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1/1 Advertentie

Wat is dit toch een fijne periode altijd. De dagen lengen en de natuur ontluikt. 
En dit jaar lijkt het er op dat corona eindelijk minder bepalend gaat zijn in ons 

leven. Een beetje terug naar het oude… 

Maar dat geldt niet voor ons wijkmagazine! Wij blijven ons ontwikkelen en 
doorgroeien. Ook deze editie hebben we weer een mooi vol magazine voor 
jullie kunnen maken. Dankzij de oproep in de laatste editie hebben we nu twee 
coördinatoren verspreiding: Joost de Caluwe en Mireille Bus - van der Meer. Joost 
neemt de coördinatie voor de verspreiding van het wijkmagazine in Goutum-Sûd 
en Techum op zich en Mireille de verspreiding in Wiarda en De Klamp. Superfijn 

dat dit onderdeel nu weer in goede handen is! 

Aan de ene kant is onze werkgroep dus gegroeid, aan de andere kant heeft  Fardou 
de Jong afscheid genomen van onze werkgroep. Naast haar baan in loondienst, is 
ze in 2020 een eigen bedrijf begonnen. En daar wil ze graag haar volle aandacht 
en energie op zetten. Heel begrijpelijk, maar wel erg jammer voor ons natuurlijk. 

We blijven namelijk maar groeien als wijkmagazine en we hebben steeds meer 
vulling voor het magazine. Deze editie starten zeven (!) columnisten. Een aantal 
van hen kennen jullie al, omdat ze al langer voor ons schrijven of omdat ze in de 
vorige editie met een interview in het magazine stonden. De andere columnisten 
stellen zich deze uitgave ook aan jullie voor. Geweldig dat we steeds meer eigen 

inbreng uit de wijk hebben! 

Meer vulling betekent ook meer coördinatie, meer aanjagen, meer fotografie 
en meer vormgeving. Daarom kunnen we nog steeds versterking in ons team 
gebruiken voor met name de vormgeving van het magazine. Verderop in het 

wijkmagazine staat de vacature beschreven.

Als werkgroep communicatie werken we niet alleen aan dit wijkmagazine, maar 
achter de schermen zijn we ook druk bezig met het opzetten aan een nieuwe 
website voor Wijkpanel De Zuidlanden, waar alle werkgroepen een plek in krijgen. 

Daar vertellen we in de volgende uitgave meer over. 

Maar genoeg over onze werkgroep. Lees vooral de updates van de werkgroepen 
en de gave columns! En natuurlijk horen we ook deze keer graag wat jullie van 

ons wijkmagazine vinden, wat er goed gaat en wat beter kan!

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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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

Relatietherapie: als we stellen dat liefde 
alles van elkaar wil weten en passie mysterie 
nodig heeft, hoe doen jullie dat in je relatie?

Willen jullie meer informatie? 
Bel of mail mij gerust.
Ik denk graag met jullie mee. 

Adres: François HaverSchmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden | Maandag: Techumerpleats

info@elisabethreitsma.nl

06 445 919 22

www.elisabethreitsma.nl

‘Ik wist niet of we nog hetzelfde wilden. Alsof we beide zo veranderd 
waren dat ik twijfelde of we nog bij elkaar pasten? Gelukkig hielpen 
de relatietherapie sessies om te zeggen wat ons samen tot dan toe 
niet lukte en hebben we elkaar weer terug gevonden. Echt zo fijn!’ 
(Carla, 41jr)

“ “

Projectbureau36
Kindercoach Linda39
Waar kiekt u naar41
Mindmentor Wiedia43
Manueel therapeut Sander45

De echte Zuidlander

Zuidlander Ondernemer

Personal Trainer Ingrid
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Wens, draag, baar &  meerWens, draag, baar &  meer

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

Y O G A    S T U D I O
zuidlanden

In onze prachtige studio op de 2e verdieping 
bij Techumerpleats, bieden wij verschillende 

yogalessen die toegankelijk zijn voor iedereen, 
of jij nu van een actieve Vinyasa houdt

of juist van ontspannende Yin yoga.

Rust, balans, aandacht voor je lichaam.

- ervaar het zelf -

Y O G A    S T U D I O
zuidlanden

In onze prachtige studio op de 2e verdieping 
bij Techumerpleats, bieden wij verschillende 

yogalessen die toegankelijk zijn voor iedereen, 
of jij nu van een actieve Vinyasa houdt

of juist van ontspannende Yin yoga.

Rust, balans, aandacht voor je lichaam.

- ervaar het zelf -

Yoga Studio Zuidlanden
Molkenkelder 2 - Techum - 0641932046

www.yogastudiozuidlanden.nl
info@yogastudiozuidlanden.nl

In de afgelopen periode is er weer veel gebeurd 
in de Zuidlanden. Bouwen in De Klamp, afwerken 
in Jabikswoude, inrichten in Wiarda, afwerken in 
Techum van de Buorkerij, bouwen op de IGLO locatie 
en bouwwerkzaamheden Molkenkelder / Foarein. 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 de nodige aandacht besteed. 

Fietspad naar Wirdum
Het fietspad door het gronddepot is weer in ere 
hersteld. En mooi slingerend asfaltpad richting 
Wirdum onder de Wâldwei door. Daardoor is wandelen 
via het schelpenpad al door velen weer opgepakt. De 
verlichting langs het fietspad naar Unia werkt nog niet. 
Hierover is een brief naar het projectbureau gegaan.

Nije Daam
De Nije Daam is inmiddels zo goed als af, tot 
tevredenheid van velen. Inmiddels is, vooruitlopend 
op de afwerking van het groenplan Nije Daam, gestart 
met het uitbaggeren van het Alddjip en de Dwersfeart. 
Dit neemt twee maanden in beslag. 

Bloembakken Buorkerij
De bloembakken als snelheidsremmers doen 
goed hun werk in Techum. Op de Buorkerij zijn 
ze weggehaald. Hiertegen is door bewoners en 
werkgroep geageerd. Er wordt nu veel te hard gereden 
door bewoners zelf. De werkgroep doet hierbij de 
dringende oproep tot matigen van de snelheid richting 
de woonarken.  

En verder
• Bij Wiarda is voor het stuk parallelweg langs de          

Drachtsterweg een verbod voor auto’s ingesteld. Dit ter 
verbetering van de veiligheid voor langzaam verkeer 
en wandelaars.

• In en rond Techum zijn op aanvraag van de 
werkgroep meerdere schelpenpaden bijgestrooid op 
de natte plekken. 

• De container-unit tegenover de Lidl is weggehaald. 
Deze onoverzichtelijke situatie heeft in de afgelopen 
maanden tot veel bijna ongelukken geleid. 

• Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor een 
snelheidsremmer op de Fûgeldyk in de Klamp. 

• Voor de gladheidsbestrijding is er een nieuwe 
overzichtskaart aangemaakt. Via www.leeuwarden.nl is 
deze te bekijken.

Heb je vragen of opmerkingen over (onveilige) 
verkeerssituaties in De Zuidlanden, mail dan naar 
verkeer@wijkpaneldezuidlanden.nl

Groeten Kees

WERKGROEP VERKEER & VEILIGHEID
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Nationale aandacht voor ‘In de Brouwerij’
Jullie kennen ‘In de Brouwerij’ vast nog door 
de media aandacht door het plotselinge en 
emotionele tv optreden voor Eén Vandaag, direct 
na de aankondiging dat de horeca weer dicht zou 
moeten. Na doorvragen van de reporter waarom 
er toch nog een lach afkon bij de eigenaresse, brak 
ze. Natuurlijk konden zij en haar man die sluiting er 
niet bij hebben. Tranen rolden over haar wangen, 
het filmpje ging viraal en de daarop volgde een 
spontane inzamelingsactie voor het stel.

Op het moment dat de horeca overdag weer open 
mag, volgt er bij ‘In de Brouwerij’ een gesprek met 
beide ondernemers. Dat zijn Hylke Jan Tholen 
en Willem Adema. Hylke is eigenaar van ‘Grand 
Café JAN!’ en van restaurant ‘Oan tafel’, direct 
ernaast gevestigd. Willem runt ‘In de Brouwerij’ 
samen met zijn vrouw, Boukje Haarsma. Eerder is 
hij het succesvolle café ‘Shooters’ in Leeuwarden 
begonnen, dit werd verkocht en passend bij de 

nieuwe levensfase van een gezin werd het tijd 
voor iets anders.

