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VERSTERKING GEZOCHT VOOR DE REDACTIE!
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 “DE MIX TUSSEN 
JONG & OUD IS GOED 

VOOR DE SFEER EN 
HOUDT JE JONG!” 

RECEPT: BUDDHA BOWL

DAG ZOMER!
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VOORWOORD
Voor je ligt een bijzondere editie van het wijkmagazine. Voor het eerst 
sinds jaren komen we ook in september uit en dat bleek een enorme 

uitdaging. Trots en blij dat het gelukt is! 

Ons magazine, jouw magazine “De Zuidlander”, komt tot stand in 
samenwerking met alle zeven werkgroepen in de wijk. Zij geven vier keer per 
jaar een update over wat er speelt binnen hun werkgroep. Dit wordt door jou 

als lezer en door ons als redactie enorm gewaardeerd. 

De samenwerking behelst meer dan alleen de werkgroepen, ook onze zeven 
columnisten zorgen voor gepassioneerd geschreven columns. Het bestuur 

van ons wijkpanel draagt bij door jou als lezer te informeren over wat er 
speelt tussen gemeente en de wijk. 

Twee bewoners uit de Zuidlanden, worden in elke editie geïnterviewd. De 
interviews  “De echte Zuidlander” en “De Zuidlander Ondernemer” geven 

een gezicht aan het magazine. Inmiddels zorgen zo’n 28 adverteerders 
ervoor dat het financieel mogelijk is een wijkmagazine uit te geven. Zij 

sponsoren het magazine: Zonder hen geen magazine!

Het oog wil ook wat dus er wordt veel aandacht besteedt aan vormgeving en 
opmaak. De pool van fotografen draagt daar zeker ook aan bij met hun foto’s 
van hoge kwaliteit die de redactionele input perfect ondersteunt. Onze twee 
coördinatoren bezorging zorgen ervoor dat het magazine vier keer per jaar bij 
jou op de mat valt. Dat doen ze niet alleen, maar samen met zo’n 15 bezorgers. 

De werkgroep Communicatie, de redactie heeft een initiërende, 
coördinerende en uitvoerende rol. Het is ontzettend leuk om te doen maar 
regelmatig ook erg intensief. Dat komt doordat we met te weinig mensen 
zijn. We hebben daarom jouw hulp dringend nodig! Lees verderop in het 

magazine wat voor hulp we zoeken.

Een terugblik op het wijkfeest ontbreekt helaas in deze editie omdat het 
magazine al bij de drukker lag tijdens het wijkfeest. Het wordt nagenieten, 
want dit maken we goed door in de volgende editie een extra uitgebreide 

terugblik te geven. Graag nodig ik je uit om onze vacatures te bekijken en te 
reageren. Je treft ze aan op de achterste pagina’s.

Veel leesplezier!
Siemon van Dam

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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INHOUD

Arjen

TjebbeWij maken heel wat 
los in Leeuwarden

Aangenaam! Wij zijn de nieuwe 
fysiotherapeuten in de buurt.

Leeuwarderweg 61
9005 ND Wergea

Legedyk 4
8935 DG Leeuwarden

www.hettingaentrip.nl

058 21 37 333

Maak online een afspraak of bel ons.

Marlon
Wytse

Vanaf 29 
augustus
in Aldlân

Sinds 2010 waren we te vinden op de Emmakade, eind 

augustus verhuizen we naar Legedyk 4 in Aldlân. We zijn 

een kleine praktijk, gespecialiseerd in nek, rug en bekken. 

Ook voor andere lichamelijke klachten, sportblessures en 

begeleiding tijdens en na de zwangerschap kan je bij ons 

terecht. Onze klanten waarderen de prettige sfeer, dat we 

meedenken en doelgericht werken.

Dé praktijk voor nek, 
rug en bekken

Dé specialist in op maat gemaakte 
binnen- en buitenzonwering,
gordijnen, horren en vloeren!

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

Bestel eenvoudig in 1 van onze 6 
webshops of kom langs in onze 
showroom van 400m2 aan de 
Simon Vestdijkwei 3 in Leeuwarden
(achter de woonboulevard)

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

Wij komen

ook bi j je thu is

i nmeten en
monteren!

DE ALLERVOORDEELIGSTE
IN RAAMBEKLEDING!

De producten van dichtbij bekijken? Bezoek onze showroom van 
400m2 showroom in Leeuwarden of vraag gratis kleurstalen aan!

Solano |  Luxaflex ®
Verano ® | VELUX ®

Tip!

tot 40%
KORTING
OP DE ADVIESPRIJS!

100% OP MAAT

GRATIS
ADVIES

AAN  HUIS

Bestuur Wijkpanel  7, 19

Werkgroep Wiarda  12, 17

Werkgroep Duurzaamheid 13

Werkgroep De Klamp  16

Werkgroep Verkeer  22

WERKGROEPEN

Personal trainer Ingrid  11

Politiek dier Christiaan  21

Uitvaartverzorgster Berber 33

Yoga Natalia   35

Kindercoach Linda  39

Mindmentor Wiedia  43

Manueel therapeut Sander 45

COLUMNS

Voorwoord    3

Zuidlander Ondernemer 8

De échte Zuidlander  14

Het recept van Ingrid  23

Jeugdkrant de Zuidlanden 25

Waar kiekt u naar   41

Colofon    47

VASTE RUBRIEKEN

“‘JE LEERT DAT JE 
GEDACHTEN HEBT 

EN NIET JE 
GEDACHTEN BENT’’
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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 & voorzitter!

Laat het ons weten via de
contactpagina op www.dezuidlander.nl

Samenwerken blijkt toch altijd een uitdaging. Ook 
voor ons als bestuur van de Zuidlanden. Als bestuur 
hebben we te maken met de vrijwilligers die zich 
inzetten voor de buurtschappen, bewoners van 
de Zuidlanden en onze samenwerkingspartners 
van de gemeente Leeuwarden/projectbureau. Dat 
laatste is toch de grootste uitdaging, is gebleken 

vanuit het verleden.

Doordat je met veel personen te maken hebt en 
iedereen zijn eigen rol hierin heeft, is de uitdaging 
hier het grootst. Wat wij vanuit het bestuur 
belangrijk vinden in de samenwerking met alle 
partijen is dat we moeten zorgen dat doelen 
realistisch zijn en dat iedereen hetzelfde doel heeft. 
Samenwerken is samen het doel behalen, met als 
kern dat communicatie de belangrijkste sleutel is 

tot een goede samenwerking. 

Het bestuur van Wijkpanel de Zuidlanden en de 
gemeente Leeuwarden hebben al een start gemaakt 
met het zoeken naar de juiste samenwerking 
en structuur, met als doel de bewoners zo goed 
mogelijk mee te nemen in de ontwikkelingen van 

de Zuidlanden.

Wordt vervolgd…

Het Bestuur van de Zuidlanden is nog op zoek naar 
echte Zuidlanders, die als:

 secretaris of voorzitter 

willen meewerken om het bestuur nog meer vorm 
te geven. Ben jij die persoon? Reageer dan via de

contactpagina op www.dezuidlander.nl

SAMENWERKEN...
EEN VAK APART

BESTUUR WIJKPANEL

7
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ZUIDLANDER
ONDERNEMER

ZUIDLANDER ONDERNEMER

Horecabloed 
Thijs is naar eigen zeggen ‘vanuit zijn jeugd de horeca 
ingerold’. “Vanaf mijn 15e ben ik eigenlijk altijd in de 
horeca werkzaam geweest. Keukenbaantjes, werken 
achter de bar, ik deed van alles.” Toch was hij niet van 
plan om ook in de horeca door te gaan. “Mijn ouders 
hadden een bakkerij in Leeuwarden, het idee was om 
de bakkerij over te nemen.” Het liep anders. 11 jaar 
geleden werd Thijs samen met zijn ouders uitbaters van 
de Stadswaag. “We hebben in die elf jaar mooie stappen 
gezet, een coronacrisis overleefd en ik heb mijn vrouw 
hier ontmoet. Zij werkt nu ook in het bedrijf.”

Chemie
De hele week samenwerken met je (schoon)ouders. 
Het is niet voor iedereen weggelegd, zullen we maar 
zeggen. “Je hoort wel eens dat families elkaar niet

meer zien, doordat ze ruzie hebben gekregen in het 
bedrijf. Er zit inderdaad een risico aan, maar bij ons 
is dat gelukkig niet aan de orde. Samenwerken gaat 
heel natuurlijk. Dat komt denk ik doordat iedereen 
zijn eigen ding doet. Mijn ouders staan vaak in de 
keuken of achter de bar; mijn vrouw en ik vaak in de 
bediening”, legt Thijs uit. “Daarnaast werken hier veel 
jonge mensen, waaronder internationale studenten. 

Dat is goed voor de sfeer en houdt mijn ouders, en 
inmiddels mijzelf ook, jong”, lacht de Leeuwarder. 

Vindingrijk en ondernemend
Nieuwe dingen doen, dingen uitproberen. Misschien 
heeft Thijs nog wel meer ondernemersbloed dan 
horecabloed. “Het ondernemen vind ik het leukste van 
mijn werk. Je kunt voor alles een bedrijf inhuren, maar 
je kunt het ook zelf proberen. Zo maak ik mijn eigen 
menukaarten en heb ik de muur zelf betegeld. En dat 
glazenrek boven de bar, is een kastje van de IKEA op zijn 
kop. Je kunt zelf meer dan je denkt, je moet het gewoon 
doen.”

