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       Kunst, cultuur en een gevulde maag

Hallo lezer, welkom in Leeuwarden. Ja, daar waar jij gaat 
studeren! Inwoners noemen het hier ook wel liefkozend 
Liwwadden, 058 of nul-achtenvieftig. Het is hier groen van 
de bomen, blauw van het water en geel van al het bier op 
de terrasjes (en blauwgeel van Leeuwardens trots, niet te 
vergeten). Dus, geef jezelf gerust een schouderklopje. Als 
je hier gaat studeren, heb je een goede keuze gemaakt!

In Leeuwarden is er voor ieder wat wils. Ja lezer, ook 
voor jou! Voor de festivalgangers zijn er Welcome to The 
Village, het UITfestival en natuurlijk de Leip! weken met 
talloze feestjes. En voor de kunst- en cultuursnuivers is er 
het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en het 
Natuurmuseum Fryslân. 

Ben jij meer het type: ‘ik wil consumeren!’? Dat komt goed 
uit, want Liwwadden zit bomvol restaurants, kroegen en 
clubs. Consumeren geblazen!

Muziek, theater, toneel? Ga op naar Stadsschouwburg 
De Harmonie, Podium Asteriks en het culture hart van  
Leeuwarden-city: Neushoorn. Als je nu nóg niet overtuigd 
bent van je keuze, sla dan gerust deze bladzijde om. Er is 
nog genoeg wat we je niet verteld hebben!

colofon
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De highlights
van 058

       Oldehove
De toren van Pisa van Liwwadden. Het was de bedoeling dat de Oldehove 
een giga-kerk zou worden, groter dan de Dom in Utrecht en de Martinikerk 
in Groningen. Niet helemaal gelukt. De bouwer van de toren is later dan ook 
gestorven van chagrijn. Nu zijn we met z’n allen stiekem toch wel een beetje 
trots op onze scheve toren.

       De Achmeatoren 
De zakentoren van Leeuwarden is figuurlijk én letterlijk een highlight. Haal je 
diploma en wie weet krijg jij dan een eigen bureau in het topje van de toren!



       Fries Museum
Aan het Wilhelminaplein, beter bekend als Zaailand, staat het Fries 
Museum. Wat kunnen we daar over vertellen? De naam zegt het eigenlijk 
al! Het is een museum en het is Fries (joh). Van het zwaard van Grutte Pier 
tot de BH van Mata Hari, je vindt het hier!

       doelesteeg
De steeg waar de meeste biertjes worden geschonken én gedronken. 
Waar mensen zoenen met mensen waarvan ze volgende dag de naam niet 
weten. Jaja, dit is de plek waar de anekdotes ontstaan die je niet aan je 
ouders durft te vertellen. 

       neushoorn
Neushoorn is de culturele hotspot van Leeuwarden. Concerten, onderwijs, 
ondernemerschap... het komt er allemaal samen! Met twee concertzalen, 
oefenruimtes, productieruimtes, workshop-lokalen én een magisch leuk 
café. 

       blokhuispoort
De Blokhuispoort is in 1499 gebouwd als een fort om de Leeuwarders 
te onderdrukken. Zoals je kunt raden, is dat niet gelukt. Daarna hebben 
ze er maar een gevangenis van gemaakt. Hoera, toch nog wat mensen 
onderdrukt! Nu is het de thuisbasis van allerlei cozy winkels (in cellen!), 
Culturele Hoofdstad 2018, Café de Bak en Podium Asteriks. Het is geen 
straf meer om in de Blokhuispoort opgesloten te zijn! 



Citytour: A guide to Leeuwarden
Heb je de highlights allemaal al afgevinkt? Dan is het tijd om 
met tourguide Henk Leutscher op pad te gaan. Voor mensen 
die niet graag nuchter op tour gaan, er is ook een biertour! 

