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HOYTE v.d. WAL
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 fi ttingen • Tuingereedschappen

• Ladders en trappen (Altrex) 

DHZ

 SCHRANS 145 TEL. 058 215 90 02
 LEEUWARDEN FAX  058 215 90 02

Ook voor diverse belegde broodjes

VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

www.nordwincollege.nl

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

Tevens
pedicure

voor 
diabetische 

en 
reumatische

voet

LEEUWARDEN - SCHRANS 88
TEL. 058 - 2165086
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De lente is alweer even geleden 
begonnen, maar op de hogere 
temperaturen is het tot op heden nog 
even wachten. Afgezien van die enkele 
warme dag. 

Waar we ook nog even op moeten 
wachten, maar hopelijk niet zolang 
meer, is de plaatsing van een nieuw 
speeltoestel. We hebben uit de wijk vele 
signalen gekregen dat het jammer is dat 
in de speeltuin achter ons wijkgebouw 
geen glijbaan aanwezig is.
Dat gaat veranderen. Inmiddels zijn er 
bomen gekapt om ruimte te maken en is 
de ondergrond al redelijk geëgaliseerd. 
Deze of volgende maand hopen we dat 
de plaatsing een feit is, zodat de speeltuin 
nog beter wordt benut. 

Tevens wordt er in het Abbingapark 
(hopelijk ook voor de zomer) een 
ruimtenet geplaatst van 5,4 meter hoog. 
Een prachtige aanwinst voor het park en 
uiteraard ook voor onze wijk. 

Waar we verder de afgelopen tijd 
aandacht aan hebben besteed is uiteraard 
Pasen en 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.

Rest mij als vicevoorzitter alleen nog te 
zeggen dat we hebben laten zien ook 
afgelopen jaar een gezonde organisatie 
te zijn, die alles financieel goed op orde 
heeft, mede door onze penningmeester 
Jelle Hoekema die afgelopen jaar weer 
keihard heeft gewerkt en iedere storm 
aan kan. 

Een toepasselijke spreuk die ik zelf eens 
heb mogen ontvangen, sluit hier mooi bij 
aan:
Wa’t farre wol, moat stoarmen noedzje 
(wie varen wil, moet stormen doorstaan).  
Knap werk.

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Van de voorzitter
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Wat is er te doen in de Dorpskerk  
van Huizum?
De 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 en lezingen. 
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 900 mensen wordt 
ontvangen. 
Deze nieuwsbrief, maar ook inlichtingen, kunt u vragen via het e-mailadres 
dorpskerkhuizum@gmail.com. 
Het bezoekadres van de Dorpskerk Huizum is: Huizum Dorp 67.

De geplande evenementen in de maanden mei t/m september 2017:

‘It lûd fan Van Dam’ (orgelbespeling elke 
1e vrijdag van de maand, behalve in de 
zomermaanden, om 17.00 uur.) 
De toegang is gratis. Een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

2 juni 2017: Jaap de Kok, student van 
Theo Jellema, meester-organist van 
het Prins Claus Conservatorium te 
Groningen.

Concerten in de serie ‘MUZIEK+’ (Elke 
3e vrijdag van de maand om 17.00 uur.) 
De concerten in de serie ‘Muziek+’ zijn 
gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

19 mei 2017: Vocaal Trio Olivetti, met 
piano-begeleiding  van Oeds Wijnsma, 
zingt vooral bewerkingen van liederen uit 
het betere Nederlandstalige repertoire.

Vocaal Trio Olivetti
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16 juni 2017: Muziekfabriek: Ensembles 
uit het Fries Kamer Orkest.

Ensembles uit het Fries Kamer Orkest

Zondagmiddagconcerten (15.00 uur)  
De toegangsprijs is € 7,50.

28 mei 2017: Hiske Oosterwijk & 
Rudmer van der Meer. Hiske (zang 
en piano) en Rudmer (gitaar) met een 
programma van swingy jazz tot Franse 
chanson.

Hiske Oosterwijk & Rudmer van der Meer

Expositie

Van 1 juli t/m 9 september 2017 is op de 
zaterdagmiddagen van 13.30 tot 17.00 
uur de expositie van de schilderwerken 
‘Terug naar Huizum’ van beeldend 
kunstenaar Henk Krist.

     Slaapwandelaar van Henk Krist

Tsjerkepaad
Van 1 juli t/m 9 september 2017 is op de 
zaterdagmiddagen van 13.30 tot 17.00 
uur, dus tegelijk met de expositie van 
Henk Krist, de Dorpskerk ook weer open 
voor Tsjerkepaad. 

Onze vrijwilligers zullen u als 
belangstellende bezoeker graag een 
kopje koffie of thee aanbieden.

