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Van de voorzitter

Tevens
pedicure
voor
diabetische
en
reumatische
voet

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

DHZ

HOYTE v.d. WAL

Leeuwarden, Verlengde Schrans 34
Tel. (058) 2127631

Werkelijk alles!
• Dealer van Tokion en Boonstoppel verven
• Carboleum en tuinbeitesen • Elektro installatiemateriaal
• PVC afvoermateriaal • IJzerwaren • Hang- en sluitwerk
• Dakbedekking en reparatiepasta’s • Hout
• Koperen leidingen en fittingen • Tuingereedschappen
• Ladders en trappen (Altrex)

De eerste maand van het jaar hebben
we achter ons gelaten en na mijn
vorige voorwoord is er helaas nog niet
zoveel veranderd in de coronacrisis. De
lockdown is nog een feit, de scholen en
winkels zijn nog dicht en de avondklok
zitten we op het moment van schrijven
nog volop in. Het blijft toch een raar
gevoel om na 21 uur naar buiten te kijken
en dat je weet dat je wettelijk gezien niet
meer naar je auto mag lopen die op de
parkeerplaats staat. We leven in een vrij
land, maar de coronacrisis heeft ons daar
aardig in beperkt.

Lijkt het jou ook
leuk om wat
voor de wijk te
gaan doen?
Stuur dan snel
je reactie naar
bestuursledengezocht@gmail.com.
We nemen dan zo snel mogelijk contact
met je op. Onze voorkeur gaat uit
naar mensen tussen de 20 en 50 jaar.
De reden hiervan is om zo een breed
mogelijke leeftijdsgroep in ons bestuur te
hebben, zodat iedere leeftijdsgroep hierin
wordt vertegenwoordigd.

Door de beperking zitten we helaas
vaker thuis en zijn we meer op elkaar
aangewezen. Als wijkorganisatie blijft
alles uiteraard wel doorgaan (veel dan
wel telefonisch), al kunnen we tot nader
orde nog geen activiteiten organiseren.
Voor het onderhouden van contacten met
de Gemeente en het organiseren van
activiteiten is best veel menskracht nodig.

Hoe mooi zou het zijn dat we weer
flitsende activiteiten kunnen organiseren
op het moment dat het weer mogelijk is.
Denk allen (juist in deze tijd) goed om
jezelf en elkaar en probeer gezond te
blijven.

We wonen in een prachtige wijk en in het
bestuur heerst altijd een ongedwongen
sfeer en we kunnen daardoor in het
algemeen snel spijkers met koppen slaan
in wat voor situatie dan ook.

www.nordwincollege.nl
VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

Zoals een ieder eerder gelezen heeft,
hebben wij vanuit het bestuur afgelopen
jaar afscheid moeten nemen van zowel
Harm van Eijk als van Jelle Hoekema.
Onze bezetting was al aan de minimale
kant en dat is op dit moment nog
beperkter geworden. We zijn daarom op
zoek naar nieuwe bestuursleden.
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021
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Rest mij als vicevoorzitter een ieder,
gezien alle omstandigheden, veel
leesplezier toe te wensen en tot de
volgende keer.
Lindert Wielsma
vicevoorzitter
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor
het medeleven na het overlijden van mijn man,
onze vader, schoonvader, pake en oerpake

Jelle Hoekema
Uw aanwezigheid en de vele kaarten hebben
ons veel kracht en warmte gegeven.
Mieke, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021
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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum is dé culturele accommodatie die voor u heel
dichtbij is. Helaas moesten er vanwege het Coronavirus een aantal
evenementen worden afgelast.
We proberen onze activiteiten weer op te starten en in de komende
maanden zijn er weer evenementen gepland.
De Dorpskerk Huizum wordt ook voor andere concerten e.d.
verhuurd. Deze evenementen worden op andere wijze bekend
gemaakt. 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.
De geplande evenementen in de maanden april en mei 2021.
(Voorlopig hebben we nog te maken met corona-maatregelen. Ons advies is om
de agenda op onze website www.dorpskerkhuizum.nl zo nu en dan te raadplegen.
Daarop wordt steeds de actuele situatie m.b.t. de geplande evenementen vermeld.)

