
Vlindertuin ontwaakt
Door Bauke, vlindertuin Nijlân  

n de vlindertuin wordt al weer hard
gewerkt om de tuin tijdig klaar te maken
voor een mooi vlinder en insecten jaar. De
bollen en eerste voorjaarsbloeiers staan
alweer in bloei en ook de fruitbomen zijn
al bijna zover. 

De eerste standvlinders zoals de kleine
vos, dagpauwoog, citroenvlinder en
gehakkelde aurelia hebben zich al weer
laten zien. Laten we hopen dat het weer
net zo mooi en succesvol wordt als in de
voorgaande jaren. 

Ook jij kunt de bijen en vlinders helpen en
ze in je tuin zien door bijvoorbeeld zelf een
aantal inheemse planten of
insectenvriendelijke tuinplanten in de tuin
of bakken te zetten. Je zal er veel plezier
aan beleven. Voor voorbeelden en info
bent u altijd welkom.
Graag tot ziens in de vlindertuin!

 

Kinderdisco 
een groot 
succes
Door Liesbeth, vrijwilliger kinder disco
 
Op vrijdag 25 maart was er een
kinderdisco in wijkcentrum Nijlân. Het is
lang geleden dat er een kinderdisco. En
dat er behoefte is aan een kinderdisco
was te merken. Ruim 80 kinderen
kwamen naar de kinderdisco. 
Samen met de vrijwilligers,
maatschappelijke stagiaires Benthe en
Marissa en de dj’s Ro & Ro was het een
super geslaagde kinderdisco.  

Wij hebben nu 
alweer zin in 
vrijdag 10 juni,  
want dan staat de 
volgende  kinderdisco 
gepland. 

Jullie ook?  
Tot dan! 

  

Uitgave van Wijkpanel & Wijkcentrum Nijlân

Nieuwe stijl
nieuwsbrief en logo
Voor jullie ligt de nieuwe Nijlân actueel, 
de nieuwsbrief van het wijkpanel en
wijkcentrum Nijlân. 
Met deze nieuwe en frisse nieuwsbrief
willen we jullie vaker en beter op de
hoogte houden van het nieuws en de
ontwikkelingen in de wijk. 

Bij een nieuwe stijl hoort ook een nieuw
modern logo die passend is bij de wijk. 
De wijk Nijlân is ontwikkeld in de jaren 60
van de 20e eeuw en is ruim opgezet met
veel openbaar groen. Vandaar ook het
beeldmerk van een blad, maar ook van 
een vlinder.  
Twee beelden die samenvloeien in één
symbool. De vlinder refereert naar de
vlindertuin, maar staat ook voor
voortplanten. Het blad symboliseert het
groen en het leven in de wijk. 
Natuur, leven, vrijheid, vlindertuin, groen en
ruimte….alles gecombineerd in een
vloeiend beeld. 

Samen één. Samen één wijk. 
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Na veel mailverkeer, afspraken met de
gemeente en de leveranciers van de
toestellen zijn wij samen tot een mooi
plan gekomen voor een
ontmoetingstuin.
De werkzaamheden zijn al begonnen.
Dit zal jullie vast opgevallen zijn. 
Op dit moment zijn ze bezig om de
grond vlak te maken. Dit is nodig om
plek te maken voor een klim pyramide
van 4,5 meter hoog. 
De walvis heeft een centralere plek
gekregen en zal opnieuw geverfd
worden. 

Jouw ontwerp kan hierop komen. (Zie
bijgeleverde kleurplaat.)

Onder de bomen komt een nest
schommel. Bij de kabelbaan komt een
solar bankje met WiFi en de mogelijkheid
om je telefoon op te laden.  
De super Nova is vorig jaar al geplaatst
en daar spelen kinderen al veel op. 
Wij hopen dat de speeltuin klaar is voor
de zomer zodat er in de zomervakantie
lekker gespeeld kan worden. 
Tegen die tijd zal er een feestelijke
opening georganiseerd worden.

We hebben er 
weer zin in!

door Dian Webbink, voorzitter Wijkpanel

Wat fijn dat de meeste corona
maatregelen voorbij zijn! Want we

hebben jullie gemist, al 2 jaar lang geen
Wijkconferentie.