Jan de Vries
Werkgroep PR Dorpskerk Huizum



Schrans 72 Leeuwarden

Tel. 058-2162669

 

N. de Vries-Reitsema 
Tijnjedijk 96

8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990

Mob. 06-21408496

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet

Ook ambulant

Diabeet praktijk of ambulant via podotherapeut e 24,00 
(vergoed door de meeste ziekenfondsen)

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

Notariskantoor

Leeuwarden
Postma

Adverteren in dit blad?
full-colour in een oplage van 1350 stuks

huis-aan-huis bezorgd in heel Huizum-Oost!

Voor informatie: husmaherne@gmail.com
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Jaarvergadering Stichting 
wijkorganisatie Huzum

Woensdag 20 april was de avond van 
de jaarvergadering. Om acht uur waren 
een aantal bewoners, Bram Louwerse 
de wijkmanager van de gemeente, ons 
wijk zorg team en leden van het bestuur 
aanwezig. Na het officiële gedeelte 
en de pauze heeft het zorg team een 
mooie presentatie gegeven over hun 
werkzaamheden. De volledige notulen 
kunt u binnenkort terug vinden op onze 
site info@husmaherne.com.   

  

In dit wijkblad zit weer de jaarlijkse acceptgiro, waarmee we hopen op een vrijwillige 
bijdrage voor ons wijkwerk. De gemeentelijke subsidie is enkele jaren geleden 
aanmerkelijk minder geworden, waardoor het steeds moeilijker wordt om onze 
activiteiten uit te voeren, zoals Sinterklaasfeest, Pasen en Sint Maarten enz.
Ons bankrekeningnummer (IBAN) is:
NL80 INGB 000 290 52 82

Bij voorbaat onze dank!

Namens het bestuur,
Jelle Hoekema (penningmeester) 

 Acceptgiro

Jaarvergadering
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      Voor dames en heren                 met en zonder afspraak
      Schrans 69, 8932 NB Leeuwarden, tel. 058-2887800

DE BRAS SLAGERIJEN
Vleesbedrijf voor horeca en particulier

Schrans 87 / 89
Leeuwarden
058-2890907

Kwaliteit en lage prijzen

staan hoog in ons vaa
ndel

Elly’s schoonheidssalon
Gehele gezichtsbehandeling all-in 41 euro

Ook alleen epileren Holwortel 58
harsen of kleine Aldlân-Oost
combi-behandelingen Tel. 2881423

EYSINGASTRAAT 3, LEEUWARDEN. TELEFOON (058) 2800777

WWW.TIGRA-LEEUWARDEN.NL 

Gezondheid; uw missie, onze kracht

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
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Op 13 april hebben we eieren gezocht 
aan de vooravond van Pasen.
Er kwamen 33 kinderen met hun ouders 
en grootouders. Het was een mooie dag.  
De zon scheen volop. 
Ook de paashaas was weer van de partij 
en de liefdevolle uitstraling van de haas 
stelde alle kinderen gerust en vooral de 
jongsten hadden in de gaten dat het een 
speciale middag zou worden. 

We gingen in twee groepen naar het 
Abbingapark. Eerst vertrokken de jongste 
kinderen tussen 0 en 4 jaar naar het 
terrein waar de paashaas al jaren eieren 
legt.  En ja hoor, de zoektocht was niet 
voor niets! Het wemelde van de eieren, 
rode, blauwe, groene, witte, ja ja, de 
paashaas had weer flink zijn best gedaan. 

Na een kwartier kwam de tweede groep 
van kinderen tussen 5 en 7 jaar. Ook 

hen lukte het om een groot aantal eieren 
te vinden. Het blijft een wonderbaarlijk 
gebeuren van die eieren leggende 
paashaas.

Hierna stond er in Husma Herne  
limonade en wat lekkers klaar. Wie op de 
foto wilde met de paashaas kreeg daar de 
gelegenheid voor. En dat lieten er velen 
niet aan zich voorbij gaan. Zo vaak kan je 
niet met een paashaas of de foto.  

De prijzen werden uitgereikt aan de 
beste eierzoekers tussen 0 en 4 jaar en 
de beste eierzoekers tussen 5 en 7 jaar.  
Wat een plezier en vrolijke gezichten. Het 
was een mooie voorbereiding op Pasen. 
De middag eindigde dan ook met vrolijke 
gezichten, veel gezelligheid en nog wat 
lekkers mee naar huis.

