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Voor jullie allemaal
We zitten alweer een tijd in lockdown en dat doet heel veel met ons. 
We hebben ons wederom moeten aanpassen aan een leven dat zich 
voornamelijk thuis afspeelt; thuis werken, kinderen en jeugd thuis-
onderwijs, weinig bezoek mogen ontvangen en op bezoek gaan is op 
afstand onwennig en voelt onnatuurlijk. Het is een kleine wereld geworden die veel van ons vraagt. Een aantal van ons mogen of moeten zelfs naar het werk en dat verreist discipline in het afstand houden en proberen je werk toch zo goed mogelijk uit te voeren.We zien veel mensen in onze wijk die een blokje om gaan, met of zonder hond en ook veel mensen die buiten sporten. Fijn om er op deze manier toch even uit te zijn. We zien dat er veel gebruikt wordt gemaakt van het fitnesspark in de Vluchtheuvel en dat er mensen sporten en jeu de boulen in het Julianapark. In de speeltuin kunnen de kinderen lekker spelen, maar de activiteiten van de buurtverenigingen konden noodgedwongen niet doorgaan. Zo ook de vergaderingen van het Wijkpanel. Onderling hebben we wel contact gehouden en wij vroegen ons af of  we nog iets kunnen betekenen voor de wijkbewoners. Zelf zien wij de behoefte aan nog een fitnesspark in de wijk en vragen we ons af of er voldoende activiteiten zijn voor de jeugd.  Ook hebben we in de afgelopen maanden een paar keer contact gehad met ds. Wieringa van de Parkkerk. Ook de mensen van de Parkkerk vragen zich af of ze iets voor de bewoners van onze wijk kunnen betekenen. Niet alleen in deze Corona tijd maar ook daarna. Ze vroegen ons naar de wensen en behoeften van onze wijkbewoners en denken na over mogelijkheden om daarin iets te kunnen bieden.
Daarmee van ons de vraag aan u: 

“Waaraan heeft u/heb jij in coronatijd behoefte (gehad), 
aan voorzieningen die in onze wijk niet aanwezig zijn?”Zou u/ zou je dit aan ons willen doorgeven via de website van het wijkpanel of op ons email adres, dan gaan wij dit meenemen in de eerst volgende vergadering. Wij wensen jullie alle goeds en gezondheid toe in deze bijzondere tijd.Houd vol en denk een beetje om elkaar!

Het wijkpanel
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Mooiste filmbeelden Huizum binnenkort 

beschikbaar

Rond de zomer, als de cafés en de terras-
sen eindelijk weer open kunnen, zal het 
Fries Film en Audio Archief een bijzon-
dere verzameling filmbeelden van 
Huizum presenteren. De beelden worden dan aangeboden en vertoond in wijkcafé De Basuin. Het filmarchief heeft de oudste en mooiste filmbeelden van Huizum Dorp, Huizum Oost, Huizum West en het gebied rond de Schrans en de Potmarge verzameld en daar een compilatie van ruim een half uur van gemaakt. Wijkpanel Huizum-West heeft het project financieel ondersteund. De beelden zijn door diverse amateurfilmers gemaakt. De oudste frag-menten dateren van eind jaren dertig. Toen filmde bijvoorbeeld Johan Witteveen zwemlessen van zijn kinderen in het openluchtzwembad aan de Badweg en legde Borniastraatbewoner J. Walpot vast hoe zijn kinderen speelden op het terrein waar nu het MCL staat. Bijzonder zijn ook de opnames die Oege Bekema begin jaren vijftig in de wijk Huizum-West maakte. Natuurlijk werd ook de Huizumer watertoren door filmmakers vanuit alle mogelijke hoeken vastgelegd. De filmcompilatie van Huizum is een vervolg op de dvd Leeuwarden op Film. De mooiste beelden van de Friese hoofdstad uit de 20e eeuw. In 2018 was dit een productie van het Fries Film Archief en het Historisch Centrum Leeuwarden. Deze historische beelden van Leeuwarden draaien al jaren succesvol in de Basuin. Voor velen is de daghap ook een filmhap. Van de prachtige oude beelden van de stad krijg je niet snel genoeg. 
Meer informatie over de aanbieding van de Huizumer beelden in De 
Basuin volgt binnenkort. We maken er een feestje van! U hoort dan 
ook hoe u de beelden kunt bestellen.

