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Van de voorzitter

Tevens
pedicure
voor
diabetische
en
reumatische
voet

Het laatste voorwoord en het laatste
wijkjournaal van dit jaar. Dit heeft alles
te maken met de huidige situatie. Een
periode waar we allen doorheen moeten.
Een tijd waar we er meer voor elkaar
moeten zijn. Uiteraard denkend aan
de afstand, maar een belletje naar een
dierbare kan zoveel meerwaarde geven
aan de ander.

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

DHZ

We hebben allen creatiever moeten
leren denken. Dat is als wijkbestuur
niet anders. En hoe moeilijk is het dan
om aan te geven dat alle activiteiten tot
nader orde niet door gaan. Al krijgen we
hier en daar verzoeken voor verhuur of
vragen over activiteiten waar we niet op in
kunnen gaan. Als wijkbestuur zijn we erg
druk met allerlei zaken, maar het is voor
ons onmogelijk om te handhaven op de
1,5 meter bij activiteiten en willen daarin
de verantwoordelijkheid ook niet nemen.

HOYTE v.d. WAL

Leeuwarden, Verlengde Schrans 34
Tel. (058) 2127631

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

Een hardwerkende man met een
prachtige persoonlijkheid, humoristisch
en altijd mooie verhalen. Mooi dat ik Jelle
heb mogen leren kennen. Een groot
voorbeeld, door zonder te klagen altijd
door te willen gaan, en de mens voorziet
van een nieuwe dosis energie.
Jelle, we zullen je missen.

Helaas gaat de optocht tijdens Sint
Maarten ook niet door en zal het
Sinterklaasfeest ook niet in ons
wijkgebouw worden gehouden, maar
daarover meer in onze wijkkrant.

www.nordwincollege.nl

Dan nu wel het belangrijkste, althans
een onderwerp dat zeker genoemd
moet worden in mijn voorwoord. Een
onderwerp, een persoon, een Icoon waar
we in september afscheid van hebben
moeten nemen. Jelle Hoekema. Onze
penningmeester, allemansvriend, duidelijk
en rechtvaardig.

VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

Jelle Hoekema is op 3 september jl.
overleden op 91-jarige leeftijd. Een
geliefde man in onze wijk die bij de
meeste mensen bekend was. Waar
een activiteit was, was Jelle, als er wat
gedaan moest worden, was daar Jelle,
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2020

bij een overleg
was Jelle er
altijd als eerste
en we hoefden
maar aan iets
te denken, dan
had Jelle dat al
gedaan.

4

Rest mij als vicevoorzitter een ieder
toch gezien alle omstandigheden veel
leesplezier toe te wensen 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 het Coronavirus een aantal
evenementen worden afgelast.
We hebben onze activiteiten inmiddels weer opgestart en in het
vierde kwartaal zijn er weer evenementen gepland.
De Dorpskerk Huizum wordt ook voor andere concerten e.d.
verhuurd. Deze evenementen worden op andere wijze bekend
gemaakt. Uitgebreide informatie kunt u ook vinden op
https://www.dorpskerkhuizum.nl en/of https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum of in
de - gratis - tweemaandelijkse nieuwsbrief.
Net als meer dan 1000 andere mensen kunt u onze nieuwsbrief digitaal lezen. Deze
kunt u aanvragen als u een berichtje stuurt naar het e-mailadres
dorpskerkhuizum@gmail.com. Zodra er weer een nieuwsbrief uitkomt krijgt u een
mailbericht met daarin een link waarmee u heel gemakkelijk de nieuwsbrief - op de
website van de Dorpskerk - kunt lezen.
Het bezoekadres van de Dorpskerk Huizum is: Huizum Dorp 67, Leeuwarden.
De geplande evenementen in de maanden oktober en november 2020.
(Voorlopig hebben we nog te maken met Corona-maatregelen. Raadpleeg eventueel
onze website www.dorpskerkhuizum.nl.)

EXPOSITIE
Zaterdag 17 oktober t/m 14 november
2020 (13.30 tot 17.00 uur):
Expositie ‘Rimpelingen’ met werk van
de kunstenaars Tineke Szarzynski en
Irma Kamp.
De opening voor genodigden was op
10 oktober en van 17 oktober t/m 14
november 2020, elke zaterdagmiddag
van 13.30 tot 17.00, voor iedereen te
bezichtigen.
Tineke Szarzynski (1953, Leeuwarden)
heeft na haar beeldhouwopleiding bij het
beeldhouwcentrum Koudum (2010-2012)
geëxperimenteerd met diverse materialen,
technieken en disciplines in de kunst.
Van steen tot hout en van kunsthars tot
metaal. Daarnaast van beeldhouwen tot
sieraden maken en schilderen. Na enige
6
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tijd van gericht creëren ontwikkelde dit
tot een situatie waarin zij haar laat leiden
door de materialen in de vorm zoals zij
die tegenkomt. Het is een proces waarbij
zij door het versterken van de vorm en
gebruikmakend van het materiaal tot
beeldvorming komt.
Dit heeft geresulteerd in verschillende
series werk. De serie die zij nu exposeert
in de Dorpskerk Huizum bestaat uit
houten beelden. Hout intrigeert haar
bijzonder.
Irma Kamp (1968, Enschede) heeft zich,
na haar studies aan de Lerarenopleiding
te Leeuwarden en de Hogeschool voor de
Kunst in Utrecht, in hoofdzaak toegelegd
op het schilderen van mens, dier en
beweging. De dragers die zij gebruikt
zijn masonite, mdf, zink en staal. De
onderwerpen voor de belangrijke thema’s
in haar werk vindt zij dicht bij huis.
Omgeving, natuur, mensen, atelier èn de
kunstenares zelf vormen een wereld die
ruim voorziet in inspiratie.
De schilderijen blijven je bij door hun
intimiteit, ongekunstlheid en de krachtige
manier waarop ze gemaakt zijn en

