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VOORWOORD
Wanneer dit wijkmagazine bij jullie op de mat valt, is de lente 
net voorbij. Een periode waarin veel dingen groeien. Zo zijn alle 
buurtschappen weer een stukje gegroeid. De Klamp fase 1 krijgt 
steeds meer vorm en fase 2 wordt hard uit de grond getrokken. In 
Wiarda wordt ook nog volop gebouwd en is nu een prachtige steiger 
in de havenkom gerealiseerd. In Goutum-Súd is Noorderbreedte 
Jabikshof geopend en in Techum zijn nieuwe appartementen aan de 

Molkenkelder opgeleverd. 

Ook ons magazine is weer gegroeid! We hebben er al twee werkgroepen 
bij, deze editie de werkgroep Duurzaamheid en de volgende editie ook 
de werkgroep De Klamp. Hoe mooi is dat?! We hebben nu een vaste 
vulling van maar liefst zeven columnisten en daarnaast leveren zeven 
werkgroepen hun inbreng. Bovendien hebben we de vaste rubrieken 
‘De echte Zuidlander’ en ‘De Zuidlander ondernemer’. Ook het bestuur 
van het wijkpanel en het projectbureau komen in elke editie aan bod. 

Genoeg interessants om te lezen dus!

De andere kant van al dit moois is, dat we als wijkmagazine op de top 
van ons kunnen zijn aanbeland. Want groeien betekent ook grenzen 
aangeven. Met een zeskoppig team is een wijkmagazine van 48 pagina’s 
de max. Willen we dit kwaliteitsniveau behouden, dan hebben we echt 
versterking nodig! We zijn nog steeds op zoek naar versterking, onder 
andere voor de vormgeving, iemand die ons kan helpen bij coördineren 

en aanjagen van de redactionele en commerciële bijdragen

Zelfs op persoonlijk vlak blijven we groeien. Katolina wordt, rondom de 
tijd dat jullie dit lezen, voor de tweede keer moeder. Teresa heeft de 
liefde van haar leven gevonden. En ik ben geslaagd voor een pittige 

opleiding van een half jaar. Allerlei mooie ontwikkelingen dus. 

Blader vooral door naar de rest van het magazine, lees de verhalen en 
overdenk de columns. En ik blijf het herhalen: laat vooral weten wat 

jullie van het wijkmagazine vinden!

Veel leesplezier!

Groetjes, Joleijn

GRATIS APK BIJ 
ZOWEL KLEIN 
ALS GROOT 
ONDERHOUD!
Wij onderhouden uw auto volgens de voorschriften
van de fabrikant, met behoud van fabrieksgarantie.

Ook als lease/rijder kunt u bij ons terecht voor 
alle werkzaamheden aan uw auto. 

Onze vakkundige medewerkers zorgen met
actuele apparatuur en opleiding dat u mobiel blijft! . 

receptie@vakgarage-zweep.nl

U KUNT BIJ 
ONS TERECHT VOOR:

APK ALL-IN
VOOR MAAR 
€29,95

Verkoop

Reparatie

Onderhoud

Diagnose

Schadeherstel

WhatsApp: 06-27237595

www.vakgarage-zweep.nl

058 255 2153

Wartensterdyk 2a, 9005XS Wergea
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Werkgroep Verkeer

Recept: Frisse salade

Jeugdkrant de Zuidlanden
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Column Uitvaartverzorgster Berber
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Column Mindmentor Wiedia
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De échte Zuidlander:
Hans Tegelaar

Zuidlander ondernemer: 
Martha Buning

DE VOORDELIGSTE
ZONWERING VOOR
BINNEN EN BUITEN
ALTIJD TOT 40% GOEDKOPER!

Simon Vestdijkwei 3, 8914 AX Leeuwarden 
058 289 79 55 * info@solanowonen.nl

100% OP MAAT
SCREENS

AL VANAF
€99,95

HET MERK LUXAFLEX® ALTIJD MET 25% KORTING

VASTE MATEN OF MAATWERK VANAF €673,-

• ONLINEROLGORDIJNEN.NL
• ONLINEZONNESCHERMEN.NL
• SCREENSTOTAALSHOP.NL
• ROLLUIKENTOTAALSHOP.NL 
• HORRENTOTAALSHOP.NL
• GORDIJNENTOTAALSHOP.NL

Bestel online, kies voor GRATIS advies aan huis
of bezoek onze 400m2 showroom in Leeuwarden! 
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AAN de Zwettestraat 9!Openingsactie van 1 tot en met 30 maart! 

Witgoed met 
persoonlijke aandacht

W.A.S LEEUWARDEN
Zwettestraat 9
8912 AH Leeuwarden
E-mail: post@wasleeuwarden.nl
Tel.: 06 - 11 23 14 62

wasleeuwarden.nl

We worden 3 keer zo groot 

maar de persoonlijke aandacht 

blijft hetzelfde!

AAN de Zwettestraat 9!Openingsactie van 1 tot en met 30 maart! 

Witgoed met 
persoonlijke aandacht

W.A.S LEEUWARDEN
Zwettestraat 9
8912 AH Leeuwarden
E-mail: post@wasleeuwarden.nl
Mob.: 06 - 11 23 14 62 
wasleeuwarden.nl

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 17:00
Zondag Gesloten

We worden 3 keer zo groot 

maar de persoonlijke aandacht 

blijft hetzelfde!

AAN de Zwettestraat 9!Openingsactie van 1 tot en met 30 maart! 

Witgoed met 
persoonlijke aandacht

W.A.S LEEUWARDEN
Zwettestraat 9
8912 AH Leeuwarden
E-mail: post@wasleeuwarden.nl
Tel.:  058 - 216 43 73
Mob.:  06 - 11 23 14 62 
wasleeuwarden.nl

Openingstijden
Maandag Gesloten
Dinsdag 09:30 - 18:00
Woensdag 09:30 - 18:00
Donderdag 09:30 - 18:00
Vrijdag 09:30 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 17:00
Zondag Gesloten

We worden 3 keer zo groot 

maar de persoonlijke aandacht 

blijft hetzelfde!

 0611231462

UW WITGOEDSPECIALIST W.A.S
BESTAAT 10 JAAR!

W.A.S LEEUWARDEN

Dé INBOUWsPECIALIST

Ben jij de schakel tussen bewoners, 
projectbureau en de gemeente? Wil jij de wijk 

nog mooier maken? Dan nodigen we je van 
harte uit voor een kennismakingsgesprek! 

Het bestuur zoekt 
een secretaris!

Laat het ons weten via: 
bestuur@dezuidlander.nl

What’s in a name? 
Het Wijkpanel de Zuidlanden is de verzamelnaam van 
het bestuur, de werkgroepen en de commissies samen. 
Het bestuur is dus een onderdeel van het Wijkpanel. Om 
die reden is de naam “Wijkpanel” veranderd in “Bestuur 
van het Wijkpanel De Zuidlanden”.

Samenstelling bestuur
We willen als bestuur aangehaakt blijven en weten welke 
ideeën en wensen er in de wijk zijn. Om de lijnen tussen 
het bestuur en de buurtschappen kort te houden, zijn 
buurtschap overstijgend diverse werkgroepen actief. 
In elke werkgroep zit ook een bestuurslid. Hierdoor 
ontstaat een goede verbinding en wordt er optimaal 
gebruik gemaakt van elkaars kennis en kunde. 

Werkwijze 
Het is de bedoeling en onze visie, dat de communicatie 
met de gemeente zoveel mogelijk via het bestuur 
loopt. De werkgroepen in de wijken zijn het eerste 
aanspreekpunt voor de bewoners en via hen komt 
alles vervolgens bij het bestuur terecht. De gemeente 
heeft dan één vaste gesprekspartner. Dat voorkomt 
verdeeldheid en verwarring. De terugkoppeling vanuit 
de gemeente gaat vervolgens via het bestuur naar de 
werkgroepen, die op hun beurt de bewoners informeren. 

Korte en lange termijn visie
Door de eerder gehouden enquête, weten we wat jullie 
belangrijk vinden. Wat jullie beweegt en motiveert 

en wat de interesses en belangen zijn. De gegevens 
uit de enquête gaan we - in overleg met jullie en de 
werkgroepen - voor de gehele wijk en per buurtschap 
omzetten in een lange en korte termijn visie. 

Contact
Onze wijk bestaat overwegend uit jonge gezinnen. Zij 
zijn bekend met sociale media en hebben toegang 
tot allerlei communicatie kanalen. Maar er zijn ook 
bewoners die wat minder digitaal vaardig zijn. Ook daar 
gaan we graag het gesprek mee aan en horen we hoe 
de communicatie beter kan. Recent is de vernieuwde 
website www.dezuidlander.nl actief geworden. Daar 
vind je allerhande informatie. Lees meer in het artikel 
verderop in het magazine. 

