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Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

Tevens
pedicure

voor 
diabetische 

en 
reumatische

voet

Verlengde Schrans 34
8932 NP Leeuwarden
tel. 058 212 76 31
www.hoytevdwal.nl

• machines
• borstelwaren
• verfwaren
• ijzerwaren
• gereedschap
• touwwerk
• hang- en sluitwerk
• sleutelspecialist
• slijpservice
• ladders
• regentonnen
• installatiemeteriaal

merken: Festool
Makita - DeWalt
Koopmans - Altrex

Uw advertentie in dit blad? 
Dat kan!

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost

en volledig in kleur!
Voor informatie:

husmaherne@gmail.com

2022 is een bewogen jaar geweest voor 
de wijkorganisatie. Ik heb in januari het 
stokje mogen overnemen van Johan 
ter Haar, en ben blij dat Johan zich 
vervolgens bereid heeft gevonden het 
penningmeesterschap op zich te nemen, 
na het overlijden van ons gewaardeerd lid 
Jelle Hoekema. 

De coronacrisis heeft ook op de 
wijkactiviteiten van onze organisatie 
zijn weerslag gehad. Met moeite weten 
we vrijwilligers te vinden die bereid zijn 
om samen met ons de activiteiten weer 
op touw te zetten. De promotietour 
van de wijkorganisatie heeft overigens 
genoeg ideeën opgeleverd, we 
hadden echter gehoopt op meer dan 1 
vrijwilliger-aanmelding op onze website. 
Desalniettemin zijn we op dit moment 
aan het verkennen of er animo is om in 
2023 speurtochten (voor jong én oud!) 
op te zetten (zie ook verderop in dit 
Wijkjournaal) en zijn er plannen om een 
maandelijks buurtcafé te organiseren 
in het wijkgebouw. Daarover later in het 
jaar meer. En meld je vooral aan op onze 
website wanneer je hier ook een bijdrage 
aan zou willen geven. 

Ook zijn we qua wijkpanelactiviteiten 
met diverse projecten bezig geweest in 
2022. Met de gemeente zijn we, zoals 
ook in de vorige editie genoemd, druk 
in de weer om een bewonersavond te 
organiseren aangaande de herinrichting 
van de Huizumerlaan en Tijnjedijk. Als 
wijkorganisatie hadden we deze avond 
al veel eerder in dit jaar gepland willen 
hebben, echter heeft de gemeente 
meer tijd nodig om tot een schets van 
de herinrichting te komen. In de laatste 
gesprekken met de gemeente is naar 

voren gekomen 
dat het niet eerder 
zal zijn dan begin 
2023. Wordt dus 
vervolgd.

Daarnaast zijn
we met de gemeente ook in gesprek 
aangaande de vernieuwing van de 
lichtarmaturen. Deze zijn inmiddels 
verouderd en de gemeente wil deze gaan 
vervangen door sfeervolle led-armaturen. 
Om de ‘sluiproute’ van het autoverkeer 
in de Pasveerweg minder aantrekkelijk 
te maken voor autoverkeer, is ervoor 
gekozen de verlichting in deze straat 
een ‘dorpser’ karakter te geven, zodat 
de straat minder uitnodigt om hier snel te 
rijden.

Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt, 
hebben we in de buurt last van een aantal 
ongewenste graffiti-kunstenaars die ons 
wijkgebouw er niet fraaier op hebben 
gemaakt. Het is daarom onze wens om 
in 2023 hierop een nieuw ‘kunstwerk’ 
aan te brengen en we hopen dat de 
straatartiesten dit ongemoeid zullen laten. 
De tijd zal het leren. Mocht u overigens de 
ongewenste kunstenaar(s) aan het werk

Van de voorzitter
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zien; schroom niet om dit direct te melden 
bij de politie, dit kan op telefoonnummer 
0900-8844 (geen spoed, wel politie), de 
politie zal vervolgens poolshoogte komen 
nemen wanneer er op dat moment geen 
spoedgevallen zijn.

