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KWALITEITSSLAGERIJ

DE SCHRANS
van alle markten thuis

SCHRANS 145
LEEUWARDEN

TEL. 058 215 90 02
FAX 058 215 90 02

Ook voor diverse belegde broodjes

DHZ

• varkensvlees
• rundvlees
• lamsvlees
• verse kipproducten
• kalfsvlees
• ambachtelijke vleeswaren
• Du Patron salades
• en andere grillspecialiteiten

HOYTE v.d. WAL

Tevens
pedicure
voor
diabetische
en
reumatische
voet

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)

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

www.nordwincollege.nl
VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract
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Van de voorzitter
Het is alweer een maand geleden
dat we de optocht van Sint Maarten
hebben gehad, maar een hele goede
samenwerking tussen Abbingahiem,
het draaiorgel en onze vrijwilligers, laat
zien dat het een enorm geslaagd feest
is geweest. Helaas waren er wat minder
kinderen dan voorgaande jaren, maar dat
mocht de pret niet drukken.

voor iets, of vragen hebben die tot nu toe
onbeantwoord zijn gebleven, kunt u altijd
een beroep doen op het wijkteam. Zij
staan iedere woensdagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur voor u klaar.

Zelfs Sinterklaas is nog maar net het land
uit en we moeten ons alweer opmaken
voor de kerst en 2017 staat ook alweer
voor de deur. Het lijkt wel of een jaar
steeds sneller gaat.
Een echte familieaangelegenheid
zijn de kerstdagen. Een echte
familieaangelegenheid dat we het liefste
met z´n allen vieren. Al moeten we ook de
mensen niet vergeten, waarbij dat kleine
beetje extra aandacht waarschijnlijk al
meer doet, dan de meeste mensen doen
denken.

Voor de rest kan ik alleen nog maar
zeggen: veel leesplezier, fijne feestdagen,
en tot het volgende Wijkjournaal.
Lindert Wielsma,
vicevoorzitter

Als we dan even 2016 achter ons laten
en kijken wat 2017 voor ons als wijk te
bieden heeft, laat dat toch zien dat we
als organisatie niet stilzitten. Uiteraard
worden er wekelijks leuke activiteiten
georganiseerd in ons wijkgebouw. Met de
Gemeente zijn we bezig om een glijbaan
te realiseren in de speeltuin achter het
wijkgebouw, en tevens willen we het
Abbingapark voorzien van een prachtig
speeltoestel.
Als laatste wil ik alle bewoners bedanken
voor de inbreng om onze wijk nog mooier
te maken. Zonder jullie kunnen wij het
niet. En als er mensen zijn die in deze tijd
of wanneer ook hulp nodig hebben
Husma Herne Wijkjournaal - december 2016
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Wat is er te doen in de Dorpskerk
van Huizum?
De Dorpskerk Huizum is dé culturele
accommodatie die voor u heel dichtbij
is. In de komende maanden zijn er weer
diverse evenementen gepland. Het betreft
de door ons georganiseerde concerten en
lezingen.
De Dorpskerk Huizum wordt ook voor
andere concerten e.d. verhuurd. Deze
evenementen worden op andere wijze
bekend gemaakt.
Meer informatie kunt u ook vinden op
www.facebook.com/dorpskerkhuizum of
in de gratis maandelijkse nieuwsbrief, die
inmiddels door meer dan 900 mensen
wordt ontvangen.
Deze nieuwsbrief, maar ook inlichtingen,
kunt u vragen via het e-mailadres
dorpskerkhuizum@gmail.com.
Het bezoekadres van de Dorpskerk
Huizum is: Huizum Dorp 67.

‘It lûd fan Van Dam’
(orgelbespeling elke 1e
vrijdag van de maand om
17.00 uur)
De toegang is gratis. Een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
In het nieuwe jaar zijn op de volgende
data de orgelbespelingen:
3 februari, 3 maart en 7 april 2017.

De volgende evenementen zijn gepland:

Concerten in de serie ‘MUZIEK+’ (elke
3e vrijdag van de maand om 17.00 uur)
De toegang is gratis. Een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
20 januari 2017: Edith Bakker, saxofoon
17 februari 2017: Vocaal ensemble Otto
Voce
17 maart 2017: Vocaal ensemble Serena

Kerstconcert van
Kerstkoor ‘De Kerststerren’
Vrijdag 23 december 2016, ‘s avonds om
20.00 uur.
‘De Kerststerren’ met vertelling door
Aaltsje de Boer.
De toegangsprijs is € 7,50.
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Zondagmiddagconcerten (15.00 uur)
De toegangsprijs is € 7,50; kinderen < 12
jaar € 3,00.
15 januari 2017: Top Secreet,
muziektheater door vrouwenensemble

Lezingen (donderdag 20.00 uur)
26 januari 2017: Epo van Douwma
lezing door de in Leeuwarden geboren
cabaretier Jan Jaap van der Wal.
De entree is € 5,00.