Foodtruck
De mannen vertellen dat ze elkaar via de 
horecawereld leerden kennen. Het klikte tussen 
hen. ‘Grand Café JAN!’ / ‘Oan tafel’ en ‘In de 
Brouwerij’ hebben gemeen dat ze allebei in 
coronatijd zijn gestart. Coronasteun was er daarom 
niet of minimaal. Pittige tijden dus. Toen er weer 
een horeca sluiting afgekondigd werd, zaten ze in 
hetzelfde schuitje. Het leek hen leuk om samen 
iets te doen. Willem had de foodtruck al en Hylke 
Jan had een kok. Zodoende bedachten ze om de 
foodtruck in te zetten tijdens de lockdown. Eerst 
bij de Makro, toen in Zuiderburen en daarna in 
de Zuidlanden. Dit om aandacht te vragen voor 
hun restaurants en ook om bekendheid te geven 
aan de foodtruck zelf. Die zal straks bij festivals 
ingezet worden en hij kan ook gehuurd worden. 
Bijvoorbeeld voor een buurtfeestje of trouwerij. 

‘GRAND CAFÉ JAN!’ EN ‘IN DE BROUWERIJ’
Het was midden in de lockdown, afgelopen januari, toen een uitnodigende flyer op 

de mat viel bij alle Zuidlanders. Hierin stond dat er vier dagen lang een foodtruck bij 
de Lidl kwam. Daar kon je heerlijke streedfood-gerechten halen, zoals Vietnamese 

pannenkoekjes en Koreaanse kip. Een goed idee, in deze saaie tijd waarin alles dicht was. 
Het initiatief was van ’Grand Café Jan!’ uit Wergea en ‘In de Brouwerij’ uit Leeuwarden. 

Aangezien Wergea een buurdorp van De Zuidlanden is en de eigenaren van ‘In de 
Brouwerij’ in Zuiderburen wonen, leek het ons toch mooi om deze beide ondernemers te 

interviewen voor ‘de Zuidlander ondernemer’. Zelfs al zijn ze geen echte Zuidlanders. 

Het concept willen ze samen verder gaan 
uitbouwen. De mannen leren zo weer van elkaar 
en het werkt ook inspirerend om verbinding met 
elkaar te zoeken in het werkveld. 

Heropening
Nu de horeca weer geopend is, zijn ze druk 
geweest met de heropening. Qua concept zijn 
de zaken heel verschillend. Bij ‘Grand Café JAN!’ 
kun je heerlijk werelds eten met bijv. een Oosterse 
of Zuid-Amerikaanse inslag. Bij ‘Oan tafel’ neemt 
een vermaarde kok je mee op wereldreis en maakt 
voor je neus een verrassingsmenu tot wel acht 

gangen klaar. Bij ‘In de Brouwerij’ kun je heerlijk 
eten en straks ook dansen op live muziek. Ook kun 
je genieten van een eigen gebrouwen biertje en 
overnachten in het kleine boutique-hotel. 

Tijdens ons gesprek komt een ouder echtpaar 
binnen voor een kopje koffie. Ze vragen speciaal 
aan uitbater Willem of dit ‘die zaak is die toen 
op televisie was.’ Later vangen ze iets van ons 
gesprek op en vragen dan of dit in de plaatselijke 
krant komt. Nou ja, niet in de krant…. Wel in het 
wijkmagazine ;).

Hopelijk komen we blijvend in een andere 
fase van het coronatijdperk en kunnen deze 
ondernemers ongestoord verder om hun plannen 
en passies uit te werken. Veel succes allebei met 
jullie prachtige zaken!

“JE VERSTERKT ELKAAR ALS JE 
SAMENWERKT. HELEMAAL IN 

TIJDEN VAN CRISIS.”

ZUIDLANDER ONDERNEMER
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GEZOCHT!
Creatieveling voor opmaak van 

onze mooie wijkkrant

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?

ZOEK DE BALANS 
Net voordat je een hapje neemt van die lekkere 
stroopwafel, bedenk je je dat je je eigenlijk had 
voorgenomen om een tijdje geen koeken te eten. 
Ach, eentje kan geen kwaad. Maar vervolgens eet je 
de volgende dag weer één. Het voornemen was toch 
al mislukt. 

Is bovenstaande herkenbaar voor jou? Je brein kan erg 
overtuigend zijn wanneer je iets wilt. Maar hoe maak je 
nou keer op keer die gezonde keuze? 
En wat is dan gezond?

Gezonde voedingskeuzes maken
Om optimaal te kunnen functioneren heeft ons lichaam 
energie en voedingsstoffen nodig. In de darmen worden 
deze voedingsstoffen uit het voedsel gehaald dat we 
eten. Gezonde voeding bevat vitamines en mineralen, 
eiwitten, onverzadigde vetten, koolhydraten en vezels. 
Allemaal belangrijke stoffen voor een energiek, sterk en 
gezond lijf.

We spreken van ongezonde voeding wanneer voeding 
maar weinig gezonde voedingsstoffen bevat en 
bijvoorbeeld wel veel toegevoegde suikers, verzadigde 
vetten en zout. Deze producten hebben een lage 
voedingswaarde, maar bevatten wel veel calorieën.

Onze omgeving bepaalt mede welke keuze je maakt. 
Reclames, de indeling van de supermarkt schappen 
en de prijs van het eten zijn zomaar een paar externe 
triggers. Maar ook heeft ons lichaam een intern 
beloningssysteem en die werkt helaas wat vaker bij 
‘ongezonde’ voeding. Om de gezonde keuzes te blijven 
maken, moet het een gewoonte worden. Een leefstijl, 
geen tijdelijke keuze. 
Dat betekend niet dat je nooit meer kan genieten van 
die lekkere stroopwafel, maar wel dat je elke dag zorgt 
voor de balans. Zorg dat je 80% van je keuzes bewust en 
gezond maakt, zo heb je 20% speling. 

Praktische tips
* Doe geen boodschappen als je honger hebt;
* Plan je dag- of weekmenu;
* Kies voor onbewerkte en volwaardige producten;
* Drink géén calorieën;
* Neem de tijd om te eten en geniet.

Ik coach mijn cliënten met een persoonlijk voedingsplan 
waarin bovenstaande eigenlijk altijd naar voren komt. 
Wil jij gezonder gaan eten, start dan met bovenstaande 
tips en zorg dat je het volhoud.

Liefs Ingrid

‘‘EEN LEEFSTIJL, 
GEEN TIJDELIJKE KEUZE’’

PERSONAL TRAINER INGRID
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Commissie Verkeer & Veiligheid in Wiarda 

Wiarda is een buurtschap in volle 
ontwikkeling; de bouw van nieuwe 
huizen, de verlichting, de inrichting van 
speelveldjes en de definitieve bestrating 
etc. etc. etc. Daarom werkt de Werkgroep 
met commissies. Er is een commissie voor 
activiteiten, voor duurzaamheid, voor spelen 
en een commissie voor verkeer & veiligheid in 
Wiarda. Wij vormen deze laatste commissie 
en onze doelstelling is om ons buurtschap zo 
veilig mogelijk te maken. Situaties waarvan 
wij denken dat deze mogelijk onveilig zijn 
of worden, bespreken we met gemeente 
Leeuwarden, de (wijk)politie en onze adviseur 
vanuit Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast 
denken we mee over de nog in te richten fases 
2 en 3 van Wiarda. De inrichtingsplannen van 
fase 1, 2 en 3 zijn te vinden op de website van 
De Zuidlanden (onderaan de pagina klikken 
op ‘de buurtschappen’ en vervolgens op 
‘Wiarda’).

Bewustzijn eigen gedrag  
Onze visie is een veilige speel-, woon-, werk- 
en leefomgeving in Wiarda, zowel op straat als 
op- en in het water. Dit kunnen we niet alleen, 
daar hebben we jullie hulp echt bij nodig. Het 
begint met het bewust zijn van ons eigen 
gedrag en het houden aan de maximum 
toegestane snelheden in Wiarda; 30 km op 
de weg en 6 km op het water. Met 70% jonge 
gezinnen, is het aan te raden om de te rijden 
of te varen snelheid zo aan te passen, dat ook 
de jongste kinderen ons tijdig zien. 

