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Van de voorzitter

Tevens
pedicure
voor
diabetische
en
reumatische
voet

De herfst is aangebroken en het wordt
weer langzaam kouder. Dat betekent dat
we allen weer wat vaker binnen zitten.
Juist in deze tijd, in de coronatijd, is het
denk ik goed om op elkaar te blijven
letten. Een klein gebaar voor ons zelf kan
bij de ander als dankbaarheid worden
ervaren.

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

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

We mogen haast alles weer, maar corona
is nog wel onder ons. Ik kreeg de vraag
uit de wijk wanneer er weer activiteiten in
ons wijkgebouw worden georganiseerd.
Uiteraard is dat een goede en terechte
vraag.

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

Het antwoord hierin is echter niet zo
simpel. Wij als wijkorganisatie zijn tot
op heden nog erg voorzichtig met het
organiseren van activiteiten. Op het
moment dat er naar aanleiding van een
activiteit een corona-uitbraak is, worden

merken: Festool
Makita - DeWalt
Koopmans - Altrex

Dat betekent natuurlijk niet, dat we niet
bezig zijn met de vraag: hoe nu verder.
We zijn aan het onderzoeken of het
mogelijk is om vanaf januari misschien
langzaam weer te beginnen met het
organiseren van activiteiten. Uiteraard
kunnen wij er geen enkele toezegging
over doen, maar het zou wel mooi zijn als
het kan.
Rest mij als vicevoorzitter iedereen veel
leesplezier, en tot de volgende keer.
Lindert Wielsma
vicevoorzitter

COLLEGE
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wij er als
organisatie
verantwoordelijk
voor gehouden.
Uiteraard logisch,
maar wij als
vrijwilligers
van de organisatie, willen deze
verantwoordelijkheid niet nemen.
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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. In de maanden oktober en november zijn
er ook weer activiteiten in de Dorpskerk.
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 oktober en november 2021.
(Bij het ter perse gaan is het programma voor december nog niet bekend.)

CONCERTEN
Vrijdag 15 oktober 2021 (17.00 uur:)
Orgelconcert door Ulbe Tjallingii met
zang van Vronie de Vreeze
Na de restauratie van het orgel in de
Dorpskerk Huizum, eind 2015, zijn er al
vaak orgelbespelingen geweest op een
vrijdagnamiddag van 5 tot 6 uur.
Op vrijdag 15 oktober 2021 is er weer
een orgelconcert. Dan is Ulbe Tjallingii
(opnieuw) de organist die u de prachtige
klanken van ons fraai gerestaureerde Van
Dam orgel wil laten horen. Aan dit concert
wordt meegewerkt door de sopraan
Vronie de Vreeze.
U bent van harte welkom voor een uur
‘Van Dam-klanken’, onder het genot van
een kop koffie of thee.
De orgelconcerten in de serie ‘It lûd fan
Van Dam’ zijn gratis toegankelijk, maar
een vrijwillige bijdrage voor de musici
wordt zeer op prijs gesteld.
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek
uitzoeken! Koffie/thee € 1,50.
In de Dorpskerk zijn de op dat moment
6

geldende coronamaatregelen van
toepassing. Bij de ingang dient u dus uw
geldige QR-code te tonen.

Vrijdag 19 november 2021 (17.00 uur):
Concert ‘Op pad met Vaughan Williams’
in ‘Muziek+’ van de Dorpskerk.
De Engelse componist Ralph Vaughan
Williams (1872-1958) staat centraal
in dit vrijdagmiddagconcert. Vaughan
Williams heeft in zijn lange leven een
groot en veelzijdig oeuvre gecomponeerd
waaronder symfonieën, kamermuziek,
koormuziek, kerkelijke muziek, cantates,
liederen en ook filmmuziek. Hij was
leerling van Max Bruch en Maurice Ravel
en kreeg van hen veel waardering.
Deze vrijdag staan twee liederencycli
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centraal, waarvan een aantal liederen
uit de ‘Songs of Travel’ uit 1905 en de
‘Ten Blake Songs’ uit 1955, vijftig jaar
later dus, ten gehore wordt gebracht,
afgewisseld met onder meer enkele
gedichten.
Welmoed van der Molen (sopraan) en
Herman Leusman (hobo) laten een aantal
Blake Songs horen en Jan Nijenhuis
(bariton) en Geralda de Vries (piano) een
aantal Songs of Travel. Daarnaast kunt
u genieten van door hen gezamenlijk
gebrachte muziek, van een pianosolo en
enkele door Margje Visser voorgedragen
gedichten.
Hoewel de concerten in de serie ‘Muziek+’
gratis toegankelijk zijn wordt een
vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld.
In de Dorpskerk zijn de op dat moment
geldende coronamaatregelen van
toepassing. Mogelijk dient u bij de ingang
uw geldige QR-code nog te tonen.

