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Beste buurtbewoners,
 
Waarschijnlijk is iedereen alweer aan het werk na welverdiende vakanties. 
Ook de redactie van deze wijkkrant is weer aan de slag gegaan en heeft 
een nieuwe editie voor jullie in elkaar gezet.
Helaas zijn er bij de vorige wijkkrant een tweetal dingen niet helemaal 
goed gegaan. Zo is er per abuis een opzet van het artikel over de Paus 
van Leeuwarden geplaatst in plaats van de uiteindelijke versie en is er 
een agenda van het Wijkteam Oud-oost met oude adresgegevens in ge-
komen. In dit nummer het juiste artikel en de goede agenda.
Lees ook over Wellzo, de nieuwe naam van het welzijnswerk in en rond-
om Leeuwarden, gevestigd aan het Zuidvliet; het nieuwe activiteiten-
rooster van Buurthuis Welgelegen; een nieuw bestuur van de Onderne-
mersvereniging Vlietzône en nog meer.

Ook meewerken aan de wijkkrant? Maak je mooie foto’s of schrijf je 
graag? Stuur een mailtje naar wijkkrant@vliet-zone.nl

Namens de redactie,

Pien Weidenaar
Renate Huisman

van de redactie

Van ontwerp tot kant en klaar produkt!
Reclamedrukwerk • Familiedrukwerk • Digitaal drukwerk 
Noordvliet 323 • 8921 HG  Leeuwarden • T 058 212 67 25 • E info@fedruk.nl • I www.fedruk.nl

zorg dat de straatjes er 

keurig uit zien
Al dertig jaar groeit er een mooie es in de tuin van Menno ‘Railroad’. Op 
een vrijdag in augustus besloot de bewoner van de 3e Saskiadwarsstraat 
zijn boom te snoeien. Hij klom er zelf in en haalde verschillende takken 
naar beneden. “De boom haalde zoveel licht weg”, aldus Menno. Menno 
heeft ook nog een boodschap voor zijn wijkgenoten. “Zorg dat de straat-
jes er keurig uit zien, een mooie omgeving is goed voor de geest, anders 
wordt het een exclusieve zaak.”
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Wellzo: een nieuWe naam aan het zuidvliet

Jarenlang prijkte de aanduiding MFC De Verbinding 
op het pand aan het Zuidvliet 620. Die aanduiding is 
sinds eind april verdwenen en heeft plaatsgemaakt 
voor Wellzo.

Wellzo is de nieuwe naam voor het welzijnswerk in en 
rond Leeuwarden. Een nieuwe naam,  met vernieuwende 
dienstverlening in het vrijwilligerswerk, jongerenwerk en 
regiowerk. Kracht Door Aandacht is de slogan van Wellzo.
De organisatie biedt mensen nieuw perspectief door het 
terugwinnen van geloof in eigen kunnen. Wellzo bestaat 
uit het voormalig MFC De Verbinding, Welzijn Centraal en 
het Vrijwilligerservicepunt. “In samenwerking met onze 
partners in het sociale domein doen we wat nodig is om 
Welzijn Nieuwe Stijl tot een succes te maken”, vertelt Lu-
cie van der Horst.
Wellzo Vrijwilligerswerk is een maatschappelijk betrokken 
uitzendbureau. Het biedt een breed pakket aan diensten 
voor vrijwilligerswerk, participatie, ondersteuning van 
mantelzorgers en buurtbemiddeling. Wellzo verzorgt in-
formatie, scholing, training en verschillende activiteiten 
om het vrijwilligerswerk en de vrijwilliger sterker en beter 
geschikt te maken om zijn of haar werk te doen. Voor de 
mantelzorger biedt Wellzo een luisterend oor, gaan in op 
vragen en proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Participatie
Het kan iedereen overkomen: je staat buiten het maat-
schappelijke leven. Door ziekte, ontslag,  een vervelende 
thuissituatie. Noem maar op. En je wilt graag meedoen 
maar je weet niet hoe. Wellzo kan dan dat belangrijke 
steuntje in de rug geven. Bijvoorbeeld door het creëren 
van dagbesteding op een participatieplaats of door vrij-
willigerswerk. En door persoonlijke begeleiding. Zo raak 
je weer betrokken bij andere mensen. En krijg je weer 
nieuw perspectief.

