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We waren vorig jaar uitgenodigd voor een 
podcast. Het ging erover dat Ruben een 
zoontje krijgt met als bijnaam: Ronnie. Alleen 
waren ze een beetje bang, want er is al zo veel 
gedoe op de wereld. 

Hoe moet Ronnie daar ooit tussenkomen? Dus 

hij vroeg ons om een perfect eiland te creëren. 

Met voldoende voedsel, en goed voedsel. We 

hadden bedacht dat het een vierkant eiland 

moest worden met vliegende apen. En het eiland 

zou Perfecto Eilando heten, en al het voedsel zal 

ondergronds gemaakt/gekweekt worden. 80 % 

van het eiland was natuur, de andere 20 % waren 

dorpen. De fabrieken zaten ondergronds. Iedere 

dinsdag was een soort lekkereet dag. Op die 

dag mocht je zelf kiezen wat je at. Dus je mocht 

dan pasta hebben, brood, appel, noem maar 

op. Ik heb het ervaren als een leuke podcast 

waar veel plezier werd beleefd. Als ik de podcast 

terugluister (linkje hieronder) klinkt het heel raar 

om mezelf te horen. Ik vond het in ieder geval 

heel leuk om te doen!

De podcast
over een nieuw
eiland met
voldoende
voedsel

Mijn naam 
is Mirjam

Even voorstellen

Ronnie. Op zoek 
naar een utopie. Verzamel

mee
voor 
Baljée!

https://tinyurl.com/yxhym8pr

Tumba • Theaterdocent Sjoerd Blom • Zangdocent Rie Jetske Komen • Team- en talententrainer 

Jan Veenstra -  Fries Museum • Maaike Witlox van NPO Zapp • Creatief docent Janke Werkhoven 

• Coach Charles Renoult Pencak Silat • Kooistra & Smidt Arkenbouw • Frysklab • PI Leeuwarden 

• Irma Abelskamp Frijlán • Club Yoga 

Gastdocenten oktober – december 2020

Mijn naam is Mirjam Veenstra en ben 19 jaar oud. Ik studeer Social 

Work aan het NHL in Leeuwarden, voor mijn stage mag ik helpen 

bij de Weekendschool Baljée! De afgelopen maanden heb ik al wat 

kennis mogen maken met de weekendschool en de kinderen. Het 

allerleukste vond ik de kerstviering, waarbij we gezellig met zijn allen 

hebben gegeten en gezongen. Ik vind het jammer dat we door de 

COVID-19 niet verder kunnen met de leuke bijeenkomsten. Ik hoop dat 

ik de kinderen kan ondersteunen om zichzelf te oriënteren op verdere 

opleidings- of werkkeuzes. Ik ben al erg enthousiast over het team en 

de afgelopen zondagmiddagen, ik kan niet wachten om iedereen weer 

te zien! 

Ik hoop tot snel!

Groetjes Mirjam

Weekend school 
Baljée

Ontdek

Helaas door een tweede lockdown 

tijdelijk geen Baljée hopelijk mogen 

jullie snel weer met ons mee

Steun stichting weekendschool 
Baljée door in januari en 
februari je lege flessen in te 
leveren bij alle AH vestigingen 
in Leeuwarden!

Voor meer informatie:  

weekendschoolbaljee.nl

Hoi allemaal! 

Ik ben Anouk Bakker en ik ben 22 jaar oud. 

In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om met vrienden af te spreken, 

ook vind ik het ook leuk om te sporten. Daarnaast ben ik student 

Social Work aan de NHL. Voor de stage die ik hier naast moet 

doen heb ik gekozen voor de Weekendschool Baljée. Ik heb al 

verschillende keren mee kunnen draaien bij groep 1 en 3. Ik vind dit 

ontzettend leuk en vind het ook leuk om te zien hoe enthousiast de 

kinderen zijn. Ik hoop dat we ondanks de corona er nog een leuk 

halfjaar van gaan maken!

Even voorstellen

Ik ben Anouk.

Beluister het fragment:

Ik ben Chelsea. Ik ben 10 jaar. Ik zit vanaf 18 oktober op 

Weekendschool Baljée. Ik vindt het er heel leuk! Laatst hebben we 

nog toneel gedaan en daarbij gingen we ook zingen. Ik vond het 

toneel en zang  best spannend. Maar ik heb me angst overwonnen, 

want ik heb het toch gedaan. Op de weekendschool komen mensen 

langs en dan ga je leuke dingen doen of je gaat ergens naartoe.

