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Kopij voor het februarinummer
inleveren voor 1 februari 2019:
Huizumerlaan 146-A,
8934 BL Leeuwarden
o.v.v. Wijkjournaal of mail:
husmaherne@gmail.com
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Van de voorzitter

SCHRANS 145
LEEUWARDEN

TEL. 058 215 90 02
FAX 058 215 90 02

Ook voor diverse belegde broodjes

DHZ

LEEUWARDEN - SCHRANS 88
TEL. 058 - 2165086

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)

De donkere dagen voor kerst zijn
begonnen en de wintertijd is al enige
tijd ingegaan. Wellicht misschien wel de
laatste wintertijd die we op deze manier
kennen. Vóór 1 april 2019 moeten we in
Nederland hierin namelijk een beslissing
nemen. Kiezen we voor de zomertijd,
de wintertijd, of voor de huidige situatie
waarin de klok elk halfjaar wordt verzet.
Persoonlijk vind ik het fijn om lange lichte
zomeravonden te hebben. Maar die keus
betekent dat het in de winter om 9 uur
nog niet licht is.
Misschien moeten we er tussenin gaan
zitten zodat we in Europa net als de staat
New Delhi (India) een halve-uur tijdzone
hebben. Op deze manier kunnen we de
zomertijd met een half uur verkorten en
de wintertijd met een half uur verlengen.
Misschien een mooi compromis.

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

De donkere dagen staan in het algemeen
ook voor warmte. Familie bij elkaar,
Sint Maarten, het Sinterklaasfeest en
de kerstdagen. Laten we deze dagen
niet beïnvloeden door discussies over
welke pieten we moeten hebben. We zijn
allemaal klein geweest en genoten enkel
van het feest. Laten we het een feest
houden voor onze kinderen en teruggeven
aan onze kinderen. Zij willen later terug
kijken op een mooie herinnering, en niet
op groeperingen die het tegen elkaar
willen opnemen.

www.nordwincollege.nl
VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

De kerstdagen
staan wel
bijna voor de
deur. Warmte,
genegenheid en
fijn bij elkaar
zijn. De éen heeft een
kerstboom, de ander alleen mooie
verlichting. Of we er nu maanden, weken
of dagen van te voren mee bezig zijn,
iedereen viert het op zijn of haar eigen
manier. Een mooi moment om even stil te
staan bij elkaar. Elkaar vergeven en mooie
gezellige dagen met elkaar te hebben.
Rest mij als vicevoorzitter een ieder
weer veel leesplezier toe te wensen,
doe voorzichtig met vuurwerk en vanuit
het volledige bestuur wens ik ieder een
geweldig en gezond 2019 toe.
Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Maar ten tijde van de verspreiding van
ons Wijkjournaal ligt het Sinterklaasfeest
alweer achter ons, maar laten we allen
hopen dat we het Sinterklaasfeest van
2019 weer met net wat meer respect voor
elkaar vieren dan daarvoor.
Husma Herne Wijkjournaal - december 2018
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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. In de komende maanden zijn er weer diverse
evenementen gepland. Het betreft de door ons georganiseerde
concerten.
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
https://www.dorpskerkhuizum.nl en/of https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum of in
de gratis maandelijkse nieuwsbrief, die inmiddels door 1000 mensen wordt ontvangen.
Deze nieuwsbrief, maar ook inlichtingen, kunt u vragen via het e-mailadres
dorpskerkhuizum@gmail.com.
Bezoekadres van de Dorpskerk Huizum is: Huizum Dorp 67.
De geplande evenementen in de maanden december 2018 t/m 15 februari 2019:
CONCERTEN
Vrijdag 21 december 2018 (20.00 uur):
‘Canto Ostinato’ - Winterconcert door de
pianisten Wiebe Kaspers en Johannes
Hibma.
Een uitvoering van de ‘Canto Ostinato’
van de Nederlandse componist Simeon
ten Holt (1923-2012). Het wordt
uitgevoerd op twee vleugels.
De toegangsprijs is € 10,00. Na afloop
van het concert wordt er getrakteerd op
glühwein en kerststol. Kom op tijd, dan
kunt u een mooie plek uitzoeken!