Ook zullen we in 2023 de samenwerking 
met het wijkpanel van Huizum-West 
gaan intensiveren, met name over 
onderwerpen die relevant zijn voor beide 
wijken, dan wel onderwerpen met een 
gezamenlijk belang. Denk bijvoorbeeld 
aan aanpassingen aan de infrastructuur in 
de Verlengde Schrans, of het gezamenlijk 
optrekken in gemeentelijke projecten.

Ook in 2023 kunt u ons weer aanschrijven 
wanneer u onderwerpen heeft waarover 
u met ons van gedachten wilt wisselen. 
U bent van harte welkom bij onze 
vergaderingen. En mocht u willen 
meedenken en ook een stem willen 
hebben in de onderwerpen die bij onze 
organisatie aan bod komen, ik nodig u 
graag uit bij een volgende vergadering.
Rest mij u een bijzonder goed uiteinde 
van het jaar te wensen, en een 
voorspoedig 2023.

Hartelijke groet,
Koos Kaspers
Voorzitter Wijkorganisatie Huizum-Oost
www.huizum-oost.nl
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Beste wijkbewoners, 

Het jaar zit er bijna alweer op en we hopen volgend jaar met frisse 
moed alles weer wat op te pakken, te beginnen met een 

Nieuwjaarsbingo
georganiseerd door het bestuur, en wel op 

vrijdagavond 27 januari

De deuren gaan open om half acht en we starten om acht uur.
Leeftijd vanaf 16 jaar.
Vol is vol!

Lieve mensen, lijkt het u leuk om 
debingo 1x per maand te draaien, 
geefje dan op bij het bestuur.

Met vriendelijke groet,
het bestuur

Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?
De komende maanden zijn er in de Dorpskerk weer mooie 
evenementen. De informatie hierover is kort gehouden maar 
uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website https://
www.dorpskerkhuizum.nl en/of https://www.facebook.com/
dorpskerkhuizum of in de - gratis - tweemaandelijkse nieuwsbrief.
Meer dan 1000 abonnees ontvangen onze (gratis) digitale 
nieuwsbrief. Deze kan worden aangevraagd door een berichtje te 
sturen naar het e-mailadres van onze secretaris dorpskerkhuizum@gmail.com. Zodra 
er weer een nieuwsbrief uitkomt krijgt u een mailbericht met daarin een link waarmee u 
heel gemakkelijk de nieuwsbrief - op de website van de Dorpskerk - kunt lezen. Op de 
website is ook andere interessante informatie over de Dorpskerk vinden.

Kerstavond zaterdag 24 december 2022 
(1e 19.00 en 2e 21.30 uur): 
Kerstoratorium ‘Maria’s Lofzang’
Koor en solisten Capella Frisiae en 
instrumentaal ensemble 
o.l.v. dirigent Hoite Pruiksma.

‘Groots, intiem, mysterieus, vrolijk, 
indringend’
Tien jaar geleden schreef componist Hoite 
Pruiksma zijn Kerstoratorium ‘Maria’s 
Lofzang’. Daarin klinkt het kerstverhaal 
in het Fries, afgewisseld met Latijnse 
gezangen en bekende oud Nederlandse 
kerstliederen. Het is een 8-delig en 3-talig 
Kerstoratorium met Maria als centrale 
figuur.

Foto Siem Akkerman Fotografie

Voor Kerstmis 2020 (coronatijd) paste hij 
de partituur aan voor kleinere bezetting 
en componeerde hij twee nieuwe delen 
voor dit oratorium. Deze nieuwe versie zal 
de komende kerstdagen te horen zijn.
Kaarten incl. programmaboekje € 24,50 in 
de voorverkoop of € 27,00 aan de kassa.
Reserveren kan via: www.stichting-up.nl .