dringen ook als ze uit het oog verdwenen
zijn verder tot je door.
Het werk is open en contrastrijk en
het materiaalgebruik varieert van dik
opgebracht tot transparant.
Van 17 oktober t/m 14 november 2020 is
iedereen elke zaterdagmiddag welkom
van 13.30 tot 17.00 uur. De toegang is
gratis.

CONCERTEN
Vrijdag 20 november 2020 (17.00 uur):
Concert van het strijkkwartet ‘Regina
Forte’ in de serie ‘Muziek+’.

Regina Forte is ontstaan in het najaar
van 2014 vanuit een gezamenlijke wens
om strijkkwartetten te spelen. Het kwartet
bestaat uit de Friese strijkers Anna
Molleman (viool), Ina Andela (viool), Inge
van der Hoeven (altviool) en Andrea
Meijer (cello).
Zij kennen elkaar uit allerlei Friese ad hoc
orkesten, toevallig zijn ze alle vier ook
werkzaam in het onderwijs. Zoals vrijwel
elke strijker koesterden ook zij de wens
om een mooi strijkkwartet op te richten.
Het strijkkwartet mag dan bekend staan
als één van de moeilijkste muziekgenres,
veel grote componisten hebben hun beste
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muzikale ideeën voor het strijkkwartet
bewaard. Regina Forte is de uitdaging
aangegaan en beleeft veel plezier aan
deze composities, zonder toeters en
bellen of grootste effecten, maar van een
muzikale schoonheid in zijn zuiverste
vorm.
In verband met de coronamaatregelen
kunnen de (gratis) toegangskaarten
alleen vooraf, met opgaaf van het aantal
personen, digitaal worden aangeschaft
door het sturen van een e-mail aan:
ticketsdorpskerkhuizum@gmail.com.

Notariskantoor

Hoewel de concerten in de serie ‘Muziek+’
gratis toegankelijk zijn wordt een vrijwillige
bijdrage zeer op prijs gesteld.

Postma

De zitplaatsen zijn zo ingedeeld dat
er altijd 1,5 meter afstand is tussen
bezoekers die niet tot één gezin behoren.
Daardoor is het aantal zitplaatsen beperkt
tot maximaal 40.
Reserveer dus op tijd!

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

Maandag 2 november 2020 (19.30 uur;
kerk open om 19.00 uur):
‘Allerzielen’, uur van kaarslicht, stilte,
poëzie en muziek.
De Dorpskerk Huizum besteedt dit jaar
opnieuw aandacht aan ‘Allerzielen’ en zet
daarmee een eeuwenoude waardevolle
traditie voort.
We nodigen u graag uit voor een
ingetogen uur waarin we de geliefden
die ons zijn ontvallen gedenken en
herdenken.
Samen willen we een uur van
verbondenheid creëren waarin ruimte is
voor het branden van een kaars, voor
momenten van stilte, poëzie en muziek
van luit, viola da gamba en blokfluit.
U bent van harte welkom. De toegang is
gratis.
I.v.m. de coronamaatregelen (de 1,5
meter) zijn de zitplaatsen in de kerk zo
ingedeeld dat er een beperkt aantal
(ca. 40) bezoekers aanwezig kan
zijn. Aanmelden heeft de voorkeur:
dorpskerkhuizum@gmail.com.

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

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Schrans 72 Leeuwarden
Tel. 058-2162669
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2020
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(Nog geen) invoer blauwe zone Huizum-Oost?

j. de vries

Door Piet Brouwer.