Hallo!

Ik ben Chelsea

Stan
vertelt:



Hallo, mijn naam is Rosa, en ik ben 11 jaar oud en zit in groep 

8 van de Oldenije in Leeuwarden.  Er was bij mij in de klas 

vorig jaar een voorlichting over de Weekendschool en dat 

leek mij heel leuk en super interessant. Ik heb overlegd met 

mijn ouders en toen ben ik gestart in september 2020. Je leert 

heel veel nieuwe en leuke dingen over beroepen en bedrijven 

want er komt altijd iemand iets over vertellen of je gaat er 

op bezoek, zoals bijvoorbeeld bij de woonarkenbouwer. 

Door corona is de agenda wel veranderd en zijn er excursies 

uitgevallen, dat is wel een beetje jammer. Zelf wil ik heel graag 

in een hotel en een restaurant kijken hoe het daar achter de 

schermen gaat. Dat gaat vast nog wel een keer komen. De 

groep is ook heel leuk en gezellig en je hebt zo weer nieuwe 

vrienden. Ook de begeleiders zijn erg leuk en ze helpen 

iedereen graag! 

Als we niet op excursie gaan, gaan we bijvoorbeeld knutselen. 

Het leukste tot nu toe vind ik dat we autootjes gebouwd 

hebben van tandenborstels. 

En als ik aan het eind van de middag thuiskom, moet ik 

altijd vertellen wat we gedaan en geleerd hebben want ze 

zijn erg nieuwsgierig en zelfs een beetje jaloers dat ik op 

Weekendschool Baljée zit... 

Hoi ik ben Milena, ik zit in het 1ste jaar 

Weekendschool Baljée vind ik superleuk omdat je gaat 

uitvogelen welke beroepen bij je passen en daarnaast doe 

je mee aan leuke activiteiten. Verder maak je veel nieuwe 

vrienden en vriendinnen. 

Als ik terug denk aan deze dag  
dan wil ik mij graag herinneren: 

‘alle mensen die ik heb leren kennen’ 

‘dat het super leuk was’ 

‘dat ik mijn angst overwon’ 

‘dat ik applaus kreeg’ 

‘dit wordt niet mijn beroep’ 

‘dat het heel goed is bedacht, heel groot en 
mooi is en ik er wel in wil wonen’ 

‘dat ik mijn emoties goed heb getoond’ 

‘dat ik eerlijk ben en alles eerlijk heb verteld’ 

‘dat iedereen anders is’ 

‘het is goed om waarmee je zit  
te delen met anderen’ 

‘dat iedereen zijn verhaal durft te vertellen’ 

‘dat het leuk was met Esmee en dat we 
ontdekten dat we vroeger bij elkaar in de 
straat woonden’ 

‘dat het spannend en geweldig was en dat we 
het zeker nog een keer moeten doen’ 

‘dat ik rustig kan worden’ 

‘dat ik wat nieuws geleerd heb’ 

Ik ben Amir 

Ik ben 12 jaar en ik zit bij de Weekendschool Baljée. Ik zit 

in groep 8. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. We 

zijn al naar een paar bedrijven geweest maar sommigen 

kwamen ook bij ons. Dat komt door corona. Dit is mijn 

allereerste keer. Ik vond tot nu toe de gevangenis het 

leukst. Daar gingen ze filmpjes laten zien van hoe ze dat 

deden. En ze hadden ook heel veel dingen mee zoals: 

pepperspray, handboeien en veel bescherming.

Ook heb ik nieuwe vrienden gemaakt.

Groetjes Amir

Linda
vertelt:

Een goede start van het  
nieuwe schooljaar Baljée!

