Nieuws

Shared Grien Space (3): vruchtbare oase in Minnertsga
MINNERTSGA Shared Grien
Space, een term die staat voor
samen zorgen voor de publieke ruimte. Gerwine Wuring
bezocht drie initiatieven in
de regio: het Kimsterboskje in
Kimswerd, het dorpsparkje in
Tzum en deze keer een project in Minnertsga.
Aan de Havenstrjitte in Minnertsga is de laatste paar jaar
een vruchtbare oase ontstaan.
Het gemeenschappelijk
dorpsparkje is aangeplant
met louter eetbare gewassen,
bomen en struiken. Wat
betreft Luitzen Madhuizen,
aktief lid van de groencommissie en hovenier van het
gelijknamige groenbedrijf in
het dorp, wordt het een
groentetuin voor het hele
dorp. Zover is het nog niet
tempert collega commissielid
Jacobus Zwart zijn enthousiasme, voor sommigen is het
vooralsnog een ‘rûge bende’.
Luitzen en Jacobus zijn vanaf
het begin betrokken geweest
bij de plannen voor dit parkje
op de hoek van de Tsjerkestrjitte. De grond is eigendom
van Wonen Noordwest Friesland, dat er vanwege de
krimp in het dorp een aantal

Aan de Havenstrjitte in Minnertsga is de laatste paar jaar
een vruchtbare oase ontstaan. Foto’s Gerwine Wuring
huizen heeft gesloopt zonder
dat er uitzicht was op herbouw.

Wat willen we ermee?
De gemeente en plaatselijk
belang werden benaderd met
de vraag: wat willen we hier
mee? De Friese Milieu Federatie en Landschapsbeheer
Friesland sloten zich aan met
hun experiment om samen

met bewoners de ruimte om
te toveren tot Shared Grien
Space.
Plaatselijk Belang heeft vervolgens haar schouders er
onder gezet, om in samenspraak met omwonenden
groen te realiseren die voor
ieder toegankelijk en aantrekkelijk is. Wonen NWF
stelde de grond beschikbaar,
de Groen Commissie ging
met de plannen aan de slag
en gemeente en Waddenfonds betaalden mee aan de
realisatie.

Abrikozen en pruimen
Dankzij de actieve bemoeienis van Luitzen is er veel
extra’s geïnvesteerd in de
vorm van grondverzet, extra
fruitbomen, bessenstruiken
en wilde plantenmengsels
voor het insectenleven. En
met succes, in het voorjaar
gonst het er van de bijtjes en

zie je vlinders alom. Overal
kon je bessen plukken en de
eerst abrikozen en lekkere
pruimen zijn inmiddels ook
al genoten.
Jacobus heeft zich op de taak
gestort om wekelijks de randen te blijven maaien en het
schelpenpad vrij te houden
van het oprukkende gewas.
Samen met een tiental omwonenden zorgt hij ook voor het
onkruidvrij houden van de
omliggende haag. Het welig
tierende koolzaad, de hagewinde en de zuring moesten
flink worden ingetoomd. En
naderhand gezellig samen
aan een bakje koffie.

Nieuwsgierig
Want al klagen sommige
buren nog wel eens over dit
nieuwe uitzicht, langzaam
maar zeker wordt een ieder
toch wel nieuwsgierig naar de
ontwikkeling van dit geza-

menlijke groen. Pake of beppe op het bankje, de kinderen
stoeiend in het hoge gras,
allerlei plantjes die de kop op
steken. Er is veel moois te
beleven voor wie het wil zien.
En dat is ook precies waar
Jacobus het voor doet, de
natuur meer ruimte geven.
Tijdens het maaien laat ie de
viooltjes en de koekoeksbloemen staan. ,,Dit is toch veel
mooier dan zo’n strak grasveldje! De natuur haar gang
laten gaan omwille van de
biodiversiteit.”
Al geven beide mannen toe
dat het geregeld onderhoud
in hun plannen een beetje is
onderschat. Luitzen kan
vanuit zijn bedrijf nog wel
eens iets doen, om bijvoorbeeld het maaisel of de gesnoeide takken af te voeren.
Maar fijner zou zijn als ze
daar wat zakgeld voor hadden.
Af en toe doen ze een beroep
op het ‘losse fearren’ project
van Wonen NWF, geld bedoeld om kleinschalige bewoners initiatieven te ondersteunen in het mooier maken
van de leefomgeving. Zo
werden er stokken gekocht
om de doorhangende takken
van de fruitbomen op te
binden.
Geleidelijk gaat de buurt en
het dorp wennen aan dit
nieuwe park, waar ieder wat
van vindt. En dat nu is precies
de kern van een gedeelde
groene ruimte, het staat of
valt met de groep die er zich
voor in wil zetten. ■
Gerwine Wuring

