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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

- 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!
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We zijn dit jaar alweer voortvarend 
begonnen voor wat betreft de 
verenigings-activiteiten. We kijken terug 
op een geslaagde bingoavond, en we 
zijn volop bezig met de voorbereidingen 
voor het uitwerken van een aantal nieuwe 
activiteiten binnen onze vereniging. 

De oproep voor vrijwilligers voor het 
organiseren van een speurtocht door te 
wijk begint inmiddels zijn vruchten af te 
werpen; meerdere buurtbewoners hebben 
zich hier voor aangemeld en we zullen 
deze op korte termijn gaan benaderen 
voor onze eerste bijeenkomst. Mocht je je 
hier nog voor willen aanmelden, stuur dan 
een email naar  
activiteiten@huizum-oost.nl . Ook 
ontvangen we inmiddels enthousiaste 
reacties op het organiseren van een 
buurtcafé in ons wijkgebouw, en in het 
kader hiervan hebben we inmiddels een 
kunstenaar in de arm geslagen om ons 
buurtgebouw opnieuw aan te kleden, 
zowel de buitenkant als de binnenkant. 
Wanneer het eerste buurtcafé plaats zal 
vinden wordt nog bekendgemaakt, maar 
wij kijken er in ieder geval naar uit om 
elkaar weer te gaan ontmoeten onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

Ook ben ik verheugd te melden dat we 
in het buurtgebouw gaan starten met 
akoestische jamsessies, te beginnen op 
13 maart om 20:00 uur, voor jong en oud, 
en beginner of gevorderde. Zie ook de 
aankondiging verder in dit wijkjournaal, of 
bezoek onze website: www.huizum-oost.nl. 
 
Voor wat betreft onze wijkpanelactiviteiten 
(zoals u weet is onze organisatie een 
wijkvereniging en wijkpanel in één): 
We zijn weer een stapje verder in de 

ontwikkelingen 
rondom de 
herinrichting van 
de Huizumerlaan 
en Tijnjedyk. Voor 
beide straten  
zijn de schetsen 
(eindelijk) in een afrondingsfase  
en we zullen binnenkort de 
data bekendmaken wanneer de 
informatieavonden worden georganiseerd 
voor de omwonenden en andere 
geïnteresseerden uit de wijk. Naast 
een herinrichting van deze straten is er 
meer wat onze wijk doet vernieuwen: wij 
hebben van het MCL mogen vernemen 
dat ook het MCL plannen heeft om 
hun terrein opnieuw in te richten; we 
gaan binnenkort met hen om tafel om 
de voorbereidingen te treffen hoe we 
omwonenden van het gebied rondom het 
MCL het beste kunnen betrekken bij deze 
ontwikkelingen. Daarover zullen we later 
opnieuw communiceren. 
 
De wijkorganisatie heeft zich voor dit jaar 
als doel gesteld om de samenwerking 
met Huizum-West te intensiveren. 
We hebben afgelopen maand onze 
eerste gezamenlijke vergadering 
gehad en hebben thema’s uitgewisseld 
waar we graag gezamenlijk in willen 
optrekken. Eén van deze onderwerpen is 
bijvoorbeeld de T-splitsing Borniastraat/
Verlengde Schrans. Een kruispunt op de 
grens van beide wijken waar geregeld 
gevaarlijke situaties ontstaan door het 
vele verkeer en de onoverzichtelijke 
verkeerssituatie. We gaan komende 
weken met de gemeente over deze 
situatie in gesprek en hopen hiervoor een 
oplossing uit te kunnen denken; daarover 
later meer. 

Van de voorzitter Tot slot: zoals u leest zijn er veel 
onderwerpen die ons als wijkorganisatie 
bezighouden, zowel op het gebied van 
de wijkactiviteiten als het wijkpanel. Wilt 
u hierover meepraten? Of van gedachten 
wisselen? Laat het ons weten mocht u 
een rol willen in deze trajecten en een 
bijdrage willen leveren, zoals bijvoorbeeld 

aan het project van de herinrichting 
Huizumerlaan / Tijnjedyk.  