Zondag 13 januari 2019 (15.00 uur):
‘Top Secreet’ met Theatrale Muziekact.
De activiteiten rondom de culturele
hoofdstad zijn gestopt. Hoe moet het nu
verder met de cultuur in onze stad vragen
velen zich af. Maar niet getreurd want
het jaar is nog maar net begonnen of
Top Secreet komt voor u optreden. Dus
het komt heus weer goed met de cultuur
in onze stad! Daarom als motto voor dit
optreden: ‘Thank God for Top Secreet!’
De toegangsprijs is € 10,00 (incl.
consumptie in de pauze). Kom op tijd, dan
kunt u een mooie plek uitzoeken!

foto: Guus van de Sande
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Vrijdag 18 januari 2018 (17.00 uur):
Concert van Trio Anima, in de serie
‘Muziek+’.
Ensemble van drie klassiek geschoolde
vrouwen van de Balkan. Het Trio Anima
werd opgericht in 2003 en bestaat
uit Aleksandra Ristiç, sopraan, Ana
Veleçkoviç Igiç, fluit, en Ingrid Jankovic,
piano. Zij hebben op veel festivals
succesvol opgetreden en hebben de
afgelopen jaren meerdere concerten
gegeven in verschillende Oost-Europese
maar ook in andere Europese landen,
zoals in Italië en in Engeland.
Het is daarom de hoogste tijd om hun
uitstekende manier van musiceren in
Nederland te laten horen. En dat zelfs in
de Dorpskerk Huizum in Leeuwarden!
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

Vrijdag 15 februari 2019 (17.00 uur):
Concert van het Goedhoutensemble in
de serie ‘Muziek+’.
Het ensemble bestaat uit 18 blokfluitisten
en 1 cellist. Stella Boggia-van Maris is
de dirigent. Onder haar inspirerende
leiding worden sinds 2010 gevarieerde
programma’s gespeeld, vaak op basis van
een thema of een bepaald uitgangspunt.
Voor dit concert is dat “Het ervaren van de
grote diversiteit aan klankkleuren van de
blokfluit”.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

(Goedhoutensemble)
LEZINGEN
Donderdag 7 februari 2019 (20.00 uur):
Epo van Douma Lezing door
‘klimaatprofessor’ Pier Vellinga.
Elk voorjaar wordt door een prominente
Nederlander de Epo van Douma Lezing
gehouden.
Deze keer wordt de lezing verzorgd
door prof. dr. ir. Pier Vellinga. Hij is
wetenschapper en hoogleraar met
nationale en internationale bekendheid
op het gebied van klimaatverandering.
De titel van de lezing luidt: ‘De wereld van
onze (klein)kinderen’.
De entree is € 5,00.

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Husma Herne Wijkjournaal - december 2018
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Sint Maarten in Abbingahiem
Zaterdag 10 november kwamen de
kinderen uit de wijk lichtje lopen.
Wat een prachtige optocht.
De kinderen gingen dit jaar in twee
groepjes langs de buurtkamers.
Zo konden alle bewoners genieten van de
zingende kinderen en de mooie lampions.
Na afloop stond de limonade klaar en iets
lekkers.
De bewoners hopen jullie volgend jaar
weer te zien in Abbingahiem.

Notariskantoor

Postma
Leeuwarden

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet
Ook ambulant
Diabeet praktijk of ambulant via podotherapeut
(vergoed door de meeste ziekenfondsen)
N. de Vries-Reitsema
Tijnjedijk 96
8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990
Mob. 06-11851271

Diabeet zonder podotherapeut praktijk
(zelf betalen)
Reuma praktijk

20,50, ambulant

Basisbehandeling praktijk

24,00

20,50, ambulant

24,00

24,00

19,50, ambulant

24,00

Schrans 72 Leeuwarden
Tel. 058-2162669
Husma Herne Wijkjournaal - december 2018
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Sinterklaasfeest in Husma Herne

j. de vries
Gezondheid; uw missie, onze kracht

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

Fysiotherapie | Fitheidstraining
Arbeid en gezondheid

25 kinderen hebben woensdagmiddag 28 november genoten van het Sinterklaasfeest
in Husma Herne. Eerst was er een korte film en daarna kwam de Sint met maar liefst
drie pieten!

