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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 lente is alweer even geleden
begonnen en we hebben zelfs al aardig
wat mooie dagen gehad. Eindelijk de
warmte waar we op hebben gewacht.
Hopelijk hebben we dat ook op zaterdag
9 juni a.s. Ik hoor u bijna denken: wat
is er dan. Op zaterdag 9 juni wordt de
sloepenroute officieel geopend met live
muziek. En als ik de organisatie mag
geloven, wordt het er die middag erg
gezellig in ons prachtige Abbingapark.
Uiteraard is dit niet het enige dat ik
met jullie wil delen. Zo hebben we een
geslaagd paasfeest gehad met heel veel
kinderen en de afgelopen maand april
staat tevens altijd in het teken van de
jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering worden
vaak goede ideeën geopperd op allerlei
gebieden. Wij als organisatie steunen
dit van harte. Heeft u een goed idee,
laat het ons weten en we bespreken
deze ideeën tijdens onze reguliere
vergaderingen, waarna we er uiteraard
bij u op terugkomen. Verderop in de
wijkkrant meer over activiteiten en de
jaarvergadering.

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

www.nordwincollege.nl

Ook zijn wij bezig om
in de speeltuin
achter ons
wijkgebouw een
mooie glijbaan te
realiseren.
We hebben goed naar de jeugd in de
wijk geluisterd en de jeugd mist daar een
glijbaan.
Het idee is inmiddels een feit... en als
de gemeente akkoord is, hopen we dat
we deze prachtige glijbaan nog dit jaar
kunnen realiseren.
Rest mij als vicevoorzitter alleen nog te
zeggen dat we hebben laten zien ook
afgelopen jaar een gezonde organisatie te
zijn, die ondanks minder subsidies, alles
financieel goed op orde heeft, mede door
onze penningmeester Jelle Hoekema
die afgelopen jaar weer keihard heeft
gewerkt. Knap werk.
Veel leesplezier en geniet van de
prachtige dagen die de lente en zomer
ons brengt.
Lindert Wielsma
vicevoorzitter

VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract
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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, maar ook andere interessante evenementen.
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.facebook.com/dorpskerkhuizum of in de gratis maandelijkse nieuwsbrief,
die inmiddels door meer dan 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 mei t/m oktober 2018:
CONCERTEN
Vrijdag 18 mei 2018 (17.00 uur):
Concert van Blaaskwintet BlaasVaak, in
de serie ‘Muziek+’.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

met zijn eigen ‘Frans Bauer’, the Given
Horse e.d. Ook ‘Escher’ en ‘Slauerhoff’
komen langs. Neem uw eigen (klap)stoel
of sloep mee naar het pleintje bij de
Pasveerweg (ingang Abbingapark)
Gratis toegang.
EXPOSITIES
Van 2 t/m 30 juni 2018 is de expositie
van Aukje Boonstra uit Tasmanië
(Australië) te bezichtigen, elke
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 9 juni 2018 (14.00 uur):
Spectaculair veelzijdig openluchtconcert
nabij de Dorpskerk en de Wirdumervaart,
ter gelegenheid van de officiële opening
van de doorgaande sloepenroute over
deze vaart.
Amsterdam kent zijn Prinsengrachtconcert,
‘Huizum’ doet zoiets ook éénmalig, o.a.
6
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Het thema is ‘Duurzaamheid en Kunst’.
Met behulp van materialen uit Friesland
gaat zij haar werk exposeren. De essentie
van haar werkvorm is het hergebruik
van doorgaans (textiele) materialen om
daarmee iets totaal nieuws te maken.
Gratis toegang.
Zaterdag 4 augustus om 13.00 uur is de
opening van de expositie Slauerhoff: ‘In
Memoriam Patris’ met vanaf 14.00 uur
een veelzijdig programma met sprekers,
muziek en poëzie.
Zondag 5 augustus is de expositie ook
vanaf 13.00 uur open en is om 15.00 uur
de lezing door Slauerhoffkenner Rob
Leemans. Hij inspireert reeds vele jaren
mensen met zijn lezingen over zowel het
leven als het werk van Slauerhoff.
Daarna is de expositie in de periode van
11 augustus t/m 6 oktober ook nog elke
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Tien kunstenaars uit Friesland en uit OstFriesland hebben zich laten inspireren
door Slauerhoff en zijn gedicht ‘In
Memoriam Patris’. Gratis toegang.
TSJERKEPAAD 2018
Van 12 mei tot en met 6 oktober is de
Dorpskerk Huizum op de zatermiddagen
weer open voor ‘Tsjerkepaad’. In die
periode bent u als bezoeker van onze
oude - maar zeer fraaie - kerk van harte
welkom tussen 13.30 en 17.00 uur. Het
Van Dam-orgel zal regelmatig worden
bespeeld. Onze vrijwilligers zullen u graag
een kopje koffie of thee aanbieden.
Tijdens ‘Tjerkepaad’ is van 2 t/m 30 juni
2018 ook de expositie van Aukje Boonstra
uit Tasmanië (Australië) te bezichtigen en
vanaf 4 augustus is tijdens ‘Tsjerkepaad’
de expositie van Slauerhoff ‘In Memoriam
Patris’.
BOEKPRESENTATIE
Op vrijdag 7 september, om 14.00 uur, is
de presentatie van het boek ‘Slauerhoffs

In Memoriam Patris’ in tien talen. De
primeur van de vertaling van Slauerhoffs
langste gedicht. Een internationale
meeting vol met theater, poëzie, muziek
etc.. Tevens de presentatie van de
nieuwe Slauerhoff-biografie door dr. Wim
Hazeu en verzameld poëtisch werk van
Slauerhoff. Gratis toegang.
THEATERVOORSTELLINGEN
Vrijdag 14 september 2018, (20.30 uur)
is de première van de theatervoorstelling
‘Slauerhoff: In Memoriam Patris’.
Daarna is de voorstelling op 15, 16,
22 en 23 september, altijd om 20.30
uur. Deze bijzondere voorstelling op de
begraafplaats en in de kerk met theater,
muziek en poëzie handelt over het
dramatische gedicht ‘In Memoriam Patris’
en Slauerhoffs relatie met Huizum.
Entree € 15,00 (inclusief consumptie).