26 februari 2017: Wiebe Kaspers, singersongwriter
6 april 2017: Jansonius lezing door
prof. Alex Brennikmeijer, voorheen de
Nationale Ombudsman. De lezing gaat
over te toekomst van onze rechtsstaat.
De entree is € 5,00.

26 maart 2017: Klaas Jansma & folkgroep
Tsjirmerij, verhalen met muziek

Jan de Vries
Werkgroep PR Dorpskerk Huizum
Husma Herne Wijkjournaal - december 2016
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Adverteren in dit blad?
Dat kan!
Nu volledig in kleur!
Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

Schrans 72 Leeuwarden
Tel. 058-2162669

Herplanting bomen
Na de stormschade van 2013 zijn een
viertal inloopavonden georganiseerd
m.b.t. het onderwerp “herplanting” bomen.
Hierop is een definitief ontwerp ontstaan.
Het resultaat is dat er in onze wijk nu
op diverse plaatsen voorbereidende
werkzaamheden worden verricht zoals
het inventariseren van alle plantplaatsen
en het plaatsen van boompalen. Dit
kenmerkt zich al door de geplaatste
blanke palen en waar uiteindelijk de
bomen zullen worden geplaatst.

maart volgend jaar. De bomen moeten in
ieder geval voor die tijd de grond in omdat
in de periode vanaf maart de sapstromen
van de bomen op gang komen en de
bomen weer blad maken.

Er wordt gewerkt met een hydraulische
graafmachine en een sleuvenstamper.
Vanwege de veiligheid voor zowel de
voorbijganger als de uitvoerende partijen
wordt tijdens het planten een deel van
de straat tijdelijk afgezet. Een volledige
stremming is niet nodig.
Overige informatie
In totaal worden er 640 bomen herplant/
geplant verspreid over de gemeente
Leeuwarden. Hierin zijn niet begrepen
de dorpen die per 1 januari 2014 bij
Leeuwarden zijn gevoegd. De bomen
worden geplant binnen een straal van 10
meter rondom de standplaats van de in
2013 gesneuvelde boom. De aannemer
gaat per wijk- of dorp de aanplant
aanpakken en streeft ernaar om voor het
eind van dit jaar alle bomen geplant te
hebben. Omstandigheden als het weer
of niet voorziene ondergrondse situaties
kunnen er de oorzaak van zijn dat de
planning uitloopt. Op zich hoeft dit geen
probleem te zijn want bomen planten in
het huidige plantseizoen kan tot en met
Husma Herne Wijkjournaal - december 2016
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DE BRAS SLAGERIJEN

Vleesbedrijf voor horeca en particulier
Schrans 87 / 89
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058-2890907
staan hoog

Elly’s schoonheidssalon
Gehele gezichtsbehandeling all-in 41 euro
Ook alleen epileren
harsen of kleine
combi-behandelingen

Holwortel 58
Aldlân-Oost
Tel. 2881423

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

EYSINGASTRAAT 3, LEEUWARDEN. TELEFOON (058) 2800777

WWW.TIGRA-LEEUWARDEN.NL

Voor dames en heren
met en zonder afspraak
SchransHusma
69, 8932
NB
Leeuwarden,
tel. 058-2887800
Herne Wijkjournaal - december 2016
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Kerstboomactie
Vanaf 15.00 uur kunnen er weer
kerstbomen worden ingeleverd bij
ons wijkgebouw. Iedere ingeleverde
kerstboom is goed voor een heerlijke
sinaasappel en een lot waarmee je kans
maakt op een VVV-bon, die je op heel
veel locaties kunt inwisselen.
De winnaar van de VVV-bon wordt net
als andere jaren bekend gemaakt in onze
wijkkrant. Hou de krant dus goed in de
gaten of je gewonnen hebt.
Woensdag 11 januari 2017 is het alweer
zover. De jaarlijkse kerstboomactie.

Jij doet toch ook weer mee??????

Onlangs werden wij verrast met
een fenomeen en wel dat onze
penningmeester Jelle 60 jaar getrouwd is
met zijn steun en toeverlaat Mieke.
Wij wilden en zijn hier niet zomaar aan
voorbij gegaan en hebben het ‘jonge
stel’ even in het zonnetje gezet op hun
trouwdag 17 oktober jl.
Met een bloemetje en een brief van
de burgemeester en een aardigheidje
van ons is er aandacht besteed aan dit
prachtige voorbeeld van liefdestrouw.
Jelle en Mieke zijn getrouwd op 17
oktober 1956 in Leeuwarden en de
huwelijksreis ging, ja het was nogal wat in
die tijd (denk ik).... Zwolle!