✪ www.praktijkmensen
natuur.nl

geven. De cursus is voor
mannen en vrouwen van 50
jaar en ouder. Als rode draad
door de cursus loopt het
gebruik van de zogenaamde
GLANS-schijf.
De cursus bestaat uit zes
wekelijkse bijeenkomsten
van 2,5 uur met acht tot tien
deelnemers. Grip en Glans
wordt aangeboden vanuit de
Skûle Welzijn in samenwerking met het gebiedsteam
van gemeente Waadhoeke en
Harlingen.
Wie problemen heeft met de
kosten (25 euro) of vervoer,
kan daarover contact opnemen met een van de trainers,
Tjik Flameling, tel: 0611860776 of
t.flameling@waadhoeke.nl of
Johanna Schaap tel: 0610890607 /
j.schaap@harlingen.nl. ■

SEXBIERUM

Bach Vereniging
in Sixtuskerk
De Leeuwarder Bach Vereniging onder leiding van Geke
Bruining geeft zondag 29
september een concert in de
Sixtuskerk in Sexbierum. De
Bach Vereniging zingt onder
andere het Motet ‘Jesu meine
Freude’ BWV 227 van Joh.
Seb. Bach en ‘Jiergong’ van
Frank van Nimwegen met
fluit en pianobegeleiding.
Organist Gerrit de Vries zal
op het grote orgel ‘Pari Intervallo’ van Arvo Pärt en ‘Apparation de L’eglise eternelle’
van Olivier Messiaen spelen.
Aanvang 15.30 uur.
SCHINGEN

Startmiddag
Vrouwen van Nu
Het nieuwe seizoen van Vrouwen van Nu Menameradiel
begint vrijdagmiddag 27
september met een optreden
van trekzakgroep Op Trektocht. Tevens kunnen bezoekers deze middag kennismaken met de interessegroepen
en de nieuwe cursussen die
het bestuur in petto heeft.
Burgemeester Marga Waanders is deze middag aanwezig
om kennis te maken met de
vereniging en haar activiteiten. De bijeenkomst is in
doarpshûs Op Healwei in
Schingen van 14.30 tot 16.00
uur.
SINT JACOBIPAROCHIE

Meertalig
boekje Talea
Jansma
Kunstenaar en schrijfster
Talea Jansma uit Sint Jacobiparochie heeft haar nieuwste
boek getiteld FEES t BOEK
gepresenteerd. De titel slaat
op het feestelijk jaar 2018 dat
de schrijfster beleefde tijdens
Leeuwarden Culturele Hoofdstad. In het boek beschrijft ze
in het Fries, Nederlands en
Bildts haar werkzaamheden,
recepten en ontwikkelingen
in de natuur. Het boekje is te
koop in ‘t Winkeltsy fan Akke
in St. Annaparochie.

‘Grip en Glans’ geeft
vat op prettiger leven
FRANEKER Ouder worden
gaat gepaard met veranderingen. Positieve, en vervelende.
Voor ouderen die moeite
hebben om het leven een
beetje positief te houden,
wordt binnenkort de cursus
Grip en Glans gegeven in
Theresia in Franeker.
Meer vrije tijd en kleinkinderen krijgen zijn pluspunten
van het ouder worden, maar
daar horen vaak ook minder
aangename zaken als gezondheidsklachten en verlies van
dierbaren of een zinvolle
dagbesteding bij.
De groepscursus Grip en
Glans helpt ouderen in het
vinden van nieuwe mogelijkheden om hun tijd prettiger
in te vullen. In de cursus
leren ze vaardigheden om
zelf actief een bijdrage aan de
glans van het eigen leven te
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FRANEKER

Burendag op
Kening State
Slecht weer op de Sleattemer Mar. Foto Douwe Jorna

Douwe Jorna maakt de mooiste

FRANEKER De leden van
fotoclub De Zoeker verwelkomden tijdens de eerste
bijeenkomst na de vakantie
enkele nieuwe leden. Het
thema voor september was
Promoot Friesland. De foto
van Douwe Jorna kreeg de

meeste stemmen. Jorna: ,,De
foto is gemaakt op de Sleattemer Mar bij een IFKS zeilwedstrijd. Op het skûtsje de Jonge
Jasper van Froukje OsingaMeijer uit Franeker kon ik
foto’s maken. In eerste instantie leek het weer mee te

vallen, maar toen kwamen er
zulke donkere wolken aandrijven dat de wedstrijd
moest worden gestaakt.’’ De
waterdichte zak voor zijn
camera’s kwam toen goed
van pas. (Canon Powershot
G5X ISO 200/1/1250sec.) ■

Kening State houdt zaterdag
28 september diverse activiteiten in het kader van Burendag. Belangstellenden zijn
welkom tussen twee en vijf
uur. Smartlappenkoor LeedVermaak treedt op, bezoekers
kunnen jeu de boulen en een
rondleiding volgen door
Kening State. Verder zijn er
kinderactiviteiten.