Heb je vragen en/of suggesties, het bestuur is bereikbaar 
via bestuur@dezuidlander.nl

WIJKPANEL
Wist je dat er in onze wijk zo’n 70 vrijwilligers zijn die zich dagelijks inzetten om de Zuidlanden 
veiliger, schoner, duurzamer en dus leefbaarder te maken? Talloze activiteiten worden jaarlijks 

georganiseerd waarbij vele wijkbewoners elkaar ontmoeten en verbinding ontstaat. Het bestuur 
faciliteert, en het uitgangspunt op initiatieven is ‘Ja, tenzij…’. Als iets niet kan, kijken we graag 

verder naar wat er dan wel kan. In elk geval moeten de bewoners erop kunnen vertrouwen dat elke 
vraag, suggestie en/of voorstel door het bestuur wordt behandeld en er altijd een reactie volgt.

“ALS BESTUUR ZIJN WE 
GRAAG DE SCHAKEL TUSSEN 
BEWONERS, PROJECTBUREAU 

& GEMEENTE”
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De ontvangst thuis bij Martha is hartelijk. Martha blijkt 
een open en sprankelende persoon. Ze woont op 
een prachtig plekje aan het water in Wiarda. Samen 
met man en zoon van net 18. Hun dochter van 20 is 
uitwonend student. Sinds vier jaar woont het gezin in 
Wiarda, daarvoor gedurende 20 jaar in Goutum. 

Verandervaardiger
Martha vertelt dat ‘Gelukwerkt’ een bedrijf is dat 
organisaties begeleidt en traint om verandervaardiger 
te worden, onder andere door ook aandacht te 
besteden aan werkgeluk. Wat een bedrijf uiteindelijk 
ook effectiever en succesvoller maakt op tal van vlakken. 
Slimmer én leuker werken, dat is het doel!

Persoonlijk werkgeluk
Na 20 jaar voornamelijk als HR adviseur bij verschillende 
bedrijven te hebben gewerkt, was het tijd voor iets 
nieuws. Martha kwam via een scrum-workshop,  
gegeven door Annemieke, in contact met haar. Het 
klikte dermate goed dat ze korte tijd later (2014) 
samen hun bedrijf opzetten, wat eerst scrum.frl werd 
genoemd. Persoonlijk vond Martha hier wat ze zocht 
voor haar werkgeluk: samenwerking, co-creativiteit en 
autonomie. 

Mensen zelf meer werkgeluk laten creëren
Martha vertelt dat ze mensen leren hoe ze zelf 

meer werkgeluk kunnen creëren. “Je kunt zelf veel 
meer veranderen dan je denkt”. Ze is echt van ‘het 
positieve’, zegt ze. Overal is iets positiefs uit te halen. 
Ze gelooft dat veranderingen op kleine schaal al een 
enorm effect kunnen hebben. Iedere werknemer 
kan zelf stappen hierin zetten en heeft hier een eigen 
verantwoordelijkheid in. Dit is wat ze actief probeert over 
te brengen. Eén van de instrumenten die ze hiervoor 
gebruikt, is de ‘gelukkig werken piramide’. Een mooi 
en laagdrempelig instrument, dat iedereen begrijpt en 
altijd een aanleiding geeft om het gesprek aan te gaan.

ZUIDLANDER ONDERNEMER:
MARTHA BUNING

Ditmaal is Martha Buning geïnterviewd. Zij vormt samen met Annemieke Mintjes het 
duo achter ‘Gelukwerkt’, een succesvolle onderneming op het gebied van wendbaar 
werken en werkgeluk. Op de website staat vermeld: “Het is onze ambitie dat werk in 

grote(re) mate bijdraagt aan het levensgeluk van medewerkers in organisaties in Noord-
Nederland”. Interessant!

Veranderen op cultuur
Wanneer bedrijven dingen willen veranderen, gaat het 
vaak over de structuur, maar op de cultuur wordt niet 
gelet. Maar juist dat is erg belangrijk. Mensen werken 
graag ergens waar ze zich verbonden voelen met elkaar 
en met het bedrijf, waar een goede sfeer is en humor 
een plek heeft. Mensen willen graag waardering, plezier 
en voldoening in hun werk. 

Game
Martha en haar collega werken onder andere met de 
serious-game ‘Pico the Game’. Deze game is speciaal 
voor hun bedrijf ontwikkeld. Het betreft een escape-
game voor teams. Superleuk om te doen en het geeft 
op een speelse manier veel informatie en inzichten 
over het functioneren van een team. De game is dan 
het startpunt van een ‘reis’, een traject waarin intensief 
wordt gewerkt richting een ‘dreamteam’. 

Boek
De corontatijd heeft, mede door het thuiswerken, de 
bewustwording op het vlak van werkgeluk vergroot. 
Martha en Annemieke schreven daarom samen met 
Matthijs Steeneveld in die periode speciaal een boek over 
hybride werken genaamd: ‘Hybride bijeenkomsten’. Om 
ook online bijeenkomsten zo sprankelend en effectief 
mogelijk te laten zijn. Dit blijft goed bruikbaar, omdat 
nu vaker gelijktijdig met thuiswerkende- als met op 
kantoor werkende collega’s gewerkt wordt.

Bezige bij
Een bezige bij dus, die Martha. En ook in haar eigen 
leefomgeving is ze actief. Ze richtte samen met 
buurvrouw Olga de Pluktuin Wiarda op. En ze is op 
moment van schrijven actief voor de buurtcommissie 
bij de opening van de havenkom van Wiarda. 

Martha vertelt dat ze haar eigen (werk)geluk gevonden 
heeft en straalt dat ook uit. Dat je maar veel mensen 
mag blijven inspireren Martha! 

“JE KUNT ZELF VEEL 
MEER VERANDEREN 

DAN JE DENKT!”

ZUIDLANDER
ONDERNEMER

ZUIDLANDER ONDERNEMER
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TRAINEN MET 
EEN DOELSTELLING
Ik ben Ingrid van Fit met Ingrid. In De Zuidlander 
schrijf ik over mijn ervaring als Personal Trainer. Ik 
geef je graag tips om gezonder te leven.

Doelen geven duidelijkheid en richting. Zonder doel zal 
er niet getraind worden, dat is mijn stellige overtuiging. 
Er zijn slechts enkele uitzonderingen die deze regel 
bevestigen.

Doelen in een training zijn in de eerste plaats nuttig, 
omdat ze richting geven. Als je een training ziet als een 
busreis, dan beschrijven de doelen de tussenliggende 
haltes en de eindbestemming. Een training zonder doel 
is als een busreis met een chauffeur die willekeurig 
links en recht afslaat. Uiteraard kan dit een mooie reis 
opleveren, maar over het algemeen duurt het langer. 
Dat maakt dat de kans groter is dat je gedemotiveerd 
raakt en eerder uit de bus besluit te stappen.

Het is daarom belangrijk om een goede doelstelling te 
hebben en die is afhankelijk van jouw motivatie. Jouw 
motivatie waarom jij iets wil behalen, bepaald ook de 
mate van jouw doelstelling. Zorg bijvoorbeeld altijd 
dat het jouw eigen motivatie is, jij bent de drijvende 
motivator om jouw doelstelling te behalen. Je omgeving 
kan jou daarin ondersteunen, maar kunnen je doel niet 
voor je bepalen.

Naast motivatie heb je wilskracht. Ook wel discipline 
genoemd. Je oefent elke dag best veel wilskracht uit 
om verleidingen te weerstaan. De verleiding om op de 
bank te ploffen en niet meer overeind te komen. Om 
niet met drie zakken chips bij de kassa te eindigen. Of 
om je bed uit te gaan, zodra de wekker gaat.

Wilskracht werkt net als een spier, vraag je er in korte 
tijd veel van, dan raakt de energie ‘op’. Maar net als een 
spier, herstelt het ook weer na een tijdje. Motivatie en 
wilskracht helpen je allebei. De hoeveelheid wilskracht 
heeft deels ook te maken met hoe gemotiveerd je bent.  
Stel jezelf dus een goede doelstelling en vraag gerust 
hulp als je hier moeite mee hebt.

Zelf ga ik in oktober van dit jaar 400 kilometer 
mountainbiken met 4000 hoogtemeters in Tanzania 
voor het goede doel: Amref Flying Doctors. Een 
supergave motivatie om nieuwe doelstellingen te 
stellen. Wil je meer weten over mijn tocht? Scan dan de 
QR-code.

‘‘WILSKRACHT IS ALS 
EEN SPIER”

Wens, draag, baarWens, draag, baar  &&    meermeerWens, draag, baarWens, draag, baar  &&    meermeer

verloskundigenpraktijk

spreekuurlocat ies 
Leeuwarderweg 61 - Wergea

It Kleaster 1 - WytgaardLike en volg ons op 

BERTEH-20002-sticker like ons.pdf   1   08-05-20   09:51

verloskunde, echoscopie, anticonceptie & meer

Wij verwelkomen de nieuwe buurt-
schappen rondom Leeuwarden op 

onze spreekuurlocatie in Wergea of 
Wytgaard. Wees van harte welkom 

in onze warme dorpspraktijk.

 it Bertehûs maakt graag 
kennis met jou!