Zaterdag 20 november 2021 (15.00 uur):
Orgelconcert ‘It lûd fan Van Dam’ door
Theo Jellema.
Na de restauratie van het orgel in de
Dorpskerk Huizum, eind 2015, zijn er al
vaak orgelconcerten geweest, met name
op een vrijdagmiddag.
Zaterdag 20 november 2021 kunt u ook
weer genieten van een orgelconcert.
Dan is Theo Jellema de organist die
u de prachtige klanken van ons fraai
gerestaureerde Van Dam orgel wil laten
horen.

U bent van harte welkom voor een uur
‘Van Dam-klanken’, onder het genot van
een kop koffie of thee. De orgelconcerten
in de serie ‘It lûd fan Van Dam’ zijn gratis
toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld.
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek
uitzoeken! Koffie/thee € 1,50.
In de Dorpskerk zijn de op dat moment
geldende coronamaatregelen van
toepassing.
Mogelijk dient u bij de ingang uw geldige
QR-code nog te tonen.

Zondag 28 november 2021, (15.00 uur):
Muziekvoorstelling en verhalen
‘Tusken lân en wetter’.
Er tourt dit jaar een prachtige
muziekvoorstelling langs sfeervolle
monumentale kerkjes van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken. De voorstelling
“Tusken lân en wetter” van zangeres
Janna van der Honing en multiinstrumentalist Herman Woltman is
geïnspireerd op schilderijen van Friese
landschappen van kunstenaar Jentsje
Popma, die dit jaar zijn 100e verjaardag
viert.
De muziek zal worden afgewisseld
met verhalen over Popma en uitleg
over meegebrachte schilderijen door
kunstkenner Jan Henk Hamoen.
Enkele jaren geleden maakte Janna
kennis met het werk van Jentsje
Popma. Popma schilderde het
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Friese landschap vanuit de directe
waarneming, de werkelijkheid, met de
weersomstandigheden die zich op dat
moment aandienden. Janna voelde
meteen een connectie met zijn werk en
kreeg vandaaruit de drang ‘iets’ met deze
connectie te doen: een muziekvoorstelling
maken! Janna gaat in haar werk en leven
de werkelijkheid (ook) niet uit de weg, ze
staat er middenin, ze neemt waar en ze
motiveert zichzelf en anderen ermee om
te (leren) gaan. Janna staat, net zoals
Popma, letterlijk en figuurlijk regelmatig
met beide benen in de klei “tusken lân en
wetter”...
De toegangsprijs is € 13,50.
Toegangskaarten kunnen alleen vooraf
digitaal worden aangeschaft via het
Ticketkantoor:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/
Podiumtour2021 .
In de Dorpskerk zijn de op dat moment
geldende coronamaatregelen van
toepassing.
Mogelijk dient u bij de ingang uw geldige
QR-code nog te tonen.

Notariskantoor

Postma
Leeuwarden

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet
Ook ambulant

‘ALLERZIELEN’
Dinsdag 2 november 2021 (19.30 uur):
‘Allerzielen’ in de Dorpskerk Huizum.
De Dorpskerk Huizum besteedt dit jaar
opnieuw aandacht aan ‘Allerzielen’ .
We nodigen u graag uit voor een
samenzijn waarin we de geliefden
gedenken.
Het wordt een samenkomst met
kaarslicht, stilte, poëzie en muziek.
Voor wie wil is er na afloop koffie en thee.
De kerk is open vanaf 19.00 uur.
De toegang is gratis.
In de Dorpskerk zijn de op dat moment
geldende coronamaatregelen van
toepassing.
Mogelijk dient u bij de ingang uw geldige
QR-code te tonen.