Gezondheid; uw missie, onze kracht

Heereweg 16, Hantum
Tel. 0519-571892
• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker
Service op vaste tijden voor uw deur

Fysiotherapie | Fitheidstraining
Arbeid en gezondheid
U kunt bij ons terecht voor:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Algemene fysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bedrijfsfysiotherapie
Gezondheidsmanagement
Beweegprogramma’s
Fitheidstraining (fitness)
Conditietraining
Personal coaching
Leefstijlbegeleiding
Pilates
Body pump
Sportief wandelen
Sportmassage
Dieetadvies

De werkgroep heeft haar eindrapportage
aangeboden aan de verantwoordelijk
wethouder de heer Friso Douwstra. Het
college heeft daarna betrokken belangen
tegen elkaar afgewogen en besloten
tot invoer van de blauwe zone voor dat
deel van de wijk Huizum Oost waar
een meerderheid is en de maximale
parkeerschijfduur in te stellen op 1 uur.
Deze beslissing is daarna op 22 januari
2020 in de Staatscourant gepubliceerd
onder nummer VB 20-C1.

EYSINGASTRAAT 3, LEEUWARDEN. TELEFOON (058) 2800777

WWW.TIGRA-LEEUWARDEN.NL

Na een bezwarenperiode van zes
weken op deze beslissing zijn er twee
bezwaren bij de bezwarencommissie
binnengekomen, waarvan 1 bezwaar
over de maximale parkeerschijftijd van 1
uur. Er is geen bezwaar binnen gekomen
over de invoer van de blauwe zone. De
bezwarencommissie is tot het advies
gekomen dat de beslissing van B en
W moet worden teruggedraaid en de
maximale parkeerschijftijd op 2 uur moet
worden gesteld.

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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Aan de hand van diverse onderzoeken
in de wijk met de wijkbewoners, met de
omliggende bedrijven, samenwerking
met diverse politieke partijen in de
gemeenteraad van Leeuwarden is de
uiteindelijke uitkomst van dit onderzoek
van de werkgroep “Parkeeroverlast
Nee Huizum Oost” om parkeeroverlast
in Huizum Oost tegen te gaan, het
instellen van een blauwe zone met
parkeerschijfduur duur van maximaal 1
uur voorgesteld.

Dhr. Douwstra, wethouder gemeente
Leeuwarden, heeft uitsluitsel gegeven
10

over een mogelijke uitbreiding en daarbij
is het volgende besloten: “Een uitbreiding
van de blauwe zone in Huizum-Oost
voor het gebied waar de meerderheid
geldt. Hierboven is dit gebied
nogmaals gearceerd: De maximale
parkeerschijfduur zal 1 uur zijn.”
Omdat de werkgroep geen toegang
had tot de hoorzittingen van de
bezwarencommissie en de werkgroep
ook in het geheel niet is gehoord, heeft de
werkgroep besloten uitdrukkelijk bezwaar
aan te tekenen tegen het advies van de
commissie en de door de gemeente uit te
voeren wijziging in het besluit.
Mocht dit advies van de
bezwarencommissie werkelijk worden
overgenomen en de eerdere beslissing
wordt teruggedraaid door B en W, dan
vervalt hiermee voor de werkgroep
een belangrijk fundament voor invoer
en handhaving van de blauwe zone in
Huizum-Oost.
Het verslag van de totstandkoming van
het advies van de bezwarencommissie
en ook het bezwaar en pleitnota van de
bezwaarmaker, roept veel vragen op. De
werkgroep stelt vast dat slecht 1 bezwaar
is ingediend welke over wijziging van de
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maximale parkeerschijftijd van 1 uur naar
2 uur gaat.
De invoer van de blauwe zone is geen
iissue. Waar het andere bezwaar over
gaat en wat de bezwarencommissie
hiervan vindt staat niet in het verslag te
lezen.
Op maandag 21 september heeft de
werkgroep, onderbouwd met feiten,
officieel haar bezwaar ingediend.
Dit betekent dat de invoer van de blauwe
zone nog lang niet zeker is. Het lijkt erop
dat de bezwaarmaker gratis wil parkeren
gedurende de gehele week en weekend
iin onze mooie wijk.
In het verslag van de
bezwarencommissie
staat te lezen dat de
hoorzitting openbaar
was. Echter is
de werkgroep te
verstaan gegeven
dat deze zitting
niet openbaar
toegankelijk is en de werkgroep daarom
niet welkom was. De werkgroep leest in
het verslag van de bezwarencommissie
nergens dat de commissie de argumenten
van de werkgroep ook heeft beoordeeld
en of meegewogen. De argumenten
welke voor de werkgroep zwaar
wegen worden niet genoemd dan wel
tegengesproken.
De commissie vindt dat er goede
argumenten zijn om voor de
parkeerschijftijd van 1 uur te kiezen en
neemt dit mee in haar advies.
Uit onderzoek is gebleken dat vooral
medewerkers en leerlingen van de beide
scholengemeenschappen en werknemers
aan het Sixmaplein hun pauzetijd
o.a. gebruiken om hun parkeerschijf
12