Iconisch pand in Leeuwarden
‘Gewoon doen’ is een mooi credo, maar in een pand met 
monumentale status kan dat niet altijd zomaar. “We 
moeten eerst toestemming van de gemeente hebben 
als we iets willen aanpassen. Gelukkig is het contact 
heel goed en bovendien vaak niet nodig, want het 
pand is van zichzelf al schitterend. De buitenkant is pas 
helemaal opgeknapt en geschilderd. Het gebouw staat 
er prachtig bij, het voelt als een voorrecht hier te mogen 
werken.” Het iconische Stadswaag diende vroeger als 
weeghuis voor marktkooplui. Thijs wijst naar de grote 
weegbalk in het pand. “Hier binnen werd de waar, met 

name boter, gewogen. Verder heeft de bovenverdieping 
nog als kerk gediend en op zolder vind je twee oude 
politiecellen.”

Thuis in de Klamp
Na werktijd stapt Thijs het 426-jarig oude pand uit, op 
naar hun hagelnieuwe woning in de Klamp. Thijs woont 
nu twee jaar met zijn vrouw Jamie (32) en dochter Indi 
(1,5) aan de Fûgelryk. “We hebben hiervoor in een dorp 
gewoond en hadden daar heel veel rust en ruimte. Het 
was wel even wennen om weer tussen de mensen te 
wonen, maar het is voor ons een perfecte mix tussen 
stad en platteland. In de wijk wonen veel mensen van 
onze leeftijd, vaak met kinderen. Leuk voor ons en de 
kleine. Het is een bruisende wijk”, vindt Thijs, die ook 
actief is voor de Werkgroep van de Klamp. “Ik vind het 
leuk om ook voor de Werkgroep te ondernemen en iets 
met elkaar te organiseren. Ja, wij zitten zowel voor werk 
als privé hier prima op ons plek.”

ZUIDLANDER ONDERNEMER:
THIJS TER STEEGE

Het is vrijdagochtend 10 uur. Thijs ter Steege (33) en zijn team zijn bezig met de 
voorbereidingen voor de dag. Buiten is het aangenaam, met een graad of 20 en een flauw 

zonnetje. De meer dan vier eeuwen oude Waag, of Stadswaag, maakt zich op voor een 
mooie zomerdag voor dagjesmensen, toeristen en terrasliefhebbers. “Wij mogen elke dag 

mensen blij maken. Dat geeft zoveel energie”, is de 33-jarige Leeuwarder enthousiast.

“DE KLAMP IS VOOR ONS 
DE PERFECTE MIX TUSSEN 

STAD & PLATTELAND”“HET VOELT ALS EEN 
VOORRECHT HIER TE 

MOGEN WERKEN”

 “DE MIX TUSSEN JONG & 
OUD IS GOED VOOR DE SFEER 

EN HOUDT JE JONG!” 

9
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BEWEGEN IS GOED, 
MEER BEWEGEN IS BETER
Bewegen en sporten is natuurlijk goed voor je, dat 
weet iedereen. Maar hoeveel moet je bewegen om 
gezond te blijven? Er zijn speciale beweegrichtlijnen 
opgesteld die vertellen hoeveel je moet bewegen om 
gezond te blijven. Voor kinderen, volwassenen en 
ouderen verschillend. 

RICHTLIJNEN
Voor volwassen mensen is het: bewegen is goed, meer 
bewegen is beter. 150 minuten per week matig intensieve 
inspanning, verspreid over meerdere dagen. Vaker, 
langer of intensiever geeft extra gezondheidsvoordeel. 
Daarnaast is het advies, doe 2x per week aan spier- en 
botversterkende oefeningen. Voor ouderen aangevuld 
met balansoefeningen. Maar bovenal, voorkom 
stilzitten!

Voor kinderen geldt ook: bewegen is goed. En meer 
bewegen is vanzelfsprekend beter. Het advies is 1 uur 
per dag matig intensieve inspanning en minimaal 3x 
per week spier- en botversterkende oefeningen.  

INTENSITEIT
Bij licht intensieve lichamelijke activiteit is er geen 
sprake van verhoogde hartslag of versnelde ademhaling. 
Bijvoorbeeld afwassen, musiceren, tuinieren of 
bijvoorbeeld yoga.

Matig intensieve lichamelijke activiteit zorgt voor een 
verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling. 
Denk aan wandelen, fietsen, trampolinespringen of 
paardrijden.

Iemand die zwaar intensief lichamelijk actief is, gaat 
zweten en raakt buiten adem. De meeste actieve sporten 
vallen in deze categorie. Fitness, tennis, hardlopen en 
wielrennen als voorbeeld.

Daarnaast is stilzitten een aparte categorie, waarbij je 
helemaal niet beweegt. Hieronder vallen alle activiteiten 
waarbij je niet of nauwelijks meer energie verbruikt dan 
in rust. Over het algemeen geldt dit voor activiteiten die 
je zittend of liggend uitvoert.

Goed om eens na te gaan of jij voldoende beweegt om 
gezond te blijven. Met elke dag 30 minuten wandelen + 
2x per week fitnessen of een andere intensieve sport zit 
je al op de richtlijnen. Als je er dan ook nog voor zorgt 
dat je minder zit, dan ben je helemaal goed bezig. 

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

COLUMN FIT MET INGRID

11
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Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Om onze 
wijk nog mooier (en schoner) te maken organiseren 
we op zaterdag 24 september een clean-up!

We doen dit op het water én op het land met een 
sup clean up en een zwerfafval-actie op straat. We 
verzamelen ons bij de steigers in de havenkom. De 
suppers doen een rondje Wiarda en de straten worden 
opgeruimd door de groep ter voet. Voor afvalgrijpers, 
zakken en handschoenen wordt gezorgd. 

Heb je geen sup en wil je wel meedoen? Plaats dan 
ter zijner tijd een berichtje onder de aankondiging op 
Facebook. Wie weet kun je dan eentje lenen.

Na het opruimen van onze wijk gaan we hopelijk 
toasten op onze “vangst” met een lekker drankje/hapje. 
Wij regelen de muziek, als iedereen dan iets lekkers te 
drinken en eten meeneemt wordt het vast gezellig! 

Wie doet er mee?
Nu je dit stukje gelezen hebt, pak je agenda erbij en 
noteer de datum! Houd de Wonen In Wiarda Facebook 
pagina in de gaten voor het precieze tijdstip. 

Tot zaterdag 24 september!

Misschien ben je bij de inspiratieavond van “Mijn 
leven zonder afval” geweest of heb je hierover in de 
vorige editie van de wijkkrant gelezen. We hebben 
enkele tips om je te helpen kiezen voor groenere én 
gezondere verzorgingsproducten. Beter voor jezelf en 
voor de planeet

Microplastics
Wist je dat 9 van de 10 persoonlijke verzorgings-
producten schadelijke microplastics bevatten? Deze 
plastics zijn niet alleen slecht voor het milieu, maar 
kunnen ook in je lichaam terechtkomen. Ze zijn zo 
klein, micro dus, dat ze uiteindelijk in de rivieren en 
oceanen terechtkomen. Vissen zien het verschil niet 
tussen plankton of microplastic, waardoor de plastics 
via de voedselketen uiteindelijk weer op ons bord 
terechtkomen.

Gelukkig is er een handige app om de microplastics in 
je badkamer op te sporen!  Deze app heet “Beat the 
Micro bead” en is beschikbaar voor Apple en Android. 
Meer info vind je op de website.
 
Heb je de smaak te pakken? En wil je je leven nog 
groener maken? Gebruik dan de app “My Little Plastic 
Footprint”. In deze app kun je je “dieet” samenstellen 
om plastic producten in je huis te verminderen. Je krijgt 
uitleg over hoe je producten zoals keukenpapier, ijs, 
glitters of bloemen kunt vervangen door een groenere 
variant. Ga jij de challenge aan? Check de website!

SUP CLEAN UP! GROENE TIPS
VOOR JEZELF

WERKGROEP WIARDA WERKGROEP DUURZAAMHEID

Werkgroep Wiarda
Het is zomer in Wiarda en stil op straat... we zijn met 
z’n allen richting onze vakantiebestemming gereisd 
waarvan de ene iets later dan de andere. 

Ook al is het stil op straat… saai is het nooit! Er wordt 
volop genoten van het water rondom onze huizen. 
Buurtgenoten die (nog) thuis zijn nemen een frisse 
duik en vrienden en familie pakken hun sloepje om de 
wateren in en rondom Wiarda te verkennen.

Ik zeg wel eens tegen mensen in mijn omgeving dat 
het soms net voelt alsof je een Landal park in rijdt, een 
instant vakantiegevoel in je eigen wijk!

Ook wij als werkgroep hebben de overleggen even stil 
gelegd en genieten van even helemaal niks moeten.