Tel.  06-20966691

Yoga Studio Zuidlanden
Molkenkelder 2 - Techum - 0641932046

www.yogastudiozuidlanden.nl
info@yogastudiozuidlanden.nl

Onze kleinschalige yogastudio vind je op de

2e verdieping bij Techumerpleats. Wij bieden 

Vinyasa-, Yin- en Restorative yoga lessen aan.

De lessen zijn geschikt voor iedereen, of jij nu 

jarenlang ervaring met yoga hebt of net begint.

Een plek om te ontspannen, tot rust te komen, 

een plek waar je niks “hoeft” en “moet”

en je gewoon mag “zijn”...

Ben jij benieuwd? Stuur mij een berichtje of 

boek je gratis proe� es via

www.yogastudiozuidlanden.nl

Y O G A    S T U D I O
zuidlanden

PERSONAL TRAINER INGRID
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Eindelijk was het zover! We hebben er even 
op moeten wachten, maar afgelopen zaterdag 
14 mei hebben we onze havenkom in Wiarda 
officieel mogen openen. Na wekenlang bezig te 
zijn geweest met de voorbereidingen, hebben 
we er een prachtige dag van gemaakt. 

De officiële opening heeft wethouder Hein de Haan 
mogen uitvoeren. Na het ceremoniële gedeelte 
zijn we de avond in gegaan onder het genot van 
heerlijke hapjes en drankjes gepresenteerd door 
Doozo Leeuwarden. De sfeer werd extra versterkt 
door onze energieke DJ Arnie en de talloze activi-
teiten die we hadden georganiseerd. 

De kinderen konden genieten van onze pop-
cornstand en de waterballen activiteit. En voor de 
kleintjes hadden we nog een leuk springkussen 
geregeld, waar ze al hun energie op kwijt konden. 
En voor de liefhebbers, jong of oud, kwam Jitse 
Kramer, de Sterkste man van Friesland langs. Het 
was de ideale setting om jezelf en je kracht te 
testen. Super leuk!

Al met al was er genoeg te doen en te beleven. 
We hadden ons geen mooiere dag kunnen 
wensen. Het weer was goed, de opkomst boven 
verwachting, de sfeer was fantastisch en we 
hebben elkaar iets beter mogen leren kennen. 

In de zomer gaan we allerlei activiteiten orga-
niseren, houd Facebook daarom goed in de gaten. 
We hopen jullie dan ook weer te zien!! 

Groet, Activiteitencommissie Wiarda 
Hans, Maartje, Anouk, Karin, Gülden, Riëtte, 
Corina en Martha

GRAND OPENING HAVENKOM WIARDA

WERKGROEP WIARDA

Wist je dat je naast je groene tuin, ook een groen dak 
kan nemen? Dit is een dak waarop beplanting
groeit, zoals sedum. Een groen dak vormt een extra 
isolatielaag voor in de zomer en winter. Naast dat het 
er mooi uit ziet, houdt het dak ook meer regenwater 
vast. Hierdoor heb je minder last van overtallig 
regenwater. En het zorgt voor meer biodiversiteit, 
omdat het bijen en vlinders aantrekt. En wist je dat 
het ook het geluid van buiten dempt? 

Klinkt goed! Waar moet ik beginnen? 
Eerst moet je checken of je dak sterk genoeg is om 
het extra gewicht te kunnen dragen. En checken of de 
dakbedekking goed is, je wil namelijk geen lekkage. 
Laat het bij twijfel controleren door een specialist. 

Als je handig bent, kun je zelf een groen dak aanleggen. 
Online zijn er verschillende instructies te vinden. En vaak 
kan je via die websites ook al je materialen bestellen. 
Lokaal zijn er ook bedrijven die je hiermee kunnen 
helpen en het voor je kunnen aanleggen. Als je het zelf 
gaat aanleggen, hou dan rekening met het gewicht van 
de cassettes of rollen met sedum. Deze kunnen al snel 
erg zwaar worden. 

Kan ik ook subsidie krijgen? 
Via Gemeente Leeuwarden kun je subsidie aanvragen. 
Hoe je dat doet kun je vinden op: www.leeuwarden.nl/
nl/slim-omgaan-met-water

Leven zonder afval!
Op maandag 9 mei was er een inspirerende sessie over 
leven zonder afval van Emily-Jane Townley. Hierbij zijn 
veel tips and tricks gedeeld over hoe je zelf op een 
praktische manier afval kan verminderen. Een beetje 
minder verbruiken is hard nodig, want we maken met 
z’n allen enorm veel afval (gemiddeld ongeveer 500 kilo 
per persoon per jaar). Dat is een behoorlijke belasting 
voor het milieu. En bovendien is minderen met afval 
goed voor je portemonnee, nu we overgaan van 
afvalstoffenheffing naar het betalen naar gebruik. 

Een beetje minder afval is al een vooruitgang
Tijdens de lezing lag de nadruk op kleine stappen. 
Een beetje minder afval is al beter dan niets doen. Het 
ging om bewustwording van je eigen gebruik en dat 
een kwalitatief beter product langer meegaat dan een 
goedkopere variant. Waardoor je er langer plezier van 
hebt. 

Groeten, Linda, Jan-Willem, Johan, Hennie, Olga en Roy

EEN GROEN DAK? DAT KAN 
OOK BIJ JOU THUIS!

Kon je er helaas niet bij zijn? 

Check dan Emily-Jane haar website voor 

tips over hoe jij ook afval kan verminderen: 

https://levenzonderafval.blogspot.com 

WERKGROEP DUURZAAMHEID

Fotografie: Roy van der Valk
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wijk. Dat het niet allemaal aparte buurtschapjes 
zijn. Het doel is om blijvend de verbinding met 
elkaar te zoeken. Dat samenbrengen van de 
buurtschappen levert zo veel moois op. En zo 
bereik je bovendien richting de gemeente veel 
meer. Je hebt elkaar gewoon nodig.”

Het wijkmagazine helpt ook mee aan de verbinding 
in de wijk. De nieuwe eigentijdse vormgeving past 
bij De Zuidlanden en spreekt de inwoners van de 
verschillende buurtschappen beter aan. Hans 
hielp mee om dit en de nieuwe website van het 
wijkpanel te bewerkstelligen. 

Van ‘ik’ naar ‘wij’
“In mijn eigen buurt zag ik dat veel bewoners 
erg ‘ik’ gericht zijn. Logisch, want een nieuwe 
buurt moet groeien. De samenleving is verhard 
en mensen zijn soms alleen maar met zichzelf 
bezig. Het begint al met gewoon normaal ‘hoi’ 
zeggen op straat.  Maar we maken met z’n allen 
de maatschappij. Misschien is het idealistisch. 
Maar het kan alleen samen.” Hans vertelt verder: 
“Het zou mooi zijn, wanneer meer mensen zich 
verbonden gaan voelen met hun wijk. Dan wordt 
het veel meer een wij-cultuur en daarmee een 
stuk socialer en gezelliger. Dat zie ik hier ook als 
ik terugkijk.”

Op de proef stellen
Hans vertelt dat hij veel heeft geleerd van zijn inzet 
voor de wijk: “Het heeft me geleerd om dingen te 
normaliseren en te structureren. Ik ontdekte dat 
alle buurtschappen een eigen ‘cultuur’ hebben en 
ook een eigen benadering nodig hebben. Ik ben 
een doener, ik wil ontwikkelen, ben pro-actief en 
niet erg geduldig. Dat werd op de proef gesteld. 
Maar geduld is wel nodig om tot verbinding te 
komen.” De meeste energie krijgt Hans wanneer 
hij kinderen en volwassenen ziet genieten van 
de door hen georganiseerde activiteiten. Dat er 
gezelligheid en plezier ontstaat. 

Hans, bedankt & 
keep up the good work!

“MIJN GEDULD WERD OP 
DE PROEF GESTELD”

DE ÉCHTE ZUIDLANDER

De Echte Zuidlander is ditmaal Hans Tegelaar. 
Toen hij vijf jaar geleden in Wiarda kwam wonen, 
werd hij actief in deze mooie wijk. Zo ontmoette 
hij veel nieuwe en enthousiaste mensen. In 
het dagelijks leven werkt Hans als functioneel 
applicatiebeheerder bij de GGZ.

Bezige bij
Hans is algemeen bestuurslid bij het bestuur van 
Wijkpanel De Zuidlanden. Maar ook op buurtniveau 
is hij heel betrokken. Hij zit in de Werkgroep Wiarda 
en ook in de activiteitencommissie van Wiarda. 
Tevens is Hans leider van het voetbalteam van 
zijn zoon. Omdat er later dit jaar een verhuizing 
richting de Klamp zal volgen, heeft hij zelfs alvast 
plaatsgenomen in Werkgroep de Klamp!

Actief vanuit Wiarda
Hans vertelt dat hij op z’n zesde vanuit Den Haag in 
Leeuwarden kwam wonen. Voor Wiarda woonde 
hij in Cammingaburen. Daar was hij niet speciaal 
actief in de buurt. Wel was hij heel druk met 

(vecht)sporten en deed hij wel eens iets voor de 
school. Dat veranderde toen hij hier kwam wonen. 
Hans vertelt dat het gewoon op z’n pad kwam. Op 
een goede dag werd hij benaderd door Marsha 
de Vries die op dat moment bestuurslid voor het 
Wijkpanel en lid van Werkgroep Wiarda was. Zij 
wilde stoppen met beide functies, maar alleen als 
ze een opvolger vond die de belangen van Wiarda 
en van De Zuidlanden op een goede manier wilde 
behartigen. Even was er twijfel, maar Hans voelde 
zich ook aangesproken om iets te betekenen voor 
de buurt en De Zuidlanden en deed het. 

