te zien.
De tuin ontwikkelt zich nog steeds en wordt alsmaar
groener en voller. Vooral de inheemse planten zaaien zich
vaak enorm uit. Ook de nieuw aangelegde borders bij
de ingang van het wijkgebouw zagen er dit eerste jaar al
geweldig mooi uit. Voor de vele insecten is er vanaf het
vroege voorjaar tot in de late herfst dan ook wel nectar of
ander eetbaars te vinden. Schuilplaatsen in de vorm van
oude takken en bladeren zijn er ook genoeg. We houden
hier ook altijd rekening mee en proberen ervoor te zorgen
dat er op het juiste moment voldoende nectar en waardplanten (voor de rupsen) aanwezig zijn.
De tuin trekt steeds meer bezoekers, zelfs van buiten de
stad en de provincie. Ook vele fotografen hebben de tuin
inmiddels ontdekt. Er zijn dan ook al heel veel mooie
foto’s van de beestjes en de bloemen gemaakt en vele
leuke gesprekken ontstaan.

Hoogtepunt van dit seizoen was natuurlijk wel de
aandacht welke we kregen in het TV programma BinnensteBuiten van KRO/NCRV. Op zaterdag 21 augustus is er
een filmploeg langs geweest om een leuke opname van
de Vlindertuin te maken. Deze is op 7 oktober op NPO 2
uitgezonden en heeft ook vele positieve reacties en extra
bezoekers opgeleverd. Voor degene die het gemist hebben, dit programma kun je alsnog terugkijken via BinnensteBuiten of Youtube.
Voor de vrijwilligers is het bijzonder leuk dat het vele
werk op deze manier wordt beloond.
Bauke Westra
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Van speeltuin naar ontmoetingstuin

In de vorige editie van de wijkkrant vertelden Benthe en Evelien over hun plan om de
speeltuin leuker te maken voor iedereen.
De afgelopen maanden hebben de dames bepaald niet stil gezeten. Zij hebben samen met
leden van het wijkpanel hun plan verder uitgewerkt en is er gekeken op welke manieren het
plan gerealiseerd kan worden. Na diverse gesprekken met de gemeente over de diverse soorten toestellen, regels en ruimte is er nu een definitief plan gemaakt wat de naam heeft gekregen “de ontmoetingstuin Nijlan”.
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“De ontmoetingstuin Nijlan” is een plan waarbij
verder is gekeken dan alleen het uitbreiden van de
huidige speeltuin met een paar speeltoestellen. In
het plan komen thema’s zoals duurzaamheid, biodiversiteit en ontmoeten aan de orde.
Naast nieuwe en extra speeltoestellen zoals een 5
meter hoge klimtoren, een supernova en een nestschommel is er voor de oudere kinderen en tieners
ook ruimte vrij gehouden voor een solarbank, een
bankje waar je je telefoon, e-bike of scootmobiel
kan opladen doormiddel van zonne-energie.
Naast toestellen worden er op bepaalde plekken
planten aangepland zodat bezoekers gezond kunnen
snoepen van bijvoorbeeld rode bessen, bramen of
aardbeien.
Ook de walvis zal een opknapbeurt krijgen maar
hoe? Dat houden we nog even geheim.
Om dit plan te kunnen bekostigen is er veel geld nodig. Naast de toegezegde bijdrage van het wijkpanel
en de postcodeloterij is er nog een redelijk bedrag
nodig om alles te kunnen realiseren. Dit bedrag hopen we in de vorm van een subsidie van het mienskipfuns te kunnen ontvangen.
Hiervoor hebben Benthe en Evelien recentelijk het
plan gepresenteerd aan de commissie die de subsidie verdeeld en toewijst.
Ons plan “de ontmoetingstuin Nijlan” moest het
opnemen tegen andere speeltuinplannen, een inrichting van een wijkcentrum, een renovatie van een
begraafplaats en nog wat andere plannen.
Hopelijk was presentatie van Benthe en Evelien en
het ingediende plan goed genoeg, krijgen we meer
punten dan de andere deelnemers en daarmee ook
het bedrag wat we nodig hebben.
25 november wordt de uitslag bekend en weten we
of de subsidie is toegekend. Ook dan weten we pas
of we het plan volledig kunnen uitvoeren.
We houden jullie, de wijkbewoners op de hoogte.

