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Van de voorzitter

Tevens
pedicure
voor
diabetische
en
reumatische
voet

We zitten alweer midden in de lente en
wat fijn dat we dit jaar al van de eerste
warme dagen hebben mogen genieten.
Hopelijk komen er snel meer. Het lijkt er
op dat er ook steeds meer versoepelingen
vanuit de overheid komen. Genieten
jullie in deze tijd ook steeds meer van
die kleine dingen? Juist omdat we
grotendeels nergens naar toe kunnen? Ik
merk dat het toch wel wat vanzelf gaat.
Net even tijdens die wandeling een vogel
spotten die dan prachtig zit te fluiten in
het topje van de boom of puur al genieten
van het enkel buiten zijn.

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

DHZ

HOYTE v.d. WAL

Leeuwarden, Verlengde Schrans 34
Tel. (058) 2127631

Werkelijk alles!

Er wordt wel eens gezegd dat we in
onze wereld een soort reset kunnen
verwachten. De ontwikkelingen en
het leven ging allemaal veel te snel
en we werden geleefd en ingehaald
door de maatschappij. Nu worden we
teruggeworpen door corona en zijn we
op onszelf aangewezen. We komen in
een soort overlevingsmodus. Om deze
tijd door te komen, moeten we onszelf en
uiteraard ook de mensen om ons heen
niet vergeten. Zou dit de reset zijn waar
men het over had?

• 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)

www.nordwincollege.nl

Al lijkt het door die grote stap terug er
wel weer een beetje op, dat er door de
versoepelingen steeds meer mogelijk
is. Wie weet kunnen we bijna weer
voorzichtig gaan nadenken over het
organiseren van activiteiten. Leuke
dingen gaan doen met de bewoners. Al
is het wel zo dat we als bestuur pas gaan
organiseren, als het ook echt verantwoord
is om dit te doen. Ik verwacht dat de
eerste mogelijkheid pas in 2022 is.
Hopelijk wordt dat een jaar zonder corona
of dat het land de pandemie onder
controle heeft.

VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract
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In het vorige
voorwoord
heb ik een
oproep gedaan
voor nieuwe
bestuursleden.
Nieuwe mensen
hebben vaak een andere kijk op zaken en
wellicht ook nieuwe ideeën. We hebben al
mensen gehad die graag eens mee willen
draaien en we gaan hen die kans ook
bieden. Maar er is nog ruimte voor meer
vrijwilligers.

Dus lijkt het jou ook leuk om wat voor de
wijk te gaan doen? Stuur dan 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.
Voor nu zou ik in ieder geval tegen
iedereen zeggen: denk allen (juist in deze
tijd) goed om jezelf en elkaar en probeer
gezond te blijven.
Rest mij als vicevoorzitter een ieder,
gezien alle omstandigheden, veel
leesplezier toe en tot de volgende keer.
Lindert Wielsma
vicevoorzitter
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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 de corona-maatregelen weer
een aantal evenementen, waaronder de ‘Vier Mei Rede’ door Geert
Mak, worden afgelast. We proberen enkele activiteiten in juni - en de
maanden daarna - weer op te starten.
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.

Reserveer dus op tijd!
Gratis parkeren is mogelijk op het terrein
tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

De geplande evenementen in de maanden juni t/m september 2021

CONCERT
Zondag 27 juni 2021 (15.00 uur):
Concert ‘Reis met de Caprice’
Het concert wordt uitgevoerd door Simon
Bouma (orgel), Judith Oost (cello en
concept) en gastspeler Philine Coops
(piano en teksten).
In 1995 schreef organist, musicoloog en
componist Gert Oost ‘de Caprice’ voor
cello en orgel. Theatermaker/celliste (en
dochter van Gert) Judith Oost en organist
Simon Bouma laten de compositie na
25 jaar weer klinken en nemen het stuk
als aanleiding voor een gevarieerde
concertreeks rond het leven en werk van
Gert Oost.
Op basis van een persoonlijk verhaal
geven zij, in samenwerking met
verschillende gastspelers, een inkijkje in
de duizelingwekkende wereld van orgels
en organisten.
Judith’s vader groeide op in Friesland
en verhuisde rond zijn 18e jaar naar de
Randstad, waar hij zich ontwikkelde tot
een bijzonder musicus.
6

