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VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

www.nordwincollege.nl

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 fi ttingen • Tuingereedschappen

• Ladders en trappen (Altrex) 

DHZ

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

Tevens
pedicure

voor 
diabetische 

en 
reumatische

voet

Het jaar 2020. Een mooi getal, maar het 
voorwoord ziet er net als de vorige keer 
weer anders uit dan u van mij gewend 
bent. Vorige keer heb ik meegedeeld 
dat we afscheid hebben moeten nemen 
van ons algemeen bestuurslid Harm van 
Eijk. Dat moment zit mij nog vers op het 
netvlies, terwijl de wereld na mijn vorige 
voorwoord wel enorm is veranderd.

Als ik toen iemand had gevraagd wat 
Corona was en wat het wereldwijd zou 
doen met de samenleving, was het 
antwoord vast niet hetzelfde als dat de 
vraag op dit moment zou worden gesteld. 
Massaal werken we met z’n allen thuis, 
kinderen gaan niet naar school en de 1,5 
meter samenleving is nieuw, maar nodig.

In Friesland merken we van de 
besmettingen minder dan in het zuiden 
van het land, maar het besef wat dit 
met onze economie doet, is groot. Veel 
winkels en uitgaansgelegenheden zijn 
gesloten, en de kleine zelfstandige in 
onze maatschappij heeft het zwaar om 
deze moeilijke tijd door te komen. Een 
bezoek brengen aan ouderen moet ook 
op zich laten wachten. Dat komt best hard 
aan, maar we moeten de kwetsbaren 
beschermen. 

In deze tijd is het ook belangrijk om meer 
dingen te accepteren van elkaar en van 
de mensen om ons heen. We horen 
niet alleen de geluiden van het gezin, 
maar ook meer onze buren. Laat het 
geen irritatie worden. We moeten hier 
als samenleving  doorheen komen. We 
doen het met elkaar en we kunnen dit met 
elkaar. 

Even heel wat 
anders. We zijn 
als organisatie al 
jaren bezig om 
een glijbaan te 
realiseren achter 
ons wijkgebouw. 
We hebben geluisterd naar de jongere 
bewoners onder ons en als het goed is 
wordt de glijbaan binnen een paar weken 
al geplaatst. Goed nieuws en zeker de 
moeite waard om te vermelden. 

Tot slot wil ik nog even melden hoe mooi 
de initiatieven zijn, die voor de bewoners 
en medewerkers van Abbingahiem in 
deze tijd worden georganiseerd. Tijdens 
het thuiswerken hoor ik regelmatig 
daar muziek. Het Leger des Heils, een 
draaiorgel en een shantykoor heeft al 
gezorgd voor een muzikale traktatie. Top.

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

En denk goed om jezelf en om elkaar in 
deze bijzondere tijd.

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Van de voorzitter
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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 door het Coronavirus een 
aantal evenementen worden afgelast en is er deze zomer geen 
‘Tsjerkepaad’. En dus ook geen expositie. 
We hopen op betere tijden en we hebben in het vierde kwartaal  
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 met een berichtje 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.
(We hopen dat de Corona-beperkingen er dan niet meer zijn. Raadpleeg eventueel 
t.z.t. onze website www.dorpskerkhuizum.nl.)

LEZING

Donderdag 1 oktober 2020 (20.00 uur):
Slauerhoff Lezing door dr. Thomas von 
der Dunk
Jaarlijks wordt door een prominente 
Nederlander op of rond Slauerhoffs 
sterfdag de Slauerhoff Lezing verzorgd. 
Dit jaar door dr. Thomas von der Dunk 
(02-07-1961).
Hij is een zeer bekende Nederlandse 
cultuurhistoricus en publicist.  
Von der Dunk studeerde 
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam en promoveerde in 1994 aan 
de Universiteit Leiden. Zijn proefschrift 
ging over de politieke en ideologische 
aspecten van de monumentencultus in 
het Heilige Roomse Rijk in de veertiende 
tot achttiende eeuw. Hij was vervolgens 
postdoctoraal onderzoeker aan de 

Universiteit Utrecht en de Universiteit 
Leiden. 
Sinds 2002 is hij freelance publicist en 
politiek commentator. 
De toegangsprijs is € 5,00, te betalen bij 
de ingang van de kerk. Kom op tijd want 
vol is vol. 

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-
11592427. E-mail: dorpskerkhuizum@
gmail.com . 
Ook informatie op https://www.
dorpskerkhuizum.nl.