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

Schrans 72 Leeuwarden

werk van Jentsje Popma
bron: Artrevisited.com

Tel. 058-2162669
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2021
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Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum
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Een moment

j. de vries

Enkele keren hebben wij als bestuur een oproep gedaan naar mogelijke nieuwe
leden voor het bestuur. Het is dan ook fijn om reacties te krijgen van bewoners die
vervolgens aangeven interesse te hebben. Na gesprekken te hebben gevoerd, en te
hebben aangehoord wat de ambities zijn, is het een mooi moment om als voorzitter
van het Wijkpanel/Wijkorganisatie een stap te zetten.

Heereweg 16, Hantum
Tel. 0519-571892
• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker

Naast het gegeven dat er een overdracht mogelijk is en de bijzondere periode, die
hopelijk achter ons ligt, hang ik het voorzitterschap aan de wilgen. Per 1 januari 2022
doe ik dan ook een stap opzij en ben ik geen voorzitter meer.

Service op vaste tijden voor uw deur

Uiteraard kan ik nu de periode gaan beschrijven waarin ik voorzitter ben geweest, en
dat is een lange periode geweest, maar dat ga ik niet doen. Iedereen mag zich mij
herinneren op zijn of haar eigen manier of kiezen om dit helemaal niet te doen!
Het stoppen als voorzitter maakt, met instemming van het bestuur, de weg vrij om de
financiën van de organisatie te gaan beheren. Een taak die ik al enkele jaren naast het
voorzitterschap op mij heb genomen. Op deze manier blijf ik aangesloten en kan ik als
dit wenselijk is de (nieuwe) leden blijven ondersteunen.
Als laatste wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen wat jullie in al de jaren in mij
hebben gesteld. Ik zie dan ook terug op een mooie tijd met vele fijne herinneringen, en
ik hoop dat deze nog verder worden aangevuld ;)

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

Johan ter Haar

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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Een vreemde eend in de bijt in het Abbingapark
10

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2021

11

HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN

Nieuwe aanlichting Dorpskerk
Dankzij bijdragen van het wijkpanel Huizum-Oost en het MCL-deel van het Leeuwarder
Ondernemersfonds was de Dorpskerk in staat om geheel nieuwe aanlichting aan te
schaffen. De kerk wordt vanaf 28 oktober 2021 's avonds mooier en van meerdere
kanten aangelicht. En dat gebeurt ook nog op een duurzamer manier (LED-verlichting).
Op 28 oktober, twee dagen voor de Nacht van de Nacht, wordt de nieuwe verlichting
officieel in gebruik gesteld door een bij lot aangewezen vrijwilliger van de Dorpskerk.
Met die symbolische handeling wil de Plaatselijke Commissie die avond ook de
vrijwilligers in de schijnwerpers zetten. Zij maken het immers mogelijk dat de Dorpskerk
weer het bruisende culturele podium wordt dat zij voorafgaand aan corona was.
De foto is nog van de oude aanlichting waarbij de zuidelijke muur van de kerk nog
niet in de schijnwerpers werd gezet. De kerkvalt daarmee 's avonds ook vanuit het
Abbingapark te bewonderen.

Verlengde Schrans 71, 8932 NK Leeuwarden

Met ware doodsverachting waagden
Dorpskerk-vrijwilligers Bokko en Geurt
zich op de van de buurman geleende
steiger om de nieuw aangeschafte
verlichtingsarmaturen bij de Dorpskerk te
plaatsen.
De nieuwe led-armaturen komen in de
plaats van de grote energie verslindende
verstralers die nodig aan vervanging toe
waren. Er zijn aan de zuidkant van de
kerk ook twee armaturen op lichtmasten
geplaatst, zodat vanaf het Abbingapark en
wellicht ‘s winters vanaf de Aldlânsdyk de
kerk ook volop in de schijnwerpers staat.
De verlichting gaat bij het donker worden
automatisch aan en brandt tot ‘s avonds
elf uur.
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Even voorstellen...
Mijn naam is Koos Kaspers, 32 jaar, samen met
Rian woonachtig in Huizum-Dorp en werkzaam
in de IT. Omdat ik naast mijn werk ook graag een
maatschappelijke rol wil vervullen en graag iets
voor de gemeenschap wil betekenen heb ik onlangs
gereageerd op de oproep voor nieuwe bestuursleden
voor de wijkorganisatie Huzum.

