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GEZOCHT
Creatieve wijkbewoners Berenklauwbestrijding
voor onze wijkkrant!
De reuzenberenklauw kan 2 tot 3 meter
door werkgroep communicatie
Voor onze Nijlân actueel zoeken we nog
creatieve wijkbewoners, die samen met
ons de wijkkrant willen vormgeven. Ben jij
goed in het schrijven van teksten? Ben je
creatief in vormgeven? Of heb je goede
ideeën om onze wijkkrant nog beter te
maken? Meld je aan!
De wijkkrant komt 4x per jaar uit en kost je
maar 4 tot 6 uurtjes per uitgave. Vooraf
aan de uitgave vindt er een redactionele
vergadering plaats. Hierbij verzamelen we
de ideeën en verdelen deze onder de
redactieleden. Als de teksten en foto's
binnen zijn, gaan de creatievelingen aan
de slag in het programma Canva om de
wijkkrant vorm te geven. Een week later ligt
dan de wijkkrant bij 2500 adressen op de
deurmat!
Lijkt dit je leuk? Mail naar info@nijlan.nl

hoog worden en bloeit vanaf half juni met
witte bloemen. De zaden blijven tot 7 jaar
kiemkrachtig. De grote plant verdringt
andere, inheemse soorten. Daarbij kan het
sap van de reuzenberenklauw blaren
geven op de huid of leiden tot ernstige
brandwonden in combinatie met zonlicht.
Wees daarom altijd heel voorzichtig in
nabijheid van deze reuzenplant!
Er zijn verschillende “haarden” van de
berenklauw in onze wijk.
De gemeente Leeuwarden bestrijdt de
reuzenberenklauw op verschillende
manieren. Steken, maaien, schapen en
varkens, boren en knippen zijn de
methoden die nu gehanteerd worden.
Afgelopen periode hebben schapen grote
delen van de berenklauw opgegeten in
onze wijk.
Meer weten?

AED 24/7 bereikbaar
door Liesbeth Dam
Op donderdag 12 mei is de AED
opgehangen aan de voorzijde van het
wijkcentrum.
De AED is 24 uur per dag, 7 dagen in de
week bereikbaar om zo snel mogelijk een
reanimatie te kunnen starten.
Heb je recent een reanimatiecursus
gevolgd? Dan is het mogelijk om je aan te
melden bij hartslag.nu
Heb je niet een reanimatie cursus gevolgd
maar hier wel belangstelling voor? Mail
naar info@nijlan.nl
Bij genoeg animo kunnen we kijken of wij
een cursus reanimeren kunnen
organiseren in het wijkcentrum.
Zo zorgen wij samen voor een veilige wijk.
NIJL Â N A C TUEEL 01

column

Kinder
activiteiten in het
wijkcentrum
door Liesbeth Dam , lid wijkpanel

Ik ben Liesbeth en heb de afgelopen
2 keer de kinderdisco
georganiseerd.
Ik vind dit ontzettend
leuk om te doen, maar
zonder hulp is dit lastig
te realiseren. Samen
met leuke, enthousiaste
& gezellige vrijwilligers
is dit ons gelukt!
Beide kinderdisco’s zijn
druk bezocht. Er waren
minimaal 80 kinderen. De sfeermakers
zijn natuurlijk de 2 leuke dj’s Robin en
Roderick alias Ro & Ro!
Jouw hulp is nodig
Heb je leuke ideeën, die je met ons wilt
delen? Of wil je helpen bij de
activiteiten? Mail dan naar
info@nijlan.nl

De laatste kinderactiviteit voor de
zomervakantie is een kinderbingo.
Reserveer vrijdag 1 juli in je agenda!
Tot dan!

Nieuwe
ontmoetings
tuin een feit!
door Benthe en Evelien

Eindelijk is de
ontmoetingstuin klaar! Wat
begon als een idee van de
twee tieners Benthe en
Evelien uit de wijk, is
afgelopen maanden
gerealiseerd. Dat wordt tijd
voor een feestje!
Afgelopen twee jaar zijn wij - Benthe en
Evelien - samen met het wijkpanel druk
bezig geweest met het uitwerken van
de plannen voor een ontmoetingstuin.
De centrale speeltuin moest meer een
plek worden waar iedereen - jong en
oud - zich moet kunnen vermaken. Dit
hebben we kunnen doen met een
donatie van het wijkpanel, subsidie van
het Mienskipfonds, gift van de
nationale postcodeloterij en hulp van
de gemeente Leeuwarden. Door deze
bijdragen hebben we mooie zaken
kunnen toevoegen aan de al bestaande
speeltuin.

In de ontmoetingstuin zijn toestellen
geplaatst die ook aantrekkelijk zijn voor
tieners. Zo kan je nu lekker hangen in de
touwen van de toren of relaxen in de
nestschommel. En dit alles terwijl je
gebruik maakt van de gratis wifi uit het
solarbankje. En is door al het appen je
telefoon leeg? Dan laad je die gewoon
even op via het solarbankje. Naast het
opladen van een telefoon, kan je ook een
elektrische fiets opladen via het bankje.
Op zaterdag 9 juli is de feestelijke
opening van de ontmoetingstuin. Meer
info over deze opening lees je op de
achterkant van deze folder.