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 ook dit 
jaar aandacht aan ‘Allerzielen’ en herstelt 
daarmee een eeuwenoude waardevolle 
traditie.  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, muziek en poëzie. 
U bent van harte welkom. De toegang is 
gratis. 

CONCERTEN

Zondag 11 oktober 2020 (15.00 uur):
Concert van de band ‘Bender’. 
Vanaf april 2019 trekt Bender langs de 
theaters met het liedjesprogramma ‘Mooi 
begin’, een jubileumvoorstelling ter ere 
van hun 10-jarig bestaan. Tien jaar waarin 
de groep met veel succes langs podia 
en festivals heeft getoerd met eigen 
Nederlandstalige chansons. Liedjes 
die raken en ontroeren, liedjes ook vol 

vrolijkheid en levenslust. 
In ‘Mooi begin’ nemen de vier heren 
van Bender het publiek voor het eerst 
mee naar enkele muzikanten en 
tekstschrijvers die hen oorspronkelijk 
hebben geïnspireerd. Liedjes van 
ondermeer Herman van Veen, Tom Waits, 
Jacques Brel en Victor Jara zijn op zijn 
Benderiaans en al dan niet hertaald te 
beluisteren. Maar natuurlijk komt ook het 
eigen vertrouwde werk met meerdere 
nieuwe ‘songs’ ruimschoots aan bod, 
naast een paar fraaie anekdotes uit ‘Tien 
jaar Bender’, die toch écht verteld moeten 
worden. 

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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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

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

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Martin Wiersma uit de Huizumerlaan stuurde ons een aantal foto’s die hij ‘s avonds 
tijdens een avondlijke wandeling op 8 april van de supermaan maakte.

Heeft u ook een foto van een al of niet bijzondere gebeurtenis in Huizum-Oost gemaakt 
en wilt u die met onze lezers delen? Stuurt u dan de foto (liefst in hoge resolutie) met 
gegevens over de foto naar husmaherne@gmail.com.
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      Voor dames en heren                 met en zonder afspraak
      Schrans 69, 8932 NB Leeuwarden, tel. 058-2887800

EYSINGASTRAAT 3, LEEUWARDEN. TELEFOON (058) 2800777

WWW.TIGRA-LEEUWARDEN.NL 

Gezondheid; uw missie, onze kracht

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

j. de vries
Heereweg 16, Hantum
Tel. 0519-571892

• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker

Service op vaste tijden voor uw deur

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

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

HELAAS …… 

IN 2020 OOK VOOR ONS GEEN WIJKFEEST….. 
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Geen gesleep, geschuif meer met tafels! 
Geen beschadigingen meer op de vloer. 
Na jaren gebruik te hebben gemaakt van 
tafels met vaste poten werd het tijd voor 
de lang gekoesterde wens van velen: 
kantelbare verrijdbare tafels voor in de 
grote zaal. Hier een impressie van de 
aangeschafte tafels.

Om bij aan te schuiven, tot gauw.

Het bestuur

Nieuw meubilair voor Husma Herne

De nieuwbouw van All Safe aan de Tijnjedijk op het voormalige terrein van wasserij 
Initial vordert gestaag. Deze foto is genomen vanaf de bovenste verdieping van het 
tegenovergelegen appartementencomplex aan de Malus.

Ieder jaar zijn wij altijd super blij met 
alle sponsoren die we hebben, deze 
waarderen wij enorm!
Hierdoor kunnen wij een wijkfeest 
organiseren waarbij wij proberen om 
de kosten voor de bezoekers zo laag 
mogelijk te houden.

Wij vinden het belangrijk dat een ieder de 
kans krijgt om deel te kunnen nemen aan 
de activiteiten.

Ook de winkeliers op de Schrans 
en Verlengde Schrans dragen daar 
zeker aan bij. Zij zorgen voor bijna het 
grootste gedeelte van de prijzen die er 
beschikbaar zijn.

Zoals een ieder weet heeft o.a de 
middenstand in deze Corona tijd een 
zware tijd. Om ze een hart onder de riem 
te steken, hebben we een kleine attentie 
bij alle winkeliers langs gebracht.

Op deze manier hebben wij onze 
waardering uit kunnen spreken naar hen!

Helaas, voor ons ook geen wijkfeest dit 
jaar. Wij hopen jullie in 2021 weer te 
ontmoeten!

Namens het bestuur,
Wieger, Johan, Patrick en Jikke

Wij zijn blij met onze sponsoren
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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

DE LEUKSTE KINDEROPVANG 

BIJ U IN DE BUURT!