te verzetten, zonder dat er aan de
voorwaarde wordt voldaan om eerst deel
te nemen aan het verkeer.
In het eerste deel van de Huizumerlaan,
grenzend aan de Schrans, zien we dit
elke dag gebeuren.
Het tijdslot van twee uur is daarmee niet
scherp afgebakend en fraudegevoelig.
Om het tijdslot van 1 uur te hanteren,
is de overtuiging van de werkgroep, is
minder uitnodigend.
De grootste veroorzakers van de
parkeerproblemen overdag in de wijk
Huizum-Oost zijn medewerkers van het
MCL en medewerkers en studenten
van het Instituut Van Hall Larenstein.
Medewerkers van het MCL blijven
parkeren in onze wijk, aangezien het
zorgverleners zijn die niet thuis kunnen
werken. Daarnaast heeft het Instituut Van
Hall Larenstein al aangekondigd dat als
de invoer van de blauwe zone doorgaat,
men hun parkeerterrein afsluit met een
slagboom. Studenten en medewerkers
die geen parkeerrechten hebben zullen
dan ergens anders gaan parkeren, lees in
onze mooie wijk! Ook overwegen ze om
betaald parkeren in te voeren.

De werkgroep vraagt zich in alle
redelijkheid af, hoe de commissie en het
college van burgemeester en wethouders
zich hebben kunnen vinden in het
verweer van deze verweerder?
De werkgroep ziet met honorering van
het bezwaar dat bezwaarmaker hiermee
een uitzonderingspositie verwerft met
mogelijk een precedentwerking voor de
omliggende bedrijven. Daarnaast gaat
men gemakshalve met dit besluit maar
even volledig voorbij aan het woongenot
en de als zeer ernstig ervaren overlast
van de wijkbewoners. Daarnaast wil
de werkgroep opmerken dat bij de
invoering van de blauwe zone voor de
wijkbewoners geen vrijblijvendheid meer
bestaat om te parkeren in de eigen wijk.
Er zal jaarlijks een parkeerontheffing

moeten worden aanvraagd tegen
betaling. Voor het bezoek aan de
wijkbewoners dienen er zgn. kraskaarten
aangeschaft te worden, eveneens tegen
betaling.
Het kan dan niet zo zijn dat één
bezwaarmaker vrij kan parkeren door het
tijdslot van twee uur in te stellen om de
mogelijkheid de parkeerschijf te verstellen
zonder deelname aan het verkeer. Dit is
een rechtsongelijkheid.
Tot zover eerst. We wachten nu de reactie
van het college van B en W af.
Werkgroep Parkeeroverlast Nee
Huizum Oost

Daarnaast werken op dit moment veel
bewoners thuis, dus meer eigen auto's
in de wijk. Dus dit gaat knellen met de
mensen die van buiten de wijk komen
om te parkeren. Naast bovengenoemde
bedrijven is er overdag ook veel
overlast van Dancecompagnie 058 in de
Huizumerlaan. De kerk bezorgt de straat
vooral in de avonduren overlast.
Dit is de reden dat de werkgroep sterk
vasthoudt aan de 1 uur parkeerschijftijd.
Een extra reden voor 1 uur parkeren, is
ontmoedigen.
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Bomen en struiken in de wijk
Canna coccinea (Indisch riet)
Cannes zijn er in tientallen soorten en
het is een sterke subtropische plant. Hij
moet wel tegen strenge vorst beschermd
worden.
Het is een knolgewas. Om hem te
vermeerderen kun je de plant in het
voorjaar scheuren.

Las- en Montagetechniek

De planten op de foto staan aan De
Pelsweg langs het huis.

LUCAS VAN DER MUUR

Eigenlijk zou je verwachten dat je hem in
wat meer tuinen zou tegenkomen, maar
wie weet volgend jaar.

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

J.K.

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!

Sinterklaas kleurplaat
Omdat wegens de Coronamaatregelen ook alle kinderactiviteiten in Huizum-Oost zijn
afgelast en dus ook het Sinterklaasfeest niet doorgaat, hebben we voor de kinderen
van onze wijk tot 7 jaar op de volgende pagina’s een leuke kleurplaat geplaatst.
De plaat kan voor 30 november worden ingeleverd bij Rika Kooistra op het adres
Buijgersstraat 27. Voor de mooiste ingeleverde kleurplaten ligt er een leuk prijsje klaar!
Vind je het zonde de plaat uit het blad te gebruiken, dan kun je even mailtje sturen
naar husmaherne@gmail.com en we mailen je een losse plaat die je kunt afdrukken.
Vul wel even je naam, adres en leeftijd in op een leeg hoekje van de plaat!
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2020
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Kom aan boord
van de Pakjesboot!

Burendag Doniastraat

Voortgang werkgroep Wirdumervaart

Aan de Doniastraat staan zes oude
huisjes. De bewoners daarvan wonen
allemaal al meer dan twintig jaar met veel
plezier aan het pleintje. De tuinen voor
en achter de huizen zijn allemaal keurig
verzorgd, want we houden van groen en
van de natuur. Al die tegels op het plein
waren ons dan ook al een tijdje een doorn
in het oog. Bloemen en planten geven
gezelligheid en warmte; steen is kil en
koud.

