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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

Van de voorzitter
Voor u ligt alweer het tweede exemplaar 
van het wijkjournaal uit 2022. Uiteraard 
weet ik niet hoe u er in staat, maar het 
lijkt als we corona haast allemaal zijn 
vergeten. De wereld is weer als voorheen, 
met uiteraard een kanttekening, mocht 
u dit het lezen en u bent uw dierbare 
verloren tegen de strijd van het virus. Dan 
kan ik mij heel goed voorstellen dat het 
voor u anders is.

Persoonlijk ben ik wel blij dat het 
weer lente is. In het algemeen hogere 
temperaturen en mensen zijn vaak 
blijer als de zon schijnt. Bovendien lijkt 
het er op dat we qua activiteiten ook 
weer los kunnen na de zomervakantie. 
Echter zijn er voor het organiseren van 
activiteiten veel mensen nodig. Op dit 
moment kunnen we zeker nog een aantal 
vrijwilligers gebruiken hiervoor. 

Lijkt het je wat, of zou je een stap verder 
willen gaan door bijvoorbeeld deel te 
nemen in het bestuur?

Stuur dan snel je reactie of idee naar 
bestuursledengezocht@gmail.com. 
We nemen dan op korte termijn contact 
met je op. Onze voorkeur gaat qua 
deelname in het bestuur 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. Uiteraard mag u altijd 
uw idee mailen, wat uw leeftijd ook is. 

Hopelijk zien wij elkaar dan in het nieuwe 
seizoen weer en ………

Voor nu zou ik in ieder geval tegen 
iedereen zeggen: denk allen goed om 
elkaar en probeer gezond te blijven en 
hopelijk zien we elkaar op korte 
termijn weer in ons wijkgebouw.

Rest mij als vicevoorzitter een ieder veel 
leesplezier toe en tot de volgende keer. 

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Het bestuur is druk bezig het wijkgebouw 
opnieuw te laten voorzien van een 
nieuwe muurschildering, zoals voorheen 
(foto) ook een was aangebracht op de 
voorgevel van het wijkcentrum.
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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?
De komende maanden zijn er in de Dorpskerk weer mooie 
concerten, interessante lezingen en een expositie. 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.

Een selectie van de geplande evenementen

VIER BIJZONDERE EVENEMENTEN 
IN JULI ALS ONDERDEEL VAN 
‘STADSOASE HUIZUM’ 
In de zomermaand juli staat de Dorpskerk 
Huizum elke zaterdagmiddag vanaf 13:30 
uur open voor het publiek. Bovendien 
kunt u dan genieten van een prachtig 
programma als onderdeel van het 
cultuurproject StadsOASE HUIZUM. Hier 
leest u om welke vier evenementen het 
gaat. 

Opening EXPOSITIE ‘Onderweg naar 
Arcadia’ van David van Kampen 
2 juli om 14:00 uur 
Beeldend kunstenaar David van 
Kampen is in Leeuwarden geboren. Hij 
exposeert in de Dorpskerk Huizum met de 
tentoonstelling ‘Onderweg naar Arcadia’. 
Het betreft werk over vluchtelingen, 
een wegens de oorlog in Oekraine zeer 
actueel thema. Bij de opening belicht 
Evert Duintjer Tebbens zowel leven en 
werk van David van Kampen als het 
thema vluchtelingen. Organist Jelle 
Rollema verzorgt een muzikale bijdrage. 
Een glaasje toe staat voor de gasten 
klaar. Van Kampen maakte naast ‘de 
handenklappende veehouders’ ook 
het beeld De Tuinder in Huizum. Voor 
liefhebbers is een replica beschikbaar. 

POEZIEmanifestatie  ‘Bomen over 
bomen’, op het kerkhof bij de 
Dorpskerk Huizum,  
zaterdag 9 juli 2022 om 14.00 uur 
Bomen kunnen als metafoor dienen 
voor de natuur in het algemeen. Naast 
de mooiste gedichten daarover in de 
Nederlandse literatuur is veel nieuw 
werk te beluisteren van dichterscollectief 
Maandagdichters en o.a. van Atze 
van Wieren. Deze schreef al eens een 
bekroond gedicht over bomen. De setting 
op het kerkhof maakt van deze gratis 
toegankelijke manifestatie een unieke, bij 
Arcadia passende belevenis. 