Van zijn werk als organist, musicoloog en
componist is veel bekend, maar van de
beginperiode in Friesland, zullen weinigen
weten. Judith en Simon kozen ervoor om
juist deze periode uit te lichten en Gert’s
voetsporen te volgen.
Gert speelde zijn allereerste concert
in de Dorpskerk Huizum, samen met
de leerlingen van het Gymnasium in
Leeuwarden. Daarom is voor het concert
op 27 juni gekozen voor het thema ‘leraar
en leerling’.
Het wordt duidelijk hoe Gert, zowel door
zijn werk, als door de manier waarop hij
in het leven stond, een muzikale gids is
geweest voor velen.
De toegangsprijs is € 12,50; voor
kinderen t/m 12 jaar € 2,50.
In verband met de coronamaatregelen
kunnen toegangskaarten alleen vooraf
digitaal worden aangeschaft bij het
Ticketkantoor: https://www.ticketkantoor.
nl/shop/Caprice .
Het toegestane aantal bezoekers is
afhankelijk van het kabinetsbeleid.

Husma Herne Wijkjournaal - mei 2021

De ene is Johan Visser, geboren
op 4 september 1947 en getogen in
Leeuwarden. Hij heeft een atelier in
de voormalige C.T.S. Comenius. Dat
gebouw deelt hij met anderen, onder
de naam Floris Verster Ateliers. Hij
is actief geweest in het (in opdracht
van kinderopvang en basisscholen)
ontwerpen en maken van speelzolders
en meubels. Gedurende al de jaren was
er een sterke drang aanwezig om zijn
passie, ook in de etsen uit te oefenen in
zowel de vrije- als in de toegepaste kunst.
Zijn atelier staat vol met objecten
van hout, in combinatie met andere
materialen. Objecten met een
humoristische knipoog, die ruimte nodig
hebben. Hout is voor hem, in combinatie
met andere materialen, zeer inspirerend
om mee te werken. Hij laat het beeldend
doen wat eigenlijk niet kan, vloeien,
druipen, uit en in elkaar trekken en
drukken buigen en vouwen. Visser heeft
geëxposeerd in verschillende steden,
waaronder Den Haag en Leeuwarden (in
het Fries Museum).

TSJERKEPAAD MET EXPOSITIES
Van 3 juli t/m 11 september 2021, elke
zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Tsjerkepaad 2021 met exposities.
De Dorpskerk Huizum is ook dit jaar
weer open voor ‘Tsjerkepaad’. In de
aangegeven periode bent u als bezoeker
van onze oude - maar zeer fraaie - kerk
op de zaterdagmiddagen tussen 13.30 en
17.00 uur van harte welkom.
Tijdens ‘Tsjerkepaad 2021’ exposeren
twee Leeuwarder beeldend kunstenaars
in onze Dorpskerk: schilder Tjeerd
Landman en beeldend kunstenaar
Johan Visser, een expositie met de titel
‘Kunstbroeders’. De opening van de
exposities zal bij de start van Tsjerkepaad
op 3 juli plaatsvinden.

De andere kunstenaar is Tjeerd
Landman, geboren 4 januari 1959 te
Leeuwarden.
Wie het werk van deze beeldend
kunstenaar bekijkt ontkomt niet aan de
gedachte dat hij/zij wordt geraakt door
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LEZING
Donderdag 7 oktober 2021 (20.00 uur)
Slauerhoff Lezing door Hein Aalders.