SLAUERHOFF LEZING
Donderdag 4 oktober 2018 (20.00 uur):
De Slauerhofflezing wordt verzorgd door
de internationaal vermaarde maritiem
beeldend kunstenaar en schrijver Arne
Zuidhoek. Medewerking wordt verleend
door de singer/songwriter Jankobus
Seunninga. Entree: € 5,00.
Jan de Vries, Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum
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Uniek openluchtconcert bij de Dorpskerk!
de overkant (Pasveerweg). Neem svp
uw eigen sloep of klapstoeltje naar
dit spetterende feest mee. O.a. zullen
optreden de Huizumer Frans Bauer
(Appie Scheer) die naast mooie hits vast
ook it Woanskip zal laten schallen. Ook
andere artiesten zorgen voor een vrolijk,
afwisselend programma: Given Horse uit
Groningen (duo bekend van DWDD)
en de fantastische band de Stokers uit
Amsterdam. Die spelen elk festival ‘plat’.

Notariskantoor

Postma
Leeuwarden

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet
Ook ambulant
Diabeet praktijk of ambulant via podotherapeut e 24,00
(vergoed door de meeste ziekenfondsen)
N. de Vries-Reitsema
Tijnjedijk 96
8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990
Mob. 06-21408496

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

Amsterdam heeft het fameuze
Prinsengrachtconcert, dat kunnen wij in
Huizum, op kleinere schaal, heus ook.
Noteer 9 juni 14:00 u. in uw agenda.
Waarom?
Dan wordt de doorgaande sloepenroute
tussen het Escheraquaduct en Potmarge
officieel geopend. De route voert pal langs
de Dorpskerk waar vrijwilligers een mooie
aanlegplaats hebben gerealiseerd. Nu de
Dorpskerk vanuit beide richtingen over de
Wirdumervaart per boot bereikbaar wordt,
is er alle reden om feest te vieren!
Dat gaat in samenwerking met Vrij-Baan
gebeuren. Tussen 14:00 en 16:00 u. vindt
een openluchtconcert bij de kerk plaats
bedoeld voor zowel sloepenbezitters
als voor publiek op het pleintje aan

Wethouder Douwstra onthult een bord.
En.... zelfs Escher en Slauerhoff komen
langs.... Naar Escher is het aquaduct
genoemd en rond Slauerhoff vinden er
tussen 4 augustus en 6 oktober tal van
LF2018-evenementen in de Dorpskerk
plaats. Beiden werden in hetzelfde jaar
(1898 ) in Leeuwarden geboren en
‘keren op 9 juni terug’ met een theateract
naar hun geboortestad. In de kerk zelf
kunt u de expositie van de Australische
kunstenares Aukje Boonstra bezichtigen.
Dit alles is gratis en voor niets......
Consumpties zijn ter plaatse beschikbaar.
Laat u op 9 juni dus verrassen......

Schrans 72 Leeuwarden
Tel. 058-2162669

Zoiets unieks maakte Huizum
niet eerder mee:
komt het op 9 juni zien & horen!!!!
Husma Herne Wijkjournaal - mei 2018
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Werkgroep Parkeeroverlast Nee!

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
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

Wijkavond woensdag 25 april jl.
Verantwoording Werkgroep
Parkeeroverlast Nee Huizum Oost.
Tekst Piet Brouwer
Foto’s Niels Everts.
Tijdens de jaarvergadering van stichting
wijkorganisatie Huzum van 25 april jl.
heeft de werkgroep “Parkeeroverlast Nee”
Huizum Oost verantwoording afgelegd
over de gevolgde werkwijze van het
eerste half jaar van de werkgroep. Ook
is er getoetst bij de wijkbewoners of de
werkgroep nog voldoende draagvlak
heeft. Met algemene stemmen en onder
groot applaus kunnen we met genoegen
vaststellen dat er ruim voldoende
draagvlak bestaat.

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 - mei 2018
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de politieke partijen en het gesprek(ken)
met de wethouder, dhr. Friso Douwstra
alvorens dieper op de mogelijkheid van
een blauwe zone in te gaan. Daarnaast
is de bedoeling om samen met de
omliggende bedrijven en instellingen
met een eigen plan te komen met
mogelijke oplossingen van de parkeer- en
verkeersdruk in de wijk. De werkgroep
koerst op eind juli begin augustus a.s.
om dit plan aan te kunnen bieden aan
de politiek verantwoordelijken. Dat is
dan ruim voor de besluitvorming van de
gemeenteraad in oktober.

Tijdens deze bijeenkomst waren ook de
deskundigen van afdeling verkeer van de
Gemeente Leeuwarden aanwezig. Dhr.
Hayo van der Meer en dhr. Ate de Haan,
(bovenste foto voorgrond), gingen in op
de verkeersinhoudelijke vragen en over
de blauwe zone.

De voorzitter van de werkgroep Piet
Brouwer, gaf verder een uitgebreid
overzicht van de werkwijze van het
afgelopen half haar van de werkgroep.
Hierna volgt de ingekorte tekstversie.
“Op maandag 25 september 2017
zaten we hier ook met zijn allen. De
emoties rond het onderwerp waren goed
waarneembaar. Het zat de wijk erg hoog,
men was het spuugzat en er moest snel
wat gebeuren wilde het niet escaleren”.

