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Voor uw complete mondzorg
Bij Tandheelkundig Centrum Zuiderburen zorgt ons professionele en vriendelijke team ervoor dat uw 

tandartsbezoek zo aangenaam mogelijk verloopt. Alle eventueel benodigde behandelingen worden in 
overleg met u gepland en uitgevoerd, zodat dit het beste bij uw individuele omstandigheden en  

behoeftes past.

Zoals altijd streven wij naar een hoogwaardige zorgkwaliteit en dienstverlening op maat, door gebruik van de 
meest geavanceerde technieken en behandelmethodes, gespecialiseerd personeel en een dienstbare en flexibele 

instelling.

Ons team bestaat uit 2 tandartsen, een klinisch tandprotheticus en 3 mondhygiënistes, bijgestaan door gediplo-
meerde (preventie) assistentes.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

U bent altijd welkom voor het maken van een afspraak voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

Vanaf 1 april 2016 openen wij onze 2e vestiging in het gezondheidscentrum de Techumerpleats in Techum.

Tandheelkundig Centrum Zuiderburen    Tandheelkundig Centrum Techum 
Adres:  Wiardaplantage 3    Adres:    Molkenkelder 2 
Telefoon: 058-2133357     Telefoon:   058-2503942 
Website: www.thkcentrum.nl    Website:  www.thkcentrum.nl  
Email:  info@thkcentrum.nl    Email:   info@thkcentrum.nl
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Uw huid, onze zorg

Kimo Huidverzorging
Het Zool 12, 8939 BM  Leeuwarden
058 - 212 92 67 • 06 - 15 04 22 00
info@kimohuidverzorging.nl
www.kimohuidverzorging.nl

OPENINGSTIJDEN:
maandag en dinsdag ’s-avonds
woensdag t/m vrijdag  overdag

behandeling alleen op afspraak

Maak telefonisch een afspraak: 
058 - 212 92 67

Uw bedrijf ook  
zichtbaar voor 6.000 

wijkbewoners?

Adverteer in ons 
wijkmagazine!

Interesse?
redactie@wijkverenigingzuiderburen.nl

Relatieproblemen oplossen?

Hebben jullie regelmatig terugkerende ruzies over 
dezelfde onderwerpen, zoals taakverdeling, geld 

of opvoeding van de kinderen? 

Misschien denk je zelfs weleens aan scheiden of 
weggaan. Maar eigenlijk wil je gewoon gezien, 

gehoord en geliefd worden door de persoon tegen 
wie je onvoorwaardelijk ‘ja’ zei. Ik help jullie om elkaar 

weer terug te vinden.

Wil je weten of de Huwelijkstrainer 
iets voor jou kan betekenen?

Ik kom graag met je in contact:

Jacoline Steegstra
06 53 95 79 89 

info@huwelijkstrainer.nl



www.zuiderburen.nl

Zuiderburen is goed  
vertegenwoordigd op  
sociale media!  
Blijf op de hoogte en volg ons 
op Facebook en Twitter en houd 
onze website  
www.zuiderburen.nl  
in de gaten!  
Graag horen we wat je van 
onze wijk vindt.  

SOCIALE   
BUREN

 
wijkverenigingzuiderburen

 
@lwd_zuiderburen
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DAG BUREN!
Met trots presenteert de  
wijkvereniging haar nieuwe 
wijkblad: BUREN! Hét magazine 
voor en door bewoners van  
Zuiderburen, opvolger van het 
vertrouwde Zuiderbulletin. De 
redactie heeft uren  
gebrainstormd, vergaderd, bij 
vele buren aangebeld en heel 
veel foto’s  gemaakt om onze 
wijk te voorzien van een eigen  
magazine.  

Voorzitter van de  
wijkvereniging Hans Mooi: ‘Ik 
vind het een prachtig magazine 
geworden met artikelen die ons 
een kijkje geven achter de scher-
men bij onze BUREN. Soms zelfs 
letterlijk een kijkje in de keuken. 
De gedachte achter dit  
magazine is verbinden en  
amuseren. En voor het actuele 

nieuws? Houd dan onze website  
www.zuiderburen.nl in de gaten. 
Ik hoop dat je even enthousiast 
bent over BUREN als het bestuur 
van de wijkvereniging.’ 

In dit magazine gluren we bij 
buren, komen we er achter 
waarom nieuwe buren voor onze 
wijk kiezen en hoe je een  
straatvereniging opzet. En wie is 
toch dat bekende gezicht in de 
wijk?  Bij deze bedanken we alle  
BUREN die het hebben 

aangedurfd om aan deze eerste 
uitgave mee te werken!  Want 
jullie inbreng hebben we nodig. 
Misschien staan we de volgende 
keer wel bij jou voor de deur! 

We wensen al onze buren veel 
leesplezier!  