Als we terugkijken op het eerste half jaar van 2022 is er 
vooral gekeken naar wat de positie van de werkgroep 
is ten opzichte van de andere commissies en wijken. Er 
is vanuit het wijkpanel hard gewerkt om hier structuur 
in aan te brengen en ervoor te zorgen dat wij als 
werkgroep Wiarda hier een functionele rol in krijgen. 
Hans, Gordon als Berry zijn zowel actief in het bestuur 
van het wijkpanel als de werkgroep en zorgen ervoor 
dat de lijntjes tussen het wijkpanel en de werkgroep 
kort blijven. 

In het komende half jaar gaat de werkgroep zich o.a. 
richten op de volgende zaken;
    Woonrijp maken fase 2-3
    Spelen fase 2-3 
    Verkeersveilig maken van de wijk op zowel de  
    weg als het water.

Wij realiseren ons dat deze onderwerpen al een tijdje 
op de agenda staan en dat de plannen die destijds 
gepresenteerd zijn nog niet gerealiseerd zijn. 

Toch is er achter de schermen hard gewerkt om in 
gesprek te blijven en afspraken te maken. Ons streven 
is dat er na de zomer werkelijk zichtbaar actie op zal 
worden ondernomen door zowel de gemeente als 
andere betrokken partijen. 

De werkgroep zal op zeer korte termijn vervolg-
gesprekken inplannen met de betrokken partijen en zal 
tijdens deze gesprekken het belang van de inwoners van 
Wiarda vertalen naar concrete plannen en deadlines. 

Het laatste nieuws communiceren wij via onze 
Facebookpagina en de website. Groet, Karin Zijlstra 
(namens alle leden van de Werkgroep Wiarda)

 

Activiteiten Commissie Wiarda
In de vorige editie van de Zuidlander hebben jullie al 
kunnen lezen welke activiteiten er de afgelopen periode 
zijn georganiseerd en met hoeveel plezier wij daar als 
commissie op terug kijken.

Ook na de zomer staan er weer geweldige activiteiten 
op de agenda, waaronder:

    Supclinic
    Sup-cleanup actie / Burendag/ BBQ clinic
    Halloween spokentocht
    Wiarda kleurt oranje tijdens het WK Voetbal 
    Kerstborrel

Kijk voor de meest actuele informatie rondom de 
activiteiten op onze Woneninwiarda Facebookpagina.

NIEUWS VANUIT WERKGROEP 
WIARDA & ACITIVITEITEN 

COMMISSIE WIARDA!

Beat the 
Micro bead

My Little 
Plastic 
Footprint
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gezichten zien en in gesprek zijn, zie je mooie 
dingen. Waar ik vooral voldoening uit haal zijn de 
reacties van kinderen. Ze zijn nog zo puur, open, 
eerlijk en creatief. Bij de filmavond kruipen ze 
helemaal tegen elkaar aan als het spannend wordt. 
En bij het Spijkerdorp zie je het enthousiasme eraf 
spatten. Kinderen bouwen in hun beleving de 
grootste creatie die er bestaat. Ze verwonderen 
zich over dingen die wij heel normaal vinden. Dat 
vind ik mooi om te zien. Wij volwassenen zouden 
iets van kinderen kunnen leren. Minder binnen 
kaders denken bijvoorbeeld.”

Altijd bezig
Johannes is altijd bezig. Is het niet voor een van 
de Werkgroepen of zijn werk als IT-specialist bij 
Achmea, dan wel met nieuwe dingen ontdekken. 
“Ik vind het leuk om eropuit te gaan, mezelf te 
verbazen en andere mensen te ontmoeten. Dat 
levert nieuwe inzichten en mogelijkheden op”, 
vindt Johannes. Eropuit gaan doet hij graag op 
de racefiets of met zijn vrouw Anjuska en jongens 
Rens (11) en Sem (9). “Dat hoeft niet altijd ver. We 
hebben een prachtige wijk met veel groen. Van 
een wandeling met mijn gezin en de hond kan ik 
al genieten. Oja, en onze kat Poekie. Die wandelt 
vaak mee. Dat is een halve hond, haha.”

Realisatie wijkgebouw
De Werkgroep Jeugd is niet alleen druk met het 
organiseren van activiteiten. Achter de schermen 
wordt hard gewerkt een wijkgebouw te realiseren, 
ergens centraal in de Zuidlanden. “We willen graag 
een soort buurthuis. En met ons vele anderen, zo 
bleek vorig jaar uit een enquête. Het is bewezen 
dat als je een fysieke locatie hebt, je de wijk beter 
samenbrengt. Belangrijk voor jeugd, maar ook 
voor volwassenen”, legt Johannes uit. “Samen 
met Hans, Henk en Jessica van het wijkpanel 
maak ik me daar hard voor. Het is iets van de 
lange adem, tot nu toe heeft de gemeente ons 
nog geen locatie toegewezen. Gelukkig hebben 
we een tijdelijk onderkomen (‘It Honk’) in het 
bijgebouw van de Pionier. Daar organiseren we 
activiteiten voor kinderen tot 12 jaar, maar gaan 
we ook meer activiteiten voor jeugd van 12 tot 16 
jaar organiseren. We willen dat iedereen zich thuis 
voelt in de Zuidlanden.” 

Gezien de drive van Johannes en vele anderen 
wordt het onderwerp ‘wijkgebouw’ ongetwijfeld 
vervolgd…

“WIJ VOLWASSENEN 
ZOUDEN IETS VAN KINDEREN 

KUNNEN LEREN”

DE ÉCHTE ZUIDLANDER

Je zou kunnen zeggen dat Johannes Zijlstra 
inmiddels een bekende Zuidlander is. Bij bijna 
elke activiteit in de Zuidlanden is de 54-jarige 
inwoner van Techum van de partij. Als bevlogen 
voorzitter van de Werkgroep Jeugd en lid van de 
Werkgroep Wijkfeest, is dat ook niet zo gek. “Het 
klopt dat ik inmiddels wel eens wordt herkend 
op straat. Mensen roepen dan: Hé, ben jij niet die 
quizmaster? Dan antwoord ik lachend met ‘ja’ 
en maken we een praatje. Hartstikke leuk, want 
zo krijg je ook binding met je wijkbewoners.”

Pruik op en gaan
Spijkerdorp, sport- & spelmiddagen, de Sinter-
klaasintocht, filmavonden, Waterfun en de altijd 
populaire bingoavonden. Het is een greep uit de 
lange lijst met activiteiten die de Werkgroep Jeugd 
organiseert. Als voorzitter van de Werkgroep is 
Johannes nauw betrokken bij het organiseren van 
de activiteiten. “We moeten veel zaken regelen, 
zoals vrijwilligers, materiaal, aanmeldingen, maar 
ook vergunningen, EHBO en toiletten. Daar houd 
ik me veel mee bezig. En ook bij de uitvoering 
draag ik mijn steentje bij. Met de bingoavond zet 

ik een pruik op en praat ik de boel aan elkaar. Dat 
is stiekem toch wel heel leuk”, lacht Johannes.

Puurheid van kinderen
Iets organiseren is leuk, maar uiteindelijk doe je 
het voor een groter doel. “We willen dat mensen 
een leuke avond hebben en vooral dat de 
saamhorigheid in de Zuidlanden groter wordt.” 
Dat lukt heel aardig, vindt Johannes. “Als we 
aan het uitvoeren zijn, tussen de mensen staan, 

JOHANNES ZIJLSTRA

DE ÉCHTE
ZUIDLANDER

“WE WILLEN DAT IEDEREEN 
ZICH THUIS VOELT IN DE 

ZUIDLANDEN”
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Een beetje ‘Lady’ komt alleen niet zomaar opdagen 
voor een avondje praten met de overbuurvrouw. We 
moesten ze daarom uit hun huizen lokken met de 
belofte op een cocktail en een goodiebag. 20 dames 
trokken eropuit om een kleine wandeling door de 
Klamp te maken, een cocktailtje te drinken, te swingen 
in de silent disco en uiteraard een borrelhapje te eten. 

Om vervolgens, misschien een beetje teut, huiswaarts 
te keren om de goodiebag eens goed uit te pluizen. 

Het was gezellig, er is gelachen, gedanst en gekletst. 
Wat wil een vrouw nog meer?

Volgend jaar doen we het weer! Met nóg meer Ladies. 
Maar eerst zijn de mannen aan de beurt. Want 
tegenover een Ladiesnight staat natuurlijk ook een 
echte Mannenavond. Hou de socials van Werkgroep de 
Klamp in de gaten, want we blijven druk bezig met het 
organiseren van leuke activiteiten in ons buurtschap!

Woonrijp maken en verkeersveiligheid
Op dit moment wordt het bestek voor het woonrijp 
maken uitgewerkt. Pas daarna kan met een aannemer 
gesproken worden over de uitvoering van het woonrijp 
maken van de wijk. Op verzoek van de werkgroep heeft 
de gemeente de afgelopen tijd actie ondernomen om 
de wijk verkeersveilig te maken in voorbereiding op 
het woonrijp maken. 

Wat is er zoal gedaan aan de verkeersveiligheid? 
Aan het begin van de wijk zijn verkeersborden 
geplaatst waarop de maximumsnelheid van 30 km/h 

wordt aangegeven. Ook zijn er op verschillende 
plekken in de wijk bloembakken, betonblokken én 
een verkeersdrempel geplaatst, zodat het verkeer ook 
daadwerkelijk snelheid moet minderen. Tot slot zijn er 
op verschillende gevaarlijke kruisingen haaientanden 
aangebracht. 

