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Redactie Nijlân Actueel 
Bauke Westra  Bordineweg 71  

06-23611453  westra64@gmail.com

Harm Mink  Marijkestraat 18  

06-29077737  harmmink@gmail.com

Verder werken mee aan Nijlân Actueel

Vormgever  Minne  Velstra

Wijkmanager gemeente Leeuwarden
Anja Reus  14058  

   anja.reus@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?

Sociaal wijkteam Zuid
Willem Alexanderplein 22  8931 DX Leeuwarden

Tel: 058-3030407  Email: info@wijkteam-zuid.nl

Benu Apotheek
Nijlansdyk 122    8931 GN Leeuwarden

website: nylan.benuapotheek.nl

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

Shiatsu en Massage Henny Smid
Nijlansdyk 122  8931 GN Leeuwarden

Tel: 06-23890899  Email: info@hennysmid

Het Friese Land
Nijlansdyk 122  8931 GN Leeuwarden

Tel: 0900-8864  Email: info@thfl.nl

Tandzorg Op Maat
Uiterdijkseweg 15a  8931 BK Leeuwarden

Tel: 058-2886000  Leeuwarden@tandzorgopmaat.nl

Piepklein Echopraktijk Jurjen Greben
Marowijnestraat 8-g  8931 BT Leeuwarden

Tel: 058-7850452  Email: info@piepkleingeboor-

tenetwerk.nl

Praktijk de Pauw
Marowijnenstraat 30 8931 BT Leeuwarden

Tel: 06-16689624  fsiotherapie@praktijkdepauw.nl

Fysiotherapie Leeuwarden
Nijlansdyk 122  8931 GN Leeuwarden

Tel: 058-2800933  info@fysiotherapieleeuwarden.nl

Sinterklaasintocht en Ren je Rot op 
zaterdag 30 november

Ook dit jaar is Sinterklaas weer van plan een bezoek te brengen aan onze wijk. 
De goedheiligman en zijn Pieten zullen op 

zaterdag 30 november met de boot rond 14:00 aankomen. 

De boot zal afmeren aan de oever van het van Harinxmakanaal, 
bij blok 1 (tegenover het winkelcentrum). 

De kinderen mogen tijdens de aankomst en tocht door de wijk zelf muziek maken (met mu-
ziekinstrumenten of andere voorwerpen die geluid maken).

Na de optocht door de wijk zal er rond 15:00 een Sinterklaasfeest in het wijkcentrum voor de 
kinderen zijn. Hier is onder andere een optreden van jeugdtheater Vet Cool! Hierna komen 

Sinterklaas en zijn Pieten nog even langs. Het feest is om ongeveer 16:30 afgelopen. 
Heeft u iets leuks over uw kinderen wat Sinterklaas met hen kan bespreken? Stuur dan een 

mailtje naar harmmink@gmail.com, hij zorgt ervoor dat de berichtjes doorgestuurd worden 
naar Sinterklaas.

Volgens traditie van de laatste jaren is er ’s avonds, na het Sinterklaasfeest, in het wijkcen-
trum weer voor jong en oud het altijd gezellige spel Ren je Rot. 

zaterdagavond 30 november aanvang 20.00 uur. 
Voor Ren je Rot kun je je team (5 personen) opgeven via harmmink@gmail.com. 

Mocht je geen team kunnen samenstellen dan kan je ook gewoon komen en maken we ter 
plekke een team.

Zowel het Sinterklaasfeest als Ren Je Rot is gratis!
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Melden kan op verschillende manieren
Telefoon: 14 058
WhatsApp: 06 4336 5223 (dan kunt u ook een foto 
meesturen en is de situatie meteen duidelijk) 
Via de App: “Mijngemeente”: gratis te downloaden in 
de App-store. 
Meldingen die via deze routes binnenkomen worden 

direct doorgegeven aan de verantwoordelijke afdelingen. 

Zo komt de melding het snelste op de plek waar hij ook 

afgehandeld kan worden. Sommige meldingen kunnen 

dezelfde dag nog worden opgepakt. Andere meldingen 

duren iets langer. Voor elke categorie is er een normtijd 

voor afhandeling afgesproken.

