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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

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

   Appelflap 1.10 

 

   Grof volkoren, wit of tarwe,  
   3 voor 5.50  
 
 

   Zachte bollen, mix & match 
   2e zak ½ prijs 
 

    Koffie met gebak 3.- 

 

    Weekendtas 
    Een tas vol lekkers 8.95    Schrans 145, Leeuwarden 
          info@bakkerijschuurmans.nl 

    Gebak 5 halen 4 betalen    058-2159002 

Eindelijk is het dan zover. Lente. De 
temperaturen gaan omhoog, de zon krijgt 
meer kracht en laat zich steeds vaker 
zien. Warmterecord na warmterecord 
wordt regelmatig verbroken. Maar is 
dat wel zo goed voor onze aarde? In 
de afgelopen 130 jaar is het op onze 
aarde wereldwijd gezien 0,9°C warmer 
geworden. De laatste 30 jaar was 
waarschijnlijk de warmste periode in 1400 
jaar. 

Een paar kleine dingen wat we er zelf 
al als individu aan kunnen doen, zijn 
bijvoorbeeld: meer met het openbaar 
vervoer gaan, neem een korte douche in 
plaats van een bad (scheelt veel energie 
én water), let op sluimerverbruik (opladers 
na gebruik uit het stopcontact, lampen 
niet aan als het niet hoeft, en laat de 
kraan niet onnodig lopen). Zomaar een 
paar dingen wat we er zelf aan kunnen 
doen. En door gloeilampen te vervangen 
door ledlampen, helpen we niet alleen 
onze aarde maar door de besparing ook 
de eigen portemonnee. 

Verder wil ik even stilstaan bij een 
paar zaken waar we als bestuur de 
afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. 
Te beginnen bij onze jaarvergadering die 
werd gehouden op 24 april jl. Later in 
dit blad kom ik daar nog op terug, maar 
ook het ombouwen van het Abbingapark 
naar een ware buurtcamping staat op de 
planning. En natuurlijk niet te vergeten 
het Paaseieren zoeken dat we onlangs 
hebben gehad. 

In het algemeen heel veel leuke dingen 
die mij als vicevoorzitter energie geven. 
We doen het met z’n allen en voor ons 

allen. Al is het 
wel zo dat 
het bestuur 
net als onze 
samenleving een 
beetje aan het 
vergrijzen is. Daarom zijn we toch wel 
nieuwsgierig wat de jongere generatie 
bezig houdt. Laat het ons weten, kom van 
de bank en vertel ons hoe jij de wijk ziet 
en wat er beter kan. 

Wat ik als laatste nog wil benoemen 
is een presentatie in onze Dorpskerk. 
Daar vindt op 1 juni a.s. om 14 uur 
de manifestatie “Huzum: moai toch?” 
plaats. Tijdens deze middag wordt het 
geïllustreerde boek “Voetstappen door 
Huizum” gepresenteerd. Een prachtig 
boek over de historie van Huizum met 
onder andere een rondwandeling van 2 
uur door het uniek stukje Leeuwarden met 
als start- en eindpunt de Dorpskerk. Komt 
dus allen als u ook zo’n uniek boek wil 
bemachtigen.

Rest mij als vicevoorzitter een ieder weer 
veel leesplezier toe te wensen en tot de 
volgende keer. 

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Van de voorzitter
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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 het winterseizoen hebben we weer veel 
goede concerten en lezingen kunnen organiseren.
De zomermaanden zijn wat dat betreft een rustiger periode, maar 
in de zomermaanden doet de Dorpskerk Huizum wel weer mee aan 
‘Tsjerkepaad’.  
Diverse informatie over onze activiteiten kunt u vinden op 
https://www.dorpskerkhuizum.nl en/of https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum of 
in de gratis tweemaandelijkse 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.

‘Tsjerkepaad’ en een muzikale familievoorstelling op 20 oktober 2019

TSJERKEPAAD  2019
 
‘Tsjerkepaad 2019’ in onze provincie 
begint officieel op 6 juli 2019 maar 
door de Dorpskerk Huizum wordt de 
periode 15 juni tot en met 14 september 
aangehouden. Die periode is de 
Dorpskerk Huizum op de zatermiddagen 
weer open voor ‘Tsjerkepaad’.

U bent als bezoeker van onze 
oude - maar zeer fraaie - kerk op de 
zaterdagmiddagen tussen 13.30 en 17.00 
uur van harte welkom. Het thema van 
‘Tsjerkepaad’ is dit jaar ‘Kerk en kunst’.

Tijdens ‘Tsjerkepaad 2019’ kunt u in 
onze Dorpskerk ook de expositie van de 
Leeuwarder schilder Eddy Sikma, met 
als onderwerp ‘Landschap & Huizum’, 
bezichtigen. 
Bij de opening - op 15 juni - vertelt de 
schilder over zijn werk. 
Het Van Dam-orgel zal regelmatig worden 
bespeeld. 
Onze vrijwilligers zullen u graag een kopje 
koffie of thee aanbieden.
Gratis toegang.