 
Hartelijke groet, 
Koos Kaspers 
voorzitter@huizum-oost.nl 
www.huizum-oost.nl 

De volgende activiteiten staan de
komende maanden gepland
in wijkgebouw Husma Herne, 
Huizumerlaan 146A:

Elke dinsdagavond 
19.30 uur Gymnastiek
Info: Petra Boersma 058-2890313

Februari
24 februari 20.00 u. inloop 19.30 u. Bingo
 Info: Rika Kooistra 06-55138689

Maart
8 maart 20.00 uur Bloemschikken
Info: Klaas Loopstra

10 maart 16.00-19.00 uur Buurtcafé
vrije inloop

13 maart 20.00 uur
Akoestische jamsessies folkmuziek
 Info: Wim Hobers 06-12627723

31 maart 20.00 u. inloop 19.30 u. Bingo
Info: Rika Kooistra 06-55138689

April 
3 april 20.00 uur
Akoestische jamsessies folkmuziek
Info: Wim Hobers 06-12627723

8 april Paaseieren zoeken

12 april 20.00 uur Bloemschikken 
Info: Klaas Loopstra 

14 april 16.00-19.00 uur Buurtcafé
vrije inloop

24 april 19.30 uur Jaarvergadering

28 april 20.00 u. inloop 19.30 u. Bingo
Info: Rika Kooistra 06-55138689 

Mei
8 mei 20.00 uur 
 Akoestische jamsessies folkmuziek
Info: Wim Hobers 06-12627723

12 mei 16.00-19.00 uur Buurtcafé
vrije inloop

Voor de meest actuele agenda bezoek 
onze website: www.huizum-oost.nl

Activiteitenagenda
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Woensdagmiddag 11 januari 
hebben veel kinderen weer 
kerstbomen ingeleverd bij 
wijkgebouw Husma Herne tegen een 
lotje en een sinaasappel.
De winnende lotnummers zijn:
03002 en 03037. De winnaars 
kunnen hun prijs (een boekenbon)
ophalen bij Buijgersstraat 27.

Op de foto hiernaast Willem en Rika 
Kooistra met een ijverige verzamelaar

Winnaars Kerstbomenactie!

Een fraai nieuw bankje op de hoek van de Potmarge en de Wirdumervaart bij het zgn. 
elzenbosje. Links op de achtergrond nog een gedeelte zichtbaar van Villa Vaartzicht, 
rechts het huis met rieten dak aan Achter de Hoven.

Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?
De komende maanden zijn er in ons cultuurpodium weer mooie 
evenementen. De informatie hierover is vrij 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. 

Vrijdag 17 maart 2023 (17.00-18.00 uur):
Orgelconcert door Gerrit de Vries
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 maart 2023 is er ook weer een 
orgelconcert. Dan is Gerrit de Vries uit 
Sexbierum 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. 

Zondag 19 maart 2023 (15.00 uur): 
Concert van ‘Ella & Her Man’

Na het succes van Myn Skip (Friese anjer 
- Prins Bernhard Cultuurfonds) over de 
geschiedenis van het skûtsje volgde de 
voorstelling Pianohuis over een relatie 
tussen ouder en kind. In 2023 maken Ella 
de Jong en Herman Woltman een nieuw 
muziekprogramma. 
Ella de Jong is actrice en musicus. Ze 
speelt trompet en zingt in Big Band 
Friesland. Sinds 2012 speelt ze samen 
met Herman. Ze werden uitgeroepen als 
beste singer songwriters van Friesland.
Herman Woltman is docent en musicus. 
Hij geeft les aan de muziekschool It 
Toanhûs en De Speeldoos. Hij was 
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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

jarenlang bandleider en componist van de 
groep Souldada.
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/EllaHerMan .

Donderdag 6 april 2023 (20.00 uur):
De ‘Anna Maria van Schurman Lezing’ 
door Annette Nobuntu Mul
Deze lezing wordt dit jaar verzorgd door 
Annette Nobuntu Mul. De titel van haar 
lezing is een Zuidafrikaanse: ‘Opsoek 
naaer Ubuntu’.
Annette Nobuntu Mul (1960), woonachtig 
te Twello, is opleider, trainer, executive 
coach, supervisor & leertherapeut 
(Gestalt Psychotherapie), auteur 
en spreker. Zij is de oprichtster van 
Ubuntu Society, voorzitter van Stichting 
Ubuntu Nederland en Hoofddocent 
van de opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap 
& Burgerschap’ aan de Internationale 
School voor Wijsbegeerte te Leusden. 
Annette ontving in 2017 The African 
Recognition Award. Sinds juli 2019 is zij 
de levenspartner van Jan Terlouw.

Wini Weidenaar zal een gesproken 
column verzorgen. 