Tips, reacties of aanmelden voor 
een rubriek? Heel graag! Stuur 
gerust een mail naar redactie@ 
wijkverenigingzuiderburen.nl

Colofon

BUREN 
is een uitgave  
van  
Wijkvereniging  
Zuiderburen.

Verspreiding
Huis aan huis in  
Zuiderburen

Oplage 
2500

Redactie en  
fotografie
Thamara  
Kloosterman,  
Linda Jansen  
en Jos Bakker

Vormgeving  
en opmaak
MetJos  
Marketing  
& Design

Drukker
Slimdruk  
Leeuwarden

Vragen of
adverteren?
redactie@ 
wijkvereniging 
zuiderburen.nl
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Zes dagen per week, 180 keer 
per dag, belt hij aan bij mensen 
in onze wijk. Zo’n 300  
wijkbewoners hebben zijn  
telefoonnummer. Wie is deze  
jongeman? En wat vindt hij van 
onze wijk? Genoeg redenen om 
de serie bekende gezichten te 
starten met:  
pakketbezorger Jeroen.

Er staat een enthousiaste  
jongeman met een oranje jas en 
brede grijns voor de deur.  
Vandaag komt hij zijn verhaal 
brengen. Hij neemt het H&M 
pakket voor de afwezige  
overbuurvrouw direct even mee.

Cambuurroute
‘Zes jaar geleden begon ik als 
“zelfstandige” bij PostNL. Met 
mijn Volkwagen Caddy was ik 
voornamelijk te vinden in de wijk 
rondom mijn cluppie’. Drie jaar 
later werd hij gevraagd om de 
Cambuurroute in te ruilen voor 
Zuiderburen en Techum. 
Jeroen gaf eerlijk toe best  
bevooroordeeld te zijn. ‘Kouwe 
kak dacht ik; het zal nooit zo 
gezellig worden als rondom het 
Cambuurstadion’. Gelukkig was 
het tegendeel waar. ‘De mensen 
zijn hier heel hartelijk! Ik zou  
stuiteren in mijn bus als ik alle 

BEKENDE  
GEZICHTEN

koffie aan zou nemen.’
Deze koffie krijgt hij vooral 
aangeboden in de drukke  
kerstperiode. Dit is een periode 
dat mensen hem van vroeg tot 
laat zien zwoegen met zijn  
pakketten. Soms wel 300 per 
dag! In de zomer kan hij zijn 
brood wel thuis laten, want dan 
wordt hij rijkelijk voorzien van ijs,  
cola en vers barbecuevlees.

‘Ik ben al drie keer gebe-
ten door een hond, maar 
bang? Nee, ik heb thuis 
een vogelspin.’

Contact met bewoners
Het contact met sommige  
bewoners is zelfs zo goed dat 
hij op zijn vrije zondag wel eens 
afspreekt om rustig verder te 
praten. 

Jeroen Rijpma
30 jaar
Getrouwd
3 kinderen

pakketbezorger

‘De grootste grappen-
makers wonen op de 
Moleplaat, ik noem geen 
namen maar als ze dit 
lezen weten ze wel wie ik 
bedoel.’

Helemaal voor ons
Inmiddels is door het  
toegenomen aantal pakketten 
zijn Volkswagen Caddy ingeruild 
voor een Volkswagen Crafter. 
Deze is verbreed, verhoogd en 
verlengd. Om dezelfde reden 
is zijn gebied beperkt tot enkel 
Zuiderburen. Wij hebben Jeroen 
nu dus helemaal voor onszelf!

TIP van Jeroen!

Laat je pakket bij de  

Jumbo afleveren als je op de 

afleverdatum niet thuis bent. 

Zo vliegt Jeroen nog sneller 

door de wijk.



Heb je ook een favorie-
te plek in de wijk? Tip de 
redactie via redactie@wijk- 
verenigingzuiderburen.nl

TIP van Jeroen!

Laat je pakket bij de  

Jumbo afleveren als je op de 

afleverdatum niet thuis bent. 

Zo vliegt Jeroen nog sneller 

door de wijk.

MIJN PLEK
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VAN HET
WIJKPANEL
Het is al even geleden dat de 
laatste Zuiderbulletin  
uitgegeven werd met daarin de 
informatie vanuit het wijkpanel. 
Daarom een korte terugblik van 
het wijkpanel op 2015 om  
vervolgens te kijken naar de 
plannen voor dit jaar.

Terugblik 2015 

Aanlegplaatsen 
In 2015 heeft het wijkpanel 
gekeken hoe er aanlegplaatsen 
gemaakt kunnen worden voor 
wijkbewoners die niet bij de  
eigen woning kunnen  
aanleggen. Deze realisatie van 
aanlegplaatsen blijkt een zeer 
kostbare aangelegenheid.  
Hierdoor heeft het wijkpanel 
moeten besluiten dit plan niet 
verder te ontwikkelen.