FAMILIEVOORSTELLING 

Zondagmiddag 20 oktober 2019
‘Wie vliegt met ons mee?’
Muzikale familievoorstelling in de 
Dorpskerk Huizum.

Meer informatie over deze 
familievoorstelling op de poster hiernaast.

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum
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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 praktijk of ambulant via podotherapeut  26,00 
(vergoed door de meeste ziekenfondsen)

Diabeet zonder podotherapeut praktijk  22,50, ambulant     26,00 
(zelf betalen)

Reuma praktijk  22,50, ambulant     26,00

Basisbehandeling praktijk  21,50, ambulant     26,00

Notariskantoor

Leeuwarden
Postma

24 april jl. was het alweer zover. De 
jaarvergadering. 13 bewoners hebben de 
moeite genomen om hierbij aanwezig te zijn. 
Wat ons betreft hadden dat er best wel wat 
meer mogen zijn, aangezien er interessante 
onderwerpen zijn besproken. Voor de 
bewoners die er niet waren, zien we dat ook 
als een compliment dat wij als bestuur alles 
goed voor elkaar hebben. Want mocht iets niet 
goed zijn, of is er een probleem, dan had ons 
wijkgebouw waarschijnlijk wel vol geweest. 
We vonden het als bestuur wel erg jammer dat 
niemand van de Gemeente zich heeft laten 
zien of laten horen.

Onze voorzitter Johan ter Haar heeft de 
vergadering geopend, en legt uit dat onze wijk 
een organisatie en wijkpanel ineen is. Hierdoor 
kunnen we naar instanties slagvaardiger zijn 
en zijn er kortere lijntjes om zaken te regelen.

We hebben op deze avond aangegeven waar 
we als organisatie zoal mee bezig zijn en 
hebben de werkgroep die er voor gezorgd 
heeft dat het S-veld aan de Sierksmastraat na 
jaren eindelijk een speelgelegenheid is, in het 
zonnetje gezet.

Uiteraard zijn de financiën ook besproken aan 
de hand van het financieel jaarverslag. 

De kascommissie heeft de financiën 
goedgekeurd en ondanks dat sommige zaken 
wel eens hoger uitpakken dan verwacht, 
zijn wij gelukkig nog steeds een financieel 
gezonde organisatie.

Andere zaken die besproken zijn:
-  Snelheid sloepenroute
-  Vernieling walbeschoeiing
-  Parkeerproblematiek
-  Onze wijkvlag

De eerste twee zaken verdienen zeker 
aandacht en komen terug op onze reguliere 
vergadering. We moeten de Gemeente hier 
ook zeker van op de hoogte brengen.
De parkeerproblematiek staat al enige 
tijd op onze agenda en er worden diverse 
mogelijkheden onderzocht en gekeken naar 
oplossingen, waaronder een blauwe zone. 
En onze wijkvlag willen we laten drukken voor 
mensen die het leuk vinden. Hier meer over in 
deze wijkkrant.

We hebben als laatste een oproep gedaan 
of iemand een leuk idee heeft voor ons 
bestedingsdoel van 2019. Dus mocht u 
die ideeën hebben en u was niet op onze 
jaarvergadering, laat het ons dan vooral 
weten.

Jaarvergadering 2019 matig bezocht

Acceptgiro
In dit wijkblad zit weer de jaarlijkse acceptgiro, waarmee we hopen op een gulle 
vrijwillige bijdrage voor ons wijkwerk. De gemeentelijke subsidie wordt jaarlijks 
minder, waardoor het steeds moeilijker wordt om onze activiteiten uit te voeren, 
zoals Sinterklaasfeest, Pasen, Sint Maarten enz.

Ons bankrekeningnummer (IBAN) is:
NL80 INGB 000 290 52 82

Bij voorbaat dank!

Namens het bestuur,
Jelle Hoekema (penningmeester)
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      Voor dames en heren                 met en zonder afspraak
      Schrans 69, 8932 NB Leeuwarden, tel. 058-2887800

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

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

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

Zeventien kinderen in de leeftijd van nul 
tot acht jaar hebben zich super vermaakt 
in het Abbingapark. Ze hebben samen 
met Jellie de Paashaas naar eieren 
gezocht.

Met de Paashaas in het Abbingapark

S*A*V*E  T*H*E  D*A*T*E
 
Van 3 t/m 7 september staat onze 
wijk in het teken van het wijkfeest!
Volop vermaak voor jong en oud.
 
De flyer, met het programma, 
kunnen jullie weer in de brievenbus 
verwachten.
 
Wil jij wat betekenen tijdens ons 
wijkfeest?
Of heb je een leuk idee?
Laat het ons weten via Facebook: 
wijkfeest Huizumoost
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Wijkavond eindrapportage werkgroep 
“Parkeeroverlast Nee Huizum-Oost”

Door: Piet Brouwer.
Foto’s: F.M. Meulen van der Diever.