Syds Wiersma, coördinator Fries Film en Audio ArchiefBoterhoek 1 / Postbus 2637 / 8901 AC Leeuwardeninfo@friesfilmarchief.nl / 058-7890714 / www.friesfilmarchief.nl
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Buurtpreventie Huizum-West 
houtrijke woningen                           
In 2016 hebben een paar bewoners uit de van Loonstraat een soort en met 
telefoonboom opgezet, nadat er wederom ingebroken was in onze buurt. 
Het was al de 13e keer. Dit wilden we zo niet langer. Maar de animo bleek 
groter dan verwacht en al snel begonnen we te denken aan iets groters. Er 
werd elke avond gelopen in tweetallen, en konden we de gehele week al 
vullen. We zijn begonnen met een whatsapp groep en dit werkte prima, en al snel smaakte dit naar meer. Toen we ons erin verdiepten kwamen we in 1e instantie uit bij het wijkpanel waar we een aanvraag indienden om borden te bestellen dat hier een buurtpreventie actief is. Dit werd heel positief ontvangen. Van daaruit kwamen we bij de gemeente terecht, welke ons aan veel informatie hielp en ons met kleding en een klein budget wel wilden steunen. Vervolgens kwamen we bij vergaderingen terecht van meerdere buurt-preventies en begon het officiële vormen aan te nemen. Eenieder van ons deed zijn best en nadat we met het wijkgebouw de “Vluchtheuvel” hadden afgesproken dat we er 1x per maand mochten vergaderen met onze leden, werd het serieus. In januari 2017 heeft de burgemeester ons toen officieel welkom geheten en onze buurtpreventie kleding uitgereikt. Vol TROTS!! Niet alleen om de kleding maar omdat de buurt al redelijk op de hoogte was van het bestaan van een buurtpreventie. En nu waren we ook nog daadwerkelijk zichtbaar. 
Buurt-whatsapp is een moderne vorm van digitale buurtpreventie. Tevens is er een coördinator die regelmatig contact heeft met de gemeente en politie etc over preventie van criminaliteit en onveilige situaties in de buurt. Eenieder van ons zijn de ogen en oren van de buurt. De coördinator kan dit niet alleen en hierbij heeft hij/zij hulp nodig van de buurtbewoners, dit wordt vaak gemeld in de whatsapp groep. Het voordeel van whatsapp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen, elkaar kunt waarschuwen en dat er een grote groep mensen tegelijk bereikt kan worden. Dit heeft tevens al geleid tot aanhouding van 3 jonge inbrekers in onze wijk.  
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Deelnemers hebben wel een minimumleeftijd van 18 jaar, ook zijn zij woonachtig in de wijk/buurt waar de whatsapp groep actief is.  Het oprichten van een whatsapp groep is een burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie als er bij 112 een melding gedaan is.
Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie, S= 
signaleer, A is alarmeer dus 112!!  A=app om de verdachte situatie 
bekend te maken bij anderen. R=reageer. Doe dit bv om naar buiten te 
gaan en te kijken welke richting de personen oplopen of het kenteken 
van een verdachte auto te noteren. DENK om uw eigen VEILIGHEID. 
Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels en wetten. 
Tot slot, maak geen lange verhalen. Houd de berichtgeving kort.We krijgen elk jaar een potje van de gemeente wat bedoeld is voor en door de leden. Hierbij hebben we elk jaar nog iets leuks voor onze leden kunnen doen. Het is n.l. geheel vrijwillig en we zijn ontzettend dankbaar dat het nog steeds goed loopt. Natuurlijk kunnen we altijd nieuwe leden gebruiken en hiervoor gaan we zeker dit jaar mee aan de slag, maar voor nu zijn we blij zoals het gaat. 
Mocht U inlichtingen willen hebben dan kunt u ons altijd mailen: 
ankieootjers@hotmail.com of a.zorgdrager@hotmail.com
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Veilig in het Vluchtheuvelgebied
Een fijne plek voor iedereen!

