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Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

Tevens
pedicure

voor 
diabetische 

en 
reumatische

voet

Verlengde Schrans 34
8932 NP Leeuwarden
tel. 058 212 76 31
www.hoytevdwal.nl

• machines
• borstelwaren
• verfwaren
• ijzerwaren
• gereedschap
• touwwerk
• hang- en sluitwerk
• sleutelspecialist
• slijpservice
• ladders
• regentonnen
• installatiemeteriaal

merken: Festool
Makita - DeWalt
Koopmans - Altrex

COLLEGE

Tijdens het typen van dit voorwoord 
zitten we nog voor 5 december, terwijl u 
dit waarschijnlijk na 5 december leest. 
Zou daar daadwerkelijk een verschil 
tussen zitten door alle nieuw opgelegde 
coronaregels? Het Sinterklaasfeest wordt 
helaas op een sobere manier gevierd, 
maar gelukkig is een kinderhand snel 
gevuld en zijn de kinderen zelfs al blij als 
er iets leuks in de schoen ligt. Maar één 
ding is zeker: de besmettingen worden 
hoger en hoger en er is weer een nieuwe 
variant genaamd “het omikronvariant” van 
het coronavirus vastgesteld. Ik hou mijn 
hart vast, wat dit tot gevolg heeft.

Nog 3 maanden en het coronavirus 
is 2 jaar onder ons. Het wordt steeds 
moeilijker voor te stellen hoe het is om 
de momenten te herinneren zonder 
coronavirus. Uiteraard is het goed dat 
we het virus proberen te bestrijden en 
het heeft veel slachtoffers gekost, maar 
regel op regel zonder een bepaald 
uitzicht of doel, maakt het er niet gelijk 
gemakkelijker op, al wil ik mij hier zo 
neutraal mogelijk opstellen.

Ons doel als wijkorganisatie was, om 
in januari misschien weer te kunnen 
beginnen met het organiseren van 
activiteiten, maar het ziet er niet heel 
rooskleurig uit op dit moment. Indien er 
nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dat 
uiteraard weten. 

Wat we niet moeten vergeten, is dat 
de feestdagen weer in aantocht zijn. 
Een teken van gezelligheid, warmte en 
genegenheid. Juist in de tijd van donkere 
dagen is het goed om naar elkaar om 
te kijken. Voor de mensen die het nodig 
hebben, er even voor ze te zijn. Misschien 

wel een kleine 
moeite, maar 
een zeer grote 
waardering voor 
die persoon die 
het juist even 
nodig heeft.

Voor velen waren de jaren 2020 en 
2021 jaren om niet te vergeten, met veel 
slachtoffers, beperkingen in ons doen en 
laten, en een andere levenshouding. We 
kunnen dit helaas niet meer terugdraaien. 
Maar laten we met z’n allen proberen te 
zorgen dat wij het coronavirus verslaan 
en niet andersom.

Denk daarom goed om uzelf, om de 
ander en naasten om u heen en laten 
we het beste er met z’n allen van maken. 
Ik wens iedereen namens de gehele 
wijkorganisatie toch hele fijne feestdagen 
toe, probeer gezond te blijven, en hopelijk 
komt er een mooi 2022 aan.

Rest mij als vicevoorzitter een ieder, 
gezien alle omstandigheden, veel 
leesplezier toe en tot de volgende keer. 

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Van de voorzitter
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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?
In de maanden december 2021, januari en februari 2022 zijn er in de 
Dorpskerk ook weer mooie concerten en een interessante lezing. 
Uitgebreide informatie kunt u ook vinden op  
https://www.dorpskerkhuizum.nl en/of https://www.facebook.com/
dorpskerkhuizum of in de - gratis - tweemaandelijkse nieuwsbrief.
Net als meer dan 1000 andere mensen kunt u onze nieuwsbrief 
digitaal lezen. Deze kunt u aanvragen als u een berichtje stuurt naar 
het e-mailadres dorpskerkhuizum@gmail.com. Zodra er weer een  
nieuwsbrief uitkomt krijgt u een mailbericht met daarin een link waarmee u heel 
gemakkelijk de nieuwsbrief - op de website van de Dorpskerk - kunt lezen.
In de Dorpskerk zijn de corona-maatregelen van toepassing. Bij de ingang van de kerk 
dient u dus uw geldige QR-code te tonen.

De geplande evenementen in de maanden  januari en februari 2022. 
(Geadviseerd wordt de Agenda op onze website kort voor het concert te 
raadplegen om zeker te weten of het door kan gaan.)