Speeltuinen
Op twee velden in de Klamp zijn speeltoestellen 
geplaatst. Het gras moet even goed ‘aanslaan’, waarna 
de hekken worden geplaatst. En daarna… kan er lekker 
worden gespeeld! 

LADIESNIGHT!
8 juli werd er in de Klamp een heuse Ladies Night georganiseerd door Werkgroep 
de Klamp. Met Fase 2 sterk in aanbouw werd het hoog tijd dat ‘de dames van de 
andere kant’ eens kennis kwamen maken met de dames uit Fase 1. En hoe kun je 

dat nou beter doen dan onder het genot van een hapje en een drankje?

WERKGROEP DE KLAMP

VERDER IN DE KLAMP...

WERKGROEP WIARDA

Wanneer er activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd, 
kijken wij eerst of dit alleen in Wiarda plaats gaat vinden, zoals 
bijvoorbeeld de spokentocht. Wanneer het voor alle kinderen 
wordt georganiseerd, zoals bij de intocht van Sinterklaas of 
activiteiten rondom het wijkfeest, neemt werkgroep Jeugd de 
organisatie op zich. 

OPROEP
Woon je in Wiarda en wil jij samen met andere inwoners van de 
Zuidlanden kinderactiviteiten bedenken en organiseren? Laat het 
dan weten door een mailtje te sturen naar info@dezuidlanden.nl

SAMENWERKING MET WERK-
GROEP JEUGD ZUIDLANDEN 

VOGELS IN WIARDA

PLUKTUIN WIARDA

Begin augustus hadden we een onverwachte bezoeker in 
Wiarda: een Zeearend. Die zie je niet elke dag! Afgelopen juli 
heeft een koppel Zwarte roodstaarten jongen grootgebracht 
bovenin de ruimte waar de brandtrap is aangebracht. Het 
nestje was gebouwd op een balk bij de derde verdieping van het 
appartement. Op de bijgevoegde foto’s zie je het mannetje en 
vrouwtje die het druk hadden met het aanslepen van insecten 
voor de hongerige jongen. De afgelopen weken stonden de 
bermen langs het Aaisikerspaad er prachtig bij, de Putters 
wisten de distels goed te vinden. Deze kleurige vogels worden 
daarom ook wel ‘Distelvink’ genoemd. Ongeveer een maand 
geleden fotografeerde ik in het gebied bij het Techumerpaad 
de Blauwborst met een libel in de snavel voor het kroost. Elke 
keer een belevenis dit mooie vogeltje te zien. 

In het voorjaar wisselden zon en regen elkaar af en dat hebben we 
geweten! Alles groeit en bloeit daardoor lekker. Uiteindelijk zijn 
we ook pas twee jaar geleden met de pluktuinen gestart en als je 
kijkt wat er nu al staat, is dat prachtig. De aardbeien, rode besjes 
en japanse wijnbessen doen het goed bij de kinderen, er staat veel 
munt en rozemarijn en de appel- en perenbomen geven al aardig 
wat vruchten. Voor de walnoten en pruimen is het nog wat te vroeg, 
we hopen dat daar volgend jaar wat aan komt! Zin om eens rond te 
kijken in de pluktuinen? De tuinen zijn altijd open. 

Omdat we de verbinding in de buurt graag nog meer op gang 
willen brengen, komt er het komende jaar een adoptieprogramma 
waarbij jij een stukje pluktuin kunt adopteren! Kom 4 september 
langs en volg het laatste nieuws via Pluktuin Wiarda. 

Bijdrage van Gerrit Boersma
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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? 

3 jaar geleden zijn mijn vrouw en ik vanuit 
Rotterdam naar het mooie Leeuwarden verhuisd. 
Op zoek naar de rust en de ruimte. Na een lange 
zoektocht vonden we ons droomhuis in Techum.

Ik wilde graag een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van De Zuidlanden en ben in 
contact gekomen met Hans Tegelaar, hij maakte 
me razend enthousiast om als voorzitter in het 
wijkpanel plaatst te nemen. So far so good.

Enige maanden geleden begon het toch te 
knagen. We misten toch de hectiek van de stad en 
hebben daarom besloten weer terug te gaan naar 
het westen. Dat houdt ook in dat ik met pijn in het 
hart ga stoppen met deelname aan het bestuur.

Ik vond het ontzettend fijn en leerzaam om als 
voorzitter de belangen van onze wijk te mogen 
behartigen. De interne samenwerking met 
de bestuursleden (en met name Hans) en alle 
werkgroepen heb ik zal zeer inspirerend ervaren. Ik 

heb ontzettend genoten van al het enthousiasme 
van de werkgroepen. Het was in één woord 
geweldig. We zijn er nog niet, maar hebben zeker 
goede stappen gemaakt.

De contacten met het projectbureau en de 
gemeente Leeuwarden zijn hersteld, er zijn 
goede stappen gemaakt, maar er is nog steeds 
veel werk aan de winkel. Persoonlijk heb ik de 
samenwerking met het projectbureau en de 
gemeente niet als gelijkwaardig ervaren en ik 
hoop dat de samenwerking zal verbeteren, zodat 
jullie als bewoners maximaal kunnen genieten 
van het wonen en werken in de Zuidlanden.

Ik wens het bestuur en de werkgroepen maar 
ook alle bewoners een mooie toekomst.

Met vriendelijke groet,

Henk Spelt

NIETS ZO VERANDERLIJK 
ALS EEN MENS!

BESTUUR WIJKPANEL
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gym
• Milon Cirkel
• Small Group Training
• Personal Training

Sporten op maat 
in de Zuidlanden

Wiardaplantage 1 
8939 AA Leeuwarden
info@fitzbetergezond.nl
T 06-835 887 79

www.fitzbetergezond.nl

Plan nu een
GRATIS 
PROEFLES!

VAN DE RUST NAAR DE CHAOS
Ik ben Christiaan Okkema, 48 jaar, geboren en getogen in Leeuwarden 
en momenteel woonachtig in Goutum. Ik neem jullie graag mee in mijn 
opinie over de politiek in Leeuwarden.

Het is weer vakantietijd
Ook wij zijn lekker op vakantie geweest. Dit keer naar Tsjechië en Polen. 
Het deed me denken aan Zuid-Frankrijk, alleen dan groener. Veel 
slingerende bergweggetjes met idyllische dorpjes. Allemaal wat minder 
goed onderhouden als bij ons. Je waant je terug in de tijd. Als je wilt weten 
welke auto’s er 15 jaar geleden bij ons rondreden? Nou, je ziet het daar. 
Het is er gemoedelijker en alles lijkt minder dichtgetimmerd met allerlei 
regeltjes. Scheelt ook dat er minder mensen op een kluitje wonen zoals in 
Nederland. Rustiger op straat en meer “leven en laten leven”. Nederland lijkt 

(figuurlijk dan) in brand te staan als we weer terugkomen. Overal omgekeerde 
vlaggen en rommel langs de snelweg. Bovendien is het hier veel drukker en 

alles gaat/moet sneller. 

De stikstofproblemen houden de gemoederen hier bezig. Stappen 
we in onze eigen val doordat we ons niet meer kunnen houden 

aan de strikte regeltjes die we zelf hebben bedacht? En 
als we het al niet eens zijn over de uitgangspunten en de 

modellen die moeten worden gehanteerd over hoe groot 
het stikstofprobleem nu werkelijk is, dan kan ik me 

voorstellen dat de boeren in verzet komen. 
Kan Rutte dit nog oplossen? Of is Rutte over zijn 

houdbaarheidsdatum heen? Na verloop van tijd is 
het goed om eens met een nieuwe gezicht verder te 
gaan. Een frisse wind en geen oude wijn in nieuwe 
zakken. Maar wie dan? Ik zou het niet weten, dus 
dan toch maar weer Rutte? 
Kortom, veel uitdagingen waar we de komende 
tijd voor staan. Dat geldt ook voor het nieuwe 
college van de gemeente Leeuwarden. Er is 

(eindelijk) weer eens wat geld te besteden. Ik 
hoop dat dit vooral zichtbaar zal zijn in straten 

en wijken. Dus beter groenonderhoud, efficiëntere 
armoedebestrijding, meer woningen voor alle doelgroepen, 

kortom: investeren in de toekomst!

‘‘NEDERLAND LIJKT IN BRAND TE 
STAAN ALS WE WEER TERUGKOMEN’’

COLUMN POLITIEK DIER CHRISTIAAN
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HET RECEPT VAN INGRIDWERKGROEP VERKEER

INGREDIËNTEN:
voor 2 personen

• bulgur (1 koffie kopje 
ongekookt per persoon)
• 300 gram spinazie
• 25 gram pijnboompitjes
• 1 tablet groentebouillon
• 1 rode puntpaprika
• 2x schep hummus
• 2x schep Griekse yoghurt
• 3 rode bieten
• 1/4 komkommer
• zachte geitenkaas of feta
• optioneel: kip gebakken in 

milde harissa of geroosterde 

kikkererwten

De buddha bowl is een kom die overloopt met kleurig, 
lekker uitziend en vooral gezond eten. De kom bevat 
als basis een graan, bijvoorbeeld (wilde) rijst, quinoa 
of bulgur, met daarop een verzameling groenten en 
andere ingrediënten. 