Neem een kijkje op: 
www.aguidetoleeuwarden.nl

evenementen &
festivals

Festiviteiten en festivals enzo
Of er in Leeuwarden ook gedanst (en gesjanst) kan 
worden? Zekersteweten, en hoe! Jouw eerste weken in 
Leeuwarden staan bol van de gezellige festivals, dus zeg 
dat je hond je huiswerk heeft opgegeten en noteer de 
volgende data vast in je splinternieuwe agenda. 



Welcome to The Village

Welcome to 
the Village

Je zit mid juli waarschijnlijk vol met je koppie in 
de zomerzon, maar wees maar niet bevreesd: 
daar gaan we je niet uithalen. Midden in 

de zomer verandert natuurgebied de Groene Ster in het leukste 
festivaldorp van Nederland. Drie dagen lang goede muziek, kunst en 
theater, heerlijk eten en lekker slenteren: dat is Welcome to The Village. 
Oh en er is ook een camping bij, dus pak je tentje en kom met je 
gebruinde hoofd gewoon hier vakantie vieren. Welcome to The Village 
is absoluut Frieslands finest: een festival met landelijke allure maar 
lokale gezelligheid. Dit jaar treden onder andere Django Django, the 
Boxer Rebellion, Tinariwen, Fresku en Alex Vargas op (en nog veeeeel 
meer). Wees welkom in ons zomerdorp (en anders blijf je toch lekker 
in de stad slapen).

28 augustus

Uitfestival Leeuwarden

UITFESTIvAL

Het UITfestival is traditiegetrouw de afsluiting van de zomer en 
de aftrap van een nieuw cultuurjaar. In de Prinsentuin zie je wat 
de Friese hoofdstad (Leeuwarden dus) het komende jaar in petto 
heeft op cultureel gebied. Klinkt dit suf? Jaaaa oke, misschien een 
beetje, maar dat is het niet hoor (trust us). De tofste feestjes worden 
aan je gepresenteerd, er is dans en muziek en er worden speciale 
activiteiten voor studenten georganiseerd. En dat helemaal voor 
noppes (+ ze verkopen er bier). 

15–17 juli



leip! intro

Leip! Intro
Na wekenlang te hebben genoten 
van zalig niets doen is het echte 
leven weer in aantocht. We 

beginnen niet meteen koud in de collegezaal hoor. Eerst met alle 
eerstejaarsstudenten de stad leren kennen. Tijdens Leip! Intro leer 
je het centrum al kennen op je duimpje door alle activiteiten. Zo is 
een Dance-Workout op de Nieuwestad/Langepijp, Meet & Greet 
waar je alle studentenorganisaties ontmoet van Studenten Sport tot 
goedkope kamers, Stand-up Comedy in Schaaf City Theater en een 
nog geheime activiteit. De dag wordt afgesloten met een cool feest in 
de Harmonie! Houd de site in gaten voor de line-up en alle nieuwtjes! 
Je kunt je introductie niet fijner beginnen!

1 september

Into the Wild Festival

Into the Wild 

Studentenvereniging Io Vivat organiseert ieder jaar het Into the 
Wild festival in de Leip! weken. Dit dancefestival zorgt voor een 
bonkend begin van jouw schooljaar. Gooi je haar los op Cleavage, 
Puinhoop Kollektiv en nog veel meer. Een kaartje kost slechts een 
luttele 5 eurootjes en kun je op het wereldwijde web kopen via  
de Facebookpagina. 

29 augustus



Cityrock Leeuwarden

Cityrock

Lopen de rillingen je over de rug bij het horen van het zoveelste tropical-
house deuntje? Dan kun je nu opgelucht ademhalen: CityRock is niet 
voor watjes. Voor het derde jaar komen wat hardere, maar vooral 
kneitergoeie bands naar Leeuwarden om de gemoederen eens lekker 
wakker te schudden. Dit jaar zijn dat bijvoorbeeld De Staat en John 
Coffey en als klap op de vuurpijl: The Hives. Het festival duurt twee 
dagen. Een dagkaartje kost € 29,-. Maar voor de full experience betaal 
je € 49,-. Wil je een whopping 50% korting? Ga dan naar leip.nu!