Zondag 15 januari 2023 (15.00 uur): 
Muziekvoorstelling ‘Emily, onbekend 
voor de wereld’ van Gerard & 
Compagnie, over de Amerikaanse 
dichteres Emily Dickinson
 
Het begon in 1992 allemaal met het 
boekje ‘Gedichten’, door Emily Dickinson.
Gerard Nijborg, van Gerard & Compagnie 
(6 uitstekende musici), verdiepte zich de 
afgelopen jaren in de wereld van deze 
Emily Dickinson. Hij heeft in de loop der 
jaren een 16 tal van haar gedichten op 
muziek gezet. Samen met de Compagnie 
zijn er prachtige arrangementen tot stand 
gebracht.
‘Emily, onbekend voor de wereld’ is 
een speciale, muzikale en literaire 
muziekvoorstelling geworden over de 
mysterieuze Amerikaanse dichteres Emily 
Dickinson (1830-1886).
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Schrans 72 Leeuwarden

Tel. 058-2162669

 

N. de Vries-Reitsema 
Tijnjedijk 96

8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990

Mob. 06-11851271

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet

Ook ambulant

Diabeet via podotherapeut praktijk e 26,00, ambulant e 27,50 
(zelf e 1,50 betalen)

Diabeet zonder podotherapeut praktijk e 25,00, ambulant e 27,50 

Reuma praktijk e 25,00, ambulant e 27,50

Basisbehandeling praktijk e 25,00, ambulant e 27,50

Leidraad in de voorstelling is haar leven 
gezien vanuit het gezichtspunt van haar 
zus Lavinia. Die ontdekte pas na de dood 
van haar zus dat zij een zeer groot aantal 
prachtige gedichten had geschreven.
De première van deze muziekvoorstelling 
was in de uitverkochte ‘Theaterkerk 
Mammemahuis’ in Jellum op 12 juni jl. 
en werd met zeer veel enthousiasme 
ontvangen en omarmd.
De toegangsprijs is €  12,50; voor 
kinderen t/m 12 jaar € 2,50.
Toegangskaarten kunnen van tevoren 
digitaal worden aangeschaft via het 
Ticketkantoor: 
https://www.ticketkantoor.nl/shop/GC

Vrijdag 20 januari 2023 (17.00-18.00 uur):
Concert van meesterpianist Erwin 
Rommert Weerstra, in de serie ‘Muziek +’ 
Erwin Rommert Weerstra, in 1987 in 
Leiden geboren, begon op 3-jarige 
leeftijd piano te spelen. In 1994 werd 
hij, op 7-jarige leeftijd, toegelaten tot de 
Jong Talent-afdeling van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Hij was 
destijds de jongste leerling die ooit was 
geaccepteerd. Tijdens zijn studietijd 
heeft hij - als enige - tweemaal het 
Internationale Steinway Concours 
gewonnen.
Erwin Rommert is prijswinnaar van 
verschillende internationale concoursen. 

Zo won hij de 1e prijs bij het Internationale 
Leopold Godowsky ‘Young Virtuoso’ 
Pianoconcours in Warschau en de Prix 
de J-F. Neuburger bij het 17e Concours 
International de Piano d’Ile-de France in 
Frankrijk, voor de beste uitvoering van het 
voor dit concours geschreven werk. 
Hij heeft een actief concertleven met 
optredens in Nederland maar ook in veel 
andere Europese landen. 
Momenteel heeft hij aanstellingen als 
pianist bij het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag en bij het Nederlands Dans 
Theater (NDT). 
Vrijdag 20 januari geeft hij in de 
Dorpskerk Huizum een zeer toegankelijk 
klassiek pianorecital. Voor dit recital heeft 
hij werken uitgezocht van Schubert en 
Chopin. Het is een zeer aantrekkelijk 
programma geworden waar de bezoekers 
zeker van zullen genieten.
Vrijwillige bijdrage.