Aandachtspunten
Wij houden ons bezig met verschillende 
onderdelen. Zo zijn we betrokken bij de aanleg 
van de middenberm met oversteekplaatsen 
in de straat De Klimme, het fietspad 
aan De Skâns en de aanpassing van de 
Ublingaplantage. Deze laatste is belangrijk als 
enige toegangsweg naar Wiarda en naar het 
sportcomplex van vv Blauw Wit 34 en vv FVC. 
Ook het eenrichtingsverkeer aan de Ynset in 
combinatie met de spelende kinderen op het 
speelveld daar, heeft onze aandacht. We zijn 
betrokken bij de volgens ons noodzakelijk 
vervroegde aanleg van het voetpad langs het 
eerste deel van De Oanrin. We zetten vaart 
achter de aanleg van de definitieve bestrating 
in de straten De Oanrin bij de havenkom, De 
Jint en De Klimme. Ook zijn we bezig met 
het eventueel opzetten van buurtpreventie in 
Wiarda en met de groene zone (‘Park Wiarda’) 
aan de Pols. 

“VEILIGE SPEEL-, WOON-, 
WERK- EN LEEFOMGEVING IN 
WIARDA, ZOWEL OP STRAAT 
ALS OP- EN IN HET WATER.”

In het gemeentelijk Inrichtingsplan Wiarda 
fase 2 en 3 is door de gemeente de verwachting 
gewekt en de toezegging gedaan, dat er 
naast het te realiseren gebouw aan de Pols, 
een groene zone zou komen van circa 5.200 
m².  

Helaas wordt deze oppervlakte, door de 
verkoop door de gemeente van mogelijk meer 
bouwgrond voor een te realiseren gebouw, 
verkleind naar een schamele 2.400 m² en dat 
komt niet overeen met de tekening van het 
inrichtingsplan!

Zelf zaken op gang brengen
Als inwoner van ons prachtige buurtschap 
kun je veel zaken ook zelf al in gang zetten 
door het online te melden. Wij adviseren om 
een melding altijd met meerdere personen 
te doen. Het aantal meldingen heeft invloed 
op de actie vanuit de gemeente of de politie. 
Er zijn speciale meldpunten voor defecte 
straatverlichting en voor klachten over de 

woon- en leefomgeving. Ook kun je melding 
doen bij de (digitale) wijkagent en natuurlijk 
bij de politie. Wil je meer weten? Neem dan 
contact met ons op. 

Heb je ideeën over bijvoorbeeld het 
gerealiseerde- of nog te realiseren 
stratenpatroon in fase 2 en 3, onveilige 
verkeerssituaties of over iets dergelijks in 
Wiarda, mail dan naar woneninwiarda@gmail.
com, t.a.v. Commissie Verkeer en Veiligheid in 
Wiarda.

Groeten,   
Evelien, Cem, Johan en Jan

WERKGROEP WIARDA
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Als redactie leek het ons leuk om Chris 
Oosterhuis eens te interviewen. Chris 
is al een paar jaar heel actief voor het 
Zuidlander wijkfeest. Leuk om daar eens 
wat meer over te horen. Ik tref hem in zijn 
woning aan het Uleboerd in Techum waar 
hij met z’n vrouw Sas en twee dochters 
van 8 en 10 jaar woont.  Al gauw blijkt dat 
hij een gezellige spraakwaterval en een 
‘ware Zuidlander’ is.

Techum
Chris vertelt dat hij en zijn vrouw zo’n 13 
jaar geleden in Techum kwamen wonen. 
Hij heeft de wijk dus zien ontstaan en 
groeien. Als geboren Dordrechtenaar, 
maar opgegroeid in Goutum-dorp, was dit 
een mooie mogelijkheid. Vlakbij Goutum 
wonen en toch ook samen op een nieuwe 
plek starten waar in ieder geval Chris 
niet ‘iedereen’ kende. Ze kregen er twee 
dochters en afgelopen september trouwde 
het stel met elkaar.

Activiteiten
Chris is ondernemer. Hij heeft zijn eigen 
bedrijf, ‘Set in’; dat actief is in reïntegratie van 
werknemers, reorganisatie van bedrijven 
en loopbaanbegeleiding. Daarnaast is hij 
zeer actief voor de Zuidlanden. Chris vertelt 
dat hij onder meer jarenlang voorzitter 
van de medezeggenschapsraad van 
basisschool de Pionier was. Tegenwoordig 
is hij voetbalcoach bij Blauw-Wit, waar z’n 
oudste dochter voetbalt. En hij is dus lid van  
de werkgroep wijkfeest dat het jaarlijkse 
wijkfeest van de Zuidlanden organiseert.
Chris: “Ik verzorg de marketing en 
sponsoring voor het wijkfeest en doe de 
communicatie richting de gemeente. En 
op zaterdag ben ik aanspreekpunt en sta ik 
‘s avonds altijd achter de bar.” Chris’ vrouw 
Sas is ook actief bij het feest, zij is er altijd bij 
als vaste barvrouw en helpt bij de sport- en 
spelmiddagen tijdens het feest.

Verbinding
Chris vertelt dat het geweldig is om met het 
wijkfeestteam deze feesten te organiseren. Het 
is zo belangrijk en verbindend voor een wijk. De 
Zuidlanden is de laatste jaren zoveel gegroeid 
dat het nu essentieel is om actief die verbinding 
tussen de buurtschappen te zoeken en te houden. 
Daarom voert het wijkpanel, samen met alle 
werkgroepen en ook met de werkgroep wijkfeest  
momenteel gesprekken over de communicatie 
en samenwerking om die uitdaging het hoofd te 
bieden. Chris is daar als afgevaardigde ook bij. 

Het vertrouwde plekje bij de Techumerpleats 
zal daarom dit jaar niet opnieuw de locatie 
zijn voor het wijkfeest. Er is gezocht naar een 
geografisch gezien meer centrale plek binnen alle 
buurtschappen van de Zuidlanden.  De oude plek 
bij de Techumerpleats is dan niet meer kloppend. 
De werkgroep wijkfeest vindt het belangrijk om 
zoveel mogelijk het ‘kneuterige dorpsfeestgevoel’ 
zoals tot nu toe ervaren, vast te blijven houden.

Mooie herinnering wijkfeest
Een fantastische herinnering was tijdens het 
wijkfeest van 2019. Het feestthema was ‘The 
Movies’. De bewoners van het Bynt hadden het 
versieren van de straat zo fantastisch gedaan. ‘The 
Good, it Bynt and the Ugly’ maakten ze er van 
en de straat was helemaal in Wild West thema 
versierd, compleet met een bankgebouw, een 
kerkhof, enzovoort. Samen met Anja Miedema 
vormde Chris de jury. Op het moment dat zij 
samen de hele straat doorgelopen waren, gooiden 
de bewoners allemaal hun cowboyhoeden in de 
lucht bij wijze van afscheid. Voor Chris is dit nog 
steeds een  kippenvel moment als hij er aan denkt. 

Bedankt Chris, dat je dit met ons wilde delen en we 
hopen dat er nog veel meer mooie herinneringen 
aan komende feesten bij zullen komen! 

“EEN WIJKFEEST IS ZO 
BELANGRIJK EN VERBINDEND 

VOOR DE WIJK”

DE ECHTE ZUIDLANDER

Fotografie: Darkster Fotografie



17

Op dit moment lijkt het er sterk op dat een wijkfeest 
in 2022 door kan gaan! Na ‘het foute feest’ in 2016, 
het ‘Wijkfeest de Zuidlanden goes Tropical’ in 
2017, ‘Wijkfeest de Zuidlanden goes Europe’ in 
2018 en tot slot ‘Wijkfeest de Zuidlanden presents 
the movies’ in 2019, weten wij hoeveel plezier en 
verbinding een wijkfeest kan brengen. Na een 
periode van lockdowns, thuiswerken, minimaal 
bezoek en maximale afstand zijn veel mensen toe 
aan een feest waar je elkaar weer onbezorgd kunt 
spreken of ontmoeten!

Voorbereidingen zijn in volle gang
Met onze commissie zijn we alweer 
druk plannen aan het maken. Naast 
terugkerende succesnummers zoals 
de pubquiz, 6-kamp, feestavond en 
optocht, proberen wij ieder jaar het 
wijkfeest uit te breiden met nieuwe 
activiteiten. Zo was het versieren 
van de straten tijdens het laatste 
wijkfeest een groot succes.  Wij waren 
ontzettend verrast en onder de indruk 
van de deelnemende straten.

Save the date
Hoe het programma er dit jaar precies 
komt uit te zien, is nu nog niet bekend. 
Hier gaan we de komende tijd hard 
mee aan de slag. Vergeet niet om alvast 
op vrijdag 9 en zaterdag 10 september 
oppas en/of vrij te regelen!