We begonnen dit schooljaar met maar liefst 70 

aanmeldingen waarvan we helaas 20 kinderen 

moesten teleurstellen. We zijn het schooljaar gestart 

met z’n allen op onze thuislocatie ‘de Kanselarij’, 

waar we dit jaar maar al te graag en vaak op 

onze plek zaten. Helaas moesten vele bedrijven 

begrijpelijkerwijs door de Corona afzeggen. Gelukkig 

mochten we toch vele gastdocenten ontvangen met 

steeds weer een leerzaam programma. Ook hebben 

we met z’n allen een gezellige afsluitende kerstviering 

gehad, niet wetend dat het de laatste zondag tot 

nu toe zou zijn. Maar wat zijn we blij dat we de 

kinderen hebben leren kennen, dat we een band 

met ze hebben opgebouwd en met elkaar al mooie 

zondagmiddagen hebben beleefd. Dat is heel wat 

waard! Nu hopen we dat we weer spoedig los kunnen 

en tegen die tijd proberen we op verschillende 

manieren contact te houden zodat we straks de draad 

weer feilloos op kunnen pakken! 

Houd moed en blijf positief!

Linda, coördinator Weekendschool Baljée

Wil jij ook onze partner worden? 

Het aantal belangstellende bedrijven groeit, en dat is goed nieuws. Want daarmee kunnen we 

blijvend bestaan voor al onze kinderen. Wij worden tot op heden grotendeels gefinancierd door onze 

moederstichting Het Nieuwe Stadsweeshuis, gevolgd door fondsen en bedrijven. Wij hebben de ambitie om 

financieel meer zelfstandigheid en continuïteit te bereiken. Om deze reden zijn we op zoek om nog meer 

bedrijven structureel aan ons te verbinden.  

Wil je meer weten over het partnerschap en wat het bijbehorende netwerk van andere organisaties 

voor jou kan bieden? Kijk voor meer interessante details over het partnerschap op onze website www.

weekendschoolbaljee.nl of neem vrijblijvend contact op met ons! 

Frijlân is een plek waar mensen in een kleine 

gemeenschap wonen in de natuur. De bewoners 

bouwen er een klein ecoparadijsje. Zo is er een 

schuur waar 2 geiten staan en wie weet straks 

nog meer dieren. Ook is er een mooi studie-

atelier met een kas, waar van alles te doen is. 

Zo kun je er lessen krijgen over leven in en met 

de natuur, hoe je je eigen eten kunt verbouwen, 

welke wilde planten eetbaar zijn en hoe belangrijk 

dieren en insecten zijn voor mensen en de 

natuur. Maar ook zijn er allerlei klussen te doen 

op de boerderij. Het is voor kinderen een paradijs 

op te zijn. Er valt zoveel te zien en te beleven. Je mag er gewoon lekker jezelf zijn. Heel belangrijk, zeker in deze 

gespannen tijd met corona. Spelenderwijs leren over hoe je eigenlijk van alles  zelf kunt maken en doen om te kunnen 

leven is heel goed voor je zelfvertrouwen. Bovendien geeft het je een gevoel van vrijheid. Kinderen die zich vrij voelen 

en weer de verbinding met de natuur ervaren hebben minder stress en zijn creatiever in het vinden van oplossingen. En 

wie weet hoe je gezonde voeding verbouwt, gaat sneller gezond eten. Enkele kinderen van de Weekendschool Baljée 

hebben inmiddels een kijkje in de keuken mogen nemen op Frijlân en hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken. 

Wij vonden het heel leuk en gezellig en zien jullie graag terug. Tot ziens op Frijlân.

Groetjes namens alle bewoners van Frijlân

Irma

Amir
Ik ben

Frijlân
Irma overQuotes kinderen

Weekendschool 
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wie weet hoe je gezonde voeding verbouwt, gaat sneller gezond eten. Enkele kinderen van de Weekendschool Baljée 

hebben inmiddels een kijkje in de keuken mogen nemen op Frijlân en hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken. 

Wij vonden het heel leuk en gezellig en zien jullie graag terug. Tot ziens op Frijlân.

Groetjes namens alle bewoners van Frijlân

Irma

Amir
Ik ben

Frijlân
Irma overQuotes kinderen

Weekendschool 

Baljée 2020-2021
Hallo,

Mijn naam 
is Rosa

Partner of Vriend van Baljée

Ga jij de verbinding 
met ons aan?

Hoi!

Ik ben Milena
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We waren vorig jaar uitgenodigd voor een 
podcast. Het ging erover dat Ruben een 
zoontje krijgt met als bijnaam: Ronnie. Alleen 
waren ze een beetje bang, want er is al zo veel 
gedoe op de wereld. 