LEZING over dr. Jacob Botke door 
Harry Wijnandts,  
zaterdag 16 juli 2022 om 15.00 uur  
Harry Wijnandts, oud-directeur van het 
Natuurmuseum Fryslân, zal op 16 juli 
a.s. op het kerkhof een lezing houden 
over dr. Jacob Botke (1877–1939). Botke 
was bioloog en hij was mede-oprichter 
van it Fryske Gea en schreef exact 100 
jaar geleden het toenmalige, meermaals 
herdrukte standaardwerk ‘Fen Fryslâns 
Groun’. Hoe zou hij tegen het huidige 
Friese landschap hebben aangekeken? 
Botke is in Huizum geboren (1877) maar 
ligt ook op een prominente plek in Huizum 

begraven. Na de lezing worden bij zijn 
graf bloemen gelegd. 

VOORDRACHT ‘Uitgesteld Geluk’, 
als onderdeel van ‘100 paradijselijke 
tuinen’, 
zaterdag 23 juli 2022 om 15.30 uur  
‘Uitgesteld Geluk’ is onderdeel van 
het City of Literatureproject ‘100 
paradijselijke tuinen’: op al die plaatsen 
wordt gedurende 100 dagen steeds een 
verhaal over Uitgesteld Geluk verteld. 
Op het Huizumer kerkhof, een wel heel 
opmerkelijke ‘paradijselijke tuin’, draagt 
Ate de Jong het voor deze gelegenheid 
geschreven verhaal ‘Verzoening van een 
stad’ van de bekende schrijver Gerbrand 
Bakker voor.  

De toegang tot alle evenementen is 
gratis.  Buitenevenementen gaan bij 
regen naar de kerk. 
Gratis parkeren is mogelijk op het terrein 
tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).   
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 

Van 2 juli tot en met 10 september 2022, 
elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 
uur:
‘Tsjerkepaad’ en de expositie 
‘Onderweg naar Arcadia’ van David 
van Kampen
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 vermelde  
zaterdagmiddagen van harte welkom. 
Deze zomer exposeert de beeldend 
kunstenaar David van Kampen in de 
Dorpskerk. 
De opening van de expositie zal - tegelijk 
met de start van ‘Tsjerkepaad 2022’ - op 
2 juli 2022 plaatsvinden. 

David van Kampen werd geboren in 
Leeuwarden. Aan de Gerrit Rietveld 
Academie te Amsterdam volgde hij 
de opleidingen tot beeldhouwer en 
tot kunstschilder. In Leeuwarden 
kennen we van hem het beeld van de 
handenklappende veehouders.
Stond dit beeld oorspronkelijk aan de 
Lange Markstraat, binnenkort krijgt het 
een plaats bij de Prins Hendrikbrug. Niet 
minder bekend werd hij met het beeld De 
Tuinder bij de Huizumer brug. 



Husma Herne Wijkjournaal - mei 2022 Husma Herne Wijkjournaal - mei 20228 9

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

In vele van zijn schilderijen is de beeldhouwer te vinden. Denk bijv. aan de schilderijen 
die hij maakte van het Wad, alle met reliëf. Dit zijn de schilderijen waarmee hij veel 
bekendheid kreeg. Maar er zijn ook andere.
Geraakt door alle ellende in Midden-Europa in de jaren negentig maakte hij werken die 
niet bekend raakten. Ze werden zelfs nog nooit geëxposeerd.
Maar nu zich helaas dezelfde ellende voordoet is het tijd de werken alsnog te 
exposeren. De titel “ Onderweg naar Arcadia” spreekt voor zich. Indrukwekkende 
beelden van vluchtelingen.
 
De expositie ‘Onderweg naar Arcardia’ wordt mede mogelijk gemaakt door 

                    Assurantiën  De toegang is gratis. U bent van harte welkom. 