Volg ons voor alle updates
Op deze pagina vind je een kleine terugblik op 
de eerdere wijkfeesten. Wil je nog meer foto’s 
zien? Kijk op: www.wijkfeestdezuidlanden.nl. De 
komende tijd zullen we jullie op de hoogte houden 
van de plannen! Volg ons ook via Facebook of 
Instagram.

Groeten, 
Anja, Arnold, Chris, Johannes, Klaas, Michelle, 
Petra en Roxsanne

WERKGROEP WIJKFEEST

IT GIET OAN: WIJKFEEST DE ZUIDLANDEN 2022!
Fotografie: Darkster Fotografie
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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? 

DELTAPLAN VAN HET NOORDEN
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.

Deltaplan van het Noorden
Ik maak me de laatste tijd druk om een aantal zaken, waarvan ik denk dat 
die een (te) grote invloed hebben op onze aangename woonomgeving hier 
in Goutum en in de Zuidlanden. Zoals bijvoorbeeld het ‘Deltaplan van het 
Noorden’. Als wisselgeld voor de Lelylijn (waarvan nog niet eens vaststaat 
of Leeuwarden daarop wordt aangesloten) heeft ons provinciebestuur aan 
Den Haag de bouw van 45.000 woningen in Friesland toegezegd. 

Onze gemeente hobbelt hier vrolijk achteraan. Friesland kan zo als 
overloopputje fungeren voor het Westen. Maar er is niet één burger die hierover 
naar zijn of haar mening is gevraagd. En het betekent nogal wat. Zo ontstaat 

hier een tweede Randstad. De relatieve rust en het prachtige buitengebied 
worden dan opgeofferd voor de bouw van 45.000 woningen. We 

hebben het al gezien bij de Hounspolder in Goutum. Een uniek 
vogelweidelandschap wordt daar opgeofferd voor huizenbouw. 

Het schrijnende is nog dat zelfs zogenaamde groene partijen 
hiermee akkoord zijn gegaan!

En wat te denken van de woningmarkt. Huizen worden 
voor de gewone Fries onbetaalbaar wanneer de 

Randstedelingen, die door de hogere huizenprijzen 
aldaar veel meer te besteden hebben, hier een huis 
gaan kopen. Dit effect is in Zuidwest Friesland 
nu al te zien. De Lelylijn zou goed zijn voor de 
werkgelegenheid. Ik ben juist bang voor het 
omgekeerde effect. Door de kortere reistijd met 
het Westen gaan meer mensen juist dáár werken. 
En de Randstedelingen blijven ook gewoon daar 
werken, maar komen hier (goedkoop) wonen. 

Woningbouw is hard nodig, maar allereerst voor de 
eigen woningbehoefte (maximaal zo’n 10.000 woningen), 

waarbij kostbaar groen zo veel mogelijk wordt ontzien wat 
mij betreft. De Lelylijn mag er van mij best komen hoor, maar 
zonder daarvoor Friesland in de uitverkoop te doen. Ik hoop 
dat met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart de 
verhoudingen in de gemeenteraad wijzigen, en dat deze zaken 
meer aandacht krijgen.

‘‘ZO ONTSTAAT HIER EEN 
TWEEDE RANDSTAD’’

POLITIEK DIER CHRISTIAAN
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HET ONTSTAAN VAN DE WIARDA VLAG
In 2016 werden onze huizen aan de Skâns ‘oneven’ als eerste rijtje 

woningen in de nieuwe wijk Wiarda opgeleverd. We waren zo ongeveer 
de eerste bewwoners en omdat we veel samen deden, ontstond er 

een mooie band met elkaar. Dit resulteerde in een soort van traditie: 
regelmatig een avond met een vuurkorf en de daarbij horende 

alcoholische versnaperingen.

Op een van deze avonden (een aantal jaren verder in een meer 
bebouwde wijk) stond ik (Stefan) met buurman Chris te praten over hoe 
de wijk er uiteindelijk uit zou gaan zien en hoe mooi het nu al is. Daarbij 
kregen we het gesprek over de naam Wiarda en het verhaal achter die 
naam. En hoe mooi het zou zijn als we een eigen uitstraling in de vorm 

van een logo/wapen zouden hebben. Die dan gebruikt kon gaan worden 
op kleding of een vlag.

Ik ben vervolgens gaan sneupen op 
internet naar de naam en geschiedenis 
van de naam Wiarda. Er bleken genoeg 
afbeeldingen te vinden, maar grafisch 
gezien kon ik er weinig mee. Ik ben toen 
familie van Wiarda gaan aanschrijven via 
Facebook. Via hem kwam ik uit bij een 
familielid die in het bezit was van diverse 
digitale versies van hun wapen. Ik heb mijn 
verhaal en idee over een vlag uitgelegd 
en gevraagd of ik hun wapen erin mocht 
verwerken. Dit was geen probleem en men 
was zeer benieuwd naar het eindresultaat.

Helaas bleken de gestuurde afbeeldingen/
bestanden niet bruikbaar. Ik heb toen een 
bevriende tatoeëerder gevraagd om een 
lijntekening van het wapen te maken. En 
zo kon ik eindelijk aan de slag met het 
uitwerken van de vlag. In de vlag heb ik 
de Nederlandse vlag, Goutumer vlag en 
de vlag van Leeuwarden verwerkt met 
natuurlijk centraal het Wapen van Wiarda. 

We zouden de vlag eerst voor ons rijtje 
gebruiken voor wie het wilde. Later 
bedachten we dat misschien wel meer 
bewoners in Wiarda een vlag zouden 
willen. Nou dat heb ik geweten! Na een 
mededeling op de facebookpagina, kreeg 
ik meer dan 100 bestellingen en na de 1e 
uitgave nog een tweede bestelling. De 
vlag valt dus in de smaak in de wijk. Sinds 
januari 2022 hangt de vlag ook aan de 
grote vlaggenmast aan de Havenkom. Hoe 
mooi is dat!?

Stefan de Wit

“NA EEN MEDEDELING 
OP FACEBOOK KREEG 

IK MEER DAN 100 
BESTELLINGEN”

ONTSTAAN VLAG WIARDA
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Zoveel buurtschappen, zoveel stadia van ontwikkeling
De Zuidlanden bestaat uit meerdere buurtschappen, 
Techum, de Klamp, Wiarda en in de toekomst komen 
Unia, en waarschijnlijk de Hem, daar nog bij. Al 
deze buurtschappen zijn in verschillende stadia van 
ontwikkeling: grotendeels ‘af’ tot nog volop in (aan)
bouw. Dat betekent ook dat elk buurtschap zijn eigen 
behoeftes en vraagstukken heeft; denk hierbij aan 
speeltuinen, groenvoorziening en verkeerssituaties. Via 
het wijkpanel proberen we mensen bij elkaar te brengen. 
Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden 
te worden, maar kan men putten uit ervaringen van 
anderen die hier al mee bezig zijn geweest.

Behalve dat we in verschillende buurtschappen wonen, 
zijn er ook heel veel overeenkomsten tussen de bewoners 
van onze wijk. We vinden het allemaal fijn om in een 
veilige, schone en duurzame wijk te wonen mét goede 
Mienskip. Er zijn veel mogelijkheden om je buurtgenoten 
te ontmoeten: zo heeft onze wijk een prachtige ijsbaan, 
een kabouterpad, pluk- en stadstuinen en een beach-
volleybalveld. De werkgroepen Jeugd en Wijkfeest 
organiseren fantastische activiteiten en wat dachten 
jullie van de gezellige kerstmarkt afgelopen december? 
Ook in de buurtschappen zelf, worden regelmatig 
activiteiten georganiseerd die zeker de moeite waard 
zijn om te bezoeken. Last but not least, hebben we 

natuurlijk een geweldige werkgroep Communicatie, die 
onder andere viermaal per jaar dit mooie wijkmagazine 
uitbrengt.

Verbinding leggen
Met de aanleg van het nieuwe fietspad tussen Wiarda 
en de Klamp, is de afstand tussen de buurtschappen 
in onze wijk een stuk kleiner geworden. Aan ons als 
wijkpanel de taak om de figuurlijke afstand tussen 
deze buurtschappen óók steeds kleiner te maken. 
De aftrap hiervoor hebben we gegeven op 9 februari 
jl. toen we samen met vertegenwoordigers van alle 
werkgroepen plannen hebben gemaakt voor een 
betere samenwerking. We zijn bezig met een nieuwe 
website waar informatie te vinden zal zijn over 
aankomende activiteiten en over de werkgroepen. 
Ook kijken we hoe we via social media, beter en vaker 
kunnen communiceren. Hier wordt momenteel hard 
aan gewerkt, dus nog even geduld… en houd je socials 
in de gaten! 