Bankjes en vissteigers 
Samen met de hengelsport- 
vereniging Leeuwarden is het  
wijkpanel bezig om een  
geschikte locatie te vinden voor 
de vissteigers. Het wijkpanel is in 
overleg met de gemeente voor 
bankjes die daar dan geplaatst 
worden.

Hondenlosloopgebied 
Vorig jaar kwam er vanuit de 
gemeente een voorstel tot de 
aanleg van een hondenlosloop-

gebied. Dit verzoek kwam bij 
de gemeente vanuit Hempens/
Teerns. Aldaar kon men geen 
geschikte locatie vinden  
waardoor Zuiderburen werd  
benaderd. Het voorstel was om 
een terrein aan te leggen  
achter het schelpenpad langs de 
bosschages op het veld onder 
de hoogspanningsmasten. Na 
plaatsing bleek de locatie te zijn 
gewijzigd en het losloopgebied 
is daardoor nu duidelijker  
zichtbaar dan voorzien.



PENNINGMEESTER

Het bestuur van de  
wijkvereniging zoekt een  
penningmeester! Ben je  
accuraat en heb je een  
financiële achtergrond? Lees 
dan verder!

De taken van de penningmeester 
zijn o.a.: het opstellen van be-
grotingen, aanvragen van subsi-
dies, declareren van uitgaven en 
het verantwoorden en de ver-
werking van gemaakte kosten, 
ontvangsten en uitgaven. Daar-
naast woon je de bestuursverga-
deringen bij. Reageren kan via:
hgmooi@xs4all.nl 

WEBREDACTEUR

Voor de website zuiderburen.nl 
zoeken wij een webredacteur! 
Houd je van sociale media en 
online communicatie? Dan zijn 
we op zoek naar jou! 

Als redactielid denk je mee over 
de invulling van de website en 
ga je actief op zoek naar onder-
werpen en thema’s. De redac-
tie komt één keer in de vier 
weken samen voor overleg. Bij 
het overleg stem je af wat je wel 
en niet op de site plaatst.  
Reageren kan via: redactie@ 
wijkverenigingzuiderburen.nl

WIJKFEEST 

De werkgroep van het wijkfeest 
zoekt vrijwilligers! Ben je  
enthousiast en vind je het leuk 
met ons mee te denken? Word 
dan lid van onze werkgroep!

De leden van de werkgroep 
hebben bepaalde aandachts-
gebieden. Dit zijn oa: volleybal, 
horeca, talentenjacht, vrijdag-
middagactiviteit, communicatie, 
penningen en opbouwteam. Dit 
is een dynamisch geheel en is 
ieder jaar anders. Ook is er veel 
ruimte voor eigen inbreng.
Reageren kan via: wijkfeest@
wijkverenigingzuiderburen.nl

VACATURES

WIL JIJ JE 
INZETTEN VOOR 
DE WIJK?

Kijk voor de volledige vacaturetekst op de  
website www.zuiderburen.nl

In 2016 

Speelveld 
Dit jaar staat het opknappen van 
het centrale speelveld bij  
Márkant op de agenda. Het  
wijkpanel is in overleg met 
de gemeente over het droger 
krijgen van de strook langs het 
fietspad zodat het veld beter te 
gebruiken is.

Groen Drachtsterweg 
De gemeente is bezig met een 
voorstel voor “groen” langs de 
Drachtsterweg: vanaf de  
Wâldwei tot de afslag  
Zuiderburen. Dit deel van de 
Drachtsterweg hoort een open 
landschappelijk karakter te 
houden. In samenspraak met de 
gemeente probeert het wijkpanel 
een meer groene entree te  

maken richting onze wijk en 
tevens richting stad.

Tweede trimvoorziening
Voor 2016 staat een tweede 
trimvoorziening gepland. Het  
wijkpanel kijkt naar een  
geschikte locatie en welke  
sporttoestellen daar geplaatst 
kunnen worden.

Kom naar de wijkconferentie 
Tot slot nodigt het wijkpanel de 
wijkbewoners graag uit voor de 
wijkconferentie die in het voor-
jaar wordt gehouden in Márkant. 
Datum en tijdstip zullen ruim op 
tijd op het Matrixbord kenbaar 
worden gemaakt.
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ACTIVITEITEN
In en rond wijkcentrum 

Markant

Fun2Fit Club

Hardlopen door de wijk

Streetdance - Dance-Up

Looptraining (binnen)

Peuterdans

Yoga

LaBooca - Dance-Up

----

Pianolesssen

Loft  (Koor)

Gitaarles

Dwarsfluitles

----

Biljarten

Quiltkoffer

Tienerclub (Wellzo)

Meidenclub (Wellzo)

Meer informatie:
www.zuiderburen.nl/

agenda

 

Meer informatie:  
Facebook.com/ 
pianolessenadryhoutsma  
of via tel. 06-28 62 74 92. 
Een gratis proefles is mogelijk! 