Notariskantoor

het licht; het licht dat de voorwerpen
een intimiteit, warmte en geborgenheid
geeft. In zijn portretten komt dat sterk
tot uiting. De werken tonen een duidelijk
eigen ‘handschrift’. In zijn portretten
heeft Landman het licht daadwerkelijk tot
metgezel gemaakt, of heeft het licht hem
tot bondgenoot gekozen?
Landman schildert gewone dagelijkse
dingen en zijn werken zijn bovendien
herkenbaar, maar juist de manier
waarmee hij vorm geeft aan zijn
verbeelding geven de kijkers het gevoel
van sereniteit. De schilder neemt de kijker
mee naar een andere werkelijkheid.
Landschappen en zeegezichten stralen
rust uit in zijn werk. Geen storm en
woeste golven maar ingetogenheid en
bovenal een spanningsvolle verwachting
van iets dat nog moet komen. Een
ingehouden stilte en rust.

Postma
Leeuwarden

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet
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

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

Ook dit jaar zal tijdens Tsjerkepaad
het Van Dam-orgel regelmatig worden
bespeeld.
Onze vrijwilligers zullen u graag een kopje
koffie of thee aanbieden.

Schrans 72 Leeuwarden

Gratis toegang.

Tel. 058-2162669
Husma Herne Wijkjournaal - mei 2021

In de Dorpskerk Huizum wordt jaarlijks
door een Nederlandse prominent
de Slauerhoff Lezing gehouden. Dat
gebeurt steeds rond diens sterfdatum.
Op 7 oktober 2021 wordt de Slauerhoff
Lezing verzorgd door uitgever en
Slauerhoffkenner Hein Aalders.
De titel van de lezing is ‘De tocht van
Slauerhoff’, met als ondertitel: ‘Over
de tochten van Slauerhoff en zijn
personages’.
Aalders promoveerde in 2005 op
Slauerhoff en is verantwoordelijk voor het
recent uitgeven van het verzameld werk
(zowel proza als poëzie, in twee kloeke
delen). Op bijgaande foto staat Hein
Aalders bij het Slauerhoffbeeld in de tuin
van boekhandel Van der Velde.
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Actie Regenton voor Huizum-Oost

j. de vries

Beste bewoners van Huizum-Oost,

Heereweg 16, Hantum
Tel. 0519-571892

In het kader van het milieu en zuinig
omgaan met drinkwater hebben wij in
overleg met Martijn Rauwerda van de
“doe-het-zelf” winkel Hoyte van der Wal,
gevestigd aan de Verlengde Schrans, een
actie weten te realiseren.

• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker
Service op vaste tijden voor uw deur

Bij het inleveren van de ingevulde
onderstaande voucher bij Hoyte van
der Wal kunt u voor slechts € 95 in het
bezit komen van een eiken regenton met
deksel met een inhoud van 225 liter. De
normale prijs bedraagt € 159.
De korting van Martijn Rauwerda, de
gemeentelijke subsidie, en de korting
verstrekt door Wijkpanel Huizum-Oost,
zijn in de prijs verwerkt. Hierdoor is
het voor u niet meer nodig om extra

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

handelingen te verrichten om de
gemeentelijke subsidie te verkrijgen.
Let op, deze actie geldt voor de aanschaf
van maximaal 2 regentonnen en loopt
vanaf verschijnen van het Wijkjournaal
tot 1 december 2021, en geldt in eerste
instantie voor de eerste 75 regentonnen.


EIKEN REGENTON MET DEKSEL, 225 LITER, AD € 95
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
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Naam		 :

..............................................................................

Adres		 :

..............................................................................

Postcode

:

..............................................................................

Telefoonnummer

:

..............................................................................

E-mailadres

:

..............................................................................
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Opheffing Werkgroep
Parkeeroverlast NEE Huizum-Oost

Door Piet Brouwer
Op persoonlijke titel hebben 44
wijkbewoners bezwaar aangetekend
tegen het verkeersbesluit over de blauwe
parkeerzone in Huizum-Oost van 1 uur
naar 2 uur parkeerschijftijd. Omdat bleek
dat de werkgroep strikt genomen geen
rechtspersoon is, was alleen persoonlijk
bezwaar mogelijk.
Op 15 maart 2021 diende de
hoorzitting van de adviescommissie
bezwaarschriften. I.v.m. de
coronamaatregelen was beperkt toegang
mogelijk voor een aantal wijkbewoners.
De rest van de bezwaarmakers konden
via zoom de bijeenkomst bijwonen en ook
hun zegje doen.
Niels Everts, Hans van der Wal en Piet
Brouwer hebben hun bezwaar nader
toegelicht.
We waren in de veronderstelling dat 44
wijkbewoners een goede kans zouden
maken dat dit verkeersbesluit zou worden
teruggedraaid naar 1 uur parkeerschijftijd.
12 april jl. ontvingen de bezwaarmakers
het verslag en het advies van
12