Tijdens deze avond heeft de Vz van de
werkgroep uitgelegd dat men zich eerst
wil gaan richten op het groepsgesprek
met de omliggende bedrijven/instellingen,

Onderzoek en voorbereiding
“De werkgroep stelt na eigen onderzoek
vast, dat in onze wijk Huizum Oost
sprake is van een hoge druk in de wijk

Husma Herne Wijkjournaal - mei 2018
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door het woon-werk autoverkeer. De
verkeersstromen die hiermee gepaard
gaan zijn vooral het inkomend – dan
wel uitgaand verkeer met een piek in de
ochtend en op het einde van de middag.
Daarbij wordt regelmatig de maximaal
toegestane snelheid van 30 km per uur
ruimschoots overschreden. Juist op
dat moment gaan ook onze kinderen
naar school. Waardoor deze twee
stromen elkaar tegen komen. Dit is een
ongewenste situatie met die snelheden
van het verkeer.
We hebben de afdeling verkeer gevraagd
om op korte termijn onderzoek te doen en
met voorstellen en maatregelen te komen.
De piek van de parkeerdruk ligt tijdens
werkdagen van maandag t/m vrijdag van
s’ morgens acht uur tot s avond zes uur.
Op donderdagavond en de zaterdag komt
het winkelend publiek de wijk in.
In de oude- en veelal smalle straten
van Huizum-Oost, leidt dit er toe dat
een straat overdag helemaal verstopt
raakt door kris kras geparkeerde auto’s.
Hulpdiensten kunnen op bepaalde
tijdstippen deze straten niet meer in.
Bijna alle bedrijven en instellingen
gevestigd rondom onze wijk worden als
directe veroorzakers aangewezen van
de parkeer- en verkeersoverlast. De
medewerkers en bezoekers parkeren
hun voertuigen lukraak en overal. Veelal
staan ze ook op trottoirs. Daarmee wordt
een doorgang naar andere straten en
het voetpad volledig geblokkeerd. Veelal
blijkt een gesprek met de veroorzaker niet
mogelijk”
Contact met alle partijen
“De werkgroep was blij verrast dat de
bestuursvoorzitter van GGZ Friesland
persoonlijk contact opnam. Hij vindt
12

dat GGZ zich als “een goede buur
moet gedragen”. Hij erkent dat de GGZ
medewerkers met hun auto te vaak
uitwijken naar de wijken in Huizum. De
werkgroep kreeg de toezegging dat GGZ
op korte termijn met oplossing zal komen.
GGZ is daarnaast een groot voorstander
van het idee dat de gemeente
Leeuwarden het Sixmaplein voor een deel
zou inrichten als bedrijfsparkeerplaats
voor hun bezoekers en personeel.
Dit idee wordt bij een groot aantal
bedrijven aan het Sixmaplein van harte
ondersteund. Men wil in gezamenlijkheid
dit punt bij de lokale politiek op de agenda
krijgen.

In tweede instantie is de werkgroep
benaderd door het management van
de hoge school van Hall Larenstein.
Ook deze instelling erkent en herkent
de problematiek van de wijk. Men heeft
concrete plannen om op korte termijn
de parkeercapaciteit op het eigen
parkeerterrein efficiënter in te richten
waardoor er meer auto’s geparkeerd
kunnen worden.
De Onderwijslokaties aan de Potmarge
hebben het voornemen te onderzoeken
of een rechtstreeks in- en uitgaande
verkeersstroom van en naar het eigen
parkeerterrein mogelijk is.
Hiermee zou de wijk worden ontlast
van deze verkeerstroom. Ook het
parkeerverkeer en de daarmee gepaard

Husma Herne Wijkjournaal - mei 2018

gaande verkeersoverlast zullen dan niet
meer door en in de wijk plaats vinden.
Door miscommunicatie kreeg de
werkgroep de indruk dat het MCL niet
mee wilde doen met een gezamenlijke
aanpak en met het groepsgesprek.
Gelukkig bleek dat niet zo te zijn. We
kregen o.a. te horen waarom er veel
medewerkers op dit moment hun auto’s in
de wijk parkeren en niet in het daarvoor
bestemde personeel parkeergarage.
MCL vertelde dat zij op dit moment een
parkeer-capaciteitsprobleem hebben op
hun terrein voor het personeel. Het MCL
betreurt dit en zet maximaal in om dit zo
spoedig mogelijk op te lossen”.
Besluitvorming gemeenteraad
“In oktober van dit jaar zal de
gemeenteraad naar verwachting een
nieuw parkeerbeleid voor de gemeente
vaststellen. De werkgroep wil graag
samen met de omliggende bedrijven en
instellingen zelf met ideeën en plannen
komen. Het doel is om eind juli - begin
augustus met een concreet plan te komen
welke aangeboden zal worden aan de
politieke bestuurders. We hopen hiermee
invloed uit te kunnen oefenen op de
besluitvorming.
We stellen vast dat het Sixmaplein
overdag slechts voor één derde deel is
gevuld met geparkeerde auto’s. Een hoge
drempel blijkt bij navraag het betaald
parkeren en het te hoge parkeertarief.

bij de meeste bedrijven bespreekbaar.
Met deze oplossing wordt beoogd dat
het woonwerk- parkeerverkeer uit de wijk
wordt gehaald en zich zal concentreren
op het Sixmaplein.
Een punt van aandacht is verder dat het
Sixmaplein vooral in de donkere uren als
een onveilige en enge plek wordt ervaren.
Het plein zelf zou ook wel een upgrading
kunnen gebruiken.
De werkgroep zal er bij de wethouder op
aandringen, dat een nieuw vast te stellen
parkeerbeleid niet automatisch voor de
wijkbewoners mag leiden tot hoge(re)
parkeerkosten. De werkgroep benadrukt
dat de “vervuiler” moet betalen en niet
“de bewoner” de rekening gepresenteerd
krijgt.”

Op de foto dhr. Hayo van de Meer in
gesprek met de Vz van de werkgroep.

De omliggende bedrijven aan het
Sixmaplein geven aan er veel voor te
voelen daar waar het eigen parkeerterrein
onvoldoende capaciteit biedt, het
Sixmaplein een goede aanvullende
oplossing zou kunnen zijn. Eventuele
kosten voor een dergelijk parkeerplek zijn
Husma Herne Wijkjournaal - mei 2018
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Bomen en struiken in de wijk
Camelia
Camelia is een struikje die
ideaal is voor de tuin en in
bloembakken.

Las- en Montagetechniek

Het is een winterharde plant
met roosachtige bloemen.

LUCAS VAN DER MUUR

De Camelia is afkomstig uit
het verre oosten en bloeit van
februari tot mei.