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
Schrans 69, 8932 NB Leeuwarden, tel. 058-2887800

TADEMA

MAKELAARS

een vertrouwde naam
Schrans 19
8932 NA Leeuwarden
058-280 33 00
www.tadema-makelaars.nl
Husma Herne Wijkjournaal - december 2018
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Spokenspeurtocht
Na een korte tijd aan voorbereiding is het
dan eindelijk zover, de spokenspeurtocht,
het is D day, iedereen heeft er zin in.
Er gaat namelijk een hoop werk in zitten
en we hadden ideeën volop, dit hier dat
daar, en ja dan is het eindelijk zover.
’s Middags opbouwen, voorbereiden
en schminken en ’s avonds kwamen de
kinderen die deelnamen.
Wat vonden ze het spannend, eerst een
film zien en daarna met een lampion
stokje en papier met routebeschrijving en
vragen het park in.
De speurtocht kan beginnen, rare
geluiden en veel gegrap en gegil was
de uitkomst van de eerste keer, en wat
hebben we leuke reacties terug gehad.
Het was vet cool, erg leuk, helemaal top
en ontzettend leuk.
Na afloop nog lekker wat limonade en
een zakje chips en dan uiteindelijk te zien
krijgen wie nou wie was.
Wij als organisatie willen dan ook
iedereen bedanken die dit mede heeft
mogelijk gemaakt (deelnemers jullie
waren geweldig).
We vonden het ontzettend leuk om dit
te doen en zien er zeker naar uit om
het volgend jaar nog 1x over te doen en
hopen dat jullie dan allemaal van de partij
zijn.
Ook willen we graag het bestuur en de
sponsoren bedanken voor hun bijdrage
want zonder jullie bijdrage was het niet
gelukt.
Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer.

Kerstkuier Zorgcentrum Abbingahiem
UITNODIGING
Woensdag 19 december a.s. vindt de
jaarlijkse Kerstkuier in Abbingahiem
plaats in Gasterij en belevingsruimte/tuin
KSW, van 14.30 tot 17.00 uur.
Wat is er o.a. te doen? Levende Kerststal,
Kerstworkshop, LIVE muziek.
Kom genieten van de gezellige Kerstsfeer.
De chocolademelk en Glühwein met
kerstkransjes staan klaar.
Wie weet, kom je de Kerstman ook nog
tegen.
Iedereen is van harte welkom.
Entree: gratis!

Wij gaan weer kerstbomen inzamelen
Op

9 Januari om 3 uur
bij Husma Herne

De organisatie Susan Split, Ciska Reen
en Sylvia de Jong.
12
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Werkgroep Parkeeroverlast Nee! Huizum-Oost
Door Piet Brouwer

Tijdens de zomervakantie voerde afdeling
verkeer een verkeersmeting in een deel
van de wijk uit. De wijkbewoners die hun
emailadres bij de werkgroep hebben
achtergelaten hebben deze uitbreide lijst
met cijfers ook ontvangen.

Las- en Montagetechniek
We lopen alweer naar aan het eind
van het jaar 2018. Een inspannend en
bewogen jaar voor wat de werkgroep
betreft.
Het begin van het jaar stond vooral in
het teken van onderzoek, contacten
leggen en veel vergaderingen Alles
met als doel om zo veel mogelijk onze
ervaren parkeer- en verkeersoverlast op
de agenda bij de politiek en omliggende
bedrijven e.d. te krijgen.