Levenslang plezier
Met enthousiasme en vanuit 
passie voor muziek en de piano, 
laat ze haar leerlingen kennis-
maken met de verschillende 
soorten muziek die je op de 
piano kunt spelen.  ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat muziek maken 
positieve invloed heeft op de 
ontwikkeling van kinderen en 
levenslang plezier geeft.’            

PIANOLES

Pianolessen van Adry Houtsma 
Adry Houtsma geeft op woens-
dag- en vrijdagmiddag pianoles 
in wijkgebouw Markant aan 
leerlingen tussen de 5 en 75 jaar 
oud. Van beginners tot gevor-
derden.  

‘Plezier bij muziek maken staat 
altijd voorop en ik houd re-
kening met ieders muzikale 
voorkeur.’

Zelf speelt Adry vanaf haar  
achtste al piano. Na het conser-
vatorium is ze les gaan geven 
aan de muziekschool en daarna 
bij Kunstencentrum Parnas.  
Sinds drie jaar geeft ze als  
zelfstandige les. 



Hallo, wij zijn jongerenwerkers 
van WELLZO en we organiseren 
de volgende activiteiten in  
Màrkant:

Maandagmiddag 15.00-17.00 

Tienerclub 
voor alle jongeren van 
groep 6 t/m 8

Donderdagmiddag 15.00-17.00 

Meidenclub 
voor alle meiden van 
groep 6 t/m 8 

Je kunt er van alles doen, zoals 
spelletjes op de Xbox,  
tafelvoetbal en andere  
gezelschapsspelletjes. Ook mag 
je zelf leuke activiteiten  
bedenken. Lijkt dit je leuk?  
Kom dan gezellig langs!

Zou je het leuk vinden als we op 
woensdagavond weer open 
gaan voor jongeren van de 
middelbare school? Neem dan 
contact op met Arnold Jorna: 
06-22553586 of 
a.jorna@wellzo.frl

Tot snel!
Arnold, Esmé, Frank, Maaike en 
Pieter Jissel

YOGA

Yogadocente Tamara van der 
Schaaf:
‘Yoga is voor mij de basis. Het is 
mijn vertrekpunt en laat mij elke 
keer nieuwe dingen zien. Het is 
voor mij spelen en ontdekken 
tegelijk.’ 

Symbool voor het leven
De yogamat staat symbool voor 
het leven zelf. Hoe sta ik er op 
of erin? Wat laat het mij zien? 
Waar liggen mijn grenzen en 
hoe ga ik er mee om? Kan ik 
helemaal aanwezig zijn met wat 

Ook meedoen aan Yoga?
Dit kan op dinsdag om 10.00 
uur of op woensdag om 09.00 
uur in Màrkant.
Je krijgt zes proeflessen voor  
€30,00.

zich voordoet en wat ik voel en 
ervaar? Daarnaast sta ik dankzij 
yoga steviger, gelukkiger in het 
leven omdat ik mijn balans heb 
gevonden. 

‘Met twee voeten op de aarde 
en met mijn hoofd in de 
wolken.’

WELLZO

Reacties van Yoga-cursisten: 
Het is lekker voor mijn rug. Yoga 
is voor mij een rustpunt. Het is 
ontspannen door inspannen.
Ik heb een uur de tijd voor 

mezelf. Door Yoga maak ik beter 
onderscheid in wat belangrijk is.
Ik voel me sterker; geestelijk en 
lichamelijk. 
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Henry: ‘In het originele  
recept  maak je  kwe  
pisang met het beslag  
gevouwen in   
bananenbladeren.  
Je kunt in plaats daarvan  
ook doorzichtig  
keukenfolie gebruiken,   
30 minuten stomen!’

PAASRECEPT 
UIT EIGEN WIJK
Een eitje koken voor een paasontbijt kan  
elke Zuiderbuur!  
Maar wat eten we in Zuiderburen nog  
meer met Pasen? We vroegen het aan 
Zuiderbuur Henry Vossen. Zijn  antwoord: 
Kwe Pisang, heerlijk Indonesisch  
bananengebak. Henry maakte het gerecht 
en verklapte zijn recept.

Benodigheden

150 gr    rijstmeel
75 gr       suiker
2 zakjes  vanillesuiker
700 cc    kokosmelk
½            theelepel zout 
1              pandanblad
75 gr       hunkwee meel

Henry Vossen
Langesan

kookliefhebber

Bereidingswijze 
1) Snij de bakbananen in stukken. 

2) Meng de rijstmeel, suiker, kokos-
melk, zout en het pandanblad.

3) Kook en roer totdat het beslag  
dik wordt. 