Vanaf juni vorig jaar werd er steeds intensiever samengewerkt en 
gesproken tussen een aantal clubs binnen het Vluchtheuvelgebied en 
gemeentelijk instanties. In eerste instantie was dat onder leiding van 
Hilde van der Iest (gemeente Leeuwarden) met o.a. de skatevereniging 
(Jappy Toering), graffitiplatform (Douwe Beimin), beheerder gebied 
(Andries Brouwer) en ook Opus 78 (gebouw van o.a. Pasveer). Doel was 
om te proberen op een snelle manier het zwerfafval terug te dringen en 
daardoor het gebied weer een prettiger uitstraling te geven. Dit werd 
bereikt door een extra container bij Opus en naast de gebruikelijke rondes 
van Andries ook het inzetten van vrijwilligers van de skatevereniging. Langzamerhand werd wel duidelijk dat er toch wel meer aan de hand was. De overlast die gebruikers en zeker ook bewoners ervaren van de grote groepen die samenkwamen in het gebied (vaak van buiten de wijk) was voor Hilde de aanleiding om het overleg uit te breiden. Na het vertrek van Hilde werd dit opgevangen door Anja Reus en onder haar aanvoering sloten heel veel gebruikers en instanties aan bij dit maandelijkse overleg. Het wijkpanel is nu vertegenwoordigd, maar ook de speeltuin, de boksschool, Handhaving, wijkagent, Amaryllis, gebiedswerkers etc. Anja heeft een nieuwe baan gekregen binnen de gemeente en haar tijdelijke vervanger is Kanne Lei (beleidsmedewerker Openbare orde en veiligheid · Gemeente Leeuwarden)Samenwerken om het Vluchtheuvelgebied als een fijne multifunctionele plek te behouden is volgens deze groep met heel verschillende mensen het belangrijkste wat er is en natuurlijk laat dat ook, langzaam maar zeker, resultaat zien. Voor iedereen en zeker voor de kinderen en jongeren uit de buurt moet het gebied een plek zijn waar ze fijn en veilig kunnen verblijven. Door meer aanwezigheid en controlerondes van Handhaving en politie, meer aanwezigheid van de jongerenwerkers en snellere respons op problemen en signalen uit het gebied hoopt de gemeente een goede bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Naast onlangs geplaatste borden wordt er ook hard gewerkt aan beter verlichting op veel plekken, dit alles om het veiligheidsgevoel te vergroten.
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De komende tijd zullen we een flyer uitbrengen met meer informatie over alle verschillende actieve organisaties in en om het Vluchtheuvelgebied en er wordt ook al druk nagedacht over een soort van Open Dag later in het jaar, om de buurtbewoners verder te informeren. 
Kortom… het begin en de voortgang zijn er! En nu door!Daarbij is het ongelooflijk belangrijk dat niet alleen de gemeente, maar ook de gebruikers de signalen van jullie als wijkbewoners blijven ontvangen. Persoonlijk word ik vaak aangesproken als ik in en om Opus aanwezig ben en dat is fijn! Alleen als iedereen actief blijft, kunnen we zaken veranderen en verbeteren.
Wil je in de tussentijd zaken melden m.b.t. overlast? Bij het MOL (Meldpunt Overlast Leeuwarden) kan structurele sociale overlast worden gemeld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld geluidsoverlast van de buren, jeugdoverlast, dierenoverlast, drugsoverlast. Maar ook als bij-voorbeeld buren zichzelf of hun woning verwaarlozen. Doel is het aanpak-ken van de gemelde overlastsituaties en de achterliggende problematiek. In deze tijd van de Corona kunnen ook overtredingen hiervan bij de gemeente worden gemeld. Ook deze meldingen komen bij het MOL binnen. 
Er kan zowel digitaal als telefonisch worden gemeld. - Telefonisch via 14058 (tussen 8.30  17.00uur).- Whatsapp via 06-43365223 (tussen 8.30  17.00uur).- E-mail via het contactformulier.  Voor dringende meldingen buiten de openingstijden moet altijd de politie worden gebeld (spoed 112 of algemeen 0900 8844).Heb je ideeën, vragen voor deze enthousiaste groep mensen?Mail deze dan naar: wijkpanelhuizumwest@gmail.com, t.a.v. Ankie Hofman-Ootjers
Bas Hut
Voorzitter Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden
Voorzitter Stichting Opus78 Leeuwarden
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Wijkpanel verkeer

