
 

 

Burenverbinder in Beeld 
 
 

 
 

Liesbeth Kroonen en Paul Steenbrink zijn Burenverbinders van de Platohof. Zij meldde zich in 2020 aan naar 
aanleiding van de actie “Geef je buur een buurbloem”, nu een jaar geleden. We zijn blij ze in ons midden te 
hebben! Liesbeth is ook initiatiefneemster van de Facebook pagina “Keileuke Kei” waarbij mensen geschilderde 
stenen laat zwerven om toevallige passanten te verrassen en te verblijden met een beschilderde steen. Wij hebben 
ze een aantal vragen gesteld, lees onderstaand de antwoorden: 

 

Waarom Burenverbinder? 
We hebben al langer goed contact met veel buren. We organiseren al jaren een hofbarbecue en soms ook andere 
activiteiten. Nu we met pre pensioen zijn hebben we ook wat meer tijd. 
Ook vinden we het leuk om andere Burenverbinders te ontmoeten en ideeën/ervaringen uit te wisselen. 
Paul was met zijn ambulante werk destijds al actief bij bewoners van diverse buurten in Huizen en geeft er op deze 
manier een vervolg aan. 

 

Wat vind jullie het leuke aan jullie buurt? 
We wonen in een hof met een gemeenschappelijk grasveld. Daardoor kom je elkaar sneller tegen en maken we 
makkelijker contact met elkaar. De huizen zijn levensloopbestendig, we hebben buren in alle leeftijden. 

 
Wat is jullie beste eigenschap en eventueel jullie slechtste? 
Paul benoemt als zijn beste eigenschap dat hij met afstand en zonder vooroordeel of eigen ideeën naar mensen en 
situaties kan kijken. Ook het leven met humor te beleven en te zien benoemt hij als zijn goede eigenschap. Als 
mindere eigenschap benoemt hij zijn moeite om hulp te vragen. 
Liesbeth haar beste eigenschap is haar positieve instelling en aanstekelijke enthousiasme. Haar valkuil is daardoor de 
realiteit wel eens uit het oog te verliezen. 

 
Wat is jullie favoriete liedje en waarom? 
Liesbeth haar favoriet lied is “Dreams” van “Fleetwood Mac”, ze heeft een keer de 2e prijs gewonnen met dit lied bij 



een karaoke wedstrijd. 

Paul heeft niet echt een favoriet lied, maar houdt veel van wereldmuziek, vooral waarbij culturele en creatieve 
verbindingen gemaakt worden, zoals het Kronos Kwartet dat samenwerkt met Keltische zangers/zangeressen of bijv. 
de Ierse groep Chieftains die samen speelt met het Chinees staatsorkest. 

 
Hebben jullie hobby's? 
Gemeenschappelijk: musiceren (Liesbeth accordeon, keyboard en zang. Paul gitaar en beginnend fluit, vooral     
wereldmuziek: Klezmer, Keltisch, Balkan, Frans). Soms hebben we een uitvoering als duo KroonSteen. Voorts 
wandelen, camperen en lezen we graag. 
Liesbeth schildert stenen, borduurt, haakt en onderneemt activiteiten met vriendinnen, of belt ze uitvoerig. Samen 
met haar nicht heeft ze de mantelzorg voor een oude tante. 
Paul fotografeert en is ook graag bezig met technische zaken op ICT gebied, vooral als de computer kuren heeft ziet 
hij een uitdaging (en helpt ook anderen met de computer, t.v., tablet, smartphone e.d.). 

 
Wat is het spannendste dat jullie ooit hebt gedaan? 

  Liesbeth vond bepaalde wandelingen in de bergen heel spannend en tegenwoordig zelfs eng. 
Paul vond het spannendste om in Frankrijk op een kapotte motor (Liesbeth zat achterop) freewheelend een berg af 
te moeten rijden. De verbinding met versnellingsbak was weg… 

 
Wat wilde jullie als kind later graag worden? 

Liesbeth wilde graag verpleegkundige worden. Paul astronaut. 
 

Wat is jullie favoriete eten? 

Liesbeth eet het liefst maaltijdsoep met stokbrood. Paul is gek op vis en vooral op traditionele paella. 

 
Wat geeft jullie kracht? 

Een lange wandeling geeft Liesbeth kracht. Paul geeft het kracht als hij andere mensen in hun kracht ziet komen (dus 

loopt graag mee met Liesbeth ●:v). 

 
Wat is jullie wens voor jullie buurt? 

We hopen dat de op burendag geplante tulpenbollen mooi uitkomen en er samen met hofbewoners van kunnen 
genieten. Ook zouden we de buurt meer (etnische) diversiteit toewensen.



 