adviescommissie bezwaarschriften. Dit
was voor ons een negatief advies.
Op 20 april jl. ontvingen we het
schriftelijke besluit van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Leeuwarden.
Het besluit houdt in:
1. dat het bezwaarschrift van 44
wijkgenoten ongegrond werd verklaard;
2. het bestreden verkeersbesluit VB 20-58
d.d. 5 november 2020 bekendgemaakt
d.d. 18 november 2020 onder aanvulling
van de motivering zoals genoemd in
het advies van de adviescommissie
bezwaarschriften niet te herroepen.
3. na 2 jaar te evalueren of twee uur een
redelijke termijn is.
Een onbegrijpelijk en in onze ogen een
ondemocratisch besluit. De zorgen
van de 44 wijkgenoten dat bij 2 uur
parkeerschijftijd het voor de bewoners
in de blauwe zone al snel weer het
oude beeld zal terug keren van de
overlast, schrijft de adviescommissie
bezwaarschriften: ‘Na invoering van de
blauwe zone dient van gemeentewege
regelmatig gecontroleerd te worden op
overtreding’ .En daar zit meteen de kern
van het bezwaar. “Regelmatig” is een ruim
begrip. Door de gemeente is al mondeling
aangegeven dat bij de invoering van de
blauwe zone meer gecontroleerd zal
worden. Dit zal slechts gelden voor een
kortdurende periode! Daarna geldt, als er
tijd voor is!
U begrijpt dat dit niet het beoogde
resultaat is wat de werkgroep voor ogen
had. De werkgroep ‘Parkeeroverlast
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NEE Huizum-Oost” geeft u daarom in
overweging om dit besluit met de 44
bezwaarmakers (persoonlijk) aan de
rechter voor te leggen voor een juridische
toetsing.
De werkgroep komt hiermee op het punt
dat haar opdracht is afgerond.
Enkel voor de inrichting van de blauwe
zone zal ze nog aanspreekbaar zijn.
Daarna heft de werkgroep zichzelf op.
Voor de voortgang van het project
Blauwe zone zal de verdere voortgang
overdragen worden aan het wijkpanel
Huizum-Oost.
De database met uw e-mailadressen
welke de werkgroep met uw toestemming
voor haar communicatie heeft gebruikt,
zal worden vernietigd .
Ook het contactmailadres van de
werkgroep, parkeeroverlastnee@
gmail.com zal op 1 jun 2021 worden
opgeheven.

Hoe nu verder?

Wanneer de termijn van 1 juni a.s., voor
beroep op de bezwarencommissie is
verlopen, wordt met de voorbereiding
voor de uitvoering van de blauwe zone
begonnen. De gemeente Leeuwarden
afdeling verkeer maakt dan een
uitvoeringstekening met blauwe lijntjes en
borden.
Deze wordt uitgezet bij een aannemer.
Zodra die de planning voor uitvoering
duidelijk heeft, krijgen de bewoners van
Huizum-Oost informatie. Hierin staat
uitgelegd hoe men de aanvraag van een
parkeerontheffing kan doen en de regels
voor het parkeren in de blauwe zone.
Verwacht wordt dat de uitvoering na de
zomervakantie zijn beslag zal krijgen.
Wij danken u voor het vertrouwen en uw
medewerking.
Coos Postma, Niels Everts, Pier Post,
Hans van der Wal en Piet Brouwer

In Memoriam
Levenslustig, altijd openstaand voor een praatje en
actief in het leven staand. Sociaal, door een ieder
bij alles en nog wat te willen betrekken, bijvoorbeeld
om met buurtbewoners een avond in de week te
willen gaan wandelen, leuk toch!
Echter, de meesten onder ons zullen Greta
Stoelwinder op het netvlies hebben als de gezellige
bingo-organisator van onze wijk Huizum-Oost.
Op 12 maart werden wij op de hoogte gebracht
van het plotselinge overlijden van
Greta Stoelwinder-Schotanus.
Je wordt gemist.
Husma Herne Wijkjournaal - mei 2021
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Bomen en struiken in de wijk
Euyonimus Fortunei
(Japanse Kardinaalsmuts)
De Euyonimus is een redelijk grote
familie en komt in diverse soorten en op
verschillende plaatsen van nature voor.