JulianalaanDe Julianalaan houdt ons en aanwonenden en bewoners van onze wijk al een mooie tijd bezig. Tweemaal zijn we als wijkpanel voor U naar de bezwarencommissie van de gemeente geweest, 1 x naar de Rechtbank. Driemaal hebben we een verkeerstelling, samen met aanwonenden gehouden op de Julianalaan. En na elke telling bleek dat de gemeente minder voertuigen telde dan wij. Ook hebben we verschillende raads-vergaderingen gevolgd waar de Julianalaan of Hendrik Algraweg op de agenda stond. Tegen de afsluiting van de Hendrik Algraweg hebben we beroep aangetekend bij de Raad van State. Immers na de afsluiting van deze weg is de ellende op de Julianalaan ontstaan. Denk alleen maar aan de 50.000 container auto's die jaarlijks hierover rijden i.p.v. over de Haak. En daarbij is gekomen dat we meer sluipverkeer in onze wijk hebben gekregen. Tijdens de laatste raadsvergadering heeft wethouder Douwstra de raad beloofd dat hij als de omstandigheden (het normale leven) weer goed zijn er in overleg met bewoners en wijkpanel opnieuw geteld zal worden. De opdracht is dat dit voor 1 april 2021 zou moeten gebeuren, maar dat wilde en kon de wethouder niet beloven. We wachten af. Eind februari heeft er via de computer een vergadering plaats gevonden met bewoners van onze wijk, wijkpanel Huizum west en wijkpanel Nylan. Dit wijkpanel is nu ook aangeschoven betreffende de problemen op de Julianalaan. En daar zijn we blij om. We hebben gesproken wanneer en op welke plaatsen op de Julianalaan het verkeer geteld gaat worden. De eerste telling vindt plaats in de periode van 12 t/m/26 april 2021. We hebben aangegeven dat deze telling nooit representatief kan zijn in coronatijd. 
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Als de maatregelen tegen corona worden opgeheven zullen er opnieuw verkeerstellingen plaatsvinden. Toen werd er gesproken over korte slimme termijn oplossingen om de overlast/verkeer op de Julianalaan te verminderen. De gemeente wil op de gehele stadsring kijken of er zebra-paden moeten komen en men denkt aan het zoveel mogelijk sturen van verkeer naar evenementen. Wij hebben aangedrongen op een verbod voor vrachtauto's exclusief bestemmingsverkeer. Of een 30 km-weg ervan maken. En van de twee afslagen op de van Harinxmabrug en de twee vakken voor rechtdoor komende vanaf de richting van het MCL er één van maken en daar tevens de verkeerslichten langer op rood laten staan zodat men moeilijker de Julianalaan op kan rijden. De gemeente gaf gelijk aan dat ze het niet realistisch vonden om het vrachtverkeer te verbieden of er een 30 km-weg van te maken. Dit paste niet in de functie van de Julianalaan, waarop wij gezegd hebben jullie gaan dus voor verkeer i.p.v. voor de bewoners. Op 26 mei zal het volgende overleg plaatsvinden en ook daar zullen wij U van op de hoogte stellen. 
Verlengde SchransWe hebben de gemeenteafdeling verkeer gevraagd of er niet een rotonde gemaakt kan worden op de T-splitsing Verlengde Schrans Borniastraat. Hier gebeuren de meeste fietsongelukken in onze stad. De gemeente ziet dat wel zitten, maar er is de komende jaren nog geen geld voor. We wachten ook hier weer af, maar houden de vinger aan de pols.
RaadhuisstraatDe gemeente is door ons benaderd of de straat en het trottoir van de Raadhuisstraat opnieuw bestraat kan worden. Je moet hier met een rollator over straat lopen wat ook nog niet gemakkelijk is. Men heeft ons beloofd dat dit gelijk met de inrichting van de nieuwe spoorwegovergang zou gebeuren. Dat is het dus niet en nu hebben we de gemeente gevraagd. Wanneer gaat het nu wel gebeuren?
G. Feenstra en J. Keyzer
Team verkeer binnen Wijkpanel Huizum-West
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inkomsten
Saldo Bank 1.186,38€          
Saldo Bank/Spaar * reservering subsidie 16.000,00€             
Gemeente058 wijkbudget 30.000,00€        