Op donderdag 11 april 
jl. heeft de werkgroep 
´Parkeeroverlast 
Nee´ Huizum-Oost 
in een drukbezochte 
bijeenkomst haar 

eindrapportage toegelicht. Naast vele 
wijkbewoners, wethouder Douwstra, 
waren er ook een aantal leden van 
de raadsfracties van de gemeente 
Leeuwarden aanwezig. 

De voorzitter van de werkgroep gaf 
aan dat wonen en werken in deze wijk 
sterk met elkaar verweven zijn. Dat 
de bedrijvigheid grote invloed heeft 
op de inwoners van Huizum-Oost. De 
toe- en uitstroom van het woon-werk 
autoverkeer en de daarmee gepaard 
gaande parkeeroverlast leidt tot grote 
onrust en frustratie in de wijk. Twee jaar 
geleden bundelde de wijk dit gevoel 
van onrust en ongenoegen en stelde de 
“Werkgroep parkeeroverlast Nee” in. Uit 
de cijfers van het CBS blijkt dat rond 1200 
geregistreerde motorvoertuigen in de wijk 
geregistreerd staan, evenveel 

als het aantal huishoudens. Uit de twee 
verkeersmetingen blijkt dat in de 
ochtendspits meer verkeer de wijk in 
gaat dan eruit. In de avondspits is deze 
beweging juist andersom. Buiten de 
vakantieperiodes is het veel drukker dan 
tijdens vakanties. 

Conclusie en reactie wethouder

De werkgroep komt in haar 
eindrapportage tot de conclusie dat 
naast het structureel blijven praten met 
de omliggende bedrijven, de invoering 
van de blauwe zone met een maximale 
parkeerduur van één uur, de oplossing is 
tegen de parkeer- en verkeersoverlast. 
Daarnaast moet op structurele basis de 
blauwe zone worden gehandhaafd. 

Wethouder Friso Douwstra nam namens 
het college het rapport in ontvangst. Hij 
sprak daarbij lovende woorden over de 
aanpak en resultaten van de werkgroep. 
De wethouder zei toe dat parkeren op het 
Sixmaplein aantrekkelijker gemaakt zal 
worden voor de omliggende bedrijven. 
Deze moeten het Sixmaplein als overloop 
van hun eigen parkeerterreinen gaan 
gebruiken om zo de wijk te ontlasten. 

Werkgroep Parkeeroverlast NEE! Op woensdag 24 april jl. is de werkgroep 
bij de wethouder Douwstra langs geweest 
voor een inhoudelijke reactie. Die gaf aan 
dat de eindconclusie van de werkgroep 
grotendeel wordt overgenomen dan wel 
nadere studie behoeft. De wethouder 
zal in de week van 6 mei-12 mei de 
werkgroep in een brief laten weten wat 
de definitieve beslissing is o.a. over de 
maximale parkeertijd.

Procedure aanvraag blauwe zone

De werkgroep heeft inmiddels een 
officiële aanvraag met motivering voor het 
instellen van de blauwe zone verzonden. 
De gemeente zal daarna de enquête 
aan alle wijkbewoners van Huizum-Oost 
zenden. De bewoners kunnen in de 
enquête aangeven of ze voor of tegen 
invoering van blauwe zone zijn. De 
ingevulde enquête kan daarna kosteloos 
in de bijgesloten retourenvelop retour 
gezonden worden naar de gemeente. 

Indien er voldoende respondenten zijn
die de enquête hebben ingevuld, zullen 
de uitkomsten worden verwerkt.  
Inzichtelijk wordt gemaakt in welke 
straten de meerderheid voor invoering 
van blauwe zone is. De gemeente doet 
op basis van deze uitkomsten een 
voorstel aan de werkgroep. Het voorstel 
dient door de werkgroep gedeeld te 
worden met alle bewoners van de wijk. 
Nadat de bewoners akkoord zijn gegaan 
met dit voorstel, stelt de gemeente het 
verkeersbesluit op. Dit besluit verschijnt 
dan in het weekblad ”Huis aan huis”. 
Hierop kan dan alsnog bezwaar gemaakt 
worden indien er bewoners zijn die het 
er alsnog niet mee eens zijn. Zodra het 
verkeersbesluit ter inzage heeft gelegen 
en eventuele bezwaren zijn behandeld 
en verwerkt, maakt de gemeente een 

uitvoeringstekening van het blauwezone- 
gebied. Vervolgens stelt de gemeente een 
aannemer aan voor het aanleggen van de 
blauwe strepen in het blauwezonegebied.