Bestuur Wijkpanel
Binnen het bestuur ben je met lange termijn 
ontwikkelingen bezig. Het bestuur startte destijds 
vanuit Techum. De laatste jaren kwamen er 
steeds nieuwe buurtschappen bij en veranderde 
de schaal. Er moesten ook dingen veranderen 
binnen het wijkpanel. Een duidelijke stuctuur 
en transparantie bleken heel belangrijk voor dat 
proces. Het was niet altijd gemakkelijk, aldus 
Hans. “Er wordt gestreefd naar een eenheid in de 

HANS TEGELAAR

DE ÉCHTE
ZUIDLANDER
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Wat een geweldige avond! Op 19 mei organiseerden 
wij onze allereerste bingo bij hotel Van der Valk. Met 
maar liefst 89 deelnemers was de bar goed gevuld en 
zat de stemming er gelijk goed in. Het thema ‘proud 
to be fout’ sprak tot de verbeelding en dit was terug te 
zien in soms hele bijzondere kledingkeuzes.

Van Megamindy tot New Kids Turbo en van onesies 
en badjassen tot blingbling: alles kwam voorbij. Het 
meest onder de indruk waren wij van de outfit van Niels 
& Sandra Nieborg en Justin & Naomi Harmusial die in 
een prachtig Hollands kostuum hun entree maakten. 
Uiteraard gekozen naar aanleiding van het thema van 
komend wijkfeest, ‘De Zuidlanden goes Holland’. Ja 
dan scoor je punten. Deze inspanning werd beloond 
met de mega wijkfeestprijs (entreetickets, muntjes, 
suikerspinnen en bezems voor ‘the day after’).

Onze dank gaat uit naar alle sponsors voor de vele 
mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld. Van 
compleet verzorgde lunches en diners, een sfeerhaard 
en een espressoapparaat, tot een luchtballonvaart en 
een compleet verzorgde sloeptocht voor 15 personen. 
Fantastisch! Ook bedanken wij het personeel van 
hotel Van der Valk voor het in de watten leggen van 
alle deelnemers met heerlijke hapjes en drankjes. Tot 
slot willen wij presentatie duo Juliska van Daselaar 
en Wendy Bosma bedanken. Wat hebben jullie een 
werk verzet en wat was het een feest om deze avond 
met jullie te organiseren. Wat ons betreft zeker voor 
herhaling vatbaar!

Fotografie: Werkgroep Wijkfeest

PROUD TO BE FOUT!

WERKGROEP WIJKFEEST

Fotografie: Darkster Fotografie

Aanloop naar het wijkfeest De fantastische 
outfits, de spontane aanmeldingen voor 

vrijwilligerswerk en de supergezellige sfeer 
tijdens de bingo, maken dat wij nog meer zin 
krijgen om weer een spetterend wijkfeest te 

organiseren! 

Omdat we het wijkfeest twee jaar hebben 
moeten missen en De Zuidlanden enorm is 
gegroeid, hebben wij een extra dag en extra 
activiteiten toegevoegd aan het programma. 

Toch verwachtten wij voor bepaalde 
onderdelen veel aanmeldingen. Wacht 
daarom niet te lang met aanmelden!

 Beelden zeggen meer dan 1000 woorden 
Om jullie alvast in de stemming te krijgen 

voor het wijkfeest, delen we graag een paar 
foto’s van het wijkfeest 2019 (Thema: The 

Movies). 

Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige 
en onbezorgde zomervakantie toe en zien 

jullie graag op :

8, 9 EN 10 SEPTEMBER! 

Namens de wijkfeestcommissie Roxsanne, 
Klaas, Michelle, Johannes, Petra, Arnold, Chris 

en Anja 

Scan de QR code voor het 
wijkfeestprogramma! 



GEZOCHT!
Creatieveling voor de opmaak 

van ons mooie wijkmagazine

Kijk jij vooral naar de vormgeving van onze nieuwe wijkmagazine en wil je daar graag iets 
in betekenen? Wij zoeken een tweede vormgever voor de opmaak van ons fantastische 

magazine. Krijg jij energie van een mooi opgemaakt magazine? Dan zoeken we jou!

Heb je interesse of wil je meer weten? 
Mail dan naar info@dezuidlander.nl. 
We nodigen je van harte uit om lid te 
worden van ons hechte team!

Meer weten?

Het wijkmagazine komt viermaal per 
jaar uit in alle buurtschappen van de 

Zuidlanden. Per editie starten we met 
een redactionele vergadering, waarin 
we de onderwerpen bespreken en de 
taken verdelen. Vervolgens gaan de 

redacteurs en fotografen aan de slag. 
Na de redactionele deadline, volgt een 
piekbelasting voor de vormgevers. In 

een dikke twee weken tijd, maken jullie 
van alle losse teksten en advertenties 
één geheel. Dat vraagt een inzet van 
in totaal 4 tot 6 uur per editie. Naast 
die piekbelasting, moet je rekening 

houden met een 6 uren per kwartaal 
voor vergaderingen en afstemmingen.

Hoeveel tijd kost het?
Samen met onze vormgeefster Katolina 
ben je verantwoordelijk voor een goed 
opgemaakt wijkmagazine. Door jullie 
vormgeving komen de advertenties 
en redactionele teksten nog beter 
tot hun recht. Jij krijgt energie van 

een mooie vormgeving. Je hebt hier 
ook gevoel voor en ideeën bij. Je hebt 
oog voor detail en je bent creatief in 
het vinden van oplossingen. Je vindt 
het leuk om net zo lang te puzzelen 
met de opmaak, tot alles klopt. Bij 

voorkeur heb je ervaring met InDesign, 
Photoshop of Illustrator. Je bent bij 
voorkeur woonachtig in een van de 
buurtschappen van De Zuidlanden.

Je wordt opgenomen in ons mooie 
team van bevlogen mensen die 

graag iets doen voor hun wijk. Het 
is een ware kick wanneer na één 

gezellige vergadering ieder lid zijn 
eigen taken oppakt. Met als resultaat 

dat uiteindelijk het (steeds mooier 
wordende!) fysieke wijkmagazine 

van de persen komt rollen! Een 
paar dagen later ligt hij dan bij alle 
(1500!) huishoudens op de mat. We 

functioneren als een geoliede machine. 
We werken volgens een vast stramien 
en tijdpad. Ons wijkmagazine is qua 
uitstraling best bijzonder te noemen 

en past echt bij De Zuidlanden. 

Wat zoeken we? Wat maakt het nou leuk?

Overweegt u om uw 
huis te verkopen? 

Marcel en Willem

uw makelaars in
Leeuwarden

Dan is een  gratis waardebepaling   een eerste goede stap.

Word ik uw makelaar?

Geheel vrijblijvend

Betrouwbaar advies

Weet wat uw woning waard is 

35 jaar ervaring

Een begrip in Friesland 

makelaardijhoekstra.nl/gratis-waardebepaling

leeuwarden@makelaardijhoekstra.nl

058 233 7 333

 Leeuwarden - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen - Almere

Bent u benieuwd naar de waarde van uw huis? 
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WWW.DEZUIDLANDER.NL 
IS LIVE!

Eindelijk is het zover: de nieuwe website is live! 
Achter de schermen droomden we hier al bijna 
twee jaar over: een online plek voor iedereen in 
De Zuidlanden waar alle evenementen in de wijk 
te vinden zijn en je op de hoogte blijft van het 
laatste nieuws!

Persoonlijke uitstraling
Het doel van de website is om de inwoners van De 
Zuidlanden te informeren over en te betrekken 
bij wat er speelt binnen de wijk. Actualiteit, 
persoonlijke uitstraling en laagdrempeligheid 
staan hierbij voorop. Op de website vind je de 
laatste informatie uit de wijk, zoals updates over 
verkeersveiligheid, maar ook het laatste nieuws 
over leuke evenementen. Heb je zelf een leuk 
idee of initiatief? Via de website kun je makkelijk 
reageren of contact opnemen met de juiste 
personen.

Prominente plek voor evenementen
De werkgroepen hebben hun eigen pagina 
gekregen binnen de website. Op de pagina van 
de betreffende werkgroep staat het doel van de 
werkgroep, haar taken en worden de leden aan je 
voorgesteld. En wil je op de hoogte blijven van wat 
het bestuur van het wijkpanel doet? Op de website 
vind je de statuten, het huishoudelijk reglement 
en het vergaderschema van het bestuur. Ook alle 

buurtschappen hebben hun eigen pagina, waarin 
wordt beschreven wat dit buurtschap kenmerkt en 
uniek maakt. Daarnaast is er nog een pagina met 
de laatste nieuwberichten. En niet te vergeten: de 
evenementenkalender! 

