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Van de voorzitter

Tevens
pedicure
voor
diabetische
en
reumatische
voet

Voor u ligt alweer het eerste exemplaar
van het wijkjournaal uit 2022. Op het
moment van schrijven zijn er alweer
aardig wat coronamaatregelen de ijskast
ingedaan. Laten we met z’n allen hopen
dat ze daar maar lang mogen blijven en
dat de laatste maatregelen ook daarbij
geplaatst kunnen worden.

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

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

Als wijkorganisatie krijgen wij steeds
meer mogelijkheden om weer wat te
betekenen voor u als bewoner. Hoe dat
er allemaal exact uit gaat zien is nog
niet bekend en daar wordt nog druk over
vergaderd. Corona is en blijft nog wel
even onder ons en we willen uiteraard
niet dat deze vervelende ziekte in ons
wijkgebouw wordt opgelopen. Al is het
natuurlijk wel zo dat met deze hoge
besmettingsaantallen, corona overal kan
worden opgelopen, maar liever willen we
het voorkomen.

• machines
• borstelwaren
• verfwaren
• ijzerwaren
• gereedschap
• touwwerk
• hang- en sluitwerk
• sleutelspecialist
• slijpservice
• ladders
• regentonnen
• installatiemeteriaal
merken: Festool
Makita - DeWalt
Koopmans - Altrex

Gelukkig mogen we als organisatie wel
weer vergaderen en hopelijk kunnen we
op korte termijn ook weer activiteiten
in ons wijkgebouw organiseren. We
kijken ook in hoeverre er misschien
mogelijkheden zijn om activiteiten online
te organiseren of misschien heeft u
wel een heel ander idee waar wij als
organisatie nog niet aan hebben gedacht
of wilt u zelf wat voor de wijk betekenen.

COLLEGE

Stuur dan snel je reactie of idee naar
bestuursledengezocht@gmail.com. We
nemen dan op korte termijn contact
met je op. Onze voorkeur gaat qua
deelname in het bestuur uit naar mensen
tussen de 20 en 50 jaar. De reden
hiervan is om zo een breed mogelijke
leeftijdsgroep in ons bestuur te hebben,
zodat iedere leeftijdsgroep hierin wordt
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2022
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vertegenwoordigd.
Uiteraard mag u altijd
uw idee mailen,
wat uw leeftijd ook
is.
Voor nu zou ik
in ieder geval tegen iedereen zeggen:
denk allen (juist in deze tijd) goed om
jezelf en elkaar en probeer gezond te
blijven en hopelijk zien we elkaar op korte
termijn weer in ons wijkgebouw.
Rest mij als vicevoorzitter een ieder,
gezien alle omstandigheden, veel
leesplezier toe en tot de volgende keer.
Lindert Wielsma
vicevoorzitter
Voor uw agenda:
Op pagina 11 leest u hoe u mee kunt
doen aan de actie NL-doet in HuizumDorp die op 12 maart wordt gehouden

Op pagina 20 staat een inschrijfbon
waarop kinderen in de leeftijd van
7 t/m 13 jaar uit Huizum-Oost zich
kunnen aanmelden voor een circusworkshop van kindercircus Saranti die
gehouden wordt op zondag 10 april
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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?
De komende maanden zijn er in de Dorpskerk ook weer mooie
concerten en interessante lezingen. Uitgebreide informatie kunt u
ook vinden op https://www.dorpskerkhuizum.nl en/of
https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum of in de - gratis tweemaandelijkse nieuwsbrief. Net als meer dan 1000 andere
mensen kunt u onze nieuwsbrief digitaal lezen. Deze kunt
u aanvragen als u een berichtje stuurt naar het e-mailadres
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.
De Dorpskerk houdt zich aan de corona-voorschriften. Bij de ingang van de kerk dient
u dus uw geldige QR-code en uw ID-bewijs te tonen, zolang dit nog vereist is.

kunnen aankondigen. Joost Prinsen, wie
kent hem niet als acteur, presentator,
zanger en schrijver. Meer informatie over
deze zondagmiddag en over het bestellen
van toegangskaarten (à € 6,00 per
persoon) kunt u binnenkort vinden in onze
Agenda op onze website.