LEZINGEN
Donderdag 15 april 2021 (20.00 uur):
Anna Maria van Schurman Lezing
door Marjan Brouwer, conservator van
Museum Martena in Franeker.
De titel van de lezing is 'De kunst van
Anna Maria van Schurman',
met als ondertitel: 'Kan een wonder
van geleerdheid ook een interessant
kunstenaar zijn?'

De lezing, die wordt verluchtigd met tal
van afbeeldingen, is genoemd naar Anna
Maria van Schurman. Zij was één van de
grootste vrouwelijke intellectuelen in de
Gouden Eeuw.
Destijds bracht zij regelmatig
familiebezoek aan Abbingastate (gelegen
waar nu het Drachtsterplein is) en in die
tijd heeft zij ook de Dorpskerk Huizum wel
bezocht.
Dit is de reden waarom het voetpad
tussen het Drachtsterplein en de
Dorpskerk naar haar is genoemd.
De toegangsprijs is € 6,00 per persoon.
In verband met de coronamaatregelen
kunnen toegangskaarten alleen
vooraf - vanaf 1 april - digitaal worden
aangeschaft bij het Ticketkantoor: https://
www.ticketkantoor.nl/shop/MarjanBrouwer
Het toegestane aantal bezoekers is
afhankelijk van het kabinetsbeleid.
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Reserveer dus op tijd!
Gratis parkeren is mogelijk op het terrein
tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).
Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 0611592427.
E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com.
Ook informatie op: https://www.
dorpskerkhuizum.nl en
https://www.facebook.com/
dorpskerkhuizum.
Dinsdag 4 mei 2021 (20.30 uur):
De 'Vier Mei Rede' door Geert Mak.
Elk jaar wordt in de Dorpskerk Huizum
door een prominente Nederlander de 'Vijf
Mei Rede' gehouden. Dit jaar zou deze
lezing worden verzorgd door Geert Mak,
maar omdat hij 5 mei aanwezig moet
zijn bij een internationaal prestigieuze
prijsuitreiking is zijn herdenkingsrede
verplaatst naar de avond van dinsdag 4
mei 2021.

brengen. Daarnaast zal het apart voor de
gelegenheid gemaakte vrijheidsgedicht
'Jaartallen' van Rienk Kruiderink worden
vertolkt.
In verband met de coronamaatregelen
kunnen de (gratis) toegangskaarten
alleen vooraf, met opgaaf van het aantal
personen uit één huishouding, digitaal
worden aangeschaft door het sturen van
een e-mail aan:
dorpskerkhuizum@gmail.com.
Hoewel deze lezing gratis toegankelijk is
wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs
gesteld.
Het toegestane aantal bezoekers is
afhankelijk van het kabinetsbeleid.
Reserveer dus op tijd!
Inlichtingen: Peter de Haan,
tel. 06-11592427.
E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com.
Ook informatie op
https://www.dorpskerkhuizum.nl
en https://www.facebook.com/
dorpskerkhuizum
Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

De Dorpskerk Huizum is zeer vereerd
dat deze alom bekende schrijver en tvprogrammamaker aan de uitnodiging voor
deze lezing gehoor wilde geven.
De titel van de lezing luidt: 'De oorlog
voorbij; de vrede voorbij' met als subtitel:
'In welke wereld herdenken we ‘straks’
honderd jaar bevrijding?'
De lezing wordt afgewisseld met muziek.
Tetsje van der Kooi en haar ensemble
zullen vrijheidsliederen ten gehore
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021
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Dorpskerk zoekt (2e) huismeester
Werken als vrijwilliger bij Cultuur Podium Dorpskerk Huizum?
Met een groep enthousiaste mensen kun je dan de (fysieke) voorwaarden scheppen
om diverse activiteiten in dit historische gebouw te realiseren. Maak het verschil en
bied je aan!
De Dorpskerk Huizum functioneert sinds 6 jaar als Cultureel Podium en organiseert
regelmatig concerten, lezingen en exposities die je als vrijwilliger altijd vrij kunt
bijwonen. Ook verhuurt de kerk haar ruimte voor koorrepetities, uitvaarten en
trouwerijen.

Notariskantoor

De taakonderdelen zijn o.a.:
- Inrichten van de kerk ter voorbereiding van activiteiten (o.a. uitvaarten, optredens,
huwelijken);
- Technische voorbereiding (bijv. klaarzetten microfoon of beamer);
- Voorkomend ook kleine onderhoudsklusjes;
- Groot onderhoud doorgeven aan de Stichting (SAFT) en contact onderhouden met
de bedrijven die dit onderhoud doen.