Buurtbemiddeling
In een straat of buurt ontstaan soms kleine ergernissen 
die steeds groter worden. Als je er niet over praat worden 
de problemen steeds groter. Wat begint als geluidsover-
last kan eindigen in een grote burenruzie. Buurtbemid-
deling helpt buren weer met elkaar in gesprek komen en 
zorgt er voor dat conflicten niet escaleren.

Jongerenwerk
Wellzo Jongerenwerk wordt ingevuld door een zeer ge-
motiveerd team dat weet wat er bij de jongeren leeft. 
De jongerenwerkers zijn daar waar de jongeren zijn: op 
scholen, op straat, in de wijk en in het stedelijk ontmoe-
tingscentrum Jimmy’s. Ze ondersteunen bij vragen en pro-
blemen en spelen in op de behoeftes en wensen en zijn 
te vinden in de wijk en op verschillende ontmoetingsplek-
ken. De jongeren worden gestimuleerd om een actieve 
rol te nemen bij de bestaande en nieuwe activiteiten.

Ontmoetingscentrum Jonge Ouders
Dit is een inloopplaats waar (aanstaande) jonge ouders 
terecht kunnen voor informatie en advies en voor ant-
woorden op hun (persoonlijke) vragen. Een plek om an-
dere jonge ouders te ontmoeten enervaringen te kunnen 
delen. Tevens is het een leerbedrijf en worden er diverse 
activiteiten georganiseerd.
Wellzo Regiowerk biedt sociaal werk in samenwerking 
met de gebiedsteams, in de Noordwest Gemeenten Leeu-
warderadeel, Menameradiel, Frankeradeel, Ferwerdera-
diel en Het Bildt.
Heeft u belangstelling voor onze werkzaamheden of voor 
vrijwilligerswerk, loop gerust eens binnen!

WELLZO Zuidvliet 620 • 8921 EZ Leeuwarden
(058) 30 30 100 www.wellzo.frl
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agenda sociaal Wijkteam oud-oost

-Buurtservicepunt Oud Oost
Wat:   Voor ondersteuning bij het invullen van
  formulieren van allerlei aard
Kosten:  Geen
Wanneer: Maandag, woensdag, donderdag en 
  vrijdag van 10 tot 12 uur
Wie:  Voor alle bewoners van de wijk Oud Oost
Aanmelding: Niet nodig, open inloop
Locatie:  Cambuurplein 1

 - Spreekuur in de wijk Vlietzone
Wat:  Spreekuur voor alle bewoners die vragen 
  hebben over de wijk aan het sociaal 
  wijkteam, politie en wijkverpleegkundige
Kosten:  Geen
Wanneer:           Elke tweede donderdag van de maand 
  tussen 15 en 16 uur
Wie:   Voor alle bewoners van de wijk Vlietzône
Aanmelding: Niet nodig, open inloop
Locatie:  Buurthuis Welgelegen, Willem Lorésstraat 36-38

 - Wandelgroep
Wat:  Gezamenlijk wandelen en na afloop koffie
  drinken. Combinatie van beweging en sociaal 
  bezig zijn.
Kosten:  Geen
Wanneer: Elke dinsdag van 13 tot 14 uur wandelen,
   aansluitend tot 14.30 uur  koffie drinken

Wie:  Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding: Via Margreeth, Jos of Hanneke 058-303 0403
Locatie:  Door de wijk, verzamelen op Cambuurplein 1
 - Eten bij Resto van Harte
Wat:  Gezamenlijk eten o.b.v. sociaal werker(s)
Kosten:   4 tot 7 euro  voor het eten (3 gangen menu)
Wanneer:           Eén keer per maand op donderdag
Wie:   Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding: Bij Nicky of Margreeth 058-303 0403
Locatie:  Het Nieuwe Hoek, Hoeksterpad 16. 
  Verzamelen op Cambuurplein 1.
- Het Werkt
Wat:  Ondersteuning bij het zoeken naar 
  (vrijwilligers)werk.
Kosten:  Geen
Wanneer:  Op aanvraag en indeling (058-303 0403)
Wie:  Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding:      Bij Wietske 058-303 0403
Locatie:   Buurthuis Tjerk Hiddes, Tjerk Hiddesstraat 5
-  Financiën
Wat:  Op orde brengen van de administratie en
  uit de schulden komen i.s.m. De kunst van
  het rondkomen.
Kosten:   Geen
Wanneer: Maandag 13-15 uur
Wie:   Voor alle bewoners van de wijk oud oost.
Aanmelding:  Bij Senan of Sietze 058-303 0403
Locatie:  Buurthuis Cambuursterhoek, Boerhaavestraat 44