De wijk in beeld gebracht
De laatste maanden heeft de werkgroep hard aan 
de nieuwe website gewerkt. Hans (wijkpanel), 
Teresa en Andries (werkgroep communicatie) 
begonnen eind vorig jaar met het opstellen van 
een logische menu structuur. Zo werd duidelijk 
welke pagina’s onder de website moesten komen. 

Vervolgens is vormgeefster Anouk & webbouwer 
Eddie van Studio by NOUK aangehaakt. Zij 
heeft de website in dezelfde stijl gebouwd, als 
de stijl van het wijkmagazine, aangevuld met 
veel foto’s van de wijk. Ook die vormgeving is 
namelijk door Anouk bedacht. Ondertussen 
werden alle werkgroepen door een tekstschrijfster 
geïnterviewd om de teksten voor de website op te 
stellen. Ook ging iedereen bij Andries op de foto, 
tijdens een fotoshoot op de Techumerpleats. Nadat 
alle teksten en foto’s klaar waren, kon de website 
gevuld worden. Na nog een laatste correctieronde, 
is de website nu klaar om het online kloppende 
hart te zijn van de wijk.

“ACHTER DE SCHERMEN DROOMDEN WE 
HIER AL BIJNA TWEE JAAR OVER!”

SCAN DE QR-CODE & 
BEKIJK DE WEBSITE!

NIEUWE WEBSITE!
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Deze salade is een heerlijk lunchgerecht, maar ook 
prima voor een lichte avondmaaltijd. Snel klaar te 
maken, voedzame ingrediënten en de frambozen 

maken je blij.

Ik koos dit keer voor frambozen, maar bramen zijn nu 
ook erg lekker om erdoor te doen. Zijn beide fruitsoorten 

al uit het seizoen, dan kun je de frambozen vervangen 
door appel of peer. Ook erg lekker.

Sowieso vind ik een salade met kip vaak een van de 
meest veelzijdige salades. Gebruik gerookte kip of je 
vervangt de kip door een eitje als je liever een vega 
salade maakt. Maar even een stukje kip pocheren in 

water en daarna gebruiken kan ook.

De salade met kip pas ik vervolgens ook aan op de 
groentes die ik in de la heb liggen of die in het seizoen 
zijn. Dus denk aan veldsla zoals hier, maar je kunt de 
salade met kip ook prima maken met bijvoorbeeld 

bietenblad, waterkers, rucola of wat voor andere slasoort 
je maar lekker vindt. De keuze is reuze…

HOE MAAK JE HET?
Meng de kip met de veldsla, wortelreepjes 

en walnoten. Maak de dressing door de 
ingrediënten goed door elkaar te mengen 

en breng deze op smaak met peper en zout. 
Verdeel de dressing over de salade. Strooi er 

als laatste de frambozen overheen.

FRISSE SALADE MET 
KIP EN FRAMBOZEN

RECEPT

INGREDIËNTEN:
• 150 gr kip gekookt
  en geplukt
• 50 gr veldsla
• 75 gr wortelreepjes
• 25 gr walnoten
• 100 gr frambozen

Dressing:
• 2 el olijfolie
• 60 ml versgeperste     
  sinaasappelsap
• Sap van ½ citroen
• Peper en zout

WERKGROEP VERKEER

In Techum zijn de huizen en flats aan de Molkenkelder 
en Foarein opgeleverd. Dit leidde regelmatig tot veel 
overlast, onduidelijkheid en onveilige situaties. De 
werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft hierover ook 
een aantal e-mails ontvangen. Aan deze meldingen is 
inmiddels de nodige aandacht besteed.

Swalkend Bosk naar Techum
De Nije Daam en het fietspad (Alddjipsterpaad) hebben 
hun laatste belijning gekregen, en de bermen zijn 
onderhanden genomen. Alle verlichting richting Unia 
is inmiddels aangesloten. Dit zorgt voor de nodige 
veiligheid in het donker! Later dit jaar zullen ter 
afwerking de BOSK bomen naar Techum kuieren en 
hun plekje rond de Nije Daam innemen. 
 
De bloembakken als snelheidsremmers doen goed hun 
werk. Op de Buorkerij zijn ze al geruime tijd gelukkig 
weer terug. Bewoners hebben daar bij de gemeente op 

aangedrongen.  Er zijn daar ook prachtige boompjes 
geplant ter afwerking. 

Baggeren 
Het uitbaggeren van het Alddjip en de Dwersfeart 
is afgerond. Ippel Dredging heeft het goed gedaan. 
De diepgang is ruim verbeterd. Achter It Bynt is het 
afvoeren van de laatste bagger in volle gang. Vooral 
daar is goed zichtbaar welke mooie strook gaat 
ontstaan voor recreatieve doeleinden. Verderop aan 
de oude snelweg hebben  vooral de honden uitlaters 
gemerkt dat er rigoureus gekapt is aan de mooie oude 
bomenrij en dat de struiken allemaal weggesnoeid zijn. 
Het is even wennen, maar het past in plan Middelsee. 
De sloepenroute vanaf It Bynt richting Middelsee gaat 
daar ook langs vanaf 2024. 

Onoverzichtelijke situaties
Bij het fietspad Lykwei is ter hoogte van het 
Crematorium uiteindelijk de definitieve sluipverkeer 
blokkade geïnstalleerd. Bij de LIDL is de situatie nu 
iets overzichtelijker geworden en daarmee veiliger, 
maar het blijft voor iedereen opletten geblazen. Er 
ligt nog steeds een aanvraag bij de gemeente voor 
snelheidsremmers op de Fûgeldyk in de Klamp. Ook 
voor de situatie fietspad vanaf Techum via de Ljurk is 
aandacht gevraagd. Het is een onoverzichtelijke situatie. 
Al deze onderwerpen zijn meermaals onder aandacht 
gebracht bij het projectbureau en de gemeente. 
Diverse oplossingen zijn aangedragen, helaas verloopt 
de samenwerking uiterst stroef.

Vragen en opmerkingen 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn omtrent de 
Verkeers & Veiligheidssituaties in uw woonomgeving, 
mail dan naar verkeer@dezuidlander.nl

Groet, Kees

BOUWEN & INRICHTEN
In de afgelopen periode is er weer veel gebeurd in de Zuidlanden. Aan beide zijden van 

de Wergeasterdyk wordt verder gebouwd aan De Klamp. De definitieve bestrating wordt 
aangelegd in Goutum-Súd. Terwijl in Wiarda de gemeente bezig met de inrichting. 
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Hier begint het avontuur van ontdekken, experimenteren, 
grenzen verkennen en het leren maken van keuzes!  
Ons mooie Kindcentrum is gevestigd in de wijk Techum. 

WE BIEDEN ALLES ONDER ÉÉN DAK  
VOOR KINDEREN VAN 0-12 JAAR:
 Dagopvang & voor- en naschoolse opvang
 Speelleergroep voor peuters
 Openbaar basisonderwijs

  Wij zijn een Vreedzame school en  
Kubusschool (wetenschap & techniek)

Bij Kindcentrum de Pionier volgen kinderen 
hun eigen route in een veilige en uitdagende 
omgeving.

Bel 058 280 23 44 voor  vragen over onderwijs,  058 267 28 50 voor opvang of ga naar  www.kc-depionier.nl

Meer informatie

NUMMER 6

VOOR & DOOR DE JEUGD VAN DE ZUIDLANDEN

JEUGDKRANT DE ZUIDLANDEN

Het is zover. De zomer is aangebroken. 
Lekker buiten spelen en lekker op 

vakantie gaan. Als werkgroep willen wij 
er ook een leuke zomer van maken. We 

hebben weer een leuk zomerprogramma 
voor jullie opgesteld (zie verderop) Veel 
plezier deze zomer en tot ziens bij onze

zomeractiviteiten! 

Werkgroep Jeugd De Zuidlanden

THE SUMMER 
IS MAGIC!

NAAIWORKSHOP

NESTKASTJES MAKEN

De eerste naaiworkshops zitten er 
al weer op. Zodra er aangemeld kon 

worden zaten de groepen al snel 
vol. De verschillende workshops 

met thema pasen, moederdag en 
vaderdag waren een groot succes. De 
kinderen hebben een hoop geleerd 
en met heel veel plezier hun eerste 

werkjes met de naaimachine gemaakt. 
Tijdens de workshop Pasen hebben 

we paaskippen gemaakt, zo leuk voor 
bij de paastakken! Voor Moederdag 

maakten we een mombag, waar 
de moeders enorm mee verwend 

werden. Voor Vaderdag hebben we 
handige gadgets gemaakt voor de 
smartphones. De kinderen waren 

allemaal super trots op hun werkjes 
en terecht, want het was allemaal 
zo mooi geworden! Binnenkort is 

de laatste workshop voor de zomer, 
daarna zal de volgende workshop na 

de zomervakantie weer zijn.