Paaseieren zoeken
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j. de vries
Heereweg 16, Hantum
Tel. 0519-571892

• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker

Service op vaste tijden voor uw deur

Kinderopvang 
in de buurt

www.viaviela.nl

ViaViela Leeuwarden, Mr. PJ Troelstraweg 308, 
8919 AG Leeuwarden, 058 - 28 94 516

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
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Thuiszorg Het Friese Land
Pytsje Frankena, 
wijkverpleegkundige 
bij Thuiszorg 
Het Friese Land 
in de wijk Huizum

‘Mantelzorgers verdienen hulp’

“Regelmatig is in het nieuws dat de zorg 
veel mantelzorgers (te) zwaar is. Vooral 
als die intensief en langdurig aandacht 
vraagt. Ik kan er voor zorgen dat u als 
mantelzorger de ondersteuning krijgt die 
u nodig heeft om voor uw partner, vriend 
of familielid te kunnen blijven zorgen. 

Er kan thuis vaak meer dan u denkt. 
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden 
van diensten die wij bieden. Als 
mantelzorger verdient u hulp! Ik kijk graag 
met u wat er mogelijk is en waarvoor u in 
aanmerking komt.”
 
Specialistische verpleging thuis

Veel handelingen waarvoor een patiënt 
vroeger naar het ziekenhuis moest, 
kan een specialistisch verpleegkundige 
tegenwoordig ook thuis verrichten. Denk 
aan het inbrengen en regelen van een 
infuus of pijnpomp. De specialistische 
verpleging is 24 uur per dag bereikbaar.

Verzorging en verpleging

Persoonlijk verzorging is zwaar. Onze 
verzorgenden zijn geschoold op dit 
gebied. Ze helpen uw partner of familielid 
bij het opstaan en naar bed gaan, 
wassen, aankleden en naar toilet gaan. 

Onze verpleegkundigen verzorgen 
daarnaast bijvoorbeeld ook wonden. 

Nachtzorg

Hoe graag u het misschien ook zou 
willen, u kunt er niet 24 uur per dag voor 
iemand zijn. Om mantelzorg vol te kunnen 
houden, heeft u ook zelf rust nodig. De 
intensieve nachtzorg kan de hele nacht 
aanwezig zijn om de zorg even van u over 
te nemen.

Wie alarmeert u?

Met personenalarmering bent u dag 
en nacht verzekerd van snelle en 
professionele hulp. U bepaalt zelf wie 
er gebeld wordt: een bekende of een 
verpleegkundige van Thuiszorg Het 
Friese Land. 

Wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met Thuiszorg Het 
Friese Land via 0900-8864.
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- Altijd bereikbaar
- Uw veiligheid gaat voor alles
- Degelijkheid & vakmanschap
- Ervaren en persoonlijk advies
- Geen maandelijkse kosten
- Geen contracten 
- Altijd snel een - Altijd snel een passende oplossing

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?

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

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

058-2887713

Voor vakmanschap en veiligheid, de Huzumer in jou huus!

Uw advertentie 
in dit blad? Dat kan!

Nu volledig in kleur!

Voor informatie:
husmaherne@gmail.com
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Speeltuin ontwikkelingen
Achter Husma Herne is het een kleine 
chaos……… Bomen worden of zijn 
inmiddels gekapt. Moedig wordt er naar 
de top geklommen om vervolgens de 
bomen in te korten tot er niet meer over is 
dan een gapend gat in de grond. 

Vervolgens zal er uitbreiding op de ruimte 
worden gerealiseerd door struiken te 
verplaatsen dan wel weg te halen. Op de 
stenen tegels zullen te zijner tijd rubberen 
tegels worden gelegd. Als laatste zal een 
lang gekoesterde wens van de jeugd in 
vervulling gaan: er komt een glijbaan te 
staan………Wij doen ons best om dit nog 
voor de zomervakantie te realiseren.

Het bestuur
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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.

Het SNS Team uit
Leeuwarden
staat voor je klaar

Schrans 67
8932 NB Leeuwarden

Marc, Marnick, Gretha, Marcel, Silvana
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Activiteiten Husma Herne
MAANDAGS: NAAILES  
  (‘s morgens en ‘s avonds) 
  inlichtingen in wijkgebouw

DINSDAGS : NAAILES 
  (‘s avonds) 
  inlichtingen in wijkgebouw

  AVONDGYM 
  tel. (058)2887811

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

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

VRIJDAGS:  

 
KLAVERJASSEN 
Iedere 4e vrijdag van de maand 
aanvang 20.00 uur 
leeftijd vanaf 16 jaar 
tel. 06-55138689
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Parkeeroverlast woon-werkverkeer
Al een aantal jaren staat dit onderwerp 
op de agenda van het wijkbestuur van 
Huizum Oost. Er is al eens onderzocht 
om een blauwe zone in de wijk aan te 
brengen. Echter kreeg het bestuur daar 
de handen niet voor op elkaar. 

Piet Brouwer, een wijkbewoner die zich 
groen en blauw ergert aan de alsmaar 
toenemende parkeeroverlast, vindt het 
nu tijd voor maatregelen. In gesprek met 
meerdere wijkbewoners staat hij hier niet 
alleen in merkt hij. 