Las- en Montagetechniek

Na een aantal prettige gesprekken met de voorzitter,
vice-voorzitter en het bestuur heb ik daarom besloten
mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Met
instemming van het bestuur is vervolgens besloten dat
ik per volgend kalenderjaar de voorzittershamer van
Johan mag overnemen.

LUCAS VAN DER MUUR

Ik kijk er naar uit de belangen van de inwoners
van Huizum-Oost te mogen behartigen, de brug
te mogen gaan slaan tussen onze wijk en de
gemeente Leeuwarden. Ook zet ik mij graag in om
de leefbaarheid in onze wijk te bevorderen en een rol te spelen in de organisatie van
buurtactiviteiten. Ik tref u graag tijdens de eerstvolgende jaarvergadering!

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

Groeten,
Koos Kaspers

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!

De wijkorganisatie Huzum is nog steeds
op zoek naar actieve vrijwilligers die
het fijn vinden om iets voor de wijk te
kunnen betekenen.
Zo hebben we onder andere dringend
behoefte aan enkele

bezorgers
voor onder andere de Prunus
en de Malus en het terrein voor
kermisexploitanten.
Het gaat om het vier keer per jaar
bezorgen van deze wijkkrant in de wijk.

Herfstkleuren in de Huizumerlaan
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2021
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Aanmelden kan via e-mail:
husmaherne@gmail.com of via een
briefje in de brievenbus van het
wijkcentrum Husma Herne.
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De bloemrijke boomspiegels van de
Verlengde Schrans (Oostzijde 113-123)
Wat hebben we afgelopen zomer
genoten van onze mooie bloeiende
boomspiegels aan de Verlengde Schrans.
Het groeizame seizoen maakte dat de
bloemenpracht geweldig was. Alles
deed het prima onder de grote bomen.
De bewoners van dit stukje Verlengde
Schrans zijn erbij betrokken geraakt en
genieten vanuit hun woningen van deze
bloemenpracht. Een aantal ervan helpt
met veel plezier mee bij het onderhoud.
Het straatbeeld voor rond de
boomspiegels oogt vriendelijk en
passanten maken vaak een praatje als
we met de verzorging bezig zijn. Naast
vragen komen er vaak ook complimenten
van passerende wandelaars en fietsers.
Leuk om te horen. Anderen plukken
stiekum een enkel bloemetje en er

werden zelf stekjes weggehaald. Hopelijk
voor de eigen tuin.
Ook in de winter en het voorjaar als de
bloembollen en voorjaarbloemen gaan
bloeien ziet het er heel mooi en verzorgd
uit. Bijkomend voordeel: de boomspiegels
worden vrijwel niet meer als
hondenuitlaatplaats gebruikt. Sporadisch
vinden we een blikje of een papiertje.
De soms over het fietspad rijdende auto’s,
die voor een woning parkeren om iets
af te geven, rijden nogal eens over de
houten opsluitranden heen. Die kunnen
daar niet tegen en dat geeft ons vaak
extra werk. We zijn daarom nu begonnen
met het vervangen van de houten randen
door klinkers. We verwachten nu minder,
maar vooral sneller te herstellen schade.
De klinkers hebben we via Marktplaats

(gratis af te halen) en zo kunnen de
kosten tot nul worden beperkt. Het is wel
flinke klus, maar dan heb je ook wat.
Daarnaast moeten we een aantal keren
per jaar het opslag verwijderen van de
boomstammen. Opslag, wat is dat? Dat
zijn de jonge takjes, die gedurende het
groeiseizoen, op de stam ontstaan. Door
het onderste deel van de stam regelmatig
en op tijd weg te snoeien is het weinig
werk. Het zorgt ervoor de stammen kaal
blijven en het zicht op de bloemen niet
wordt verstoord. In veel straten zijn de
boomstammen niet meer zichtbaar en
dan heeft de aannemer er veel meer werk
van om de lange jonge takken weg te
snoeien. Te weinig en te laat snoeien kost
veel extra tijd. De gemeente kan nog iets
van ons leren!
Het is ook jammer dat de gemeentelijke
grasstroken mislukt zijn. Na de