Las- en Montagetechniek

De Fotunei zijn soorten die ook in de
winter groen(bont) blijven.

LUCAS VAN DER MUUR

De plant kan als klimplant en als struik
voorkomen en laat zich gemakkelijk
snoeien.
Het is een sterke gemakkelijke plant die
vrij veel in onze wijk voorkomt.

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

De bontbladige soorten staan het liefst op
een zonnige plaats.
J.K.

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!

Husma Herne Wijkjournaal - mei 2021
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Voor als het straks weer kan...!
Intussen hebben zich kandidaten
aangemeld waarmee wij straks,
wanneer het weer mag en kan, verder
willen. Neemt niet weg dat mocht de
oproep aan uw aandacht zijn ontsnapt
wij u nog steeds de kans willen geven
te reageren, u bent van harte welkom.
Bent u op zoek naar:
- Een nieuwe of andere uitdaging?
- Zinvolle tijdsbesteding in een
maatschappelijke sociale
organisatie?
- en bent u innovatief?
Dan is een bestuursfunctie of een van
onze vele vrijwilligerstaken wat voor u!
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.
Taken en werkzaamheden
- 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.
16

Profiel
- 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
bestuursledengezocht@gmail.com.
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Het losloopveld voor honden
in het Abbingapark
Zo’n kleine twee jaar kom ik dagelijks
meerdere keren met mijn hond in het
Abbingapark. Een keer per dag naar
het losloopveld waar dan meerdere
hondenbaasjes met hun honden bij elkaar
komen en hun honden laten spelen.
Prachtig hoe de honden met elkaar
omgaan. Ook de baasjes hebben het
naar hun zin, sociale contacten altijd
goed en de laatste nieuwtjes uit de wijk
worden daar uitgebreid besproken.
Echter werd het veld er niet beter op.
Voor de eerste keer via een
klachtenformulier contact gehad met de
Gemeente. Het was bekend en de
bedoeling was er nieuwe banken neer
te zetten en het veld zou onderhanden
genomen worden. De twee nieuwe
banken werden inderdaad geplaatst,
maar aan het veld werd weinig gedaan.
Na weer een paar weken weer een
klachtenformulier richting de Gemeente,
met dezelfde klachten. Wegzakken in
de blubber, kortom de honden kwamen
er weg of als het varkens waren die in
de blubber gerold hadden. Nu kreeg ik
te horen dat ze er gaten in zouden gaan
rollen en zou er zand opgegooid gaan
worden, dat moet dan het meeste water
weg laten zakken.
En inderdaad werd het veld gerold en
zand aangebracht. Toen dat klaar was
leek het wel dat Leeuwarden er
een nieuw strand had bijgekregen.
Maar........, weer enkele weken later bleek
het zand een grote blubber toestand te
zijn geworden waar je letterlijk tot de