De geplande evenementen in de maanden maart t/m mei 2022.
(Geadviseerd wordt de Agenda op onze website kort van tevoren te raadplegen om
zeker te weten of het evenement doorgaat.)

CONCERTEN
Vrijdag 18 maart 2022 (17.00–18.00 uur):
Concert van het Saxofoonkwartet
SAKS, in de serie ‘Muziek+’
Tijdens een tournee in 2009 van het Frysk
Fanfare Orkest in Amerika besloten vier
saxofonisten dat ze meer wilden dan
alleen spelen in een orkest. Dus vormden
zij het saxofoonkwartet ‘SAKS’ (kort maar
krachtig en een verwijzing naar de Friese
achtergrond van de musici). In de loop
der jaren zijn er een aantal wisselingen
geweest in de bezetting, maar sinds 2015
timmert SAKS in de huidige samenstelling
aan de weg. Het is uitgegroeid tot een
zeer professioneel, kleurrijk en veelzijdig
kwartet.
Het kwartet heeft in de afgelopen
jaren concerten verzorgd in binnenen buitenland, het werkte samen met
verschillende orkesten en speelde o.a. op
festivals.
SAKS bestaat uit 4 professionele musici:
Miriam Stoffelsma (sopraansaxofoon),
Jildou Renema (altsaxofoon), Sietske
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Trinks (tenorsaxofoon) en Marrich
Noordmans (baritonsaxofoon).
De concerten in de serie ‘Muziek+’ zijn
gratis toegankelijk maar een vrijwillige
bijdrage voor de musici wordt zeer op
prijs gesteld.

Saxofoonkwartet SAKS
Zondag 15 mei 2022 (15.00 uur):
Joost Prinsen komt optreden in onze
Dorpskerk.
Bij de Dorpskerk vinden we het fijn dat we
u voor deze zondagmiddag dit optreden
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Zijn boeken geven - juist ook in coronatijd
- veel stof tot nadenken. Hij was in het
TV-programma De Verwondering te
zien – zie https://www.npostart.nl/deverwondering/12-07-2020/KN_1714578 .
Tussen zijn lezing en het signeren van
zijn boeken (met dank aan boekhandel
Van der Velde) zal Immie Jonkman,
directeur van LF2028, nog een gesproken
column houden over de legacy van het
culturele jaar 2018 en de plannen voor
2022.
De toegangsprijs is € 6,00 per persoon.
Toegangskaarten kunnen alleen vooraf
digitaal worden aangeschaft via het
Ticketkantoor: https://www.ticketkantoor.
nl/shop/fokkeobbema
Reserveer op tijd!

Joost Prinsen

LEZINGEN
Zondag 20 maart 2022 (15.00 uur):
De ‘Epo van Douma Lezing’ door
Fokke Obbema.
Fokke Obbema verzorgt dit jaar de
jaarlijkse ‘Epo van Douma Lezing’ in de
Dorpskerk Huizum te Leeuwarden. De
titel van de lezing luidt ‘De zin van het
leven’.
Fokke Obbema leek na een hartstilstand
even dood. Na zijn herstel ging hij op
zoek naar de zin van het leven. Wat is
belangrijker: zelfontplooiing en eigen
carrière of verbinding met de ander? Over
dat type vragen gaat het. Deze zoektocht
leidde tot wat Mathijs van Nieuwkerk ‘de
beste interviewserie van 2018’ noemde.
Iedere Volkskrantlezer kent Obbema
sindsdien.
Hij is met name ook bekend geworden
met zijn twee boeken.
Zijn eerste boek ‘De zin van het leven’
werd een bestseller en dat wordt zijn
recente boek ‘Een zinvol leven’ vast ook.