(reservering € 16.000,- subsidie 2020)

Wijkverfraaiing

Bewoners initiatieven

Wijkkrant

Sociaal media etc.

47.186,38€        

Correspondentieadres Ruysdaelstraat 66  8932EK  Leeuwarden
IBAN NL94INGB0007236468 tnv Wijkpanel Huizum-West te Leeuwarden

Financieel jaarverslag  2020
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uitgaven
Reservering/Wijkverfraaiing/Bewoners iniatieven etc. 17.000,00€        

16.000,00 Wijkverfraaiing Bewoners initiatieven etc. 1.250,76€          
Ondersteuning Wijkpanel 4.890,36€          
Bankkosten 128,58€             
Wijkkrant 3.163,39€          
Drukwerk 494,25€             
Onderhoud / Verzekering AED's 741,20€             
Website 1.007,79€          
Diversen 2.144,77€          
Saldo Bank 365,28€             
Saldo Bank/Spaar 16.000,00€        

(reservering € 17000,- subsidie 2018/2019) 

Wijkverfraaiing

Bewoners initiatieven

Wijkkrant / converentie

Sociaal media etc.

47.186,38€        

Financieel jaarverslag  2020
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GERARD DOU IN CORONATIJD
In onze mooie wijk Huizum-West zijn er drie wijkverenigingen.
Eén daarvan is de, dit jaar 88 jaar jonge, Wijk- en Speeltuinvereniging 
Gerard Dou / Huizum-West. Zoals u weet zijn we een actieve 
vereniging, die normaal gesproken veel activiteiten organiseert. Helaas ligt door het beruchte Coronavirus bijna alles stil en zo ook de activiteiten in de Gerard Dou. Als de coronacrisis voorbij zal zijn, willen we weer volop activiteiten gaan organiseren. Onze prachtig gelegen speeltuin, één van de weinige groene plekken in onze wijk, is voor veel kinderen een veilige en plezierige speelplek. De speeltuin ligt er nu dan ook al prachtig bij en is weer helemaal goedgekeurd door de gemeente bij de jaarlijkse controle.Samen met IKC Johan Willem Friso, Gemeente Leeuwarden, Wijkpanel Huizum-West en subsidiegevers/fondsen zijn we bezig om nog één of twee speeltoestellen aan te schaffen. We houden u op de hoogte, ook via onze eigen Gerard Dou Wijkkrant, die normaal gesproken, driemaal per jaar verschijnt. De leden en besturen van onze clubs en activiteiten, zoals de biljartclub, klaverjasclub, kids-club, fotoclub, schilderclub, computerspreekuurochtend, bingoavonden, het oktoberfest en de vele andere (jeugd)activiteiten die we door het jaar aanbieden, hopen ook allemaal dat ze snel weer kunnen gaan beginnen. Loop dan ook eens onze bibliotheek binnen om een boek uit te zoeken. Keus genoeg in vele genres. We verwachten dat er straks, nu het voorjaar en het mooie weer aanbreekt, weer veel kinderen 
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komen spelen en dat het mooi verbouwde wijkgebouw (zie foto's) weer bruist van activiteiten.We  doen dan ook, bij deze,  een oproep aan alle bewoners van de Gerard Dou wijk om ons te steunen in het mogelijk blijven maken van al deze activiteiten, want zoals op het mooie spandoek in de poort staat: Spelen is gratis maar het onder-houden van een speeltuin niet. 
Zie ook eens op onze website: 
www.gerarddou.nl of volg ons op 
facebook. 
Bestuur WSV Gerard Dou / Huizum-West
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Reilen en zeilen van buurtvereniging 
“Hollanderwijk” in coronatijd                        
door Wietse Rinsma, voorzitter buurtvereniging “Hollanderwijk”                                                   
met medewerking van Roel Swart, redacteur HollanderwijkkrantHet is stil in het Hollanderhuuske, het wijkgebouw van buurt-vereniging Hollander-wijk aan de Nieuwe Hollanderdijk in Leeuwarden. Waar het  normaal bruist van de activiteiten, word je overvallen door een onwerkelijk aandoende rust in het doorgaans zo gezellige en knusse buurthuis. “Vanwege de 
Corona-crisis is het Hollanderhuuske gesloten. Er mag geen enkele 