7 september

leip! cinema

Leip! Cinema

Even op adem komen van alle nieuwe indrukken (en bijkomen van 
alle katers die je in je korte studententijd reeds hebt opgedaan)? Kom 
uitpuffen in de buitenbioscoop. Het Oldehoofsterkerkhof wordt op 
deze dag omgebouwd tot een studentproof plek waar je kunt happen, 
drankjes achterover gieten en bovenal genieten van een leuke film 
terwijl je aan het socializen bent en binnen no-time sloten aan nieuwe 
vrienden hebt gemaakt. 

2 & 3 september



leip! festival

De klapper der klappers onder de introweekfeesten: het Leip! Festival. De 
Oldehove zakt tijdens dit evenement nog schever in de grond in, omdat heel 
studerend Leeuwarden er samenkomt om ús stadsje eens goed op z’n kop te 
zetten. Wat moeten we hier nog meer over zeggen? Dat de line-up het neusje 
van de spreekwoordelijke zalm is? Dat het Oldehoofsterkerkhof transformeert 
tot futuristische plek waar dromen werkelijkheid worden (lijkt zo hè, is natuurlijk 
niet zo. We kunnen veel bij Leeuwarden Studiestad, maar niet alles)? Of dat 
het bier gewoon heul lekker smaakt? Oh wacht, nu vergeten we nog bijna het 
belangrijkste: de toegang is gratis! Ja tot dan hè! 

10 september

brak in het park

Brak in het
Park
De naam zegt het eigenlijk al: kom lekker uitbrakken in het park. Jouw 
eerste weken in Leeuwarden zitten erop en vormden hopelijk een 
legendarisch begin van je studententijd. Maar je bent jong en hongerig 
en je wilt wat. Dames en heren: er kan nóg meer gedanst, gezopen en 
in de struiken gekotst worden! Geniet van de laatste zomerdagen en 
zonnestralen en doe dat in de Prinsentuin. 

8 september

Leip! Festival



dancetour

Het is nog lang niet zover, maar zet 
vast deze datum vast in je agenda. 

Want we beginnen het schoojaar niet alleen met een knaller, maar sluiten 
het schooljaar ook af met een kneiterse partee! Dansen en vieren dat 
we in Nederland lekker onszelf kunnen zijn? Daar is het Zomerfestival 
de perfecte dag voor! Tijdens de GayStraightParade vaar je door de 
Leeuwarder wateren. Het wordt ook wel de kleinste, maar gezelligste 
gayparade van Nederland genoemd. Trek ‘em nog één keer door tot de 
vroege ochtendgloren bij een van de vele afterparties in de binnenstad 
en proost met je vrienden op het begin van de zomer! Kijk voor meer 
info op de website van Leeuwarden Studiestad. 

17 juni 2017

zomer festival



Eerste hulp bij je 
studentenwoning

Driemaal raden wat de fijnste herinneringen aan je studietijd zullen zijn. 
Je veroveringen? Nope. Je studie? Natuurlijk niet! Het goede antwoord 
is: je studentenwoning! Een onderbelicht gedeelte van je studietijd, 
terwijl het o-zo belangrijk is om een mooi (en betaalbaar) plekje te 
hebben waar je de afwas kunt negeren en spijt kunt hebben van je one 
night stands. Wij zijn er om je te helpen! En daarom staan hiernaast de 
drie beste tips die wij in huis (see what we did there) hebben!

Tip #1:

Tip #2:

Tip #3:

Tip #4:

  Hoe kan ik een goede 
studentenwoning/- kamer vinden?

Dit is de enige vraag op aarde waarbij je aan Google 
niet zoveel hebt. Gelukkig zijn wij het initiatief 
studentenwoningenleeuwarden.nl gestart. Hierop staat een 
aanbod van woningen, kamers en studios. Alles om ervoor te 
zorgen dat jij niet in een doos op straat belandt!

