
Gemeente Leeuwarden / nieuwsbrief 3: Wijken en dorpen / juni 20191

In de wijk Valeriuskwartier zijn we samen met bewoners en organisaties als IVN en 

Jantje Beton aan de slag met het project Gezonde Buurt . 

Wat is een Gezonde Buurt?
In een Gezonde Buurt is veel ruimte voor 

spelen, ontmoeten, bewegen en groen. 

Kinderen en volwassenen in de buurt 

bedenken zelf hoe ze de wijk willen 

aanpakken en welke activiteiten ze willen 

organiseren. Dat voeren ze ook grotendeels 

zelf uit. 

Vanuit de wijkprojectgroep Valeriuskwartier 

helpen de Gemeente Leeuwarden, IVN/

Jantje Beton, bv Sport  daarbij, samen met 

het Bewonersplatform.

Hoe doen we dat?
We zijn begonnen met het verzamelen 

van gegevens over de wijk: hoe ziet 

het groen eruit, komen mensen veel 

buiten, welke activiteiten worden nu 

georganiseerd?  enzovoort.  Ook zijn we 

met schoolkinderen op pad gegaan, om van 

hen te horen waar ze spelen en hoe ze van 

huis naar school gaan.  

Met al deze informatie is een Kansenkaart 

gemaakt: waar liggen de kansen in deze 

wijk:  voor meer groen, meer speel- 

beweegmogelijkheden?  Hoe kunnen we de 

wijk bijvoorbeeld nog mooier maken, zodat 

iedereen graag buiten is?

Op dit moment werken we de verschillende 

ideeën uit tot een beweegroute en 

een sport-toevoeging aan de speeltuin. 

Daarnaast zetten we alle activiteiten die je 

in de wijk kunt doen, voor jong-en-oud op 

een rijtje. 

Op naar een Gezond 
Valeriuskwartier!  

Valeriuskwartier, een Gezonde Buurt
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Het Mienskipsfonds helpt een mooie traditie

Heel Fryslân kookt! Wie kookt er mee?

Aan de noordgrens van gemeente Leeuwarden vindt sinds 2012 elk jaar in februari 

een bijzonder toernooi plaats in café de Drie Gemeenten en dorpshuis Us Gebou: het 

Oudeleyester Driebandentoernooi.  

Organisator Tjitze Minnema en zijn 

vrouw gaan heel Friesland door voor 

biljarttoernooien. ‘Maar ik ga niet buiten 

Friesland. Zo professioneel ben ik nou 

ook weer niet,’ lacht hij. De fanatiekeling 

kwam in 2012 op het idee zelf een toernooi 

te organiseren. Een driebandentoernooi. 

Dat is een vorm van biljart waarbij de 

speler een witte bal wegstoot, die eerst 

drie randen (banden) van de tafel moet 

raken, voordat hij de rode bal mag raken 

en punten kan scoren. ‘Officieel moet je 

minimaal zeven punten scoren in twintig 

beurten. Om dit toernooi voor iedereen 

toegankelijk te maken, heb ik mijn eigen 

regels bedacht. Als je minimaal drie punten 

kunt scoren, mag je meedoen.’ Zo begon de 

traditie van Alde Leie. 

In zwaar weer
Na vijf edities, waarin Tjitze samenwerkte 

met de eigenaar van het café en dorpshuis 

Us Gebou, sloot het café. ‘daar stond een 

biljarttafel. Zo’n tafel huren is erg duur. 

Daarom moest ik in 2018 sponsoren 

zoeken, vrienden bellen en een deel uit 

eigen zak betalen.’ 

Het Mienskipsfonds
Februari 2019 was het café nog steeds 

gesloten. ‘Omdat we sinds 2018 bij 

gemeente Leeuwarden horen, besloot ik 

te kijken welke subsidies er zijn. Zo kwam 

ik bij het Mienskipsfonds. Mijn aanvraag 

werd goedgekeurd, zodat ik ook dit jaar 

een tafel kon huren. Het toernooi was een 

succes’, glundert de biljarter. ‘Ik rekende 

op 24 deelnemers. Toen 32 zich hadden 

ingeschreven, moest ik de inschrijvingen 

stopzetten. Normaal is het toernooi 

één avond en twee dagen, maar deze 

keer hebben we er nog een avond aan 

vastgeplakt.’

De deelnemers komen uit omliggende 

plaatsen zoals Marrum, Vrouwenparochie, 

Leeuwarden en Alde Leie zelf. ‘Van twintig 

tot boven de tachtig, iedereen doet mee. 

Met dit toernooi geef ik ouderen de kans 

een weekendje plezier te hebben.’

2020
Volgend jaar organiseert Tjitze gewoon 

weer een toernooi. En hij heeft geluk: het 

café is weer geopend en de biljarttafel staat 

er nog. ‘Nu het café weer open is, kunnen 

we de organisatie zelf weer regelen. Ik zie 

het Mienskipsfonds als een noodoplossing 

waar ik gelukkig gebruik van heb kunnen 

maken.’