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

Ze verdient een betere plaats
in onze tuinen want je ziet ze
eigenlijk veel te weinig.
Zullen we afspreken om daar
iets aan te doen?
JK.

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!

14
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Vogels in de wijk
Tjiftjaf (Phyllóscopus collybita).
Streeknamen: Klein vinkenbijtertje,
Maartslagertje, Overdekker, Tierentijntje,
Tsjitstjaf (Frl.), Ovenmetserke (Znd).

TIPS en TOPS
Vogelbescherming start met een nieuwe
campagne ‘Mijn vogeltuin’. De kern is om
zo veel mogelijk mensen te bereiken om
een eenvoudige actie te doen om vogels
in de tuin te helpen. Dat kan al door het
ophangen van een nestkast of een tegel
weghalen en daar een plant neer te
zetten.
De vogelbescherming heeft hiervoor
een nieuwe webpagina: https://www.
vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin/.
U kunt op basis van uw postcode
en grootte van de tuin een aantal
persoonlijke tips krijgen. Dit zijn heel

In het vroege voorjaar is de tjiftjaf één van
de eerste zomergasten die terugkeert uit
het warme zuiden. Hij laat zich horen in
oud loofbos of gemengd bos, maar ook
in stedelijk groen. De Tjiftjaf bewoont
er graag parken, tuinen en allerlei
groenstroken waar hoge bomen worden
afgewisseld met struikbegroeiing. Hij
verlaat ons land weer in augustus en
september.
De Tjiftjaf nestelt een eindje boven de
grond in dichte struiken. Hij maakt van
gras en mos een overkap, van binnen
met veertjes bekleed en met de opening
opzij. Hij lijkt erg op de Fitis, maar komt
meestal iets vroeger in onze streken. Hij is
iets kleiner, iets valer en het oogstreepje
is iets minder duidelijk, bovendien zijn
de poten bruinzwart. Bij de Fitis zijn die
geelbruin. De zang is kenmerkend: een
eentonig steeds herhaald “tjif-tjef-tjiftjef…”.
Dit is het grootste verschil met de
Fitis. De lokroep van de Tjiftjaf is een
hoog, zacht “fuiét?” Het klinkt vragend.
16

Husma Herne Wijkjournaal - december 2017

laagdrempelige tips, minder dan wat wij in
onze tuinadviezen geven. Bent u normaal
niet zo met uw tuin en met vogels in uw
tuin bezig, dan is dit iets voor u.
Wordt u enthousiast dan kunt u
vervolgens een vogelvriendelijk tuinadvies
op maat aanvragen. Ga hiervoor naar
www.vogelbescherming.nl/tuinadvies

Bronnen:
- Tuinvogelwijzer
Vogelbescherming Nederland.
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.
- Landleven Vogelbescherming Nederland

Tuinvogelconsulenten Leeuwarden.
Dieuwke van der Honing
en Harry van der Velde.

Parkeeroverlast in de wijk
Sinds een jaar bestaat er in onze wijk
een werkgroep om de parkeeroverlast
te verminderen en te zorgen dat wij als
wijkbewoners meer ruimte krijgen voor
onze auto’s.

Als er een probleem is, zoals de
parkeeroverlast, moeten we als
wijkbewoner ook naar onszelf kijken en
hierin het goede voorbeeld geven.
Onze wijk bestaat grotendeels uit
ouderen. Dit betekent dat de kans groter
is dat er gebruik kan worden gemaakt
van hulpdiensten. Als er brand uitbreekt,
is in de onderstaande situatie het voor
de brandweer ook niet mogelijk om door

deze straat te komen zonder schade,
omdat er auto’s buiten de parkeervakken
staan die de weg versperren.
Als autobezitter kan het soms vervelend
zijn om iets verder te moeten lopen dan
gebruikelijk. Echter hoe vervelend is het
dat als we met spoed een hulpdienst
nodig hebben, en deze hierdoor te laat
aan komt in een levensbedreigende
situatie.
Laten we blij zijn met het feit dat we
allemaal in een prachtige wijk wonen
met veel groen en mooie straten. En als
we allen ons steentje bijdragen om de
overlast voor anderen zo klein mogelijk te
maken, is dat iets waar vele mensen blij
van worden.
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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

Het SNS Team uit
Leeuwarden
staat voor je klaar
Steeds meer mensen maken de overstap naar SNS. En dat is niet voor niets.
Lokale betrokkenheid en een goed gevoel voor service zijn belangrijk voor
ons. Stap ook over naar SNS. Je bent van harte welkom in onze SNS Winkel
om kennis te maken met ons team en ons veelzijdige productaanbod.

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

058-2887713

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

Marc, Marnick, Gretha, Marcel, Silvana

Schrans 67
8932 NB Leeuwarden

18

Husma Herne Wijkjournaal - mei 2018

Husma Herne Wijkjournaal - mei 2018

19

Abbingapark klaar voor 9 juni!

Paashaas Jellie in het Abbingapark

Ons mooie Abbingapark is door de
gemeente fantastisch opgeknapt,
waardoor het een lust is om er te zijn. Er
is om raak gesnoeid en ruimte gemaakt
om de sloepenroute tot zijn recht te laten
komen en dat is gelukt. Het is een unieke
vaartocht, vanuit de binnenstad door de
Potmarge met zijn lage bruggen om via
de Wirdumervaart rond het Abbingapark
uiteindelijk in het Van Harinxmakanaal
uit te komen. De passage bij de brug in
Huizum-Dorp is wat aan de nauwe kant
en kan een probleem zijn, maar met een
goede schippersmentaliteit best op te
lossen. Het is een mooie route en een
aanwinst voor de stad en onze wijk.

Meer dan veertig kinderen en ouders hebben zich weer erg vermaakt met paashaas
Jellie in het Abbingapark. Hieronder een foto-impressie.