Als wijkbewoner heeft Piet Brouwer 
een brief aan het bestuur van de 
wijkstichting geschreven, waarin hij het 
bestuur vraagt om op korte termijn dit 
probleem op te pakken. Tijdens de laatste 
jaarvergadering van 26 april jl. heeft het 
bestuur aangegeven op korte termijn dit 
onderwerp weer te willen oppakken.

Daarnaast heeft Brouwer de lokale 
politieke partij “Verenigd Links” 
aangeschreven om hulp en aandacht voor 
dit onderwerp. Deze partij gaf onmiddellijk 
aan mee te willen helpen zoeken naar 
een oplossing. 

 

De problemen worden vooral veroorzaakt 
door bezoekers en personeel van 
het MCL en omliggende bedrijven en 

organisaties aan de Sixmastraat. Ook 
scholieren van de hoge school Van 
Hall-Larenstein parkeren hun auto’s 
veelvuldig in de wijk en dan vooral in de 
Sierksmastraat, Duivensteinstraat en de 
Van Wageningenstraat. 

Op koopavonden slipt de wijk weer 
vol met parkeerverkeer van winkelend 
publiek. Zalencentrum Tivoli aan de 
Huizumerlaan is onlangs verkocht. 
Binnenkort wordt hier een dansschool 
in gevestigd. “We hebben onze grote 
zorg  geuit en zijn bang voor nog meer 
parkeeroverlast”, aldus Piet Brouwer. 

Brouwer heeft het bestuur van de 
wijkorganisatie in zijn schrijven een 
voorstel gedaan om een werkgroep 
samen te stellen van leden van het 
bestuur, de wijkagent, een aantal 
wijkbewoners en de wijkmanager namens 
de gemeente Leeuwarden. Zij zouden dan 
met betrokken bedrijven en organisaties 
die de overlast veroorzaken in gesprek 
kunnen gaan. Brouwer vindt dat die 
bedrijven en organisaties hun eigen 
verantwoordelijkheid hierin niet mogen 
afwentelen op de woonwijk.

Volgens Brouwer is één van de 
basisproblemen volgens hem dat op 
het parkeerplein aan de Sixmastraat 
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betaald parkeren geldt. Ook op het 
terrein van het MCL is betaald parkeren 
ingesteld. “Die mensen zoeken daarom 
allemaal een gratis oplossing voor hun 
parkeerprobleem en dat is onze mooie 
wijk”, aldus Brouwer. 

“Een blauwe zone in onze ogen absoluut 
geen oplossing omdat:

1. De rekening komt bij de bewoners i.p.v.  
 bij de veroorzakers. 

2. De politie/handhaving heeft  
 onvoldoende capaciteit om dit  
 voortdurend te handhaven. Dat weten 
 de parkeerders ook. 

3. De parkeeroverlast wordt met een  
 blauwe zone niet opgelost. Er zal  
 doorlopend geparkeerd kunnen  
 worden. Hierdoor is er dan nog steeds 
 sprake van parkeeroverlast en volle 
 straten met geparkeerde auto’s, alleen 
 dan min of meer gelegitimeerd”.

Een idee zou bv kunnen zijn, volgens 
Brouwer, om het parkeerplein aan de 
Sixmastraat “vrij parkeren” te maken. 
“De gemeente Leeuwarden zou dit 
inkomensverlies naar rato op de 
veroorzakende organisaties en bedrijven 
kunnen verhalen? Dat scheelt ook 
parkeerbeheerkosten.
Ik weet niet of deze gedachten haalbaar 
zijn, aldus Brouwer maar dat er wat moet 
gebeuren is wel duidelijk”!

De hoop is nu gevestigd dat en de 
politiek, de wijkorganisatie en de 
omliggende bedrijven samen met de 
wijkbewoners tot een oplossing komen. 
“Daar is iedereen bij gebaat”, besluit 
Brouwer.  

Denkt u ook dat het zo niet langer kan?

Stuur dan een e-mail met uw naam,
straat en huisnummer en de zin:  
JA IK DENK ER OOK ZO OVER  
naar het e-mailadres:  
pietensjoukje@tele2.nl

Gebruik als onderwerp: 
PARKEEROVERLAST

Een briefje in de bus van Sierksmastraat 
47 mag ook.

Zet er dan wel uw handtekening onder.
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Aanleggen bij de Huizumer Dorpskerk
Aan de Wirdumervaart die door onze wijk stroomt, en in de toekomst zal worden 
aangesloten op de zogenaamde sloepenroute, kan niet alleen worden gevaren 
maar binnenkort ook worden aangelegd. Met financiële ondersteuning van de 
Wijkorganisatie Huzum wordt de steiger door vrijwilligers die hier ondersteuning aan 
verlenen opgebouwd. Op de foto zijn de contouren al goed te zien.   

