
“Beter een goede buur dan een verre vriend.” Dat gaat 

zeker op voor deze buren. Moeder en dochter gaan de 

buurman helpen met hondjes uitlaten. De Buurman kan 

de beestjes niet meer zo vaak uitlaten. De dames kun-

nen geen huisdieren in huis hebben maar zijn dol op 

honden. Zo is een vraag niet alleen een vraag, maar 

ook een aanbod. Heb je ook een vraag of talent om te 

delen? Vul het kaartje in bij Nieuwe Buren!  

Talent in de wijk! 

Mag ik me even voorstellen? Ik ben 

Radboud Engbersen en ik werk bij Mo-

visie in Utrecht, een landelijk kennisin-

stituut dat gemeenten en organisaties 

helpt bij hun sociale programma’s. Ik 

werk daar mee aan een project dat de 

sociale basis van wijken wil verster-

ken. Dertien gemeenten doen mee, 

waaronder de gemeente Súdwest-

Fryslân. Vorige maand was ik in Sneek 

in de wijk Lemmerweg-West op het 

plantsoentje aan de Rijperahemstraat. 

Daar sprak ik in de Pipowagen met 

opbouwwerker Mirjam Krop van Soci-

aal Collectief SWF en Luuk van der 

Wal van woningcorporatie Accolade. 

Ze vertelden me alles over het project 

‘Nieuwe Buren’.  

Ik voelde me er direct thuis! Waarom? 

Dat komt zo, kijk ik in mijn woon-

plaats Rotterdam uit het raam dan zie 

ik een ‘zeecontainer’ op mijn pleintje 

voor de deur staan. Ze heten Duim-

drop-containers, naar de dropvorm die 

je vroeger voor een stuiver of dubbel-

tje in een snoepwinkeltje kon kopen. 

Nu kunnen kinderen er speelgoed le-

nen van een medewerker van Thuis Op 

Straat (TOS). Toen ik hoorde over de Pi-

powagen in Sneek dacht ik gelijk aan de 

Duimdrop-containers. In beide gevallen 

komen organisaties naar de mensen toe. 

Medewerkers blijven niet binnen zitten in 

hun kantoren, maar zetten een zeecon-

tainer of Pipowagen in een wijk en bieden 

van daaruit (jonge) buurtbewoners acti-

viteiten aan.  

Ik maakte ooit voor TOS het boekje Kom 

naar buiten. Thuis op straat is er ook! 

Dezelfde titel is ook prachtig van toepas-

sing op Nieuwe Buren: Kom naar buiten, 

want de Pipowagen is er ook! Samen 

doen we mee met activiteiten, leren we 

elkaar kennen, beter kennen, kunnen we 

voortaan misschien iets meer op elkaar 

letten, maken we de wijk gezelliger en de 

sociale basis sterker. Mirjam en Luuk heb 

ik uitgenodigd voor een tegenbezoek aan 

Rotterdam. Dan laat ik hun de Duimdrop-

containers van TOS zien. Misschien den-

ken ze dan wel net als ik: dat heeft heel 

veel weg van onze Pipowagen. 

Radboud Engbersen (Movisie) 

Nieuwsbrief 

Juni 2019 

Over Pipowagens in Sneek en Duimdropcontainers in Rotterdam 

Nieuwe Buren  142  

Juni 2019 

Jaargang 1, nummer 3 



Moeder & dochter  

Muziek & Voetbal  

 

Cupcakes versieren met fruit 

Fruitspiesjes maken! Carin (bibliotheek) Voorleesochtend 

Standplaats 3 in Beeld 
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Pipowagen Pimpen                    behulpzame buren                   Trakteren in de wijk  



Burendag is officieel op 28 

september. Wij vieren de 

Nieuwe Burendag op 21 

september:-)  

Uitnodiging Musical 

 

Als Nieuwe Buren mochten 

we zelfs naar de eindmusical 

van groep 8! Wat bijzonder 

dat we zo snel als “echte” bu-

ren worden gezien en erbij 

horen:-) Dankjewel Aaron!  

 

Flitsende start  

Rijperahemstraat 

Met dank aan buurman Gor-

ter voor de foto! 

De derde standplaats: 100 

kopjes zijn uitgedeeld in de 

buurt. Niet iedereen was 

thuis. Uiteraard kun je een 

kopje (ook met koffie) komen 

halen bij onze nieuwe stand-

plaats: watertorenpark.  

De sportactiviteiten vielen 

een beetje in het water. Het 

weer was bij het hondenspel-

lencircuit zo onstuimig dat er 

geen hond op af kwam. Bij de 

nationale buitenspeeldag 

kwam het met bakken uit de 

lucht. Maar ook met slecht 

weer is buitenspelen hartstik-

ke leuk. Zeker 8 kinderen, 

echte bikkels, hebben heerlijk 

gespeeld.   

Sociale media:  

Steeds meer mensen reage-

ren op facebookberichten. Via 

Instagram bereiken we min-

stens 70 jongeren.  

Buurman Olaf Epke   

 

Feiten, cijfers enzo... 
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Vanaf dag 1 dat we in de Rijperahemstraat zijn komen 

wonen is er een huis dat nogal opvalt. Prachtige planten 

en bloemen staan in de voortuin. Tussen het groen 

staat een gemakkelijke stoel waar de bewoner vaak te 

vinden is. Voor ons als Nieuwe Buren is het makkelijk 

om kennis te maken. De bewoner, Olaf Epke, heeft een 

grote hobby: planten en dieren. Trots laat hij de bana-

nenplanten en de palmboom zien die hij binnen houdt. 

Een wollig konijn, vissen in vier aquaria en een vogel 

houden Olaf gezelschap in huis. “Het is hier een rustig 

buurtje. We lopen niet de deur bij elkaar plat, maar als 

er iets is, dan helpen we elkaar.” Nieuwe Buren vond 

Olaf erg gezellig. “Ja, dan gebeurt er even wat, dan heb 

ik wat om naar te kijken!” In september wordt Olaf 80 

jaar. Hij woont al 13 jaar in de buurt. Hij weet precies 

wie waar woont en heeft veel contact in de wijk. 

“mensen behandelen je zoals jij hen behandelt. Ik ben 

heel makkelijk en maak overal een praatje.”  



Buurman & Buurvrouw: Talent in de buurt!  

Iedereen kan iets of 

heeft een hobby . Soms 

lukt iets niet (meer) zo 

goed en is het fijn als je 

een beroep kunt doen op 

een ander.  Deze 

kaartjes van Buurman & 

Buurvrouw kunnen hel-

pen om je talent aan te 

bieden en een beroep te 

doen op talent van een 

ander.  Zo is vragen 

minder moeilijk en hel-

pen buren elkaar.  Ie-

dereen bij Nieuwe Buren 

kan dit invullen, de 

kaartjes liggen klaar!  

De eerste matches worden gemaakt! Doe ook mee en zorg dat je op de  

talentenkaart van Lemmerweg-West wordt gezet!  

 

Volg ons op 

Facebook of 

Instagram  

Wil je de kalender van juli 

ontvangen? Stuur een mail 

naar: 

m.krop@sociaalcollectiefswf.nl  

Standplaats 4 

Watertorenpark 

 

Telefoon:  

06 13324355  Mirjam Krop  

06 19340989 Luuk van der Wal 
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Alles is een kwestie van communicatie:-)  


