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Door Berend te Biesebeek – Aan de andere kant van de Greuns op De Hemrik bevindt zich Zi-zz-ART  
(werkplaats voor hedendaagse kunst annex kunstworkshop annex B&B) aan de flanken van natuureiland  
De Froskepôlle. Een stukje natuur dat ‘heel lang geleden’ alleen per pontje (uit het Aldlân) te bereiken was. 
Ook een idyllische plek -die zeker ook naar idee van de mensen van Zi-zz-ART- in Leeuwarden een ‘nieuwe’ 
kans verdient om deze natuur een plaats van aangename rust te bieden voor de aanliggende wijken Aldlân, 
Cammingaburen en Zuiderburen van onze stad.

Ondernemer in the spotlight

Zi-zz-ART
Kijken (zien) naar kunst  is praten (sizze) over kunst (art)

Twee witte busjes met het logo van  
Zi-zz-ART rijden door stad en land.  
De ene wordt bestuurd door Carole 
 Witteveen, beeldend kunstenaar geboren 
in het Brabantse Vught. Zij heeft een groot 
gedeelte van haar kunstenaars-leven in 
Nijmegen/Arnhem vertoefd. Als docent 
aan de Hogeschool voor de Kunsten 
(ArtEZ) was zij verder ruim 30 jaar actief 
naast haar zelfstandige kunstenaarschap.                                                                                                                               
In het andere busje rijdt Berend te 
 Biesebeek, die voor ‘studie en carrière’,  
nog vóór het dempen van het Vliet, 
 Leeuwarden verliet en nu weer terug is in 
de stad van zijn ‘oude’ HBS aan het Zaailand 
…   
Zi-zz-ART biedt onderdak voor mensen 
die geïnteresseerd zijn in schilderen, 

tekenen, (polymeer)-etsen, boek-maken, 
en meer. Carole vindt het hier ook van 
betekenis om te noemen dat zij ook een 
aantal  ‘enthousiastelingen’ uit Aldlân 
begeleidt in deze heerlijke creatieve 
ontspanning. Zij somt verder op dat bij 
haar de  mogelijkheid bestaat je verder te 
ontwikkelen op het gebied van Cera Colla, 
Tempera en Toyobo-druk. Het bereiden 
van eigen verf (op non-toxische basis) 
hoort daar ook bij. Zij neemt je graag mee 
in deze fascinerende wereld van kleur, 
verf en vorm. Zie voor meer info ook de 
 advertentie in deze wijkkrant of haar 
website.
En tot slot ‘Butsekoppen’: zwerftochten 
in een ruime sloep op het Friese water:                                                    
groepen van 10 tot 15 personen genieten 

van de prachtige natuur die Friesland met 
haar meren en riviertjes zo uniek maakt, 
zeker de moeite waard voor feestelijke 
familie-bijeenkomsten.  Onze sloep ligt 
aan de steiger voor ons atelier aan het 
 Woudmansdiep, de natuur ligt aan onze 
voeten. Voorwaar, het is goed toeven in het 
Friese!!
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