enkels in wegzakte. De hondenbaasjes
ontvluchtten het veld, het was er niet
meer te wezen.
Nu voor de derde keer een
klachtenformulier bij de Gemeente
ingediend, met een wat uitgebreider
verhaal en of ze het formulier ook bij
de wethouder willen laten brengen die
verantwoordelijk is voor de
groenvoorziening. De andere dag werd
ik al vroeg gebeld door iemand van het
groen/Gemeente die aangaf dat ze het
opnieuw hadden bekeken en nu ook tot
de conclusie waren gekomen dat het
inderdaad een troep was en dat ze nu
van plan waren drainage aan te leggen
en dat er een schelpenpad zou worden
aangelegd van ingang tot ingang. Dus
helemaal in de lengte over het veld. Maar
wanneer, dat moest nog bekeken worden.
Het waren in ieder geval hoopgevende
berichten en nu maar afwachten wanneer
het los gaat.
Op 24 februari zou ik mijn hond weer
uitlaten op het veld en tot mijn grote
verbazing waren ze op het veld
bezig met het graven van sleuven voor
drainage. Kortom, we waren aan de beurt.
Ook de contouren van het schelpenpad
werden al zichtbaar. Graafmachines,
tractoren, ze waren met groot
materieel bezig en het ging ook snel.
Al met al kunnen we gebruik gaan maken
van een vernieuwd losloopveld en
(hopelijk) droge voeten houden. Dat de
sociale contacten en de nieuwtjes weer
losbarsten. Dat de hondenbezitters met
respect voor elkaar en elkaars honden
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plezierige momenten hebben en dat het
een plezier wordt om je hond daar uit te
laten.
Ik denk niet dat ik teveel zeg, als ik
de Gemeente op deze manier bedank
namens de vele honden en
hondenbezitters die van het veld gebruik
(gaan) maken.

wij zijn

Joop Terwijn
Nog even dit: ruim wel de hondenpoep
op, want dan houden we het veld ook
schoon

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

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

OOSTERHOFF
raamdecoratie, gordijnen en zonwering

In dit wijkblad zit weer de jaarlijkse acceptgiro, waarmee we hopen op een
vrijwillige bijdrage voor ons toekomstige wijkwerk. De gemeentelijke subsidie is
zeker niet toereikend om alle kosten te dekken. Vooral nu er geen inkomsten zijn
in deze nu lang durende beperkingen door corona. Wij willen ook straks wanneer
het weer kan onze activiteiten uitvoeren. Dus steun ons!
U kunt natuurlijk ook uw bijdrage via internetbankieren overmaken op ons
bankrekeningnummer: NL80 INGB 0002905282 t.n.v. Stichting Wijkorganisatie
Huzum.

www.oosterhoffzonwering.nl

Tel.:058 289 85 40

Ouddeelstraat 2B
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Vogels in de wijk
Boomklever (Sitta europaéa)
Streeknamen: Blauw- en plakspecht,
Kladderspecht, Brabandertje,
Spechtmees, Sparrewar, Blauspjocht (Frl.).

De boomklever is ongeveer zo groot
als een huismus, met een vrij lange
spechtensnavel, gedrongen gestalte,
korte staart en poten, lange tenen. Als
aan de bomer geplakt kruipen de vogels
even gemakkelijk omhoog als omlaag
en “kleeft” zelf tegen de onderzijde van
dikke takken. Ondertussen feilloos de
bast inspecterend op rupsen, spinnetjes,
larven en insecten. Een boomklever
gebruikt zijn dunne snavel om insecten
uit de bast van een boom te kunnen
halen. De herfst- en winterkost bestaat
voornamelijk uit beukennootjes en
zaden van dennenkegels. Hij eet ook
graag zonnebloempitten en hazelnoten.
Hazelnoten klemt hij tussen spleten en
hakt ze dan open.

samen met mezen rondzwerft. In hun
leefgebied kunnen ze op voertafels bij
woningen gezien worden.
Boomklevers zijn holenbroeders. Soms
levert een oude, doorleefde boom hen
een natuurlijke nestholte. Een oud
spechtennest of een nestkast kan ook
een goede broedplek zijn. Boomklevers
metselen de toegang tot hun nest met
modder of leem dicht totdat de ingang de
gewenste omvang heeft.
De roep is: “sit”, of, “twet” en “twet” en
“twet-twet-twet”. In het voorjaar fluit hij
heel mooi en luid: “tuu-tuu-tuu…”(lijkt op
het fluiten van mensen). Ook horen we
een snel: “watsj-watsj-watsj-…”.
Helpende hand
Boomklevers zijn honkvast, maar de
jongen zwerven uit en zoeken een nieuw
territorium. Een groene buurt met oude
bomen maakt dus de kans ontdekt te
worden. Of ze in Leeuwarden ook gespot
zijn is ons niet bekend. Wij hebben ze
hier nog niet gezien, maar wel meer
in de zuidoostelijke Friese wouden bij
Appelscha en Oosterwolde. Maar wie
weet komen ze ook hier naar de stad toe.
Dus opletten in onze mooie oude parkjes.