Blauwe zone vergunningen voor 
bedrijven

Bedrijven komen in aanmerking voor een 
parkeerontheffing waarbij parkeerplaatsen 
op eigen terrein in mindering worden 
gebracht. Dat geldt overigens ook voor 
bewoners. Het college van B&W kan 
nadere regels stellen voor verlening van 
een parkeerontheffing voor een bedrijf of 
beroepsbeoefenaar. Het kan hierbij gaan 
om een gebouw waar meerdere bedrijven 
in zijn gevestigd. Het college kan dan 
bijvoorbeeld een maximum stellen aan het 
aantal uit te geven parkeerontheffingen 
voor het hele gebouw. 

Heeft u nog vragen na lezing van dit 
artikel, dan graag reageren via e-mail: 
parkeeroverlastnee@gmail.com

Een bewoner van de Huizumerlaan heeft 
zelf een oplossing gevonden voor de 
parkeerproblematiek in zijn straat...
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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

DE LEUKSTE KINDEROPVANG 

BIJ U IN DE BUURT!

Vandaag de stadse strijd der 
klaverjasverenigingen met dit jaar 
vijf deelnemers met ieder acht 
afgevaardigden. De ‘crème de la crème’ 
van de verenigingen had zich in Huizum 
verzameld. Winnaar van vorig jaar - dus 
organisator - ‘Husma Herne’ had de 
zaken uitstekend voor elkaar. 

Op de foto reikt voorzitter Johan de 
wisselbokaal uit aan Liesbeth van 
wijkvereniging ‘Gerard Dou’ die winnaar 
werd met een totaal van maar liefst 50916 
punten. Dankzij het excel programma 
van Jouke gingen de doorrekeningen 
supersnel. 2e werd ‘de Vluchtheuvel 
(48936), 3e Husma Herne (48256), 4e 

St Josepf - beter bekend als ‘ut Spoor’ 
(47182) en 5e ‘de Blokkendoos (46590).

Maar er werd vooral gezellig en goed 
geklaverjast. Niet met het mes op tafel 
maar wel met de wil om te winnen. 
Barman Marcel zorgde ervoor dat alles 
- aan beide zijden van de bar - goed 
verliep, onder het kaarten kwam hij 
regelmatig lang met de meest lekkere 
hapjes, zoals altijd bij deze vereniging 
uitstekend verzorgd door Rika en Greetje. 
Beide dames hadden ook de algehele 
organisatie op zich genomen. Hulde! 

Uiteraard was er ook een individuele 
eindstand, 10 tafels, 10 prijzen... zo hoort 
dat. Winnaar werd Hilbrand (7378, Gerard 
Dou). Wordt vervolgd (in 2020). 

Mooi fut weest :-)

Stadse strijd klaverjassers beslecht
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Tijdens de jaarvergadering bleek uit 
een opmerking vanuit de zaal dat er 
speciaal voor een project in onze wijk een 
Huizumer vlag is besteld. Op deze avond 
zijn we er achter gekomen dat er toch wel 
meer mensen zijn die deze vlag graag 
willen hebben.

Het betreft een gevelvlag met de afmeting 
100x150 cm. 
De vlag zal zo als het nu staat ongeveer  
€ 25,00 kosten. 

Hieronder een stukje geschiedenis over 
ons wapen en de Huizumer vlag.

Het dorp Huizum heeft lange tijd het 
grietenijhuis (gemeentehuis) van 
Leeuwarderadeel gehad en was daarmee 
de bestuursplaats van genoemde 
gemeente. Dit geeft het heraldische 
recht om een leid(bestuurs)-ster in het 
wapen te voeren; hier in de kleuren 
van rood-op-wit van Oostergo. Het 
wapengeheel is een uittreksel van het 
wapen van Leeuwarderadeel, in blauw-
en-zilver met een uitkomende halve 
gouden leeuw van zowel Leeuwarden als 
Leeuwarderadeel en daaronder nog een 
paar groene klavers voor dit greide- en 

tuindersdorp uit het oude grietenijwapen 
van Leeuwarderadeel. De doorsnijding 
van het schild is golvend, omdat dit dorp 
doorsneden alsook omgeven wordt door 
bochtige wateren zoals de Potmarge en 
Wirdumervaart.

De vlag van Huizum is vierbanig 
als broertje van de oude stadsvlag 
van Leeuwarden in de kleuren van 
Leeuwarderadeel, blauw-wit, met in de 
top de rode leid-ster. 

Bron: Sietse Nagel 
 ‘Tusken Potmarge en Jokse’ van de 
 Stúdzjerûnte it Sudertrimdiel

Als er iemand is die graag in het bezit 
wil komen van deze vlag, verzoeken 
wij in een kort briefje de naam, adres, 
e-mail en telefoonnummer te vermelden 
en te deponeren in onze brievenbus van 
ons wijkgebouw aan de Huizumerlaan 
146A in Leeuwarden. Wij kunnen dan 
inventariseren hoeveel vlaggen er besteld 
moeten worden. 