Postma
Leeuwarden

Functie-eisen: je bent handig, je kunt organiseren en je communiceert makkelijk met
anderen.
Technische kennis van zaken is een pré!!

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet

Je zult een paar uur per week werkzaam zijn naast de huismeester en met hem
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor het kerkgebouw. Kom eens praten!

Ook ambulant
Diabeet via podotherapeut praktijk e 26,00, ambulant e 27,50
(zelf e 1,50 betalen)
N. de Vries-Reitsema
Tijnjedijk 96
8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990
Mob. 06-11851271

Reageer vrijblijvend vóór 28 februari 2021.
dorpskerkhuizum@gmail.com
Ingrid Halfhide
tel. 06 3617 3716
Coördinator vrijwilligers

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

Schrans 72 Leeuwarden
Dorpskerk winter 1979
Foto S. Grijpstra

Tel. 058-2162669
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021
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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

Tweemaal de tuinderijen waar thans de woningen aan de Pieter Meeterstraat en de
Tjallingaweg staan. De bovenste foto is van 1965, de kleurenfoto werd gemaakt vanuit
de kerktoren. (Foto’s S. Grijpstra)

Voor dames en heren
met en zonder afspraak
Schrans 69, 8932 NB Leeuwarden, tel. 058-2887800

TADEMA

MAKELAARS

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

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021
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Blauwe zone in Huizum-Oost een sprookje?
Door: Piet Brouwer
Als werkgroep “Parkeeroverlast Nee
Huizum Oost” krijgen we regelmatig de
vraag, wanneer de invoer van de blauwe
zone wordt uitgevoerd. Sommigen
vroegen zich af of het misschien een
sprookje is?
Het antwoord hierop is helder, nee het is
geen sprookje! Maar waarom merken we
er dan niets van?
Het antwoord daarop is, dat de oorzaak
hiervan is dat we in een soort patstelling
zijn beland.
November 2019 kregen we van de
wethouder te horen dat besloten was
tot invoering van de blauwe zone in dat
deel van de wijk, waar de meerderheid
van B en W mee akkoord was. Ook
de randvoorwaarde dat de maximale
parkeerschijftijd op één uur zou worden
gesteld was akkoord.
Als werkgroep waren we content
met deze beslissing. Na meer dan 2
jaar activiteiten als werkgroep was
dit een mooi resultaat en konden we
daadwerkelijk onze werkzaamheden
afronden. Wel wilden we de
daadwerkelijke uitvoering nog begeleiden.
Tijdens de bezwarenprocedure bleken er
twee bezwaren te zijn binnengekomen.
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Eén ging over de maximale
parkeerschijftijd van één uur. Het andere
bezwaar betrof de invoer van de blauwe
zone als zodanig. Totaal onverwachts
werd de werkgroep op de hoogte gesteld
dat de bezwarencommissie mee was
gegaan met één bezwaarmaker die de
maximale parkeerschijftijd op twee uren
gesteld wilde hebben. Dit was dus in
tegenspraak met de randvoorwaarde
voor de invoer van de blauwe zone
namelijk max. één uur parkeerschijftijd.
We waren dan ook zeer verbaasd dat
diezelfde wethouder zonder meer akkoord
was gegaan met het advies van de
Bezwarencommissie.
Als reactie op dit besluit heeft de
werkgroep op 22 september 2020 een
bezwaarschrift ingediend.
Op 5 oktober ontvingen we het bericht
van de bezwarencommissie dat ”de
werkgroep Parkeeroverlast Nee Huizum
Oost niet als belanghebbende kan worden
aangemerkt en dient ‘niet ontvankelijk’
te volgen bij de beoordeling van het
ingediende bezwaar”.
De enige mogelijkheid was als
privépersoon in bezwaar te gaan. Dat
hebben we dan ook gedaan.
Daarna heeft de werkgroep dat deel van
de wijk waar de beoogde blauwe zone
zou worden ingevoerd op de hoogte
gesteld van dit besluit en van het feit
dat de werkgroepleden op persoonlijke
titel bezwaar aan zouden tekenen. Aan
de bewoners is tevens aangegeven
wat de procedure is, wanneer men
dit ook wilde doen. Gebleken is dat
inderdaad een aantal bewoners
eveneens een bezwaarschrift heeft
ingediend tegen de aanpassing van het
parkeerschijftijdbesluit naar twee uren.