Gelukkig kunnen we die weer gaan
organiseren. De datum wordt zoals het

nu staat oktober. De datum volgt zo snel
mogelijk

 
En verder willen we als wijkpanel doen

waar we voor zijn;
Het wijkpanel is er voor onze bewoners,

wij horen wat er leeft, wat
verbeterpunten zijn en nemen dat mee
naar de gemeente of andere instanties.

Ook zijn we aanspreekpunt voor
activiteiten en plannen in onze wijk.

 
Wie we zijn en wat we doen hebben we
uitgewerkt in een visie en missie en een

huishoudelijk reglement; dit kunnen
jullie lezen op onze website:

www.wijknijlan.nl onder het tabje
Wijkpanel.

We hebben diverse werkgroepen
gevormd die zich bezig houden met

verbeteringen en projecten. De
werkgroepen zijn: Groen en Bloei, Sport
en Spel, Sociaal Domein, communicatie 

 en Leefbaarheid in de wijk.
 

Wat we doen laten we jullie weten via
onze website, Facebook en in de

informatieflyers die we uitbrengen.
 

Wil je meepraten of ben je nieuwsgierig?
Kom gerust bij onze vergaderingen; elke

tweede dinsdag van de maand.
Stuur een e-mailtje naar; info@nijlan.nl

zodat we weten dat je komt. 
 

Je bent van harte welkom!
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"Hou goed de
Facebookpagina

Wijk Nijlân in 
de gaten"

 

column

In de vorige wijkkrant vertelden wij jullie dat er geld beschikbaar is
gesteld door ‘t Mienskipsfûns Fryslan en het wijkpanel. In

samenwerking met de gemeente zijn de plannen uitgewerkt en zullen
dit jaar uitgevoerd worden. Wat de plannen zijn kunt u hieronder lezen.  

door Benthe en Evelien

Contacten 
Wijkpanel: info@nijlan.nl
Wijkcentrum: 058-2885403 
Wijkmanager Kanne Lei: 14058,
kanne.lei@leeuwarden.nl
Wijkagent: Aksel van der Honing: 
0900-8844,
aksel.van.der.honing@friesland.
politie.nl
Sociaal Wijkteam Zuid: 
058-3030407, 
info@wijkteam-zuid.nl

Containertuintjes
Het container tuintje aan de Kwelderstraat 
(dichtbij het van Harinxmakanaal) moet jammer
genoeg worden verplaatst.

De chauffeurs van Omrin hebben bij nat weer
problemen met het tillen van de container op 
de Kwelderstraat. De wagen kan niet dichtbij
genoeg komen, vanwege de parkeerplaats. 
Het tuintje gaat nu een plekje krijgen verderop 
in de Kwelderstaat, container 141572.
Dit gaat één dezer weken gebeuren. 

Wat gebeurt daar in de speeltuin?!

Woon je vlakbij en wil je adoptant 
van het tuintje worden? Graag! 
Geef je op bij info@nijlan.nl en je 
krijgt van ons een mooie gieter.

mailto:info@nijlan.nl
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Binnenkort een AED
die 24/7 bereikbaar
is voor iedereen
door wijkbestuur & wijkpanel Nijlân    

Pottle
WIE ZIJN DAT?

Een tijdje terug liep ik met mijn hond
door de Uiterdijksterweg en viel mijn
oog op een nieuwe naam op het raam
van een ruimte naast Dalsheim. Pottle,
er werd nog volop geklust maar zag al
wel wat lege flessen staan. Een aantal
maanden later zit ik aan tafel in dat
zelfde pand met Jeroen en Berend.
Jeroen is mede oprichter samen met
Remco en Robin van Pottle en Berend
werkt daar sinds een aantal weken. Het
idee voor pottle is een aantal jaren
geleden ontstaan en verder uitgewerkt.
Pottle is een innovatieve start-up uit
met een bekende missie “de wereld
verbeteren”.
Hoe doen ze dat? Door waarde te
creëren uit afval. In de sociale Pottle
Fabriek worden wijnflessen bewerkt tot
nieuwe producten. Dit noemen ze
upcycling. De wijnflessen worden niet
kapot gemaakt en het glas
omgesmolten tot nieuwe flessen of
andere producten (recycling) 