Meer informatie op:
https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum. 

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

De prunus (sierappel) volop in bloei bij de Heldoornbank in Huizum-Dorp. Meer over 
deze bank in het volgende nummer van het Wijkjournaal.
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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

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

Uw advertentie in dit blad? 
Dat kan!

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost

en volledig in kleur!
Voor informatie:

husmaherne@gmail.com
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Cultureel Podium Dorpskerk Huizum gaat weer los, na de stilte vanwege Corona.
Veel mooie concerten, interessante exposities en boeiende lezingen zijn er opnieuw 
weer te horen en te zien.

Altijd al willen werken bij ons als vrijwilliger en zelf bepalen hoeveel uur per week je 
dit wilt doen? Dat kan nu. Wij bieden je een dynamische werkomgeving binnen een 
enthousiaste groep vrijwilligers.

Met hen schep je ook de voorwaarden om deze culturele activiteiten in dit oudste (!) 
monument van de stad te realiseren. En dat in een prettige sfeer, niet zelden met een 
leuke ‘nazit’.

Wij zoeken voor werk in de kerk:
 technisch handige vrijwilligers die helpen bij de inrichting van de kerk ter 
 voorbereiding van onze activiteiten en eenvoudige technische ondersteuning 
 kunnen bieden tijdens optredens (bijv. aansluiten/klaarzetten microfoon) 
 vrijwilligers die koffie/thee aan de gasten schenken tijdens de pauzes van onze 
 evenementen 

Werk je liever vanuit huis? 
 wij zoeken een efficiënte vrijwilliger voor het bijhouden van de dorpskerkagenda 
 waarin de evenementen gepland staan. Als ‘visitekaartje’ van ons culturele podium
 beantwoord je aanvragen voor het huren van de kerk (concerten, huwelijken 
 e.d.) en werk je samen met een collega, zodat je je beschikbaarheid met haar kunt 
 afstemmen.

Ben jij die vrijwilliger die wij zoeken? Maak het verschil, bied je aan of kom eens praten! 
Reageer vrijblijvend vóór 31 mei 2022

Ingrid Halfhide 
coördinatie vrijwilligers
06 36173716
ingridhalfhide@gmail.com 
dorpskerkhuizum@gmail.com 

Vrijwilligers gezocht
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HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN

In dit wijkblad zit dit keer niet de gebruikelijke jaarlijkse acceptgiro, omdat deze 
niet of nauwelijks meer wordt gebruikt. We hopen natuurlijk wel 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 waren 
gedurende de lang durende beperkingen door corona. Wij willen ook in het nieuwe 
seizoen wanneer het weer kan onze activiteiten uitvoeren. Dus steun ons!
U kunt uw bijdrage via internetbankieren overmaken op ons bankrekeningnummer: 
NL80 INGB 0002905282 t.n.v. Stichting Wijkorganisatie Huzum.

DRIE OPROEPEN VOOR WIJKBEWONERS 
 
De Dorpskerk Huizum heeft het cultuurprogramma stadsOASE Huizum ontwikkeld, 
dat tegelijk een onderdeel is van Arcadia. Dat programma bestaat uit diverse 
evenementen, zie elders in dit nummer. Los daarvan organiseert de Dorpskerk in 
samenwerking met de wijkvereniging ook enkele op de bewoners gerichte acties. 
Daarvoor doen wij gezamenlijk een drietal oproepen. 
 

1. Stuur verhalen of foto’s die doen herinneren aan de Huizumer ijsbaan 
naar dorpskerkhuizum@gmail.com (voor 1 juni). De ijsbaan van ijsclub 
Tjallinga lag naast de begraafplaats. Nu wonen de kermisexploitanten er met 
veel plezier. Lees op www.dorpskerkhuizum.nl wat er vervolgens met de foto’s 
(expositie) of verhalen (bundelen) gebeurt. 