Van 8 april t/m 13 mei 2023 (13.30-17.00 
uur):   
Expositie ‘Hait…portret van een hemd’ 
van kunstschilder Hendrik Elings 
Hendrik Elings (1967, St. Annaparochie) 
is als schilder een product van de in 
het noorden van het land nog zo diep 
gewortelde, ambachtelijke en figuratieve 
schilderkunst. Geboren en getogen 
aan de rand van St. Annaparochie, het 
dorp waar ooit Rembrandt zijn ja-woord 
gaf aan Saskia van Uilenburgh. Daar, 
altijd maar die luchten, altijd maar die 
zeedijk…. En altijd nieuwsgierig naar wat 
er achter de zeedijk is te zien, te ruiken, 
te voelen. 

Sinds 2010 woont hij er weer, ergens 
middenin dit in 1505 ingepolderde gebied, 
het Bildt, en heeft deze nieuwsgierigheid 
een plek gekregen in zijn schilderijen.
De expositie is van 8 april tot en met 13 
mei 2023, iedere zaterdagmiddag van 
13.30 tot 17.00 uur te bezichtigen. De 
toegang is gratis. 
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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

Adverteren in dit blad?
full-colour 

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

Informatie: husmaherne@gmail.com

SCHOOTSTRA VISSPECIALIST
IEDERE MAANDAG EN DINSDAG

3 LEKKERBEKKEN VOOR €10.00
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON : BAK VISSAUS À €1.40 GRATIS !!

SCHRANS 119 - 8932 ND LEEUWARDEN

WWW.SCHOOTSTRAVISSPECIALIST.NL
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Vrijdag 14 april 2023 (17.00-18.00 uur):
Concert van Melvin van Eldik,  in de 
serie ‘Muziek +’ 
Muzikant/dichter Melvin van Eldik zingt, 
speelt en vertelt: een programma voor en 
over Leeuwarden en de Leeuwarders in 
Cultuurpodium Dorpskerk Huizum. 
Liedjes, gedichten en verhalen met 
een lach en een traan. Het idee voor 
zijn Leeuwarder liedteksten (en niet te 
vergeten zijn Liwwadder gedichten) was 
geboren na het behalen van de 1e prijs bij 
een vertaalwedstrijd uitgeschreven door 
de Leeuwarder Courant i.s.m. Stichting 
Literaire Activiteiten Leeuwarden, waarbij 
het lied ‘A working class hero’ van John 
Lennon vertaald moest worden. 
Vrijwillige bijdrage.

Zondag 23 april 2023 (15.00 uur):
Concert ‘David Vos zingt Brel’ met 
Nettie Krull, piano
Jacques Brel is al jaren dood maar zijn 
werk leeft voort en geeft nog steeds 
te denken: zijn teksten intrigeren, zijn 
liederen inspireren.
Poëtische en meeslepende liederen, 
over liefde, vrouwen en verlangen, 
over onsterfelijkheid van dromen en 
sterfelijkheid van een levenswijze, over 
leven en dood, geluk en eenzaamheid, 
soms rebellerend cynisch vol venijn, altijd 
meeslepend en intens.

Uit het indrukwekkende oeuvre van deze 
Belgische chansonnier, dat ruim 200 
chansons omvat, maakt David Vos (in 
het land optredend als zanger, acteur en 
presentator) steeds opnieuw een keuze: 
die van hemzelf. 
Foto: Nico van Ganzewinkel.
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/
DavidzingtBrel .

Zondag 30 april 2023 (15.00 uur):
DINA, zangeres, muzikante en 
producer met ‘medisyn’ 
“Friestalig, helend, hemels, krachtig en 
gegrond”.
DINA komt in het voorjaar van 2023 met 
een nieuw album, getiteld ‘medisyn’. Voor 
het eerst maakt ze een album in haar 
moedertaal, het Frysk.
Dina Popma (1984) heeft samen met 
technicus en producer Bonne van der Wal 
een album opgenomen in het prachtige 
Thomaskerkje in Katlijk. 
Tien nummers die overstromen van 
kracht, hemelse melodieën, trans-achtige, 
en repetitieve gitaarpartijen en teksten die 
de Dina als vrouw en als mens gronden, 
en in hun muzikale en poëtische vorm 
als universeel ‘medicijn’ kunnen worden 
toegenomen. Haar Tsjerketour (langs 
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HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN

10 oude kerken) komt tot stand als 
een samenwerking tussen Popfabryk, 
productiehuis voor Friese popcultuur en 
Stichting Alde Fryske Tsjerken. 
Foto: Jeroen van de Bovenkamp.
Geen reservering mogelijk. Verkoop van 
kaarten à € 10,00 bij de ingang van de 
kerk.