reconstructie van de Verlengde
Schrans was het plan dat dit bloemrijke
grasstroken zouden worden. Maar na
een paar jaar is het een trieste aanblik.
Maar het Wijkteam (Huizum West) heeft
hierover al contact met de gemeente
gehad en die zal proberen het alsnog te
laten slagen. Wij zijn benieuwd en blijven
het volgen.
Dit project is onze kleine bijdrage aan het
milieu en de biodiversiteit. Daarnaast is
door het boomspiegelproject in onze buurt
een basis gelegd voor leuke contacten
met buurtbewoners, wandelaars en
fietsers. Het groen is niet alleen goed
voor de gezondheid van mensen en
dieren, maar kan mensen ook meer
verbinden en een buurt mooier en
socialer maken.
Wilt u ook zo’n actie ondernemen?
Meldt u dan aan voor formatie of
ondersteuning op ons e-mailadres is:
(veldehoning@outlook.com).
Met vriendelijke groet,
Dieuwke van der Honing
en Harry van der Velde,
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
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Monumentje Naamloze Kind onthuld
Op 28 augustus jl. werd op het monumentale kerkhof bij de Dorpskerk een
monumentje onthuld dat een herdenkingsplek moet worden voor alle (vaak
doodgeboren) kinderen die zonder zerk en zonder naam zijn begraven. Dat gebeurde
door prof. Jan Jaap Erwich (RUG), die als gynaecoloog veel met deze ouders te
maken heeft gehad en zich goed kan verplaatsen in hun emoties.

wij zijn

Rond de onthulling traden de dichters Monique Buising, Atze van Wieren en Melvin
van Eldik op. Daarnaast werd het woord gevoerd door Jan Jaap Erwich, Maarten Snel
(parabel De Koning en de Dood), Meindert Tangerman (voorzitter van de vrijwilligers
die het kerkhof onderhouden) en Dorpskerkvoorzitter Peter de Haan.
Er waren zo veel belangstellenden dat stoelen moesten worden bijgeplaatst. Na afloop
viel te vernemen dat men het een waardige, ingetogen en afwisselende bijeenkomst
had gevonden.

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

www.oosterhoffzonwering.nl

Tel.:058 289 85 40

Ouddeelstraat 2B
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Onthulling van het monumentje voor het Naamloze Kind door prof. Jan Jaap Erwich
(RUG)

Leeuwarden
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Vogels in de wijk
De Groenling (Carduelis clóris)
Streeknamen: Groeninger, Grunsel,
Kersvink, Vlasvink, Doornvink, Fleaksfink
(Frl.), Raapvogel (Znd).

De groenling is één van de meest
verspreid voorkomende broedvogels
van Nederland. Behalve in het
halfopen landschap zien we hem ook in
stadsparken en tuinen. Naar schatting
driekwart van de groenlingen in ons
land broedt in groene wijken van dorpen
en steden. De vogel is ongeveer even
groot als een mus, maar veel dikker en
plomper. Hij hipt ook als een mus. De
mannetjes zijn veel groener dan mussen
en dus ook niet te verwarren. Ze hebben
een geelgroene stuit en een gele baan
over de slagveren. Bij groenling-vrouwtjes
is deze kenmerken valer van kleur, terwijl
ze vergeleken met mussen meer effen en
minder bruin zijn. Ook de snavel is