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

Een speciaal woord van dank is wel
op zijn plaats. We hebben tijdens
onze activiteiten van iedereen zonder
uitzondering alle medewerking en een
luisterend oor gekregen. Afdeling verkeer
van de gemeente heeft ons met raad en
waardevolle adviezen bijgestaan om in
het woud van voorschriften en regels een
weg te vinden. Het Van Hall Larenstein
was zo vriendelijk om ruimte beschikbaar
te stellen en de catering te verzorgen bij
het overleg met alle betrokken partijen net
voor de zomervakantie. Tijdens dit overleg
hebben we veel ideeën en voorstellen
weten op te halen.
Daarna leek het stil te zijn worden rond
de werkgroep volgens een aantal.
Léék ja! Nadat iedereen eerst van een
welverdiende vakantie genoot kwamen
we in begin september als werkgroep
weer bij elkaar.

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!

14
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De werkgroep vond het eerst jammer
dat er gemeten werd in de zeer rustige
en niet representatieve vakantieperiode.
We hebben afdeling verkeer om een
tweede meting gevraagd. Dit is toegezegd
en de meting is uitgevoerd halverwege
november. Voordeel is dat we nu twee
metingen naast elkaar kunnen leggen,
die van een “rustige” en een “normale”
veel drukkere periode. Ook is de tweede
meting in een groter gebied in de wijk
uitgevoerd.
Een directe invloed had ook het effect
van de brieven van de directie van het
MCL aan hun personeel. Hierin werd
aangegeven om niet meer in de wijk te
parkeren maar dit op eigen terrein te
doen. Een mooi initiatief. Maar zoals met
alle dingen moet er een voortdurende
controle, aansporingen en overleg zijn om
niet te vervallen in de oude gewoonte. Dat
zien we ook na de vakantieperiode weer
ontstaan. Onze wijk staat weer boordevol
met woonwerk-parkeerverkeer.
Op dit moment zijn we in de afronding
van de eindrapportage van de
werkgroep. Het wachten is nu nog op
de uitslag en conclusies van de tweede
verkeersmeting. Daarna wil de werkroep
haar bevindingen, tips en aanbevelingen
aanbieden aan de verantwoordelijke
wethouder. Een kopie zal beschikbaar
worden gesteld aan de politieke partijen.

Husma Herne Wijkjournaal - december 2018
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Vanuit it Mienskip hebben wij als
werkgroep ons best gedaan om namens u
allen in gezamenlijkheid van de bedrijven
en instellingen tot een goed plan te
komen. We verwachten in maart 2019
zo ver te zijn om de uitkomsten en de
reactie van de wethouder met u allemaal
te delen. Er zullen dan ook door u allen
keuzes kunnen worden gemaakt.

Voor nu wens ik u namens de werkgroep,
voor zover uw omstandigheden dit
toelaten, een fijne kerstdagen en een
goede en gezonde jaarwisseling toe.
Wees voorzichtig met vuurwerk.

We rekenen dan op een overweldigende
opkomst vanuit it Mienskip.

Vacature bij Cultureel Podium Dorpskerk Huizum
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum zoekt een

AGENDABEHEERDER

Koorleden gezocht voor koor ‘Excelsior’
Hou je van zingen, help ons dan en word
lid van ons vrouwenkoor ‘Excelsior’.
Officieel bestaat het koor al meer dan
110 jaar. We bestaan nu al vele jaren als
vrouwenkoor met maar tien enthousiaste
leden. Natuurlijk willen we graag meer
leden hebben.
We hebben een jonge dirigent en zingen
heel gevarieerde stukken, van klassiek,
Fries en lichte liederen.
Als je belangstelling hebt neem dan
contact op met:
M.Hoekema, tel. 058-2890507.

Behalve de eerste woensdag van de
maand repeteren we op woensdagavond
van acht uur tot tien uur in wooncentrum
Ymedam in Bilgaard.
We zijn niet aan leeftijden gebonden.
E-mailen kan ook naar:
de3mandjes@gmail.com of naar
vrouwenkoorexcelsior@hotmail.com
Laat van je horen
Groeten Mieke Hoekema

Activiteitenagenda Husma Herne
MAANDAGS : NAAILES (‘s morgens en ‘s avonds) - inlichtingen in wijkgebouw
DINSDAGS

: AVONDGYM - tel. (058)2887811

Wij zijn op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die de agenda van de Dorpskerk willen
bijhouden.