Husma Herne Wijkjournaal - december 2016
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TADEMA

MAKELAARS

een vertrouwde naam
Schrans 19
8932 NA Leeuwarden
058-280 33 00
www.tadema-makelaars.nl

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

Kinderopvang
in de buurt
www.viaviela.nl

• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker
Service op vaste tijden voor uw deur

ViaViela Leeuwarden, Mr. PJ Troelstraweg 308,
8919 AG Leeuwarden, 058 - 28 94 516
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Tuinvogelconsulenten in de wijk
Wat is er mooier dan vogels in de eigen
stad? En wat is er nu mooier dan vogels
in uw eigen tuin? Tuinvogelconsulenten
van Vogelbescherming Nederland
zetten zich daarvoor in! Dieuwke van
der Honing en Harry van der Velde van
de Verlengde Schrans zijn de nieuwe
tuinvogelconsulenten voor Leeuwarden.

levensbehoeften van tuinvogels zijn
water, voedsel, nestgelegenheid en
schuilplekken. In een echte vogeltuin
mogen insecten (belangrijke voedselbron)
natuurlijk niet ontbreken.
Er is ook ruimte voor kleine zoogdieren
en andere organismen. Hoe gevarieerder
en natuurlijker uw tuin, hoe aantrekkelijker
deze voor vogels is. Bij ons tuinadvies
leveren wij een grove schets, waarmee
u zelf of uw hovenier aan het werk kan.
Het helpt u zeker op weg om uw tuin
vogelvriendelijker te maken.
Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar de
site van de Vogelbescherming Nederland
www.vogelbescherming.nl/tuinadvies.

Dieuwke van der Honing en Harry van der
Velde
Sinds augustus 2016 zijn we vrijwilligers
bij Vogelbescherming Nederland. We
beginnen met ons voor te stellen aan de
bewoners van Huzum. Dat doen we door
dit artikel en door vervolgens elke keer
in onze “Husma Herne” een artikeltje te
plaatsen met tips en tops voor tuinvogels.
Daarnaast vertellen we in elk nummer
meer over een vogel uit onze wijk.

Op 28 en 29 januari 2017 vindt de
Nationale Tuinvogeltelling plaats.
Het is leuk om te doen. Met de tips
van Vogelbescherming bent u goed
voorbereid. De telling geeft meer
informatie over het aantal tuinvogels en
soorten in onze wijk.
Doet u ook mee?
Ga dan naar www.tuinvogeltelling.nl
Wij wensen u veel vogels in uw tuin toe.
Dieuwke van der Honing en
Harry van der Velde

Als tuinvogelconsulent geven we u graag
persoonlijk advies over de inrichting en
het onderhoud van een vogelvriendelijke
tuin. Zo draagt u met uw tuin bij aan een
prettiger leefklimaat voor vogels. Want
ook de stedelijke omgeving is belangrijk
als leefgebied voor vogels. Het advies
houdt rekening met uw wensen en de
behoeften van vogels. De belangrijkste
Husma Herne Wijkjournaal - december 2016
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Het zoekplaatje van Willem
De vorige opgave was: waar
kunt u deze vlinders vinden.
De oplossing is: aan de zijgevel van Wiardastraat 28.
Omdat er meerdere goede inzendingen waren, moest
er geloot worden. Ik wil u echter één oplossing niet
onthouden:
“Het grappige doet zich voor dat, toen ik de foto zag, ik
dacht wat is dit bekend. Eerst op de fiets door de wijk
want ik dacht dat is het witte kerkje aan de Huizumerlaan.
Niks gevonden, tot mijn man zei: Kijk eens uit het
raam, dan zie je de vlinders. Het huis staat recht tegenover ons huis!” Helaas Coba
Brandsma, u bent niet de prijswinnaar geworden.
De winnaar is Alle Been, de Malus 199. Hij wint de bon van 10€ te besteden bij één
van onze adverteerders.
Dit was tevens de laatste opgave, ik stop
ermee. Ik heb het met veel plezier gedaan,
maar de fut raakt een beetje op en ik wil niet
in herhalingen vallen. Toen ik in december
2008 werd gevraagd, ben ik met veel plezier
begonnen aan deze zoekopdracht.
Helaas het eerste zoekplaatje was meteen
een grote mislukking. Te moeilijk en te
gedetailleerd. Niemand wist dat deze foto
de hoek van de dakbeschoeiing van het
wijkcentrum betrof. Tsja, je moet alles leren en het volgende zoekplaatje was meteen
een voltreffer. Wel tien mensen wisten dat het hier om het huis met de drie mandjes
ging. Dat was dus loten wie de prijs zou winnen. Iets wat ik daarna nog vele keren
mocht doen.
Ik heb van alles op de foto gezet. Jullie hebben
mogen tellen, namen en woorden opzoeken en
kunstwerken omschrijven, kortom ik heb jullie
aardig de wijk doorgestuurd. Zelf ontdekte ik ook
enkele zaken die ik nog niet eerder had gezien.
Ik koop mijn brood altijd bij Bakker Schuurmans,
en zet mijn fiets op de hoek van de Schrans en
de Huizumerlaan. Pas vorig jaar ontdekte ik dat
daar in de hoek een gevelsteen zat met een
zeepaardje. Ietwat laat nietwaar... Dus maar meteen dit als zoekplaatje gebruikt.
14
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Het leukste zoekplaatje vond ik het
bordje in de boom aan het begin van het
kermisexploitanten terrein. Het geeft aan
dat de mensen hun groen waarderen.
Iets minder vond ik de afbraak van de
giftshop-wagen bij het jongeren huis.
Terwijl de kar als opdracht in het krantje
stond, werd de wagen afgebroken.
Gelukkig waren alle inzendingen al
binnengekomen, maar anders was deze
opgave vervallen verklaard. Ik vraag
me nog steeds af of de inwoners en
leidinggevende het krantje wel lezen.