Tot die tijd blijven we graag met jullie in contact, we zijn 
bereikbaar via het mailadres:
info@wijkpaneldezuidlanden.nl.

Henk, Trianca, Jan-Willem, Hans, Joost, Jessica en Linda

HET WIJKPANEL LAAT VAN ZICH HOREN!
Na enige tijd wat op de achtergrond te zijn geweest, heeft het bestuur van het wijkpanel 
de Zuidlanden zichzelf opnieuw uitgevonden. Vol energie én met nieuwe bestuursleden 
maken wij een doorstart. Graag laten we jullie weten waar wij voor staan. Als wijkpanel 
zijn wij dé verbindende schakel tussen de buurtschappen, alle werkgroepen die onze 
prachtige wijk rijk is en de gemeente. Het wijkpanel wil ondersteuning bieden aan de 

ideeën, vóór en dóór de wijk, die het woonplezier in deze wijk verhogen.

DOODGEWOON

‘‘VOOR MIJ HEEL 
BIJZONDER EN OOK 

‘DOODGEWOON’’

Mijn naam is Berber Pasveer, 42 jaar oud en 
getrouwd met Alexander. Samen hebben wij twee 
prachtige dochters: Maud en Roos. We wonen sinds 
2004 in Zuiderburen en vorig jaar hebben wij ons 
gezin uitgebreid met Bailey, de leukste Australian 
Labradoodle die er is.

Drie jaar geleden besloot ik mijn hart te volgen. Ruim 
twintig jaar werkte ik al in de zorg en ik wilde gaan doen 
waar ik al jaren over nadacht. Ik wilde uitvaartverzorger 
worden. Nadat ik de juiste diploma’s behaalde, heb 
ik de sprong in het diepe gewaagd. Ik zei mijn vaste 
baan op en doe nu wat mij gelukkig maakt. Met veel 
liefde en passie begeleid ik families bij het laatste 
afscheid van een dierbare.

In mijn werk ben ik iedere dag bezig met de 
dood. Maar ik ben vooral bezig met het leven 
en afscheid nemen. Ik werk vanuit mijn gevoel 
en ben dankbaar dat ik voor dit mooie vak 
gekozen heb. Natuurlijk is het werk wel eens 
zwaar en is er veel verdriet, maar tijdens zo’n 
week komen er ook hele mooie en grappige 
verhalen naar boven.

Voor mij heel bijzonder en ook ‘doodgewoon’, maar 
voor de meeste mensen niet. Juist door erover te 
praten, wat ik veel mag doen tijdens mijn werk, 
wordt de dood minder eng en beladen. 

En nu mag ik jullie per kwartaal in een column 
vertellen over mijn werk en zal ik je meenemen in de 
wereld van de uitvaart, wat ik als uitvaartondernemer 
doe en wat ik allemaal meemaak in mijn werk.

Wie weet wordt voor jou het onderwerp doodgaan 
dan ook doodgewoon. 

UITVAARTVERZORGSTER BERBER



25

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 4

VOOR & DOOR DE JEUGD VAN DE ZUIDLANDEN

JEUGDKRANT DE ZUIDLANDEN

Na een lange kwakkelwinter is het dan 
eindelijk zover: de lente breekt aan! Het 
wordt weer warmer en alles wordt weer 

groen en komt in bloei te staan. Weer tijd 
om lekker buiten spelen. 

Laten we hopen dat we steeds minder last 
krijgen van het Corona virus en dat we alles 

weer kunnen en mogen doen. 

Laat de lente maar komen! 

Werkgroep Jeugd De Zuidlanden

Op 12 februari om 19:00 uur was 
het zover. Met zo’n 130 gespannen 
gezichten achter het beeldscherm 

werd de 2e editie van de online 
kinderbingo van De Zuidlanden 

gestart. 

Driftig werden door de kinderen de 
nummers doorgekrast en was de 

spanning te voelen (het was af en toe 
muisstil). En wat was de ontlading 

groot als er een bingo viel. 

We deden ook een paar keer het 
Ren je Rot spel, waarbij kinderen zo 

snel mogelijk een voorwerp moesten 
opzoeken in huis.

Het was weer een top avond! Tot de 
volgende keer

OPKNAPBEURT 
IT HONK

We zijn erg blij met onze jeugdruimte 
It Honk (in het bijgebouw van De 
Pionier). We hebben de ruimte de 
afgelopen weken flink opgefrist 

en met mooie kleuren en meubels 
klaargemaakt om er leuke activiteiten 

in te gaan organiseren. 

BINGO!



2726

ACTIVITEITEN 2022

NAAICLUB

De afgelopen jaren hebben we als Werkgroep Jeugd allerlei activiteiten voor kinderen in 
onze mooie wijk georganiseerd. Dit doen we met een 6 tal enthousiaste werkgroepleden 

aangevuld met leden van onze hulpgroep. En we doen het graag. Want het is toch geweldig 
om voor onze eigen kinderen er een mooie wijk van te maken. We merken echter dat de 
uitvoer van de activiteiten vaak door een beperkte groep werk- en hulpgroepleden moet 

worden uitgevoerd. En dat is jammer. Graag willen we hier verandering in brengen. 
 

Als je ons ook wilt helpen meld je dan aan op onze website of via onderstaande QR code. 
Je kunt je aanmelden voor onze hulpgroep waarbinnen we regelmatig hulpverzoeken van 

allerlei aard doen. Daarnaast willen we graag verschillende clubs starten in onze jeugdruimte 
It Honk. We zoeken daarvoor begeleiders om dit te kunnen realiseren.  Je kunt je daarom ook 

als begeleider aanmelden. 
 

Samen maken we de wijk leuk!

We zijn een naaiclub voor kinderen van groep 
5 t/m 8 gestart. Dit doen we in de vorm van 
projecten van een aantal sessies. Het eerste 

project van 3 middagen, met als thema Pasen, is 
op zaterdagmiddag 5 maart gestart. Het tweede 

project zullen we in mei gaan starten. Zodra 
inschrijving hiervoor mogelijk is maken we dat 

kenbaar via Facebook en onze website. Volg 
ons daarom op Facebook of kijk regelmatig op 
onze website want dan ben je altijd goed op de 

hoogte.

We hebben in januari een voorlopige 
jaarplanning van onze jeugdactiviteiten 

opgesteld en deze op onze website 
gezet. Zie het overzicht hiernaast. Maar 

er komen nog meer activiteiten bij en we 
gaan ook nog een aantal clubs opstarten. 

Check daarom ons actueel overzicht van 
activiteiten en hoe je je hiervoor kunt 

aanmelden op onze website. Dat kan via 
de volgende QR code.

• 17 april   Paaseieren zoeken
• 20 mei   Filmavond
• 9 juli  Pannakooi Toernooi
• Zomervakantie Spijkerdorp
• 27 augustus Sport- en spelmiddag
• 27 augustus Waterfun & BBQ
• 9/10 september Wijkfeest Jeugdactiviteiten
• 19 november Sinterklaasintocht & feest

Of bekijk ons filmpje

JEUGDKRANT DE ZUIDLANDEN
KLEURPLAAT

Sinds november is er een meidenclub in It Honk. Elke 

maandagmiddag (vakanties niet) komen er meiden voor 

een gezellig middag naar de meidenclub. De meiden 

komen van de Pionier en IKC Teresa. De afgelopen maand 

zijn we aan de slag geweest met de thema’s zelfbeeld, 

teambuilding, familie, kwaliteiten en talenten. Zowel 

creatief als actief zijn we hiermee bezig. Ook hebben de 

meiden allemaal hun eigen versierde dagboekje, hierin 

verzamelen ze hun opdrachten en hun verhalen wat ze 

graag willen opschrijven. Komende tijd zullen nog aan de 

slag gaan met uiterlijke schoonheid, gezond leven en het 

vrouwelijk lichaam.