Donderdag 26 januari 2023 (20.00 uur):
De ‘Oekraïne Lezing’ door Hubert 
Smeets en Robert Serry
Voorgaande jaren werd eind januari de 
Epo van Douma Lezing verzorgd door 
een prominente Nederlandse spreker. De 
Epo van Douma Lezing krijgt dit jaar een 
bijzonder karakter en heeft daarom deze 
keer ook een andere naam. De avond 
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TADEMA
   M A K E L A A R S
          een vertrouwde naam

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

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

Uw advertentie in dit blad?
full-colour 

in een oplage van 1150 stuks
huis-aan-huis bezorgd 
in heel Huizum-Oost!

Informatie: husmaherne@gmail.com

Uw advertentie in dit blad? 
Dat kan!

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost

en volledig in kleur!
Voor informatie:

husmaherne@gmail.com

11Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2022

staat namelijk in het teken van (de oorlog 
in) Oekraïne met een uniek programma 
dat wordt verzorgd door Hubert Smeets, 
dè Ruslandexpert, en Robert Serry, 
oud-ambassadeur in Oekraïne, die heel 
actief is als fondsenwerver voor Oekraïne. 
Beiden heren zijn bekend van talkshows 
op tv. 
Daarnaast verzorgen drie topmusici 
uit Charkiv (de familie Yefimenko) een 
benefietconcert. Ze traden overal in 
Europa op. Nu ze tijdelijk als vluchteling 
in Bartlehiem wonen treden ze gratis 
op in de hoop geld in te zamelen voor 
Oekraïne. (Deze verrassing niet verder 
vertellen: ze eindigen met het Friese 
volkslied!)

De toegangsprijs is € 6,00. 
Toegangskaarten kunnen van tevoren 
digitaal worden aangeschaft via het 
Ticketkantoor: https://www.ticketkantoor.
nl/shop/Oekrainelezing .
Reserveer op tijd! 

Hubert Smeets

Robert Serry

Zondag 12 februari 2023 (15.30 uur):
Valentijnsconcert ‘Ode aan de liefde’
van het strijkkwartet ‘Regina Forte’ en 
zanger Kees van der Berg
Het Valentijnsconcert  ‘Ode aan de liefde’ 
is een intiem concert met (licht) klassieke 
en populaire muziek, van barok tot rock, 
met medewerking van zanger Kees van 
der Berg. 
Strijkkwartet Regina Forte is ontstaan in 
Friesland in 2014 vanuit een gezamenlijke 
wens om strijkkwartetten te spelen. Ina, 
Anna, Inge en Andrea kennen elkaar uit 
allerlei Friese ad hoc orkesten en via hun 
banen in het onderwijs. Zij koesterden alle 
vier de wens om een mooi strijkkwartet op 
te richten.
Voor het Valentijnsconcert heeft het 
kwartet Kees van der Berg uitgenodigd. 
Deze zanger en gitarist speelt graag 
verfijnde, akoestische liedjes met 
aandacht voor tekst en melodie. 
Zijn stem met groot bereik zou je een mix 
kunnen noemen tussen Sting en Damien 
Rice en kleurt prachtig bij het warme 
geluid van de strijkers. Samen beleven 
ze veel plezier aan het instuderen en 
uitvoeren van de arrangementen die 
soms speciaal voor hen zijn geschreven, 
zonder toeters en bellen of grootse 
effecten, maar van een muzikale 
schoonheid in zijn zuiverste vorm. 
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Verlengde Schrans 71, 8932 NK Leeuwarden

HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN

De toegangsprijs is € 12,50; voor 
kinderen t/m 12 jaar € 2,50.
Toegangskaarten kunnen van tevoren 
digitaal worden aangeschaft via het 
Ticketkantoor: https://www.ticketkantoor.
nl/shop/Reginaforte .