  Wat is een normale huurprijs?
Vertrouw je die huisbaas niet? Huurteam Leeuwarden van 
huurteamleeuwarden.nl helpt je met vragen over de huurprijs 
van je kamer, all-in huren, servicekosten en het onderhoud van 
je crib. En het beste nieuws is: adviezen van het Huurteam zijn 
gratis (want die huur is al zo hoog)!

   Moet ik heffingen  
en belastingen betalen?

Die kans zit er dik in! Sjeit. Denk aan rioolheffing, 
afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting. Maarrrrr - er 
is altijd een maar -: wanneer je een laag inkomen hebt (zoals 
jij, arme student) kun je, thank God, in aanmerking komen voor 
kwijtschelding. Kijk op www.hefpunt.nl/kwijtschelding of je 
daarvoor in aanmerking komt. Lang leve een te laag inkomen! 

Tip #4 tot en met tip #336 kun je vinden op
studentenwoningenleeuwarden.nl!



voordelig 

spierpijn kweken 

met de Sportpas

In Leeuwarden kun je als student ultra-voordelig sporten. Hoe? Met 
de sportpas natürlich! Met deze pas der passen kun je onbeperkt 
sporten en fitnessen voor de laagste prijzen in Liwwadden én 
fanatiek meedoen aan (sport)evenementen, competities en 
kampioenschappen. Hupsakee!

Met je Sportpas Basic kun je onbeperkt losgaan tijdens de 
sporten die Studenten Sport Leeuwarden aanbiedt, en wel in de 
ultramoderne Sporthal Rengers (tegenover NHL en Stenden). Dat 
zijn er meer dan 35 stuks! Welke? Nou: volleybal, mixed martial arts, 
power yoga, gladiator workout, dodgeball, zaalvoetbal, kickboksen, 
steps, knotshockey (hihi), basketbal, zumba en nog veel meer.

We hebben twee varianten:
1. De normale variant (voor normale mensen)
2. De fitness-variant (voor mensen die eruit zien als Cristiano  
Ronaldo en dat graag zo willen houden. Of mensen die er totaal niet 
als Cristiano Ronaldo uitzien, maar dat wel willen. Of voor Cristiano 
Ronaldo zelf, als hij ooit in z’n eentje een keertje tegen Cambuur 
moet spelen)

Sportpas Basic

•   All you can sport voor € 70,- per collegejaar
•   Show ‘m what you’ve got in diverse competities
•   Laat je Sportpas zien en krijg tot 50% korting



Sportpas Fitness

•    All you can sport voor € 210,- per jaar of € 20,- per maand
•    Fitnessen, spinnen of losgaan op muziek
•    Voor nog meer fitheid, activiteiten als: Pilates, 
     buikspierkwartier en paalfitness
•    Pik alle voordelen van Sportpas Basic ook nog mee

Ik wil los! Waar kan ik zo’n sportpas krijgen?

Move over, voetbal en korfbal: fitness is de populairste sport van 
Nederland! Ja, ook onder studenten die hun bierbuik en onderkin 
proberen weg te trainen. Geen dag sporten overslaan? Go your 
gang! Je bent iedere dag van de week welkom in Bewegingscentrum 
Leeuwarden (tegenover NHL en Stenden), waar je gebruik kunt maken 
van de meest geavanceerde apparaten. Nazweten kun je hier onder de 
zonnebank en/of in de Finse sauna’s. Zweten in het kwadraat!

Bekijk het actuele rooster met activiteiten op 
www.bewegingscentrumleeuwarden.nl. 

Ga naar www.studentensportleeuwarden.nl en vraag je Sportpas aan. 
Na jouw inschrijving laten wij je weten wanneer je de pas op kunt 
halen bij het sportkantoor. Daar kun je ook lezen wat voor kortingen je 
allemaal kunt krijgen met de Sportpas. Intussen wensen wij je alvast veel 
verbrande calorieën toe!

Je sixpack zal je dankbaar zijn!