Met de aanleg van de Aldlânsfeart
nabij het M.C. Escher Akwadukt is in
onze wijk in de zomer van 2018 een
doorgaand vaarwater ontstaan tussen de
Potmarge en het Van Harinxmakanaal.
Dit vaarwater, ook wel bekend als "de
sloepenroute", is een prachtige route
langs de Drachtsterweg, het Abbingapark
en - als Wirdumervaart - door HuizumDorp. De route komt uit in de Potmarge.

met groenblijvers. Er zitten regelmatig
mensen op het bankje en er worden
boeken geleend en geruild in de bieb. In
het plantsoen staan twee perenbomen en
met een beetje geluk kunnen we over een
paar jaar ook onze eigen appels oogsten.
Twee van de bakken hebben we gevuld
met eetbare planten. De geur van verse
kruiden in de keuken die je gewoon voor
huis hebt geplukt, is onbetaalbaar.

Vorig jaar kwam project Steenbreek van
de gemeente Leeuwarden op ons pad.
We hebben daar onze plannen op tafel
gelegd: een deel van de stenen eruit, het
plantsoen opgeknapt, een gezamenlijke
buurttuin, plantenbakken, een minibieb,
insectenhotel en een gezellig bankje. De
projectleidster van Steenbreek was erg
betrokken en heeft geholpen waar ze kon.
De laatste twee edities van burendag
hebben we met elkaar heel hard gewerkt.
Er sloten ook andere buurtgenoten aan.
Sommigen brachten een paar plantjes,
anderen pakten een schep en hielpen
mee. Dankzij de financiële steun van het
Oranjefonds en Stichting wijkorganisatie
Huizum hebben we veel kunnen bereiken
en we zijn enorm trots op het resultaat.
De natuur heeft het moeilijk en iedere
meter groen in plaats van steen is
meegenomen. Door ons plein op te
knappen hebben we bovendien meer
leefbaarheid gecreëerd. Als we onze
straat in fietsen genieten we van de
zonnebloemen en de vlinderstruiken.
Onze buurttuin groeit en bloeit, mede
dankzij de grond en de zaden die we
van de gemeente hebben gekregen. Aan
de lelijke lantaarnpaal hangen potten
18

Over een paar weken gaan de bollen in
de grond. Daarna geven we de natuur
de kans om in winterrust te gaan. Maar
we verheugen ons nu al op de lente, als
alle tulpen en andere voorjaarsbloeiers
opkomen en onze buurttuin weer
ontwaakt.
Boukje Wiersma
Meraki Tekst & Zo
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Op de totstandkoming van de open
vaarverbinding en vooral op de gevolgen
hiervan, werd door de buurt verschillend
gereageerd. Dit was voor buurtbewoners
de aanleiding voor het organiseren van
een evaluatiegesprek op 25 september
2019. Tijdens deze bijeenkomst zijn
bewoners van Aldlân en Huizum-Dorp
in gesprek gegaan met betrokkenen
vanuit de gemeente Leeuwarden. Uit
de evaluatie kwam naar voren dat
bewoners en direct aanwonenden langs
het vaarwater, overlast ondervonden van
de als sloepenroute geïntroduceerde
vaarverbinding. Naar aanleiding hiervan
is een werkgroep gevormd, met als doel
het in kaart brengen van de overlast en,
in samenwerking met de gemeente, het
zoeken naar oplossingen om die overlast
te beperken.

De overlast die ervaren wordt bestaat uit
de snelheid, het geluid, de uitlaatgassen
en de hoeveelheid van het vaarverkeer.
Daarnaast zijn er zorgen over het
negatieve effect van het vaarverkeer op
de aanwezige flora en fauna. Een ander
probleem, dat zowel door pleziervaarders
als aanwonenden wordt ervaren, is de
breedte of liever gezegd, de ‘smalheid’
van de route. Dit is zeker ter hoogte
van de brug in de Huizumerlaan een
probleem. Vaartuigen kunnen elkaar
hier amper passeren en er ontstonden
geregeld gevaarlijke situaties. Navraag bij
onder andere Wetterskip Fryslân, maakte
daarnaast duidelijk dat de route veel te
smal is om aangeduid te mogen worden
als "sloepenroute".

Op basis van de overlast en de
gevaarlijke situaties heeft de werkgroep
een veelvoud van mogelijke maatregelen
en aanpassingen in kaart gebracht. De
gemeente heeft vervolgens besloten om,
bij wijze van proef, eenrichtingsverkeer
in te stellen op de Wirdumervaart, vanaf
Aldlân West tot aan de Potmarge.
Hiermee wordt getracht zowel de
doorstroom van het vaarverkeer te
verbeteren als het aantal vaarbewegingen
te beperken. Deze aanpassing op de
route heeft hopelijk een positief effect
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op de mate van overlast die ervaren
wordt door zowel aanwonenden als de
gebruikers van de route. Hetzelfde geldt
voor de planten en dieren die in, op of
rond het water leven. Hopelijk hebben zij
baat bij de afname van de hoeveelheid
vaarbewegingen.