WOENSDAGS : BLOEMSCHIKKEN Iedere 2e woensdag van de maand
		 Aanvang 20.00 uur - tel. (058)2881499

Als agendabeheerder leg je de afspraken vast voor onze evenementen en rouwen trouwdiensten.

VRIJDAGS
: BINGO Iedere 3e vrijdag van de maand
		 Aanvang 20.00 uur, leeftijd vanaf 16 jaar, tel. 06-55138689

Je beantwoordt vragen van mogelijk nieuwe huurders, telefonisch, per mail en
soms via een persoonlijke rondleiding in de kerk.

VRIJDAGS
: KLAVERJASSEN Iedere 4e vrijdag van de maand,
		 Aanvang 20.00 uur, leeftijd vanaf 16 jaar, tel. 06-55138689

Wij bieden een gezellige club vrijwilligers,
een zorgvuldige inwerktijd
en ondersteuning. Én natuurlijk
vervanging bij vakantie/afwezigheid.
Wil je meer weten of heb je belangstelling?
Mail dan even naar
dorpskerkhuizum@gmail.com.
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Adverteren in dit blad?
full-colour in een oplage van 1150 stuks
huis-aan-huis bezorgd in heel Huizum-Oost!
Voor informatie: husmaherne@gmail.com
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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?

Uw advertentie
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

DOE MEE! ER ZIJN LEUKE PRIJZEN TE WINNEN!
DOE MEE! ER ZIJN LEUKE PRIJZEN TE WINNEN!
Seizoen 2018/2019
Seizoen 2018/2019

Donderdag 18 oktober 15.30 uur
Donderdag
15.30uur
uur
Donderdag1318december
oktober 15.30
Donderdag1314december
februari 15.30
Donderdag
15.30uur
uur
Donderdag1418februari
april 15.30
Donderdag
15.30uur
uur
Donderdag 18 april 15.30 uur
In wijkgebouw Husma Herne
In wijkgebouw Husma Herne

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

058-2887713

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

Voor kinderen t/m 12 jaar
Voor kinderen t/m 12 jaar

Begeleiding nodig?
Dit dient op eigen initiatief geregeld te worden,
de organisatie
neemt deze verantwoordelijkheid niet op zich.
Begeleiding
nodig?
Dit dient op eigen initiatief geregeld te worden, de organisatie neemt deze verantwoordelijkheid niet op zich.
2 euro per boekje
2 euro per boekje

Wij hebben er zin in en hopen jullie dit seizoen weer te zien!
Wij hebben er zin in en hopen jullie dit seizoen weer te zien!

Groetjes, Ciska en Jikke
Groetjes, Ciska en Jikke
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Vogels in de wijk
Winterkoninkje
(Troglódytes troglódytus)
Streeknamen: Klein Jantje, Wintersjol,
Tuinkruipertje, Tomke (Frl), Keuninkske
(Znd).

Het winterkoninkje is een klein rond
vogeltje met een opgewipt staartje. Hij
sluipt laag bij de grond tussen struiken en
planten. Hij doet opgewekt en druk. Zingt
het hele jaar door een ratelend, schel
klinkend liedje, dat wel wat lijkt op dat van
het Roodborstje maar minder melodieus,
scheller en driftiger. Het vogeltje staat
daarbij soms te dansen. Hij zingt vaak ook
onder het vliegen.
Het is een vogeltje dat hier voornamelijk
het hele jaar blijft (standvogel) en dus
ook broedt. Maar tijdens de winter komen
ook winterkoninkjes uit noordelijke
gebieden hier overwinteren. Ze leven niet
in gezelschap, maar afzonderlijk of als
een paar binnen een bepaald territorium.
Ze maken een kogelvormig nest met een
opening aan de zijkant. Het liefst doen ze
dat in takkenril of -hoop, tussen klimop,
een dichte struik of langs begroeide
wallen. Maar ook in stallen, schuren en
nestkasten, dus op zeer uiteenlopende
plaatsen.
20