Amfibieën trek
Ook dit voorjaar zijn de trekkende amfibieën weer gecontroleerd op hun trek naar 
andere modderige poelen en of plassen. Waarbij dit, zoals de foto laat zien, onder 
het toeziend oog van kenners wordt gadegeslagen. Of de aantallen dit jaar zijn 
toegenomen ten opzichte van vorig jaar laat zich raden.



Husma Herne Wijkjournaal - mei 2017 21

Bingo bericht van Marijke en Greta.
Het eerste bingoseizoen zit erop. We kijken terug op een geslaagd seizoen en zijn zeer 

tevreden over de opkomst en de mooie en positieve reacties.
Bingo oubollig? Nou mooi niet, het is een leuk spel met veel gezelligheid, drukte, 
laagdrempelig met ook fanatieke spelers. We spelen 10 rondes met 3 prijzen per 

kaartje en een loterij.
Na enkele jaren de bingo van het wijkfeest op ons genomen te hebben zijn we nu 
benoemd om de bingo van de wijk het hele seizoen te verzorgen. Andere mensen, 

andere aanpak, misschien voor sommigen even wennen met een paar andere dames 
aan het bingoroer. Met enthousiasme en motivatie zijn we alweer begonnen met 

inkopen om elke bingoavond tot een succes te brengen.
Gezellig met een hapje en een drankje beetje lol maken en ook nog een leuke prijs in 
de wacht slepen. Variërend van kleine prijzen tot grote prijzen zoals een lounge set tot 

barbecue, cadeaubonnen enz...  enz…
 Ideeën genoeg om van de bingoavonden er een feestje te maken.

Zet daarom alvast de bingodatums van komend seizoen in je agenda:
-----------------------------------------------

20 oktober, 17 november, 15 december 2017
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april 2018

1e bingo datum is bekend, let op!!! Donderdag 7 september 2017 dit in de week 
van het wijkfeest “Huizum Oost “

-------------------------
Dus trommel je buren, vrienden, familie op, iedereen is welkom, hoe meer zielen hoe 

meer vreugd.
Marijke en Greta

Bingo oubollig ??? 
Nou mooi niet !!!!!!!!
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�  Ruim assortiment wijnen, bieren en gedistilleerd
�  Royale keuze uit kado- en relatiegeschenken

�  Verhuur tapinstallaties en statafels
�  Deskundig advies  �  Wij bezorgen gratis

Schrans 84A � 8932 NH Leeuwarden
T (058) 212 15 89

www.topslijter.nl

DE LEUKSTE KINDEROPVANG 

BIJ U IN DE BUURT!

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162
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Bomen in de wijk
Auracaria auracara (Slangenden)

Deze den is afkomstig uit Zuid-
Amerika en kan wel 40 meter hoog 
worden.

De boom kan wel 1000 jaar worden.

Als je hem wilt planten moet je er wel 
rekening mee houden dat de boom 
ruimte nodig heeft.

De bladeren zijn vlijmscherp en je laat 
het dan ook wel om er aan te komen.

Het bijzondere van deze boom 
die aan de Tijnjedijk staat is dat er 
kegelvruchten aan zitten.

Ze zijn eetbaar maar ik heb het nog 
niet geprobeerd.

J.K.
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Trots zijn wij op ons 75-jarig bestaan!

Feenstra Adviesgroep houdt een nuchtere 
kijk op verzekeringen, hypotheken en 
financiële planning, net als grondlegger 
‘pake Gooitzen’. 

Sinds 1941 hebben wij vele “Huzumers” 
mogen voorzien van uitstekend passende 
verzekeringsoplossingen. 

We zijn verheugd dat vele buurtbewoners 
ons als financiële expert inschakelen bij:
- het afsluiten van verzekeringen, 
- het bijstaan bij schade en
- het verkrijgen van het beste hypotheek- 
  advies.

Dit jaar willen wij ook de rest van 
Huizum laten kennismaken met onze 
dienstverlening.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen 
betekenen? Lever dan onderstaande 
antwoordkaart in bij ons kantoor. Uw 
contactinformatie mailen mag uiteraard 
ook!

Wij nemen contact met u op en rekenen 
graag uw voordeel uit. 

Ja, neem contact met mij op voor een offerte!