activiteit plaatsvinden”, staat er op de website van de buurtvereniging te lezen.Weliswaar kon vorig jaar gedurende enkele maanden een aantal club-activiteiten onder strikte voorwaarden doorgaan, maar sinds de horeca in Nederland in het najaar voor de tweede maal gesloten werd, en er bovendien sinds 23 januari 2021 een avondklok geldt, zijn ook die activiteiten geschrapt.  Geen klaverjassen, geen tafeltennissen, geen naai- en hobbyclub, geen kinderclub, geen vrouwenclub en geen biljartclubs. Ook de Bingo, eenmaal per 6 weken, gaat niet door. Vorig jaar mei werd de jaarlijkse rommelmarkt in de voortuinen afgelast, evenals de paas- en kerstmiddagen voor de 55+ers. Ook de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst ging dit jaar niet door. Bovendien zijn er geen lezingen mogelijk van bijvoorbeeld de vogel-werkgroep, en zijn de ehbo-cursussen voor onbepaalde tijd opgeschort. 
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Gebeurt er dan helemaal niets meer? Toch wel: – Ondanks alle beperkingen wordt het oud papier door vrijwilligers eens in de 4 weken opgehaald.– De Hollanderwijkkrant is sinds vorig jaar, mede dankzij de inzet van de redactie, normaal verschenen, en zal dat ook dit jaar blijven doen. Het rapen, vouwen en nieten door vrijwilligers kan voorlopig niet door vrijwilligers worden gedaan, omdat de  anderhalve-meter- maatregel niet uitvoerbaar is; deze werkzaamheden worden tijdelijk machinaal uitgevoerd door Paul Pasveer van STIP. Het bezorgen van de Hollander-wijkkrant wordt nog steeds gedaan door een aantal enthousiaste vrijwilligers.– Op 15, 16 en 17 maart was er eindelijk weer eens reuring in het Hollanderhuuske, dat die dagen dienst deed als stemlokaal. De leden van het stembureau werden door beheerder Gerda van Houten voorzien van koffie en thee. Van te voren, tussentijds en na afloop moest het gebouw weer worden schoongemaakt.  – Het onderhoud aan gebouw en tuin gaat gewoon door. Vorig jaar is het huuske opnieuw geschilderd. – Gerda en Harm van Houten, de beheerders van het wijkgebouw, hebben er vorig jaar voor gezorgd dat niet meer verkoopbare barproducten voor een zacht prijsje aan belangstellenden van de hand werden gedaan. Daardoor bleef de financiële schade beperkt. 
Hoopvol. We missen de normale gang van zaken aangaande het Hollander-huuske en al die activiteiten die noodgedwongen stil liggen, heel erg, maar begrijpen dat het, gezien de pandemie, nog niet anders kan. Toch hopen we dat er op niet al te lange termijn weer meer mogelijk is. Ook financieel is dat belangrijk, omdat een groot deel van de inkomsten voort komt uit de barverkoop. We kunnen het nog redelijk redden, maar op de lange duur zijn de gemeentelijke subsidie en de inkomsten uit contributies, donaties, advertenties in de wijkkrant en de opbrengst uit het ophalen van oud papier niet voldoende om met name de vaste lasten te voldoen. Maar gelet op de voortvarendheid waarmee momenteel wordt gevaccineerd en de nadering van de lente en de zomer zijn we hoopvol gestemd. Wie weet zit er nog een rommelmarkt in de voortuinen van de Hollanderwijk aan te komen in mei of juni.
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Beste mensen (quote HUGO DE JONGE)
Wij als bestuur van de vluchtheuvel willen U/
jullie graag kennis laten maken met ons 
prachtige wijkgebouw de “Vluchtheuvel” Ons 
bestuur bestaat uit: Sjoerd Friso, Joop Tromp, 
Annemiek Zorgdrager, Marian Hof en Ankie 
Hofman. Zodra het weer kan hopen we U/jullie te 
begroeten bij ons. Ook staan wij altijd open voor 
ideeën, suggesties, leuke dingen enz. Met zijn 
vijven zetten we onze schouders eronder, maar 
dit kan niet zonder onze vrijwilligers die achter 
de schermen enorm veel werk verrichten. 