Bomen en struiken in de wijk
Eleagnus Ebbingei Gilt edge (Olijfwilg)

De Eleagnus is een winterharde struik 
met geelgroene bladeren.

‘s Winters blijft het blad aan de struik.

Dit mooie exemplaar staat aan de 
Huizumerlaan en is zeer decoratief.

Er bestaan wel 20 soorten en ook is er 
een groene variant. Deze wordt veel 
gebruikt voor hagen.

De Eleagnus kan wel 2 meter hoog 
worden maar laat zich gemakkelijk 
snoeien.

J.K.
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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!

Intuïtief systemisch coach
Familieopstellingen

Individuele coaching

Organisatieopstellingen

Mail: info@peterhoogland.frl

Web: www.peterhoogland.frl

Telefoon: 06 50959737

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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Blij zijn wij met het feit te kunnen vertellen 
dat de speeltuin achter het wijkgebouw 
Husma Herne zal worden uitgebreid met 
de lang gekoesterde wens, een glijbaan. 

Naast de glijbaan, een onderdeel van de 
klimtoren, zal het gehele terrein worden 
aangepast met een andere ondergrond, 
kunstgras. In het kunstgras zullen enkele 
spelelementen worden opgemaakt zoals 
een hinkelpad en het Twisterspel. 

De afspraak is om de herinrichting van 
het speelterrein voor de zomervakantie 
gereed te hebben.

Impressie van het te plaatsen toestel

Speeltuinfeestje

Een medewerker van Speeltoestellen ‘t Faan is bezig met het plaatsen van de nieuwe 
glijbaan in het speeltuintje achter wijkgebouw Husma Herne.
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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

Voor de kinderen
Coco kan het! is een nieuw en heel eigen 
prentenboek van Loes Riphagen, een 
prachtverhaal over moed verzamelen en 
meer kunnen dan je denkt. Coco kan het! 
is een prachtig verhaal over het uitslaan 
van je vleugeltjes, moed verzamelen en 
meer kunnen dan je denkt. Het is vol 
humor geschreven én geïllustreerd door 
de bejubelde Loes Riphagen. Zo zijn 
meerdere van haar boeken Kerntitels 
tijdens de Kinderboekenweek geweest, 
heeft ze een Vlag en Wimpel op zak en 
won ze o.a. de prestigieuze Silver 
European Design Award 2018.
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Vogels in de wijk

Boomkruiper (Cérthia brachydáctyla)
Streeknamen: boomklauterke of 
-klimmerke, Beamkrûper (Fri), Boommuis, 
Duimpje, Kledder menneke.
               
Behalve in de zeer open kustgebieden en 
enkele andere open landschappen komen 
we boomkruipers door het hele land 
tegen. Ze leven voornamelijk in bomen en 
klimmen steeds in een spiraalvorm, als 
een muis, langs de stam omhoog (niet als 
de boomklever van boven naar beneden). 
Ze zijn dan op zoek naar larven, insecten, 
poppen en spinnen. Met hun puntachtig 
snaveltje peuteren ze insecten dan 
feilloos uit de bast of van de takken. Voor 
een nestplaats zijn de vogels bijzonder 
vindingrijk. Het kan zich achter wat schors 
bevinden, in klimop, maar ook allerlei 
gaatjes, spleten en nissen in bouwwerken 
worden benut. Soms maken ze gebruik 
van een vervallen nestkast of van een 
speciale boomkruiperkast. Boomkruipers 
stellen dus geen hoge eisen aan hum 
broedplaats.

De Boomkruiper is een weinig opvallend, 
12,5 cm groot bruingrijs vogeltje met een 
rossige stuit en een vrij lang, dun, naar 
beneden gebogen snaveltje. De roep is 
vrij luid en scherp: “siet, siet, siet”. Hij 
zingt meestal vanaf begin maart, kruipend 

(zelden zittend), maatvast en zeer dun: 
“ti-tie-re-lie-re-lie” (ongeveer 2 seconden 
durend). Buiten de broedtijd zwerven ze 
vaak gezamenlijk met mezen in troepjes 
rond.