Iedereen kan meldingen doen. Niet alleen leden van het 

wijkpanel of dorpsbelang. Zorg datbewoners van uw wijk of 

dorp ook op de hoogte zijn van de meldingsmogelijkheden.

Bewonersavond
De gemeente Leeuwarden heeft sinds enige tijd een nieuw maailbeleid ontwikkeld. 

Hier wordt al meegewerkt.
Maar wat vindt u als bewoner ervan?? 

De gemeente Leeuwarden gaat graag met u in gesprek hierover.

Maar ook vragen over onkruidbestrijding, onderhoud plantsoenen, boomspiegels en zichtlokaties komen deze avond aan bod.

Wanneer: dinsdag 19 novermber
Aanvang: 19.30 uur

Waar: Wijkcentrum Nijlân
De kans voor u, als bewoner, om vragen te stellen over het groenbeleid in de meest ruime zin.

Meldingen en klachten woonomgeving
 Voor meldingen en klachten over uw woonomgeving kunt u contact opnemen met de 
gemeente. Iedere klacht of melding is voor ons belangrijk voor de verbetering van de kwali-
teit van uw woon- en leefomgeving. Daarom geldt: wacht niet te lang met melden, doe het 
zo snel mogelijk! Dan kan ook snel ingegrepen worden om erger te voorkomen.

In Nylan is het inloopspreekuur op locatie Willem Alexan-

derplein 22  op maandag en vrijdag van 10.00-12.00 uur en 

donderdag van 13.00-16.00 uur.

Het Buurtservicepunt biedt praktische ondersteuning bij 

onder andere:

• het aanvragen van een uitkering

• aanvragen van bijzondere bijstand 

• aanvragen van inkomens verruimende maatregelen

• het indienen van een bezwaar

• het invullen van de belastingaangifte

• aanvragen van toeslagen

• aanvragen van kwijtschelding

• het verlengen van een verblijfsvergunning

• vragen over de WMO

• 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Ben je 

opzoek naar een relaxte werkomgeving, leuke collega’s 

Inloopspreekuur Stichting Buurtservicepunt 
 Het Buurtservicepunt is een onafhankelijke organisatie die er naar streeft om op een 
laagdrempelige manier alle burgers in Leeuwarden, Grou en Stiens tijdens inloopspreekuren 
op locatie bij de sociale wijkteams te ondersteunen bij hun vragen en problemen op het ge-
bied van wonen, werk en welzijn.

en een vrijwilligersfunctie die echt het verschil maakt? 

Zoek je een organisatie die in je investeert, bijvoorbeeld 

door goede begeleiding, maar ook cursussen en training 

aanbiedt ter bevordering van je kennis en deskundigheid? 

Voor meer informatie over de vacature cliëntadviseur, zie 

www.buurtservicepunt.nu

Stichting Buurtservicepunt Leeuwarden

06-348 43 569 

info@buurtservicepunt.nu

www.buurtservicepunt.nu

Boek 50 jaar Nijlân

Het boek “50 jaar ‘t Nijlân” is herdrukt in een 
beperkte oplage. Het boek is geillustreerd 
met vele foto’s van het heden maar zeker ook 
het verleden komt uitgebreid aan bod.

Heeft u belangstelling voor de historie van ‘t Nijlan dan is 

het boek een aanrader. 

Het boek is te verkrijgen in het wijkcentrum en kost € 25,00

BILJARTCLUB Nijlân 
50 JAAR.

Op 18 augustus 2019 bestond biljartclub Nylan 
50 jaar. Voor een club die haar domicilie heeft 
in Wijkcentrum Nijlân een bizonder moment. 

Deze biljartclub maakt gebruik van de aparte biljartzaal 

in het wijkcentrum . Elke werkdag kan daar worden 

gespeeld vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.  Er wordt 

competitie gespeeld in twee verschillende klassen afhan-

kelijk van het nivo. Twee maal per jaar worden er op twee 

middagen speciale spellen op het biljart gespeeld. Bij de 

club gaat het vooral om het gezellig bij elkaar zijn met 

natuurlijk ook een wedstrijdelement . Er is ruimte voor 

nieuwe leden. Dus bent u geinteresseerd kom eens langs 

om kennis te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
voorzitter de heer D.Talsma.tel.058-2519548
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holle boom in het midden van het paradijs. En dat is hét 

moment waarop – op onverklaarbare wijze – de fabriek 

ineens weer gaat draaien. 