Het zoekplaatje bleek ook populair bij
jonge inzenders, 8- en 9-jarigen vielen in
de prijzen. Vier personen vielen meerdere
keren in de prijzen. Van de 30 opgaven
waren er 23 verschillende mensen die
een tientje van onze penningmeester
konden ontvangen.
Maar zoals al aangegeven, dit was de
laatste opgave. Na 30 krantjes vind ik het
wel genoeg. U mag nu zelf op zoek naar
leuke opvallende dingen in onze wijk.
Met vriendelijke groet,
Willem Kruiderink

De redactie van het Wijkjournaal wil Willem heel hartelijk bedanken voor al die
mooie zoekplaatjes die hij de afgelopen acht jaar voor ons heeft gemaakt en
we hopen dat hij zo af en toe zijn bewezen fotografische kwaliteiten voor ons
Wijkjournaal wil blijven inzetten. Willem bedankt!

Husma Herne Wijkjournaal - december 2016
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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

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?

Adverteren in dit blad?
Dat kan!

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

Nu volledig in kleur!
Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

16

058-2887713
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DIJKO Installatietechniek
Huizumerlaan 145
8934 BG Leeuwarden
www.installatiebedrijfleeuwarden.nl
info@installatiebedrijfleeuwarden.nl
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Muziekvereniging “Ons Genoegen”
bouwt aan een nieuw harmonieorkest
Muziekvereniging “Ons Genoegen” is
in 1919 opgericht om inwoners van
Leeuwarden en omliggende dorpen de
gelegenheid te bieden om gezamenlijk en
in een goede sfeer hun muzikale hobby
uit te oefenen.
Na een moeilijke periode begin 2016,
waarbij door omstandigheden alle
activiteiten moesten worden stilgelegd,
heeft het bestuur van Muziekvereniging
“Ons Genoegen” de draad weer opgepakt.
Momenteel bouwt Muziekvereniging
“Ons Genoegen” aan een nieuw
harmonieorkest in Leeuwarden.
Voor dit orkest wordt gezocht naar
“nieuwe” muzikanten, die het orkest mee
willen opbouwen en versterken.
Het betreft bespelers van dwarsfluit,
hobo, klarinet, saxofoon, trompet,
hoorn, trombone, euphonium, bas en
slagwerk. Ook bespelers van andere
blaasinstrumenten, zoals bijvoorbeeld
bugel, zijn van harte welkom.

Het is absoluut niet de bedoeling om
muzikanten bij andere verenigingen weg
te halen!

Muziekvereniging “Ons Genoegen” is op
zoek naar:
• Muzikanten die in het verleden een
blaas- of slagwerkinstrument hebben
bespeeld en de draad weer willen
oppakken.
• Muzikanten die een blaas- of
slagwerkinstrument willen bespelen in
orkestverband en dit niet eerder
hebben gedaan.
• Muzikanten die al in een
muziekvereniging/orkest spelen en
ook nog wel bij een andere vereniging
willen musiceren.

De repetities van het harmonieorkest
vinden wekelijks (m.u.v. de
schoolvakanties) plaats op
donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45
uur in het gebouw van CSG Comenius,
Esdoornstraat 52.

Muzikanten van ieder niveau, van
beginnend tot gevorderd, wordt de
mogelijkheid geboden om hun talenten
op een plezierige en ontspannen wijze te
ontwikkelen.
Het is de bedoeling de repetities zo
spoedig mogelijk weer te hervatten.

Voor meer informatie kunt u zien op
de website van Muziekvereniging “Ons
Genoegen”
www.onsgenoegenleeuwarden.nl,
of geheel vrijblijvend contact opnemen
met Chris van Hardeveld, telefoonnummer
058-2139343.