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

De proef met het eenrichtingsverkeer
is ingegaan vanaf 13 juli 2020 en
geldt alleen voor motorisch (dus ook
elektrisch!) aangedreven vaarverkeer.
Bewoners wonend aan een perceel
grenzend aan de Wirdumervaart mogen
de vaart wel van de tegengestelde
richting invaren. In 2021 zal worden
geëvalueerd of de maatregel het
gewenste effect heeft.

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

Intuïtief systemisch coach
Familieopstellingen

Mail: info@peterhoogland.frl

Individuele coaching

Web: www.peterhoogland.frl

Organisatieopstellingen

Telefoon: 06 50959737

058-2887713

Hartelijke groet,
Nelleke, Fellery, Mirte, Koos
Werkgroep Wirdumervaart

Naast het instellen van het
éénrichtingsverkeer zijn nieuwe borden
ontworpen om gebruikers van de route te
attenderen op de maximale snelheid. Ook
wordt op de borden aandacht gevraagd
voor het beperken van geluidsoverlast
door bijvoorbeeld muziek aan boord.
Deze borden zullen binnenkort langs de
vaarroute worden geplaatst.

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

Uw advertentie
in dit blad?

Huizum in boek over Nederlandse begraafplaatsen

Dat kan!

Vorig jaar kwam een fraai geïllustreerd
boek uit over de Huizumer dodenakker
onder de titel ‘(Schat)Graven in Huizum’.
Dit boek is vrijwel uitverkocht. De
Huizumer dodenakker wordt nu ook in
een landelijk verschijnend boek met
rondwandelingen over begraafplaatsen
belicht. Het artikel van Peter de Haan
bevat naast foto’s en een beschrijving
ook een kaart met de belangrijkste
objecten op de Huizumer begraafplaats.
Deel II van het boek ‘Over de groene
zoden’ met tientallen rondleidingen over

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost
en volledig in kleur!
Voor informatie:
husmaherne@gmail.com
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2020

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën
voor de werkgroep hebben, dan horen
wij het graag. U kunt via e-mail contact
leggen: kooskaspers@gmail.com .
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de mooiste dodenakkers van Nederland
verschijnt vlak voor Sinterklaas in de
boekhandel. Een goede reden om deze
publicatie te vermelden is ook dat u via
voorintekening 15% korting kunt krijgen.
Als u voor 1 november het boek bestelt
bij Bureau Terebinth, Oude Vest 231,
2312 XZ Leiden (tel. 06 2417 3646,
bureau@terebinth.nl) krijgt u het boek
voor € 12,70 toegestuurd in plaats van
€ 14,95.
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Mogen wij jouw (kinder)fiets doorgeven?
Eén op de 7 kinderen heeft vooral
om financiële redenen geen fiets.
Zij komen veelal de wijk niet uit en
worden beperkt in hun ontwikkeling
als kind. Zowel fysiek als ook
psychisch. Met een fiets kom je
letterlijk en figuurlijk verder.

wij zijn

Iedereen Fietst heeft als doelstelling dat
elk kind in Leeuwarden een fiets heeft
om op te fietsen. Op dit moment is er
een wachtlijst van 150 kinderen voor
een fiets. Het project Iedereen Fietst
maakt i.s.m. lokale werk- en leerbedrijven
tweedehands fietsen gebruiksklaar.

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

Heb je een fiets die wellicht nu staat te
verstoffen in de schuur en met kleine
aanpassingen rijklaar is te maken? Wij
geven die fiets graag door!

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

OOSTERHOFF

Fietsen kunnen op afspraak gebracht
worden naar werkplaats OudOost

in Leeuwarden, van maandag t/m
donderdag (geopend 9.00 uur tot 15.00
uur). Eventueel kunnen ze worden
opgehaald. Wilt u meehelpen of wilt u
meer informatie? Stuur dan een e-mail
naar info@werkplaats-oudoost.nl of
via de Doneer een fiets website van de
ANWB: www.anwb.nl/kinderfietsplan.
Het project Iedereen Fietst is een
initiatief van de Stichting Fietsen alle
Jaren Fryslân i.s.m. Stichting Leergeld,
Kindpakket, de Fietsersbond Fryslân,
VVN en de ANWB. Met de onlangs
gewonnen Tour de Force Innovatieprijs
2020 ontvangt de stichting een bedrag als
bijdrage aan de te maken kosten voor de
komende jaren. Maar daarmee zijn we er
nog lang niet! Ook jouw hulp hebben we
nodig. Wil je anderzijds doneren? Voor
meer informatie kun je terecht op onze
website www.iedereenfietst.frl. Mogen wij
jouw fiets doorgeven?

raamdecoratie, gordijnen en zonwering

www.oosterhoffzonwering.nl

Tel.:058 289 85 40

Ouddeelstraat 2B
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Vogels in de wijk
Vlaamse Gaai (Gárrulus gradárius)
Streeknamen: Eikenkraai,
Schreeuwaakster Marrekolf, Hannebroek,
Houtekster (Fr), Rotzak, Wouter, Hikster
(Znd).