N

Activiteiten voor, met en door bewoners

Nu de bladeren weer van de bomen vallen en het buiten minder lang licht is weten wij,
wij gaan weer richting het einde van het jaar. Voor de een is dit een tijd waar men al lange
tijd naar uitkijkt. Voor de ander kan het een periode zijn waar men erg tegenop ziet. De een
maakt het gezellig in huis en de ander zoekt de gezelligheid buiten de deur. Kortom zoveel
mensen, zoveel wensen.
Vanuit Wijkteam Zuid proberen wij zoveel mogelijk
samen met bewoners in de wijk en voor bewoners in de
wijk activiteiten te organiseren. Zo zijn er afgelopen jaar
veel activiteiten bij gekomen waar al veel mensen met
plezier aandeelnemen.
Denk aan wandelen en daarnaast laagdrempelige sporten
in Nijlân, koffie ochtenden in de Oude Ambachtsschool
Huizum en in het wijkcentrum Aldlân, creatief bezig zijn
in het wijkcentrum Nijlân. Mocht u een idee hebben voor
een activiteit in de wijk of wil je graag aansluiten, dan
horen wij dat graag!

Ieder jaar organiseren wij met vrijwilligers de warme
winterdag op één van de kerstdagen. Ook dit jaar willen
we dit weer gaan doen. Het is een gezellige dag voor mensen die het leuk vinden om met kerst met andere mensen
te zijn. Lijkt het u leuk om hierbij mee te helpen of mee te
doen? Neem gerust contact met ons op.
Wij hopen dat we samen met u voor genoeg lichtpuntjes
in de donkere dagen kunnen zorgen. Daarom hier een
klein overzicht van een aantal activiteiten waar u zo bij
aan kunt sluiten.
•

Voor de coronatijd kon u binnen wandelen aan het Willem Alexanderplein. Dit veranderde in deze tijd naar
afspraken op locatie. In tussentijd hebben wij een nieuwe
locatie in de Oude Ambachtsschool (Cornelis Trooststraat
48) geopend en is daar een buurtkamer gevestigd. Iedere
werkdag tussen 10.00 – 16.00 uur kunt u daar nu binnenlopen. Het buurtservicepunt is naar deze locatie mee
verhuisd en ze zijn op de dinsdagochtend en woensdagmiddag aanwezig in de buurtkamer. Zij helpen bij het
invullen van papieren, aanvragen indienen, etc. In de
buurtkamer is er gelegenheid om allerlei vragen te stellen
en een luisterend oor te vinden. Wij denken graag met u
mee. En is het lastig om daar te komen? Neem dan contact met ons op en we zoeken naar een oplossing.

•
•
•

Wandelen in Nijlân op maandagmiddag
van 15.30 – 17.00 uur, Willem Alexanderplein 22.
Koffiedrinken op woensdagochtend
van 10.00 – 12.00 uur, Cornelis Trooststraat 48.
Sport & spel in de wijk op dinsdagavond
van 19.30 – 20.30 uur aan de Prinsessenweg 2.
De buurtkamer: maandag t/m vrijdag
van 10.00 -13.00 uur, Cornelis Trooststraat 48.

Wijkteam Zuid
Cornelis Trooststraat 48
058 303 0400
info@wijkteam-zuid.nl
Facebook: wijkteam.zuid.leeuwarden
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PUZZEL

Puzzel

Vul de antwoorden van de vragen in en u leest de oplossing in de gekleurde vakjes. Als u mee wilt
dingen
naar eenvan
prijsje
dan in
kunt
de de
oplossing
naar tamaskan70@gmail.com
u een
stopt
Vul
de antwoorden
de vragen
en uuleest
oplossingsturen
in de gekleurde
vakjes. Als u mee wilt dingen of
naar
prijsje
dan
kunt
u
de
oplossing
sturen
naar
tamaskan70@gmail.com
of
u
stopt
uw
oplossing
in
een
gesloten
envelop
uw oplossing in een gesloten envelop in de brievenbus van het wijkcentrum met hierop vermeldin
de brievenbus van het wijkcentrum met hierop vermeld naam, adres en telefoonnummer.
naam, adres en telefoonnummer. Succes met het maken van de puzzel.
Succes met het maken van de puzzel.
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1.

Neerslag die bestaat uit ijskristallen.

12. Lopen of glijden op de latten.

2.

Stuk doek om de hals in de winter.

13. Als de sneeuw en het ijs smelten.

3.

Vervoersmiddel van de kerstman.

14. Een echte winterse soep.

4.

Bij koude plaatsen we deze op het hoofd.

15. Heerlijk die gestampte groente en aard.

5.

Dier op de Noordpool.

16. In deze maand vieren we kerst.

6.

Deze heb je aan op de ijsbaan [enkelvoud].

17. Bevroren regen.

7.

Ander woord voor haard.

18. Deze neemt je mee naar een hoger

8.

Koek en …..

9.

Wanten maar net even anders.

10. Mag niet ontbreken in de erwtensoep.
11. Eskimohut.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

gelegen sneeuwgebied.