Vertrek: 10.00 uur. Vertrek uit Duiven in overleg maar 

niet later dan 18.00 uur. De kosten voor deze tocht zijn  € 
10,00 p.p.

Zaterdag 14 december gaan we naar de welbekende 

kerstmarkt “de Zoutsloot” te Harlingen. Deze markt 

begint later op de dag, namelijk pas om 15.00 uur. De 

ongeveer 200 kraampjes staan allen aan de knusse gracht 

opgesteld. Her en der een vuurkorf en de bewoners van 

de monumentale woningen die ook hun ramen sfeervol 

verlichten zorgen voor een sprookjesachtige ambiance.  

Vertrek: 15.00 uur. Vertrek uit Harlingen  in overleg. De 

kosten voor deze tocht zijn  € 4,00 p.p.

Donderdag 19 december gaan we naar de kerstshow 
van groencentrum Witmarsum. Voorheen reden we dan 

nadien door naar bakkerij van de Kloet in Franeker voor 

een kopje koffie, maar het tuincentrum heeft nu zelf een 

opgepimpte koffiehoek.  Vertrek: 13:30 uur. Terug uit 

Witmarsum: 16:30 uur. De kosten voor deze tocht zijn € 
5,00 p/p.

Donderdag 30 januari gaan we naar Heerhugowaard. 

Hier is een overdekt winkelcentrum [lekker zo in de 

winterperiode] genaamd Middenwaard. Er zijn ruim 150 

winkels en daarnaast vele restaurants, lunchrooms, en 

koffiezaken. U komt dus vast niet met lege handen naar 

huis met zoveel winkels om uit te kiezen. Vertrek: 10:00 
uur. Terug uit Heerhugowaard: 16:30 uur. De kosten voor 

deze tocht zijn € 8,50 p/p.

Rijdt u ook gezellig met ons mee?

 Wijkcentrum Nijlân heeft enkele tochtjes voor u uitgestippeld waarvan wij hopen dat 
deze bij u in de smaak vallen. 

2

Zondag 24 november gaan we naar Steenwijk. Het is dan 

koopzondag in de gezellige binnenstad van Steenwijk. De 

winkels zijn geopend van 13.00 t/m 17.00 uur. U vind ook 

hier o.a. een Blokker, Ziengs, Etos, Wibra alleen in een hele 

andere entourage. Vertrek: 13.30 uur. Vertrek uit Steenwijk 

in overleg maar niet later dan 17.00 uur. De kosten voor deze 

tocht zijn  € 6,00 p.p.

Vrijdag 29 november gaan we net als bijna elk jaar, want 

het is ook elk jaar weer een feest om er te komen, naar 
Hoogwoud voor de kerstshow. Tuin-, Sfeer- & Kluscen-

trum “de Boet” maakt er iedere keer weer wat moois van. 

Ook het gezellige restaurant nodigt uit om er wat lekkers te 

eten en drinken. Vertrek: 10.00 uur. Vertrek uit Hoogwoud 

om 17.00 uur. De kosten voor deze tocht zijn  € 7,50 p.p.

Dinsdag 3 december gaan we wat verder weg. We gaan 

naar de  Intratuin in Duiven. Volgens sommige commen-

taren op internet moet Duiven de grootste show hebben 

van Nederland. Of dit zo is kunnen we alleen maar beoor-

delen door heen te gaan! Elk jaar wordt de show opgezet 

met een thema. 