De Huizumer vlag nu hier te bestellen

Op zaterdag 1 juni vindt de feestelijke 
presentatie plaats van het rijk 
geïllustreerde boek Voetstappen door 
Huizum. Dat boek van ca. 80 blz. gaat 
over de historie van Huizum en voorziet 
o.a. in een rondwandeling van 2 uur 
door dit uniek stukje Leeuwarden met 
de Dorpskerk als start- en eindpunt. Het 
boek bevat vele tientallen interessante 
kleurenfoto’s. 

Voor zowel Huizumers als oud-
Huizumers wordt de manifestatie 
‘Huzum: moai toch?’ georganiseerd 
die op zaterdag 1 juni om 14:00 u. 
begint. 

De redactieleden Leendert Plaisier en 
Peter de Haan geven een toelichting, 
singer-songwriter Piet Kok zingt twee 
liedjes over Huizum, oud-Tivoli-uitbater 
Arie van der Wal wordt geïnterviewd, 
Geart de Vries (directeur Historisch 
Centrum Leeuwarden) houdt een praatje 
en het eerste exemplaar van het boek 
wordt aangeboden aan Johan ter Haar, 
voorzitter van de Stichting Wijkorganisatie 
Huzum. 

Na afloop kunt u het boek aanschaffen, 
een feestelijk glaasje drinken, een 
rondleiding in en om de kerk krijgen 
of een rondwandeling in de omgeving 
maken onder leiding van een gids. En....  
we hopen ook nog op een bijzondere 
surprise....  Kortom: dit wordt een uniek 
Huizumer gebeuren!

Het boek gaat slechts € 7,50 kosten en is 
een ‘must’ voor alle Huizumers en oud-

Huizumers. Daarnaast is het een leuk 
verjaardagscadeautje voor mensen die in 
deze buurt zijn opgegroeid. Na 1 juni is 
het vanaf de 15e juni op zaterdagmiddag 
in de Dorpskerk te koop.

1 juni valt in het Hemelvaartweekend 
maar deze manifestatie is echt de moeite 
waard om mee te maken. 

Noteer dus 1 juni, 14:00 u. in uw 
agenda en zegt het voort aan mensen 
in uw omgeving die iets met ‘Huizum’ 
hebben!!

Manifestatie ‘Huzum: moai toch?’
in de Dorpskerk van Huizum
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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

Van 26 t/m 28 juli wordt het Abbingapark te Huizum omgetoverd tot driedaagse camping 
met als doel: het creëren van duurzame ontmoetingen tussen de bewoners die Huizum-Oost 

en Huizum-Dorp rijk zijn. Daarnaast biedt De Buurtcamping een vakantiemoment aan 
mensen die door omstandigheden niet op vakantie kunnen. 

Het park blijft open voor andere nieuwsgierige Leeuwarders die niet op de camping 
overnachten. Zij zijn overdag welkom om deel te nemen aan de activiteiten die zullen 

plaatsvinden. 
 

Help jij mee dit evenement van de grond te 

krijgen door een donatie te doen? Dan staat daar 

per bedrag een leuke beloning tegenover! 

Voor meer informatie en doneren: 

www.voorleeuwarden.nl/de-buurtcamping-

leeuwarden 

Via crowdfunding hoopt De Buurtcamping 

Leeuwarden minimaal 5.000 euro op te halen 

voor onder andere de activiteiten die zullen 

plaatsvinden op de camping en de financiering 

van een centrale tent. Is dit bedrag gehaald, dan 

is de kans op hulp van fondsen en organisaties 

vele malen groter en gaat de camping zeker 

weten door! 

Enthousiast over het idee? 

We kunnen je hulp goed gebruiken. 

Help mee en doneer om van 

De Buurtcamping een succes te maken!

CROWDFUNDING 
DE BUURTCAMPING LEEUWARDEN

15 mei tot 15 juni
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Vogels in de wijk
Spreeuw (Stúrnus vulgāris).
Streeknamen: Panlijster, Spraan, Sprotter, 
Staring, Protter (Frl).  

De Spreeuw is een zeer algemene vogel. 
In het najaar is zijn verenkleed bedekt 
met talrijke stippen. In de loop van de 
winter slijten de veren echter, waardoor 
het verenkleed in de zomer geheel zwart 
is en een groene of paarse glans heeft. 
De spreeuw kan verward worden met 
de merel. Maar naast het verschil in 
verenkleed, ze heeft veren met bruine 
randen en lichte vlekjes aan de punten, is 
de spreeuw ook te onderscheiden  door 
de kortere staart en de spitste driehoekige 
vleugels. Ook is de vlucht veel sneller met 
glijpauzes. 