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021

Op 19 januari 2021 ontvingen alle
indieners van bezwaarschriften
een brief van de adviescommissie
bezwaarschriften, dat de hoorzitting
gepland staat op maandag 15 maart a.s.
Gezien de geldende coronavoorschriften
kan er slechts een beperkt aantal
bezwaarmakers worden uitgenodigd om
daarbij aanwezig te zijn. Een aantal leden
van de werkgroep heeft aangegeven
fysiek aanwezig te willen zijn om hun
bezwaar mondeling toe te kunnen lichten.
De hoorzitting is op 15 maart a.s. via
het digitale kanaal van de Gemeente
Leeuwarden te volgen.
De invoering van de blauwe zone in dit
deel van de wijk is zeker geen sprookje.
Wordt vervolgd dus.

Leren van je fouten
Er sprong een kikker in de sloot,
ach daar lag een steen.
Krak zei zijn poot
en ook zijn teen.
Weer sprong nog een kikker in de sloot,
en daar lag nog een steen.
Dat voelde hij met z’n poot,
en zwom er snel omheen.
Ach, nóg een kikker in de sloot,
die trok beide poten ineen.
En zonder één slag of stoot
zwom hij naar ginder heen.
De kikker met de gebroken poot,
en zere teen.
Sprong nimmer meer in de sloot,
maar zwom er voortaan liever omheen.
Leeuwarden 16 januari 2021
Piet Brouwer
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021
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Bomen en struiken in de wijk
Mahonia Media Winter Sun
De Mahonia Winter Sun druifstruik of
mahoniestruik is een groenblijvende struik
met leerachtige bladeren. Hij bloeit in de
winter met gele zoetruikende bloemaren.

Las- en Montagetechniek

Een echte aanrader voor wie in de winter
wat kleur in zijn tuin wil.

LUCAS VAN DER MUUR

Ook in de herfst staat de Winter Sun er
mooi bij wanneer het blad rood kleurt
en er blauwgrijze bessen aan de plant
komen.

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

Deze variant van de Mahonia groeit meer
in de breedte dan in de lengte en wordt
ongeveer anderhalve meter hoog.
Je kan de Winter Sun goed combineren
met andere laag blijvende heesters of
vaste planten in je tuin.

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021
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De aanlichting van twee Huizumer iconen
Voor vakmanschap en veiligheid, de Huzumer in jou huus!
- Ketelvervanging
- Installatie en onderhoud cv-ketel
- Lucht- en vloerverwarming
- Gas, water en rioleringswerkzaamheden
- Loodgieter werkzaamheden
- dak en zinkwerk
- Warm water voorzieningen

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?
- Altijd bereikbaar
- Uw veiligheid gaat voor alles
- Degelijkheid & vakmanschap
- Ervaren en persoonlijk advies
- Geen maandelijkse kosten
- Geen contracten
- Altijd snel een passende oplossing

Intuïtief systemisch coach
Familieopstellingen

Mail: info@peterhoogland.frl

Individuele coaching

Web: www.peterhoogland.frl

Organisatieopstellingen

Telefoon: 06 50959737

058-2887713

Uw advertentie

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

Het unieke van Huizum ’s avonds is
dat er twee karakteristieke iconen in de
spotlights staan. Dat zijn de brug over
de Wirdumervaart en de Dorpskerk
als oudste monument van de stad
Leeuwarden.
Van de vier lampen van de brug doen
twee het momenteel niet. Ik heb van de
gemeente begrepen dat het euvel in de
loop van 2021, ook door plaatsing van
andere lampen, wordt verholpen.
De Dorpskerk wordt zoals de lezer weet
’s avonds ook aangelicht. De Plaatselijke
Commissie (P.C.) van de kerk liep
er tegenaan dat ook deze verlichting
niet meer goed functioneert. Dat heeft
gevolgen voor de ‘uitstraling’ van dit
monumentale gebouw. Daarnaast is het
soort verlichting inmiddels door de tijd
achterhaald. Als er toch voor vernieuwing
daarvan moet worden gekozen vindt
de P.C. dat gekozen moet worden voor
een concept waarmee de details van de