Vrijdag 5 mei 2023 (16.00 uur):
De ‘Vijf Mei Rede’ door Geert Mak
Elk jaar wordt in de Dorpskerk Huizum 
door een prominente Nederlander de ‘Vijf 
Mei Rede’ gehouden. In zowel 2020 als 
2021 zou deze lezing door Geert Mak 
worden verzorgd.

In beide jaren moest het vanwege corona 
worden afgelast, maar dit jaar - drie keer 
scheepsrecht - kan het doorgaan. 
De Dorpskerk Huizum is zeer vereerd 
dat deze alom bekende schrijver en tv-
programma-maker aan de uitnodiging 
voor deze lezing gehoor wilde geven. 

Hoewel deze lezing gratis toegankelijk is 
wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs 
gesteld. (Foto: Vincent Mentzel.)

Vrijdag 19 mei 2023 (17.00-18.00 uur):
Orgelconcert door Peter van der Zwaag
Peter van der Zwaag uit Leeuwarden 
is de organist die u deze vrijdagmiddag 
de prachtige klanken van ons fraai 
gerestaureerde orgel wil laten horen. Het 
programma van zijn concert zal in het 
teken staan van John Dowland. 
Peter van der Zwaag (*1986) studeerde 
orgel bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga 
aan het Prins Claus Conservatorium 
te Groningen en behaalde in 2015 zijn 
diploma Master of Music. Daarnaast 
studeerde hij bijvak klavecimbel bij Johan 
Hofmann. 
Hij won diverse prijzen op verschillende 
concoursen, waaronder de tweemaal 
de eerste prijs op het Internationale 
Orgelconcours Jan Pieterszoon 
Sweelinck (2017 en 2019). 
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
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Las- en Montagetechniek

LUCAS VAN DER MUUR

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

https://vdmleeuwarden.nl/
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Akoestische jamsessies folkmuziek
In sommige staten in de VS, in Ierland, 
op het Deense eiland Fanö is het 
heel gewoon. Mensen komen bij 
elkaar in schuren, kroegen of zelfs op 
parkeerterreinen om samen muziek te 
maken. Mensen van alle leeftijden en van 
beginnende tot gevorderde muzikanten. 

Toen jaren geleden Parnas in 
Leeuwarden nog bestond was er ook 
één keer in de maand zo’n inloopavond  
waar samen werd gejamd. Een succes in 
die tijd maar helaas met het sluiten van 
Parnas een vroege dood gestorven. 

Maar niet getreurd! Vanaf maart dit 
jaar komt er ook in onze wijk weer 
zo’n mogelijkheid: Husma Herne 
opent maandelijks de deuren voor 
een jamsessie. Het is nadrukkelijk de 
bedoeling dat iedereen die gewoon zin 
heeft om muziek te maken, beginner of 
gevorderd, jong of oud, hier welkom is. 
Ook als je wilt zingen of luisteren.

Het repertoire is Americana,  Bluegrass, 
Old Time, Country en Ierse Folk. Vind je 
het spannend: het zijn meestal songs met 
maar drie akkoorden die we vooraf even 
doornemen.
 
Dus heb je zin om te zingen, speel je 
akoestisch gitaar, viool, mandoline, 

ukelele, banjo, bouzouki, bas, dobro, 
whistles, spoons, bodhran, kom dan op 
maandag 13 maart om 20.00 uur naar 
ons wijkgebouw aan de Huizumerlaan. 

Tot  de zomer kijken we of hier 
belangstelling voor is. Het is de bedoeling 
dat we het volgende winterseizoen op een 
vaste avond in de maand Husma Herne 
hier voor openstellen. We starten dus op 
maandag 13 maart. En noteer ook maar 
vast in je agenda: maandag 3 april en 8 
mei. 

Om een idee te krijgen van zo’n 
jamsessie kun je de QR-codes bij dit 
artikel bekijken.

Kom muzikaal plezier maken! Aarzel je of 
heb je vragen, neem dan contact met me 
op.

Wim Hobers
whobers@hotmail.com / 06-12627723
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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

Defibrillator bij Aebingaschool
Sinds kort hangt er een defibrillator 
/ AED op het terrein van de 
Aebingaschool. Dit is een apparaat 
waarmee men door het toedienen van 
een elektrische schok het hart van 
een bewusteloze patiënt kan laten 
stoppen met fibrilleren, waardoor het 
opnieuw in een normaal ritme wordt 
gebracht.
 
Bewoners Aebingaschool

Op de foto’s de plaats waar het 
apparaat is aangebracht: aan 
de muur van het voormalige 
gymnastiekgebouw.