Husma Herne Wijkjournaal - december 2016
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Inrichtingsvoorstel S-veld Sierksmastraat Duivesteinstraat vastgesteld.
Door Piet Brouwer
Op woensdag 9 november 2016 is
tijdens het vierde bewonersoverleg
het voorstel van de aanpassing van de
groenstrook (S-veld) Sierksmastraat –
Duivesteinstraat, definitief vastgesteld.
Het voorstel omvat de (her)inrichting van
de groenstrook met rondom beplanting,
kleine boompjes en de mogelijkheid
voor veilig spelen. Daarnaast zal bij
de inrichting van het terrein drainage
worden aangelegd zodat het overtollig
hemelwater kan worden afgevoerd. Een verhard pad rondom biedt de mogelijkheid om
er te wandelen en voor de kleintjes veilig te fietsen e.d.
Bewoners willen voorkomen dat het veld als uitlaatveld voor honden wordt gebruikt
door bij de inrichting van het veld hiermee rekening te houden door bijvoorbeeld
het aanleggen van een haag. Aan de gemeente wordt gevraagd om een snoei- en
onderhoudsplan op te stellen zodat de begroeiing in een beheersplan regelmatig en
deskundig wordt onderhouden. Dit plan is een burgeriniatief van de directe bewoners
om het S-veldje weer haar speelfunctie terug te geven, de groenvoorziening in
een onderhoudsplan op te nemen en de wateroverlast op te lossen. De gemeente
Leeuwarden heeft als voorwaarde dat er een breed draagvlak voor dit voorstel moet
zijn. In een viertal overleggen met de directe bewoners is dit gerealiseerd.

Voorstel herinrichting S-plek Sierksmastraat – Duivesteinstraat Leeuwarden
18

Husma Herne Wijkjournaal - december 2016

Na het laatst overleg is overeenstemming bereikt. Het definitieve voorstel voor
herinrichting van het S-veld is daarna deur aan deur bij de direct omwonenden
verspreid, zodat de buurtbewoners die niet op het laatste bewonersoverleg aanwezig
waren kenbaar konden maken wanneer ze tegen het voorstel waren.
Tot 26 november jl. kon schriftelijk en gemotiveerd gereageerd worden. Geen van de
omwonenden heeft bezwaar gemaakt zodat er een breed draagvlak voor dit voorstel is
ontstaan.
Hoe nu verder? Het wijkbestuur zal nu met de wijkmanager van de gemeente
Leeuwarden, de heer Bram Louwerse, in gesprek gaan om dit bewonersvoorstel
met een financiële begroting bij de gemeente Leeuwarden in te dienen. Daarnaast
zullen de mogelijke bronnen voor de financiële dekken van de invulling van dit plan
aangeschreven worden. De kosten van drainage vallen hier buiten. Deze zullen door
de gemeente worden gefinancierd en uitgevoerd. Afgesproken is dat drainage en
inrichting van het grasveld, zoals in het plan omschreven, gelijktijdig zullen worden
uitgevoerd.

Sint Maarten
Het was weer zover. Tegen zessen
verzamelen in ons wijkgebouw, allemaal
met lampion en plastic zak. De een
enthousiast zingend, de ander verlegen
door al die drukte om zich heen.
Ondertussen is onze vaste orgelman
gearriveerd met z'n zelfgemaakte orgel
en om zes uur met het eerste zakje
snoep van Rika vertrekt de stoet richting
Schooldijkje, Pasveerweg, Pelsweg en via
Huizumerlaan naar Abbingahiem.

De stoet is dit jaar aanmerkelijk kleiner
dan we gewend zijn, er zijn 55 kinderen,
tegen vorig jaar meer dan 100. Jammer,
maar dat is altijd afwachten.
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Sinterklaasfeest
Woensdagmiddag 30 november was het
sinterklaasfeest in Husma Herne.
45 kinderen hadden zich opgegeven, een
record aantal voor onze wijk.
Om half drie begon het feest met het
versieren van chocoladeletters.
Rond een uur of drie was iedereen
klaar en was ook de stoel van Sint mooi
versierd, net op tijd want iets na drie
uur was de Sint er al en hij had dit jaar
heel veel pieten meegenomen. Ook een
Slaappiet, die moest zo nu en dan even
wakker gemaakt worden.
Na wat zingen en praten met Sint werden
de cadeaus uitgedeeld en tegelijk
geopend. Toen moesten Sint en zijn
Pieten alweer verder en de kinderen
kregen bij het naar huis gaan nog een
kleinigheidje mee.
Het was weer een geweldig leuk feest...
tot volgend jaar allemaal!!!

20
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Koning Winter deelde begin deze maand enige speldenprikken uit waardoor bij
sommige wijkbewoners de schaatskoorts alweer toesloeg. Het winterweer was echter
maar van korte duur, maar wel lang genoeg om deze mooie foto van de wilgen in het
Abbingapark te kunnen maken.... 				
Foto: Annejan Heida
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Een vrouw op pad
Zij heette Tietsje Stapersma-Winkler
en woonde in de Schrans. Nou niet
direct in een pand annex winkel waar
aantrekkelijke goederen of lekkernijen
te koop werden aangeboden. Nee,
de Schrans had tussen een aantal
winkels een aantal nauwe steegjes waar
eenvoudige woninkjes, bijna geheel
of ronduit krotten waren. In één van
laatstgenoemde categorie moet
Tietsje hebben gewoond.