Culturele 
Hoofdstad 2018
Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Dit 
zorgt voor een enorme boost voor de stad op sociaal en cultureel 
gebied. Hartstikke leuk natuurlijk, maar wat heb jij daar als student 
in vredesnaam aan? Daar is Knowledge 2018 voor in het leven 
geroepen: de schakel tussen studenten en Culturele Hoofdstad. 
Jeffrey vertelt!

Jeffrey Meijer, projectleider: “Bij Knowledge 2018 kun je terecht met 
al je vragen over Culturele Hoofdstad. Ook kunnen we je in contact 
brengen met projecten of ondernemers als je specifiek ergens naar 
op zoek bent. Ons doel is om studenten, docenten en scholen 
te verbinden met het programma van CH2018. We hebben een 
kantoortje in de NHL Hogeschool, maar binnenkort zijn we ook te 
vinden in de Kanselarij en de Blokhuispoort. Kom gewoon eens langs 
voor een praatje, dat vinden we alleen maar gezellig!”

Wil je meer weten? Loop gerust even binnen of mail naar  
info@knowledge2018.nl!



Studentenverenigingen
Eigenlijk is je studententijd niet compleet zonder lidmaatschap 
van een studentenvereniging. Want ’wat is het mooi om lid 
te zijn’. Ja, het studentenleven incluis een lidmaatschap is 
vaak bezongen en beschreven. Now is the time voor jou om 
het zelf te ervaren. Zie je door de bomen het bos niet meer? 
Begrijpelijk. Kiek eem op www.lidwordeninleeuwarden.nl om 
erachter te komen welke vereniging het beste bij jou past. It’s 
now or never!

“Voorheen ging ik bijna ieder 
weekend naar huis en had ik 
veel minder binding met de 
stad en mijn leventje hier, maar 
nu is het echt mijn thuis ge-
worden met vrienden die je door 

en door kennen.” 
www.sempiternus.nl

“Ik hoor soms dat mensen 
niet lid willen worden 

omdat ze denken dat 
het veel geld kost of dat 
ze bang zijn dat er geen 
tijd is voor school, maar 

er is juist veel sociale 
controle zodat je studie op 

één blijft staan.”
www.svosiris.com

Anna van Amerongen, 
   Sempiternus:

Eloy Tiemersma, Osiris:



“Het beste advies dat ik je kan 
geven: kom gewoon langs. Een 
studentenvereniging moet je 
ervaren. Bij ons heb je een plek 
waar je jezelf kunt zijn en tege-
lijkertijd kunt ontdekken wie je 

bent en kunt groeien in je geloof.” 
www.nsleeuwarden.nl

“Ik ben sociaal heel erg 
gegroeid: ik heb nu een 

superleuke vriendengroep en 
daarnaast een groot netwerk. 

Druk en verplichtingen voel 
ik helemaal niet, je hebt veel 

vrijheid en mag het zelf indelen.”
www.wijnverenigingdionysus.nl

Don de Vries, Navigators

Puk Ubas, Dionysus

“Ik kan wel vertellen over hoe het 
voelt als een tweede familie, 
maar dat zegt waarschijnlijk 
iedereen. Word lid! Je hebt 
lang genoeg de tijd om braaf 
en serieus te worden, dat is nu 

hartstikke zonde van je tijd.” 
www.wolweze.nl

“Elk jaar zeilen we een 
weekend met de verenig-
ing, een van de mooiste 
weekenden van het jaar. 
Op zulke momenten wil 

en kan ik me het leven 
zonder Io Vivat niet meer 

voorstellen! Ik geniet elke 
dag enorm van mijn leven hier.”

www.iovivat.nl 

Ferdi Koopman, Wolwêze

Anna Roos Koop, Io Vivat



KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
WWW.LEEUWARDENSTUDIESTAD.NL

Heb jij leuke ideeën, goede suggesties of wil je gewoon graag iets weten? 
Neem dan contact met ons op via mail of spam ons via sociale media. 

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op! Mailen kan naar: 

Info@leeuwardenstudiestad.nl