Het thema van 2019: Mysterie van Vlechtoria
Dit jaar is het thema ‘het Mysterie van Vlechtoria’. In dit 

dorp – waar de bewoners uit weggevlucht zijn tijdens 

een ondraaglijk koude winter – staat een oude, verlaten 

touwvlechterij. Totaal overwoekerd met planten en bo-

men. Een industrieel paradijs, dat al gauw werd ontdekt 

door een kolonie van duizenden kolibries. Elke nacht als 

de maan helder schijnt, vliegen de kolibries naar de grote 

Zondag 23 februari is er de inmiddels wel bekende 
rondreis. Waar zal de reis ditmaal naar toegaan? Wat 

staat er op het menu? Nou ik wil u wel antwoord geven op 

de laatste vraag. Het menu bestaat ditmaal uit stamppot 

gerechten. Verder blijft de route nog een verrassing maar 

er is natuurlijk wel weer gelegenheid om op eigen kosten 

onderweg een kopje koffie/ thee te drinken. Vertrek: 
14:00 uur. Eten om 18:00 uur in het wijkcentrum. De 

kosten voor deze tocht zijn € 15,00 p/p.

Donderdag 12 maart gaat de bus naar Martiniplaza te 
Groningen. Hier is op dat moment een woonbeurs. De 

prijs van de ticket is met het uitkomen van de wijkkrant 

nog niet bekend maar wordt ongeveer € 12,50. Deze en-

tree betaald u zelf. Vertrek: 13.00 uur. Terug uit Gronin-

gen in overleg. De kosten voor deze tocht zijn  € 7,50 p/p.

Donderdag 26 maart kunt u meedoen aan een work-
shop schilderen. De cursus vind niet plaats in ons wijk-

centrum, nee u gaat eerst nog in de bus. U kunt kiezen uit 

2 verschillende maten doek. 30x30 of 40x40. Ook kunt u 

kiezen uit diverse ontwerpen. Bijvoorbeeld een koe, een 

dikke dame, een paard, een vuurtoren, enz enz. Afhanke-

lijk van de grote die u kiest bij opgave betaald u inclusief 

de reis, drinken en een plakje cake € 30,00 of € 40,00. 

Opgave voor deze reis [zo ook welke maat, welk ontwerp 

{dan bekend bij mij wat de te kiezen onderwerpen zijn}] 

dient uiterlijk 10 maart opgegeven te zijn. Vertrek: 13:00 
uur. Terug uit …..: 17.00 uur. De kosten voor deze tocht 

zijn € 30,00 of € 40,00 p/p.

Donderdag 9 april hebben we weer een tocht met de 

bus. We gaan langs diverse winkeltjes met werknemers 
die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook zit 

er in de route een gelegenheid waar we wat kunnen eten 

en drinken en ook hier wordt u geholpen door mensen die 

een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daar ik dit per-

soonlijk een goed initiatief vind hoop ik dat we op deze 

manier een steentje bij kunnen dragen aan het behoud of 

uitbreiden van dit soort ondernemingen. Vertrek: 13.30 
uur.  De kosten voor deze tocht zijn  € 6,00 p/p.

Donderdag 23 april gaan we ”binnendijks” proberen 

zoveel mogelijk de dijk te volgen langs de Friese kust. 

We gaan dan lunchen [deze lunch betaald u zelf] bij de 

Zwarte Haan bij St. Jacobiparochie. Daarna vervolgen we 

onze weg naar het kunstwerk van Jan Ketelaar “Wachten 
op hoog water” bij Holwerd. Maar dan is de reis nog niet 

ten einde want we nemen ook nog een kijkje bij museum 

’t Fiskershúske te Moddergat. Het museum bestaat 

uit 4 huisjes, welke ook museumstukken zijn,  waarvan 

de oudste is uit het jaar 1794. U vindt hier van alles wat 

te maken heeft met de oude kustvisserij, het leven van 

de bewoners van toen, het reddingswezen, als ook de 

scheepsramp van 1883. Het museum is goed toegankelijk 

voor rollators. De entree welke u zelf betaald bedraagt 

€ 5,00. Vertrek: 11.30 uur.  De kosten voor deze tocht zijn  

€ 6,00 p/p.

• Alle genoemde reisjes zijn onder voorbehoud van 

voldoende deelname.

• Alle genoemde reisjes zijn onder voorbehoud van de 

juiste weersomstandigheden.

• Alle genoemde reisjes dienen  vooraf betaald te wor-

den.

• Verder starten alle reisjes bij het wijkcentrum aan 

de Surinamestraat 31, maar na afloop kunt u indien 

nodig thuis gebracht worden.