De buddha bowl wordt vaak volledig vegetarisch 
of veganistisch gegeten. Ik maakte daarop wél een 
uitzondering, want ik heb kip gebruikt. Je kan de 
kip vervangen voor peulvruchten of een andere 
vegetarische eiwitbron.

Kook de bulgur zoals staat aangegeven op de 
verpakking. Snijd alle groente in dunne reepjes of 
blokjes. Wok de spinazie met een klein beetje olie en 
rooster de pijnboompitjes kort in een droge koekenpan.

Als je bulgur klaar is schep je het in een kom en versier 
je de kom met alle lekkere en gezonde ingrediënten. 
Als laatste gaat de topping erop, een schep hummus en 
een schep Griekse yoghurt.

Super simpel, gezond en lekker.

Liefs Ingrid

BUDDHA BOWL

KLAMP OOST
Het blijft oppassen voor alle verkeer’

HOE MAAK JE HET?
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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 7

VOOR & DOOR DE JEUGD VAN DE ZUIDLANDEN

JEUGDKRANT DE ZUIDLANDEN

Wat was het een fantastische zomer. We 
konden zonder Coronabeperkingen op 
vakantie en thuis in Nederland was het 
heerlijk zomerweer. Jullie hebben volop 
genoten van de activiteiten die we deze 
zomer hebben georganiseerd. We kijken 
met veel plezier hierop terug. Inmiddels 
zijn jullie alweer druk op school bezig en 

staat de herfst alweer voor de deur.

WAT EEN 
HEERLIJKE 

ZOMER!

PANNAKOOI 
TOERNOOI

HUTTENKAMP

Op zaterdag 9 juli was er weer het jaarlijkse 
Zuidlander Pannakooi-toernooi op de 

veldjes van IKC Teresa. Ruim 60 kinderen 
streden fanatiek om de winst in hun eigen 

poule. 
Er waren dit jaar 3 poules: 
- Groep 5/6 (basisschool) 
- Groep 7/8 (basisschool) 

- Meidenpoule. 

De kampioenen werden uiteindelijk: De 
Popcornpoppers, Brakka Boys 3 en TZN 
(Team Zonder Naam) Het was weer een 

geslaagd toernooi. En wat is het toch 
fantastisch om de kinderen zo bezig te zien.

Onder vaak tropische omstandigheden 
werkten deze zomer veel kinderen mee 
aan een huttenkamp van hout, bamboe 
en kleden op de Stadstuin in Techum. 
Om overlast voor omwonenden van 

de Stadstuin te beperken, was er t.o.v. 
het spijkerdorp van vorig jaar voor 

gekozen minder te timmeren en meer 
met kleden en touw te gaan werken. De 
kinderen maakten prachtige bouwsels 
en gebruikten de hutten graag om het 
drinken en eten dat ze meebrachten 

lekker te nuttigen.
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VAKANTIE VAN MANUEL!
Hallo ik ben Manuel Kuipers en ik wil graag 
jullie mijn vakantie delen. Ik ben in de 
vakantie met mijn mama en papa en mijn 
broertjes Joakim, Kristian en Ezra naar Zuid-
Frankrijk geweest. We zijn 25 juli vertrokken 
naar Frankrijk. Na 8 uurtjes rijden kwamen 
we bij de tussencamping aan, waar we 2 
dagen bleven. Na de twee dagen reden 
we naar de eindbestemming. Dat was Les 
Sablons in Portiragnes. 9 dagen waren we op 
de camping. Op de camping waren er veel 
leuke activiteiten zoals: voetballen, tennis, 
boogschieten, kinderdisco, shows, basketbal 
en nog veel meer leuke activiteiten. En dan 
nu over naar het zwembad. In het zwembad 

waren 2 leuke glijbanen. Er was een grote en 
een kleine glijbaan. Bij de kleine glijbaan kon 
je met z’n vieren tegelijk van de glijbaan. Bij 
de hoge glijbaan kon je alleen individueel, 
maar dat ging best wel snel. Er was ook nog 
een leuk pierenbad met glijbanen voor de 
kleintjes. Bij de camping kon je ook nog op 
een heel groot scherm F1 of voetbal kijken 
als dat er voor was. En wat ik het allerleukste 
op de camping vond, was het strand! Je kon 
er als je je had opgegeven beach bal spelen.

5 augustus ging we weg van de camping, 
en weer op weg naar Nederland. Tijdens de 
terugreis naar het tussenhotel gingen we 
via een berg, dus onze auto moest klimmen 
en klimmen om de berg op te komen! Het 
was gelukkig wel een normale weg. En dus 
klommen we de berg op boven op de top 
zaten we 1300m boven de zeespiegel. Het 
hotel lag in het dorpje La Bresse. We bleven 
alleen een nachtje slapen en reden daarna 
door naar Nederland. Op de route naar huis 
waren er veel omleidingen. We kwamen pas 
laat aan, daarom aten we in Apeldoorn de 
lekkerste pannenkoek van Nederland. Toen 
we laat aankwamen, maar boordevol energie 
zaten gingen we om 22:30 naar de klimop 
waar we nog lekker hebben gespeeld. Dit 
was heerlijk thuiskomen in Techum!

SEIZOEN MOES-
TUINIEREN AFGESLOTEN

WAT EEN GEWELDIGE DAG!

Op donderdag 30 juni hadden we de afsluiting van 
het moestuinseizoen van de kindermoestuinclub ‘ De 
Koolaapjes’ met een echte BBQ. Ouders en kinderen 
namen zelf allemaal lekkere hapjes en drankjes mee. 
Het werd een hele gezellige avond. Omdat een aantal 

kinderen (en ouders) na de officiële afsluiting van 
het seizoen door wilden gaan met moestuinieren, 
besloten we om dit onder leiding van ouders zelf 

mogelijk te maken. Dit jaar konden we door de goede 
weersomstandigheden op de tuin veel oogsten en 

werd de naam van de moestuinclub ‘De Koolaapjes’ 
eer aangedaan (zie foto).

WERKGROEP JEUGD

Op zaterdag 27 augustus was er weer de 
jaarlijkse sport- en spelmiddag van De 
Zuidlanden. En wat een fantastische middag 
was het. Geholpen door prachtig zomerweer 
gingen ruim 200 kinderen volledig los op 
de Bleek en het aangrenzende water in 
Techum. De kinderen konden clinics volgen 
en spellen doen op zowel het land als op 
het water. En wat is het toch geweldig om 
de kinderen uit de wijk zo bezig te zien en 
zoveel plezier zien beleven.  

Aansluitend op de middag was er voor de 
kinderen op het voortgezet onderwijs nog 
een spetterende Waterfun met BBQ avond. 

Ook deze was zeer geslaagd. De deelnemers 
kregen behoorlijk trek van alle activiteiten 
waardoor de BBQ master flink moest 
doorbakken.  
 
We kijken als Werkgroep Jeugd terug op 
een zeer geslaagde dag. Op onze website 
vind je allemaal leuke foto’s die van deze dag 
gemaakt zijn. Je komt er gemakkelijk met de 
volgende QR code.

Fotografie: Hessel van der Meulen

WERKGROEP JEUGD
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28 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!

OOK ZO GENOTEN VAN 
HET WIJKFEEST?

Wat hadden we dit jaar weer een geweldig wijkfeest. We hebben met de 
wijkfeestorganisatie ook allemaal leuke onderdelen voor de jeugd uit de wijk mogen 

organiseren. Bedankt voor jullie deelname en enthousiasme! Om nog een beetje 
in de stemming te blijven hebben we een leuke woordzoeker in het thema van het 

wijkfeest voor jullie: Hollands. Zoek de 30 Hollandse woorden en streep ze af.

Stuur daarna een foto van je oplossing middels de QR code die 
hiernaast staat naar ons toe. Onder de goede inzendingen trekken 
we één winnaar die een mooie Hollandse legpuzzel van Jan van 
Haasteren krijgt. Dus doe ook mee en stuur je antwoord in!

WERKGROEP JEUGD

WELKOM LEONIE & LAURA
In de vorige jeugdkrant deden we een oproep voor nieuwe 

Werkgroep Jeugd leden. Inmiddels hebben we 2 nieuwe 
leden kunnen verwelkomen. Leonie Elbertse en Laura 

Grijpma. Allebei woonachtig in De Klamp.  We zoeken nu 
nog een nieuw werkgroeplid uit Wiarda. Wil je je ook groep 
bij onze werkgroep aansluiten stuur dan een bericht naar 

werkgroepjeugddezuidlanden@hotmail.com   



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!

Els Boek

BoEls Boek

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.