20

TIPS en TOPS van de Vogelbescherming
en/of de Gemeente Leeuwarden.
dikker. Laat bij het opvliegen een triller
horen: “prrrrr…..”. Vooral in het voorjaar
en zomer horen we een langgerekte,
hese schreeuw.: “(w)ééé”. Winters soms
in grote groepen rondzwervend en
foeragerend op besdragende heesters.
In het ideale leefgebied van de groenling
mogen vruchtdragende struiken niet
ontbreken. Tot de absolute favoriet
behoren wilde rozen, zoals de hondsroos.
Maar ook zaadhoudende planten als
kaardenbol, verschillende soorten distels
en zonnebloemen trekken in het najaar
groenlingen aan. Verder zijn coniferen,
sparren of dicht struikgewas geliefd als
nestgelegenheid. In de winter kunnen we
zorgen voor voldoende zonnebloem pitten
en ander zaad op de voedertafel. Door
het laten staan van planten met zaden
help je groenlingen de winter door.
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Helpende hand.
Haakt u af op tuingebied als eind
augustus de bladeren al beginnen te
vallen en u met uw hoofd door een dik
spinnenweb bent gelopen? Zet de knop
om en gun uw herfsttuin een opfrisbeurt.
Dit is het moment ervoor.
Pak de snoeischaar, want bijna alles
wat dood en dor is mag in de biobak.
Uitgebloeide bloemen laat u staan of
liggen. De mooie zaadbollen staan
decoratief. Vooral in de winter met een
laagje rijp erover. Daarbij kunnen ze
mooi uitzaaien en vlinders kunnen er in
overwinteren.
Hark ook wat vroeg gevallen blad onder
de heg, dat is een lekker plekje voor
kleine beestjes, zoals spinnetjes en
wormen. En daar zijn de vogels weer
blij mee, want die eten ze op. En ook de
kleine beestjes worden er beter van, want
de sterksten en slimsten blijven toch wel
in leven.

Waarom is straatverlichting slecht
voor de vogels?
Door verlichte nachten slapen vogels
onrustiger. Hun biologische klok raakt
ontregeld. Koolmezen blijken eerder
te broeden wanneer er veel licht is.
Trekvogels hebben ook last van het vele
licht in ons land. Ze raken uit koers, wat
veel energie kost, of vliegen zich dood
tegen verlichte gebouwen. U kunt een
verschil maken door lichten uit te doen. Al
helemaal op plekken waar niemand is.
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing en
Harry van der Velde
Bronnen:
-Tuinvogelwijzer en herfstnummer ‘Vogels’
van Vogelbescherming Nederland.
-Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.

Twee nieuwe brochures
Afgelopen zomer heeft de Dorpskerk Huizum twee nieuwe full color
brochures uitgebracht die ook voor wijkbewoners interessante
informatie bevatten.
De ene brochure gaat over de historie van de kerk en bevat
20 bladzijden (kosten €3,50). De andere brochure (12
bladzijden) bevat een rondleiding over de Huizumer dodenakker en
kost slechts € 2,00. U kunt ze aanschaffen als de kerk open is (zie
www.dorpskerkhuizum.nl) maar u kunt ook een afspraak maken via
dorpskerkhuizum@gmail.com.
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Uw advertentie
in dit blad?
Dat kan!

Verbinding

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

met God en
elkaar

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost
en volledig in kleur!
Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

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

058-2887713

Je bent van harte welkom om de zondagse erediensten fysiek bij te wonen.
Een deel van de kerk krijgt de ‘gewone’
opstelling. Wel staan de rijen iets verder uit elkaar.

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

Voor de ochtenddiensten (09.30 uur)
is reservering gewenst. Gasten
kunnen een mail sturen naar
reserveren@cgkleeuwarden.nl.
De middagdiensten (17.00 uur) zijn
zonder reserveren te bezoeken.
Of kijk mee via YouTube:
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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In Memoriam
Tijdens de lockdownperiode is in juli van ons heengegaan

mevrouw Polstra
op de hoge leeftijd van ruim 101 jaar!
Wij hebben vele jaren met elkaar opgetrokken
op de maandagochtend tijdens de naaicursus.
Wij hebben allen veel respect gehad voor haar
wil om te komen; ze zei dan ook: “Ik doe niet
zoveel meer, maar vooral de gezelligheid met
elkaar is zo fijn!’
Wij hebben met elkaar ook lief en leed gedeeld.
Ook zijn wij met elkaar naar het feestje voor
haar 100ste verjaardag geweest, heel bijzonder
om mee te maken!
Zij heeft vele, vele werkstukken gemaakt, eerst
veel voor de kleinkinderen, voor haar dochter
en veel voor haarzelf.
Speciaal ook een bedankje aan Betty en Jannie
die haar vele jaren hebben opgehaald en weer
thuisgebracht.