U kunt zich voor deze reisjes en eventuele vragen 
weer opgeven bij Thérèse Greveling via 06-20044745.

Fysiotherapeuten 
• Karin van der Burg 
• Wilma Tigchelaar
Marowijnestraat 30
Leeuwarden
Tel 06 - 16 68 96 24
www.praktijkdepauw.nl

Haptotherapie  
• Wilma Tigchelaar 
Leeuwarden en Stiens
Tel 06 - 11 24 13 17
www.haptonomietigchelaar.nl

de PAUW
Praktijk voor Haptotherapie & Fysiotherapie

Professionele 
aandacht voor 
uw welzijn
• algemene fysiotherapie
• oncologiefysiotherapie
• ACT bij chronische pijn
• mindfulness
• haptotherapie
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Maak dan nu een afspraak bij:

Pedicure Salon Chris
Specialisatie: Diabetes Mellitus, Reuma

• voet anamnese
• pedicure behandeling inclus-

ief korte voeten massage
• ontspanningsmassages
• warm voetenbad met 

etherische oliën
• deskundig schoenadvies
• verkoop voetverzorgende 

producten

Voor het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur bellen.

Dhr. Chris Wubbe
Sint Maartenstraat 3

8931 DB Leeuwarden
058 - 288 60 76 of 06 - 42 10 61 13

Uitgebreidere info vindt u op mijn website:
www.pedicurechris.nl

Tegen inlevering van deze flyer ontvangt elke nieuwe cliënt 
een leuxe voetbad plus een korte voetmassage gratis bij een 

pedicure behandeling.

Uw voeten even lekker verwennen?

Positieve resultaten bij:
•  Nek- en schouderklachten, tennisarm

•  Hoofdpijn (spanningshoofdpijn, migraine)

•  Rugklachten

•  Stress, slapeloosheid, vermoeidheid en burn-out

•  Hormonale klachten

•  Verlichting van pijn bij bijvoorbeeld fibromyalgie

•  Spijsverteringsproblemen

•  Ongemakken tijdens de zwangerschap

Of gewoon om te ontspannen, even een moment voor jezelf!

Henny Smid Shiatsu- en massagetherapie

06 23 890 899

info@hennysmid.nl

www.hennysmid.nl

facebook.com/hennysmid058

Pijn, chronische pijn of het 
gevoel vast te zitten in je lijf? 

Shiatsu- en massagetherapie kan een 
positieve verandering brengen. 

Samen kijken we naar de klacht en naar de 
oorzaak ervan; de behandeling is maatwerk. 

Het doel is het hervinden van balans. 
Geen of minder pijn, je sterker en 

energieker voelen. 

Kortom, lekker in je vel!

SHIATSU

MASSAGE
THERAPIE

Gezondheidscentrum Nijlân

Nijlânsdyk 122 

Leeuwarden

AANBIEDING 
een kleine milkshake 

twv € 2,00 

nu voor €1,00 
smaak naar keuze

tegen inlevering van
deze bon

 De Japanse duizendknoop is namelijk een invasieve 

exoot. Dat wil zeggen dat hij van nature niet in Nederland 

voorkomt. Het probleem met de Japanse duizendknoop 

is dat hij inheemse planten verdringt en onder de grond 

veel schade aanricht. De wortels zijn zo sterk dat ze door 

asfalt, riolering, stenen en zelfs door fundering heen kun-

nen breken. Nog beter is dus om deze plant uit uw tuin 

te verwijderen. Dat is echter niet eenvoudig. De plant is 

lastig uit te putten. Maar het kan wel. 

De beste, maar ook meest intensieve manier is uitgraven. 

De wortels kunnen erg diep zitten en elk stukje wortel 

Japanse duizendknoop verwijderen uit uw tuin? 
Doe hem in de grijze container!