kerk beter tot uiting komen en dat ook
voorziet in aanlichting van de kerk vanuit
het zuiden zodat de ‘witte parel’ straks in
de winter ook vanuit het Abbingapark en
zelfs vanaf de rondweg te zien zal zijn.
Een derde punt is de duurzaamheid:
door het gebruik van nieuwe LED-lampen
worden de exploitatiekosten van het
aanlichten op termijn lager. Dat zijn dus
drie vliegen in een klap. De P.C. moet nu
‘de boer op’ om fondsen aan te schrijven
die de betere, mooiere en duurzamere
aanlichting van het gebouw mogelijk
gaan maken. Daarbij kijkt de P.C. naast
andere bronnen voor de financiering
vanzelfsprekend ook naar het wijkpanel
van Huizum-Oost want de bewoners
kunnen dan tot in lengte van jaren gaan
genieten van een mooiere aanlichting van
het Huizumer icoon. We hebben goede
hoop dat dit voorstel in goede aarde valt
bij ons wijkpanel.
Peter de Haan

in dit blad?
Dat kan!
Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost
en volledig in kleur!
Voor informatie:
husmaherne@gmail.com
16
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Voor als het straks weer kan...!
Bent u op zoek naar:
- Een nieuwe of andere uitdaging?
- Zinvolle tijdsbesteding in een
maatschappelijke sociale
organisatie?
- en bent u innovatief?

wij zijn

Dan is een bestuursfunctie of een van
onze vele vrijwilligerstaken wat voor u!

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

De Stichting Wijkorganisatie Huzum
en Wijkpanel Huizum-Oost is de
gesprekspartner voor diverse instanties
met als doel de leefbaarheid in de wijk
Huizum-Oost te waarborgen en leefbaar
te houden. Dit doen wij door activiteiten te
organiseren, te ondersteunen en invloed
uit te oefenen bij onderwerpen die ons
allen aangaan in de wijk Huizum-Oost.

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

Taken en werkzaamheden:

OOSTERHOFF
raamdecoratie, gordijnen en zonwering

De taak van het bestuur is divers,
het vergeven van budgetten,
beheren Wijkgebouw Husma Herne,
gespreksvoering belangenpartijen,
ondersteunen van activiteiten, verhuur,
inkoop enz.
Vrijwilligerswerk bestaat o.a. uit het
ondersteunen bij het verspreiden en
opmaak van de wijkkrant, wijkfeest,
onkruidbewerking, bardiensten enz.
Naast de tijd welke je als vrijwilliger inzet
overlegt het bestuur 1 keer per maand op
een vaste avond.

Ouddeelstraat 2B

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021

Als vrijwilliger ben je ondernemend,
ondersteunend, creatief, en sociaal
waarbij je leeftijd en niet toe doet.
Als bestuurslid ben je nauwkeurig,
zakelijk, met de instelling samen te
werken en durf je op gepaste wijze je
stem te laten horen en is je leeftijd, gezien
de leeftijd van het huidige bestuur, jonger
dan 55 jaar.
Ons aanbod:
Samenwerken met een team
enthousiaste mensen en samen de zorg
dragen onze wijk leefbaar te houden en
invulling geven aan de vraag van onze
bewoners jong en oud. Een sterk punt
van de stichting is dat zij financieel sterk
is en er een goede waardering is voor
haar vrijwilligers en bestuur.
Nieuwsgierig geworden en altijd al eens
aan de slag willen gaan en/of de handen
uit de mouwen willen steken? Informeer
vrijblijvend naar de mogelijkheden om
invulling te geven aan het bovenstaande
bij Johan ter Haar via telefoonnr.
06-12381855 of mailadres
huzum@chello.nl

www.oosterhoffzonwering.nl

Tel.:058 289 85 40

Profiel:

Leeuwarden
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Vogels in de wijk
Putter (Carduélis curduélis)
Streeknamen: Elzenputter, Kletter, Tukker,
Distelvink (Znd).