Een zingende spreeuw straalt een en al 
plezier en levenslust uit, die nauwkeurig 
allerlei geluiden nabootst. Alleen de 
langgerekte fluittonen (van hoog naar laag 
en van laag naar hoog) afgewisseld met 
korte of knarsende geluiden, waarbij ze 
met hangende vleugels, “de maat slaan” 
zijn niet nagebootst. Ze voelt zich overal 
thuis, uitgezonderd dichte bossen. Ook 
in de stad dicht bij mensen. Voorwaarde 
is dat er grasveldjes aanwezig zijn. Het 

groepsinstinct is sterk ontwikkeld. Na 
de broedtijd, maar ook al gedurende de 
periode, dat de jongen gevoerd worden, 
trekken ze tegen zonsondergang naar 
de gezamenlijke slaapplaatsen in bosjes 
en rietvelden. Dan vormen zich de zgn. 
spreeuwenwolken (troepen van meer dan 
1000 spreeuwen). Ze trekken in groten 
getale door in sept.-november en in 
februari-maart. Als holenbroeder broedt 
ze voornamelijk 
onder dakpannen 
(Panlijster), maar 
ook in alle mogelijke 
gaten en holen, 
klimop, nestkasten 
of een speeuwenpot. 
Ze zoekt in de 
broedtijd in het 
veld heel druk (met 
een schommelde 
gang) naar 
insecten en vooral 
muggenlarven, die ze bij massa’s 
verorbert. Aan de kust eet ze ook 
garnalen, kleine visjes e.d.  Op de 
voedertafel vindt de spreeuw als alleseter 
altijd wel iets van zijn gading. Ook 
een overrijpe appel of peer wordt zeer 
gewaardeerd.

TIPS en TOPS 
van de Vogelbescherming
                                                                                           
Beleef de Lente livestreams en volg nu 
verschillende vogels

Beleef de Lente en kijk live hoe vogels 
broeden, eieren uitkomen en kuikens 
opgroeien! Blijf op de hoogte van 
alles wat gebeurt in het nest van de 
broedvogels. 
https://www.vogelbescherming.nl/
beleefdelente

Welke vogel ben jij?  Doe de test!

Je ontvangt een persoonlijke video die 
je vertelt welke vogel je bent. Bovendien 
krijg je daarna (twee)wekelijks de mooiste 
videomomenten en ander nieuws in 
je mail. Meld je dus nu aan voor de 
nieuwsbrief! Je ontvangt een persoonlijke 
video welke vogel jij bent. Ga naar de 
website van de vogelbescherming.
 https://www.vogelbescherming.nl/
beleefdelente 

Tuininrichting

Vogels maken graag gebruik van tuinen. 
Iedereen kan vogels daarbij helpen, 
ook als je een balkon hebt of een kleine 
stadstuin.

Vogelbescherming heeft veel praktische 
tips om uw tuin vogelvriendelijk te 
maken op een rij gezet: tuininspiratie, 
tuinonderhoud, vogelvriendelijke 
beplanting of populaire bessenstruiken bij 
vogels.

Komt u er niet uit? Schakel dan een van 
onze Tuinvogelconsulenten in voor een 
persoonlijk tuinadvies. 
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-
tuin/tuininrichting

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

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



Husma Herne Wijkjournaal - mei 2019 Husma Herne Wijkjournaal - mei 2019 2322

wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

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

Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 
in onze winkel

Altijd een 
scherpe 
hypotheekrente
door meerdere aanbieders
Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 

gratis
oriëntatie-

gesprek

Leeuwarden, Schrans 67
Franeker, Voorstraat 58
Sneek, Grootzand 12

Bomen en struiken in de wijk
Meidoorn (Crataegus) is een geslacht uit 
de rozenfamilie (Rosaceae).
Hij wordt ook wel Haagdoorn of 
Steendoorn genoemd.

Het zijn struiken die van nature 
voorkomen in Noord-Amerika en Europa.
Hij wordt veel gebruikt voor hagen en in 
parken. In de Middeleeuwen werd hij ook 
gebruikt om medicijnen te maken.

De fotos zijn gemaakt tussen ‘Huizum-
Dorp en de Potmarge.

Ook is er een mooie rozerode variant.
Hij komt ook voor als boom die wel 10 
meter hoog kan worden.

J.K.
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Speelplantsoen Sierksmastraat gereed
Door Piet Brouwer

Begin april dit jaar zijn de laatste 
werkzaamheden afgerond voor de 
herinrichting van het plantsoen aan de 
Sierksmastraat. Wat in de loop van de 
jaren een gedegradeerd grasveld was 
geworden met veel wateroverlast en als 
illegale hondenuitlaatplek werd gebruikt, 
is nu weer een prachtig speelplantsoen.
In 2016 op de jaarvergadering van de 
stichting “Wijkorganisatie Huzum” waren 
een aantal bewoners het goed zat dat 
het plantsoen aan de Sierksmastraat er 
zo verwaarloosd bij lag. In regenperiodes 
bleef er langdurig veel water op het veldje 
staan. Hierdoor kon het niet goed gebruikt 
worden als speelplantsoen.