4) Haal de pan van het vuur maar  
laat het beslag niet afkoelen. 

5) Voeg de hunkwee beetje bij  
beetje toe en blijf roeren.

6) Optie 1: Ovenschaal. 
Bedek de bodem met beslag,  
stukjes banaan en dan weer  
beslag erover. 20/30 minuten in 
stoomoven. Gebak in stukken  
snijden. 

Optie 2: Kleine kopjes/ 
schaaltjes. Een lepel beslag,  
stukjes banaan en dan weer  
een lepel beslag. 20/30 minuten  
in stoomoven of stoompan.



PAASEIEREN  
ZOEKEN

Tip van Henry:  
Geen stoomoven/ 
stoompan?  Neem een  
ruime pan met kokend wa-
ter. Leg er een metalen zeef/
vergiet in (die het water niet 
raakt!), doe daar de kopjes/ 
pakketjes  in en sluit af met 
een deksel ingepakt in een 
theedoek zodat de stoom 
niet kan ontsnappen.

De middag start met een  
voorprogramma in Màrkant. 
Daarna gaan de kinderen in 
twee groepen op zoek naar 
paaseieren die rond Màrkant 
verstopt zijn. Het vinden van 
gekleurde eieren of het  
gouden ei levert na afloop 
een leuke prijs op! 

Zaterdag 26 maart 
14.00 uur, Màrkant, Wite Mar 7
Entree gratis, opgave vooraf niet nodig
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GLUREN IN ZUIDERBUREN

Ken jij dit huis aan de  
Moleplaat? Vanuit de straatkant 
een muur met een deur. Welke 
buren wonen daar en wat zit er 
achter die muur verscholen? De 
redactie belde aan en ontdekte 
een prachtige woning en  
ontmoette zeer hartelijke  
bewoners: ‘Koffie, thee,  
appelkruimeltaart?’ 

Sinds 2004 wonen Arjen en 
Jenny Borduin aan de Moleplaat 
in Zuiderburen.  ‘Wij kwamen in 
Zuiderburen terecht omdat op 
de kavels van de Moleplaat vrij 
gebouwd mocht worden. Wat 
we zo mooi vinden aan  
Zuiderburen is de ruimte en de 
waterrijke omgeving. Je woont 
buiten maar ook dicht bij de 
stad. Jong en oud wonen hier 
samen en als je er wat langer 
woont zie je de jeugd hier  
opgroeien.’ 

Één grote ruimte
Het huis is ontworpen door hun 
eigen zoon: Henri Borduin van 
Borduin Architecture. ‘Onze 
zoon Henri is architect en heeft 
dit huis voor ons ontworpen. Als 
ouders én opdrachtgevers was 
dat heel spannend en speciaal. 
’De woning bestaat uit één grote 
ruimte waarvan je de kamers 
kunt sluiten door middel van 



grote schuifdeuren. Wanneer je 
binnenstapt sta je meteen in een 
ruimte die grenst aan het grote 
keukenblok in het midden van de 
woning. 

‘Wonen doe je binnen’

Daarachter staat een lange  
eettafel en bevindt zich een 
groot raam met uitzicht op de 
tuin ‘Het mooiste plekje van de 
woning is bij de eettafel, als we 
visite hebben zitten we ook altijd 
hier. Onze kleindochter, ons 
neefje of andere kinderen spelen 
dan in de ruimte van de entree 
aan de andere kant van het  
keukenblok.’ 

Watervallen
Het dak bestaat voor delen uit 
ramen met spiegels. De spiegels 

zorgen voor licht, afhankelijk 
van de stand van de zon heb 
je prachtige lichtstrepen door 
de woning. De spiegels zorgen 
daarnaast ook nog voor andere  
speciale effecten. ‘Als je vanuit 
de entree naar boven kijkt naar 
het glazen dak zie je de boom 
die vóór het huis staat. En als het 
onweert zie  je overal lichtflitsen.’

‘Iedereen die langs dit huis 
loopt heeft er een mening 
over.’ 

Nog meer bijzonderheden kun-
nen we buiten zien, in plaats van 
regenpijpen zijn er zes spuwers. 
Het water stroomt dus als een 
waterval naar beneden. ‘Als je 
niet oplet heb je zo een plens 
water in je nek.

Elektriciteitshuisje
De reacties op de woning  
verschillen. Mensen vinden het 
mooi, bijzonder of het doet hun 
denken aan een bunker of elek-
triciteitshuisje. ‘Iedereen heeft 
er een mening over. De mensen 
die voor het eerst binnenkomen 
staan altijd even stil in de hal. De 
reacties ‘Wat een ruimte!’  en  
‘Veel lichter dan ik dacht!’

Er is goed nieuws voor iedereen 
die zelf de sfeer wil proeven. 
‘Buren mogen gerust aanbellen 
om even binnen te kijken hoor!’