Jumbo Els Boek - Kruisdobbe 4 - 8939 BB Leeuwarden (Zuiderburen)

“Hallo Leeuwarden”
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DE SPECIALISTDE SPECIALIST 

T E C H U M    |    G O U T U M - S U D    |    W I A R D A    |    D E  K L A M P
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B U I T E N R E I N I G I N GB U I T E N R E I N I G I N G
•  •  G l a s b e w a s s i n gG l a s b e w a s s i n g
•  •  K o z i j n e nK o z i j n e n
•  •  D a k g o t e nD a k g o t e n
•  •  Z o n n e p a n e l e nZ o n n e p a n e l e n
•  •  G e v e l sG e v e l s
•  •  D a k g o o t  l e g e nD a k g o o t  l e g e n
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      schoonmaakserv icenick

i n  d e  Z u i d l a n d e n !i n  d e  Z u i d l a n d e n !

      schoonmaakserv icenick

      

O o k  v o o r  d e  c o m p l e t e  r e i n i g i n g  v a n  u w  k a n t o o r  o f  b e d r i j f s p a n dO o k  v o o r  d e  c o m p l e t e  r e i n i g i n g  v a n  u w  k a n t o o r  o f  b e d r i j f s p a n d

M a a k  g e l i j k  e e n  a f s p r a a kM a a k  g e l i j k  e e n  a f s p r a a k

EEN BIJZONDER GESPREK VOORAF

“Ik wil graag eens met jou over mijn afscheid praten. Ik ben ziek 
en ik weet niet hoelang ik nog leef.  Mijn broer en zus moeten 
ook bij het gesprek aanwezig zijn.”

En zo zaten we, een paar dagen later, met elkaar aan de eettafel 
in haar mooie huis, waar ze zo graag woonde. Vanuit de 
woonkamer hadden we een prachtig uitzicht op haar tuin, vol 
met bloemen, waar ze zo gek op was. Ze was uitbehandeld en 
wilde nog genieten, zolang het kon.
Maar wat ze erg belangrijk vond, was dat het afscheid moest 
gaan zoals ze het zelf wilde en ik moest haar daarbij helpen. 
Ze had het al helemaal bedacht: een thuisopbaring met 
uitzicht op haar mooie tuin, een afscheid met ruimte voor 
herinneringen en ontmoetingen, een paar sprekers, muziek, 
bloemen en koffie met gebak. Maar het kroeggevoel moest 
ook voelbaar zijn, dus een drankje en de bitterballen mochten 
dan ook niet ontbreken. 

We hadden een mooi en bijzonder gesprek met elkaar.
Gesprekken over vroeger, maar ook over het heden, de 
realiteit en de uitvaart. En zolang het nog kon wilde ze 
genieten van wat ze nu nog had.

Na een fijn en bijzonder gesprek met z’n vieren, nam ik 
afscheid van haar… 

Een paar maanden later berichtte haar broer mij, dat zijn zus 
het lang had volgehouden, maar dat de situatie echt te zwaar 
voor haar was geworden. 
De volgende ochtend is zij rustig, in het huis waar ze zo graag 
woonde, overleden.

Het afscheid ging precies zoals zij het wilde….
Thuis blijven mét uitzicht op haar prachtige tuin, ruimte voor 
herinneringen en ontmoetingen, een paar sprekers, gedichten, 
muziek, koffie met gebak, een drankje en bitterballen na. 

Met bloemen uit haar eigen tuin, is een prachtig bloemstuk 
gemaakt. Op de dag van de uitvaart nam iedereen een losse 
bloem mee en van alle losse bloemen hebben we een prachtig 
groot boeket gemaakt. Een boeket speciaal voor haar…

COLUMN UITVAARTVERZORGSTER BERBER

Mijn naam is Berber Pasveer, 42 jaar, 

getrouwd met Alexander en samen 

hebben we 2 prachtige dochters: Maud 

en Roos. We wonen sinds 2004 in 

Zuiderburen en vorig jaar hebben we

ons gezin uitgebreid met Bailey, de 

leukste Australian labradoodle die er is.
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Ik ben Natalia Boorsma, eigenaresse van Yoga Studio 
Zuidlanden. Wanneer ik met iemand over yoga praat, 
dan hoor ik veel “Ik wil ook graag naar yoga, maar...” 
En dan hoor ik vaak een van deze twee redenen: “ik 
ben niet lenig genoeg” of “ik kan niet stilzitten”. In 
deze column wil ik deze twee redenen graag tegen 
het licht houden.

IK BEN NIET LENIG GENOEG...
Je hoeft niet lenig te zijn om yoga te beoefenen. Yoga 
gaat over de verbinding maken met JOUW eigen 
lichaam. JOUW eigen grenzen opzoeken. Het maakt niet 
uit hoe ver of hoe diep jij in de houding komt, het effect 
van yoga is er altijd. Je gebruikt een yoga-houding om 
je lichaam te voelen, te ervaren. Zit ergens in je lichaam 
spanning? Of voel je weerstand? Je wordt bewust van 
je lichaam, van je ademhaling, van je emoties. Je leert 
je lichaam en jezelf beter kennen. Op basis van deze 
kennis kun je keuzes in je leven maken die beter bij je 
passen.

Dat jij waarschijnlijk door yoga te beoefenen leniger en 
flexibeler wordt is alleen maar een fijne bonus.

IK KAN NIET STILZITTEN...
We krijgen rond 80.000 gedachten per dag. Onze 
aandacht gaat van de ene gedachte naar de andere 
zonder enige pauze. Onrust in het hoofd brengt ook 
onrust in ons lichaam. Door al die gedachten die in ons 
hoofd ronddraaien, worden wij onrustig en kunnen we 
niet stilzitten. Zelfs niet in het weekend of wanneer we 
op vakantie zijn. 

Yoga is meditatie in beweging. Je wordt bewust van 
je gedachten. Je leert dat je gedachten hebt en niet je 
gedachten bent. Je leert op een afstand te kijken naar je 
gedachten. Daardoor creëer je meer rust in in je hoofd, 
in je lijf en in je leven.

www.yogastudiozuidlanden.nl 

DENKEN DAT YOGA NIKS VOOR JOU IS...

‘‘JE LEERT DAT JE 
GEDACHTEN HEBT 

EN NIET JE 
GEDACHTEN BENT’’

COLUMN YOGA NATALIA



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. In het vorige 
wijkmagazine heb je kunnen lezen dat ik werkzaam 
ben als kinder-, jongeren en opvoedcoach in Techum. 
Vanaf dit magazine schrijf ik columns over kinderen, 
emoties, opvoeding en coaching.

De vakantietijd ligt achter ons. Een periode waarin we 
veel tijd doorbrachten met ons gezin. Thuis of op een 
vakantiebestemming. Hopelijk genoten van elkaar, om nu 
weer opgeladen naar school, de opvang en het werk te gaan. 
Hoor jij wel eens van de leerkracht of familie hoe voorbeeldig 
je kind zich gedraagt en denk je daar thuis heel anders over? 
Hoe dit kan?

Kinderen leven van nature in het moment en vanuit gevoel. 
Dit maakt dat ze geen rekening houden met wat jij als ouder 
op de planning hebt of van ze verwacht. En dat ze uitdagend 

gedrag niet uitstellen. Het gevoel moet er uit. 

Kinderen moeten heel veel. Ondertussen horen, ruiken, zien, 
proeven en voelen ze heel veel. Ze krijgen de hele dag door 
prikkels te verwerken. Hoe we prikkels verwerken is voor 
iedereen verschillend en afhankelijk van je gemoedstoestand. 
Er zijn geluiden, geuren, gedachten en gevoelens van 
anderen. En er zijn regels en verwachtingen.

Kinderen willen gezien worden. Negatieve ervaringen zorgen 
ervoor dat een kind zich snel aanpast, om aan de wens van de 
ander te voldoen. Dit aanpassen gebeurt buitenshuis veel. En 
tegen de tijd dat een kind thuiskomt is het lijf behoorlijk vol 
prikkels en kan het soms nog maar weinig hebben.

Er hoeft dan soms ook maar iets kleins te gebeuren waarna 
een boze bui, angst of verdriet volgt. Dit gebeurt veelal thuis 
in een voor hen veilige, liefdevolle omgeving. 

Wees gerust, je doet het dus hartstikke goed als ouder. En het 
ligt dus niet aan jou. Je kind heeft jou nodig om gevoelens 
te leren reguleren door te herkennen, benoemen, accepteren 
en uiten. Probeer er onvoorwaardelijk te zijn zonder oordeel 
en leer gevoelens te uiten. 

Samen op weg naar geluk(t).

BUITENSHUIS VERSUS BINNENSHUIS

‘‘HET GEVOEL MOET ER UIT’’

COLUMN KINDERCOACH LINDA

“JE KIND KAN THUIS ZICHZELF 
ZIJN. ER IS SPRAKE VAN 

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.”
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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

Bereken Bereken 
zelf de waarde zelf de waarde 
van je woningvan je woning

Binnen 5 min weten wat je huis waard is?

Start direct jouw berekeningStart direct jouw berekening

Vast & voordelig all-in tarief

Gratis promotiepakket t.w.v. € 750

Pas betalen als je huis is verkocht

Wil je het zeker weten? Nodig dan ons uit . Wil je het zeker weten? Nodig dan ons uit . 
Bel 088 3101088 of mail naar info@fryskmakelaars.nlBel 088 3101088 of mail naar info@fryskmakelaars.nl

WAAR KIEKT U NAAR?

Weet jij de oplossing van deze rebus en wil jij kans maken op 3 maanden sporten 
inclusief voedingsbegeleiding t.w.v. 330 Euro aangeboden door Fitz Beter Gezond? 

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!

In onze 4e editie van magazine De Zuidlander 
was een foto geplaatst van het Arkeltorentje 
op het Kaatsplein in de Klamp.