 

     
 

2. Actie ‘tegels wippen’. Het vergroenen van (voor)tuinen heeft voordelen: goed voor 
het milieu, minder wateroverlast, verkoeling in hete zomers. De gemeente subsidieert 
het onttegelen tot € 150,-. Doet u mee? Maak dan een foto van voor en na de actie 
en stuur die voor 1 juli naar dorpskerkhuizum@gmail.com. De drie mooiste 
verbeteracties van ‘Heel Huizum wipt’ krijgen een leuke prijs van de Dorpskerk. De 
gemeente ondersteunt dit actief (zie voor hoe de website van de Dorpskerk). 
 

3. Schoonmaakactie Abbingapark. Op zaterdag 2 juli gaan wijkbewoners om 12:30 u. 
een uurtje zwerfval en losslingerende takken in het park opruimen. Zo leer je elkaar 
op een andere manier kennen. En: daarna krijgen alle deelnemers in de Dorpskerk 
koffie en wat lekkers. Wie wil kan daarna om 14:00 u. de opening van de expositie 
‘Onderweg naar Arcadia’ (David van Kampen maakte ook het Huizumer 
tuindersbeeld; een replica is te koop) meemaken. Verzamelplek: ingang park aan de 
Pasveerweg. 

 
Kortom: drie mooie mienskipsacties. We hopen op uw medewerking! 
Peter de Haan, voorzitter Dorpskerk Huizum (06-11592427) 

 

Drie oproepen voor wijkbewoners
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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

www.sinnekinderopvang.nl

Kinderopvang 
in Leeuwarden 

Komen jullie snel een kijkje nemen?

Afspraak maken kan via; 
                   058 267 28 50

Het MCL staat als ziekenhuis midden in 
de wijk Huizum-Oost. Dit betekent dat 
we over en weer met elkaar te maken 
hebben en elkaar ook nodig hebben, 
of het nu gaat om nieuwbouw of de 
aanrijroutes van ambulances.

Omdat wij graag een goede buur willen 
zijn, willen we iets terugdoen voor de 
wijk. Dat willen we doen in de vorm 
van een grote muurschildering op de 
zijwand van de oude zusterflat aan de 
Borniastraat. Hiervoor werken we samen 
met de kunstenaars van Writer’s Block 
Leeuwarden die de afgelopen jaren 
al op veel plekken in de stad mooie 
muurschilderingen hebben gemaakt.

We doen dit uiteraard in nauwe 
samenwerking met de wijkorganisatie. 
We willen dat er een kunstwerk (ongeveer 
180 vierkante meter groot) komt dat 
ook past bij de wijk. Dat betekent dat de 
keuze van het thema voor het kunstwerk 

en de kunstenaar door het wijkpanel en 
bewoners die er over willen meedenken, 
wordt gemaakt.   

Gerard Akkerman,
Hoofd communicatie MCL

Mocht u een thema in gedachten hebben 
wat wellicht inspritatie biedt voor de 
kunstenaars: de wijkorganisatie houdt 
zich graag aanbevolen voor ideeën uit 
de wijk. Geef uw thema of idee vóór 
1 juni aan ons door via onderstaand 
e-mailadres, dan nemen wij het mee in 
de verdere selectie.  Medio juni zullen 
de geselecteerde thema’s voorgelegd 
worden aan buurtbewoners van de 
Boniastraat.

Koos Kaspers
Voorzitter wijkorganisatie Huzum
koos@kaspe.rs

Muurschildering op oude zusterflat MCL

Zusterflat, met fictieve afbeelding
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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

17

Bomen en struiken in de wijk
Viburnum Carlcephalum
Deze Viburnum is een dankbare winterharde 
struik die het in ons klimaat erg goed doet.

Hij komt voor in vele soorten en komt veel 
voor in onze tuinen.

De bloeitijd is april / mei 
met witte bolvormige 
bloemen.

Dit soort heeft in het najaar 
een rode herfstkleur.

Hij staat het liefst op een 
zonnig plaatsje of 
halfschaduw.

De foto’s zijn gemaakt in de 
Huizumerlaan.