Verwacht 
u iets moois?

Ik bied één op één 
kraamzorg, 

betrokken en deskundig.

Meer weten?
www.anitakraamzorg.nl



In deze rubriek zetten we 
mensen in beeld die actief zijn 
in de wijk. Sinds 2008 is Karin 
vrijwilliger bij de wijkvereniging 
Zuiderburen. Tijd om haar eens 
in the picture te zetten!

Wat was je drijfveer om actief te 
worden in de wijk?
Ik zag in 2008 een oproep om 
mee te helpen het wijkfeest 
te organiseren. Ik mag graag 
meedenken over leuke  
activiteiten en ik wilde graag 
mensen in de wijk leren kennen. 

Wat heb je de afgelopen acht 
jaar gedaan bij de vereniging?
Ik heb in de toenmalige  
activiteitencommissie gezeten; 
de intocht van Sinterklaas, het 
wijkfeest, pasen, de  
kinderkledingbeurs en ook een 
bingo. Sinds drie jaar ben ik ac-
tief in de webredactie en verzorg 
de communicatie, er is een  
nieuwe huisstijl gekomen voor 
de wijkvereniging: een nieuw 
logo en een vernieuwde website. 

Wat zijn de voornaamste 
werkzaamheden in de  
webredactie?
De webredactie heeft actief 
meegedacht aan de vernieuwde 
website. Wat hebben we nodig 

op de website, wat nemen we 
mee van de oude website en 
wat is toekomstbestendig? De 
website zelf is ontwikkeld door 
een bedrijf en de medewerkers 
van de webredactie hebben een 
opleiding gehad hoe de website 
te gebruiken. We zijn nu vooral 
bezig met nieuwe items op de 
website te plaatsen. Ook zoeken 
we actief naar onderwerpen en 
krijgen we via ons e-mailadres 
informatie binnen. 

Wat is het leukste aan vrijwilliger 
zijn bij de wijkvereniging?
Het leukste is het meedenken 
hoe informatie op een goede 
manier bij de bewoners van  
Zuiderburen komt zodat het 
positief is en verbindt. 

Wat ga je missen als je zou  
stoppen als vrijwilliger?
Als ik zou stoppen zou ik de  
gezelligheid missen. Het is heel 
gezellig met elkaar op  
vergaderingen en je hebt 
toegang tot heel veel informatie. 
Het werken als vrijwilliger zorgt 
voor een grotere verbinding met 
de wijk.

Wat zou mooi zijn voor de wijk?
Ik zou het heel mooi vinden als 
er een oude kern zou zijn waar 
alles zich omheen afspeelt. Zoals 
een dorp dat ook heeft met een 
kerk waar de rest van het dorp 
omheen gebouwd is. Zo’n kern 
zou in de wijk voor verbinding 
zorgen. 

Tot slot: wat vind je het leukst 
aan Zuiderburen?
Ik vind Zuiderburen een hele 
mooie open wijk. Aan de  
Langesân heb je water voor huis 
en bos achter huis. Ook heb je 
prachtige luchten door het open 
karakter van de wijk, je kunt heel 
ver kijken en de  
weersomstandigheden zien. 

Karin van der Werff
Langesân
Vrijwilliger Webredactie

De webredactie heeft een va-
cature (zie pag. 9). Wat maakt 
iemand geschikt voor de  
webredactie? 
Karin: ‘Als webredacteur weet 
je hoe een website werkt, heb 
je gevoel  voor Social Media, 
een vlotte schrijfstijl en feeling 
voor het juiste nieuws voor de 
bewoners van Zuiderburen.’ 
De webredactie bestaat nu uit 
drie personen: Erwin voor het 
technische gedeelte van de 
website en Kim en Karin voor 
de inhoud. 

‘We vergaderen één keer per 
vier weken waarin we de  
inhoud van de website  
bespreken. De vergaderingen 
duren meestal een uur.’

IN THE  
PICTURE
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STRAAT-
PRAAT
Een straat waar jaarlijks 
verschillende acviteiten worden 
georganiseerd door een heuse 
eigen straatvereniging! Straat-
bewoners kunnen een  
lidmaatschap afsluiten en 
betalen een jaarbedrag.  
Ook kan er per acviteit worden  
ingeschreven. Met als klapper 
de altijd gezellige zomerse  
barbecue met grote opkomst. 
Hoe pakt deze straatvereniging 
het aan en wat is het geheim 
achter dit succes? 

Als we het hebben over het 
geheim van het succes van 
de straatvereniging schiet het 
bestuur van de vereniging, Clau-
dia, Anneke en Esther meteen in 
de lach. En daarmee verklappen 
ze direct het geheim.