Zoals vermeld was Tietsje gehuwd maar
haar echtgenoot was gestorven. In de
dertiger jaren van de vorige eeuw was
de werkloosheid in Nederland groot en
sociale voorzieningen ontbraken veelal.
Het echtpaar besloot naar Duitsland te
vertrekken om werk te zoeken, maar dat
liep op een teleurstelling uit. Maar weer
terug en tot grote ontsteltenis stierf de
man plotseling.
Dit heeft Tietsje geen goed gedaan en zij
raakte geestelijk op drift. Zij begon min
of meer een zwervend bestaan te leiden.
Spoedig kreeg zij de bijnaam TriensjeBrandewynsje. Dat was onterecht, want
alcoholgebruik was niet aan de orde.
In Huizum-dorp kreeg zij een willig oor bij
de vrouw van Jan Tabak. Deze hadden
een groentehandel in Huizum-dorp
aan de noordkant van de dorpsstraat
tegenover huis no. 99. Daar werd Tietsje
meestal een kleinigheid gegeven. Verder
kwam zij op de Badweg bij het
echtpaar Liebert. Deze woonden in de
villa gebouwd als directeurswoning van
de nabijgelegen stroopfabriek. Deze
fabriek was al lang gesloten en de
stroop werd in een groot vat aangevoerd
en door beheerder Blanksma in de
bekende kartonnen verpakking gedaan.
Ing. Liebert was inspecteur van de
volkshuisvesting in Noord-Nederland
en had veel werk in de provincie Drenthe
waar nog veel plaggenhutten werden
bewoond.

Tietsje Stapersma-Winkler
Foto: Ing. A. Liebert
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Men was voor de Tweede Wereldoorlog
al van mening dat plaggenhutten
voor bewoning ontoelaatbaar waren.
Ing. Liebert heeft Tietsje op de foto
vereeuwigd. (SG)
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De voormalige directeurswoning van de stroopfabriek, bewoond door het echtpaar
Liebert. Op de foto van Tietsje staat zij voor de stoep van de ingang aan de linker
zijkant van de villa.
Foto: Ing. A. Liebert

Popkoor Douchegeluk zoekt
nieuwe leden (m/v)!
Iedere maandagavond repeteert
popkoor Douchegeluk in buurthuis
Molenpad onder leiding van dirigente
Daphnie Misker. Er worden nummers
gezongen in diverse genres, o.a. Simon & Garfunkel, Fleetwood Mac en Jason Mraz.
Het popkoor is op zoek naar nieuwe leden die zich willen aansluiten. Kom eens een
kijkje nemen bij één van onze repetities op de maandagavond van 20.30-22.00 uur
om te kijken of zingen in dit popkoor iets voor je is. Je hoeft geen auditie te doen om
je aan te sluiten bij het koor.
Voor vragen kun je een mailtje sturen naar: d.misker@hotmail.com
Husma Herne Wijkjournaal - december 2016

23

Historie in beeld
Bron: Bewonersinitiatieven Gemeente Leeuwarden

Sinds vorig jaar siert het stalen frame van
een kas de rotonde tussen Intratuin en
de Albert Heijn XL op de Drachtsterweg.
Het kunstwerk is een initiatief van
Wijkorganisatie Huizum-Oost. Voorzitter
Johan ter Haar: "Overal in de stad zie je
bezienswaardigheden op rotondes staan,
maar op deze rotonde stond alleen wat
struikgewas en een paar verkeersborden.
Onze wijkbewoner Jelle Hoekema kwam
met het idee om op de rotonde een
tuindersgerelateerd kunstwerk neer
te zetten. Jelle Hoekema had vroeger
namelijk een eigen groente- en fruitwinkel
in de Huizumerlaan en haalde zelf zijn
groenten en fruit bij de tuinders die het
dorp Huizum toen nog rijk was. Later
deed hij zijn rondes op een SRV-wagen,
waardoor ik hem nog steeds kende als de
man van de groenten. Hij stelde voor om
het beoogde kunstwerk te laten verwijzen
naar de historie van Huizum als voormalig
tuindersdorp en heeft ons gevraagd
om daar iets op de bedenken. Dat is
dus het geraamte van een tuinderskas
geworden. Natuurlijk moest er ook met
de gemeente worden overlegd om het
24

te kunnen realiseren en we kregen
daarvoor gelukkig alle medewerking.
Het geld om de kas te financieren komt
uit de subsidiepot van het wijkpanel en
de wijkorganisatie. Uiteindelijk heeft
het toch twee jaar geduurd voordat het
oorspronkelijke idee is gerealiseerd, maar
dan staat er ook wat”.
Blij
Om het kunstwerk ook 's avonds en ’s
nachts goed zichtbaar te laten zijn, is er
verlichting aan toegevoegd. De energie
voor deze verlichting wordt geleverd door
drie zonnepanelen die prominent voor
de kas zijn geplaatst. "Vroeger had je
natuurlijk geen tuinderskassen op zonneenergie, maar tegenwoordig is het niet
meer dan gebruikelijk. Duurzaamheid
is immers in. De gemeente heeft
aangegeven dat er mooiere beplanting
rond de kas komt en dan is wat ons
betreft dit project succesvol afgerond. We
ziin er blij mee.” Om de oorspronkelijke
initiatiefnemer te eren, is de kas informeel
al 'Het Hoekema Húske’ gedoopt. Ere wie
ere toekomt.
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Renovatie hondenuitlaatplaats
Abbingapark
De gemeente Leeuwarden is op dit moment druk bezig met renovatiewerkzaamheden
van het hondenuitlaatterrein in het Abbingapark. Zo komen er twee nieuwe
inlooppoorten en zullen de toegangen worden bestraat met grasbetontegels. Tevens
is er een nieuw hekwerk rond het terrein geplaatst en zal er een zitbank worden
geplaatst, terwijl het aantal poepbakken zal worden uitgebreid.
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Schrans 84A ● 8932 NH Leeuwarden
T (058) 212 15 89
www.topslijter.nl