CONCERTEN

Zondag 16 januari 2022 (15.00 uur):
Gevarieerd concert van ‘Joint String 
Friends’ 
Folk, wereldmuziek en meer ....., 
JSF: Joint String Friends, verenigd door 
snaarinstrumenten en vriendschap!
Drie vrienden uit verschillende generaties 
en uit verschillende culturen brengen 
een breed palet aan muzikale stijlen. 
De etiketten folk en wereldmuziek 
sluiten maar gedeeltelijk aan omdat ook 
uitstapjes worden gemaakt naar pop 
en luistermuziek. Zo kun je van een 
Sloveense csardas een overstap maken 
naar Keltische folk en van een gevoelig 
Fries luisterliedje naar een stampende 
folk uitvoering van een rocknummer.
De diversiteit van de JSF muzikanten 
blijkt ook uit het feit dat elk lid meerdere 
instrumenten speelt. 
Een optreden van Joint String Friends 
staat garant voor plezier en het doel is 
dan ook altijd om het publiek een leuk 
concert te bezorgen!

De toegangsprijs is €10,00; voor kinderen 
t/m 12 jaar € 2,50. 
Toegangskaarten kunnen alleen vooraf 
digitaal worden aangeschaft via het 
Ticketkantoor:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/JSF.
Reserveer op tijd!

Vrijdag 21 januari 2022 (17.00-18.00 uur):
Concert van het Ensemble Rossignol, 
in de serie ‘Muziek+’ 
Het Ensemble Rossignol wordt gevormd 
door Alice Gort-Switynk, (klassiek 
zang (sopraan) en blokfluit) en Elly van 
Munster, (chitarronne en romantisch 
gitaar). 

Het Ensemble Rossignol dankt haar 
naam aan het 1ste concert wat zij gaven, 
met als thema: de virtuoze zang van het 
Engels Nachtegaeltje. Hun virtuositeit, 
verfijnde, speelse, inspirerende en 
muzikale spel doen denken aan de zang 
van de nachtegaal. 
De titel van het programma is ‘Canta il 
Rosignolo’ . Het is het zilveren jubileum 
van het ensemble Rossignol met 
o.a. ‘Gretchen am Spinnrade’ van F. 
Schubert, ‘Odi quel Rosignolo’ van S. 
d’India, ‘Adelaïde’ van Van Beethoven en 
instrumentale werken van N. Coste, 
C. Tessarini, J.B. de Boismortier en 
Jonkheer J. van Eyck.
Voor de concerten in de serie ‘Muziek+’ is 
een vrijwillige bijdrage van toepassing.

Vrijdag 18 februari 2022 (17.00-18.00 uur):
Concert van meesterpianist Erwin 
Rommert Weerstra, in de serie 
‘Muziek+’ .
Erwin Rommert Weerstra, in 1987 in 
Leiden geboren, begon op 3-jarige 
leeftijd piano te spelen. In 1994 werd 
hij, op 7-jarige leeftijd,  toegelaten tot de 
Jong Talent-afdeling van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Hij was 
destijds de jongste leerling die ooit was 
geaccepteerd. Tijdens zijn studietijd 
heeft hij - als enige - tweemaal het 
Internationale Steinway Concours 
gewonnen.
Erwin Rommert is prijswinnaar van 

verschillende internationale concoursen. 
Hij heeft een actief concertleven met 
optredens in Nederland maar ook in veel 
andere Europese landen. 
Momenteel heeft hij aanstellingen als 
pianist bij het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag en bij het Nederlands Dans 
Theater (NDT). 
Voor de concerten in de serie ‘Muziek+’ is 
een vrijwillige bijdrage van toepassing.

LEZING
Donderdag 20 januari 2022 (20.00 uur): 
De Epo van Douma Lezing door Fokke 
Obbema. 
Fokke Obbema verzorgt dit jaar de 
jaarlijkse ‘Epo van Douma Lezing’ in de 
Dorpskerk Huizum te Leeuwarden. De 
titel van de lezing luidt ‘De zin van het 
leven’. 
Fokke Obbema leek na een hartstilstand 
even dood. Na zijn herstel ging hij op 
zoek naar de zin van het leven. Wat is 
belangrijker: zelfontplooiing en eigen 
carrière of verbinding met de ander? Over 
dat type vragen gaat het. Deze zoektocht 
leidde tot wat Mathijs van Nieuwkerk ‘de 
beste interviewserie van 2018’ noemde. 
Iedere Volkskrantlezer kent Obbema 
sindsdien. 
Hij is met name ook bekend geworden 
met zijn twee boeken.  
Zijn eerste boek ‘De zin van het leven’ 
werd een bestseller en dat wordt zijn 

https://www.dorpskerkhuizum.nl
https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum
https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum
mailto:dorpskerkhuizum%40gmail.com?subject=
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Schrans 72 Leeuwarden

Tel. 058-2162669

 

N. de Vries-Reitsema 
Tijnjedijk 96

8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990

Mob. 06-11851271

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet

Ook ambulant

Diabeet via podotherapeut praktijk e 26,00, ambulant e 27,50 
(zelf e 1,50 betalen)