In april hebben we met 15 enthousiaste 
kinderen nestkastjes getimmerd voor 

onze gevleugelde vriendjes in de wijk. We 
hebben prachtige nestkastjes gemaakt 
en opgehangen in onze eigen tuinen. 
Enkele nestkastjes zijn dit jaar al door 

vogeltjes akkoord bevonden en in gebruik 
genomen. De rest van de kastjes wordt 

vast en zeker volgend jaar gebruikt. Vaak 
moet er een jaar overheen gaan voordat 

vogeltjes het kastje gaan gebruiken



27

ZORG VOOR DE NATUUR
Jort en Maud zijn broer en zus en wonen aan 

de Fierljepper in Wiarda. Ze zijn begaan met de 
natuur. Regelmatig gaan ze lopend of met hun 

bootje op pad om afval in de buurt op te ruimen 
of uit het water te vissen. Van Omrin hebben ze 
goede en handige grijpstokken en een ring voor 
de vuilniszak gekregen. Onlangs hebben ze een 
schoonmaakrondje in de havenkom van Wiarda 
gedaan. Deze werd de zaterdag daarna schoon, 

feestelijk en officieel geopend.

MOESTUINIEREN

MELD JE AAN

Vanaf april zijn we als Werkgroep Jeugd 
ook weer met een groep kinderen aan het 
moestuinieren op de Stadstuin in Techum. 

De groep noemt zichzelf de ‘Koolaapjes’.

 Het idee dit jaar is dat we allemaal 
groente en fruit gaan verbouwen en dat 
we tijdens de BBQ op de slotdag van het 

seizoen hier lekker van gaan smullen. 

Ben je benieuwd hoe de tuintjes van de 
kinderen ervoor staan? Kom dan gerust bij 

Raoul op de Stadstuin kijken.

Hiernaast staat het programma met de jeugdactiviteiten die wij deze 
zomer gaan doen. Wil je meer over deze activiteiten weten en hoe je je kan 

aanmelden? Ga dan naar onze website www. werkgroepjeugddezuidlanden.nl 
of gebruik de QR code hiernaast.

Zomer

www.werkgroepjeugddezuidlanden.nl

PROGRAMMA

KINDER

HUTTENKAMP
PANNAKOOI TOERNOOI

SPORT- EN SPELMIDDAG
WATERFUN MET BBQ

WIJKFEEST 2022

zomervakantie

9 juli

27 augustus

8-10 september

WERKGROEP JEUGD



IKC Teresa bestaat uit twee organisaties. Ons onderwijs wordt verzorgd door de BMS, kinderopvang door Sinne kinderopvang. 

Onderwijs 
en opvang in een 
veilige omgeving, 

omringd door 
de natuur

Kinderen 
ontdekken in 

hun eigen tempo 
de wereld en 

zichzelf

Ieder kind 
is competent, 

uniek, krachtig 
en nieuwsgierig

Bijzonder, 
buiten én 

binnenWelkom 
op IKC Teresa
Op IKC Teresa bieden we 
onderwijs en opvang voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar van
’s ochtends 7 tot ’s avonds 7. 

Komt u langs om kennis te maken, 
u bent van harte welkom! 

Ons gebouw is geïnspireerd op een 
Friese state en is sterk verbonden met 
het landschap. Het biedt de kinderen een 
fijne plek om samen te leren, te spelen en 
zich te ontwikkelen, binnen én buiten.

www.ikcteresa.nl 

Tot ziens!

ZO MAAK JE DE IJSJES!
1. Blend de kiwi en banaan door elkaar in de blender.

2. Schenk dit in de ijsvormpjes en zet dit met een ijsstokje 
erin in de vriezer voor 30 minuten zodat het onderste 
deel alvast kan bevriezen. Dan mengt het niet met de 
watermeloen en dan krijg je een mooie scheiding.

3. Blend dan de watermeloen en giet dit in het ijsvormpje 
boven op de kiwi/banaan.

4. Laat het nu een nachtje in de vriezer staan, dan is het 
de volgende dag smullen maar!

De zomer komt er weer aan en dan 
kan het behoorlijk warm worden. 

Voor deze dagen delen we graag een 
heerlijk recept met jullie om zelf ijsjes 

te maken! Deze ijsjes zijn ook nog eens 
super gezond en vegan!

WAT HEB JE NODIG:
• 1 kiwi
• 1 banaan
• 1/3 watermeloen
• Herbruikbare ijsvormen
• IJsstokjes

ZELF IJSJES MAKEN!

OUDERS, WE NEED YOUR HELP!
Beste ouders, Als Werkgroep Jeugd zijn we op zoek naar 

nieuwe werkgroepleden (bij voorkeur uit de buurtschappen De 
Klamp en Wiarda) en zijn we op zoek naar extra hulp voor de 
activiteiten die wij organiseren. Zonder jullie hulp kunnen we 

niet! 

Lijkt het je leuk om ons te helpen? Meld je dan aan op onze 
website www.werkgroepjeugddezuidlanden.nl
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In de zomer denk je misschien niet direct aan de 
ijsbaan. Toch gebeurt er van alles. Zo hebben we nu 
echt buren. Onlangs zijn de eerste bewoners naar het 
appartementencomplex Eastergoa aan het Foarein 
verhuisd. Welkom, en we hopen dat we jullie vaak op 
de baan mogen begroeten!

Dan ook wat cultuurnieuws. Alle ijsbaanfans moeten 
de komende tijd afreizen naar de ijsbaan van Wergea. 
Daar speelt Tryater tot begin juli de voorstelling ‘Under 
Wetter’. Over de traditie van Friese dorpsijsbanen, 
de verbondenheid met de natuur en wat die ijsbaan 
betekent voor verschillende generaties. Wij kunnen niet 
bogen op een lange ijsbaantraditie in De Zuidlanden. 

De baan bestaat tenslotte nog maar zo’n 10 jaar. 
Wel worden wij als ijsbaan geconfronteerd met 
een ander belangrijk thema in de voorstelling, de 
klimaatveranderingen. Wat betekent dat voor de 
ijsbaan, gaat het ooit weer vriezen? We blijven positief. 
Gelukkig is een paar dagen stevige vorst, vaak al genoeg 
voor ons.

Voorlopig hebben de schapen de macht weer 
overgenomen op de ijsbaan. Zij zorgen in de 
zomermaanden voor het natuurlijk beheer van de baan. 
Wij als ijsmeesters houden ons ondertussen bezig met 
de herinrichting van de Molkenkelder voor de Pionier. 
In de huidige plannen zal ook het ijsbaanterrein wat 
gaan veranderen. Meer hierover in de volgende De 
Zuidlander.

IJSBAAN & KLIMAAT-
VERANDERINGEN

“EEN PAAR DAGEN 
STEVIGE VORST IS VAAK 
AL GENOEG VOOR ONS!”

Leer omgaan met emoties, gevoelens 
en gedrag.

 
 
 
 
 
 

Achter ieder gedrag schuilt een behoefte

We hebben dagelijks te maken met gevoelens en emoties.
Boosheid, angst, prikkels of verdriet kunnen een uitdaging
zijn. Dit kan resulteren in negatief gedrag, weinig
zelfvertrouwen of een negatieve spiraal. 

Heeft dit zijn weerslag op jullie gezin? Blijf er niet mee zitten.
Samen kom je verder dan alleen. 

Kom verder bij Linda voor:
- laagdrempelige, kortdurende coaching.
- ouderworkshops; emoties en behoeftes.
- kinderworkshops; emoties, prikkels, zelfvertrouwen,
weerbaarheid en ontspanning.

 
Samen op weg naar geluk(t)

Of neem vrijblijvend contact op via:
06-53375243   ~   info@komverderbijlinda.nl 

Kom verder bij Linda   ~   Golle 1   ~   8941 BJ Leeuwarden   

Neem voor meer informatie en activiteiten een kijkje op:

www.komverderbijlinda.nl
www.instagram.com/komverderbijlinda  
www.facebook.com/komverderbijlinda

Leer omgaan met emoties, gevoelens en gedrag.
Achter elk gedrag schuilt een behoefte.

W  E  L  K  O  M
bij Grand Café

O  P  E  N

JAN! heeft een passie voor eten en is een tikkeltje
eigenzinnig. Onze gerechten zijn verrassend,

origineel en kakelvers. Van eigen bodem en met
een wereldse twist. Tot snel bij JAN! in Wergea!

maandag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur

www.grandcafejan.nl
Kerkbuurt 1

9005 NZ Wergea
058 – 785 2903

Verjaardag, feestje, (bedrijfs)event,
vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!

WERKGROEP IJSBAAN
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UITVAARTVERZEKERINGEN

Mijn naam is Berber Pasveer. Ik ben 42 jaar oud, getrouwd met 
Alexander en samen hebben we twee prachtige dochters. 
Drie jaar geleden besloot ik mijn hart te volgen. Ik wilde 
uitvaartverzorger worden. Met veel liefde en passie begeleid ik 
nu families bij het laatste afscheid van een dierbare.
 
In mijn werk heb ik vaak te maken met uitvaartverzekeringen. 
Als ik tijdens een gesprek een uitvaartpolis onder ogen krijg 
is de vraag vaak aan mij: “Alles is toch gedekt, want er is een 
uitvaartverzekering?”