Iedereen draagt de “Vluchtheuvel ”een warm hart toe.
Verder schrijf ik dit stukje nu verder vanuit mijn beleving.   Hallo allemaal, ik ben Ankie Hofman-Ootjers, medebestuurslid wijkgebouw de “Vluchtheuvel” Van Loonstraat 130 , wijk Huizum-West. Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over ons wijkgebouw de “Vluchtheuvel”.Buurthuis de “Vluchtheuvel” heeft mij in 2017 gevraagd of ik in het bestuur wilde komen? Na er over nagedacht te hebben, dacht ik: dit mooie buurthuis mag niet verloren mag gaan. Ik doe het. Volkomen blanco stapte ik erin. Nooit gedacht dat er zoveel achterweg zou komen. Vol goede moed ben ik eraan begonnen. Dat dit veel meer werk was dan ik verwachtte had ik niet kunnen denken. Nu ligt dit ook meer aan mij dan aan de anderen want mijn gedachten zijn soms 10x sneller dan het licht. Voor mijn gevoel kon er nog veel meer gebeuren, terwijl er al zoveel gedaan werd. Hulde aan het bestuur.Nu besefte ik pas dat ik er inderdaad blanco ingestapt was. Het ene trok me ook meer dan het andere. De bingo werd enorm gewaardeerd en het is altijd volle bak. Wat een inzet van en door de inzet van bestuur en vrijwilligers !! Ook het klaverjassen en kaarten worden enorm gewaardeerd. En niet te vergeten de 60+ middag. Wat een feest. Muziek, cabaret, en heerlijk eten. Altijd volle bak. Ook hebben we afgelopen jaar (2020) voor het eerst burendag gehad, wat een succes was dit. Al snel kwam ik erachter dat het organiseren en administratieve gedeelte meer mijn ding is. Gelukkig heeft iedereen zo zijn kwaliteiten. Er was een 
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terugloop van buurtbewoners. En al snel vonden we dat er een boekje moest komen. Dat iedereen weer op de hoogte zou zijn. Eerst eenvoudig en dan hopen we het in 2021 weer op te starten.(Corona virus) Tot dat de corona ons overviel. Daar hoef ik verder niemand iets over te vertellen. Terug naar de Vluchtheuvel. Begin dit jaar hebben we de koppen bij elkaar gestoken en kwamen we tot de conclusie dat de vluchtheuvel hier en daar wel een likje verf kon gebruiken, nadat het aan de buitenkant totaal gerenoveerd is. Maar dan krijg je inderdaad het domino-effect, van het een komt het ander. En toen overviel het corona virus ons ook nog. Met nog het idee in het achterhoofd dat we ergens in 2020 wel weer los konden. Maar dit heeft wel geleid tot een prachtig verbouwde “Vluchtheuvel”. Ook waren we in september begonnen met koffie-ochtenden voor iedereen uit de buurt. Ook dit hebben we dit