Fokke Obbema
Donderdag 7 april 2022, (20.00 uur):
De ‘Anna Maria van Schurman Lezing’
door Kathleen Ferrier
De ‘Anna Maria van Schurman Lezing’
wordt dit jaar verzorgd door Kathleen
Ferrier.
Het oud-Kamerlid is de dochter van de
eerste president van Suriname en auteur
van het inspirerende boek ‘Hoe wij hier
ook samen kwamen’: een warm pleidooi
voor menselijkheid, nieuwsgierigheid en
verbinding. Ze is tevens voorzitter van
Unesco-Nederland.

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2022
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Notariskantoor

Kathleen Ferrier

Postma

Na de pauze is er ook een mooi
programma met de in Leeuwarden
geboren oud-ambassadeur in
Mozambique, Pascalle Grotenhuis.
Zij zal op de lezing van Kathleen
reageren en zelf een gesproken column
van 15 minuten verzorgen. Daarnaast zal
Peter de Haan haar interviewen over haar
jeugdervaringen in Leeuwarden.
De lezing is genoemd naar Anna Maria
van Schurman. Zij was één van de
grootste vrouwelijke intellectuelen in de
Gouden Eeuw.
Destijds bracht zij regelmatig
familiebezoek aan Abbingastate (gelegen
waar nu het Drachtsterplein is) en in die
tijd heeft zij ook de Dorpskerk Huizum wel
bezocht.
Dit is de reden waarom het voetpad
tussen het Drachtsterplein en de
Dorpskerk naar haar is genoemd.
De toegangsprijs is € 6,00 per persoon.
Toegangskaarten kunnen alleen vooraf
digitaal worden aangeschaft bij het
Ticketkantoor: https://www.ticketkantoor.
nl/shop/KathleenFerrier.

Leeuwarden

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet
Ook ambulant
Diabeet via podotherapeut praktijk e 26,00, ambulant e 27,50
(zelf e 1,50 betalen)
N. de Vries-Reitsema
Tijnjedijk 96
8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990
Mob. 06-11851271

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

Schrans 72 Leeuwarden
Tel. 058-2162669
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2022
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Donderdag 5 mei 2022 (16.00 uur):
De ‘Vijf Mei Rede’ door CDK drs. A.A.M.
(Arno) Brok
Elk jaar wordt in de Dorpskerk Huizum
door een prominente Nederlander de ‘Vijf
Mei Rede’ gehouden. Dit jaar wordt deze
lezing verzorgd door drs. A.A.M. (Arno)
Brok, sinds 1 maart 2017 Commissaris
van de Koning in Fryslân.
De lezing wordt afgewisseld met muziek.
Tetsje van der Kooi en haar ensemble
zullen vrijheidsliederen ten gehore
brengen.
De toegang is gratis maar in verband
met de coronamaatregelen kunnen
toegangskaarten alleen vooraf
digitaal worden gereserveerd via het
Ticketkantoor:
https://www.ticketkantoor.nl/shop/
Vijfmei2022.
U betaalt slechts € 1,00 per persoon
aan het Ticketkantoor voor
reserveringskosten.
Een vrijwillige bijdrage in de overige
kosten - op 5 mei - wordt op prijs gesteld.

Arno Brok
Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2022
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NL-doet 12 maart

Uw advertentie in dit blad?
Dat kan!

Verbloem en groenklus Huizum-Dorp

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost
en volledig in kleur!

NL-doet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL-doet zet
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje het
verschil te maken en ertoe te doen! Misschien ben jij wel vrijwilliger en weet
je hoe dankbaar werk het is, of ben je in je dagelijkse leven te druk voor
vrijwilligerswerk. Voor beide partijen dit is je kans; het is slechts 1 middag van
1300-15.30 uur, waarbij je samen met buurtgenoten de handen uit de mouwen
steekt.

Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

We willen onze buurt schoner en mooier maken, we denken hierbij aan het
schoonmaken van de fietsbruggen en bruggen aan het plein van de Dorpskerk
(Pasveerweg) en we willen graag plantenbakken/planten aan de brug hangen.
Kom jij uit onze buurt? En wil je helpen? Dan ben je van harte uitgenodigd.
Lukt het jou niet om te helpen maar vind je het wel leuk om de mensen uit je
buurt te leren kennen? Voel je dan ook welkom!