Vrij algemene broedvogel in het oosten
en zuiden van ons land. Ook in de
duinstreek, waar hoge bomen staan
(loofbossen). Maar ook in bossen, parken
en wijken waar oude bomen staan,
kunnen we de boomklever verwachten.
Het is een standvogel die ’s winters
20
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Met een geschikte nestkast is alvast in
een huisvesting voorzien. Laat dus indien
mogelijk dode bomen (gedeeltelijk) staan.
In rottend hout floreert het insectenleven
en dat is weer “tafeltje-dekje” voor de
boomklever. In de winter verwennen we
boomklevers ook met vogelpindakaas,
ongezouten (dop)pinda’s, vetbollen,
zonnepitten. Op een rustige plaats in de
tuin maak je in de stam van een dode
boom of een houten paal wat gaten en
smeer daarin vet met zaden of pindakaas.
Dit oefent een onweerstaanbare kracht uit
op boomklevers.
TIPS en TOPS van de Vogelbescherming
en/of de Gemeente Leeuwarden.
Waarom worden vogels niet opgegeten
als ze slapen?
Vogels slapen minder diep dan mensen.
Zo blijven ze in hun slaap alert. Ze
kunnen dan snel wegvliegen bij
gevaar (bijvoorbeeld een sperwer of
marter). Vogels kennen wel een diepe
droomslaap, maar alleen in een kort
deel van de slaaptijd. Daarnaast slapen
veel vogels half. De ene helft van de
hersenen slaapt en de andere helft is
wakker. Een oog is dan open, zodat
ze toch waakzaam blijven. Er zijn ook
vogels zoals spreeuwen, kauwtjes en
halsbandparkieten, die ’s winters in grote
groepen slapen om veiliger te zijn tegen
roofdieren. Met z’n allen zie je de vijanden
tenslotte eerder aankomen. De vogels die
aan de binnenkant van de groep zitten,
kunnen dan wel diep slapen, omdat
de groepsgenoten aan de buitenkant
opletten.

plekje uitkiezen in je tuin. We noemen dit
een overhoekje. In de natuur wordt niets
aangeharkt of afgevoerd. Overhoekje is
een term uit de landbouw, hier wordt niets
gedaan, de machine kan er niet bij. Het
zijn de plekken waar de mooiste planten
kunnen groeien, doordat je ze vergeet. Je
kunt er zelfs nog wat zaadjes van wilde
planten in uitstrooien. Een stukje jungle in
de tuin. Doen, verrassend en interessant.
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing en
Harry van der Velde
Bronnen:
- Tuinvogelwijzer
Vogelbescherming Nederland
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse

Wat kunt u in het voorjaar doen om uw
tuin vogelvriendelijk te maken?
Ziet uw tuin er al weer groen uit en zijn
er ook plekjes waar u minder komt en
weinig onderhoud pleegt of kun je zo’n
Husma Herne Wijkjournaal - mei 2021
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Zondag 23 mei 2021
Voor vakmanschap en veiligheid, de Huzumer in jou huus!

Pinksteren

- 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?

Peter Hoogland

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

Coaching

Intuïtief systemisch coach
Familieopstellingen

Mail: info@peterhoogland.frl

Individuele coaching

Web: www.peterhoogland.frl

Organisatieopstellingen

Telefoon: 06 50959737

058-2887713

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

Dan zal ik de Vader vragen jullie
een andere pleitbezorger te geven,
die altijd bij je zal zijn.
Johannes 14:16

Laat je in inspireren en volg op zondag
de online diensten van de Bethelkerk
(Huizumerlaan 102). Om 9.30 uur begint
de live dienst vanuit de kerk.
youtube.com/cgkleeuwarden

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
Stenen schilderen...

en verstoppen...
Waar kan je de stenen verstoppen?
Dat kan natuurlijk overal, maar het
leukste is het als je de beschilderde
stenen neerlegt op een plek waar veel
kinderen komen natuurlijk. Dat kan
bij een speeltuin zijn, maar ook in
het centrum of in het bos. Of gewoon
ergens in de wijk (liefst niet bij dat
ene paaltje waar alle honden tegenaan
pissen, dat is dan weer jammer).