Helpende hand
Een niet al te nette tuin met meerdere 
bomen zal al snel door de boomkruipers 
worden bezocht. Hoe ouder de boom, 
hoe groter het insectenleven en des te 
aantrekkelijker voor de boomkruiper. 
Een speciale nestkast kan de vogels 
tot broeden verleiden. Deze nestkast 
heeft een spleetachtige opening aan 
de zijkant, tegen de boomstam aan. Wij 
hebben in onze oude perenboom een 
zelfgemaakte nestkast opgehangen met 
de opening naar het noordoosten. De 
nestkast hangt er nu 3 jaar en de door 
ons gespotte  boomkruiper heeft nog 
geen gebruik gemaakt van onze helpende 
hand. Waarschijnlijk hangt de nestkast  
te dicht bij een andere nestkast, waar al 
jaren een pimpelmees familie haar jongen 
grootbrengt.

21

Boomkruipers laten zich niet vaak op de 
voedertafel zien, hooguit bij een zeer 
strenge winter. Ze zijn meer geholpen 
met wat voer, vastgemaakt aan een 
boomstam op een rustige plek. Dat 
kunnen ongezouten pinda’s zijn, wat vet 
of pindakaas tegen de stam gesmeerd 
met zonnebloempitten.

TIPS en TOPS van de Vogelbescherming 
en de Gemeente Leeuwarden.
Blijf van de gifspuit af
Onderzoek aan dode jonge mezen en 
boerenzwaluwen, door het Centrum voor 
Landbouw en Milieu, leverde een waslijst 
op van sporen van bestrijdingsmiddelen. 
Het zijn bestrijdingsmiddelen die tegen 
insecten, schimmels en planten worden 
gebruikt die in de dode vogeltjes zijn 
aangetroffen. Het is verbijsterend volgens 
het CLM dat er soms 20 verschillende 
soorten bestrijdingsmiddelen werden 
aangetroffen. 
Dus, als u de vogels een warm hart 
toedraagt, gebruik dan voortaan geen gif 
meer in uw tuin.

Vogels spotten in uw eigen tuin of 
omgeving
Het is mei en de meeste vogels hebben 
broedsels of zijn bezig hun jongen te 
voederen. Een mooie gelegenheid om 
vogels te spotten nu we toch dicht bij 
huis moeten blijven. Maar vogels laten 
zich nu moeilijk bekijken in deze voor 
hun drukke tijd. Ook zit er inmiddels blad 
aan de bomen en struiken, waardoor het 
nog lastiger wordt. Maar horen kunnen 
we ze wel, want ze zingen en tsjilpen er 
op los. Het herkennen van vogelgeluiden 
is echter lastig. Een merel of zanglijster, 
dat lukt nog wel, maar een kool-  of 
pimpelmees wordt al lastiger. En een 
boomkruiper is al helemaal geen doen 
voor de meeste mensen. Geen nood: de 
gratis vogelApp van Naturalis

Biodiversity Center “Vogels van Europa 
2.0” is te downloaden. De App toont 
heel veel bekende Europese tuinvogels 
en hoe u de vogels kunt observeren en 
nog veel meer. In de App zijn de vogels 
gemakkelijk op te roepen en kunt u de 
vogels rustig bekijken en het geluid 
beluisteren.
 
Beleef de lente                                                                                                                              
De webcams staan weer live. Bekijk hoe 
verschillende vogels het broedseizoen 
beleefden! Kijk hoe vogels broeden, 
eieren uitkomen en kuikens opgroeien. 
Typen: Havik, Kauw, Koolmees, ijsvogel, 
Zeearend. https://www.vogelbescherming.
nl/beleefdelente
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�  Ruim assortiment wijnen, bieren en gedistilleerd
�  Royale keuze uit kado- en relatiegeschenken

�  Verhuur tapinstallaties en statafels
�  Deskundig advies  �  Wij bezorgen gratis

Schrans 84A � 8932 NH Leeuwarden
T (058) 212 15 89

www.topslijter.nl

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

 

Gemeente subsidies
Vogels maken graag gebruik van tuinen. 
Iedereen kan vogels daarbij helpen, ook 
als je een plat dak, een balkon of een 
kleine stadstuin hebt. De Gemeente 
Leeuwarden heeft verschillende 
mogelijkheden/subsidieregelingen voor 
het verbeteren van de biodiversiteit en 
het natuur- en vogelvriendelijk maken 
van tuinen en groene daken. https://www.
leeuwarden.nl/nl/search?search=groen
https://www.leeuwarden.nl/nl/geveltuinen-
boomspiegels-openbaar-groen-en-
plantenbakken

Praktische tips
Vogelbescherming heeft veel praktische 
tips om uw tuin vogelvriendelijk te 
maken op een rij gezet: tuininspiratie, 
tuinonderhoud, persoonlijk advies, 
vogelvriendelijke beplanting, populaire 
bessenstruiken bij vogels of Tipvideo. 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-
tuin/tuininrichting
Komt u er niet uit? Schakel dan de 
Tuinvogelconsulenten in voor een 
persoonlijk tuinadvies.   
  