20
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Een leven voor en met Saranti
Tekst en foto’s: Piet Brouwer

Anneke en Hans van der Wal wonen
vanaf 1977 aan de Huizumerlaan in
Huizum. Bij de aanmelding van hun
zoon Nanouk bij het jeugdcircus liepen
zij het goedaardige Sarantivirus op. Al
meer dan 30 jaar bepaalt dat hun leven
en zijn ze als vrijwilliger verbonden
aan jeugdcircus Saranti.
Saranti
De naam Saranti is ontleend aan een spel
dat zo heette. De toenmalige voorzitter
heeft deze naam gekozen omdat het
wel lekker klonk. Lucas Bernard Akker,
medeoprichter van Saranti, belde op
een avond aan bij de secretaresse
van de speeltuinvereniging en vroeg of
men er wat voor voelde om samen een
kindercircus op te richten. Op 29 januari
1959 was dat een feit.
Ik sprak met twee mensen en hun grote
passie voor jeugdcircus Saranti, Anneke
en Hans van der Wal.

Je bouwt soms letterlijk op elkaar
Anneke van der Wal: “Circus Saranti is
niet zomaar een stichting. Het is veel
meer. Circusmensen onderscheiden zich
vaak doordat men zich één familie voelt.
Men trekt veel met elkaar op. Er ontstaat
zo een sterke band die hen verbindt.
Dat komt ook doordat je op elkaar moet
kunnen vertrouwen. Bij de meeste
oefeningen en acts bouw je soms letterlijk
op elkaar. Dan kan en mag er geen
spanning of ruzie onderling zijn. Daarom
praten we heel veel met elkaar.
Openheid en eerlijkheid vormen een
eerste vereiste als je bij het jeugdcircus
wilt komen. Wanneer we merken dat
een kind niet lekker in zijn of haar vel
zit besteden we er extra aandacht aan.
Ook betrekken we de ouders erbij. Dat
voorkomt dat er ongelukken gebeuren
bij onze oefeningen en voorstellingen. In
al die jaren dat ik dit nu doe heb ik veel
geleerd en ervaring opgedaan. Daarom
weet ik dat het jeugdcircus meer is dan
alleen een circusact. De kinderen moeten
zich absoluut veilig voelen. Vandaar die
open benadering. De meesten ervaren
Saranti als hun warm nest. We werken op
dit moment ook met autistische kinderen.
In het begin was het idee dat dit geen
plek voor zo’n kind zou zijn. Te veel
prikkels zei men. Het tegendeel is waar.
Het blijkt juist een hele goede combinatie
te zijn. Autistische kinderen zijn vaak
extra gedreven en gemotiveerd. Alleen, ze
hebben een duidelijk uitleg nodig over wat
er van hen verwacht wordt.
Daarnaast is er persoonlijke begeleiding
nodig met een goed oog en oor voor hun
specifieke wensen en behoeften. We
bereiken daardoor mooie resultaten. Ik
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ben er best een beetje trots op dat we
met onze aanpak en benadering zo ver
zijn gekomen. Ook bij de andere kinderen
zie ik prachtige resultaten. We willen geen
groepjes in een groep; dat ondermijnt de
eenheid die een circus maakt of breekt.
Een bang vogeltje dat voor de eerste
keer bij ons binnenstapt wordt van harte
welkom geheten en er direct bij betrokken.
We zien de meesten daarna groeien
tot echte artiesten met zelfvertrouwen.
Ik vind het prachtig om met kinderen te
werken. Het is zo puur. Ik besef best de
impact van het jeugdcircus Saranti op ons
privéleven. Het vraagt veel tijd en energie.
Dit gaat soms wel eens ten koste van
ons sociaal en familieleven. Vrienden en
kennissen komen te vaak op de tweede
plaats omdat er weer eens een crisis is
voor een optreden. Dan is mijn keuze
snel gemaakt: dan gaat het circus voor”.
Anneke lacht en je ziet het ze het meent.
Hans van de Wal: “Ik onderstreep volledig
wat Anneke zegt. Het is soms chaos
en crisis bij ons. Vooral als er weer een
nieuw programma is of als we naar een
optreden moeten. Dan gaan alle registers
open en hebben we geen tijd voor andere
dingen. We werken soms tot diep in de
nacht door met een groepje vrijwilligers
om de volgende dag gereed te zijn voor
de voorstellingen. Als dat is gelukt en
we met de kinderen weer een prachtig
resultaat kunnen neerzetten, geniet ik.
Het is precies zoals Anneke zegt, we
zijn één grote familie. Dat wil niet zeggen
dat er nooit eens een verkeerd woord
valt. Dat zou ook raar zijn. Maar daarna
moet het worden uitgepraat. Geen ‘rook
laten hangen’ zeg maar. En als je dan
nagaat dat we dit allemaal doen met
eigen middelen en financiën. We krijgen
helaas geen enkele structurele subsidie.
Af en toe komt er een bedrag voor de
opstart van een nieuw programma. Dat

is dan alles. Dat vind ik vreemd omdat
we toch veel promotie met Saranti voor
Leeuwarden en Fryslân maken”.