Diabeet zonder podotherapeut praktijk e 25,00, ambulant e 27,50 

Reuma praktijk e 25,00, ambulant e 27,50

Basisbehandeling praktijk e 25,00, ambulant e 27,50

Notariskantoor

Leeuwarden
Postma

recente boek ‘Een zinvol leven’ vast ook. 
Zijn boeken geven - juist ook in coronatijd 
- veel stof tot nadenken. Hij was in het 
tv-programma De Verwondering te 
zien – zie https://www.npostart.nl/de-
verwondering/12-07-2020/KN_1714578 . 
Tussen zijn lezing en het signeren van 
zijn boeken (met dank aan boekhandel 
Van der Velde) zal Immie Jonkman, 
directeur van LF2028, nog een gesproken 
column houden over de legacy van het 
culturele jaar 2018 en de plannen voor 
2022. 
De toegangsprijs is € 6,00. 
Toegangskaarten kunnen alleen vooraf 
digitaal worden aangeschaft via het 
Ticketkantoor: https://www.ticketkantoor.
nl/shop/fokkeobbema
Reserveer op tijd! 

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Een weetje over de bomen in onze wijk!
Het is al enige tijd gaande dat er bomen worden gekapt/gesnoeid in onze wijk. 
Voorbeelden hiervan zijn te zien aan de kale plekken in de Jansoniusstraat 
en Huizumerlaan, en mogelijk op meerdere plekken die ons niet bekend zijn. 
Vervolgens worden de wortels verwijderd met een stronkenfrees (zie foto, gemaakt 
in de Huizumerlaan). Dit is een machinale frees waarmee de overgebleven stam en 
de wortels tot op een diepte van 45 centimeter onder het maaiveld kunnen worden 
verwijderd. 
 
Navraag bij de Gemeente leert ons dat 
het veelal zieke bomen zijn die worden 
gekapt, en dat er geen vervanging komt 
op de plekken waar dit aan de orde is. 
De reden hiervoor is dat er te veel kabels 
en leidingen in de grond zitten. 
Een visie die door de Gemeente voor nu 
wordt gehanteerd.
 
Het bestuur
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TADEMA
   M A K E L A A R S
          een vertrouwde naam

Schrans 19
8932 NA Leeuwarden
058-280 33 00
www.tadema-makelaars.nl

j. de vries
Heereweg 16, Hantum
Tel. 0519-571892

• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker

Service op vaste tijden voor uw deur

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

Uw advertentie in dit blad?
full-colour 

in een oplage van 1150 stuks
huis-aan-huis bezorgd 
in heel Huizum-Oost!

Informatie: husmaherne@gmail.com
11Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2021

Wij zijn al een aantal jaren actief als 
tuinvogelconsulenten van Leeuwarden. 
We schrijven artikeltjes in o.a. Husma 
Herne en geven van tuinadviezen om 
meer vogels in de tuin te lokken. Onze 
intentie is om mensen bewuster te maken 
van de natuur en van het vergroten van 
de biodiversiteit in hun tuin. 
We worden dan ook niet blij als we 
zien hoe sommige tuinen voor veel 
geld gerenoveerd worden en er soms 
beplanting en bomen verdwijnen. 

Onnodige sierverlichting, extra verharding 
en soms zelfs verharding voor parkeren. 
Dit is beslist niet aantrekkelijk voor 
vogels en een aantasting van de stadse 
leefomgeving. De verwachte toename van 
de temperatuur in de zomer en hevige 
hoosbuien zullen onze leefomgeving 
waarschijnlijk behoorlijk gaan veranderen.
Je zou verwachten dat tuineigenaren, 
tuincentra en hoveniers daar in de nieuwe 
tuinen tenminste rekening mee zouden 
houden. Er is wel enige beweging, maar 
vooral hoveniers kunnen hier nog een 
grote verbeterslag maken.                   
                                                                                                              
Het een en ander zette ons aan tot 
actie: we willen laten zien hoe het ook 
kan. Een nieuwe natuur- en vogelrijke 
tuin aanleggen? Onze buren, Ben en 

Violet aan de Verlengde Schrans 113, 
wilden hun voortuin herinrichten. Hun 
verwaarloosde tuin, met volgens Ben 
een hoge biodiversiteit, moest toch maar 
veranderd worden. Ben had al een grote 
hoeveelheid puin langs het tuinpad laten 
storten. Nieuwsgierig als we waren naar 
de plannen, hadden we Ben al eens 
gepolst wat de bedoeling was. Ben wilde 
een tuin met hergebruik van materiaal 
(puin), maar er gebeurde de volgende 
maanden niets. Ben was stukje bij beetje 
wel aan het nieuwe tuinpad begonnen. Ik 
had Ben al aangeboden hem een handje 
te helpen, maar Ben zei geen haast te 
hebben. Na maanden van langzame 

vorderingen van het tuinpad, begon het 
Violet toch wel een beetje “de keel uit te 
hangen”, de rek was eruit. Op bezoek 
bij Ben en Violet kwam het gesprek op 
de herinrichting van de tuin. Van Violet 
hadden we al eerder gehoord dat ze 
dat puin niet in de tuin wilde. Ze had 
geen idee hoe je van dit puin iets moois 
kon maken. Het moest zo snel mogelijk 
afgevoerd worden. We deden voorzichtige 
suggesties hoe je van afbraakmaterialen 
toch een mooie tuin kunt maken. We 
zouden gaan helpen: ons tuinontwerp 
gaf vervolgens iets meer inzicht. We 