Er waren meerdere goede inzendingen. 
Om deze reden hebben we een winnaar 
uitgeloot. Deze keer is de winnaar Miranda 
Greijdanus - van der Wijk. Ze heeft hiermee 

een driegangendiner inclusief bijpassende 
wijn of bier voor 2 personen gewonnen. Deze 
is uitgereikt door Grandcafé Jan uit Wergea.

Ook deze editie hebben we weer een hele 
mooie prijs om uit te reiken. Hiervoor zal je 
deze keer een rebus moeten oplossen voor de 
afwisseling.

WAAR KIEKT U NAAR?
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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 heb genoten. Jij ook?
Samen met m’n gezin mocht ik na twee jaren weer 
vliegen. Nu de kinderen wat ouder zijn, was het een 
uitdaging om op een bestemming te komen waar ieders 
wensen samenkwamen.

Voorafgaand aan het boeken van de reis kwamen 
gedachtenprocessen op gang. Ik ging wensen 
inventariseren, afstemmen en voordat ik het wist zaten 
we in het vliegtuig zonder gedoe.

Bij alles wat je doet, komen gedachten op gang. Je doet er 
geen moeite voor. Gedachten zijn niet te stoppen. Zelfs als 
je mediteert. Je hebt wel invloed op wat je denkt  Dit doe 
je bewust. Je hebt ook onbewuste gedachtenprocessen. 
Je hebt er niet altijd ‘vat’ op, tenzij je weet hoe het werkt.

Weet je dat het denken aangeleerd is?
Immers, ooit is iemand begonnen woorden te geven aan 
objecten, situaties of gevoelens. Bijzonder om daar bij 
stil te staan, toch? Sta er ook eens bij stil dat de meeste 
woorden die je kent ook nog eens vertaald kunnen 
worden. Met gemak vorm je de zinnen om naar de taal 
van je vakantieland.

Je herkent vast een moment tijdens je vakantie, dat je 
de beste strandplek wilde. Voordat je het strandkleed 
neerlegde keek je naar het zand, de kiezels, de gegraven 
kuilen en de ligging bij de zee.  Je herkent vast ook deze 
gedachten “het zand is te nat, ik wil onder de parasol, ik 
wil zicht op de kinderen”.

Als je eenmaal zicht hebt op je gedachtenprocessen en je 
doorhebt hoe dit werkt, leer je jezelf beter kennen. 

Jezelf beter kennen is wat waard. Ga de komende tijd 
maar eens op onderzoek uit naar hoe jouw gedachten 
werken.

DE ZOMER LIGT 
ALWEER ACHTER JE

ONBEWUST MAAK JE KEUZES 
OP BASIS VAN JE ERVARINGEN, 

HERINNERINGEN, NORMEN, 
OVERTUIGINGEN & JE WAARDEN.

COLUMN MINDMENTOR WIEDIA
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MET EEN GOEDE WERKPLEK 
THUIS BEN JE ER NOG NIET

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.

Thuiswerken, het is inmiddels het nieuwe ‘normaal’ geworden. De afgelopen 
jaren kregen veel mensen de mogelijkheid om hun werkplek op kantoor in 
te ruilen voor een werkplek thuis. Dat begon nog met een laptop aan de 
eettafel, het zou toch vast niet zo lang gaan duren? De tijd verstreek en 
al snel kregen veel mensen last van lichamelijke ongemakken waar ze 
eerder nooit last van hadden. In de praktijk zagen we een toename van 
nek- en hoofdpijn of lage rugklachten. De schuld werd al snel bij de 
werkplek gezocht en bedrijven investeerden massaal in goede 
thuiswerkplekken. Er kwam een goed ingericht kantoor op 
zolder of als vervanging van een slaapkamer, de laptop werd 
vervangen door een beeldscherm en de eetkamerstoel 
werd een goede bureaustoel. Het klinkt bijna als een open 
deur om te zeggen dat een goede werkplek ook zorgt voor 
minder klachten, maar toch zagen we ook binnen deze 
groep een toename van klachten. 

Hoe kan dit? En wat is het verschil met de situatie 
op kantoor? De afgelopen jaren waren ideaal om dit 
goed te onderzoeken en als snel bleek dat de grootste 
veroorzaker van de klachten niet de werkhouding was, 
maar de tijd die we in dezelfde houding zitten. We 
besteden thuis simpelweg meer tijd achter het scherm 
dan op kantoor. De koffiepot staat op het bureau, het 
overleg met collega’s of vergaderingen gaat via Teams, 
de printer en de wc zijn thuis beduidend dichterbij dan op 
kantoor en het ontspannen loopje tijdens de pauze werd 
een broodje achter het scherm. 

De voorbeelden zijn misschien wat overdreven en er kunnen 
meerdere factoren meespelen, maar over het algemeen 
geeft langdurig in dezelfde houding zitten meer klachten 
dan de houding zelf. Heb je langslepende of terugkerende 
klachten ontwikkeld sinds het thuiswerken? Probeer eens 
wat meer pauze te nemen. Ga in beweging of naar buiten, 
maar in ieder geval: ga weg van dat scherm.

‘‘GA WEG VAN DAT SCHERM’’

blackcoffeevisuals.com

VISUAL STORYTELLING

JOUW BEDRIJF 
IN BEELD 
BRENGEN

fotografie | videografie | webdesign

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!

Wij bieden reparatie en inbouwservice
voor bedrijven en particulieren

Inbouwapparatuur Project witgoed Onderhoud en reparaties

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

Ook voor
keuren elektrische
arbeidsmiddelen 

NEN3140

COLUMN MANUEEL THERAPEURT SANDER



47

COLOFON
Redactie

Hoofdredactie:    Siemon van Dam

    Joleijn van der Wal 

Eindredactie:   Jan Bergsma | Tekst & communicatie

    Froukje ten Hoeve

    Siemon van Dam

Redactielid:    Teresa de Ligt 

Verslaggever:    Jan Bergsma | Tekst & communicatie

Coördinator Columnisten: Siemon van Dam  

Coördinator Werkgroepen:  Froukje ten Hoeve 

Marketing & communicate

Coördinator:   Siemon van Dam 

Fotografie

Coördinator:   Andries van der Werf | Black Coffee Visuals

Fotografen:   Tessa Bakker

    Else Toering 

    Andries van der Werf

Vormgeving & opmaak

Coördinatoren:   Siemon van Dam 

    Andries van der Werf | Black Coffee Visuals

Vormgevers:   Anouk Jager | Studio By Nouk 

    Andries van der Werf | Black Coffee Visuals

Brand & design:   Anouk Jager | Studio By Nouk 

Drukwerk:   Magazine-Masters.nl

Oplage & verspreiding

Coördinatoren:   Mireiille Bus - van der Meer

    Joost de Caluwé

Bezorgers:   15 vrijwilligers

Oplage:    1.750 exemplaren

Verspreiding:   4 x per jaar

Verzorgingsgebied:  Huis aan huis in Goutum-Súd, Techum,   

    Wiarda en De Klamp 

Informatie en contactgegevens

Website:   www.dezuidlander.nl

Email:    info@dezuidlander.nl

Instagram:   @dezuidlander

Facebook:   @wijkpanel.dezuidlanden

 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



4948

“Krijg jij energie van structureren, 
organiseren en opstellen van processen?”

Functiebeschrijving: 
• Jij bent een organisatietalent. 
• Jij bent een ster in timemanagement.
• Jij bent communicatief vaardig, houdt van bewaken 

van actiepunten en helpt  overzicht te creeren.

Verantwoordelijkheden:
• Notuleren van vergaderingen (voorbereiden met 

agendapunten en opvolgen van actiepunten).
• Planning beheren.
• Opzetten van een goede mappenstructuur.
• Ondersteuning bieden aan de werkgroepleden.

Taken:
• Zorgt voor structuur, ondersteuning van de 

Bijeenkomsten van de werkgroep.
• het plannen en organiseren van de vergaderingen
• Proactief bewaken van de voortgang van de 

planning.

Tijdsinvestering: 4 – 8 uur per magazine.
• Inclusief 2x vergaderen per kwartaal  

(tijdsinvestering van max. 2 uur).

We streven er als redactie naar om de 

communicatie binnen de wijk te verbeteren:

• zodat er verbinding ontstaat in de wijk

• waar verbinding extra belangrijk en uitdagend 

is door de buurtschappen

• de bewoners weten wat er speelt in deze wijk

• de bewoners weten wat de plannen zijn met 

en voor de wijk
• het bestuur wijkpanel weet wat er in de wijk 

leeft
• ze een betere gesprekspartner zijn voor 

projectbureau en gemeente

• zodat die hun plannen en besluiten beter 

kunnen afstemmen op de werkelijke 

behoefte
• zodat het bestuur wijkpanel daar vervolgens 

weer over kan communiceren richting de 

bewoners

Secretaris

Waarom “De Zuidlander”?

Fotograaf

De functie
• Het maken van foto’s van hoge kwaliteit en resolutie.
• De foto’s worden in RAW geschoten worden voor het 

eventueel nabewerken van de foto’s.
• Je wordt gevraagd om 1 of 2 keer per kwartaal een bijdrage 

te leveren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verkeerssituatie 
of bij een van de evenementen die georganiseerd worden in 
onze wijk.