J.K.
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Woensdagavond 11 mei vond 
in wijkgebouw Husma Herne de 
jaarvergadering 2022 plaats van de 
Stichting Wijkorganisatie Huzum. De 
vergadering werd bezocht door een 
vijftiental belangstellenden, waarschijnlijk 
was de thuiswedstrijd van Cambuur debet 
aan de matige opkomst.

Bij de opening door scheidend voorzitter 
Johan ter Haar werd stilgestaan bij het 
overlijden van twee bestuursleden in 
de afgelopen coronaperiode, namelijk 
de heren Jelle Hoekema en Harm van 
Eijck. Hierna werd de voorzittershamer 
overgedragen aan Koos Kaspers, 
die op zijn beurt Johan ter Haar 
bedankte voor zijn werkzaamheden 
als voorzitter van de wijkorganisatie en 
het wijkpanel gedurende een periode 
van maar liefst vijftien jaar. Johan blijft 
wel als penningmeester verbonden 
aan de wijkorganisatie. Aftredend was 
bestuurslid Sandra Eyzenga, die al 
geruime tijd niet in de wijk woonachtig is. 
Toetredend lid van het bestuur is Willem 
Kooistra. Voorzitter Kaspers nodigde de 
aanwezigen uit naar voren te treden om 
de openstaande vacature van secretaris 
te vervullen. Hier werd door de zaal 
vooralsnog geen gehoor aan gegeven, 
reden om de oproep te doen eventueel 
geïnteresseerden zich te melden bij het 
bestuur.

Er is een nieuwe domeinnaam vastgelegd 
voor onze wijkorganisatie, te weten  
www.huizum-oost.nl. Er wordt verwacht 
over niet al te lange tijd een volledig 
nieuwe, actuele website te publiceren 
waarop alle zaken van de wijkorganisatie 
aan bod zullen komen. Het bestuur is 
nog op zoek naar iemand die de redactie 
hiervoor op zich wil nemen.

Na het financieel verslag van de 
penningmeester werd er aandacht 
besteed aan de bestedingsdoelen van 
de wijkorganisatie. Er werd nadrukkelijk 
aan de wijkbewoners gevraagd met 
initiatieven te komen die het woonklimaat 
in onze wijk ten goede komen. Er is 
hiervoor een ruim budget beschikbaar.

In de rondvraag kreeg Bonny Veenstra, 
projectleider Operatie Steenbreek van de 
gemeente Leeuwarden, het woord over 
de Operatie Steenbreek in de gemeente 
Leeuwarden, en wel in het bijzonder in 
de wijk Huizum-Oost. Meer hierover in 
haar artikel elders in dit nummer van het 
Wijkjournaal.

Na de pauze werd door de voorzitter 
het kunstproject MCL Borniastraat 
geïntroduceerd, waarbij inwoners van 
Huizum-Oost nadrukkelijk worden 
uitgenodigd met ideeën hieromtrent te 
komen. Het betreft een muurschildering 
op de zijgevel van het voormalige 
zusterhuis van het MCL. Ook hierover is 
meer te lezen in dit Wijkjournaal.

Er was door het bestuur gerekend op de 
aanwezigheid van ambtenaren van de 
gemeente Leeuwarden om uitleg te geven 
aan de plannen voor herinrichting van de 
Huizumerlaan en de Tijnjedijk, maar men 
was blijkbaar nog niet klaar betreffende 
informatie te geven. Er zal in ieder geval 
een informatieavond voor de wijk worden 
belegd zodra er meer duidelijkheid over 
betreffende plannen beschikbaar is. Het is 
de bedoeling dat reeds in het voorjaar van 
2023 de werkzaamheden van start zullen 
gaan. Bewoners zullen tijdig worden 
geïnformeerd over de exacte datum van 
de te houden informatieavond.

H.Z.

Verslag jaarvergadering 2022
Onze leefomgeving verandert in een snel tempo. Plant- en diersoorten verdwijnen en 
levende systemen raken verstoord. Daarom helpt elke vierkante meter steen die wordt 
vervangen door groen. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de 
stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine 
dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich 
prettiger en gezonder.