Zomervakantie wijkpanel

Contacten

Het wijkpanel vergadert elke maand, maar niet in juli en
augustus. 13 september starten we weer. Hopelijk
kunnen we dan terugkijken op een fijne zomer met mooi
weer en veel plezier, ook van onze groene wijk.
Genieten van de Vlindertuin, verkoeling onder de vele
bomen, wandelen door de groene stukken, spelen en
ontmoeten in de Ontmoetingstuin, sporten in het
Sportpark; onze wijk biedt de nodige ontspanning.
Het afgelopen half jaar zijn alle werkgroepen bezig
geweest met verbeteringen en projecten waarbij de
realisatie van de speeltoestellen in de Ontmoetingstuin
wel een highlight zijn!

Wijkpanel: info@nijlan.nl
Wijkcentrum:
058-2885403
Wijkagent: Aksel van der
Honing:
0900-8844,
aksel.van.der.honing@friesl
and.politie.nl
Sociaal Wijkteam Zuid:
058-3030407,
info@wijkteam-zuid.nl

Hebben jullie goede ideeën waar de wijk beter van
wordt? Laat het ons weten!
We staan altijd open voor nieuwe ideeën en
wijkbewoners die positief willen meedenken en
verbeteren. Stuur een mailtje via info@nijlan.nl en we
nemen contact met je op.

Visparel
Nijlân
Rondom de vijver binnen wijk Nijlân in
Leeuwarden kun je goed en veilig
vissen. Voor de mindervaliden is er
een invalidesteiger aangelegd.
Hierdoor is er voor elke sportvisser de
mogelijkheid om een hengeltje uit te
werpen in deze vijver. Deze VISparel
heeft een aantrekkelijke visstand.
Naast de grote aanwezigheid van
voorn en brasem, zijn er prachtige
spiegelkarpers uitgezet. Deze VISparel
is met de fiets vanuit de stad goed te
bereiken. De vissers die met de auto
naar het water komen kunnen
parkeren op de parkeerplaatsen in de
wijk.
Hieronder een kleine impressie wat er
zoal zwemt in deze mooie visparel.
Grote graskarpers van 16 kilo en een
meter lang maar ook wat kleine
schubkarpers.

Wijkschouw
door Dian Webbink

17 mei hebben een aantal leden van het
Wijkpanel de wijkschouw gelopen door onze
groene wijk.
We zijn vergezeld door Kanne Lei, de
wijkmanager van de gemeente en Willem
Wijbenga, opbouwwerker bij Amaryllis.
In duo’s hebben we een deel van de wijk
gescreend op de volgende thema’s; straten
en stoepen, bewegwijzering,
groenvoorziening, speelvoorziening,
verlichting, afval, verkeer en overig.
De bevindingen zijn uitgewerkt in een
verslag met foto’s en dat is voor jullie te
lezen op de website van Nijlan
(www.nijlan.nl).
Wat zijn de Tops?
Wat boffen we met een ruim opgezette
groene wijk met aandacht voor groeien en
bloeien en onze prachtige Vlindertuin. En
wat leuk om te zien dat bewoners over het
algemeen hun huis en tuin onderhouden.
En de Tips?
Onze groene wijk is wel erg groen….zelfs de
straten en stoepen. Woekerend onkruid
wordt door de hele wijk gezien, evenals
slechte straten en stoepen.
Is dit snel op te lossen? Nee. Het is gemeld
bij de gemeente, maar we zijn afhankelijk
van het beleid bij de gemeente voor het
onderhoud van de wijken.
Een andere tip is de hoeveelheid afval in de
wijk. We zagen veel zwerfafval en ook wordt
er (te) vaak vuil bij de containers geplaatst. Is
dat op te lossen? Ja, onder andere door ons
eigen gedrag, we zijn met elkaar
verantwoordelijk voor een schone leefbare
wijk

Maar ook door te melden als je ergens
vuil-bijplaatsing ziet ( ‘mijngemeente’
app of telefonisch 14058) of bij Omrin
als een container niet goed werkt, 0900
– 210 0 215 of mail syp@omrin.nl.
We houden elk jaar een wijkschouw.
Loop en denk met ons mee in 2023!
We onderzoeken of we jullie als
bewoners digitaal kunnen laten
meedoen. In 2023 gaan we jullie op tijd
informeren over de wijkschouw.
Je bent alvast welkom om mee te
doen!

Uitslag
kleurwedstijd

In de vorige uitgave van Nijlân actueel
zat een kleurplaat van de walvis. Deze
kon wel een nieuw kleurtje gebruiken.
Ideeën konden tot 8 mei ingeleverd
worden. De winnaressen zijn bekend
en inmiddels ingelicht. Zijn ze niet
prachtig? Mooi gedaan hoor Esmée
en Chelene.

Rebus
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Activiteiten agenda
Wijkcentrum Nijlân
door wijkbestuur Nijlân

Op alle dagen is er wel iets leuks te doen in het
wijkcentrum. Zo kan je er op bepaalde dagen biljarten,
gymnastieken of bridge spelen.
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.
(in de vakantie slaan we juli en augustus over)
Elke tweede dinsdag van de maand vergadert het
wijkpanel Nijlân, aanvang 19.30 uur.
Bovenstaande activiteiten en vergaderingen vinden
plaats in het wijkcentrum Nijlân.

Vrijdag 1 juli
Kinderbingo
Aanvang 19.00 uu
r
Zaterdag 9 juli
Opening ontmoe
tingstuin
Aanvang 14:00 uu
r

Allem
aal
een f
ijne
zome
r!