Vroeger een exclusieve bosvogel,
maar tegenwoordig overal te zien. De
soort ontbreekt slechts in enkele open
gebieden waar bomen schaars zijn.
Nestelt vaak in jong hout, maar ook wel
in hogere bomen. Het nest is van takjes
en twijgjes, vermengd met van binnen
wat aarde tot een gepleisterde stevige
nap. Voor de binnenvoering gebruikt hij
plantenwortels en haren. Een gaai broedt
niet in een nestkast.
In het voorjaar leven de vogels vooral
van rupsen en insecten, maar nesten van
zangvogels zijn niet veilig. In zomer en
najaar wordt het menu aangevuld met
fruit, mais en graan. Eikels vormen het
stapelvoer voor de winter. Vanaf de herfst
slaat de verzamelwoede toe en legt de
gaai een enorme voorraad eikels aan,
die hij her en der in de grond verstopt.
Beukennoten en hazelnoten staan ook op
het menu.
De gaai is erg wantrouwig en slim. Druk
en beweeglijk, wipt hij met zijn staart en
24

zet hij vaak zijn kleine kuif op. Hij vliegt
als een ekster en maakt in de vlucht een
bonte indruk. Opvallend is de witte stuit
sterk afstekend tegen de zwarte staart.
De alarmroep is een gerekte schorre
schreeuw: “schrèk”, “schèrk”. Hij bootst
ook allerlei andere vogels in roep of
gezang na.
Helpende hand
Een grote tuin met meerdere
boomsoorten als beuk, hazelaar en vooral
eik zal een gaai vooral in het najaar
aantrekkelijk vinden. Voer in de winter bij,
vooral als deze winter volgt op een slecht
vruchtjaar, een zogenaamd mastjaar, met
weinig eikels, beuken- en hazelnoten.
Allerlei voer is geschikt zoals vetbollen,
pindanetjes, pindaslingers en zaden.

TIPS en TOPS van de Vogelbescherming
en de Gemeente Leeuwarden.
Wat kunt u in de herfst nog doen om uw
tuin vogelvriendelijk te maken.
Plant herfstbloeiers in uw tuin, zoals
herfstaster of hemelsleutel. U creëert
zo in september en oktober een waar
paradijs voor insecten en daarmee ook
voor vogels. De herfst is ook de tijd van
het jaar om bloembollen te planten. Kies
daarbij voor biologisch geteelde bollen;
en plant bijvoorbeeld krokussen, want die
bloeien al vanaf februari en voorzien als
eerste de bijen van nectar.
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Maak uw tuin niet te netjes: de wereld
onder de blaadjes.
Onder bladerhopen gaat namelijk ook
nog een hele wereld schuil: die van de
kleine beestjes. De wormen, spinnen
en insecten zijn er beschut en eten de
blaadjes. Ze verteren die tot compost
en zorgen zo op een natuurlijke manier
voor bemesting en verbetering van de
structuur van de grond. Daardoor groeien
uw planten beter en bloeien ze mooier.
Dat krijgt u nooit makkelijker voor elkaar!
Goed dus voor de tuinplanten, egels
en kleine diertjes als u de bladeren laat
liggen, maar ook voor vogels! Het leven
van insecteneters zoals winterkoninkjes,
roodborstjes en heggenmussen hangt
weer af van die beestjes onder de
blaadjes.
Met een volle maag de winternacht in
gaan is echt van levensbelang voor
deze kleine vogels. Als het hard vriest
verbranden ze namelijk tot wel 10% van
hun lichaamsgewicht om warm te blijven.
Dan moeten ze overdag behoorlijk veel
eten om dat weer aan te vullen voor de
volgende nacht aanbreekt.
Voor nog meer actuele informatie:
https://www.vogelbescherming.nl/
actueel/bericht/leve-de-blaadjes-ban-debladblazer
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing
en Harry van der Velde
Bronnen:
- Tuinvogelwijzer Vogelbescherming
Nederland.
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.
- Tijdschrift Vogelbescherming Nederland,
herfstnummer 2020.
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2020
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Voor de kinderen
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Dit is een voorbeeld van een eenvoudige
lampion. Beplak het plastic bekertje
met stukjes gekleurd doorschijnend
papier. Maak een paar gaatjes in de
rand om een draad door te doen,
waarmee je de lampion aan een stok
vast kunt maken.