afvallen is een vies Woord

Afvallen, er af 
vallen, het valt 
er af, vet valt 
er af. Mwah, 
als dat zou 
kunnen. Maar 

helaas, niets van dat alles. Afvallen 
betekent niet eten. Het betekent 
honger lijden. Het betekent zweten. 
Het betekent je laten meten en we-
gen door zo’n jong ding die alles be-
ter weet. Afvallen is mode. Afvallen is 
afzien. Afvallen is negatief. 

Wie houdt er nou iets vol dat nega-

tief is? De beste afvalmensen kunnen 
wel 10 tot 20 kilo afvallen. Maar bij-
na geen mens blijft slank en gezond 
daarna. Want men denkt tijdelijk. En 
dat komt omdat het negatief is. En 
iets negatiefs kun je natuurlijk niet je 
hele leven doen. 

Dus…, we gaan het niet meer heb-
ben over afvallen maar over Gezond-
heids-Aanpassingen. Nu klinkt het in-
teressant en gezellig. Een onderwerp 
waarover je met je zakenvriendjes 
in de kroeg eens even stevig een 
woordje wisselt. “Zeg Kerel, heb je 

vandaag nog wat gezondheidsaan-
passinkjes gedaan of was het rustig 
op het gezondheidsfront?  

Met afvallen begint iedereen morgen 
pas. Nooit vandaag. Nee, dan een 
aanpassing. Zo gepiept. Daar begin-
nen we vandaag nog mee. I.p.v. een 
koekje bij het wijkkrantje (…ja, gooi 
maar weg..) nemen we een appel. 
Jaha, dat heet aanpassen mensen. 
Dat hou je je hele leven vol. 

Sjoukje Westra, eigenaar van en trainer bij Fit4Lady 

Leeuwarden. Helpt vrouwen sterk en fit te worden.

-Burodienst Sociaal Wijkteam
Elke werkdag (ma-vr) van 9-17 uur telefonisch én fysiek bereikbaar Cambuurplein 1, 058-303 0403
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Wijkverpleegkundige Femke wil graag het volgende onder uw aandacht brengen… 

Op 10 november 2015 is het de dag van de mantelzorger. Een dag 
waarop de mantelzorger eens in het zonnetje gezet wordt. Wellzo heeft 
bedacht om dit, samen met allerlei organisaties uit de buurt, te vieren 
met een mega lunch op zondag 8 november.

Bent u mantelzorger en woont u in Leeuwarden of woont uw zorgvra-
ger in Leeuwarden? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de Mega 
Lunch in de Harmonie. De lunch begint om 12 uur en is geheel koste-
loos. Indien gewenst mag uw zorgvrager ook lekker mee-eten. Na de 
lunch, die wordt begeleid door de ConsulTantes Cabaretesk en zor-
gelijk damesduo, is er tijd voor nog meer vermaak. U kunt kiezen uit 
twee voorstellingen. Allereerst het prachtige afscheidsconcert van vi-
olist Emmy Verhey of daarnaast The pianist, een bewegingstheater/
circusvoorstelling. 

Voor meer informatie kunt u kijken op  www.mantelzorgwijzer.nl/mega_lunch. Opgeven kan ook via deze 
website of telefonisch via Wellzo 058- 30 30 100. Mochten u en uw zorgvrager vervoer nodig hebben of 
gebruik willen maken van een rustruimte of medische verzorging dan kunt u dat bij opgave aangeven.