Tijdsinvestering: 1 – 3 uur per magazine 

Je werkt nauw samen met de coördinator Werkgroepen en met de 
“chef Fotografie”. Het kan voor jou een leuk podium bieden om te 
laten zien wat je kunt. 

Heb je interesse of wil je meer weten? Mail dan naar info@dezuidlander.nl 
of bel 06-51211209 (Siemon van Dam). We nodigen je van harte 

uit om kennis te maken met ons team!

Ben je enthousiast?

Functiebeschrijving: 
• Het opmaken van het magazine (redactionele items, fotos en 

advertenties verwerken tot een prachtig magazine).

Verantwoordelijkheden:
• Het opmaken van het magazine i.s.m. onze ervaren vormgever.

Taken:
• Zorgdragen voor de “look and feel” die het magazine nastreeft. 

Tijdsinvestering: 4 – 6 uur per magazine.
• 2x vergaderen per kwartaal (Max 2 uur)

Vormgever

“Draag bij aan de 
look & feel van het 

magazine!” 

Laten we hopen van niet, want het wijkmagazine 
wordt enorm gewaardeerd door jou als lezer. Alleen 
merken we dat het maken van een magazine van 48 
pagina’s voor ons te veel werk aan het worden is.

In 2018 bereikten we alle bewoners met een oplage van 
900 stuks, dat is inmiddels bijna verdubbeld naar 1.750 
stuks. Dat is een fikse groei en dat betekent dat we 
daar ook logistiek in mee moeten groeien. Dat hebben 
we gedaan. Inmiddels hebben we twee coördinatoren 
verspreiding die het hele proces van de drukker tot aan 
jouw deurmat verzorgen. 

Overigens is dat niet het enige terrein waarop we ver-
der geprofessionaliseerd zijn in de afgelopen jaren. We 
werken sinds dit jaar met een redactionele planning 
voor het hele jaar zodat we ruim in het voren kunnen 
plannen.Dit zorgt voor een veel betere samenwerking 
onderling, maar ook met de werkgroepen, de 
adverteerders en de columnisten.

We werken met vier cycli van 13 weken met diverse 
deadlines die zorg dragen dat we doelgericht kunnen 
werken. Er is ook een vergaande standaardisering 
doorgevoerd in de indeling van het wijkmagazine. Dit 
zorgt voor herkenbaarheid bij jou als lezer. Maar het 
heeft ook tal van operationele voordelen voor ons als 
redactie zodat we ons kunnen focussen op de inhoud 
ipv het proces.

Ook in de redactie hebben we een pro-
fessionaliseringsslag doorgevoerd, alle leden van 
de redactie hebben een afgebakend taken en 
verantwoordelijkheden pakket. Dat werkt erg fijn. We 
zijn van een redactie van allrounders naar een redactie 
van vakspecialisten geëvolueerd. Daardoor kunnen we 
de tijdsinvestering voor een ieder beheersbaar houden, 
het blijft immers vrijwilligerswerk.

De grootste zichtbare impact voor iedereen is toch wel 
onze nieuwe, veel frissere vormgeving en opmaak. Dit 
in combinatie met een glossy uitstraling en een sterke 
uitbreiding in pagina’s, draagt bij aan jouw waardering 
voor het magazine. Visueel strak en dynamisch 
vormgegeven, passend bij de het jonge en dynamische 
karakter van De Zuidlanden. 

Deze nieuwe vormgeving wordt ondersteund door 
hoogwaardige content en fotografie. Er is een pool 
van fotografen en een coördinator fotografie die de 
kwaliteit van de fotografie bewaakt. We hebben 8 
werkgroepen, het bestuur, zeven columnisten en 
onze eigen verslaggever die voor content zorgen. Er 
is een eindredactie en een hoofdredacteur die allebei 
bijdragen aan de kwaliteit van de content.

We doen dit niet voor onszelf maar voor jou als lezer:
Jij leest wat er speelt in de wijk, maakt kennis met 
bewoners en ondernemers uit de wijk en je laat je 
inspireren door onze columnisten.

Last but not least hebben we ook het verdienmodel 
van ons magazine moeten upgraden. Het uitgeven van 
een 48-pagina’s tellend glossy magazine is kostbaar, 
veel kostbaarder dan we dachten. We hebben nu meer 
adverteerders, tegen meer marktconforme tarieven en 
zijn daardoor rendabel.

We zijn als redactie erg trots op wat we tot nu toe 
hebben neergezet, het is een geweldige reis tot nu 
toe.

Ee hebben hulp nodig. Afgebakende hulp, tegen een 
geringe tijdsinvestering met een afgebakende pakket 
van taken en verantwoordelijkheden. Wordt onderdeel 
van een leuk team, van een geoliede machine, stap in 
een trein die al rijdt.

Hebben we je nieuwsgierigheid geprikkeld? 
Bel eens met ons of stuur een mailtje, we nodigen je 
van harte uit onderdeel te worden van ons team.

Namens de redactie,
Siemon van Dam

LEES JE NU DE LAATSTE EDITIE 
VAN HET WIJKMAGAZINE?!

“ONZE WIJK IS GROEIENDE 
& WIJ GROEIEN MEE!”

ALLEEN WE REDDEN HET NIET 
LANGER OP DEZE MANIER...
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KOM JIJ ONS HELPEN?!

Heb je interesse of wil je meer weten? Mail dan naar info@dezuidlander.nl 
of bel 06-51211209 (Siemon van Dam). We nodigen je van harte 

uit om kennis te maken met ons team!

Ben je enthousiast?

Wie zoeken we?

Wat maakt het zo leuk om aan 
dit magazine te werken?

• Je helpt mee de wijk nog mooier te maken

• Je werkt samen met een enthousiast team

• Je leert de wijk en de mensen echt kennen

Coördinator Columnisten

“Werk samen met gepassioneerde & gezellige columnisten!”

Functiebeschrijving: 
• Jij bent de sparringpartner voor alle columnisten. 
• Jij bent een ster in timemanagement. 
• Jij bent communicatief vaardig, vindt het leuk om creatief 

mee te denken en je hebt gevoel voor taal.

Verantwoordelijkheden:
• Columns verzamelen van de columnisten.
• Het afstemmen en redigeren van de colums (1e lijns redactie).

Taken:
• Het onderhouden van contact met de columnisten via mail, 

whatsapp en/of telefonisch.
• Het tijdig klaarzetten van de columns in een centrale online 

map.

Tijdsinvestering: 2 - 4 uur per magazine.
• Daarnaast vergaderen we 2 x per kwartaal  

(tijdsinvestering van max. 2 uur) .

Coördinator Werkgroepen

‘We werken alleen maar met gepassioneerde vrijwilligers die 
hun taak in de werkgroepen bijzonder serieus nemen.” 

Functiebeschrijving: 
• Jij bent het contactpersoon voor alle werkgroepen van de 

Zuidlanden.
• Jij bent een ster in timemanagement. 
• Jij bent communicatief vaardig, vindt het leuk om creatief mee te 

denken en je hebt gevoel voor taal.

Verantwoordelijkheden:
• Voor het tijdig aanleveren van de teksten en foto’s.
• Voor het controleren van de teksten, afstemmen en redigreren van 

de redactionele input (1e lijns eindredactie).

Taken:
• Het tijdig klaatzetten van teksten en foto’s in een centrale online 

map.
• Het maken van afspraken met de afdeling fotografie en mede 

verantwoordelijk voor de kwaliteit.
• Tijdsplanning opzetten en bewaken. 

Tijdsinvestering:  4 - 6 uur per magazine. 
• Daarnaast vergaderen we 2 x per kwartaal  

(tijdsinvestering van max. 2 uur).

“Het is een leuke 
functie als je houdt 

van het schakelen met 
diverse stakeholders 
en als je gek bent op 

communicatie.”

Functiebeschrijving:
• Jij bent een ster in de Nederlandse taal.  
• Jij bent communicatief vaardig.
• Jij hebt een sleutelpositie in de werkgroep en vormt een duo met de 

hoofdredacteur.

Verantwoordelijkheden:
• Voor het controleren van de teksten, afstemmen en redigreren van alle 

redactionele stukken (2e lijns eindredactie).
• Voor het bewaken van de stijl die we als magazine nastreven.
• Zorgdragen voor optimale leesbaarheid van het magazine.

Taken:
• Afstemming met de coördinator Columnisten, coördinator Werkgroepen 

en de hoofdredacteur.
• Algehele spellingscontrole op alle redactionele content. 
• Eindredactie 1e lijns van de interviews “De echte Zuidlander”  

en “De ondernemer”.

Tijdsinvestering: 5 - 7 uur per magazine.
• Inclusief 2x vergaderen per kwartaal (tijdsinvestering van max. 2 uur).

Eindredacteur



LAATSTE EDITIE!

HET MAGAZINE VOOR GOUTUM-SÚD, TECHUM, WIARDA & DE KLAMP

“DE LAATSTE ZUIDLANDER?”

“HOE KAN IK 
HELPEN?”

“DAT IS TOCH   
DOODZONDE?”

Q4 EVEN GEEN DE ZUIDLANDER... WE HEBBEN ECHT VERSTERKING 
NODIG. BLADER SNEL VERDER OM TE KIJKEN HOE JIJ KUNT HELPEN.

HET IS MISSCHIEN NOG NIET TE LAAT... KOM NU IN ACTIE!