Van puin naar een natuurvriendelijke tuin
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Verlengde Schrans 71, 8932 NK Leeuwarden

HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN

12

begonnen met het sorteren van het 
puin en in overleg met het vormen van 
de basis van enkele muurtjes. Hierdoor 
kwam er meer zicht op de nieuwe vormen 
in de tuin. Een tuin aanleggen is altijd 
weer een creatief proces. Zeker in deze 
tuin. We hadden de keuze uit een grote 
variatie aan materialen. Je kijkt naar 
het grote geheel, maar daarnaast let je 
ook op de details: welk materiaal komt 
ergens mooi tot z’n recht en hoe maak 
je er mooi geheel van. Inbreng van de 
tuinbezitter is waardevol en essentieel. 
We betrokken Ben en Violet steeds bij 
wat we deden en hoe we verder zouden 
kunnen. Ze groeien mee in het proces 
en het wordt daardoor steeds meer hun 
tuin. Die inbreng kwam er en Violet zag 
steeds meer hoe het ging worden en 
werd daardoor optimistischer. Er was wel 

enige overredingskracht voor nodig om 
de steeds een volgende stap te zetten. 
Gelukkig had Ben voldoende vertrouwen 
in ons. We bouwden met z’n vieren 
gestaag door. 

Lage, één-steens-brede muurtjes 
in diverse vormen verschenen. Een 
stapelmuurtje evenwijdig aan de inrit 
naar het parkeerterrein markeert de tuin 
aan de noordzijde. Twee grote bomen 
en een Prunus op stam zijn blijven staan 
en geven zon- en schaduwplekken in de 
tuin. Rondom de Prunus hebben we met 
stamstukken van een gekapte boom een 
cirkelvormige beschutte plek gemaakt en 
deze gevuld met snoeihout en blad. Voor 
egels en andere kleine dieren is dit een 
geweldige plek om te overwinteren. De 
kleine minimale hoogteverschillen in de 
tuin, met droge naar meer natte plekjes, 
geven het geheel een natuurlijk aanzien. 
Bij regenbuien zal het water in de bodem 
wegzakken en zullen er plekken in de tuin 
ontstaan die vochtiger worden. Dit zorgt 
voor toename van de biodiversiteit. De 
grond, met aanwezige bolletjes en zaden 
van inheemse planten, is zoveel mogelijk 
in takt gelaten. Komend voorjaar is dit al 
een prachtige basis voor de tuin. Door 
het nieuwe smalle pad van boomschors is 
ieder plekje bereikbaar. Aan het einde van 
de smalle strook grond, tussen hoofdpad 
en inrit naar het parkeerterrein, siert een 

waterput met gele lis. Het geeft een mooie 
afsluiting van de tuin. In de put is met een 
steen een ondiepte voor vogels gemaakt. 
Op deze “staplek” kunnen ze badderen 
en drinken. Door de gevarieerde aanplant 
is er een bijzondere tuin ontstaan met 
leuke vormen en veel biodiversiteit. Het 
eindresultaat is dat er een tuin ontstaan 
is waar Ben en Violet zich in thuis voelen 
en die voelt als hun eigen tuin. Ze zijn er 
ziels gelukkig mee.
Blij verrast werden we toen we een paar 
dagen later Ben en Violet samen bezig 
zagen in hun nieuwe tuin: er moesten nog 
wat extra bollen en planten in de grond en 
compost bij de nieuwe aanplant.
Het aanleggen van deze tuin was voor 
ons een gezellig en bijzonder creatief 
proces. 

Een natuurrijke tuin met hergebruik 
van materialen kan zo een klein beetje 
bijdragen aan hoe we creatiever en beter 
om kunnen gaan met onze leefomgeving. 
Het kan ons leren dat we moeten stoppen 
de dieren- en plantenwereld van de 
mensenwereld te scheiden. Onszelf te 
zien als verbonden met alles om ons 
heen en niet als iets aparts, anders dan 
dieren. 

Met vriendelijke groet,
Dieuwke van der Honing en  
Harry van der Velde,
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden.
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Las- en Montagetechniek

LUCAS VAN DER MUUR

Huizumerlaan 151, 8934 BG  Leeuwarden
M  06 - 148 81 079   E  lucasvandermuur@gmail.com

DE LEUKSTE KINDEROPVANG 

BIJ U IN DE BUURT!