Geef u snel op, want vol = vol. Hopelijk tot ziens op 8 november!

k inderen  in  de  W i jk

Rowanna (4) en Rianna Jonker (9) wonen op de 
hoek in de Delistraat. De zusjes wonen hier samen 
met hun moeder Jenny en vader Wilco. Ook heb-
ben ze twee hondjes: Boomer en Daisy. Ze zijn op 
vakantie geweest in Duitsland, in een vakantie-
park. “Dat was vetleuk”, zegt Rianna. De meisjes 
zijn Cambuurfans en gaan met hun ouders naar 
de wedstrijden. De kinderen zitten op de Konin-
gin Beatrixschool en de Aquamarijn. Rianna houdt 
van paarden en gaat op Capoeira, haar zusje gaat 
op zwemles na de zomer. Ook gaan ze naar de 
Kidsclub op woensdagmiddag in buurthuis Welge-
legen. “We knutselen, doen watergevecht en we 
hopen dat er meer kinderen komen.”

mantelzorgers mega lunch
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Fietshal ‘t Vliet
Zuidvliet 116

8921 BM Leeuwarden
Tel. 06 509 479 33

Nieuwe en 2e hands fietsen
Electrische fietsen

VERKOOP - INRUIL - REPARATIE

Speciale Actie’s!
20%KORTING OP REPARATIES

10% KORTING OP FIETSEN

Buitenband Antilek t.w.v. 25,00
nu met GRATIS montage 
én GRATIS binnenband
Nergens goedkoper!

advertentie fietshal vliet:Layout 2  15-03-2013  07:46  Pagina 1

Waarom als doe-het-zelver
verder lopen als je het 

bij BOB geschikt 
en op maat kunt kopen

DHZ BOB VAN DAALEN
Hout, Board, Triplex, Verf en Gereedschap

Noordvliet 181 -  Leeuwarden - tel. 058-2120972

Programma buurthu is  Welgelegen

Biljarten:             dinsdagavond 19.30 uur
Inloopochtend:   woensdagochtend 10.00 - 12.00 uur
Kidsclub:            woensdagmiddag 14.30 - 16.00 uur
Darten:               woensdagavond 19.30 uur
Klaverjassen:     donderdagavond 19.30 uur
Spreekuur wijkagent, 
sociaal werk en 
wijkverpleegkundige:  Elke 2e donderdag van de maand 
   15.00 - 16.00 uur
Baravond:          vrijdagavond 19.30 uur

Zaal huren? Dat kan! Meer informatie via de website: 
www.buurthuiswelgelegen.nl of via 
email: buurthuiswelgelegen@vliet-zone.nl

Er is gratis WiFi in het buurthuis!
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WijkbeWoner in beeld

Aukje Reitsma (72) woont al 35 jaar in de 
3e Saskiadwarsstraat. Als het ook maar een 
beetje mooi weer is zit ze buiten in haar 
tuin. Ze heeft twee katten: Sarah en Tommy. 
En daar is ze gek op. “Ja, daar moeten ze niet 
aan komen.” De katten mogen zelfs het be-
hang bewerken en de bakjes in haar woon-
kamer zitten vol met voer. “Er komen ook 
andere katten binnen. Dat vinden ze niet erg 
en ik ook niet.
”Aukje of ‘Auk’ zoals de buren haar noemen 
heeft een beenprothese en is veel thuis. “Dit 
is een prettig straatje. Als er iemand op va-
kantie gaat, pas ik op het huis en de beest-
jes. En ook worden hier veel pakjes afgele-
verd. De bezorger kent mij wel. Dat maakt 
je toch belangrijk. En als het glad is of er ligt 
sneeuw, dan vragen de buren of ik hulp no-
dig heb en doen ze boodschappen. Nu staat 
mijn laptop bij de buurman, die wordt ge-
maakt. En die zegt dan ‘wat goed dat je op 
jouw leeftijd nog met een computer begint, 
dat is leuk om te horen.” 