 De tijd om uw tuin winterklaar te maken komt eraan. In veel tuinen staat de Japanse 
duizendknoop. Wellicht ook in die van u. Bent u van plan om deze plant te snoeien? Doe het 
groenafval van deze plant niet in de groene container maar in de grijze container. Kleine 
stukjes van de plant kunnen via verwerkte compost weer uitgroeien tot nieuwe planten. En 
dat willen we graag voorkomen. 

kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Het is dus belangrijk 

dat er geen wortelresten in de grond achterblijven. Houd 

de grond daarom goed in de gaten. Er kunnen opnieuw 

jonge planten boven komen. Voor meer informatie over 

bestrijdingsmethoden kunt u altijd internet raadplegen.

De gemeente heeft met Omrin afgestemd dat deze plant 

in de grijze container mag. Alleen deze plant!

Gemeente Leeuwarden

Op de foto: De Japanse duizendknoop in bloei.

BINGO
Op veler verzoek organiseert wijkcentrum 

Nijlân weer een bingoavond.

Datum: zaterdag 1 februari 2020
Tijd: 20.00 uur.

Leuke prijzen, veel gezelligheid, 
kleine inleg.

Bridgen weer begonnen
Elke maandagavond, vanaf 19.30 uur, 

spelen we in het wijkcentrum. Er wordt in 
twee lijnen gespeeld. Op dit moment 

kunnen zich nieuwe leden aanmelden.

Gezelligheid en saamhorigheid zijn opvallende punten 

binnen onze club. Zo hebben we rond de kerst en aan 

het eind van het seizoen een gezellige avond bridge met 

hapjes en prijsjes.

Wie belangstelling heeft kan zich opgeven bij:
Henk Kromhout, tel. 058-2671769 of 06-15495235
Johannes Baarda, tel. 058-2887146 of 06-27271772
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AANBIEDING 
patat - frikandel 

kroket - kaassoufle 
alles voor €1,00

tegen inlevering van
deze bon

!  
Met dit natte en koude weer ligt een griepje zo op de loer. Zorg goed voor jezelf door 
genoeg rust te pakken en af en toe ‘me time” in te lassen. 
Een ontspanningsmassage, klassiekemassage óf toch gewoon een lomi lomi 
gezichtsmassage zou al wonderen doen. Wil je meer weten over onze behandelingen? 
http://www.salon-flosglow.nl 

Ook deze rollatorloop is zeer gezellig en vrolijk verlopen. 

En een 3e R.Loop, volgend jaar, zit er zeker in. Het doel: 

Ouderen in beweging te krijgen en op vrolijke wijze con-

tacten met anderen te leggen.

Via radio Leo Middelsee, De Huis aan huis krant, flyers 

en posters werden men op de hoogte gesteld om mee te 

doen. Ook werden verzorgingshuizen bezocht. Waarvan 

enkele verzorgingshuizen het te moeilijk vonden om ver-

voer, via o.a. WMO, voor hun cliënten te helpen regelen. 

Gelukkig waren er dit jaar weer meer deelnemers. En we 

hopen dat nu de “rollatoren” aan het rollen gaan en er vol-

gend jaar weer een verdere groei aan deelnemers zullen 

zijn. Met aanmeldingshulp van familie, vrienden en/of 

directie zorghuizen.

Vrijwilligers waren al tijden bezig om de rollatorloop te 

regelen. Ook werden de avond te voren en de vroege och-

tend de start /finish lijn opgebouwd. De kantine gezellig 

gemaakt en koffie, thee en boerencake klaargezet. Het 

draaiorgel van de Familie Loopstra begon met draaien 

van vrolijke muziek. Familie, vrienden en wijkbewoners 

kwamen de sportievelingen aanmoedigen. Taxi’s reden de 

atleten voor. Of ze kwamen achter hun rollator aanlopen. 

Na het inschrijven,drinken en cake werd er een Warming 

Up, onder Leiding van Anna Lynn van Fysiotherapie Leeu-

warden, gedaan. Tijdens de loop gaf zij nog een demon-

stratie van Golden Sport. Om meer ouderen in beweging 

te krijgen.

Hulpmiddelen verkoop en verhuur Vitaal uit Sneek kwam 

langs om de rollators een APK en adviezen te geven.