maar de flessen worden enigszins
bewerkt door de flessen te zagen en te
polijsten waardoor er een nieuw
product ontstaan zoals een beker, vaas
of voorraadbus. Al deze lege
(wijn)flessen komen uit plaatselijke
horeca en worden in het pand aan de
Uiterdijksterweg verwerkt. Daarnaast
werkt Pottle ook samen met de
gemeente Leeuwarden en bieden zij
plaats aan mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt zoals Berend die door
omstandigheden niet kon werken
maar nu weer aan het werk is bij
Pottle. Pottle is in mijn ogen een mooi
voorbeeld van een onderneming die
laat zien dat sociaal, ecologisch,
circulair en design goed samen
kunnen. 

Remco Krol, Robin Alkema 
& Jeroen Dijkstra |Oprichters 
van Pottle WebsitePottle

De wijk Nijlân heeft meerdere AED’s. 
Maar niet alle AED’s zijn 24/7 bereikbaar.
Een reanimatie/hartstilstand houdt zich
niet aan kantoortijden. Daarom is het
belangrijk dat er meer AED’s 24/7
beschikbaar zijn.  

De werkgroep AED, van het  wijkpanel, 
gaat zich inzetten om de wijk Nijlân goed 
te dekken met AED’s die 24/7 beschikbaar
zijn. Dit doen wij in samenwerking met
Hartstichting Nederland en HartslagNu.

Binnenkort komt bij het wijkcentrum een 
 kast te hangen met daarin een AED. Bij
nood kun je de AED gebruiken door de
verzegeling te doorbreken. 

Heb jij een geldig reanimatie 
certificaat? Meldt je dan nu 
aan bij HartslagNu.
  

“Laten we als
wijkbewoners goed
op elkaar letten.” 

Binnen in het wijkcentrum kun je boeken
halen, lezen en weer terugbrengen.
Ruime keuze, literatuur, thrillers,
streekromans enz. Kom gerust eens langs
om een boek te halen.

Buiten tegen de gevel, onder het afdakje,
staat een kinderboeken kast. Hier kunnen
kinderen gratis kinderboeken uitzoeken
en later weer terugbrengen of er andere
kinderboeken voor in de plaats leggen.
Als u nog leuke boeken hebt liggen dan
mag u er ook een paar in doen, de
kinderen zullen er blij mee zijn.

Maak er gebruik van, er zitten vele leuke
kinderboeken in deze kast.
 

Boeken uitleen 

door Wybren de Graaf   

De eerste vooropleveringen zijn al
achter de rug!
We willen daarom alle nieuwe
wijkbewoners van Mipatio van harte
welkom heten in onze wijk.

Welkom nieuwe
bewoners van Mipatio 



Zaterdag 23 april 
Bingo 16+ aanvang 
Aanvang 20.00 uur

 
Vrijdag 10 juni

Kinderdisco, thema Neon. Start 18.30 - 20.00
 (uitloop 20.30) 

 
Vrijdag 1 juli 
Kinderbingo. 

Aanvang 19.00 uur
 
 
 

Activiteiten agenda 
Wijkcentrum Nijlân 

Gelukkig, we zijn weer open!! Wil je overdag deelnemen
aan de activiteiten, loop gerust eens binnen om te
kijken wat er te doen is. Op alle dagen is er wel iets
leuks te doen in het wijkcentrum.

Wil je zelf een (nieuwe) activiteit opzetten en
organiseren? Stuur dan een mail naar info@nijlan.nl
en er wordt contact met je opgenomen.

Elke eerste dinsdag van de maand vergadert het
bestuur van het wijkcentrum, aanvang 20.00 uur.
Elke tweede dinsdag van de maand vergadert het
wijkpanel Nijlân, aanvang 19.30 uur.
Bovenstaande activiteiten en vergaderingen vinden
plaats in het wijkcentrum Nijlân.

Door wijkbestuur Nijlân 

mailto:info@nijlan.nl