Stichting Steenbreek doet dit samen met een verscheidenheid aan organisaties. 
Waaronder gemeente Leeuwarden. Al vanaf 2018 worden er elk jaar vijf wijken 
betrokken bij een tegel eruit, plant erin actie. Samen met bewoners hebben we al vele 
mooie projecten uitgevoerd. In 2019 waren we al eens eerder in Huizum-Oost (foto 
hieronder, Doniastraat) en omdat dit zo’n grote wijk is zijn we er dit jaar weer. 

De verwachting is in juni/ juli een dag te plannen waarin we planten uitdelen voor een 
tegel uit je tuin! 

Maar wel graag met input van jullie. Heb je een idee voor vergroenen in je wijk? Wil 
je op de Steenbreekdag een andere activiteit uitvoeren? Wil je op een andere manier 
helpen organiseren? Laat dit weten aan B. Veenstra op 
groenleeft@leeuwarden.nl 

Het hele jaar door zijn er trouwens subsidies te krijgen voor het slim omgaan met 
regenwater in je tuin. Kijk daarvoor op de site leeuwarden.nl en zoek op ‘slim omgaan 
met regenwater’ en ‘vergroening tuinen’. 

Daarom Steenbreek
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Vogels in de wijk
De Goudvink 
(Pyrrhula pyrrhula europoea)

Streeknamen: Bloed- en bodvink, 
Goudfink (Frl) Botter (Znd).

Een wat plompe vink met brede nek. 
Zowel het mannetje als het vrouwtje 
heeft een zwarte kap. Het mannetje 
heeft opvallende helder roodroze buik en 
wangen. Het vrouwtje is onopvallender 
beigegrijs gekleurd. Beide hebben een 
donkere staart, een witte stuit en vleugels 
met opvallende witte vleugelstreep. 
De jeugdvorm als vrouwtje, maar met 
grijsbruine kop, zonder de zwarte kopkap.
                                                                                                                               
Waar bomen zijn, leven vinken! We 
komen ze tegen in het bos, maar ze 
voelen zich net zo thuis in hagen, 
houtwallen, boomsingels, tuinen en 
parken. De vink heeft een korte, zware, 
dikke, zwarte snavel voor zaden. 
Daarnaast eten ze noten, vooral die 
van de beuk, en zachte plantendelen 
zoals bladknoppen. In het broedseizoen 
leven ze van rupsen, insecten en andere 
ongewervelden. Ook de jongen worden 
hiermee gevoerd. Het vrouwtje maakt een 
los komvormig nest van veren, gras en 
mos.

De vink legt van mei tot juli 4-5 
lichtblauwe eieren, met violetbruine 
stipjes en een krans van zwartbruine 
vlekjes. Er zijn twee broedsels per jaar. 
Hij nestelt vaak in bomen o.a. naaldhout, 
dichte struiken en heggen, maar ook wel 
in klimplanten tegen de muur van een 
huis. De roept is fluitend een zacht: “tju”. 
De zang is onbeduidend, druk en hees. 
Karakteristiek is de witte stuit en een 
vleugelstreep. Geen andere vogel met 
rode onderzijde heeft een witte stuit. 

Helpende hand
Een tuin met meerdere struiken en bomen 
als beuk, berk, els, en groenblijvers is al 
snel een ideale vinkentuin. Beukennootjes 
zijn in het najaar en winter stapelvoedsel. 
Ook zaadhoudende planten als 
kaardenbol, distel en zonnebloem trekken 
in het najaar en winter vinken aan. 
De vogels zijn weliswaar  zelf niet zo 
behendig om de zaden uit de planten te 
plukken, maar de eenmaal op de grond 
gevallen zaden weten ze goed te vinden. 