Een opvallend bont vogeltje, iets kleiner
dan een huismus. Vooral het rood-witzwart aan de kop is opvallend, net zoals
de gele vlek op de vleugel. Het mannetje
en vrouwtje lijken veel op elkaar. Het
vrouwtje heeft geen zwarte veertjes aan
de bovenarm. Ook is het vrouwtje iets
kleiner en heeft iets minder rood aan de
kop. Jonge vogels hebben nog geen of
weinig rood aan de kop. Een rijkdom aan
kleuren en een verdienstelijk liedje maken
putters tot graag geziene vogels.
Ze houden van half open landschappen
en parkachtige gebieden. We zien ze
ook in de stad, waar veel groen is, op
braakliggende terreinen en in tuinen
met wat struiken, kruiden en bloemen
die zaden geven zoals bijvoorbeeld
de kaardenbol. Putters zijn plaatselijk
zeer algemeen in gebieden met jonge
bomen zoals pas aangelegde parken,
nieuwbouwwijken of in de buurt van jonge
aanplant langs wegen.

TIPS en TOPS van de Vogelbescherming
en de Gemeente Leeuwarden.
wegbermen en spoorbanen vinden ze
hun favoriete maal: zaden van distels en
andere onkruiden. Afgelopen herfst zagen
we een aantal in onze tuin genieten van
de zaden van de Rudbeckia. Buiten de
broedtijd zwerven ze in groepjes van de
ene zaadrijke plek naar de andere. Je
kunt ze ook in uw tuin verwachten als er
nog wat te halen valt.
Het is een zeldzame broedvogel.
Hij nestelt in loofbomen (graag in
boomgaarden), struiken en heggen. Het
fijne nest van gras en mos bouwen ze
vaak aan het uiteinde van een boomtak.
Helpende hand
Met een tuin vol uitgebloeide,
zaaddragende planten, zoals kogeldistel
en kaardenbollen hebben putters in
het najaar en winter een tafeltje-dekje.
Voorwaarde is natuurlijk wél dat de
uitgebloeide planten mogen overwinteren.
Verder verwennen we putters met een
mengsel van (onkruid)zaden op de
voedertafel. Een jonge boom of een hoge
struik maakt kans uitverkoren te worden
als nestplaats.

Putters eten gedurende het jaar kleine
insecten, zoals bladluizen en zaden. Bij
het zoeken naar eten hangen de vogels
vaak ondersteboven. Langs kruidenrijke
20
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Wat kunt u in het voorjaar doen om uw
tuin vogelvriendelijk te maken.
Heeft u een tuin? Ziet die er al groen uit?
Of ziet u vooral tegels en een schutting?
Als dat zo is stel je huisgenoten dan
eens voor om een meidoorn, als boom of
als struik in je tuin te planten. De mooie
witte bloemen van de meidoorn trekken
insecten aan zoals de hommel, wilde
bijen en zweefvliegen. En die trekken
weer vogels aan. En omdat de meidoorn
een hele dichte kroon heeft, vinden
veel vogelsoorten het veilig om er een
nest in te maken. Het zijn vooral vaak
heggemussen, merels en zwartkoppen of
als u op rustige plek woont misschien wel
een putter.

Zaai in een verloren hoekje van de tuin
wat onkruidzaad of een bloemrijkmengsel
in. Zo verwent u insecten en vogels het
hele jaar door.
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing en
Harry van der Velde
Bronnen:
-Tuinvogelwijzer Vogelbescherming
Nederland.
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.

Maak uw tuin niet te netjes: de wereld
onder de blaadjes.
Nu het voorjaar weer nadert kunt u een
deel van het afgevallen blad, dat de winter
heeft overleefd verwijderen. Maar laat ook
altijd wat blad liggen. Het is goed voor de
grond, de insecten en de vogels. Onder
het blad blijven altijd nog kleine beestjes,
zoals wormen, spinnen en insecten
liggen, die blijven dan beschut en eten
de blaadjes verder op. Ze verteren die tot
compost en zorgen zo op een natuurlijke
manier voor bemesting en verbetering
van de structuur van de grond. Daardoor
groeien uw planten beter en bloeien ze
mooier. Dat krijgt u nooit makkelijker
voor elkaar! En de vogels, men name
de merels, die helpen de bovengrond
verder te vermengen. Goed dus voor de
tuinplanten, egels en kleine diertjes als
wat bladeren blijven liggen, maar ook
voor vogels! Het leven van insecteneters
zoals winterkoninkjes, roodborstjes en
heggenmussen hangt weer af van die
beestjes onder de blaadjes.
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2021
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Op afstand
samen

Wat doet die man op het dak van de auto?			