Ze bouwen ook speel- en slaapnesten,
waarmee vooral het mannetje actief is.
Het mannetje wordt daarnaast ook van
veelwijverij beschuldigd! Als insecteneter
komt het winterkoninkje in strenge winters
moeilijk aan voedsel. De verliezen zijn dan
groot, maar na een goed broedseizoen
kan de stand al weer aardig zijn hersteld.
De vogel kun je in je tuin lokken door
een dichte struik te planten en een
bloemborder te aan te leggen. Een
takkenhoop en een rommelhoekje zijn
een prima plek voor een nest. Er moet
natuurlijk ook genoeg voedsel te halen
zijn in de tuin, zoals insecten en rupsen.
Maak het dus niet te netjes in de tuin en
gebruik zeker geen bestrijdingsmiddelen
tegen insecten. De tuin pas in het voorjaar
snoeien en netjes maken helpt het
winterkoninkje de winter door. Hij zoekt
niet snel voedsel van de voedertafel
en eet bij hoge uitzondering wel eens
een zaadje. Zijn voorkeur is gedroogde
insecten en meelwormen, eventueel wat
ongekookte havermout. Strooi het voer
dan onder struiken en heggen, daar kan
hij er veilig van smullen.

want in een tuin met enkel tegels en
schuttingen kunnen winterkoninkjes,
roodborsten, heggenmussen en andere
tuinvogels niet terecht. En bent u al
begonnen met bijvoeren van tuinvogels?
Zo krijgen ze de gewoonte uw tuin te
bezoeken.
En laten vogels zich niet zien? Misschien
kunt u uw tuin dan aantrekkelijker maken
voor de vogels. Vogelbescherming geeft
u handige tips. Voor meer informatie over
vogelvriendelijk inrichten van uw tuin.
www.vogelbescherming.nl/tuinadvies

Nationale Tuinvogeltelling
De voorpret voor de Tuinvogeltelling in
januari kan nu al beginnen! Leer een van
de slimste dieren ter aarde herkennen.
Tel op vrijdag 25, zaterdag 26 of zondag
27 januari 2019 een half uur vogels in
uw tuin of op uw balkon! Het is leuk en
gemakkelijk om mee te doen.
Alvast een teltip. Maak eens een foto
als u een groepje vogels ziet. Dan
kunt u achteraf rustig kijken. Kool- en
pimpelmezen zitten regelmatig samen
in zo’n groepje. De spelregels voor deze
telling vindt u via
www.tuinvogeltelling.nl Via deze site
vindt u ook gemakkelijk informatie over
hoe u vogels herkent. Iedereen kan dus
meedoen.
Bronnen:
- Tuinvogelwijzer
Vogelbescherming Nederland.
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.

TIPS en TOPS
Vogelbescherming promoot het
vogelvriendelijk inrichten van tuinen,
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Tuinvogelconsulenten Leeuwarden:
Dieuwke van der Honing en
Harry van der Velde.
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Bomen en struiken in de wijk
Malus Golden Hornet
De malus is een sierappel.
Deze prachtige boom staat in de tuin van
Aldlânstate.
Er zijn tientallen soorten maar deze is wel
heel erg mooi.
Het is een sterke boom die het erg goed
doet in ons klimaat.
De appeltjes blijven wel tot december aan
de boom hangen terwijl in de herfst het
blad er af valt.
De boom kan wel 5 meter hoog worden
maar als je ze op tijd snoeit kan blijven ze
erg compact.

Een boom die eigenlijk wel wat meer in de
belangstelling zou mogen staan.
J.K.