Bescheidenheid siert de mens
Anneke: “We krijgen vaak lovende
recensies, hebben een goedgevulde
prijzenkast en ontvangen eervolle
vermeldingen tijdens circusfestivals.
Dat hebben we met zijn allen in de loop
van die jaren bereikt. In augustus 2012
hebben we zelfs met een groep van tien
artiesten van Saranti een week lang
deelgenomen aan een groot Europees
circusfestival in Bazel Zwitserland.
We waren daar op uitnodiging van de
Zwitserse organisatie. Regelmatig komt
Circus Saranti met een nieuwe show met
een afwisselend programma. Moderne
en spectaculaire circusacts, een vleugje
nostalgie en een behoorlijke portie humor:
die vormen onze basis. Dat maakt dat het
nooit saai is maar altijd weer verrassend,
ook voor ons zelf. Bescheidenheid siert
de mens vinden wij, maar in de loop van
de jaren zijn wij het zenuwcentrum van
het jeugdcircus geworden. Nanouk onze
zoon is nu voorzitter en artistiek leider van
jeugdcircus Saranti en neemt geleidelijk
aan het stokje van ons over.
Ik ben secretaris, maak daarnaast zelf de
kleding en begeleid met nog een aantal
professionele begeleiders de kinderen.
Hans is onze penningmeester en
daarnaast erg druk als manusje van alles.
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Jente Gosens, Wies van der Meer, Lisa
Verdenius en Nico van Lunzen maken het
bestuur compleet”.
Koninklijke onderscheiding
In 2016 werden Hans, Anneke en Nico
van Lunzen koninklijk onderscheiden
in de orde van Oranje-Nassau. De
burgemeester van Leeuwarden drs. Ferd
Crone reikte deze onderscheidingen
uit. In zijn toespraak stond hij stil bij het
drietal dat zich al meer dan 25 jaar als
vrijwilliger had ingezet voor jeugdcircus
Saranti.
60-jarig bestaan
“In 2019 hopen we ons 60-jarig bestaan
te kunnen vieren. We vinden dat
Leeuwarden best trots mag zijn op hun
jeugdcircus Saranti. Veel kinderen hebben
in al die jaren op dit circus gezeten. Het
circus is van iedereen en is een begrip
in Leeuwarden en ver daarbuiten. Er
is maar één jeugdcircus van Friesland.
Burgemeester Ferd Crone is onze
beschermheer en komt op bijna al onze
premières.
Onze nieuwe circusshow “Oost-WestCircus-Best” gaat op 22 april in de
Harmonie in première. Ook zijn we actief
in het programma van LF 2018. We laten
ons overal zien en werken aan veel
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onderdelen mee zoals bijvoorbeeld de
‘Masterclass dans, theater, muziek en
circus” voor kinderen’. Op 25 mei verlenen
we onze medewerking aan dit project van
‘Adje’ en ‘Streetact Leeuwarden’. Het is
een prachtige kans voor de kinderen om
te laten zien wat ze kunnen. Het optreden
is in het winkelcentrum ‘de Centrale’ op 26
mei, en op 27 mei tijdens het straatfestival
zijn we er ook”.

Eerste prijs klaverjassers Huizum-Oost

De jaren gaan tellen
“Ik hoop in juli van dit jaar 70 jaar te
worden. Ik merk dat de jaren nu gaan
tellen. Vooral de artrose in mijn nek,
schouder en armen belemmeren me in
wat ik graag zelf zou willen en kunnen
doen. Daarom heb ik besloten om het van
af eind dit jaar wat rustiger aan te gaan
doen. Het zware tilwerk laat ik nu al aan
de jeugd over. Ik coördineer nu meer de
werkzaamheden. Helemaal stoppen is
voor mij ondenkbaar. Daarvoor zitten de
wortels en de liefde voor het circus echt
te diep. Wel zijn we van plan om deze
zomer eens wat langer op onze boot in
Eernewoude tussen het riet van de stilte
te genieten. En verder? We zien wel.
We laten het met een gerust hart op ons
afkomen. We genieten nog elke dag van
het goede leven en van het jeugdcircus.”

Onder de inspirerende leiding van "òns
Greet" won het team van Húsma Herne
(Huizum-Oost) vandaag de eerste prijs.
Dat het zegevierende 8-tal derhalve
ook individueel sterk scoorde is een
logisch gevolg. Met Jan, Jouke, Rene
en ondergetekende hadden we 4 man
bij de eerste 5, allemaal een mooie bon
van de Jumbo. Ook Jolina, Femy, Greetje
en Jellie leverden uitstekende prestaties
uiteraard, want een team is zo sterk als
de zwakste schakel en die hadden we
er vandaag niet bij. Volgend jaar dus een
thuiswedstrijd om de titel te verdedigen.
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Eénmaal per jaar voeren de wijken
van Leeuwarden met hun sterkste
klaverjassers een spannende onderlinge
strijd. De winnaar van vorig jaar
"Speeltuinvereniging Gerard Dou" had
alles qua organisatie uitstekend voor
elkaar in hun gezellige clubhuis.

Mooi fut weest.
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Rijvaardigheidsbijscholing in Leeuwarden

Kaartjes Slauerhoffvoorstellingen

U heeft al jaren uw rijbewijs en een hoop
rijervaring. Het rijden verloopt voor u zo
automatisch, dat u wellicht niet meer
opmerkt dat het verkeer iedere dag een
klein beetje verandert. Meestal zijn dit
eenvoudige, maar soms ook belangrijke
complexe veranderingen. Wat als de
jongeren die nu hun rijbewijs halen
hele andere dingen leren dan u destijds
geleerd heeft? Zou u daarvan niet graag
op de hoogte zijn? Daarmee kunt u niet
alleen zelf veilig en zelfverzekerd aan
het verkeer deelnemen, maar kunt u ook
gelijk het goede voorbeeld geven aan
deze nieuwe jongere rijbewijsbezitters.
Na de bijscholing bent u weer helemaal
up-to-date!

Hoe kom ik aan kaartjes voor Slauerhofvoorstellingen?

Stichting Bevordering Verkeerseducatie
organiseert op zaterdag 2 juni een
rijvaardigheidsbijscholing bij Berend
Knol (Orionweg 6) in Leeuwarden. De
rijvaardigheidstraining wordt gehouden
van 09.00 tot 12.00 uur.
Deze rijvaardigheidstraining bestaat uit
drie onderdelen van ieder een uur, te
weten:
• Theorie opfrissen
(PowerPointpresentatie)
• Rijden in eigen auto met rijinstructeur
(adviesrit voor tips etc.)
• Workshop stuur- en zithouding

Dankzij financiële ondersteuning van de
gemeente is uw eigen bijdrage beperkt
tot 10 euro. Opgave is mogelijk tot en met
26 mei. U kunt zich opgeven via 0512544610, tessa@stichtingsbv.nl of via
onderstaande bon. Wij zien u graag op 2
juni bij Berend Knol voor deze leerzame
en gezellige middag.
				