Wat je op je bord schept doet ertoe en 

met elkaar eten is leuk en verbindt. Van 14 

tot en met 20 oktober vindt in Fryslân de 

eerste World Food Week plaats. Een hele 

week over samen genieten van eten en de 

invloed van wat je eet op je gezondheid, 

het landschap, de biodiversiteit, de 

boeren en nog veel meer.  Wij komen 

graag in contact met kookliefhebbers en 

organisatoren uit dorpen en wijken van 

bestaande maaltijd initiatieven. Wilt u in 

de World Food Week zelfbedachte Friese 

Wereldmaaltijden gaan organiseren en 

koken van verse producten uit Fryslân, met 

minder vlees en meer groenten voor hun 

buurt, dorp, moestuin, kookclub, collega’s, 

vrienden of bekenden. De recepten van 

alle gerechten gaan we verzamelen en de 

lekkerste gerechten maken kans op een 

prijs. Kent u bestaande maaltijdinitiatieven 

of mensen die hieraan mee willen doen, 

geef die dan s.v.p. aan ons door aan via 

www.worldfoodweek.nl/contact. Ook voor 

vragen kunt u daar terecht. 

In september organiseren we een 

inspiratiebijeenkomst voor de 

organisatoren en kookliefhebbers waarin 

we meer vertellen over eten dat het verschil 

maakt en kennis laten maken met het 

lekkere van Fryslân. 

Heel Fryslân met elkaar aan tafel in de 

World Food Week! 

Wij vinden het ook heel fijn als u dit bericht 

wilt plaatsen in uw dorps- of wijkkrant. Dan 

bereiken we nog meer mensen. 
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Project Adje Lambertsz (Adje) ‘Kijk eens wat ik kan’, stond in het bidbook van Culturele Hoofdstad (LF2018) vanwege de specifieke 

doelgroep: het enige project waarbij alle kinderen en groepen jongeren in Leeuwarden deelnamen. Het was een prachtig project met 

veel energie en talent . Dit jaar starten er twee trajecten: één in de scholen met kinderen (schooljaar 2019-2020), en daarnaast voor 

de jongeren in 3 wijken. 

Met jongeren aan de slag in 3 wijken 
Na het prachtige succes in 2018 wilden we ‘Adje’ nog niet loslaten. 

Daarom gingen theatermakers/regisseurs met  jongeren aan de 

slag om een nieuwe presentatie te maken. 

Project Adje bleek in 2018 heel succesvol in Bilgaard en daar 

wordt dit jaar op doorgeborduurd. Vanwege de samenwerking 

met het Cambuur Stadion is er verbinding gezocht met de wijk 

Cambuursterhoek. Er gaan twee coaches aan het werk in de 

wijken. Zo wordt er gestart met 25 meiden in de wijken Bilgaard en 

Vrijheidswijk en zoeken we de jongeren op in de wijk Tjerk Hiddes/

Cambuursterhoek. 

Circus 2.0 op 11 scholen
In schooljaar  2019-2020 gaat ‘Adje’ door op 11 scholen met ruim 

700 kinderen. In mei volgend jaar sluiten we dit project af met een 

festival in het Cambuur Stadion.

Circus 2.0 vormt het hart van het project. Door middel van een 

verhalende en theatrale vorm van circus kunnen kinderen aan de 

slag binnen verschillende disciplines. Denk aan muziek, theater, 

verhalen, acrobatiek, breakdance of freerunning. Ze maken 

uiteindelijk een eigen podium en circusvoorstelling. Het wordt 

helemaal van de kinderen zelf, ze zijn betrokken van concept tot 

uitvoering. En uiteindelijk staan ze vol trots op de bühne: ‘Kijk eens 

wat ik kan!’ Adje heeft tot doel om kinderen boven zichzelf uit te 

laten stijgen en hun creativiteit en zelfvertrouwen te vergroten.

Kunstkade werkt sinds 2012 aan een stevige basis voor 

cultuuronderwijs voor de ruim 10.000 kinderen van alle 

basisscholen in de gemeente Leeuwarden.

Project ‘Adje’ gaat door

Voorzittersoverleg

Bezoekadres Gemeentehuis

Oldehoofsterkerkhof 2  Telefoon 14 058

8911 DH Leeuwarden  gemeente@leeuwarden.nl

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur,  donderdag van 08.30 tot 19.30 uur

Op 11 juni was er een Voorzittersoverleg van alle besturen van dorpshuizen, buurthuizen en wijkgebouwen in de gemeente 

Leeuwarden. We waren welkom in Us Gebou in Alde Leie en er was een mooie grote opkomst. 

Een groot deel van de avond werd besteed aan de nieuwe plannen 

voor de WMO. De mogelijkheden voor buurt- en dorpshuizen om 

hierin een rol te spelen, bijvoorbeeld door de functie van buurt- 

of dorpskamer te vervullen, werden uitgewisseld. Sommigen 

zijn al bezig met projecten, anderen zijn  nieuwsgierig naar de 

mogelijkheden. De invulling zal niet in elke wijk of dorp hetzelfde 

zijn. Dat moet nog allemaal uitgewerkt worden. De gemeente 

gaat met de inzet van opbouwwerkers op zoek naar kracht 

en competentie in de wijk/dorp. Professionals zijn en blijven 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.

De Raad moet nog beslissen over het plan. Dit besluit zal op 10 juli 

genomen worden. De uitwerking start zo snel mogelijk daarna. 

Andere onderwerpen op de agenda gingen over de huurcontracten, 

de OZB-belasting,  de verduurzaming van de gebouwen, en over 

het trekken van activiteiten naar het dorpshuis/wijkgebouw . De 

aanwezigen konden elkaar op al deze terreinen verder helpen 

met informatie en contacten. Het verslag wordt verzorgd door 

Dorpshuis Alde Leie.  