Na de Warming Up gaf Sport Wethoudster Hilde Tjeer-

dema het start signaal met een toeter. Janny Visser van Li-

onitas gaf live commentaar op de voortgang van de wed-

Verslag van de 2e Leeuwarder rollatorloop.
 Op 27 september 2019 werd de Rollatorloop gehouden op de Atletiekbaan in de wijk 
Nijlân. Een initiatief van A.V.Lionitas en sportwijk Nijlân in samenwerking met Wijkcentrum 
Nijlân,Fysiotherapie Leeuwarden en de CIOS opleiding van het Friesland College. Die laatste 
stuurde studenten om de Roll.atleten te begeleiden in hun rondjes op de baan.

strijd. De CIOS. studenten liepen met hun atleten mee ter 

ondersteuning,aanmoediging en een praatje. Drie stoere 

E.H.B.O-ers hielden de boel in de gaten. En toen een van 

de deelneemsters even niet verder kon hielpen ze de dame 

op adem te komen en haar afstand met de rolstoel voort 

te zetten. Er liepen, rolden ook deelnemers met rolstoe-

len mee en zelfs Nordic-wandelstokken ( Zonder scherpe 

punten,gelukkig)

Iedereen kreeg een herinneringsmedaille, want elk die 

mee doet is een winnaar. Je moet even over een drempel 

om je aan te melden. Maar dan heb je ook fijn een gezel-

lige fleurige dag om nog lang over na te genieten. En wie 

weet heb je nieuwe bekenden gemaakt en misschien wel 

opgegeven voor Golden Sport. Contacten  leggen en blij-

ven bewegen. Op naar de 3e rollatorloop in 2020.

Jellie van Dijk,17 okt.2019       
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Gegevens bestuur wijkcentrum en wijkpanel
Wijkcentrum Nijlân Surinamestraat 31  8931 CX Leeuwarden  058-2885403

Bestuur wijkcentrum

Sylvia Rinsma  Mannagras 97  06-10177526 s.rinsma1@chello.nl 

Angelique Veenstra Prinsessenweg 55 06-43476915 angeliqueveenstra72@hotmail.nl

Harm Mink  Marijkestraat 18  06-29077737 harmmink@gmail.com

Beheerster  Therése Greveling 06-20044745 wijkcentrumnijlan@gmail.com

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

Wijkpanel

Ymie Tjallingii  Mauritsplein 62  06-21810251 tjallingii@gmail.com

Harm Mink  Marijkestraat 18  06-29077737 harmmink@gmail.com

Daan Feenstra  Marijkestraat 1  06-47908910 fjd1979@hotmail.com

Bauke Westra  Bordineweg 71  06-23611453 westra64@gmail.com

Riemer Riemersma Uiterdijksterweg 63 06-42881440 riemriem@hotmail.com

Hein Joustra  Kinkhoornstraat 19 058-2884628 h.joustra@hotmail.com

Klaas Wierenga  Curacaostraat 29-b 058-2886892 wierengak1940@hotmail.com

Dian Webbink  Marningeweg 14  058-7370162 dianwebbink@xs4all.nl

Roderick Slof  Bordineweg 81  06-16153493 roderickpepiijn@hotmail.com

Het wijkpanel vergadert iedere 2e dinsdag van de maand in het wijkcentrum. Voor eventuele vragen of opmer-
kingen over de wijk Nijlân bent u van harte welkom op de panelvergadering.

Weet jij welke stappen je moet nemen voor het verduur-

zamen van je woning? Vraag jij je af welke consequenties 

de energietransitie heeft voor Nijlân? En wil jij samen met 

wijkbewoners aan de slag om de juiste stappen te kunnen 

zetten voor het verduurzamen van je woning? Meld je dan 

aan bij het wijkpanel! Wij zijn namelijk op zoek naar initia-

tiefnemers die aan de slag willen met de uitdagingen voor 

de wijkgerichte energietransitie van Nijlân. Huiseigenaren 

uit de wijk die met kennis van zaken of juist met een open 

blik aan de slag willen met nieuwe energie in onze wijk.