WEETJES, TIPS en TOPS 
van de Vogelbescherming 

Vragen over snoeien
Vragen over snoeien van groen tijdens 
het broedseizoen. Mensen maken zich 
zorgen om de vogels die in bomen en 
struiken leven en vragen wat ze mogen 
doen. Snoeien tijdens het broedseizoen 
is niet verboden, maar het verstoren 
van vogelnesten is dat wel. De meeste 
vogels maken hun nesten zo dat ze niet 
opvallen, bijvoorbeeld ver verstopt in de 
struiken. Neem bij snoeiwerkzaamheden 
in uw buurt contact op met de gemeente 
en vraag hoe zij rekening houden 
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met broedende vogels en de Wet 
natuurbescherming. Ziet u dat er tijdens 
werkzaamheden een nest verstoord 
wordt, neem dat direct contact op met 
de politie 0900-8844 en vraag naar het 
Regionale Milieuteam. Vogels broeden 
overigens niet alleen in mei: sommige 
soorten zoals pimpelmezen broeden al 
eind maart. Veel soorten hebben ook 
meerdere legsels. Het broedseizoen loopt 
door tot diep in de zomer.

Aan alles komt een eind! 
Zo ook aan ons vrijwilligerswerk 
als tuinvogelconsulenten van 
Leeuwarden. 
We zijn vijf jaar vrijwilliger geweest bij de 
vogelbescherming en hebben dit met veel 
plezier gedaan. In deze periode hebben 
we voor dertig tuinen een advies met een 
vlekkenplan gemaakt. Daarnaast is het 
boomspiegel-project aan de Verlengde 
Schrans opgestart en wordt door ons met 
hulp van buurtbewoners onderhouden. 
Wij, veel voorbijgangers en aanwonenden 
genieten ervan. De artikelen hierover en 
ook de “Vogels in de wijk” artikelen in 
Husma Herne hebben we met veel plezier 
verzorgd. Daarnaast hebben we nog een 
aantal presentaties over vogels in de tuin 
gegeven. We bedanken het bestuur van 
de wijk Huizum-Oost dat we elke keer 
weer de ruimte kregen om onze artikelen 
te plaatsen. We hopen dat we op deze 
manier een kleine bijdrage konden 
leveren aan een beter leefklimaat en zorg 
voor vogels in onze wijk en stad.

Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing en 
Harry van der Velde

Bronnen:                                                                                                                                              
- Tuinvogelwijzer en  
   winternummer “Vogels” van  
   Vogelbescherming Nederland                                                                                                        
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse                                                                                                                                          
- Vogels, lente nummer 02/2022

Wij willen Dieuwke en Harry heel 
hartelijk bedanken voor de vele mooie 
artikelen die zij de afgelopen jaren 
hebben bijgedragen aan de rubriek 
‘Vogels in de wijk’ in ons Wijkjournaal. 
We zijn ervan overtuigd dat hun 
rubriek heeft bijgedragen aan de 
bewustwording van de aanwezigheid 
van en de zorg voor de vogels in onze 
wijk.

De redactie
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- 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

cgkleeuwarden.nl/bbb

Buurten Bij Bethel

Zin in een praatje? Andere 
mensen ontmoeten?  Een kopje 
koffi e of thee?
U bent van harte welkom aan de 
Huizumerlaan 102. Onze deuren zijn iedere 
dinsdag open van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Laat je in inspireren tijdens de dienst. Je 
bent van harte welkom in de Bethelkerk 
(Huizumerlaan 102). De dienst begint om  
9.30 uur. Of kijk online mee:

youtube.com/cgkleeuwarden 

Zondag 5 juni 2022

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

Pinksteren

cgkleeuwarden.nl
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Voor de kinderen
TIJD VOOR FRUIT!
Aardbeien zijn niet alleen lekker 
om te eten, ze zijn ook leuk om 
te knutselen!

Wat heb je nodig?
Rode ballonnen, gele, ronde stickertjes, 
groen crêpepapier, touw of lint, lijm en 
een schaar.

Hoe maak je de aardbeien?
Blaas de ballon op, maak een knoopje in 
het uiteinde en bind hier een touwtje 
of stukje lint aan. Hier kun je de ballon 
straks aan ophangen. Daarna beplak je 
de ballon met de gele stickertjes. Dit 
zijn de pitjes van de aardbei.