Hoe moet Ronnie daar ooit tussenkomen? Dus 

hij vroeg ons om een perfect eiland te creëren. 

Met voldoende voedsel, en goed voedsel. We 

hadden bedacht dat het een vierkant eiland 

moest worden met vliegende apen. En het eiland 

zou Perfecto Eilando heten, en al het voedsel zal 

ondergronds gemaakt/gekweekt worden. 80 % 

van het eiland was natuur, de andere 20 % waren 

dorpen. De fabrieken zaten ondergronds. Iedere 

dinsdag was een soort lekkereet dag. Op die 

dag mocht je zelf kiezen wat je at. Dus je mocht 

dan pasta hebben, brood, appel, noem maar 

op. Ik heb het ervaren als een leuke podcast 

waar veel plezier werd beleefd. Als ik de podcast 

terugluister (linkje hieronder) klinkt het heel raar 

om mezelf te horen. Ik vond het in ieder geval 

heel leuk om te doen!

De podcast
over een nieuw
eiland met
voldoende
voedsel

Mijn naam 
is Mirjam

Even voorstellen

Ronnie. Op zoek 
naar een utopie. Verzamel

mee
voor 
Baljée!

https://tinyurl.com/yxhym8pr

Tumba • Theaterdocent Sjoerd Blom • Zangdocent Rie Jetske Komen • Team- en talententrainer 

Jan Veenstra -  Fries Museum • Maaike Witlox van NPO Zapp • Creatief docent Janke Werkhoven 

• Coach Charles Renoult Pencak Silat • Kooistra & Smidt Arkenbouw • Frysklab • PI Leeuwarden 

• Irma Abelskamp Frijlán • Club Yoga 

Gastdocenten oktober – december 2020

Mijn naam is Mirjam Veenstra en ben 19 jaar oud. Ik studeer Social 

Work aan het NHL in Leeuwarden, voor mijn stage mag ik helpen 

bij de Weekendschool Baljée! De afgelopen maanden heb ik al wat 

kennis mogen maken met de weekendschool en de kinderen. Het 

allerleukste vond ik de kerstviering, waarbij we gezellig met zijn allen 

hebben gegeten en gezongen. Ik vind het jammer dat we door de 

COVID-19 niet verder kunnen met de leuke bijeenkomsten. Ik hoop dat 

ik de kinderen kan ondersteunen om zichzelf te oriënteren op verdere 

opleidings- of werkkeuzes. Ik ben al erg enthousiast over het team en 

de afgelopen zondagmiddagen, ik kan niet wachten om iedereen weer 

te zien! 

Ik hoop tot snel!

Groetjes Mirjam

Weekend school 
Baljée

Ontdek

Helaas door een tweede lockdown 

tijdelijk geen Baljée hopelijk mogen 

jullie snel weer met ons mee

Steun stichting weekendschool 
Baljée door in januari en 
februari je lege flessen in te 
leveren bij alle AH vestigingen 
in Leeuwarden!

Voor meer informatie:  

weekendschoolbaljee.nl

Hoi allemaal! 

Ik ben Anouk Bakker en ik ben 22 jaar oud. 

In mijn vrije tijd vind ik het gezellig om met vrienden af te spreken, 

ook vind ik het ook leuk om te sporten. Daarnaast ben ik student 

Social Work aan de NHL. Voor de stage die ik hier naast moet 

doen heb ik gekozen voor de Weekendschool Baljée. Ik heb al 

verschillende keren mee kunnen draaien bij groep 1 en 3. Ik vind dit 

ontzettend leuk en vind het ook leuk om te zien hoe enthousiast de 

kinderen zijn. Ik hoop dat we ondanks de corona er nog een leuk 

halfjaar van gaan maken!

Even voorstellen

Ik ben Anouk.

Beluister het fragment:

Ik ben Chelsea. Ik ben 10 jaar. Ik zit vanaf 18 oktober op 

Weekendschool Baljée. Ik vindt het er heel leuk! Laatst hebben we 

nog toneel gedaan en daarbij gingen we ook zingen. Ik vond het 

toneel en zang  best spannend. Maar ik heb me angst overwonnen, 

want ik heb het toch gedaan. Op de weekendschool komen mensen 

langs en dan ga je leuke dingen doen of je gaat ergens naartoe.

Hallo!

Ik ben Chelsea

Stan
vertelt:
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