 

Alweer voor de derde keer op rij hebben wij burendag gevierd in de Doniastraat. We hebben de 
bakken op het pleintje vernieuwd. In de tuin onkruid gewied en wat herfst- en winterplanten in de 
bakken en in de  tuin gezet. 

   

Mede dankzij de financiële bijdrage van het Oranjefonds en het wijkpanel ziet ‘t er weer prachtig uit. 
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wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl

   Tel.:058 289 85 40      Ouddeelstraat 2B      Leeuwarden

raamdecoratie, gordijnen en zonwering  
OOSTERHOFFOOSTERHOFF

www.oosterhoffzonwering.nl

Begin december heeft er een 
informatieavond plaatsgevonden tussen 
beleidsmedewerkers van het MCL en 
onze wijkorganisatie c.q. wijkpanel over 
de voorgenomen nieuwbouwplannen 
van het MCL aan de Henri Dunantweg. 
Bedoeling van dit gesprek was onder 
andere informatie te geven over 
de onvermijdelijke overlast die de 
werkzaamheden voor de wijk zullen 
opleveren en maatregelen om deze 
overlast zo veel mogelijk te beperken. 

Daags na dit overleg hebben de direct 
betrokken buurtbewoners van het MCL 
een brief ontvangen waarin deze plannen 
nader worden uitgelegd. Hieronder staat 
kort samengevat de inhoud van deze 
brief.

Door de complexe zorg 
die door het MCL wordt 
gegeven is het noodzakelijk 
dat er gebruik wordt 
gemaakt van een gebouw 
dat alle technologische 
mogelijkheden biedt om die 
zorg te kunnen leveren. 

Tevens wil het MCL deze 
zorg op een duurzame 
en energiezuinige manier 
leveren. De eerste stap 
zal de nieuwbouw van het 
operatiecentrum en de 
intensive care zijn, die naar 
verwachting rond 2025 zal 
zijn afgerond (tekening).

Het MCL probeert de overlast 
voor de buurt zo veel 
mogelijk te beperken, maar 
kan niet voorkomen dat de 

bouwwerkzaamheden 
overlast zullen 
veroorzaken. Zo zal 
de aanrijroute van 
ambulances voor de 
Spoedeisende Hulp 
tijdelijk verplaatst 
worden naar het begin 
van de Borniastraat. Tevens is niet te 
voorkomen dat de bouw zorgt voor enige 
geluids- of verkeersoverlast. 

Op bijgaande tekening is aangegeven 
waar de nieuwbouw zal plaatsvinden 
en op welke wijze de bouwlagen zullen 
worden ingevuld. Ter oriëntatie: de rode 
driehoek is de plaats van de hoofdingang.

Nieuwbouwplannen van het MCL

Verpleegafdelingen

Techniek

Behandelafdelingen

Publieksfuncties/ verkeer

functionele opbouw nieuwbouw OK en IC

BG : casco radiologie
        casco SEH

laag 01: dagbehandeling 

laag 02: OK centrum 

laag 03: techniek +
kleedruimte OK

laag 04: Intensive Care
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Vogels in de wijk
Grote bonte specht  
(Dendrócopos major pinetorum)
Streeknamen: Greate eksterspjocht (Frl.), 
Bloemspecht (Znd).

Als echte houtvester bewoont de grote 
bonte specht allerlei landschapstypes met 
bomen. U kunt ze zien in loofbos, maar 
ook in stadsparken en oude tuinen met 
een gevarieerde boombeplanting. In het 
voorjaar laat hij een ver hoorbare roffel 
horen, veroorzaakt door snel herhaalde 
snavelslagen op een speciaal daarvoor 
uitgezochte stam of tak. Hij doet dat ook 
wel op ijzeren platen, palen of masten. 
De vogel is ongeveer zo groot als een 
spreeuw en kleiner dan de groene 
specht. Op de zijranden van de vleugels 
valt een grote witte vlek op. Bij de 
volwassen vogels heeft het mannetje een 
rode kopvlek. Bij het vrouwtje ontbreekt 
deze vlek. Hij roept helder: “tjiek”, of 
“tjedo-ek”. “Lacht” niet zoals de groene 
specht doet. In het najaar zie je ze soms 
talrijk als doortrekker.

Het voedsel, vooral insecten en larven, 
vinden ze op bomen en takken. De 
snavel is daarbij een prima instrument om 
wat bast los te wrikken of in vermolmd 
hout te wroeten. Maar ook bessen, 
noten en zaden staan op het menu. 