Nu ga je het kroontje maken. Knip een 
reep crêpepapier van ongeveer 5 cm 
breed. Smeer het knoopje van de ballon 

en een strook van een paar centimeter 
daaromheen in met lijm. Wikkel de 
reep crêpepapier daaromheen. Tussen 
de lagen doe je een paar druppeltjes 
lijm om te zorgen dat de lagen blijven 
plakken. Zorg er wel voor dat de randen 
vrij blijven. Tot slot knip je puntjes uit 
de randen van het crêpepapier, zodat 
er 'blaadjes' ontstaan. Nu heb je een 
aardbei met een kroontje.

BLOEMEN MAKEN JE DAG
Een vaasje bloemen staat altijd 
gezellig op tafel. Leuk voor jezelf, 
maar ook om weg te geven.

Wat heb je nodig?
Een flesje (glas of plastic maakt niet 
uit), buigrietjes, papier, potlood, 
schaar, stickertjes (neem stickertjes 
die je mooi vindt) en stiften.

Hoe ga je te werk?
Beplak het flesje met stickertjes. 
Teken met potlood een aantal bloemen 
op papier. Kleur deze met vrolijke 
kleuren in en knip ze uit.

Maak in het midden van iedere bloem 
een gaatje en steek daar het rietje 
doorheen met het buiggedeelte 
boven. Laat het rietje een stukje door 
de bloem heen steken en buig het 
rietje een beetje. Knip de rietjes op 
verschillende hoogtes af. 

Zet tot slot de bloemen in de vaas. 
Vrolijk toch?

Tante Rozet
Elke ochtend, zodra ik de slaapkamerdeur 
open, hoor ik hem. Ik duik de badkamer 
in en als ik rond 6.30 uur naar beneden 
loop, hoor ik hem weer. Hij maakt van 
mijn ochtenden een goede start en daar 
hou ik van. Eenmaal in de woonkamer is 
het nog koud en donker. Ik geef de hond 
een aai over zijn warme koppie, hij kijkt 
me aan alsof hij zich afvraagt wat ik zo 
vroeg beneden doe. Als ik de gordijnen 
open trek, zie ik hem zitten. Hij zit in weer 
en wind op een tak in ons appelboompje 
en zingt het hoogste lied, Mèrel…de 
merel. Als deze geen leuk Mereltje aan de 
haak slaat, dan weet ik het niet meer.

De dag begin ik meestal met yoga 
oefeningen, maar de zang van deze 
merel is zo krachtig dat ik mijn gedachten 
niet bij de oefeningen kan houden. Ik 
besluit om de tijd te nemen en eens met 
gesloten ogen de zang binnen te laten 
komen. Het doet me goed. Er gebeurt 
zóveel in de wereld en ik heb toch altijd 
de neiging mijn gedachten te verzetten 
zodat mijn hart niet zo wordt geraakt. 

Soms voelt het alsof al mijn zenuwen 
bloot liggen en de enige manier om niet 
zoveel te voelen is om mijn kop in het 
zand te steken en gewoon door te gaan. 
Ik heb daar geen vrede mee, maar het 
voelt nu even als de beste optie. Ik vind 
het zo fijn dat Nederland de mensen uit 
Oekraïne welkom heet en ik vind het 
zo erg dat de vluchtelingen uit Syrië en 
Afghanistan dat welkom niet hebben 
gehad. Mèrel stopt met zingen en flirten 
en ik sta weer met beide benen op de 
grond.

De lockdowns zijn voorbij en de 
mondkapjes hangen aan de wilgen en 

soms aan een appelboompje. Het 

leven werd na Corona gevuld met de 
problemen bij The Voice en (vooral) 
gevaarlijke mannen. Vervolgens ging 
dat over in oorlog, Rusland, Oekraïne en 
vluchtelingen. Het is veel, heel veel…Ik 
besluit dat zolang de merel blijft zingen, 
er hoop is op een betere toekomst voor 
iedereen. Ik ga mijn steentje bijdragen, 
al is het alleen met af en toe een verhaal 
aan een ieder die het wil horen en ik 
zet een bordje op het vogelnest in onze 
boom voor “Mèrel & Merel”. Laat de liefde 
overwinnen!

Tante Rozet / Marjolande Elsinga
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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 