Ben jij nieuwsgierig naar de meidenclub? Kom gerust 

eens langs?! Elke maandagmiddag van 14:15 tot 16:00 uur 

zijn wij er! 
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JEUGDKRANT DE ZUIDLANDEN

SPEURTOCHT
Door Corona konden we in de kerstvakantie niet zo 
veel doen. Dat was heel jammer. Gelukkig konden 
we nog wel naar de stad. En daar hebben we een 
speurtocht naar lichtjes gedaan. We moesten op 
zoek naar lantaarns met een blauw licht. En zo 

wisten we waar we heen moesten. Onderweg, bij de 
lantaarns, vonden we gedichten, een timelapse van 
een bloem die groeide en we zagen een hele mooie 

regenboogstoep! (Zie je ook op de foto.) 

Eenmaal thuis kregen we warme chocolademelk, 
omdat er in de stad niks open was. Verder logeerden 
we veel, deden filmavonden en speelden veel buiten 

met onze vriendinnen. Gelukkig konden we na de 
vakantie weer naar school, waren meer dingen open 
en konden we weer naar sport. Maar dat duurde niet 
heel lang, want onze klassen moesten al snel weer in 
quarantaine. We moesten thuiswerken, we konden 

niet meer bij vriendinnen binnen spelen en we 
konden niet meer naar sport. Gelukkig kan nu weer 

meer. En daar zijn we heel blij mee! :)

 Ilse (10), Mare (8) en Elke (5)

Heb jij iets leuks of spannends 
meegemaakt en kun je hier goed over 

schrijven? Of heb je misschien een super 
leuke gadget waar je een review over 

wilt schrijven? Of kun je leuke moppen 
bedenken? Dan zoeken wij jou!

 Je mag jouw verhaal en/of foto’s mailen 
naar: werkgroepjeugddezuidlanden@

hotmail.com of middels het 
contactformullier op onze website. 

En misschien komt jouw verhaal dan in 
de volgende editie van Jeugdkrant De 

Zuidlanden!

GEZOCHT

www.werkgroepjeugddezuidlanden.nl

1/1 Advertentie (IKC TERESA?)

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!
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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!

Schaatsplezier hangt af van veel elementen: 
de sfeer op de baan, de gezellige mensen, 
feeërieke verlichting, een koek en zopiekraam 
en een stralende winterzon in een knalblauwe 
lucht.  Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk 
de kwaliteit van het ijs. Zonder mooi ijs, 
is de lol er snel af. Zelfs als alle andere 
randvoorwaarden in orde zijn. 

In Thialf en de Elfstedenhal verwacht je een 
spiegelgladde ijsvloer. Elk half uur komen er 
grote machines, de Zambonis, op het ijs en 
prepareren de ijsmeesters weer spiegelglad 
kampioenenijs. De ijsmeesters van IJsbaan 
De Zuidlanden spiegelen zich graag aan deze 
professionals. Een grote wens was dan ook 
een eigen Zamboni om het ijs te prepareren. 
Want ook hier willen we een mooie ijsvloer. 

Afgelopen winter moesten we het nog doen 
met schuifborden en een gieter. Gelukkig is die 
tijd nu voorbij. We hebben een professionele 
veegmachine kunnen aanschaffen dankzij 
de donaties van wijkbewoners. Geen echte 
Zamboni, maar een iets simpelere veeg- en 

schuifmachine. Een prachtige aanwinst die 
we hopelijk snel kunnen inzetten voor het 
prepareren van ons eigen kampioenenijs!

Steun jij de ijsbaan ook?
De aanschaf van de veegmachine is mede 
mogelijk gemaakt door de vele gulle bijdragen 
van wijkbewoners in de afgelopen winter. 
Die inkomsten zijn onmisbaar. We hoeven 
natuurlijk niet elk jaar een veegmachine 
te kopen, maar voor de vaste lasten zoals 
elektriciteit, onderhoud aan de lampen en de 
pomp is er jaarlijks wel wat nodig. Daarom 
vragen we, ook al vriest het nu niet, ook dit 
jaar weer een kleine bijdrage van de wijk. 
Mogen we ook weer op jou rekenen? Doneer 
via ijsbaandezuidlanden.nl. Alvast bedankt! 

En duim je mee voor nog een koude periode 
dit jaar?

Groeten,
Folkert, Remco, Harm Douwe, Walter, Sint en 
Sander 

EIGEN ‘ZAMBONI’ VOOR 
IJSBAAN DE ZUIDLANDEN

WERKGROEP IJSBAAN
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NICK SCHOONMAAK

DE 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

B 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 g
•  K o z i j n e n
•  D a k g o t e n
•  Z o n n e p a n e l e n
•  G e v e l s
•  D a k g o o t  l e g e n

      0 6 5 2 6 0 6 4 1 4
      www.schoonmaakserv icenick .n l
      in fo@schoonmaakserv icenick .n l
      schoonmaakserv icenick

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 d

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

Traplopen is een stuk inspannender dan 
gewoon lopen, omdat er zwaartekracht bij 
komt kijken. Bij traplopen gebruik je 50% 
van de maximale kracht in je knieën en maar 
liefst 85% van de power die je in je enkels bij 
uiterste inspanning kunt ontwikkelen.

Traplopen is dus heel erg gezond! Deze 
voordelen levert het je op:
- het verbetert je conditie;
- het maakt je spieren sterker;

- 

het verlaagt je cholesterol (bij dagelijks vaker 
traplopen);
- het verbrandt meer calorieën dan wandelen;
- het maakt je botten, pezen en banden sterker.

Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe alle droge 
ingrediënten in een kom, roer goed door elkaar en voeg 
dan de zonnebloemolie en honing toe. Roer nogmaals 
door en zorg dat er geen klontjes in zitten. Bekleed een 
bakplaat met bakpapier en verdeel de muesli over de 
bakplaat en zet in het midden van de oven voor ca. 30 - 
35 minuten. Schep elke 8 minuten de muesli even om. 
Als het mooi goudkleurig en krokant is, is je muesli klaar. 
Laat goed afkoelen voordat je het in een afgesloten pot 
bewaard. Daarna is het ongeveer 2 weken houdbaar. 

Deze muesli is erg lekker met magere kwark en vers 
fruit. Eet smakelijk.

BEWEEGTIPS VAN INGRID

ZO MAAK JE HET:

GEZONDHEID

WAT HEB JE NODIG:
• 140 gr havervlokken
• 70 gr havemout
• 30 ml zonnebloemolie
• 35 ml honing
• 35 gr zonnebloempitten
• 30 gr pompoenpitten
• 25 gr sesamzaad wit
• 15 gr quinoazaad
• 1 tl kaneel

MUESLI MET 
ZADEN EN PITTEN

NEEM EENS VAKER DE TRAP!
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Ik ben Natalia Boorsma. Sinds januari 2021 ben ik de 
eigenaresse van Yoga Studio Zuidlanden (Techum). 
In deze kolom schrijf ik over yoga, meditatie, rust en 
balans in het leven.

Yoga wordt vaak een meditatie in beweging genoemd. 
Maar wat is meditatie eigenlijk? Meditatie is een 
methode om stil te zijn. Een manier om de stilte te 
kunnen beoefenen en ondergaan. Maar waarom zou 
je dat willen, vraag je je misschien af? Het antwoord is 
simpel: om rustig te worden.

In periodes waarin we ons druk voelen, verlangen we 
vaak naar momenten van niets doen. Maar zodra we 
niets doen, voelen we ons vaak onbestemd. Ineens lijkt 
er een onrust in ons naar boven te komen die door alle 
drukte en hectiek was onderdrukt. Wij zijn de stilte niet 
gewend en we hebben juist een sterke neiging om hem 
zo veel mogelijk te vermijden. Zelfs in onze vrije tijd, 
zoals in het weekend of als we op vakantie zijn, vinden 
we vaak niet de stilte en leegte die we nodig hebben. Er 
zal en er moet iets nuttigs worden gedaan.

De stilte hoef je niet op te zoeken. Want hij is er al. Stel 
je eens voor dat er in je eigen geest een plek is waar het 
altijd rustig, stil en helder is, een plek waar je altijd naar 
terug kunt keren. Een plek waar je je op je gemak voelt 
en vrede hebt met alles wat er in je leven gebeurt.

Als je mediteert oefen je het waarnemen van je 
gedachten, om de stilte daartussenin beter te 
kunnen ervaren. Omdat beginnen met mediteren al 
zo confronterend is, moeten we eerst de gedachten 
kalmeren. Je “mind” is net als een slingerende aap die 
van een tak naar de andere springt. Meditatie is een 
methode om die aap rustig te krijgen.