Kegels van dennen of sparren worden 
behendig opengehakt voor de zaden. 
De nestjongen worden voornamelijk met 
rupsen gevoed. Het boomhol waarin 
ze opgroeien is door de oudervogels 
vakkundig uitgehakt. Spechten leven 
dus in en van bomen. Een tuin met 
meerdere jonge en oude bomen is dus 
een eerste vereiste. Laat oude bomen, 
maar ook dode bomen als dat mogelijk 
is geheel of gedeeltelijk staan. In rottend 
hout floreert het insectenleven, en dat 
is weer tafeltje- dekje voor de specht. 
In de winter verwennen we de grote 
bonte specht met vetbollen, ongezouten 
pinda’s, hazelnoten en zonnebloempitten. 
Ook waardeert hij ongezouten pindakaas, 
gesmeerd tegen de bast van een boom. 
Wij zien in onze oude perenboom 
regelmatig een specht. Hij heeft het ook 
voorzien op onze voedertafel, waar hij 
gretig gebruik maakt van de aangeboden 
pindakaas en vetbollen. Om de specht 
van dichtbij te bekijken zetten wij de 
voedertafel dicht bij het raam van de 
zitkamer. Er zijn speciale nestkasten 
voor de grote bonte specht, maar in een 
natuurlijke situatie zijn de vogels prima in 
staat hun eigen nestholte uit te hakken.
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 TIPS en TOPS 
 van de Vogelbescherming

Wat is een mastjaar?
Een mastjaar is een jaar met meer 
vruchten aan de bomen dan gebruikelijk. 
Het woord mast is een verbastering van 
mesten: er zijn voldoende vruchten om 
(wilde) varkens in het bos te kunnen 
vetmesten. Vroeger stuurden boeren hun 
varkens dan ook het bos in om ze genoeg 
te laten eten. Dit jaar is een slecht 
mastjaar. Er zijn weinig beukennootjes, 
eikels en andere noten in de parken en 
tuinen. Zaak dus om deze winter aan 
de grotere zaadeters te denken en met 
pinda’s, noten en zonnebloempitten bij te 
voeren. De Vlaamse gaai en andere grote 
vogels zullen ervan profiteren en in uw 
tuin komen.

Zijn vogels intelligent?
Vooral papegaaien- en de kraaienfamilie 
zijn intelligent. Maar ook andere vogels 
kunnen intelligent zijn. Kraaiachtigen 
vinden wij intelligent, omdat ze 
gereedschap kunnen gebruiken om 
hun doel te bereiken. Ze kunnen zelfs 
gereedschap maken. De zanglijster 
gebruikt ook gereedschap. Een steen 
wordt als aanbeeld gebruikt het huisje 
van de huisjesslak te kraken. Hij slaat 
met een huisjesslak in zijn snavel het 
huisje op een tegel of tegen een steen. 
Kraaiachtigen kunnen gemakkelijk hun 
in de herfst verborgen beukennootjes 
en eikels tijdens de koude winterperiode 
terugvinden. De Amerikaanse 
notenkraker kan in de lente de ruim 
20.000 plekken terugvinden waar hij in de 
herfst voedsel heeft verstopt. Dat is nog 
eens een geheugen van een van enorme 
proporties. 

Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing en  
Harry van der Velde
 
Bronnen:                                                                                                                                              
- Tuinvogelwijzer en 
  herfstnummer “Vogels” van 
  Vogelbescherming Nederland.                                                                
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.                                                                    
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cgkleeuwarden.nl/bbb

Buurten Bij Bethel
Een kopje koffi  e of thee en een praatje? 
Onze deuren zijn bijna een jaar gesloten. We 
missen u en hopen elkaar snel weer te zien 
op de dinsdagmorgen. Houd vol en heb lief.

- Altijd bereikbaar
- Uw veiligheid gaat voor alles
- Degelijkheid & vakmanschap
- Ervaren en persoonlijk advies
- Geen maandelijkse kosten
- Geen contracten 
- Altijd snel een - Altijd snel een passende oplossing

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?

- Ketelvervanging
- Installatie en onderhoud cv-ketel
- Lucht- en vloerverwarming
- Gas, water en rioleringswerkzaamheden
- Loodgieter werkzaamheden
- dak en zinkwerk
- - Warm water voorzieningen

DIJKO Installatietechniek
Huizumerlaan 145
8934 BG Leeuwarden
www.installatiebedrijfleeuwarden.nl
info@installatiebedrijfleeuwarden.nl

058-2887713

Voor vakmanschap en veiligheid, de Huzumer in jou huus!
Uw advertentie 

in dit blad? 

Dat kan!

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost

en volledig in kleur!

Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

24 december, 21.00 uur

Wij lopen naar 
het licht toe
Met band en verhaal van Gerko Last

   Bethelkerk en online

25 december, 9.30 uur

Tel je mee? Jezus
voor jou geboren!
Voorganger ds. Herman Carlier

   Bethelkerk en online

26 december, 11.00 uur

Licht in de nacht
O.a. orgelspel van Marc Zorge en 
overdenking van ds. Inge Elzinga-de Rouwe

   Alleen online

26 december, 9.30 uur

Alsof de liefde al 
gewonnen heeft
voorganger ds. Bart Visser

   Bethelkerk en online

Tel je mee? 
Jezus is voor jou

geboren 

cgkleeuwarden.nl

Kerst 2021

youtube.com/cgkleeuwarden

Bekijk onze site voor de actuele 
maatregelen. Gasten kunnen reserveren 
via reserveren@cgkleeuwarden.nl
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De afgelopen weken is er hard gewerkt 
om de blauwe zone in een deel van onze 
wijk te realiseren. De blauwe stenen 
zijn aangebracht en de blauwe zone is 
ingegaan. In deze parkeerschijfzone 
mag je met behulp van een parkeerschijf 
maximaal twee uren parkeren binnen de 
aangegeven parkeervakken. Er kan door 
bewoners van betreffende straten een 
parkeerontheffing worden aangevraagd bij 
de gemeente. Hoe dit kan wordt uitgelegd 
in een brief die betreffende wijkbewoners 
eind november van de gemeente hebben 
ontvangen.

Alleen bewoners en bedrijven (wanneer 
er niet op eigen terrein kan worden 
geparkeerd) kunnen een ontheffing 
aanvragen bij de gemeente voor 
€22,00 per jaar. Zij hoeven dan geen 
parkeerschijf te gebruiken en kunnen 
zonder tijdslimiet parkeren. Er kunnen 
maximaal twee ontheffingen per adres 
verstrekt worden. Voor bezoekers kan 
een bewoner zogenaamde kraskaarten 
aanschaffen. Deze kraskaarten zijn één 
dag geldig en kosten € 5,00 per tien 
stuks.

De parkeerontheffing is geldig voor 
de wijk/het postcodegebied waarin de 
houder woont (of zijn bedrijf heeft). Het 
is daarmee mogelijk om in de eigen 
(woon)straat te parkeren, maar ook in 
de naastgelegen straat/straten. Een 
parkeerontheffing geeft dus geen recht op 
een eigen (vaste) parkeerplaats. 
Wanneer een gebied als blauwe zone 
wordt aangewezen, worden niet alleen 
verkeersborden geplaatst waarop dit 
is aangegeven, maar worden ook alle 
parkeervakken voorzien van een blauwe 
streep. Dit kan met verf of met blauwe 

stenen. Alleen binnen deze aangegeven 
vakken mag worden geparkeerd. 
Buiten de vakken niet, ook niet met een 
parkeerontheffing.

Handhaving
Wanneer een blauwe zone wordt 
ingevoerd, wordt er ook regelmatig 
gehandhaafd. De handhavers scannen 
de kentekens van de geparkeerde auto’s 
en checken of er een parkeerschijf of 
kraskaart voor het raam ligt.

Wanneer een voertuig buiten de 
aangegeven vakken is geparkeerd, 
wordt altijd een boete uitgeschreven. Dit 
gebeurt ook wanneer er wel een geldige 
ontheffing is voor dit voertuig.

Op de foto het begin van de blauwe zone 
in de Huizumerlaan. De straatveger is net 
bezig de blauwe stenen van de dikke laag 
herfstbladeren te ontdoen (inzet foto).

Blauwe zone in deel van onze wijk

23

Bomen en struiken in de wijk
Rhus glabra (fluweelboom)
Deze struik waarvan de bladeren iets weg hebben van een varen kan uitgroeien tot 
een meerstammige kleine boom van ongeveer 2.5 meter.
Het bijzondere blad verkleurt in de herfst, dan naar geel, rood en dieprode kleuren.
De stam is fluweelachtig.
De Rhus is een zeer gemakkelijke tuinplant die weinig eisen stelt aan de standplaats
maar staat het liefst in de zon of halfschaduw.
De foto’s zijn genomen vanaf de brug in Huizum-Dorp. (JK)
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Voor de kinderen

Kerstfiguren knutselen van 
wc-rollen
Deze kerstknutsels zijn ook erg leuk voor 
kinderen om te maken. Je tovert een wc-
rol met papier om tot een kerstboom, een 
kerstman, rendier of een sneeuwpop. De 
details – zoals pailletten op de kerstboom, 
de oorwarmers van de sneeuwpop of 
het gewei van echte takjes – maken de 
kerstfiguren extra leuk.

Dennenappel kerstbomen
Deze dennenappel kerstbomen zijn ook 
leuk! Je verft ze groen, plakt er hier en 
daar wat pompons op en plakt ze dan 
bovenop een halve kurk. En daarna geef 
je de kerstknutsels een leuk plekje in 
huis! Voor een extra wow-effect kun je er 
zelfs nog een mini lichtsnoertje in doen.

Kerstkaarten knutselen
Deze kerst gaan we veel kerstkaarten 
knutselen met de kinderen. Een 
kerstkaart ontvangen is natuurlijk sowieso 
leuk, maar het is nog leuker als de kaart 
zelfgemaakt is. 
 