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2023

Toch nog een paar winterse plaatjes gemaakt rond de jaarwisseling door 
Johan ter Haar. De op de foto staande kerstboom in de Huizumerlaan, 
evenals de kerstboom in de dorpsstraat, worden ieder jaar beschikbaar 
gesteld door Intratuin, een gebaar dat door de bewoners uiteraard zeer op 
prijs wordt gesteld.
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Paaseieren zoeken
in het Abbingapark
Ook dit jaar kunnen er door de jongste wijkbewoners 
weer paaseieren worden gezocht en wel op zaterdag 
8 april, aanvang 13.30 uur.
Kinderen tot 8 jaar kunnen zich om die tijd verzamelen 
in het wijkgebouw.

Ook interessant:

Jaarvergadering Wijkorganisatie Huzum
Noteert u alvast in uw agenda: de jaarvergadering van onze wijkorganisatie wordt 
gehouden op maandagavond 24 april, aanvang 19.30 in wijkgebouw Husma Herne, 
Huizumerlaan 146A. Laat u informeren over het wel en wee van uw wijk en uw 
wijkorganisatie door deze interessante avond te bezoeken!

Buurtcafé Huizum-Oost
 
Samen het weekend inluiden met je buren? Of kom 
je graag in contact met anderen uit de wijk? Vanaf 
volgende maand starten we met Buurtcafé Huizum-
Oost! Zet alvast vrijdag 10 maart, 14 april en 12 mei 
in je agenda; we openen de deuren vanaf 16:00 uur 
en sluiten weer om 19:00. Vrije inloop (voor Huizumers), drankjes tegen schappelijk 
tarief, maar let op: we hebben geen pin-apparaat ;). 
We hopen jullie te ontmoeten in ons buurthuis, Huizumerlaan 146-A. 
 
Wijkorganisatie Huizum-Oost

BUURT CAFÉ

Bomen en struiken in de wijk
Helleboris niger (Kerstroos)
De Helleboris komt van oorsprong uit de 
oostelijke Alpen. De bodem moet goed 
doorlatend en kalkrijk zijn en ze houden 
het liefst van het halfschaduw.

Het bijzondere is dat de kerstroos in de 
winter bloeit.

Als je iets bijzonders in je tuin wilt is dit 
echt een aanrader.   

J.K.
Na vele jaren deze rubriek te hebben 
verzorgd heeft Johan Klaver besloten 
er een punt achter te zetten! Dit doet 
hij echter niet zonder een waardige 
opvolger voor hem te vinden in de 

persoon van Jan de Groot, bedrijfsleider 
van Intratuin en dus zeer kundig op het 

gebied van o.a. planten en bomen. 
Bestuur en redactie van het Wijkjournaal 
zijn Johan zeer erkentelijk voor de vele 

bijdragen die van zijn hand kwamen 
en zijn benieuwd hoe zijn opvolger 
de rubriek op zijn eigen manier zal 

oppakken!
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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.

U bent welkom op dinsdag 28 maart 
van 09.30 uur – 11.30 uur. Vanaf 09.00 
uur staat de koffi e en thee klaar. 

De workshop kost € 2,50 inclusief 
materiaal en koffi e. Aanmelden kan 
tot en met 22 maart. 

Workshop
bloemschikken

Berber Peeringa
Tel. 058 267 55 46

Hendrica de Vries
Tel. 058 267 16 98

of

Laat je in inspireren ti jdens de dienst. Je bent van 
harte welkom in de Bethelkerk (Huizumerlaan 102). 
De diensten beginnen om 9.30 en 16.30 uur*. Of kijk 
online mee:

youtube.com/cgkleeuwarden 

*Check de site voor het middagrooster
cgkleeuwarden.nl

Beleef mee, praat mee, 
doe mee, geloof mee

All Inclusive
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is een uitgave van 
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: 
februari, mei, oktober, december

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.
 
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.

Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
Bestuur: 
Voorzitter  :  Koos Kaspers 06-55736269
Vicevoorzitter :  Lindert Wielsma
Penningmeester :  Johan ter Haar 058-2880489 
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

Husma Herne Wijkjournaal

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

WEEK
VOORDEEL
EXPERT

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

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

Dat is toch een mooie zekerheid? 

Schrans 104, Leeuwarden  |  058-2158000 
expert.nl/leeuwarden   |   leeuwarden@expert.nl

mailto:husmaherne%40gmail.com?subject=
http://www.huizum-oost.nl
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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 