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

Spinnetjes van
ijslollystokjes

Zwarte lieve spinnen met 4 houten
ijsstokjes en een zwart papiertje
gemaakt. Deze snelle spin maak je heel
eenvoudig, zodat je in een paar tellen
een flink aantal spinnen in je web hebt!
Op een A2 vel papier teken je met
zwarte stift een groot spinnenweb,
zodat ze gezellig bij elkaar kunnen
zitten en vliegjes kunnen vangen.
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Leg/plak dan eerst het plusteken,
daarna de twee andere stokjes erop.
Laat dan wel even drogen!!
Knip een rondje van zwart papier (trek
bijvoorbeeld eerst de plakstift dop
over of een ander flesje of dopje), plak
er oogjes op. Teken een mondje op wit
papier met zwarte stift en knip uit. Plak
het mondje op en je bent alweer klaar.
Was dat snel of was dat snel?

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2020
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Tante Rozet
Doppen sparen voor het goede doel!
Lieve mensen, wat kun je toch grootse
dingen doen die maar weinig moeite
kosten. Dat is iets waar Tante Rozet heel
blij van wordt, maar hoe begin je zoiets?

Op afstand
samen

Het sparen van doppen deed Tante
Rozet al lange tijd voor het Koninklijke
Nederlandse Geleidenhonden Fonds.
Door het sparen van doppen (van
melkpakken/ frisdrank/ bier/ jampotjes/
pindakaas enz) kun je n.l. met z’n
allen betalen voor de opleiding van
geleidehonden. Niet alleen van
blindengeleidehonden, maar ook
assistentiehonden, buddyhonden en
medische detectiehonden. Is dat nou niet
PRACHTIG?

Meemaken wat er in de Bethelkerk gebeurt
zonder er naar toe te gaan? Het is nog nooit
zo eenvoudig geweest. Want nu de kerk
dicht is, komt de kerk bij iedereen thuis.
Volg live de uitzending of kijk op een later
tijdstip terug. We hopen je te inspireren.

Maar Tante Rozet kwam er al snel achter
dat sparen in een gezin met 2 personen
niet zo snel gaat. Ze besloot een leuke
buurjongen, Rens van der Meij, bij haar
plan te betrekken. Rens staat rechts op
de foto, blond haar, fanatiek voetballer en
sociaal heel sterk. Samen hebben zij de
buurtdoppenspaaraktie opgezet.
Het resultaat is prachtig. Buurtbewoners
hangen doppen in grote en kleine zakken
aan de deur bij Rens of Marjo (vriendin
van Tante Rozet) of geven ze af op de
Oerset 7 of de Oerset 32. Zelfs familie
van de bewoners helpen mee.
Wat een mooie samenwerking en
verbinding van jong en oud door de hele
buurt. Bovendien spaar je hiermee ook
nog eens het milieu. Wie wil daar nu niet
aan meedoen?
Wil je meer weten, kijk dan even op
KNGF. Wil je meer betekenen? Lever dan
je doppen in op de Oerset 7 op de Oerset
32 .

Iedere zondag via
youtube.com/cgkleeuwarden:

Op de foto zie je de gespaarde doppen
die zijn ingeleverd bij Jumper. Zij zorgen
voor de verdere afhandeling en wachten
met smart op de volgende lading van ons.
Doe je mee?

08.30 uur Bethelkids online
09.30 uur live uitzending

Rens & Tante Rozet

cgkleeuwarden.nl
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Colofon
Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Zaalverhuur

Johan ter Haar
vacant
Sandra Eyzenga
Rika Kooistra

058-2880489

Expert Tromp
staat altijd voor je klaar!
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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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,-

Uw advertentie in dit blad?
full-colour
in een oplage van 1150 stuks
huis-aan-huis bezorgd
in heel Huizum-Oost!

Aanlevering kopij
uiterlijk de laatste week voor
de maand van verschijnen
per post of e-mail:
Husma Herne Wijkjournaal
Huizumerlaan 146-A
8934 BL Leeuwarden
of e-mail: husmaherne@gmail.com

Met onze eigen Expert monteurs
kunnen wij ook alles repareren

De redactie is niet aansprakelijk voor de
geplaatste teksten.
Plaatsing van een artikel is altijd onder
voorbehoud van de beschikbare ruimte.
Teksten kunnen worden ingekort, bij
tijdige aanlevering gebeurt dit in overleg
met de schrijver.

Husma Herne Wijkjournaal
is een uitgave van
Informatie: husmaherne@gmail.com
Stichting
Wijkorganisatie
Huzum
Husma Herne Wijkjournaal
- oktober
2020
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Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

expert.nl
Bestel je op expert.nl,
dan bestel je bij ExpertTromp
Dat is toch een mooie zekerheid?

K EL
WEER
VOO DE
EXPERT

Inbouwapparatuur bouwen
we natuurlijk ook voor je in!

Leeuwarden

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

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
31
| leeuwarden@expert.nl
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Tromp

Altijd een
scherpe
hypotheekrente
door meerdere aanbieders
Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs
in onze winkel

gratis
oriëntatiegesprek

Leeuwarden, Schrans 67
Franeker, Voorstraat 58
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Sneek, Grootzand 12
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