●

Ruim assortiment wijnen, bieren en gedistilleerd
Royale keuze uit kado- en relatiegeschenken
● Verhuur tapinstallaties en statafels
● Deskundig advies ● Wij bezorgen gratis

●

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!
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Bomen in de wijk
Sierappel (Malus Golden Hornet).
Deze sierappel staat in de tuin van
Aldlânstate. Het is een bijzondere boom
die in april-mei rijk bloeit met roze tot witte
bloemen.
Na de bloei komen er geel-oranje
appeltjes aan die er tot ver in het najaar
aan blijven zitten.
Het is een sterke boom die 4 tot 5 meter
hoog kan worden.
Hij is erg geschikt voor de wat kleinere
tuin.
Eigenlijk is deze boom wat
ondergewaardeerd. Deze boom zou een
aanwinst zijn voor onze wijk.
J.K.
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ABVAKABO FNV DENKT MET JE MEE.
Word nu lid: 0900 - 22 825 22 www.abvakabofnv.nl

www.abvakabofrieslandnoord.nl

Notariskantoor

LEEUWARDEN - SCHRANS 88
TEL. 058 - 2165086

Postma
Leeuwarden
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Klachten over de gemeente?
De klachtenbemiddelaar helpt!
Heeft u wel eens een vervelende ervaring
met de gemeente Leeuwarden? Wordt uw
brief niet beantwoord of vindt u dat een
medewerker u niet verder helpt? Dit kan
een gevoel van irritatie en machteloosheid
veroorzaken. Bovendien kost zo’n conflict
vaak een hoop tijd, zowel voor u als voor
de ambtenaar. Het kan gaan om klachten
over (gebrekkige) dienstverlening.
Bijvoorbeeld: De gemeente reageert niet
op mijn brief. Ik word niet teruggebeld. De
casemanager heeft geen interesse in mijn
persoonlijke omstandigheden. Ik word van
het kastje naar de muur gestuurd.
In zo’n geval kunt u de hulp inschakelen
van Martien Wierdsma. Zij is de
klachtenbemiddelaar van de gemeente
Leeuwarden. Zij bemiddelt tussen de
inwoner die zich onbehoorlijk behandeld
voelt en de betrokken ambtenaar. Zij
gaat een gesprek aan met als doel het
probleem op te lossen voor deze nóg
groter wordt of escaleert. Het wegnemen
van uw klacht staat altijd voorop.
Martien Wierdsma heeft op 22 oktober
2016 “De pluim, het luisterend oor”,
ontvangen van de Nationale Ombudsman.
Deze prijs is een onderscheiding voor
haar werkzaamheden. Door haar manier
van werken ontstaat een laagdrempelig
contact met de inwoners uit de gemeente.
Martien Wierdsma gaat niet over
inhoudelijke klachten. Dus niet over
kapotte straatverlichting, losse
stoeptegels, zwerfvuil, weigering
bouwvergunningen/bijstandsuitkering of

Klachtenbemiddelaar Martien Wierdsma
van de gemeente Leeuwarden
het algemene beleid van de gemeente. Bij
die situaties kan via telefoon 14058, de
website of een brief een melding woon- of
leefomgeving worden ingediend.
Martien Wierdsma is te bereiken via
telefoon, e-mail of via een brief aan
de gemeente. U kunt haar bellen via
telefoonnummer 14058. Het invullen van
het klachtenformulier op
www.leeuwarden.nl kan ook. Zij neemt
dan contact met u op.
Het postadres van de gemeente is
Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.
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Het kinderhoekje
Winter platte vlak knutselen
Pinguïn
Dit heb je nodig:
• schaar
• lijm
• zwart, oranje en wit papier
• splitpennen
• prikpen & prikmat
• wit en een grijs potlood
Aan het werk:
Trek een grote en een iets kleinere cirkel
om op zwart papier. Trek eveneens de
grote cirkel om op het witte papier.
Knip alle cirkels uit en knip een “taartpunt”
uit de grote zwarte cirkel. Zet lijnen voor
de kinderen als dit nog iets te moeilijk
voor ze is.
Plak nu de zwarte cirkel op de witte cirkel.
Maak bovenin de cirkels een gat met
de prikpen en doe de splitpen door de
gaatjes heen.
Maak ogen en een snavel een kleine
voetjes