Veelal is de dekking die op de polis vermeld staat voldoende 
om de uitvaartkosten te betalen, maar er zijn ook polissen  
die de uiteindelijke uitvaartnota niet dekken. 

De reden dat veel mensen een uitvaartverzekering afsluiten, 
is om de uiteindelijke uitvaartnota te betalen en er niet 
altijd voldoende spaargeld is. Hedendaags zijn er veel 
verzekeringen met elk hun eigen voorwaarden. Maar als 
je al eens aan je eigen uitvaart hebt gedacht, dan heb je 
hier mogelijk al je eigen wensen en ideeën bij. Belangrijk 
om eens te kijken wát je eigenlijk hebt laten verzekeren!   

Bij uitvaartverzekeringen kun je kiezen tussen een 
kapitaalverzekering en een naturaverzekering. Een 
kapitaalverzekering keert een vrij te besteden bedrag 
uit, waar jij je destijds voor hebt laten verzekeren.  Een 
naturaverzekering keert ‘diensten’ uit.  De diensten waar jij 
je hebt voor laten verzekeren, staan vermeld op het polisblad. 
Een soortgelijke verzekering is niet fijn als je zelf keuzes wilt 
maken. 

Grote uitvaartverzekeringen die ook in verzorging doen, willen 
graag dat je gebruik maakt van hun diensten. Zij vermelden 
op het polisblad een telefoonnummer dat je in geval van 
overlijden moet bellen. Maar wist je wel dat je dus niet verplicht 
bent om dát telefoonnummer te bellen?  Je hebt de keuze om 
iedere willekeurige uitvaartverzorger te bellen. Je zit niet aan de 
verzekeringsmaatschappij (of uitvaartvereniging) vast. 

Dus weet dat je altijd zelf een uitvaartverzorger mag kiezen en 
dat je niet vastzit aan je verzekering, ongeacht hoe je verzekerd 
bent. In mijn werk zorg ik ervoor dat waar er recht op is, ook wordt 
uitgekeerd aan de nabestaanden, zodat er zelf keuzevrijheid is voor 
de invulling van de uitvaart.

‘‘JE HEBT MEER KEUZEVRIJHEID DAN
 JE WAARSCHIJNLIJK DACHT’’

UITVAARTVERZORGSTER BERBER
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Ik ben Natalia Boorsma, eigenaresse van Yoga Studio 
Zuidlanden. In deze column schrijf ik over yoga, 
meditatie en het leven in balans.

Er bestaan tegenwoordig veel yogavormen: Vinyasa, Yin 
yoga, Kundalini, Restorative, Kashmir yoga, Ashtanga en 
nog veel meer. Mijn passie ligt bij Yin yoga en daarom 
vertel ik hier graag over.

Yin yoga is een rustige vorm van yoga die zich op je 
bindweefsel en gewrichten richt. Het bindweefsel zou 
je kunnen zien als de lijm van je lijf. Het houdt alle 
onderdelen van je lichaam bij elkaar en geeft steun aan 
de organen. Bindweefsel bestaat uit cellen, basisstoffen 
en water. Het kapselt zenuwen, bloedvaten, lymfevaten 
en verbindt je huid met je spieren. Ook bevinden 
zich in het bindweefsel veel vezels. Via de vezels 
“communiceert” je bindweefsel met je hersenen.

Naarmate wij ouder worden, wordt ons bindweefsel 
minder vochtig en minder flexibel. Er kunnen ook 
blokkades/verklevingen in het bindweefsel ontstaan 
als gevolg van een trauma, operatie, langdurige stress 
of een chronisch gebrek aan beweging. Dit kan zorgen 
voor verminderde doorbloeding.  

Bindweefsel is minder flexibel dan spierweefsel. Het 

reageert op langdurige druk/rekking van een bepaald 
gebied. Daarom worden Yin yoga houdingen langer 
aangehouden (3.5 – 5 minuten). Yin yoga is dus één van 
de manieren om goed voor je bindweefsel te zorgen!

Door het rustige karakter van Yin yoga ontstaat er 
genoeg ruimte voor meditatie en mindfulness tijdens 
de les. Het geeft je tijd en ruimte om te voelen, om in 
contact te komen met jezelf, met je lichaam, om met 
je aandacht naar binnen te keren. Je wordt bewust van 
je grenzen. Het gevolg is dat je bewuste keuzes gaat 
maken, in plaats van automatisch te reageren vanuit 
gedachtenpatronen die niet behulpzaam zijn. Je ervaart 
meer rust en kan makkelijker ontspannen.

Ben jij benieuwd naar Yin yoga of onze mindfulness 
training? Stuur mij een berichtje of kijk op
www.yogastudiozuidlanden.nl.

YIN YOGA IS MIJN PASSIE

‘‘YIN YOGA GEEFT JE TIJD 
EN RUIMTE OM TE VOELEN, 

OM IN CONTACT TE 
KOMEN MET JEZELF 

EN JE LICHAAM’’

YOGA NATALIA
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Volg alle ontwikkelingen op:

dezuidlanden.nl

Prachtig
buiten wonen in

  - bouwt de nieuwe buorren van Leeuwarden 
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Mijn naam is Linda van de Velde – de Vries. Ik ben 
kinder-, jongeren en opvoedcoach in Techum. In mijn 
columns schrijf ik over kinderen, emoties, opvoeding 
en coaching.

Emoties brengen ons in beweging We willen onze 
kinderen graag het liefst blij en gelukkig zien, want dat 
is hoe het moet zijn. Toch?!
Nee, niets is minder waar. Het zou voor ons als ouders 
gemakkelijk zijn als we allemaal kinderen hadden die 
deden wat wij van ze verwachten en tegelijkertijd ook 
nog vrolijk en blij door het leven gingen. Hoe fijn dit 
ook lijkt, het is niet gezond.

We hebben onze gevoelens en emoties nodig om in 
balans te blijven en veerkracht te ontwikkelen. Dus om 
de verwachting te hebben dat je kind altijd maar blij 
en gelukkig is, daar kan een kind niet aan voldoen. Jij 
zelf ook niet, dus laat die droom varen vanaf nu. 

Emoties hebben een belangrijke functie. Ieder emotie 
vertelt ons lichaam iets en wil ons in beweging 
brengen. Kinderen hebben als het gaat om emoties 
dan ook veel te leren. 
Herkennen: wat voel ik en waar voel ik dat?
Benoemen: hoe heet het wat ik voel?

Accepteren: ik accepteer mijn gevoelens en die van de 
ander. Uiten: ik leer mijn gevoelens op een fijne manier 
uiten. 

Hier hebben ze ons bij nodig. Kinderen leren van wat 
wij doen, minder van wat wij zeggen dat ze moeten 
doen. Wij zijn het levende voorbeeld. 

Vraag jezelf eens af hoe jij omgaat met jouw emoties? 
Herken jij ze? Benoem jij ze wel eens naar je kinderen? 
Accepteer jij de gevoelens die je voelt of stop jij ze 
wellicht liever weg? En hoe uit jij jouw emoties?

Het begint met accepteren dat we emoties hebben, 
dat ze een functie hebben en dat ze er uit moeten. 
Emoties mogen er zijn. Dus ja, ieder kind krijgt te 
maken met een woede-uitbarsting of verdriet. En ja, 
dat doet ze vaak op de momenten dat het ons niet 
goed uitkomt. Maar door verder te kijken, kunnen we 
er veel van leren en winst behalen. 

Wil je meer inzicht krijgen in de functie van emoties 
en wil je handvatten en tools om grip te krijgen op de 
emoties van je kind? Volg dan een van mijn workshops. 
Samen op weg naar geluk(t).

EMOTIES

‘‘KINDEREN LEREN VAN WAT WIJ DOEN, MINDER 
VAN WAT WIJ ZEGGEN DAT ZE MOETEN DOEN’’

KINDERCOACH LINDA
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Stijve spieren? klachten? 
Blijf er niet mee lopen en 
maak een afspraak!

sportmassage
stoelmassage
massage bij burnout
medical taping
triggerpoints

Behandelingen
Comfortabel

www.lindasmassagestudio.nl | 06 113 042 81

Rustgevend

Ontspannend

Gezond

massagestudio

Gratis Gratis 
waardebepaling!waardebepaling!

Verkoopplannen?

Scan en vraag Scan en vraag 

         direct aan         direct aan

088 310 10 88  | fryskmakelaars.nl

Voordelig all-in tarief (incl. opstarten)

Gratis promotiepakket t.w.v. € 750

Pas betalen als je huis is verkocht

WAAR KIEKT U NAAR?
In onze 3e editie van magazine De Zuidlander was een 
foto geplaatst van een kunstwerk op de prullenbak op het 
schoolplein van OBS De Pionier. Er waren meerdere goede 
inzendingen. Om deze reden hebben we een winnaar 
uitgeloot. Deze keer is de winnaar Wendy Bosma.

Ze heeft hiermee een driegangendiner inclusief 
bijpassend bier/ wijn arrangement voor 2 personen 
gewonnen. Deze is uitgereikt door Grand café Jan uit 
Wergea.