Vrijdag 17 februari 2023 (17.00-18.00 u.):
Orgelconcert door David de Jong
Na de restauratie van het orgel in de 
Dorpskerk Huizum, eind 2015, zijn er 
al vaak orgelconcerten geweest op een 
vrijdagnamiddag van 5 tot 6 uur. 
Vrijdag 17 februari 2023 is er ook 
weer een orgelconcert. Dan is David 
de Jong uit Harlingen de organist die 
u de prachtige klanken van ons fraai 
gerestaureerde orgel wil laten horen.

U bent van harte welkom voor een 
uur orgelklanken, onder het genot van 
een kop koffie of thee à € 2,00. De 
orgelconcerten zijn gratis toegankelijk, 
maar een vrijwillige bijdrage voor de 
musici wordt zeer op prijs gesteld. 

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultuurpodium Dorpskerk Huizum

Woensdagmiddag 11 januari 
van 2 tot 4 kunnen de kinderen 
weer kerstbomen inleveren bij 
wijkgebouw Husma Herne tegen 
een lotje en een sinaasappel

De foto hiernaast is gemaakt tijdens de 
kerstbomenactie van januari 2019

Kerstbomenactie!
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www.sinnekinderopvang.nl

Kinderopvang 
in Leeuwarden 

Komen jullie snel een kijkje nemen?

Afspraak maken kan via; 
                   058 267 28 50

Las- en Montagetechniek

LUCAS VAN DER MUUR

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

https://vdmleeuwarden.nl/

Burendag 2022
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wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

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

   Tel.:058 289 85 40      Ouddeelstraat 2B      Leeuwarden

raamdecoratie, gordijnen en zonwering  
OOSTERHOFFOOSTERHOFF

www.oosterhoffzonwering.nl

17

Sinterklaas op bezoek in Husma Herne
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Voor 2023 staat een leuke puzzel/
speurtocht op de planning door 
onze mooie wijk. Dit idee komt uit 
de ideeënbus van het afgelopen 
wijkfeest en hier willen wij graag 
gehoor aan geven. Op de planning 
staat een wandelroute door Huizum 
waarbij jong en oud hun hersens 
kunnen laten kraken. 

Wij denken dat in onze wijk veel 
puzzelaars zitten maar hebben ze 
helaas nog niet allemaal gevonden. 
Wellicht zijn wij zelf ook niet de beste 
speurders... vandaar deze oproep in 
de wijkkrant. 

Wij zijn erg benieuwd hoeveel 
potentiële puzzelaars in Huizum 
wonen. De tocht is geschikt voor 
iedereen en kan individueel of in 
groepsverband gelopen worden. De 
datum staat nog in de steigers, maar 
wij peilen alvast graag de interesse. 

 Lijkt het u leuk om mee te doen?
Stuur dan een berichtje naar 
activiteiten@huizum-oost.nl 
U wordt dan op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen en zodra er 
een datum bekend is ontvangt u van 
ons een puzzelpostmail. Reactie 
wordt erg op prijs gesteld en is geheel 
vrijblijvend. 

Daarnaast is de puzzelorganisatie 
dringend op zoek naar leden die 
willen helpen met het uitzetten en 
bedenken van de route. Lijkt het 
u leuk om mee te helpen om deze 
eerste tocht te organiseren? Reactie 
mag naar hetzelfde emailadres.  

Namens de puzzelcommissie alvast 
bedankt en vriendelijke groet,

Miriam Haije  

Puzzelpost: speurders gezocht! Bomen en struiken in de wijk
Leiplataan (Platanus hispanica)

De Plataan is een sterke snelgroeiende boom.De Leiplataan moet je elk jaar snoeien 
om de vorm te houden. De scheuten kunnen wel bijna 2 meter per jaar groeien.

Ook de stam is erg decoratief doordat de bast elk jaar gedeeltelijk loslaat. Daardoor 
krijgt de stam een gevlekt uiterlijk.

De foto’s zijn gemaakt op de Tijnjedijk en de bomen zijn op dat moment gedeeltelijk 
gesnoeid. 

Het snoeien wordt 
gedaan voordat het blad 
er af valt en dat scheelt 
een hoop werk wat 
betreft opruimen.