Het warmtenet(werk)
Onze maatschappij zit in een energie-transformatie, een fenomeen waar wij bijna
dagelijks mee worden geconfronteerd. Milieu en schaarste maken dat er veel wordt
nagedacht over energie-alternatieven. Een van deze alternatieven is een mogelijk
“warmtenetwerk”. In theorie klinkt het allemaal niet zo ingewikkeld, echter de praktijk
leert dat het allemaal nog zoeken en verkennen is.
Eerder dit jaar hebben wij als bewoners kunnen lezen dat onze stad in de fase van
onderzoek zit. Samen met enkele bedrijven (investeerders) gaat men onderzoeken
welke mogelijkheden er kunnen ontstaan voor bedrijven en de particuliere sector, als
het idee achter het warmtenet realiseerbaar gaat worden. Het idee is om de warmte,
diep in onze aardbol tussen de 2000 en 3000 meter diepte, te gebruiken om water te
verwarmen om vervolgens het hete water te transporteren naar locaties en in te zetten
als warmtebron.
Als wijkorganisatie is bij de projectgroep aangegeven dat wij als organisatie zeer
geïnteresseerd zijn en aangesloten willen blijven bij de ontwikkelingen rond het
warmtenet(werk). Mede door het feit dat in het artikel in de Leeuwarder Courant stond
aangegeven dat de organisatie Medisch Centrum Leeuwarden een van de grotere
instanties is waar de transformatie naar een warmtenet mogelijk zou zijn. De persoon
waarmee is gesproken geeft wel heel duidelijk aan dat het nog onzeker is, want de
warmtebron moet eerst nog worden aangeboord! Een interessante ontwikkeling waar
wij jullie van op de hoogte blijven houden.
Johan ter Haar

Wij hopen binnenkort weer met de naaicursussen te beginnen maar het zal
wennen zijn aan de lege stoel!
Veel sterkte en kracht voor de familie en moge zij rusten in vrede.
Namens alle dames van de maandagochtend,
Hillian Rijpstra

Hier is de boorinstallatie te zien die wordt ingezet om de warmtebron aan te boren.
24
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Bomen en struiken in de wijk

Buurtbemiddeling bij burenruzies

Palmlelie (Yucca)

Dit najaar staat in het teken van het
25-jarig bestaan van buurtbemiddeling.
Volgens een inschatting van het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(het CCV) werden in die tijd ruim 180.000
conflicten tussen buren gemeld bij de
buurtbemiddelingsorganisaties. Het
lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de
10 situaties buren te helpen naar een
oplossing voor hun probleem.

De Yucca komt niet veel voor in onze tuinen. Toch is het
een decoratieve plant die bloeit met prachtige trossen
witte bloemen.
De Yucca is goed winterhart en gedijt goed in ons klimaat.
Deze fotos zijn genomen op de Tijnjedijk 22 en 49.
Het is aan te raden om in de zomer als ze in bloei staan
ze te bewonderen.
J.K.

“We weten dat burenruzies veel invloed
hebben op de leefbaarheid in wijken.
Als je een conflict hebt met je buren,
dan zit je thuis niet lekker meer op de
bank. Soms verziekt een burenruzie
zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het
je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars
in heel Nederland zorgen dat buren
samen een oplossing vinden voor hun
conflict. Deze gratis dienstverlening
in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor
dat buurtbewoners weer on speaking
terms komen,” vertelt coördinator Gea
Niemeijer van buurtbemiddeling Amaryllis
in Leeuwarden, sinds 2007 actief in de
gemeente Leeuwarden.
“Buurtbemiddeling ontwikkelde zich
in 25 jaar tot een succesvol middel
om inwoners weer prettig te laten
wonen. Buurtbemiddeling breidde zich
afgelopen jaren als een olievlek uit
over Nederland. Intussen bieden meer
dan 300 gemeenten hun inwoners
buurtbemiddeling aan.”