Laat je in inspireren en volg op
zondag de online diensten van de
Bethelkerk (Huizumerlaan 102).
Om 8.30 uur een uitzending voor
de kinderen (en stiekem ook leuk
voor volwassenen) en om 9.30 uur
een live dienst vanuit de kerk.

Foto: Peter de Haan

youtube.com/cgkleeuwarden

Wees niet ongerust,
maar vertrouw op God.
Johannes 14:1a

Buurten Bij Bethel
Een kopje koﬃe 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.

cgkleeuwarden.nl/bbb
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Voor de kinderen

Tante Rozet
Wandelen met onze hond Ollie, heeft veel
voordelen. Als je geen muziek luistert
of druk bent aan de telefoon tijdens de
wandeling, dan zie je de mooiste dingen.
Ik loop graag door oude straatjes met
kleine huizen die er allemaal anders
uit zien. Schattige tuintjes, kunst in de
vensterbank en gezellige verlichting.
In een van die huizen woont een oudere
dame met grijze krulletjes. Ze staat
vaak op haar pantoffels en in een bruine
joggingbroek met versleten sweater in de
tuin. Ze harkt wat, ze schoffelt wat en ze
ruimt de bladeren op. Soms sjouwt ze met
een blik vol bladeren naar de container
aan de weg. De rust waarmee ze dat
doet en de aandacht verbaast mij telkens
weer. Ik vraag me af of zij zich druk maakt
over het coronavirus…
Op deze wat druilerige dag met een
waterig zonnetje zie ik haar weer.
Ze scharrelt wat door de tuin, plukt
aan wat takken en bekijkt de blaadjes.
Dan komt ze het tuinhekje uit en
ineens zie ik dat ze zich bukt en leeg
verpakkingsmateriaal, wat tegen het hek
buiten haar tuin is gewaaid, opraapt.
Ach denk ik nog vertederd, wat lief dat
ze ook dat meeneemt. Groot is dan ook
mijn verbazing als deze mevrouw met
het stapeltje verpakkingen doorloopt naar
het hek van de buren. Daar met zorg de
stapel neerlegt en het vervolgens met een
paar handen herfstbladeren bedekt.
Ze kijkt niet op of om, gaat haar huis
binnen en verdwijnt rustig achter haar
geraniums. Nou jaaa zeg, dit zag ik niet
aankomen! Wie had dat gedacht…

Wat een mooi moment, het maakt me
blij en ook ik wil dit gevoel doorgeven.
Ik heb geluk als ik zie wie mij tegemoet
komt. De ontzettend aardige meneer die
ik hier vaker tegenkom. Hij zegt (altijd):
“Goedemorgen mevrouw, wat een heerlijk
weertje hè? En wat hebt u een leuk
hondje. Een fijne dag mevrouw”.
Ik beantwoord zijn groet en wijs naar
boven. We genieten samen even en dan
zegt deze lieve schat: ”Het komt vast
allemaal goed mevrouw. Ik wens u een
fijne dag”. Onze wegen scheiden, maar
mijn dag is begonnen met een gouden
randje. Lucky me.

Nog een beetje in gedachten loop ik
verder en voel de eerste regendruppels
op mijn hoofd. Nu vind ik, in tegenstelling

Geschreven door Evie
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tot Ollie, regen niet heel erg dus we
stappen stevig door.
Waauw, ik ben nog bezig mijn belevenis
van vanochtend te verwerken als ik een
dame zie staan aan de kant van de weg.
Ze staat wijdbeens naar boven te kijken.
Laarzen in een plas, handen in de zij
en een knalgroen regenhoedje op haar
hoofd. Als ik dichterbij kom draait ze zich
om met een lach van oor tot oor.
“Meissie, zegt ze, hedde gij dieje schonne
règenbòòg gesien?” (ze komt hier vast
niet vandaan ;-) Ik kijk omhoog en haar
lach wordt mijn lach. Jeeeeee, wat een
pracht. Ik blijf even staren, wens haar dan
een fijne dag en loop door.
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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

Schrans 104, Leeuwarden | 058-2158000
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