Wat heb je nodig om kerstkaarten te 
knutselen met kinderen? Je kunt het 
natuurlijk zo gek maken als je wil. Met 
wat lege kaarten van dik papier kun je 
natuurlijk al aan de slag met potloden en 
stiften. Je hebt waarschijnlijk al van alles 
in huis. Kijk ook eens bij de kringloop 
voor knutselmateriaal, daar vind je van 
alles voor kerst. 

Tante Rozet
Ik houd van familiedagen, omhelzingen, 
zingen met veel mensen, lachen tot ik 
niet meer kan, ogen met pretlichtjes en 
lachende gezichten.

Er zijn veel dingen die nog kunnen, maar 
in deze “nieuwe wereld” ook veel dingen 
die niet meer kunnen. Dat maakt me 
droevig. Lachen zonder een zwaar hart, 
daar verlang ik naar.

Op deze donkere ochtend voelt mijn 
hart extra zwaar en ik probeer te 
bedenken waar ik behoefte aan heb. 
Als ik eerlijk ben, heb ik zin in lichtjes (in 
de duisternis), glimmende ornamenten, 
kitsch en kerstmuziek. Zeer tegen mijn 
principes, want Sinterklaas is amper in 
het land, maar ik volg mijn gevoel en als 
ik langs Intratuin loop ga ik naar binnen.

Met een zucht doe ik mijn mondkapje op 
en loop met een beslagen bril de winkel 
in. Mijn gezicht staat strak achter het 
mondkapje, vooral niet lachen tegen of 
contact maken met andere mensen. Stel 
je voor dat ze gaan praten en ik versta ze 
niet of ze komen te dicht bij me staan. Ik 
weet niet zo goed meer wat wel en niet 
kan en wanneer het wel en niet kan. 

Ik loop voorbij de buitenplanten en ga 
bijna de hoek om als ik iets zie wat mijn 
nieuwsgierigheid wekt. Als ik naar het 
bordje toe loop en een mandje totaal 
verprikte oasis zie staan wordt mijn 
verbazing groter. Wat is dit? Dan lees ik 
de woorden op het bordje en ik voel een 
lach omhoog komen. Het begint onderin 
mijn buik en verspreidt zich razendsnel 
door mijn lijf.  Mijn mondhoeken schieten 
achter het mondkapje omhoog en een 
giechel ontsnapt. Dit is toch te grappig en 

tevens een FANTASTISCH idee. Oooh, 
wat zou ik graag eens willen kijken welke 
mensen prikkend in deze oasis verder 
winkelen. Zouden ze het nog steeds zo 
leuk vinden nu het mag?

Lieve medewerkers van Intratuin, bedankt 
dat jullie mij op deze dag aan het lachen 
hebben gemaakt en me inspiratie hebben 
gegeven door ‘outside the box’ te denken. 
Ik blijf geloven dat alles volgend jaar beter 
wordt. Dat moet gewoon….

Tante Rozet/ Marjolande Elsinga 
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Colofon

Uw advertentie in dit blad?
full-colour 

in een oplage van 1150 stuks
huis-aan-huis bezorgd 
in heel Huizum-Oost!

Informatie: husmaherne@gmail.com

WEEK
VOORDEEL
EXPERT

Elke week nieuwe aanbiedingen in
onze folder aan huis of op expert.nl

Met onze eigen Expert monteurs
kunnen wij ook alles repareren

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

Inbouwapparatuur bouwen
we natuurlijk ook voor je in!
En we meten het ook eerst voor je in! Want dan 
weet je zeker dat het past. Kom voor advies naar 
de winkel of kijk op expert.nl/inbouw

expert.nl

met persoonlijk advies, snelle bezorging en vakkundige 
installatie. Maar ook voor vragen na je aankoop!

staat altijd voor je klaar!

Leeuwarden

Expert Tromp

Bestel je op expert.nl,
dan bestel je bij ExpertTromp

Dat is toch een mooie zekerheid? 

Schrans 104, Leeuwarden  |  058-2158000 
expert.nl/leeuwarden   |   leeuwarden@expert.nl
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 Hypotheekadvies  nodig?  
    
   We helpen je graag met een persoonlijk advies op maat 
    
   Of het nu gaat om het kopen van je eerste woning of om een verhuizing: je wilt 
   het allemaal goed regelen. Bij ons krijg je een passend hypotheekadvies op maat. 
   We adviseren daarbij niet alleen hypotheken van onszelf, maar ook van andere 
   aanbieders. Daardoor hebben we altijd een scherpe rente. En krijg je de hypotheek 
   die past bij je persoonlijke situatie en wensen. 
    
   MEER WETEN? 
   Ons team staat voor je klaar. Maak een afspraak op    snsbank.nl/afspraak  of bel 
   ons  030 - 633 30 00  voor een gratis oriëntatiegesprek. 

 Leeuwarden, Schrans 67 
   Franeker, Voorstraat 58 
   Sneek, Galigastraat 4 