Al met al een sterke 
boom die ook in de 
natuurlijke vorm zeer 
oud kan worden.

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

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?

- Ketelvervanging
- Installatie en onderhoud cv-ketel
- Lucht- en vloerverwarming
- Gas, water en rioleringswerkzaamheden
- Loodgieter werkzaamheden
- dak en zinkwerk
- - Warm water voorzieningen

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

058-2887713

Voor vakmanschap en veiligheid, de Huzumer in jou huus!
Uw advertentie 

in dit blad? 

Dat kan!

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost

en volledig in kleur!

Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

cgkleeuwarden.nl/bbb

Buurten Bij Bethel

Zin in een praatje? Andere 
mensen ontmoeten?  Een kopje 
koffi e of thee?
U bent van harte welkom aan de 
Huizumerlaan 102. Onze deuren zijn iedere 
dinsdag open van 9.30 uur tot 11.30 uur. youtube.com/cgkleeuwarden 

18 december
Lichtjestocht, 17.00-19.00 uur
Beginpunt: de Opstandingskerk 
(Achter de Hoven 272) 

24 december
Kerstavond, 21.00 uur
Kerst kent geen grenzen
Na afl oop chocolademelk en glühwein

cgkleeuwarden.nl
Huizumerlaan 102

God is in de hemel en wij zijn op aarde. Dat klinkt logisch. Maar met kerst 
verandert dat. God komt in deze wereld wonen. Ga je mee op reis naar dit 

koningskind? Want wie zoekt, die vindt!

Onze wereld 
wordt Gods woning 

25 december 09.30 uur

Kerst 2022

CGK_Advertentie_148x210mm dec 2022  kerst.indd   1CGK_Advertentie_148x210mm dec 2022  kerst.indd   1 06-12-2022   08:5906-12-2022   08:59
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Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
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Secretaris :  vacant
Algemeen lid :  Willem Kooistra
Zaalverhuur :  Rika Kooistra 06-55138689 

Stichting Wijkorganisatie Huzum 
Huizumerlaan 146-A, 8934 BL Leeuwarden
Bankrekening (IBAN): NL80 INGB 000 290 52 82
Internet: www.huizum-oost.nl
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Colofon

Adverteren in dit blad?
full-colour 

in een oplage van 1150 stuks
huis-aan-huis bezorgd 
in heel Huizum-Oost!

Informatie: husmaherne@gmail.com
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Met onze eigen Expert monteurs
kunnen wij ook alles repareren

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

Inbouwapparatuur bouwen
we natuurlijk ook voor je in!
En we meten het ook eerst voor je in! Want dan 
weet je zeker dat het past. Kom voor advies naar 
de winkel of kijk op expert.nl/inbouw

expert.nl

met persoonlijk advies, snelle bezorging en vakkundige 
installatie. Maar ook voor vragen na je aankoop!

staat altijd voor je klaar!

Leeuwarden

Expert Tromp

Bestel je op expert.nl,
dan bestel je bij ExpertTromp
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 Hypotheekadvies  nodig?  
    
   We helpen je graag met een persoonlijk advies op maat 
    
   Of het nu gaat om het kopen van je eerste woning of om een verhuizing: je wilt 
   het allemaal goed regelen. Bij ons krijg je een passend hypotheekadvies op maat. 
   We adviseren daarbij niet alleen hypotheken van onszelf, maar ook van andere 
   aanbieders. Daardoor hebben we altijd een scherpe rente. En krijg je de hypotheek 
   die past bij je persoonlijke situatie en wensen. 
    
   MEER WETEN? 
   Ons team staat voor je klaar. Maak een afspraak op    snsbank.nl/afspraak  of bel 
   ons  030 - 633 30 00  voor een gratis oriëntatiegesprek. 

 Leeuwarden, Schrans 67 
   Franeker, Voorstraat 58 
   Sneek, Galigastraat 4 