Behalve in de tuin zitten doet ze denkspelletjes op de laptop, zoekt informatie op over vooral planten en dieren. 
Daarnaast leest ze graag en vroeger deed ze aan handwerken. Ook heeft ze lange tijd gewerkt, als dienstmeisje, in de 
schoonmaak in het voormalig Bonifatiusziekenhuis, als badjuffrouw en bij ANOZ. “En ik heb een jongere broer en daar 
heb ik veel contact mee. 

kastjes 
geschilderd

De elektriciteitskastjes in de wijk zijn 
opnieuw beschilderd door de man-
nen van Skrep. Veel kastjes waren be-
smeurd met lelijke grafity. De kastjes 
hebben hun oude kleur weer terug en 
zo ziet het straatbeeld er weer wat net-
ter uit. 
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Paus van leeuWarden 

‘We houden de moed er maar een beetje in, niet?’

Wie vorig jaar de rouwstoet van wijlen Bekende Leeuwarder 
Auke de Sloper heeft gezien, zag voor de kist een andere mar-
kante Liwwadder lopen, de Paus van Leeuwarden. Beide lan-
delijk bekend door Man Bijt Hond en wereldberoemd in onze 
stad en dan vooral in de Vlietzône!

Leven en werk
Evert Boersma, alias Paus Elvis van Leeuwarden, zag in 1947 
het levenslicht in Schermer in Noord Holland. Als zoon van 
een boerenarbeider verhuisde het gezin regelmatig naar daar 
waar werk was. Vader Boersma werd als oudste zoon gepas-
seerd als opvolger van de boerderij van zijn ouders, zijn jon-
gere broer werd geschikter geacht. Via Wergea en Goutum 
vestigde de familie Boersma zich in een burgerwoning in de 
Houtduifstraat in Leeuwarden, Evert was toen een jaar of 8. 
Vader Boersma kreeg een betrekking bij Philips en het gezin 
zou de stad niet weer verlaten.

Evert volbracht zijn lagere schooljaren op de katholieke Tho-
masschool, waarna hij door zijn ouders naar de kostschool 
in Wolvega werd gestuurd. Van zijn 13e tot zijn 16e verbleef 
hij daar bij de broeders en wilde hij in eerste instantie ook 
monnik worden. Gedurende zijn jaren daar kwam hij er achter 
dat hij toch niet helemaal geschikt was voor het kloosterleven 
en dat hij beter een vrijer leven kon leiden dan het beperkte 
monnikenleven. Toen was hij inmiddels wel al tot de derde 
orde van de Karmelieten gekomen. Zijn kloosterbestaan be-
perkt zich nu tot incidentele bezoekjes aan het desbetreffende 
Karmelietenklooster in Egmond Binnen, even buurten bij de 
benedictijnen.

De jaren erop volgend was hij onder andere timmerman in 
de Stationsstraat, zat hij bij de marine op de Zuiderkruis in 
Den Helder en begon hij daarna een klussenbedrijf. De mees-
te betrekkingen duurden niet langer dan een jaar. Meerdere 
opleidingen volgden, waaronder een lerarenopleiding aan de 
ambachtsschool. Hij was portier in een hotel, werd weer tim-
merman, deed restauratiewerk aan de Grote Kerk in Leeuwar-
den en werkte een jaar bij de vliegbasis, Evert zat niet stil.

Toen kreeg hij het idee om boer te worden in Amerika en 
vertrok naar de andere kant van de oceaan. Het werd hem 
daar allemaal wat teveel en na een heftige zonnesteek kreeg 
Evert in Las Vegas een fikse inzinking. Weer terug in Nederland 

werd hij volledig 
afgekeurd en is dat 
nu alweer zo’n 37 
jaar. Stilzitten was 
er nog steeds niet 
bij. Naast verschil-
lend vrijwilligers-
werk volgde de 
Paus verscheidene 
zelfstudiecursus-
sen zoals Filosofie, 
Seksuologie en 
Roomse Theologie. 
Ook begon hij met 
het verzamelen van 
religieuze curiosa.

De Paus
Jaren geleden bezocht Evert het Vaticaan, lang voordat hij de 
Paus van Leeuwarden werd. Dat werd hij overigens door de 
eigenaar van King Kong Records, Sijens, die hem voor het 
eerst zo noemde. Die titel beviel hem wel en heeft hem ook 
regelmatig in het nieuws bracht; Man Bijt hond, de regionale 
kranten en tijdschriften, Mercurius en recentelijk nog GPtv.