 ‘Gezelligheid en veel lol 
met elkaar, dat is het be-
langrijkste’

Na een geslaagde straatbarbe-
cue in 2012 is geïnventariseerd 

bij de straatbewoners of ze 
interesse hebben in meer  
terugkerende activiteiten.  En 
dat was er. De straatvereniging 
was een feit. Een fantastische 
start met een ledenaantal van 28 
huishoudens. 

‘Een tasje met lekkers aan 
je deur, dat is toch lekker 
thuiskomen.’

Van kerstborrel tot straatsale 
De activiteiten met de meeste 
deelnemers zijn toch ieder jaar 
weer de barbecue, het  
paaseieren zoeken en de kerst/
Nieuwjaarsborrel. Claudia: ‘Met 
Sinterklaas hangen we voor de 
mensen die lid zijn een tasje aan 
de deur met lekkers of maken 
we een gedicht. Dat is toch leuk 
thuiskomen tijdens de donkere 
dagen?’ Ook andere activiteiten 
worden goed bezocht, zoals 
vogelhuisjes schilderen en  
kerststukjes maken. Kinderen 
konden deelnemen aan een 
zeskamp en er kwam een echte 

straatsale waar spullen werden 
verkocht en geruild. 
‘Straatgenoten komen ook zelf 
met creatieve ideeën bij ons’, 
vertelt Esther. “We hebben een 
buurvrouw die fantastisch kan 
mozaïeken. Wij sturen per mail 
een uitnodiging naar alle  
straatgenoten en tegen een klein 
bedrag kunnen ze op een paar 
meter van hun huis een avondje 
mozaïeken.” 

Sociale betrokkenheid
Het doel van de vereniging is om 
het contact tussen de  
straatbewoners te bevorderen. 
Als je elkaar kent, wordt de 
drempel ook lager om hulp te 
vragen als je dat nodig hebt. 
Anneke: ‘Sociale betrokkenheid 
is heel belangrijk.’ 



‘Tijdens de gladheid of als  
iemand ziek is, doen we bood-
schappen voor elkaar.’ 
Ook nieuwe bewoners  
verwelkomen we met een  
kleinigheidje en nodigen we uit 
voor de volgende activiteit. Zo 
bieden we ze een laagdrem-
pelige mogelijkheid om  
straatgenoten te ontmoeten.’

‘Als je elkaar kent, vraag je 
ook sneller om hulp’

Een straatvereniging beginnen?
Naast alle gezelligheid, moet het 
ook zakelijk aangepakt worden. 
‘De basis moet goed zijn”, 
vertelt Claudia. “De  
straatvereniging heeft een eigen 
emailadres, Facebookpagina en 
bankrekeningnummer. Het is 
in het begin investeren om alle 
emailadressen te verzamelen. 
Daarna is het een kwestie van 
acviteiten organiseren en kijken 
wat aanslaat.”  
 

Do’s
•	 Tijdens activiteiten vragen waar de interesse 

ligt voor een volgende activiteit.
•	 Buren vragen elkaar uit te nodigen.
•	 Voor activiteiten niet te hoge prijzen vragen.
•	 Activiteiten gericht op kinderen doen het 

goed.
•	 Facebook straatpagina beginnen.
•	 Spontane inbreng van buren mogelijk maken 

en faciliteren in de organisatie.

Don’ts
•	 Per e-mail vragen wat 

de straatgenoten leuk 
vinden.

•	 Vaak langs de deuren met 
vragen over activiteiten.

•	 Elke maand een activiteit, 
één keer per kwartaal is 
voldoende.

•	 Zelf geld voorschieten 
voor activiteiten.

Een vraag stellen aan 
Straatvereniging de Zijlroede? 
dat kan via:  
buurtzijlroede@gmail.com

Esther, Anneke en Claudia
Zijlroede
Straatvereniging
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Zuiderburen heeft gemiddeld zo’n 
1400 advertenties op internet met 
spullen die worden aangeboden. 
Wat verkoopt men zoal en wat is de 
link met Zuiderburen?  
De redactie zocht het uit!

Centaur, polyester zeilboot 
‘Een snelle, open zeilboot die met gemak een Valk inhaalt. In de  
omgeving van Zuiderburen kun je heerlijk zeilen. We (onze dochters)  
hebben zo’n acht jaar veel plezier gehad van deze boot. Nu wonen ze ver 
buiten Friesland en wordt de boot te weinig gebruikt. Met pijn in ons hart 
verkopen we hem graag aan een enthousiaste watersportliefhebber. Een optie 
kan ook zijn koop met gebruik van de bootlift in ons haventje (eigen ligplaats).  

Gelt en Ans Glas
Frouwesân

Bieden

Te koop in 
Zuiderburen



Trouwjurk 
‘In juni 2015 droeg ik 
op onze bruiloft deze 
prachtige prinsessen-
jurk van Enzoani.  
De jurk in maat 36 is 
van kant en heeft veel 
tule en een 
waanzinnige sleep! 
De sluier is lang en 
van kant met kleine 
glittertjes erop. Deze 
prinsessenjurk  
verdient een  
volgende  
stralende  
bruid!’