Sneeuwpop
Dit heb je nodig:
• schaar
• lijm
• wit, zwart, oranje papier
• crêpepapier
• blauw papier
Aan het werk:
Trek een grote en een kleine cirkel om
op wit papier en laat de kinderen deze
uitknippen.
Knip van zwart papier een strookje en een
vierkant en vorm zo de hoed.
Knip een lange strook en een rechthoek.
Knip de rechthoek steeds in zodat er een
bezem ontstaat.
Plak het geheel op.
Maak ogen, neus en een mond en knopen
op de buik.
Knip van crêpepapier een sjaal.
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Winterkleurplaat

Winterhumor
Twee piguins lopen door de woestijn. “Het moet hier wel een hele koude winter zijn
geweest”. “Hoezo?”, vraagt de andere pinguin. “Omdat ze hier zoveel zand gestrooid
hebben”.
Middenin de winter ziet een koolmeesje een slak in een kersenboom. “Wat doe jij
hier”? vraagt het koolmeesje. “Kersen eten”, antwoordt de slak. “Maar er zitten toch nog
helemaal geen kersen in de boom”? zegt het koolmeesje verbaasd. “Nee, nu nog niet’,
zegt de slak, “maar als ik boven ben wel”.
Husma Herne Wijkjournaal - december 2016
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Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet
Ook ambulant
Diabeet praktijk of ambulant via podotherapeut e 24,00
(vergoed door de meeste ziekenfondsen)
N. de Vries-Reitsema
Tijnjedijk 96
8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990
Mob. 06-21408496

Diabeet zonder podotherapeut praktijk e 20,50, ambulant e 24,00
(zelf betalen)
Reuma praktijk e 20,50, ambulant e 24,00
Basisbehandeling praktijk e 19,50, ambulant e 24,00

TafeltjeDek-Je
Warme
maaltijdservice
van de UVV in
Nylân/Huizum

Vrijwilligers bezorgen warme maaltijden bij zelfstandig
wonende ouderen, gehandicapten en zieken, die
langdurig of tijdelijk niet in staat zijn zelf hun warme
maaltijd te verzorgen.
Het sociale contact met de klant
staat voorop bij Tafeltje-Dek-Je.
Unie Van Vrijwilligers Leeuwarden

Voor informatie:
dhr. T. vd. Meulen,
tel. 058-2136508
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KERSTVIERINGEN

Beloofd is
Kerstnachtdienst

beloofd

Gezinsdienst

24 december, 21.00 uur
‘In ander licht’

25 december, 9.30 uur
‘Maria en de belofte
van de Messias’

Het ware kerstverhaal

25 december, 16.30 uur
Toneelstuk door kinderen
inloop vanaf 16.00 uur

www.cgkleeuwarden.nl/kerst
Huizumerlaan 102, Leeuwarden

Ga je mee

op avontuur

Ontdek op 10 donderdagavonden en een weekend
wat het christelijk geloof
inhoudt.
Start Alpha-Youth:
donderdag 19 januari om
18.45 uur (incl. maaltijd).

www.cgkleeuwarden.nl/alpha

Van harte welkom!
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Colofon
Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Zaalverhuur

Johan ter Haar
Jelle Hoekema
Sandra Eyzenga
Rika Kooistra

058-2880489
058-2890507
058-2121171
058-2890295

Stichting Wijkorganisatie Huzum
Huizumerlaan 146-A, 8934 BL Leeuwarden. Tel. 058-2884568
Bankrekening (IBAN): NL80 INGB 000 290 52 82
Internet: www.husmaherne.com
Alarmcentrale politie 0900-8844

Husma Herne Wijkjournaal
Redactie en opmaak
Henk Zijlstra, 058-2885641
Acquisitie en verspreiding
Jelle Hoekema
Oplage: 1350 exemplaren
Verschijning: 4x per jaar:
- februari
- mei
- oktober
- december
Adverteren (incl. BTW per jaar)
1/1 pagina e 240,00
1/2 pagina e 160,00
1/4 pagina e 90,00
1/8 pagina e 45,00

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
De redactie is niet aansprakelijk voor de
geplaatste teksten.
Teksten kunnen worden ingekort, bij
tijdige aanlevering gebeurt dit in overleg
met de schrijver.
Husma Herne Wijkjournaal
is een uitgave van
Stichting Wijkorganisatie Huzum

Inlichtingen over adverteren:
husmaherne@gmail.com
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Ervaar het
voordeel van
Expert Tromp!

Beste Service
Persoonlijk Advies
Vertrouwd Dichtbij
Expert Tromp
Schrans 104, Leeuwarden
(058) 2158000

ieder
seizoen
naar Intratuin
Leeuwarden

Intratuin Leeuwarden
Tijnjedijk 5, 058-2888000
Donderdag en vrijdag koopavond
www.intratuin.nl