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

Hoe kan je meedoen?

TADEMA

Ga naar https://www.nldoet.nl/activiteit/verbloem-en-groenklus-huizumdorp

MAKELAARS

en schrijf je in, dan weten we dat we op jou kunnen rekenen!
Tot op 12 maart 13.00 uur op het pleintje richting Abbingapark.
Heb je vragen rondom de organisatie van deze dag?
Neem dan contact op met:
Nicolien van der Ploeg, nicolienhakvoort@gmail.com

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

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
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2022
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Peter de Haan maakte op
24 januari deze prachtige foto
toen mensen van het jaarlijkse
lichtfestival LUNA Huizum even
aandeden....
Hij vond de ‘gevallen maan’ op
deze plek wel apart.

Las- en Montagetechniek

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

HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN

Jouw Kinderopvang in

Leeuwarden!

Op verschillende locaties in Leeuwarden bieden wij dagopvang (0-4 jaar),
BSO (4-13 jaar) en speelleergroepen voor peuters (2-4 jaar). Er is er altijd
één bij jou om de hoek!
Even kijken? Dat kan! Je kunt ons bellen of mailen voor een afspraak.
We bekijken dan samen welke opvang het beste bij jullie kind past!
Verlengde Schrans 71, 8932 NK Leeuwarden
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2022
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Bomen en struiken in de wijk
Beukenhaag (Fagus sylvatica)
De groene beukenhaag is een perfecte
haag en zien we vrij veel in onze wijk.
Het bijzondere is dat het blad in de winter
bruin wordt en er aan blijft. In de zomer
komen er frisgroene bladeren aan.
De foto’s zijn genomen in de
Huizumerlaan.
Het is een sterke plant die weinig
eisen stelt aan de omgeving. Ook is hij
gemakkelijk te snoeien in de gewenste
vorm. Er is ook een rode variant maar die
zien we veel minder.
Al met al een dankbare, sterke plant.

wij zijn

J.K.

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

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

OOSTERHOFF
raamdecoratie, gordijnen en zonwering

www.oosterhoffzonwering.nl

Tel.:058 289 85 40

Ouddeelstraat 2B

Husma Herne Wijkjournaal - december 2021

Leeuwarden
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Vogels in de wijk
De merel (Túrdus mérula)
Streeknamen: Gieteling, Malder, Zwarte
lijster (Frl.), Merelaar (Znd).

Het is haast niet voor te stellen, maar zo’n
honderd jaar geleden was de merel nog
een schuwe bosvogel. Tegenwoordig is
het de meest voorkomende vogelsoort in
ons land. Er is geen park of tuin meer, of
er huist wel een merelpaartje. De vogel
heeft zich gaandeweg ook helemaal aan
het stadsleven aangepast. Hij nestelt op
alle mogelijke en onmogelijke plaatsen.
Ze broeden soms al in februari en gaan
door tot in augustus. In deze periode
brengen ze vaak meerdere legsels groot,
tot soms wel vijf!
Het is een zeer bekende vogel waarvan
het mannetje zwart is met een oranje
snavel en met een gele oogring.
Het vrouwtje en de jongen zijn bruin
met een donkere snavel. De jongen
zijn gekenmerkt door een gevlekte
bovenzijde. Albinovormen komen ook
nogal eens voor. Het mannetje zingt
vanaf februari, meest ’s morgens en ’s
avonds hoog in de top van een boom of
op de hoek van het dak gezeten. De zang
klinkt vol, laag van toon en melodieus,
minder afwisselend en minder driftig dan
bij de Zanglijster. Lokroep “tjoek”, ”tjoek”.
Alarmroep: “tjing”’ “tjing”. Als merels
16