In veel wijken en dorpen in onze gemeente zijn al ini-

tiatieven van kracht die samen werken aan collectieve 

Op zoek naar nieuwe energie in Nijlân!
 De energietransitie staat nog maar aan het begin, maar ook de bewoners van Nijlân 
ontkomen er niet aan. Denk mee, ontwikkel mee, doe mee!

inkoopacties, warmtescans en zonnecollectieven. Geza-

menlijk werken ze aan het samenstellen van de optimale 

stapsgewijze renovatie van specifieke woningtypes in 

de wijk. Ook in Nijlân hopen we dat dezelfde energie 

vrijkomt voor deze uitdaging. Samen met de gemeente 

en bewoners bouwen aan kennis, expertise en ervaringen 

vanuit de wijk.

Heb jij ideeën, zie je kansen of loop je rond met concrete 

vragen over energiebesparing? Neem contact op met het 

Wijkpanel of meld je bij Harm Mink via 06-29077737.

Kijk voor meer informatie op energieloket.leeuwarden.nl.

Hier komt nog een betere advertentie
Dit wordt bagger!
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Spellenavond

Elke eerste vrijdagavond van de maand is 
er spellenavond in het wijkcentrum Nijlân. 

Aanvang 20.00 uur.

De volgende spellen worden gespeeld: klaverjassen, darten, tafeltennis, sjoelen, biljarten. 
Wilt u een eigen spel spelen?? Dat kan, maar dan moet u het zelf de eerste keer meenemen.

Ook als u een beginnende klaverjassen, darter, biljarter of tafeltennisser bent, bent u van harte welkom. Het gaat bij 

ons vooral om het plezier en winnen komt niet op de eerste plaats.

Ook bent u welkom om een drankje te komen te drinken en een praatje te maken aan de bar, zonder dat u hoeft deel te 

nemen aan een spel.

De data zijn voor de komende maanden, 
6 december, 3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni.

U bent van harte welkom!
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Wekelijkse activiteiten wijkcentrum
Dagdeel Tijd Grote zaal Tijd Biljartzaal

Maandagochtend 10.00-11.00 Gymnastiek

Maandagmiddag 13.30-14.30 Gymnastiek 13.15-17.00 Biljarten

Maandagavond 19.30-23.00 Bridge 18.00-22.00 Biljarten

Dinsdagochtend 09.45- 13.30 Eet u gezellig mee

Dinsdagmiddag 13.15-17.00 Biljarten

Dinsdagavond 18:15-19.30 Hardloopgroep (startlokattie) 19.00-23.00 Biljarten

Woensdagochtend 09.30-11.30 Koersbal (even weken)

Woensdagmiddag Vrij   13.15-17.00 Biljarten

Woensdagavond 20.00-22.30 Jeugdtoneelclub Vet Cool 20.00-22.00 Switch (in de Trapperie)

Donderdagochtend 10.00-10.45 Ouderengymnastiek 09.30-12.00 Biljarten

Donderdagmiddag 13.30-17.00 Bridge 13.15-17.00 Biljarten

Donderdagavond 19.30-23.00 Theaterkoor Animato

Vrijdagochtend 09.30-10.30 Gymastiek

Vrijdagmiddag Vrij   13.15-17.00 Biljarten

Vrijdagavond 16.30-18.30 Total Move

         Wilt u op de vrije dag delen (wijk)activiteiten organiseren, neem dan contact op met het wijkcentrumbestuur. 

Tevens is de vergaderzaal op elk dagdeel beschikbaar, behalve op de woensdagavond.

ACTIVITEIT     CONTACTPERSOON            TELEFOONNUMMER
Biljarten op de di.avond Chris Waltené

Biljarten op de middag Durk Talsma   2519548

Bridge op donderdag Mevr. Troostwijk   2884521

Bridge op maandag Dhr. H. Kromhout   06-15495235

Golden Oldies  Sylvia, Annemarike  2882046

Gymclub op Donderdag Erin Soler   2673092

Gymclub op Ma.ochtend Annechien de Jong  2883802

Gymclub op Ma middag

Gymclub op Vrijdag Janny de Wit   06-19376908

Kinderbingo  Sylvia, Annemarike  2882046

Klaverjassen  Harm/Henk   06-29077737/06-53807834

Koersbal   Dirkje Santhuizen  2665481

Theatergroep Vet Cool Sylvia    06-10177526

Total Move  Violet van der Geest  058-2800230

 


