
        Aan de bewoners van de Zeeheldenbuurt 

Huiskamer-ochtenden Vlietzône vanaf 25 mei 2021 

Robert Colijn van Solidair Friesland organiseert in steeds meer wijken in Leeuwarden 

Huiskamerochtenden om wat gezelligheid te bieden voor wie dat wil. Hij heeft gevraagd of 

ze voor de Vlietzône gebruik mogen maken van de gezellige eetzaal van het Jabixhûs, de 

voormalige Karel Doormanschool . Daar werken we natuurlijk graag aan mee. De lokalen 

zijn groot, dus ook met 1,5 m afstand kun je wel met 8 tot 10 personen bij elkaar komen en 

we zetten de ramen lekker open. Om het gemakkelijk te houden werken we met het 

winkelmandjes systeem . Als er bij de deur nog 

pelgrimsschelpen hangen neemt u één mee en kunt  u 

gelijk binnen komen en anders moet u even wachten 

tot er iemand weg gaat . Bij mooi weer is het in de 

tuin.   

Voorlopig is het van 10.00-11.30 uur kletsen met een kop koffie of een 

spelletje doen, mocht er behoefte aan zijn dan kan er op den duur ook een 

lunch aan vast geplakt worden.  

 U krijgt nog een officiële uitnodiging van Solidair Friesland n de bus 

Kampvuuravonden 

 Onze tuin met grote vuurplaats en podiumpje is zo gezellig geworden , dat het ons leuk 

lijkt zodra dat weer kan deze zomer kampvuuravondjes te organiseren. Kampvuur aan , 

muziekje er bij … Mocht je dat aanspreken en speel je zelf muziek of weet je iemand, die 

dat leuk vindt om te doen, laat het ons dan weten ! Ook als je graag uitgenodigd wordt 

voor deze avonden mag je ons een mailtje of appje sturen.    jabixhus@gmail.com 

0646172617 

Plannen terrein boksschool 

Degenen, die meegedaan hebben aan het proces voor de buurtvisie voor 

Vlietzône hebben het al eerder gehoord, dat wij in overleg zijn met de 

gemeente om in de betonbak , die overgebleven is van de boksschool, een 

uitbreiding van het Jabixhûs te realiseren met o.a ateliers, een buurttuin en 

een amfitheatertje. Het basisplan, dat we in december ingediend hadden is 

volgens de gemeente mogelijk onder de huidige bestemming maatschappelijk. 

Nu zijn we bezig om het plan technisch uit te werken om een bouwvergunning 

aan te kunnen vragen en te kijken hoe we dat kunnen financieren. De 

bedoeling is om biologisch  en duurzaam te bouwen, bijvoorbeeld met kalkhennep wanden. In het Noorden is daar 

nog weinig ervaring mee , maar wel steeds meer vraag naar. Daarom willen we graag werkloze buurtbewoners 

betrekken bij de bouw, zodat daar interessante werkervaring mee op doen.  Laat het weten als je  bij de 

bouwplannen betrokken wilt worden.  

 

 

 

 

 

Meer info vindt u op www.jabixhûs.nl   
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