Naoorlogse fauteuil 
‘Deze robuuste fauteuil is bij het  
huwelijk van mijn ouders aangeschaft. In die 
tijd een dure investering, maar je kocht toen 
meubels voor de rest van je leven. Vandaar ook 
een eikenhouten frame met handmatig gestoken 
afbeeldingen. Ze zijn één keer gerestaureerd en 
hebben een nieuwe bekleding gekregen. Ze staan 
bij ons op zolder, maar misschien 
kunnen we er  
iemand anders blij mee maken.’

Piano
‘In 2006 verhuisden wij naar Zuiderburen. We kwamen 
uit een kleine tussenwoning en de woonkamer in 
onze nieuwe woning aan de Langesân leek dan ook 
gigantisch! We zochten een mooi meubelstuk voor 
het opvullen van de ruimte. Mijn broer uit  
Nijmegen heeft toen als verrassing deze piano voor 
ons geregeld. Een hele leuke verrassing en we waren 
er heel blij mee! De piano heeft bijna tien jaar in onze 
woonkamer gestaan. Het afgelopen jaar hebben we 
de benedenverdieping een metamorfose gegeven en 
nu past de piano niet meer in ons interieur. We maken 
er graag iemand anders gelukkig mee. De vraagprijs? 
Hij mocht weg tegen een flesje wijn!’ Kees en Annamarie

Langesàn

Verkocht

Josée
Suder Stienplaat

€950,--

Herman 
De Leijen

Bieden



Dit magazine is met liefde 
en zorg opgemaakt  door &

Ook werken met Jos?
www.metjos.nl

Redactie,
Linda & 
Thamara,
dank voor de 
mooie
samenwerking!

marketing & design

Kapsalon Hier & Sa
... haar en zo

De Leijen 18, 8939 BC Leeuwarden (Zuiderburen)
Telefoon 06 - 10 60 08 80
www.kapsalonhierensa.nl  info@kapsalonhierensa.nl



‘We zijn verhuisd om  
praktische redenen en 
wonen nu dichter bij werk en familie. Omdat we 
graag een woning met vrij uitzicht wilden voldeed 
de Ytsjesân aan onze wens. Deze  
woning heeft een prachtig uitzicht aan de  
voorkant en het woont hier heel fijn. In  
vergelijking met de binnenstad van Sneek is het 
hier in Zuiderburen heerlijk rustig!’

‘We wilden graag een  
nieuwere woning en het 
liefst met vrij uitzicht. Aan 
het water wonen was geen vereiste, maar wel 
altijd een wens.  
In deze woning kwam dat allemaal samen. 
Daarnaast vinden we Zuiderburen één van de 
mooiere wijken van Leeuwarden.’

‘We zochten een woning aan het 
water. Daarom kozen wij voor 
Zuiderburen. Meer ruimte  
vonden wij ook fijn. Aan  
De Leijen wonen we vrij aan het 
water, hebben we nauwelijks  
onderhoud aan de tuin en meer 
ruimte in de woning. Tot nu toe 
bevalt dat heel goed!’

Wie: Theo, Henrieke, Eline, Lisanne en 
Alissa Rozema
Waar: De Leijen
Sinds: Januari 2016
Hiervoor: Westeinde, Leeuwarden

Wie: Bas Spek, Montse Zeilstra,  
Rik en Lauren
Waar: Ytsjesân
Sinds: Februari 2016
Hiervoor: Sneek 

Wie: Marije Meijer en Sjoerd  
van Hoek
Waar: De Leijen
Sinds: Januari 2016
Hiervoor: Techum

NIEUWE 
BUREN 
Regelmatig krijgen we  
nieuwe wijkbewoners. Waar 
komen ze vandaan en waarom 
kiezen ze voor Zuiderburen? In 
deze rubriek stellen een paar 
buren zich voor. 

Voor deze en alle andere 
nieuwe buren:  

WELKOM!

Ook werken met Jos?
www.metjos.nl



Op Jumbo Els Boek
kun je altijd rekenen!
De gezelligste supermarkt in de buurt 
Wij maken het onze klanten graag naar de zin. 
Met een gezellige winkel, een uitgebreid assortiment, 
de laagste prijzen en de beste service, maar ook 
door een bijdrage te leveren aan initiatieven en 
activiteiten in de buurt. Want het leven is meer dan 
boodschappen doen!

Hallo Zuiderburen!

Hallo
Els Boek

Jumbo Els Boek
Kruisdobbe 4 (Zuiderburen)
8939 BB Leeuwarden
els.boek@jumbosupermarkten.nl