Meditatie kan de bloeddruk verlagen, het 
immuunsysteem versterken en de werking van het hart 
verbeteren. Meditatie heeft een gunstige invloed op het 
slaappatroon en de stemming. Neurowetenschappers 
die de effecten van meditatie en mindfulness hebben 
onderzocht, benadrukken het belang van herhaling. 
Ze zeggen dat het dagelijks uitvoeren van de oefening 
alleen al voldoende is om een positieve verandering 
in de hersenen te bewerkstelligen. Dit betekent dat 
je gedragspatronen en mentale gewoonten zelf kan 
creëren en oude patronen los kan laten.

Wil je jouw ervaring met meditatie delen of eens een 
geleide meditatie proberen? Kom naar onze yoga studio 
in Techum (www.yogastudiozuidlanden.nl)

STILTE

‘‘MEDITATIE KAN DE 
BLOEDDRUK VERLAGEN, 
HET IMMUUNSYSTEEM 
VERSTERKEN EN DE 

WERKING VAN HET HART 
VERBETEREN’’

ZEN MET NATALIA



 Projectbureau De Zuidlanden
Het Projectbureau De Zuidlanden draagt zorg voor de 
ontwikkeling van het gebied. Daarbij gaat het niet alleen om het 
maken van de plannen en ontwerpen, maar ook om het 
voorbereiden van juridische vraagstukken. Verder lopen de 
werkzaamheden uiteen van het verzorgen van de 
gebiedspromotie en het regelen van vergunningen tot aan het 
aanleggen van de wegen, voorzieningen, groen en water en de 
oplevering van de bouwkavels.

Contact 
Projectbureau De Zuidlanden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Tel: (058) 233 40 44
E-mail: info@dezuidlanden.nl

dezuidlanden

Woonrijp status De Klamp
We kregen de afgelopen tijd meerdere vragen over de 
definitieve inrichting van de openbare ruimte van de 
Klamp. Dat is begrijpelijk, want de meeste huizen staan 
er inmiddels en we hebben al een aantal maanden 
geleden de inrichtingstekening met de bewoners 
gedeeld. We hoopten dat we in het voorjaar van 
2022 met de eerste straten konden beginnen. Dat 
gaat helaas niet lukken. Nadat wij de tekening hadden 
gedeeld zijn er nog meerdere  vraagstukken over de 
inrichting op ons afgekomen. Mede daarom halen 
wij deze planning nu niet. Dit hebben wij inmiddels 
ook al gedeeld met de werkgroep De Klamp. Op dit 
moment lijkt het erop dat we eind 2022 met  de eerste  
werkzaamheden kunnen beginnen.

Maar hoe nu verder?
We zagen in de omgeving dat er situaties ontstonden 
die niet mogen. Straten met diepe kuilen waardoor 
er snel veel water ligt omdat ze door het vele 
bouwverkeer zijn kapot gereden en de plekken 
die bedoeld zijn voor speelplekken kunnen niet 
worden gebruikt. Dit kan niet zo blijven totdat we het  
buurtschap definitief gaan inrichten. Daarom hebben 
we het volgende gedaan. Begin maart is er door het 
hele buurtschap een schouw geweest om de meest 
kritische plekken met elkaar te bekijken en te bespreken. 
Het ging hier met name om veiligheid. Daarnaast is 
er bekeken of het mogelijk is om de speelplaatsen al 
wel in te gaan richten. Normaal wordt de inrichting van 
speelvoorzieningen pas uitgevoerd nadat de bestrating 
erin ligt, maar dat willen we eerder gaan doen.

 

Planning Unia
Op 26 januari is er een uitspraak geweest van de 
Raad van State over het bestemmingsplan van 
Unia. In het bestemmingsplan moeten twee punten 
gewijzigd worden. Hiervoor heeft de gemeente 16 
weken de tijd om het te corrigeren. Daarna volgt 
opnieuw een uitspraak van de Raad van State. 
 

 

Wat leuk dat u het mooie blad De Zuidlander leest. Natuurlijk houden we jullie als bewoners graag op de 
hoogte van wat er zich afspeelt in De Zuidlanden. Zo zijn we de afgelopen tijd onder andere bezig 

geweest met de inrichting van de Klamp. Ook hebben we nieuws over het buurtschap Wiarda en gaan we 
vrijdag 1 april weer open met Docks, het informatiecentrum van De Zuidlanden en tevens 

horecagelegenheid aan de Redbadwei 14 in Middelsee. Komt u gezellig langs?

Algemene planning Wiarda
De eerste fase van Wiarda is ingericht. In overleg met de 
werkgroep is gekeken of een paar knelpunten verbeterd 
kunnen worden. Dit heeft er toe geleid dat de aannemer 
een paar kleine aanpassingen heeft gedaan. Denk 
bijvoorbeeld aan een stukje trottoir of het doortrekken 
van een haag. De straten en groen in de tweede en 
derde fase van Wiarda zijn volledig ontworpen en 
worden uitgewerkt in een bestek. Fase 2 is De Jint en 
omgeving: fase 3 bestaat uit De Fierljepper en omgeving. 
Als de voorbereidingen voorspoedig verlopen, kan de 
aannemer aan het einde van dit jaar beginnen met het 
inrichten van de openbare ruimte in fase 2. 

Verlichting in De Zuidlanden
Wij krijgen regelmatig vragen over de verlichting in De 
Zuidlanden. Hoe werkt het precies? Hoe bepalen wij 
de plaats van de lichtmast. Collega Bart beantwoordt in 
dit filmpje deze vragen. Scan de QR code om naar het 
filmpje te gaan.

Bruggetje Wiarda
De afgelopen tijd hebben we met bewoners gesproken 
over een nieuw bruggetje van De Ljepper in Wiarda naar 
de Hounsdyk, het pad langs de Hounspolder. De plek en 
de vorm van het bruggetje worden uitgewerkt en met de 
bewoners in de buurt en de werkgroep Wiarda besproken. 
 
Definitieve inrichting Molkenkelder en omgeving
De afgelopen periode zijn wij bezig geweest met het 
ontwerp voor de definitieve inrichting rondom de 
Molkenkelder in Techum. Denk hierbij aan de inrichting 
van de weg of de keuzes voor het groen. De inrichting 
van een aantal locaties is al besproken met direct 
betrokkenen zoals de ijsbaanvereniging en bewoners 
van It Bynt.

Naar aanleiding van deze gesprekken zijn er nog een 
paar onderwerpen die wij verder gaan uitwerken. De 
verwachting is dat we hier in de loop van april meer over 
kunnen vertellen.
 
Wij organiseren dan ook een bijeenkomst voor 
omwonenden zodat we meer uitleg kunnen geven over 
de definitieve inrichting. Als we hiervoor een datum 
hebben dan komen we hierop terug.

Opening Docks
Op vrijdag 1 april opent Docks weer de 
deuren. Vanaf dan is de horecagelegenheid 
elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend 
van 12:00 tot 20:00 uur. Op zaterdag is het 
informatiecentrum open en zijn de makelaars 
aanwezig tussen 10:00 - 12:00 uur om al uw 
vragen te beantwoorden over de projecten 
in De Zuidlanden en in Middelsee.  Komt u 
langs voor een hapje en een drankje?
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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.

Mist
Opvoeden is een taak die we 
vanaf de geboorte van onze 
kinderen hebben gekregen. 
Voor ouders een leerproces 
dat gaat met vallen en opstaan, 
zoals alles wat je leert. Wat het 
lastig maakt, is dat we te maken 
hebben met emoties, gevoelens en 
gedachten. Ze kleuren onze dag; ze 
hebben invloed op hoe we ons voelen en 
op ons gedrag. 

Ik wil het graag illustreren met een metafoor. “Mist” 
Mist is een verschijnsel dat we allemaal kennen. Het 
steekt soms, al dan niet onverwachts, de kop op. 
Afhankelijk van allerlei factoren, kan mist je een angstig 
of beklemmend gevoel geven. Maar het kan je 
ook verrassen. 

Gevoelens, emoties en gedachten kunnen 
je overspoelen net als mist. En dat is 

vaak wat er bij kinderen gebeurt, 
maar zeker ook bij volwassen. De 

hele dag door gebeurt er van 
alles in ons leven. Er zijn factoren 
waar je invloed op hebt, maar 
ook vele waar je geen invloed 
op hebt. Dat brengt allerlei 
gedachten, gevoelens en 
emoties met zich mee.  