trekken is dat in twee perioden: van sept.
t/m nov. en van febr. t/m april. In zachte
winters overwinteren onze merels. Merels
uit de Scandinavische landen kunnen hier
wel overwinteren.
Helpende hand
Merels zoeken, al hippend en in de
grond hakkend, hun voedsel in tuinen,
parken en bossen. Ze zijn op zoek naar
wormen en larven. In de winter houden
ze van veel blad in de tuin, zodat ze van
hartenlust naar de wormen en insecten
tussenuit kan wroeten. Soms is dit tot
ergernis van de tuinman, omdat de paden
weer geveegd moeten worden. Verder
zijn merels verzot op valfruit, bessen
en frambozen. Elke groene tuin met
een boom, een struik en een gazon kan
een mereltuin zijn. Voor een nest is een
begroeide schutting of een dichte struik
of haag al genoeg. Merels voeren hun
jongen slakjes, regenwormen en kleine
insecten. Met besdragende struiken
(vuurdoorn) of bomen (lijsterbes) in je tuin
doe je een merel een groot plezier. Merels
nemen ook graag een waterbad. Een
waterschaal of een vijver met een ondiep
gedeelte mag eigenlijk in geen enkele tuin
ontbreken.Soms staan we voor het raam
naareen badderende merel te kijken. Wij
genieten volop van dit mooie
spetter-spektakel
in onze vijver
met eilandje.

vrouwtje
mannetje

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2022

WEETJES, TIPS en TOPS
van de Vogelbescherming
Waarom vogelpoten niet bevriezen
Vogelpootjes zijn klein, dun en bloot. Die
bevriezen niet, hoe kan dat?
Als eerste zijn vogelpoten bedekt met
een laag schubben van keratine en dat
bevriest niet. Verder hebben vogelpootjes
geen spieren, maar pezen en die
gebruiken minder energie. Hierdoor
hebben ze minder bloed nodig. Daarnaast
hebben vogels een extra manier om
geen warmte te verliezen door hun
poten. Die manier is zo bijzonder, dat
wetenschappers dit het “wondernet”
noemen. De bloedvaten waardoor het
bloed de poten ingaat liggen n.l. strak
tegen de bloedvaten waardoor het bloed
weer de poten uitgaat, terug naar het
hart. Zo wordt dat “koude poten bloed”
voorverwarmd voor het weer het lijf
instroomt en blijft het lichaam warm. Het
warme bloed koelt vast een beetje af,
zodat via de poten niet teveel warmte
verloren gaat.
Toch kunnen vogels die lang op het
ijs staan eraan vastvriezen. Eenden
en andere watervogels gaan daarom
plat op hun buik liggen en trekken hun
poten tussen hun buikveren. Of ze gaan
afwisselend op één poot staan en houden
de andere poot tegen hun warme lijf.
Slim, zo kunnen ze die onbedekte pootjes
en tenen toch regelmatig bedekken.
Ik zie minder merels in m’n tuin.
Komt dit door het virus?
Voor het 3e opeenvolgende jaar worden
merels in Nederland getroffen door het
Usutu-virus. Sinds eind juli 2018 is er bij
DWHC en Sovon een toename van het
aantal meldingen van zieke en/of
dode merels. Het Usutu-virus maakt

slachtoffers,
maar aan het
eind van de
zomer laten
merels zich
sowieso minder
zien, omdat
ze dan in de
rui zijn. Merels
gedragen zich dan opmerkelijk stiekem.
Bovendien zijn er in de nazomer minder
merels in de tuinen te zien, omdat er in de
natuur veel natuurlijk voedsel aanwezig
is. Door onderzoek en tellingen krijgen we
meer inzicht in achterliggende oorzaken
en afname van het aantal merels in
Nederland.
Is het virus gevaarlijk voor mensen?
Het virus wordt door steekmuggen,
voornamelijk uit het geslacht Culex,
overgedragen. Het is zeer uitzonderlijk dat
mensen besmet raken. Ondanks de grote
uitbraken onder vogels, zijn in Europa van
slechts enkele mensen bekend dat ze
besmet waren met het Usutu-virus. Het
merendeel van hen had een verzwakte
afweer.
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing en
Harry van der Velde
Bronnen:
- Tuinvogelwijzer en winternummer
‘Vogels’ van Vogelbescherming Nederland
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse
- Sovon (www.sovon.nl) Vragen en
antwoorden over merels en Usutu |
Sovon.nl

TIPS en TOPS
van de Vogelbescherming

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2022
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Uw advertentie
in dit blad?
Dat kan!