OPGAVEBON

Zoals u weet doet de Dorpskerk Huizum
mee aan het hoofdprogramma van
LF2018 via het Slauerhoffproject. De
grote dichter wijdde zijn langste gedicht
aan de begrafenis van zijn vader in
Huizum. Naast de expositie, die op 4
augustus begint, is voor u vooral de
theatervoorstelling interessant die in
september (voor data zie elders) zal
plaatsvinden. De avond van 21 september
is al uitverkocht. Maar voor andere
avonden zijn nog kaarten (€15,00)
beschikbaar. U kunt kaarten boeken via
de nieuwe website www.slauerhoff-2018.
nl. Op die website staat heel veel andere
informatie, incl. iets over Slauerhoffs
relatie met Huizum. LF2018-voorstellingen
zijn gauw uitverkocht. Wees er dan ook snel bij als u deze deze bijzondere voorstelling
op de begraafplaats en in de Dorpskerk Huizum niet wilt missen!

Ik geef mij op voor de
rijvaardigheidstraining in Leeuwarden
op 2 juni.
Naam..................................................
Straat .................................................
Postcode + Plaats ..............................
Tel. nr. ................................................

De rijvaardigheidstraining kan beschouwd
worden als een bijspijkercursus. Er zitten
geen gevolgen voor uw rijbewijs aan vast.
U kunt zelf aan de rijinstructeur aangeven
welke verkeerssituaties u graag wilt
oefenen. Het is in principe de bedoeling
dat u met uw eigen auto meedoet, maar
rijden in een lesauto is ook mogelijk.
26

E-mailadres .......................................
Deze bon opsturen naar: SBV,
Postbus 50007, 9200 LA, Drachten.
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Start herinrichting speelveldje
Sierksmastraat voor de zomer 2018
Tekst Piet Brouwer.
Ontwerp: Joram Plantenga

Het bestuur van de stichting
“Wijkorganisatie Huzum” heeft in 2017,
naar aanleiding van de jaarvergadering
in 2016, de werkgroep “Herinrichting SVeldje Sierksmastraat - Duivesteinstraat”
ingesteld. De werkgroep kreeg
als opdracht om met een breed
gedragen plan voor de herinrichting
van het speelveldje Sierksmastraat –
Duivesteinstraat te komen.
Daarnaast moest een sluitende begroting
dit financieel mogelijk maken.
In de werkgroep hebben Joram
Plantenga, als deskundige en tevens
landschapsarchitect, Piet Brouwer als
secretaris/penningmeester en Harm van
Eijck als voorzitter en tevens bestuurslid
van de wijkorganisatie, zitting genomen.
De werkgroep heeft in een viertal
wijkbewoners-overleggen met de direct
aanwonenden van het veldje een tweetal
door de bewoners ingebrachte voorstellen
besproken.
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A. Inrichten als een sociale
wijkontmoetingsplek annex speelveldje
voor de jeugd;
B. Inrichten als voetbalveldje
Met een overgrote meerderheid van ruim
95% gekozen voor voorstel A. Hierop
is een ontwerpplan gemaakt welke
eveneens is goedgekeurd door de directe
omwonenden. Dit plan vormde de basis
voor de herinrichting van het sociaal
ontmoeting en speelveldje.
De werkgroep is daarna in gesprek
gegaan met afdeling groenvoorziening
en onderhoud van de Gemeente
Leeuwarden. We kregen toestemming om
het S-veldje opnieuw in te richten volgens
ingediend plan als sociale ontmoetingsen speelplek in de wijk.
De werkgroep is daarna op zoek gegaan
naar subsidiemogelijkheden en heeft die
met succes gevonden.
Met dank aan het Mienskipfonds, Het
Nieuwe Burgerweeshuis, Stichting
Wijkorganisatie Huzum, Oranjefonds,
Old Burgerweeshuis en de Gemeente
Leeuwarden is er een sluitende begroting
ontstaan.
Van de gemeente kregen we nog een
extra financiële mogelijkheid van e500,per boom incl. kosten planten e.d.
wanneer we ook fruitbomen zouden
gaan planten. Dit vonden we naast een
geweldig plan ook een mooie aanvulling
op het budget. Zo ontstond er een totaal
bestedingsbudget van e35.500,-.
Als harde voorwaarde geldt dat het terrein
een afdoende drainage krijgt en dat vanuit
de omliggen tuinen ook het overtollig
hemelwater zou worden afgevoerd.
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De werkgroep heeft op basis van haar
definitieve planontwerp, drie offertes
aangevraagd voor de uitvoering van
het plan. Als randvoorwaarde heeft
de werkgroep gesteld, dat in terrein
een goede afwatering moest worden
aangebracht. Het veldje zal nu van een
uitstekende drainage worden voorzien,
waarbij ook van de omliggende tuinen de
wateroverlast wordt opgelost.
De werkgroep heeft uiteindelijk haar
voorkeur voor Fa. Elverdink Hoveniers
uit Garijp uitgesproken. Deze kon als
enige van de drie offertegevers de
werkzaamheden binnen het beschikbare
budget uitvoeren. De overige twee
offertegevers zaten daar ruim boven.
Ook zijn de geoffreerde werkzaamheden
en inrichting van het veldje met elkaar
vergeleken. Deze verschillen ondanks
het grote prijsverschil, weinig van elkaar.
Ook de kwaliteit liet geen grote verschillen
zien. Het bestuur ondersteunde de
voorgestelde keuze van de werkgroep.
Voor de zomer zal de hovenier beginnen
met alle grondwerkzaamheden.
De geplande 13 fruitbomen zullen i.v.m.

het plantseizoen, in het najaar worden
geplaatst.
Dan zal er ook een mooie zitbank, die
door een wijkbewonersechtpaar helemaal
van mozaïek wordt voorzien, worden
geplaatst. Tenslotte heeft de werkgroep
het idee om bij de feestelijke opening,
de wijkbewoners met hun kinderen zelf
de veelkleurige beplanting in een vooraf
aangegeven plek, zelf te laten planten.
Hiermee hoopt de werkgroep haar
opdracht af te ronden met de verwachting
dat er een mooi veldje in de wijk is
ontstaan waar de wijkbewoners elkaar
kunnen ontmoeten en de kinderen veilig
kunnen spelen zonder te veel overlast
voor de omwonenden te veroorzaken.