Naam    :
Adres    :
Telefoonnummer  :
E-mailadres   :

Moment (dag, tijdstip)   
waarop ik gebeld wil worden :

Breng vóór 31 december 2017 uw 
verzekeringen onder bij Feenstra 
Adviesgroep, en ontvang tot a 75-, 
premiekorting.
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Slauerhoff en Huizum (2)
In de vorige wijkkrant heb ik aangegeven 
dat er een link is tussen Huizum en de 
beroemde dichter Jan Jacob Slauerhoff: 
zijn allerlangste gedicht (In Memoriam 
Patris) ging over zijn vader en diens 
begrafenis in Huizum. Toen enkele 
jaren geleden de grafsteenplaat van de 
ouders van Slauerhoff op een sokkel 
werd herplaatst vond er in de Dorpskerk 
een herdenkingsplechtigheid plaats. 
Daar sprak de oud-directeur van het 
toenmalige Slauerhoff College, Jan de 
Haan. Hij vond het heel mooi dat we in 
Huizum aandacht blijven geven aan de 
dichter (ook via de jaarlijkse Slauerhoff 
Lezing). Een van de dichtregels van 
Slauerhoff die in zijn leven veel tegenslag 
heeft ondervonden was ‘Alleen voor 
Friesland heb ik nog een zwak’. Jan de 
Haan zei: ‘Als Slauerhoff zou hebben 
geweten dat Huizum hem in ere houdt 
zou hij hebben geschreven: ‘Alleen voor 
Huizum heb ik nog een zwak’.....

De vorige keer heb ik aangegeven dat de 
Dorpskerk Huizum volgend jaar, als 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
van Europa is, verschillende 
Slauerhoff-evenementen gaat 
organiseren. De plannen bevatten o.a. 
theatervoorstellingen, een tentoonstelling 
en de vertaling van het gedicht in maar 
liefst 8 talen (dat past mooi bij het 
internationale karakter van Leeuwarden in 
2018). Daarvoor is subsidie nodig. 

De Dorpskerk had zich aangemeld bij 
het 2018-project Under de Toer. Voor 30 
Friese kerken is geld beschikbaar voor 
culturele evenementen die gaan over 
gebeurtenissen in en rond die kerk. Wat 
bleek? Maar liefst 86 Friese kerken deden 
een aanvraag. Er moest dus fors gekozen 
worden. Ik kan u nu melden dat de 
Dorpskerk Huizum tot de 30 uitverkoren 
kerken behoort die 
€ 12.000 subsidie krijgen om de plannen 
verder uit te werken! Met die uitwerking 
zijn vrijwilligers van de Dorpskerk 
nu hard bezig onder de artistieke en 
superenthousiaste leiding van Gooitsen 
Eenling. De Slauerhoff-expositie (van 
augustus tot medio oktober 2018) gaat 
dus door. 

Datzelfde geldt voor de 
theatervoorstellingen (data: 14, 15, 16, 
21, 22 en 23 september 2018). Aan die 
voorstellingen doen ook een of meer 
koren mee die al gebruikmaken van de 
Dorpskerk als oefenruimte en hopelijk ook 
andere mensen vanuit onze wijk. Over 
het programma zullen wij u later natuurlijk 
uitvoeriger informeren. Als wijk Huizum 
Dorp mogen we blij zijn dat de Dorpskerk 
‘in de prijzen is gevallen’ want het ging om 
een heel pittige selectieprocedure.... 

Peter de Haan
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Zanglijster (Túrdus philómelos)
Streeknamen: Grijse, Grauwe, Oostlijster, 
Klein Lijsterke, Bunte Lyster (Frl), 
Slijkmerel, Enkele Lijster, Titser (Znd.)

Net als zijn naaste familielid, de merel, 
bejubelt de zanglijster al in de vroege 
morgen de nieuwe dag. Hij voelt zich thuis 
in het bos, maar vooral ook in parken en 
tuinen. Het nest wordt meestal gemaakt 
in een struik of boom. Met name de 
vuurdoorn is erg gewild bij de lijster, maar 
ze nestelen ook wel in andere klimplanten 
tegen de muur. 

In onze tuin genieten we van een actieve 
lijster. ‘s Morgens voordat het licht is laat 
hij al van zich horen. Overdag, wanneer 
kauwtjes zijn territorium binnen dringen, 
zet ie z’n verenpak op en gaat ie met veel 
lawaai tekeer.  ’s Avonds zoekt hij weer de 
hoogste top van een boom om zijn lied te 
laten horen.  
 
De zanglijster verschilt van de grote 
lijster doordat de onderzijde geler is, met 
meer donkere pijlvormige vlekken. Hij 
is bovendien kleiner en heeft okergele 
okselveren en flanken. Dit is heel duidelijk 
te zien bij het wegvliegen. Hij vertrekt 
vanaf half augustus tot in oktober en komt 
eind januari tot april weer terug. Een klein 
aantal overwintert hier.