Ook deze editie heeft Grand café Jan dezelfde mooie prijs 
aangeboden. Dus daar hoort ook weer een mysterieuze 
foto bij van een voorwerp ergens in De Zuidlanden.

Weet jij wat dit is en wil jij kans maken op een 3 gangen 
diner inclusief bijpassend bier of wijn arrangement 
voor 2 personen bij Grand café Jan uit Wergea, reageer 
dan op de post, door middel van een PB te sturen, 
die geplaatst is op onze Facebooksite Wijkpanel De 
Zuidlanden.

Wie weet ben jij wel de volgende gelukkige winnaar!
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www . p o o r t m a n k e u k e n s . n l

POORTMAN
UW KEUKENARCH ITECT

De mooiste keuken 
van je leven

Wiedia Groen is mijn naam. Ik woon met mijn man 
Daniël en puberjongens Deyan en Marin alweer 11 
jaar in Techum. Als lifecoach help ik mensen om de 
regisseur van hun eigen leven te worden. Ik help met 
het loslaten van negatieve herinneringen en emoties 
uit het verleden door Time Line Therapy.

Ik zat laatst met een goede vriendin te borrelen in Het 
Wapen van Leeuwarden. Ze vertelde dat ze niet aan haar 
zelf toe kwam. Haar tijd ging op aan kinderen en werk. Ze 
wilde meer tijd voor haarzelf. 

Ik gooide wat nootjes in een cirkel op tafel en draaide 
onze lege waterglazen om. Door middel van de nootjes 
introduceerde ik metaforisch het Levenswiel bij haar. 
Met het Levenswiel kan je zelf beoordelen hoe je scoort 
op je belangrijkste levensgebieden. Je kunt zien of je 
leven in balans is qua gezondheid, carrière, relaties en 
ontspanning. Door al je levensgebieden een cijfer te 
geven, krijg je zicht op welk gebied je leven lekker loopt 
of juist niet.

Terug naar de nootjes: In het geval van mijn vriendin 
stonden de nootjes voor haar levensgebieden. Als ze een 
gebied een cijfer 8, 9 of 10 gaf, gebruikte ze het waterglas 
om dat uit te beelden. Hierdoor kreeg ze inzicht wat 
goed ging. Ze kwam er achter dat ze geen hoge cijfers 
kon geven. Haar werk voelde voor haar als een 5 en de 
ontspanning ook. 

Ik vertelde dat zij zelf aan het rad van haar leven 
kon draaien; ofwel welk nootje mocht wat meer 

aandacht krijgen. Ze kon ontspanning krijgen 
door daar haar doel van te maken. 

En zo werkte een omgedraaid waterglas als 
een vergrootglas. Neem je levensgebieden 
ook eens onder een vergrootglas. Een 
laag cijfer geeft aan waar de balans 
ontbreekt. En ga net als mijn vriendin in 

kleine stapjes aan de slag. 

NOOTJES & LEGE WATERGLAZEN

“ EN ZO WERKTE EEN 
OMGEDRAAID WATERGLAS 
ALS EEN VERGROOTGLAS “

MINDMENTOR WIEDIA
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SPORTEN & VOORKOMEN VAN BLESSURES
Ik ben Sander Witvoet, 34 jaar en ik woon met mijn vriendin en dochter 
in Dronrijp. Ik ben manueel therapeut bij FysioFriesland. Als manueel 
therapeut specialiseer je je in zowel onderzoek als behandelingen van de 
wervelkolom en de gewrichten in de armen en benen.

De afgelopen jaren hebben het inzicht in leefstijl en bewegen een positieve 
wending gegeven. Nu het buitensportseizoen weer volop van start is, zien we 
veel mensen vol enthousiasme in beweging. Wat zou het zonde zijn wanneer 
dit goede voornemen wordt beperkt door een vervelende blessure.

Om blessures te voorkomen, moet je zorgen dat de balans tussen de 
belasting en jouw belastbaarheid op elkaar is afgestemd. Dit klinkt 
simpel, maar hoe weet je nou waar deze grens ligt? Dit is voor 
ieder mens anders. Wanneer je zorgt dat de basis goed is, 
verklein je de kans op blessures.

Hier zijn een aantal tips om je alvast op weg te helpen.

Tip 1: Bouw je training geleidelijk op 
Laat het lichaam wennen aan de belasting van jouw sport. 
Bouw rustig elke training op richting het doel dat je voor 
ogen hebt. Neem tussen de trainingen door voldoende 
rust!

Tip 2: Doe altijd een goede functionele warming up
Doe jij een warming up voordat je begint met sporten? 
Dit is altijd goed! Koude spieren zijn namelijk een stuk 
gevoeliger voor blessures dan opgewarmde spieren. 

Tip 3: Zorg voor goede schoenen
Ga na of de schoenen die je draagt, passen bij de bewe-
gingen en de ondergrond waarop je traint. Let ook op of
de schoenen nog de juiste maat zijn envoldoende onder-
steuning bieden. 

Tip 4: Controleer je techniek
Laat bij het starten van een nieuwe sport, een nieuwe 
beweging of een verhoging van intensiteit iemand meekijken 
die je wijst op de juiste uitvoering.

Tip 5: Train altijd naar je eigen haalbare individuele doelen
Ieder mens is anders en dus wordt elk doel persoonlijk 
afgestemd. Laat je niet meeslepen door je buurman of -vrouw 
of door wat je op internet voorbij ziet komen.

Tip 6: Denk om je voeding
Drink tijdens en na je training altijd voldoende water om het vocht 
weer aan te vullen. Daarnaast is het belangrijk om koolhydraten te 
nemen als belangrijkste bron van energie.

‘‘TRAIN NAAR JE EIGEN HAALBARE DOELEN EN LAAT JE 
NIET MEESLEPEN DOOR JE BUURMAN OF –VROUW’’

  Skuorre 53 
8941 BP Leeuwarden 

Scoor beter
met een 

pakkende 
tekst!

Jan Bergsma  
tekst & communicatie 

06 29 13 55 58 
tekstjan@gmail.com

www.tekstjan.nl

Tekstschrijver voor een inspirerende column, 
SEO-webartikel, blog of compleet merkverhaal.

jan-bergsma

Zin in
avontuur? 

Uitdaging, plezier, gezelligheid en avontuur. Dát is waar 
Scouting voor staat bij Chr. Scoutinggroep Burmania uit 
Leeuwarden. Iedere zaterdagmiddag is weer anders en dat 
maakt Scouting fantastisch. Al vanaf 5 jaar ben je welkom. 

Meld je aan via www.burmania.nl/komkijken

Kom dan meedoen met Scouting!

Tel. 06 338 777 92           Zwettestraat 9 B          8912 AH Leeuwarden           www.prio-fix.nl

Per 1 Juni gaat W.A.S Projecten
haar naam veranderen! 

Wordt

Andere naam, zelfde service!

MANUEEL THERAPEURT SANDER
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COLOFON
Redactie
Joleijn van der Wal  hoofdredactie
Froukje ten Hoeve  verslaggever
Teresa de Ligt   redactielid
Siemon van Dam  coördinator marketing
Andries van der Werf  coördinator fotografie

Fotografie
Tessa Bakker 
Else Toering
Andries van der Werf

Vormgeving
Anouk Jager - Studio By Nouk

Informatie en contact
info@dezuidlander.nl
www.dezuidlander.nl
Facebook: @wijkpanel.dezuidlanden

Drukwerk 
Magazine Masters 

Oplage  
1750 exemplaren

Verspreiding  
4 x per jaar huis aan huis in Goutum-Súd, Techum, 
Wiarda en De Klamp

Coördinatie verspreiding  
Joost de Caluwe,
Mireille Bus - van der Meer

Met input van:  
Werkgroep Jeugd, Werkgroep Wiarda, Werkgroep
IJsbaan, Werkgroep Verkeer, Werkgroep Wijkfeest, 
Wijkpanel, Werkgroep duurzaamheid

 Komen jullie snel een kijkje nemen?

Afspraak maken kan via; 058 267 28 50

Jouw kinderopvang 
                    in en om Leeuwarden

www.sinnekinderopvang.nl

Van het plaatsen van een dakraam tot een compleet bouwproject. Of het nu om
simpel of luxe gaat, het resultaat staat altijd als een huis. Kimsma Bouwbedrijf denkt
graag met je mee en komt altijd tot een creatieve oplossing. 

Onze deskundigheid en kwaliteit leiden keer op keer tot een grote klanttevredenheid.

Vraag vandaag nog een offerte aan!
Bel met (058)2883006 of stuur een mail naar info@kimsma.nl

Meer dan 70 jaar 
ervaring

Allround bouwbedrijf in Leeuwarden

www.kimsma.nl



Hallo
Els Boek

Meer dan de 7 zekerheden  
 
Jumbo Els Boek staat altijd voor je klaar. In de 
winkel met een uitgebreid assortiment, de laagste 
prijzen en de beste service, maar ook buiten de 
winkel dragen wij graag ons steentje bij. Bij Jumbo
Els Boek gelden de 7 zekerheden… en de rest! 

Jumbo Els Boek

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