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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Pieter van Dam II rust in Huizum
L. van Dam & Zn. was een Nederlandse
firma, gevestigd te Leeuwarden, waar
vanaf 1779 vier generaties orgelbouwers
hebben gewerkt en die ongeveer 250
pijporgels heeft gebouwd. Deze staan
bekend als Van Dam-orgels en zijn
vooral in de noordelijke provincies van
Nederland aan te treffen.

In 1848 tekenen de kerkvoogden van
Huizum een contract met L. van Dam en
Zonen (Lambertus van Dam II (18231904), Pieter van Dam I (1824-1899) en
Jacob van Dam II (1828-1907) voor de
bouw van een nieuw orgel. Voor een groot
deel wordt gebruik gemaakt van pijpwerk
van Müller uit het vorige orgel. Pieter van
Dam II (1856-1927), zoon van Lambertus
II, vergroot de pedaalomvang in 1909.
Ook vervangt hij de spaanbalgen door
een magazijnbalg.

Het niet originele pedaalklavier is voorzien
van nieuwe boventoetsen in de stijl van
Bakker & Timmenga. Het zeer vergeelde
ivoor beleg van de manualen is gebleekt
en opnieuw gelijmd. Alle pijpen zijn
teruggeschoven naar hun oorspronkelijke
plaats.
Niet algemeen bekend is het feit dat
bovengenoemde Pieter van Dam II
ligt begraven op het oude kerkhof van
Huizum, vlakbij het toegangspad naar
de kerk. Deze Pieter is geboren op 13
augustus 1856 in Leeuwarden en aldaar
overleden op 24 januari 1927. Hij was
een achterkleinzoon van de grondlegger
Lambertus van Dam en een zoon van
de bouwer van het Huizumer orgel
Lambertus van Dam II. Een jaar voor zijn
overlijden trok de gehele familie Van Dam
zich uit de orgelbouw terug en verkocht
het bedrijf.
SG.

Een grote restauratie volgt in 1954
door Bakker & Timmenga, kosten
19.000 gulden. In 2015 is wederom een
restauratie van het orgel uitgevoerd door
Orgelmakerij Bakker & Timmenga te
Leeuwarden. Adviseur is Theo Jellema.
Het orgel is teruggebracht naar de situatie
1849. Het vrije pedaal is gehandhaafd.
30
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Voor de kinderen
Fotolijstjes van ijsstokjes
Wat heb je nodig?
- Vier ijsstokjes
- Verf
- Kwast
- Goede lijm
- Een stukje lint of draad
- Verf, glitters, of stickers om te versieren
- Een leuke foto of een leuk plaatje van
ongeveer 8 x 8 cm
Stap 4:
Draai de ijsstokjes om en versier de
voorkant van het fotolijstje. Je kunt dit
doen met verf, glitters, stickers, of iets
anders. Maak het zo mooi als je wilt.

Stap 1:
Maak een vierkant van ijsstokjes door
twee stokjes naast elkaar te leggen en
er dan twee bovenop te plaatsen. Lijm
de ijsstokjes aan elkaar vast. Je kunt
speciale houtlijm gebruiken, maar gewone
alleslijm is ook goed genoeg.

Stap 5:
Pak een foto van ongeveer 8 bij 8 cm
en plak deze aan de achterkant van het
fotolijstje.
Als de foto te groot is, kun je de randjes
wat bijknippen

Stap 2:
Verf de ijsstokjes in een mooie kleur.
Stap 3:
Kies een mooi stukje lint of draad en lijm
het bovenaan de ijsstokjes. Hier heb je
goede lijm voor nodig, anders blijft het lint
misschien niet vastzitten.
Je kunt het lint ook om de ijsstokjes
vastknopen. Je hebt dan wel een iets
langer stukje lint nodig.
Husma Herne Wijkjournaal - mei 2018
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Schrans 84A ● 8932 NH Leeuwarden
T (058) 212 15 89
www.topslijter.nl

Thema

No Pressure
Spreker

●

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

●

Bart Visser

Datum en tijd

3 juni 2018
17.00 uur

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

Je moet goede cijfers halen op school, carrière maken, een geweldig sociaal leven
hebben, je kleden volgens de laatste mode, ieder weekend leuke dingen doen, en ga
zo maar door. Kortom: alles uit het leven halen wat erin zit. Maar al die verwachtingen van jezelf en van je omgeving kunnen soms ook een enorme druk met zich
meebrengen… God zegt: bij mij is geen druk, ik houd van jou om wie je bent!
Meer weten? Kom naar de Crosspointdienst op zondag 3 juni met als thema:
No Pressure. Deze dienst, met eigentijdse muziek en een praktische overdenking,
is in de Bethelkerk op de Huizumerlaan 102 en begint om 17.00 uur.
www.cgkleeuwarden.nl/crosspoint

Huizumerlaan 102, Leeuwarden

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
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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,-

Aanlevering kopij
uiterlijk de laatste week voor
de maand van verschijnen
per post of e-mail:
Husma Herne Wijkjournaal
Huizumerlaan 146-A
8934 BL Leeuwarden
of e-mail: husmaherne@gmail.com
De redactie is niet aansprakelijk voor de
geplaatste teksten.
Teksten kunnen worden ingekort, bij tijdige
aanlevering gebeurt dit in overleg met de
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Husma Herne Wijkjournaal
is een uitgave van
Stichting Wijkorganisatie Huzum

Inlichtingen over adverteren:
husmaherne@gmail.com
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Beste Service
Persoonlijk Advies
Vertrouwd Dichtbij
Expert Tromp
Schrans 104, Leeuwarden
Husma Herne Wijkjournaal - mei 2018
(058) 2158000
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ieder
seizoen
naar Intratuin
Leeuwarden

Intratuin Leeuwarden
Tijnjedijk 5, 058-2888000
Donderdag en vrijdag koopavond
www.intratuin.nlHusma Herne Wijkjournaal - mei 2018
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