Een gevarieerde tuin met bomen, bes-
dragende struiken en een grasveldje 
valt al snel in de smaak bij deze lijster. 
Een groot deel van het jaar zijn slakken 
en regenwormen het dagelijks voedsel. 
Verder staan allerlei ongewervelden, 
bessen en fruit op het menu. Zanglijsters 
zoeken graag in moestuintjes tussen 

de gewassen naar slakken.  Die slaan 
ze stuk op een flinke, platte steen, de 
zogenaamde lijstersmidse. Zanglijsters 
tref je niet snel aan op de voedertafel, 
maar met overrijp fruit en klokhuizen op 
de grond doe je ze beslist een plezier.

Voor meer informatie gaat u naar de 
site van de Vogelbescherming (www.
vogelbescherming.nl). 

TIPS en TOPS
Als u van tuinieren houdt dan kunt u nog 
steeds een boomspiegel adopteren bij de 
gemeente. Neem het initiatief en doe het 
met uw buurtgenoten. U helpt daarmee 
uw straat een mooier en kleurrijker 
aanzien te geven. En de vogels vinden 
het ook fijn. Wij hebben het samen met 
vier buurtbewoners aan de Verlengde 
Schrans gedaan en het resultaat ziet u 
hier. Hondenbezitters laten hun hond 
nu niet meer hun behoefte doen in de 
boomspiegels en dat geeft veel minder 
ergernis.

Voor meer informatie over boomspiegels: 
tel. 058-14058 of  
info@gemeenteleeuwarden.nl 

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

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

Vogels in de wijk



Husma Herne Wijkjournaal - mei 2017 27



Husma Herne Wijkjournaal - mei 2017 28

Op dinsdag 14 februari jl. presenteerden 
vier nieuwe bewoners, het begeleidende 
bedrijf Duurzaam Wonen en 
wethouder Isabelle Diks de plannen 
voor de renovatie en verbouw tot vijf 
wooneenheden van de voormalige 
Aebingaschool en achtergelegen 
gymnastieklokaal. 

De Gemeente Leeuwarden heeft de 
voormalige school aan de Huizumerlaan 
148 verkocht voor 320.000 euro. 
De nieuwe eigenaren renoveren 
en ontwikkelen het pand tot vijf 
woningen door collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO). In totaal gaat 
de verbouwing, naast het aankoopbedrag, 
800.000 euro kosten.

Een eerder plan is mede door de 
economische crisis vroegtijdig gestaakt. 
Alhoewel er nog één wooneenheid niet is 
verkocht wil men nu niet langer wachten 
met de uitvoering van de plannen. 
Aannemer H.J. Talsma uit Drachten en het 
bedrijf Duurzaam Wonen nemen dit risico 
voor hun rekening.

Het gymnastieklokaal achter het 
hoofdgebouw wordt verbouwd tot woning 
en een gedeelte tot fietsenstalling, 
berging en atelier. 

Inmiddels zijn de tijdelijke bewoners 
(antikraak) vertrokken en zal de 
aannemer spoedig beginnen met deze 
omvangrijke klus.

Wij juichen als bewoners van Huizum 
dit initiatief van harte toe en vinden het 
fijn dat dit beeldbepalende historische 
gebouw voor de wijk behouden blijft en 
een mooie bestemming krijgt!

Woningen in voormalige Aebingaschool



www.cgkleeuwarden.nl/crosspoint

Huizumerlaan 102, Leeuwarden

Als er weer ergens een aanslag wordt gepleegd, zeggen we snel: ‘Als God bestaat, 
waarom doet Hij er dan niets aan?’ Maar waarom verwachten we eigenlijk dat God 
er iets aan moet doen? En wat zou Hij er dan aan moeten doen? Goede vragen! 
Want Jezus zei al dat we moesten vragen: ‘Verlos ons van het kwaad’. Hoe dan? 

Van harte welkom om deze Crosspointdienst te bezoeken. In de maandelijkse 
Crosspointdiensten staan actuele thema’s centraal.

Thema

Verlos ons 
van het kwaad
Spreker

Bart Visser
Datum en tijd

11 juni 2017
17.00 uur
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Wijkfeest Huizum Oost 2017 
 

We hebben de koppen weer bij elkaar gestoken en we zijn 
eruit….. 

Ook dit jaar organiseren we het wijkfeest! 

Noteer onderstaande data vast in je agenda 

5-6-7-8 en 9 september 2017 

Later meer info via de flyer en via Facebook 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen ondersteunen 
tijdens bepaalde activiteiten, heb jij zin om een handje mee te 

helpen? Meld je aan bij ons of via een PB op Facebook. 

Mede door onze sponsors wordt ons wijkfeest mogelijkheid 
gemaakt, wij waarderen dit zeer! Ook dit jaar kunnen jullie van 
ons een verzoek verwachten, alvast heel hartelijk dank voor de 

medewerking. 