Buurtbemiddeling vervult ook een
belangrijke rol in wijken en buurten.
Het heeft een positief effect op de
leefbaarheid in een gemeente. Het
vergroot het veiligheidsgevoel van
inwoners en verbetert de sociale
samenhang en gemeenschapszin in
buurten. “En ook heel belangrijk,” vult
Gea Niemeijer verder aan, “bewoners
voelen zich na een bemiddeling
zelfredzamer. Ze weten wat ze in een
volgende situatie kunnen doen en
hebben meer vertrouwen in hun eigen
oplossingsvermogen.”
Bij de meeste burenruzies gaat het
om bewoners die om wat voor reden
dan ook niet meer met elkaar in
gesprek zijn. De laatste jaren komt
er meer sociale problematiek in de
samenleving voor en dat zien de
buurtbemiddelingsorganisaties terug in
de aard van de conflicten. Gea Niemeijer
legt uit: “Gemiddeld is een vijfde van
de zaken tegenwoordig complex te
noemen. Dan spelen bijvoorbeeld
psychische problemen, een opstapeling
van problemen of taalproblemen een rol.
Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest
gemelde klacht, gevolgd door pesten/
lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals
overhangende takken, de schutting,
stankoverlast van de barbecue of dieren.”

“Veel Nederlanders ervaren dagelijks
burenoverlast. Het advies is om zodra je
je ergert, het gesprek aan te gaan met de
buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd
hulp in van buurtbemiddeling.”
26
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Voor de kinderen

Tante Rozet
“Een kloddertje roze hier, een kloddertje roze daar”. De legendarische woorden van
Tante Til uit de serie “Familie Knots”. Het moge duidelijk zijn dat Tante Rozet en Tante
Til verre familieleden zijn. Ik ben zó dol op kleur, net als zij. De wereld zou er echt
leuker en blijer uitzien met dat kloddertje hier en dat kloddertje daar.
Een paar weken geleden fietste ik naar het centrum. Het
was een wat sombere dag en ik had een wat sombere
bui. De zomer liep al tegen het eind en de herfst kon niet
wachten en liet de eerste blaadjes alweer vallen. Soms
vind ik het moeilijk om net als de natuur, los te laten.
Alhoewel ik erg blij ben met onze jaargetijden, alleen
niet vandaag. Ik draaide de hoek om en zag een grote
wagen van Omrin en onmiddellijk werd bij mij de knop
omgezet. Ik voelde een lach vanuit mijn tenen mijn hele
lijf verwarmen. Het leek een sprookje, a dream come
true. Serieus, zag ik het goed? Kreeg de hele buurt
nieuwe containers met een roze deksel? Deksels wat een
fantastisch gezicht. Ooooh please, krijgen wij die ook?
Wat zal de boel daarvan opfleuren. Heerlijk!! Blij als een
kind fietste ik naar huis om het goede nieuws te delen met
de 2 liefsten.
Groot was mijn verbazing toen bleek dat niet iedereen gecharmeerd was van de
nieuwe kleur. Tegen al deze mensen zou ik willen zeggen: “plant iets roze in uw tuin,
zodat de kleur van de deksel terug komt. Geef het een kans. Roze is echt een blije
kleur en ik kan het weten”. Tralalalaaaa...
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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

Husma Herne Wijkjournaal
is een uitgave van
Stichting Wijkorganisatie Huzum
Redactie en opmaak
Henk Zijlstra, 058-2885641
Acquisitie en verspreiding
Johan ter Haar, 058-2880489
Oplage: 1150 exemplaren in full colour
Verschijning: 4x per jaar:
februari, mei, oktober, december
Adverteren (incl. BTW per jaar)
1/1 pagina € 265,1/2 pagina € 175,1/4 pagina € 100,1/8 pagina € 55,-

Aanlevering kopij
uiterlijk de laatste week voor
de maand van verschijnen
per post of e-mail:
Husma Herne Wijkjournaal
Huizumerlaan 146-A
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Met onze eigen Expert monteurs
kunnen wij ook alles repareren

Plaatsing van een artikel is altijd onder
voorbehoud van de beschikbare ruimte.

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

Teksten kunnen worden ingekort, bij
tijdige aanlevering gebeurt dit in overleg
met de schrijver.

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

Uw advertentie in dit blad?

Dat is toch een mooie zekerheid?

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

K EL
WEER
VOO DE
Inbouwapparatuur bouwen
we natuurlijk ook voor je in!

Leeuwarden

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

Informatie: husmaherne@gmail.com
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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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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
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