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing en  
Harry van der Velde
Bronnen:                                                                                                                                              
- Tuinvogelwijzer 
   Vogelbescherming Nederland.                                                                                                         
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.
 

Bewoners van Huizum-Dorp hebben gezamenlijk een nieuwe duurzame walbeschoeiing 
aan laten leggen aan de zuidkant van hun tuinen grenzend aan de Wirdumervaart, een 
drukbevaren sloepenroute door onze wijk.                                        
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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 
ti jdsti p terug. We hopen je te inspireren.

Iedere zondag 
09.30 uur via cgkleeuwarden.nl
live uitzending

Op afstand
samen

cgkleeuwarden.nl

Kleur geeft fleur
Sinds enkele jaren hangt er in onze tuin 
een vogelhuisje. Deskundig opgehangen 
aan de garage. Het is fantastisch om 
te zien hoe vooral pimpelmeesjes, 
koolmeesjes en winterkoninkjes elk 
jaar weer heel nieuwsgierig het huisje 
inspecteren. 

We hebben nu al verschillende keren 
gezien hoe het nestje bouwen in zijn 
werk gaat. Een prachtig gebeuren waarbij 
zowel het mannetje als het vrouwtje af en 
aan vliegen met kleine takjes, blaadjes 
en tsja…. stof denk ik. Als de eitjes zijn 
gelegd en je luistert ’s avonds onder het 
huisje, dan hoor je……. niets. Maar als 
de jongen zijn geboren dan is het een 
kakofonie van zacht gepiep wat naarmate 
de dagen verstrijken harder wordt. Het is 
natuurlijk altijd een gok om in te schatten 
hoeveel jongen er zijn geboren. Na 
een paar weken zie je als je geluk hebt 
opengesperde bekjes voor de kleine 
opening. Het lijkt of de kleintjes elkaar als 
trap gebruiken. En dán…….is het tijd om 
uit te vliegen. 

Eenmaal hebben we het grote geluk 
gehad dat we dat moment vanuit de 
kamer zagen. Het was schattig. Kleine, 
dikke vogellijfjes die onvoorstelbaar 
genoeg op het randje van de opening 
balancerend het luchtruim kozen. Bij 
sommigen ging het meteen goed, 
terwijl anderen in rechte lijn op ons 
appelboompje afvlogen en vlak voor de 
landing als een baksteentje op de grond 
af doken. Gelukkig kwam het allemaal 
goed.

In de tijd dat vader en moeder het druk 
hadden met het voeden van de kleintjes, 
zorgde mijn lief ervoor dat er altijd in 

de buurt van het nestje vogelvoer hing. 
Terwijl ik nachtmerries had van kleine 
vogeltjes met overgewicht die vast 
bleven zitten in de opening van het 
vogelhuisje was mijn lief alleen maar 
bezig het leven van vader en moeder 
te vergemakkelijken……. Wat schetste 
onze verbazing toen we zagen dat op de 
plek van het voer af en toe acht vogeltjes 
tegen elkaar aan gepropt zaten en een 
eetmomentje beleefden.

De zomer maakte dat jaar plaats voor de 
herfst en mijn lief was lekker bezig de tuin 
winterklaar te maken. Daar hoort ook het 
vogelhuisje schoonmaken bij en dat doet 
hij altijd met plezier. Ik kon dat deze keer 
ook echt aan hem zien. Hij keek in het 
nestje en er kwam een dikke lach op zijn 
gezicht. Ik werd nieuwsgierig en liep naar 
buiten om te kijken wat hij precies in het 
nestje had gevonden…… Niet te geloven, 
het nestje was bedekt met roze pluizen. Ik 
herkende ze van viltbloemen die ik buiten 
in de zon had zitten maken een half jaar 
geleden. Tsjaaa, ik had het koolmeesje 
inderdaad gewaarschuwd: roze accenten 
zijn een must...anders ga je maar op zoek 
naar een andere woonruimte….....

Tante Rozet
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Husma Herne Wijkjournaal

Colofon

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

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

Tromp
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Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 
in onze winkel

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

gratis
oriëntatie-

gesprek

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