Hoe we ons voelen, zorgt mede 
voor het gedrag dat we laten 

zien. Kinderen hebben nog niet 
geleerd om met deze gevoelens, 

gedachten en emoties om te gaan. 
Ze hebben ons als volwassene nodig 

om dat te leren.

Kinderen die boos, blij, bang of bedroefd zijn, 
vertellen ons iets. Achter ieder gedrag zit een behoefte. 
Het is de kunst voor ons als volwassene om door die 
bril naar kinderen te kijken en op zoek te gaan naar de 
behoefte achter het gedrag. 

Wees nieuwsgierig en kijk de komende tijd eens door 
deze bril naar je kind(eren). 

MIST

‘‘KINDEREN DIE BOOS, BLIJ, BANG OF BEDROEFD ZIJN, 
VERTELLEN ONS IETS.’’

KINDERCOACH LINDA
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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

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

Ti jde li jk

gratis i nmeten

(t.w.v. €69,95)

in Frie sla nd

GOEDKOPE BINNEN- 
EN BUITENZONWERING

Bestel eenvoudig online of kies voor GRATIS advies aan huis! De 
producten van dichtbij bekijken? Bezoek onze 400m2showroom!

AL VANAF
€99,95

Tip!

S C R E E N S
A L T I J D  T O T  4 0 %  G O E D K O P E R ! 100% OP MAAT

P R O F I T E E R
E X C L U S I E F

AL VANAF
€673,-

ZONNESCHERM

WAAR KIEKT U NAAR?
In onze 2e editie van magazine De 

Zuidlander was een foto geplaatst van één 
van de solarlampen in het fietspad tussen 

Wiarda en De Klamp. Het voorwerp is 
geraden door Gonda Boringa.

Ze heeft hiermee een speciale wijn 
gewonnen. Deze is uitgereikt door Rodgers 

Wine and More uit Techum.

Ook deze editie hebben we weer een leuke 
prijs om weg te geven. 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 bijpassende 
bier of wijn voor 2 personen bij Grandcafe 
Jan uit Wergea, reageer dan op de post die 

geplaatst is op onze Facebooksite Wijkpanel 
De Zuidlanden.

Wie weet ben jij wel de volgende gelukkige 
winnaar!

Gonda Boringa met wijn van Rodgers wine & more
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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 en je kunt vanaf deze editie 
niet om mij heen. Ik woon met mijn man Daniël en 
puberjongens Deyan en Marin alweer 11 jaar in Techum. 

Even voorstellen
Ik hou van persoonlijke verhalen, verbinding en 
herinneringen maken en de vraag achter de vraag 
achterhalen. (Over)analyseren, kletsen en vooral dingen 
anders doen, zijn de eigenschappen die maken wie ik 
ben. Degenen die mij persoonlijk kennen, zullen hier 
vermakelijk om lachen. Ik denk dat ik geen woord te veel 
heb gezegd.

Ik doe veel om mijn lijf lekker in beweging te krijgen. Met 
zonnig weer sup ik. Yoga, bootcampen en dansen doe ik 
door de “Big Lemon” - genaamd Covid- zelf of met een 
vriendin. Mijn guilty pleasure’s zijn brownies en latte 
macchiato. Avocado’s kweken, coaching en persoonlijke 
ontwikkeling zijn mijn passies.

Mijn motto
Ik ga je vertellen dat ik in al mijn energie, ook heel 
bescheiden kan zijn. Dat ik gevraagd ben voor een column 
in dit magazine is voor mij dan ook groots. 

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 leef en werk vanuit de gedachte 
dat je alle hulpbronnen in je hebt om je eigen shit op te 
lossen. Deze gedachte is tevens de basis voor mijn werk. 

Ik ben gecertificeerde lifecoach en Time Line Therapeut. 
Hierbij pas ik NLP als methodiek toe om het onbewuste 
in je, bewust te maken. NLP gaat over hoe je zaken 
waarneemt en de bewoordingen die je eraan geeft. Deze 
leer van de subjectieve ervaringen gaat ervan uit dat er 
geen objectiviteit is, dat er geen echte waarheid is. Het is 
de betekenis die je er zelf aan geeft. 

In de komende edities ga ik je als ‘Mindmentor’ inspireren 
om op zoek te gaan naar je zelf en je te herinneren dat 
alles wat je zoekt al in je huist. 

Ik kijk er naar uit om voor je te mogen schrijven

REGISSEUR VAN JE EIGEN LEVEN

“JE HEBT ALLE HULPBRON-
NEN IN JE OM JE EIGEN SHIT 

OP TE LOSSEN.”

MINDMENTOR WIEDIA
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Moeiteloos een schoon huis ?
Met de producten van Ha-Ra lukt het!

  

Carolien Weda
06-28422274

carolienweda@gmail.com
ha-ra.nl/adviseurs/carolienweda

Fokelien Kuipers-Heikamp
06-10249461

f.kuipers-heikamp@hotmail.com
ha-ra.nl/adviseurs/fokelienkuipers-heikamp

 

 
Voor advies en bestellingen, neem contact met ons op

 
 
 

Biologisch & duurzaam

Eenvoudig & effectief

Verklein je footprint

Gezond voor jou, je gezin en huisdier 

Welkom! 

w w w. s i n n e k i n d e r o p v a n g . n l

Als de school gesloten is . . .  
ben je welkom op onze BSO! Je kunt kiezen uit 
allerlei leuke activiteiten, zoals sport, spel,  
proefjes, knutselen of we gaan de natuur in!  
 
Bij Sinne draait het om kinderen,  
zij zijn ons stralend middelpunt. 

Meer weten? Bel of mail ons voor een afspraak. 

 

bij ons op de BSO

SAMEN DE ROUTE UITSTIPPELEN
Mijn naam is Sander Witvoet, ik ben 34 jaar en woon met mijn vriendin en 
dochter in Dronrijp. Als sporter heb ik altijd een fascinatie gehad voor 
het menselijk lichaam. De keuze voor de studie fysiotherapie was dan 
ook snel gemaakt. Na verschillende cursussen te hebben gedaan, heb 
ik de master opleiding gevolgd tot manueel therapeut. Als manueel 
therapeut specialiseer je je in zowel onderzoek als behandelingen van de 
wervelkolom en de gewrichten in de armen en benen. 

Naast de interesse in het menselijk lichaam, zijn sport en reizen mijn twee 
grote passies. In mijn jeugd heb ik veel gekaatst en gevoetbald, de laatste 
jaren doe ik veel aan CrossFit. Samen met mijn vriendin heb ik veel verre 
reizen gemaakt. Na de geboorte van onze dochter, die nu inmiddels 
alweer 2 is, is het reizen op een lager pitje komen te staan. In 
2017 kreeg ik de kans om een dependance te starten binnen 
Bodyshape in Goutum. Na hier vier jaar gewerkt te hebben, 
kreeg ik in november 2021 de kans om deze dependance als 
zelfstandige voort te zetten onder de naam FysioFriesland. 
Door de vele contacten binnen de Zuidlanden ben ik in 
contact gekomen met het wijkmagazine.

Fysiotherapie is een prachtig vak waar velen ooit in 
hun leven gebruik van maken. Het is ook een vak dat 
nooit stil staat. Als fysiotherapeut krijgen we dagelijks 
vraagstellingen waar we samen met de patiënt een 
route voor uitstippelen naar een (hopelijk) herstel. Of het 
nou de (beginnende) sporter is die tegen een vervelende 
blessure aanloopt, een valgevaarlijke vrouw die graag 
thuis wil blijven wonen, of de jonge bureauwerker die 
door de lange en stressvolle werkdagen forse nekpijn 
heeft gekregen. Het traject van onderzoek en behandelen 
begint met het duidelijk in kaart brengen van de klachten, 
gevolgd door het maken van een overzicht van alles wat 
invloed kan hebben op het ontstaan en op de prognose. 
Door de constante ontwikkeling in de wetenschap, komen 
er steeds weer vernieuwde inzichten. 

Als columnist van de Zuidlander wil ik jullie graag meenemen 
in de ontwikkeling van mijn vak. Ik zie er naar uit!

‘‘FYSIOTHERAPIE IS EEN 
PRACHTIG VAK WAAR 

VELEN OOIT IN HUN LEVEN 
GEBRUIK VAN MAKEN’’

MANUEEL THERAPEUT SANDER
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www.warriorbody.nl
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Redactie
Joleijn van der Wal  hoofdredactie
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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