weer stop moeten zetten. Met in de hoop dat 2021 ons een beter jaar gaat brengen. Graag willen we de “Vluchtheuvel” meer op de kaart zetten voor onze wijk. Meer activiteiten naast de gebruikelijke en we staan open voor ideeën!! Sinds vorig jaar ben ik ook afgevaardigde van het bestuur bij het Wijkpanel Huizum-West. Ook hier ben ik blanco ingestapt. Na een paar vergaderingen begon het me langzaam duidelijk te worden hoe belangrijk het wijkpanel is voor de gehele wijk. Wat een enthousiast bestuur en wat doen ze goede dingen voor het Vluchtheuvelgebied. Ook hier heb ik veel geleerd. En ook dat ze veel voor ons allemaal kunnen betekenen. Zowel jong als oud. Ook met de gemeente Leeuwarden hebben we veel contact. En nu in deze tijd van verbroedering ook met onze omliggende buren in het vlucht-heuvelgebied, zoals Gemeente, Opus, Skatebaan, Handhaving, Meldpunt overlast, Politie etc…. 
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Graag willen we dit jaar 2021, indien mogelijk, proberen de “Vluchtheuvel” nog meer op de kaart te zetten. Daar hebben we natuurlijk ook de hulp van de mensen uit de wijk nodig, door ideeën uit te spreken, en wensen in te sturen. Ook zijn we actief op Facebook en Instagram. Mocht u dit niet gebruiken kom langs of bel ons. Wij hopen u/jullie z.s.m. te kunnen begroeten bij ons in de “Vluchtheuvel” Hierbij wat foto's van voor en na de facelift. Graag begroeten we U in 2021 in onze mooie “vluchtheuvel” hetzij voor een kopje koffie of een activiteit. 
Voorheen 

                Nu 
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Het wijkpanel heeft een leuke ludieke actie bedacht. Zaai de zaden en 
laat ze zo groot mogelijk groeien. Wie de grootste/hoogste zonnebloem heeft wint de hoofdprijs. Want wist je wel dat een zonnebloem zo'n 3 meter hoog kan worden? Vlinders en bijen zijn dol op zonnebloemen. En vogels en mensen ook!

Hoe kun je meedoen? Zaai de zonnebloempitten het liefste aan de voorzijde van uw woning. Verzorg de zonnebloemen goed en stuur een foto van je hoogste zonne-bloem voor 23 augustus naar: wijkpanelhuizumwest@gmail.com. De hoogste drie komen wij nameten.
Wij stellen drie prijzen beschikbaar:
1e prijs een Jumbo levensmiddelenpakket twv 50 euro
2e prijs een Huzumer slagers vleesbon twv 25 euro
3e prijs een bakker Bruinsma bon twv 15 euro

In dit wijkblad zijn 

zonnebloemzaadjes 

toegevoegd

Heel veel succes en deel altijd je foto van de groei op facebook.
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