 

Wordt vervolgd 

Rob, Johan en Jikke 
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Het kinderhoekje

Ga ook eens naar het

NATUURMUSEUM
Op woensdagmiddag,  

op zaterdagmiddag en op 

zondagmiddag kun je een bezoek 

brengen aan de  

REUZENDRAAK

LI MING,  

die op de zolder van het museum 

woont.
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Bewonersinitiatief inrichting plantsoen 
Sierksmastraat, het vervolg

door Piet Brouwer

Eind 2014, tijdens de jaarvergadering, 
is door een aantal bewoners van de 
Sierksmastraat en Duivensteinstraat 
aangegeven dat de groenstrook tussen 
hun woningen opnieuw ingericht 
zou moet worden. Als één van de 
weinige groenstroken in de wijk is het 
ontoelaatbaar dat het er zo qua gebruik 
en uiterlijk bij ligt. Dat moet anders.

Op 27 mei 2015, 2 november 2015, 
29 februari 2016 en 9 november 
2016 zijn door de commissie 
bewonersinspraakavonden 
georganiseerd. Daarna is een draagvlak 
van meer dan 97% ontstaan om het 
grasveldje opnieuw in te richten. Het 
voorstel dat de grootste meerderheid 
heeft gehaald is een combinatie van 
speel- en ontspanningsveldje voor de 
gehele buurt. 

Naast de inrichting van speelplekken 
zal het veldje ook worden “aangekleed” 
met mooie bomen en struiken. Tevens 
zal rondom het veldje een verhard deel 
worden aangebracht waar gelopen en 

veilig gefietst kan worden. Dit heeft geleid 
tot dit ontwerp.

Met deze gegevens is de 
voorbereidingscommissie (Harm van 
Eijck vz namens de wijkstichting, Joram 
Plantenga en Piet Brouwer namens 
de bewoners), aan de slag gegaan. 
Als eerste was het belangrijk om een 
kostenraming te maken. 
Een aantal tuincentra werd gevraagd 
op basis van het ontwerp een offerte 
uit te brengen. Ook is gekeken door de 
commissie hoe de financiering voor deze 
inrichting gedragen kon worden. Gekozen 
is om het Mienskipfonds en Jantje Beton 
aan te schrijven. De totale kosten van 
inrichting wordt begroot op ruim 
€ 24.000,00.

Het Mienskipfonds had voor de subsidie- 
aanvraag de volgende voorwaarden.
a) de aangevraagde subsidie is voor  
    initiatieven van bewoners(-groepen);
b) het gaat om activiteiten en  
    voorzieningen op het terrein van 
    leefbaarheid en participatie;
c) een initiatief moet aansluiten bij wat 
    er leeft in de eigen omgeving en moet  
    draagvlak hebben;

Bewonersinitiatief Sierksmastraat
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d) de initiatiefnemers moeten zelf actief  
    bijdragen aan de uitvoering van het  
    initiatief; 

Op basis van deze voorwaarden is een 
onderbouwend rapport geschreven 
welke de aanvraag ondersteunt. T.a.v. 
de inbreng van de bewoners denkt de 
voorbereidingscommissie aan een stukje 
zelfwerkzaamheid van de bewoners, in 
de vorm van hulp bij de plaatsing van de 
bomen en struiken.

Als voorwaarde om het terrein goed te 
kunnen inrichten, is een goede afvoer 
van het hemelwater nodig. De gemeente 
heeft toegezegd een goede drainage te 

zullen aanbrengen zodat we niet meer 
met natte voeten hoeven te lopen en de 
omwonenden wateroverlast ervaren bij 
veel regen.

Tenslotte zal het hondenpoepprobleem 
worden aangepakt. Ook hier vinden 
gesprekken met de gemeente over plaats.

De commissie wil er op koersen dat in 
januari 2018 de werkzaamheden kunnen 
starten.
We hopen rond april 2018 deze dan te 
kunnen afronden zodat het veldje daarna 
in gebruik kan worden genomen. We 
houden u op de hoogte van de voortgang. 

Op deze foto gemaakt in juni 1935 staan vijf Huizumer tuinders (gardeniers) waarvan 
op één na de namen bekend zijn. Achter links Wijtze Huizinga, daarnaast Jan Stelpstra. 
Voor v.l.n.r. onbekend, Marten Kuipers en Tjeerd Terpstra. Wie herkent de onbekende 
tuinder? Graag reacties naar husmaherne@gmail.com o.v.v. ´tuinder`.
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Expert Tromp
Schrans 104, Leeuwarden
(058) 2158000

Ervaar het 
voordeel van 
Expert Tromp!

Beste Service 
Persoonlijk Advies 
Vertrouwd Dichtbij 



Husma Herne Wijkjournaal - mei 2017 36

Intratuin Leeuwarden 
Tijnjedijk 5, 058-2888000
Donderdag en vrijdag koopavond
www.intratuin.nl

ieder 
seizoen
naar Intratuin 
Leeuwarden