Foto uit de Leeuwarder Courant van 24 oktober 1973. Het oude dorp protesteert tegen
gemeentelijke sloop en verkeersongemakken. Een jaar later werd in principe besloten
het dorp zijn oude uitstraling waar mogelijk terug te geven.
22
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Fitte mama’s
Moeder zijn is topsport. Multitasken, af en
toe korte nachten, moe, van hot naar her
vliegen….. het hoort er soms allemaal bij.
Hoe fijn zou het zijn als je hier voldoende
energie voor hebt, zodat je daarnaast ook
nog leuke dingen voor jezelf kan doen?

wij zijn

Bij TIGRA heeft onze Leefstijlcoach
en Personal Trainer Marieke Gjaltema
daarom het Mamafit programma
ontwikkeld. Zij heeft zelf 2 kleine kinderen
en heeft dus ervaren hoe fijn het is om fit
te zijn in deze periode van haar leven. Dit
gunt ze elke moeder!

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

Mamafit is een programma waarbij
je 2x per week gaat trainen in smallgroup (met andere mama’s) met een
Personal Trainer. Daarnaast ga je met
voedingsmenu’s aan de slag aan de hand
van het Body Support programma. Het
programma duurt 10 weken.

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

Mamafit zorgt voor:
- Meer energie
- Meer kracht en uithoudingsvermogen
- Gewichtsverlies
- Beter omgaan met stress
- Beter slapen
- Contact met andere moeders
- Veilig en verantwoord trainen
- Vooral heel veel plezier!
De nieuwe groepen starten weer in
januari. Dus wil je meedoen of heb
je vragen dan kan je mailen naar:
m.gjaltema@tigra.nl.
Plezier en resultaat gegarandeerd!

Yoga

Tot ziens!
Sportieve groet, Marieke Gjaltema

Gratis proefles!
Iedere woensdag van
10.00-11.00 uur
19.30-20.30 uur
Huizumerlaan 59
(in balletzaal DC058)
opgave:
lifestylestudiobo@gmail.com
of telefonisch 06-83797673
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Voor de kinderen
Knutselen: Klok
Aftellen met
nieuwjaar

Gebruik een van beide voorbeelden.
Heb je geen bierdoppen gebruik dan het
onderste voorbeeld
Materiaal:
twee vellen stevig gekleurd karton
12 bierdopjes
splitpen
1) Gebruik borden van verschillende
grootte als omtrek zodat je de klok op
stevig karton kunt maken
2) Knip de klok en de wijzers uit
3) Plak de bierdopjes op het karton
4) Schrijf of teken de cijfers in de
bierdopjes of op het karton
5) Prik een splitpen door beide wijzers
en door het midden van de klok
6) vouw de splitpen aan de achterzijde
van de klok open, zodat de wijzers
kunnen draaien
7) Als laatste kun je de klok nog mooi
versieren
8) Nu kan het aftellen op je
zelfgemaakte klok beginnen
Veel succes met het maken van de klok!

Kleurplaat
Hiernaast staat een mooie kleurplaat.
Kleur de plaat en doe hem voor 1
februari in de brievenbus van Husma
Herne en vergeet je naam, leeftijd en
adres er niet op te zetten.
Voor de mooiste kleurplaat hebben we
natuurlijk een prijsje!
26
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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
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Ervaar het
voordeel van
Expert Tromp!

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: 1150 exemplaren in full colour
Verschijning: 4x per jaar:
- februari
- mei
- oktober
- december
Adverteren (incl. BTW per jaar)
1/1 pagina e 265,1/2 pagina e 175,1/4 pagina e 100,1/8 pagina e 55,Inlichtingen over adverteren:
husmaherne@gmail.com
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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

Beste Service
Persoonlijk Advies
Vertrouwd Dichtbij

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

Husma Herne Wijkjournaal - december 2018

30

Expert Tromp
Schrans 104, Leeuwarden
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(058) 2158000
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ieder
seizoen
naar Intratuin
Leeuwarden

Intratuin Leeuwarden
Tijnjedijk 5, 058-2888000
Donderdag en vrijdag koopavond
Husma Herne Wijkjournaal - december 2018
www.intratuin.nl
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