Ondanks zijn grote liefde voor vrouwen, bezongen in meerde-
re boeken van zijn hand, is de Paus nooit getrouwd geweest. 
Er zijn wel meerdere aanzoeken geweest, vier om precies te 
zijn, maar net zo min was hij geschikt voor het huwelijk als 
voor het priesterschap. Evert moet een vrij man blijven. Niet-
temin heeft hij al ruim 22 jaar een platonische liefde, die hem 
met de dagelijkse zaken van het leven helpt zoals onder an-
dere de was en koken.

Klein vaticaan
De Paus van Leeuwarden resideert aan de Vlietstraat, alwaar 
hij een waar klein Vaticaan heeft gerealiseerd. Het houten hek-
je heeft een kruis en borden geven aan dat je aangekomen 
bent bij het Franciscus kapel kerkje. Eenmaal binnen wordt je 
overweldigd door het grote aantal heiligenbeelden, boeken, 
schilderijen en snuisterijen. Geen plekje in huis in onbenut, tot 
aan het aanrecht en de badkamer toe. De altijd gastvrije Evert 
komt al aangelopen met een heerlijk glaasje Zeven up en een 
reep chocola voor de kinderen. Zijn pauselijk gewaad wordt 
aangetrokken en het plaatje is compleet. Aan de muur hangen 
verscheidene ingelijste brieven van paus en bisschoppen.
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Paus van leeuWarden vervolg

‘Inmiddels ben ik emeritus paus, net als Benedictus, paus in 
ruste. Verzamelen ben ik ook mee opgehouden. Als het le-
ven is volbracht, dan mogen al mijn vrienden iets uitzoeken 
ter nagedachtenis aan mij. Verder gaat alles naar Museum 
Titus Brandsma in Bolsward. Dan heeft het een goede be-
stemming.’ Incidenteel wil hij zijn pak nog wel eens aantrek-
ken, zoals voor het hoge bezoek van de redactie van deze 
wijkkrant. Tegenwoordig wijdt hij zijn leven aan de kunst en 
aan geschiedenis. Hij schrijft veel, schildert landschappen en 
speelt een deuntje op zijn gitaar. Trad hij voorheen nog wel 
eens met repertoire van Elvis en oude country, nu zingt hij al-
leen nog in huislijke kring.

Goede vriend en medetheologie liefhebber Theo Huitema, 
woonde bij Evert om de hoek aan de Insulindestraat. Ook een 
karakteristieke persoonlijkheid met zijn lange baard en lang 
haar in een staart. Veel sprak hij met hem over verschillen-
de geloofsstromingen, boeken en kunst. Huitema wilde ook 

priester worden, had ook in het seminarie gezeten, maar was 
eruit gezet omdat zijn homofilie niet verenigbaar was met het 
priesterschap. Dit heeft hem getekend voor de rest van zijn 
leven. ‘Ik heb veel dankbare herinneringen aan de Meester, 
zo werd Theo genoemd, hij is helaas al een paar jaar dood’.

Paus Evert houdt zich nog steeds bezig met theologie. ‘Jezus 
en Franciscus zijn de houvast van het geloof, zij zullen altijd 
vereerd worden. De verwondering van hun lijden lijdt tot God’. 
In de huidige tijd waarin alles een losgeslagen bende is, moet 
een middenweg gezocht worden tussen de losbandigheid en 
de ouderwetse moraal aldus Evert: 
‘Boeddha zei al: De middenweg is de beste weg!’. ‘We moe-
ten de tien geboden maar een beetje aanhouden als leidraad 
voor het leven en Jezus vasthouden als het anker van het God-
delijke mysterie’.

Amen 

nieuW bestuur ondernemers
Nieuw bestuur ondernemers vereniging Vlietzone 
nodigt ondernemers uit

Even voorstellen……  

Wij zijn Andrys Weitenberg (voorzitter), Ruud Fransz (se-
cretaris) en Allard Nicolai (penningmeester) en hebben 
het stokje overgenomen van het vorige bestuur, omdat dit 
wilde ophouden.