In 2017 is een werkgroep samengesteld, 
bestaande uit Joram Plantenga, Harm 
van Eyck en Piet Brouwer. Aan de 
wijkbewoners is gevraagd wat er nu 
met dat veldje moest gebeuren. Dit 
leverde een ontwerp-inrichtingsplan op. 
Nadat de wijkbewoners hun fiat hadden 
gegeven aan het plan en de gemeente 
eveneens zijn goedkeuring gaf, is het 
benodigde budget opgehaald bij diverse 
sponsoren en de wijkstichting. In 2018 
konden de werkzaamheden dan eindelijk 
beginnen. Het gehele veldje is opnieuw 
geëgaliseerd en voorzien van drainage 

en een speel- en voetpad van asfalt. Dit 
was een klus die behoorlijk tegenviel. 
In de grond van het veldje zat veel puin 
van wat ooit de vorige wijk was geweest. 
Dit puin moest eerst uitgegraven en 
afgevoerd worden. Dit was financieel een 
behoorlijke tegenvaller. Daarna zijn er 
13 bomen, diverse struiken en bloemen 
en een prachtig rozenperk aangelegd. 
Centraal in het midden van het veldje is 
een afgeschermd deel d.m.v. hagen voor 
de allerkleinsten ingericht om te spelen. 

Als alles straks in volle bloei staat is 
het een veelkleurig geheel waar we 
trots op mogen zijn. We bedanken al 
onze sponsoren, het Mienskipfonds, 
Het Nieuwe Burgerweeshuis, Stichting 
Wijkorganisatie Huzum, het Old 
Burgerweeshuis en My Backyard 
landschapsarchitectuur, die het project 
financieel en inhoudelijk mogelijk 
hebben gemaakt. De uitvoering van 
het gehele project is gedaan door 
Elverdink Hoveniers in nauw contact met 
My Backyard landschapsarchitectuur. 
Het speelplantsoen is tevens ingericht 
als sociale ontmoetingsplek voor de 
wijkbewoners waar activiteiten door de 
buurt georganiseerd kunnen plaatsvinden. 
Er is weer een representatieve en fijne 
verblijfs- en ontmoetingsplek.

In 2016 is door de Tuinvogelconsulenten 
van Leeuwarden een oproep gedaan aan 
alle bewoners van de Verlengde Schrans 
mee te doen aan een project waarbij 100 
boomspiegels worden geadopteerd en 
beplant kunnen worden. Het bleek dat 
hiervoor  te weinig belangstelling was. 
Er is daarna wel een klein proefproject 
van vier boomspiegels aangevraagd voor 
de huisnummers 113 tot en met 123. Dit 
project is in het voorjaar 2018 uitgebreid 
met nog zeven boomspiegels voor de 
flatgebouwen Lindeboom en de Weeme. De 
boomspiegels zijn beplant en ingezaaid met 
een bloemrijk mengsel. 

De afgelopen winter, maar ook nu in het 
voorjaar en na de regen ziet het er heel 
mooi en verzorgd uit. Het straatbeeld oogt 
vriendelijk en passanten maken vaak een 
praatje als we met de verzorging bezig zijn. 
Ook worden de boomspiegels vrijwel niet 
meer als hondenuitlaatplaats gebruikt. 

Door het boomspiegelproject is in onze 
buurt een basis gelegd voor leuke 
contacten met buurtbewoners, wandelaars 
en fietsers. Het groen is niet alleen goed 

voor de gezondheid van mensen en dieren, 
maar kan zo ook mensen meer verbinden 
en een buurt mooier en socialer maken. 

Wilt u ook zo’n actie ondernemen? 
Meldt u aan voor informatie en 
ondersteuning. Ons e-mailadres is: 
(veldehoning@outlook.com).

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

Bloemrijke boomspiegels Verlengde Schrans

 

Bingo seizoen 2019/2020 

Welkom in wijkgebouw Husma Herne op: 

Donderdag 5 september (wijkfeest) 

Vrijdag 18 oktober 

Vrijdag 15 november 

Vrijdag 20 december 

Vrijdag 18januari 

Vrijdag 21 februari 

Vrijdag 20 maart 

Vrijdag 17 april 

Zaal open 19:30 uur. Minimale leeftijd 16 jaar. 

Tot dan! Hartelijke groet, Marijke en Greta 
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Voor de kinderen

Een leuke zomerknutsel voor als het 
een dagje iets minder mooi weer is en 
je niet lekker kunt buiten spelen. Of 
een leuke zomerknutsel voor als je je 
verveelt en je zin hebt in knutselen. 
Knutsel zelf je eigen zomerse slippers.

Teken de omtrek van je voeten op een 
vel papier en knip ze uit. Versier je 
slippers met verf, wasco, stift, potlood, 
glitter, stickers, maak er wat moois 
van. Lijm twee strookjes papier op je 
slippers om ze af te maken.

Maak een mooie achtergrond om je 
slippers op te plakken. Je kunt de 
achtergrond versieren met wasco. Ga 
er daarna overheen met een watje 
met ecoline. Leg van te voren wel een 
oude krant onder je vel papier, zodat 
de ecoline niet of de tafel komt. Kijk 
uit met de ecoline voor je kleding. Je 
kunt de achtergrond van de slippers 
ook verven. Je kunt de achtergrond ook 
insmeren met lijm en er dan een laagje 
zand overheen strooien.