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

Verbinding

met God en
elkaar

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost
en volledig in kleur!
Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

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

058-2887713

Je bent van harte welkom om de zondagse erediensten fysiek bij te wonen.
De stoelen in de kerk staan op 1,5
meter afstand.

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

Voor de ochtenddiensten (09.30 uur)
is reservering gewenst. Gasten
kunnen een mail sturen naar
reserveren@cgkleeuwarden.nl.
Vanaf 6 februari zijn er weer middagdiensten (17.00 uur). Deze zijn zonder
reservering te bezoeken.
Of kijk mee via YouTube:
youtube.com/cgkleeuwarden
Buurten Bij Bethel

Zin in een praatje? Andere
mensen ontmoeten? Een kopje
kofﬁe 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.
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cgkleeuwarden.nl/bbb
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VOOR EVEN EEN CIRCUS-ARTIEST!

Voor de kinderen

geeft een CIRCUS-WORKSHOP
op zondag 10 april 2022, van 13:00 – 15:00 uur.
De twee uur durende circusworkshop is voor maximaal 15 kinderen in de
leeftijd van 7 t/m 13 jaar.
In deze circusworkshops worden verschillende circustechnieken gegeven
waaronder jongleren, koordlopen, diabolo, flowerstick, rola bola, bordje draaien
en eenwieleren.
Wij wensen de kinderen alvast veel plezier!
Je kunt je opgeven door onderstaande voucher in te vullen en vervolgens in te
leveren op het adres van Husma Herne (Huizumerlaan 146A).
Uiteraard onder voorbehoud van maatschappelijke ontwikkelingen mbt Corona
of anders. Deelname is op volgorde van binnenkomst, en woonachtig in de
wijk Huizum-Oost.

Naam		

………………………………………………………………………………

Leeftijd		

………………………………………………………………………………

Tel.nr.		

………………………………………………………………………………
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Colofon

Expert Tromp
staat altijd voor je klaar!

Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
Bestuur:
Voorzitter
:
Vicevoorzitter :
Penningmeester :
Secretaris
:
Zaalverhuur
:

Koos Kaspers
06-55736269
Lindert Wielsma
Johan ter Haar 058-2880489
vacant
Rika Kooistra
06-55138689

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

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

Husma Herne Wijkjournaal
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Stichting Wijkorganisatie Huzum
Redactie en opmaak:
Henk Zijlstra, 058-2885641
Acquisitie en verspreiding:
Johan ter Haar, 058-2880489
Oplage: 1150 exemplaren in full colour
Verschijning: 4x per jaar:
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Adverteren (incl. BTW per jaar)
1/1 pagina € 265,1/2 pagina € 175,1/4 pagina € 100,1/8 pagina € 55,-

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.

Met onze eigen Expert monteurs
kunnen wij ook alles repareren

Plaatsing van een artikel is altijd onder
voorbehoud van de beschikbare ruimte.

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

Teksten kunnen worden ingekort, bij
tijdige aanlevering gebeurt dit in overleg
met de schrijver.

Bestel je op expert.nl,
dan bestel je bij ExpertTromp

Adverteren in dit blad?

Dat is toch een mooie zekerheid?

full-colour
in een oplage van 1150 stuks
huis-aan-huis bezorgd
in heel Huizum-Oost!
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Inbouwapparatuur bouwen
we natuurlijk ook voor je in!

Leeuwarden

Elke week nieuwe aanbiedingen in
onze folder aan huis of op expert.nl

Informatie: husmaherne@gmail.com
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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

Schrans 104, Leeuwarden | 058-2158000
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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
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