Hoe kan je de stenen en keien
schilderen?
De bedoeling is dat je de stenen en
keien beschildert of ze met stift
bewerkt. In ieder geval op zo’n manier
dat de verf en de stift blijft zitten in
de regen. Je kan dit als volgt doen:
• Zoek stenen buiten
• Was de stenen en laat ze drogen
• Beschilder de stenen
• Spuit er een doorzichtige lak/vernis
overheen
• Maak een wandeling en drop de stenen
ergens
• Neem nieuwe stenen mee om weer
te beschilderen en deze verslavende
activiteit met je kinderen voort te
zetten
Welke materialen kan je goed
gebruiken voor het schilderen van de
stenen?

Wat doe je met de stenen als je er
een gevonden hebt?
Het idee is dat je dat zelf bepaalt.
De een laat de gevonden stenen liggen
(en maakt er bijvoorbeeld alleen een
foto van) en de ander vind de steen zo
mooi dat ze hem mee naar huis nemen.
Daar ben je vrij in. Het idee van deze
activiteit is dat kinderen lekker bezig
zijn, en dat je een ander blij maakt. Of
dat nu is met een tijdelijke glimlach,
of dat iemand de steen permanent
meeneem, dat is allemaal ok.
Door heel Nederland heen duiken
stenen op die geschilderd zijn. Er
zijn kinderen die vol aan de bak gaan
met schilderen, maar er zijn ook
genoeg volwassenen die aan het stenen
schilderen slaan. Lekker even verstand
op nul en creatief zijn, helemaal geen
slecht idee.

De acryl verf van de Xenos werkt
uitstekend en is prima betaalbaar.
Vernissen van de geschilderde steen
kan heel makkelijk met een blanke lak
uit spuitbus of bijvoorbeeld aflakken
met blanke lak spray van de Aldi
24

Husma Herne Wijkjournaal - mei 2021

Tante Rozet
Zij:
zeg, heb jij al een iemand gevonden die jouw hondje een gouden mandje wil geven?
Hij:
nee, ben nog steeds op zoek.
Zij:
ik heb er over nagedacht en moet steeds aan Brenda denken.
Hij:
nou jaaa, hoe kom je nou aan Brenda
Zij:
tsja leuke meid en ik vind ze gewoon bij elkaar passen.
Hij:
ik zal haar eens vragen. Maar, weet jij eigenlijk hoe mijn kat heet?
Zij:
jouw kat? Nee, geen idee.
Hij:
die heet Brenda
Zij:
neeee...echt? Wat grappig, dat wist ik niet.
Hij:
weet je trouwens dat Brenda zwanger is?
Zij: dat méén je niet.
Hij:
ja echt en ze is best al ver.
Zij:
nou ja zeg, ik wist niet eens dat ze een vriend had.
Hij:
ja, wel meer dan 1.
Zij:
dat méén je niet. Weet ze dan wel wie de vader is?
Hij:
nou, dat denk ik niet?
Zij:
gos, ik ben in shock, dat had ik nooit van haar gedacht...
Hij:...ik heb het over mijn kat hè...
Zij:
oooooooooh

😂😂😂
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Colofon

Expert Tromp
staat altijd voor je klaar!

Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Zaalverhuur

Johan ter Haar
vacant
Sandra Eyzenga
Rika Kooistra

058-2880489

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

058-2121171
06-55138689

Stichting Wijkorganisatie Huzum
Huizumerlaan 146-A, 8934 BL Leeuwarden
Bankrekening (IBAN): NL80 INGB 000 290 52 82
Internet: www.husmaherne.com
Alarmcentrale politie 0900-8844
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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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