Als de achtergrond droog is kun je je 
slippers erop plakken.
Geef je zomerse kunstwerk een mooi 
plekje aan de muur.

Benodigdheden:papier
ecoline
wasco
lijm
schaar
watjes
krant

In de zomer gaan de boten weer het 
water op. Knutsel je eigen boot van 2 
vouwblaadjes. Leuk om te knutselen als 
je je verveelt, of op een regenachtige 
zomerdag.

Vouw een groot vouwblaadje 
dubbel tot een driehoek, dit 
wordt je boot en vouw een 
klein vouwblaadje dubbel 
tot een driehoek, dit wordt 
je zeil van de boot.

Plak je boot op en plak je 
zeil op, let op, je zeil plak 
je een klein stukje onder 
de boot. Nu kun je nog 

een poppetje knippen van 
papier en op je boot plakken.

Je kunt nog een zon en wolkjes bij je 
boot plakken, of vissen in het water, 
een anker, bedenk maar wat leuks. Je 
kun er natuurlijk ook iets bij tekenen 
of verven!

Knutselspullengrote 
vouwblaadjeskleine 
vouwblaadjeslijm
gekleurd papierstift

schaar

Einde aan wasserijhistorie van Huizum

Met de verkoop van de panden aan 
de noordkant van de Tijnjedijk-hoek 
Drachtsterweg door Rentokill Initial is 
er een einde gekomen aan een rijke 
wasserijhistorie in Huizum. Begin 
vorige eeuw kampte de linnenblekerij 
van Ate Andries Dam aan de Tijnjedijk 
met ruimtegebrek en werd de wasserij 
aan de overkant overgenomen van de 
familie Meulenbildt. Door verdergaande 
mechanisatie ontstond de Stoomwasch & 
Strijkinrichting ,,De Hoop’’. De wasserij 

werd voortgezet door de broers Andries 
en Sijmon, de naam werd ‘Stoom-

wasscherij ,,De Hoop’’ Fa. A. Dam Azn.’ 
Omdat het bedrijf geen opvolgers had 
werd het bedrijf in 1966 verkocht aan 

de firma Hokatex. De naam werd nu 
Dam-Hokatex. Na een uitbreiding in 
1971 verdween de naam Dam uit de 
naam en werd er gefuseerd met Initial, 
een dochterbedrijf van het Amerikaanse 
Rentokill Initial, dat de wasserij in 2013 
sloot en het pand alleen nog gebruikte 
voor opslag en distributie. Naar verluidt 
gaat de nieuwe eigenaar van het pand 
de fabrieksruimten verbouwen tot te 
verhuren opslagunits.

(Foto: S. Grijpstra)

Stoomwasscherij �DE HOOP
Fa A Dam Azn

HUIZUM-LEE�WAEDEN DOKKUM 
T«njed«k 17�19 Oostersingel 

Tel 5789 (b g ff 4621 Tel 29

Qnze wasscherijen garandeeren U ook in dezen tyd

een goede waschbehandeling Vraagt inlichtingen

De Moderne Stoom-Wasscherij �DE HOOF
HUIZUM bij Leeuwarden - Telef 1472
behandelt Uwe WASCHGOEDEREN volgens de eischen

der Hygiºne Zijt gij hiervan zeker wanneer gij Uwe
wasch aan een tweede rangs inrichting geeft ??

HYGI¸NE it een EERSTE VEREISCHTE Laat om
voor U wasschen - Vraagt onze tarieven in

vergelijking met andere inrichtingen zijn wij ni et duur

Aanbevelend A DAM AZfl
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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

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

 

www.cgkleeuwarden.nl

Huizumerlaan 102, Leeuwarden

Hart voor God en hart voor mensen, dat is waar wij voor staan. 
Want een kerk ben je samen. Voel je welkom om onze diensten 
of andere activiteiten te bezoeken. 

Op zondag is er om 09.30 en 17.00 uur een dienst. Meer 
informatie over de Bethelkerk is te vinden op cgkleeuwarden.nl 
of op fb.com/cgkleeuwarden.
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Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
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Voorzitter  Johan ter Haar 058-2880489 
Penningmeester Jelle Hoekema 058-2890507 
Secretaris Sandra Eyzenga 058-2121171 
Zaalverhuur Rika Kooistra 06-55138689 

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

Alarmcentrale politie 0900-8844
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Plaatsing van een artikel is altijd onder 
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Husma Herne Wijkjournaal 
is een uitgave van 
Stichting Wijkorganisatie Huzum

Husma Herne Wijkjournaal

Colofon

Expert Tromp
Schrans 104, Leeuwarden, (058) 2158000

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

ieder 
seizoen
naar Intratuin 
Leeuwarden