Wij hebben het, als een stuk betrokkenheid bij deze wijk, 
als onze taak gezien om dit over te nemen. Wij willen u als 
ondernemer graag uitnodigen op de jaarvergadering.

Datum  dinsdag 13 oktober 2015                 
Tijd  20.00 uur
Plaats BrandDogs reclame & marketing   
  Zuidvliet 20 Leeuwarden

U kunt via zich via r.fransz3@chello.nl aanmelden en 
dan krijgt u tevens de agenda opgestuurd!

Met vriendelijke groet,
Andrys, Allard en Ruud
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Wie weet wie Maerten Gerritsz is? Tot 28 juni jongstleden 
wist niemand in de Maerten Gerritszstraat wie hij was. Maar 
het organiseren van een buurt BBQ deed alles veranderen. 
Het thema voor dit feestje was de zeehelden, een dankbaar 
onderwerp. Natuurlijk ook van toepassing omdat het om de 
Zeeheldenbuurt gaat!
Buurvrouwen Petra, Tsjikke en Pietsje vinden dat het tijd is 
voor een feestje omdat er veel nieuwe mensen in de straat 
zijn komen wonen. Een goede gelegenheid elkaar te leren 
kennen. Eerst wordt iedereen gepolst en na enthousiaste 
reacties van alle bewoners gaat de organisatie van start. Er 
wordt een uitnodiging geschreven, bijna de volledige straat 
geeft zich op.
Het moet een feest met een thema worden. Dit is niet zo 
moeilijk als je in de zeeheldenbuurt woont. Zeehelden prik-
kelen de fantasie, over ontdekkingsreizigers, piraten, VOC en 
specerijen. Wikipedia wordt geraadpleegd voor  de zeeheld 
Maerten Gerritsz. Het blijkt een ontdekkingsreiziger te zijn die 
zijn leven op zee begint als matroos bij de VOC. Nadat hij als 
landmeter aan de slag gaat ontdekt hij, op verzoek van Ge-
neraal Antonio van Diepen, het Noord-Oosten van Japan. Zo 
brengt hij de eilanden Hokkaido, Oeroep en Sachalin in kaart.
Geïnspireerd door de zeemansverhalen laten de drie buurtjes 
hun eigen creativiteit hier op los. Het idee is om in alle voor-
tuintjes een deel van de ingrediënten neer te zetten en daar 
een themabord aan te verbinden. Met verf en kwast wor-
den borden gemaakt en met vlaggen en ballonnen wordt de 
straat versierd. Per tuin komt er een bord met een afdeling.
Zo wordt de wijnafdeling ‘De zwalkende zeematroos’, de 
vleessectie wordt ‘Het roeiende lapje’ en de saladebar ‘Sala-

debar Popeye de Sailor’. En dit alles voorzien van een mooi 
plaatje. Iedereen in de straat helpt mee. De ene buurman 
regelt de muziek, een buurvrouw levert de stoelen. Buren 
brengen een barbecue, parasols, tafels en reserveren koel-
kastruimte voor drinken. Het is erg leuk om samen dit op 
poten te zetten en daarna een gezellige avond te beleven.
Om 17.00 uur gaat de barbecue van start. Helaas denkt de 
regen er hetzelfde over. Het eerste uur is er een wolkbreuk. 
Met vereende krachten wordt er gezorgd voor beschutting. 
Het feest kan alsnog om 18.00 uur van start gaan. Het eten is 
heerlijk, het drinken smaakt goed. Later op de avond stijgt de 
nieuwsgierigheid naar elkaars huizen. En zo start er spontaan 
een rondleiding door ieders huis. Geen ruimte is overgesla-
gen en ook de tuinen worden kritisch geïnspecteerd. De wc 
met zelf dalende bril (slow close) blijkt een topattractie! Het 
is leuk om elkaar te leren kennen. Het is nog lang gezellig.
Al met al een geslaagde actie die zeker roept om een vervolg. 
De buurtbewoners hebben nog veel meer ideeën om de 
straat tot leven te brengen, zoals een free little library, stekjes 
uitwisselen en een vervolg op dit geslaagde feestje.

feestelijke barbecue in de 
maerten gerritszstraat
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