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Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

Tevens
pedicure

voor 
diabetische 

en 
reumatische

voet

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

• machines
• borstelwaren
• verfwaren
• ijzerwaren
• gereedschap
• touwwerk
• hang- en sluitwerk
• sleutelspecialist
• slijpservice
• ladders
• regentonnen
• installatiemeteriaal

merken: Festool
Makita - DeWalt
Koopmans - Altrex

Uw advertentie in dit blad? 
Dat kan!

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost

en volledig in kleur!
Voor informatie:

husmaherne@gmail.com

Van de voorzitter
Beste wijkbewoners, 
 
De dagen worden inmiddels weer korter; 
althans de duur dat we mogen genieten 
van het daglicht. En dat betekent 
tegelijkertijd dat we als wijkorganisatie 
weer starten met de activiteiten in ons 
mooie buurthuis. “Eindelijk” is hier wel 
op zijn plaats, na een lange periode van 
stilte gezien de wereldproblematiek van 
de afgelopen 2,5 jaar. We hebben dan ook 
de afgelopen maanden niet stilgezeten als 
wijkorganisatie. Een aantal onderwerpen 
licht ik daarom graag in dit voorwoord even 
toe.  
 
Sinds deze zomer heeft de wijkorganisatie 
een nieuwe website en ook een nieuwe 
herkenbare domeinnaam: 
www.huizum-oost.nl . We willen met deze 
vernieuwde website toegankelijker worden 
voor onze buurtbewoners. Denk hierbij aan 
de mogelijkheden om een budget aan te 
vragen voor het verbeteren van onze wijk; 
maar bijvoorbeeld ook om u te informeren 
over activiteiten in de wijk, of projecten waar 
we bijvoorbeeld samen met de gemeente 
aan werken. Ook hebben we onlangs 
als wijkorganisatie een promotietour 
gehouden. Op deze zaterdag in september 
hebben we meerdere locaties in de wijk 
aangedaan en zijn we met buurtbewoners 
het gesprek aangegaan hoe we onze wijk 
nog leefbaarder kunnen maken en op 
welke manier we meer voor elkaar als buurt 
kunnen betekenen. Dank voor deze mooie 
gesprekken; we hebben hier veel reacties 
op mogen ontvangen en zullen de komende 
periode gebruiken om hier invulling aan te 
gaan geven. Meer hierover verder in deze 
uitgave. 
 
Ook zijn we de afgelopen periode, samen 
met het MCL en het Writer’s Block 
(productiehuis voor street-art), bezig 
geweest met de voorbereidingen voor het 
aanbrengen van een muurschildering op 

de Dunantflat aan 
de Borniastraat. 
In de vorige editie 
van het wijkjournaal 
hebben we een 
oproep geplaatst 
voor het aanleveren 
van thema’s. Een Ialiaanse kunstenaar 
genaamd Millo is vervolgens met deze 
thema’s aan de slag gegaan en heeft twee 
schetsen gemaakt, waarbij ons wijkdeel 
Bornia via onze website een voorkeur 
heeft weten uit te spreken. Het kunstwerk 
zal worden onthuld op 27 oktober in de 
Borniastraat. Op onze website vindt u meer 
details over deze feestelijke onthulling. U 
bent van harte welkom! 
 
Onderwerpen waar we met de gemeente 
van gedachten over wisselen zijn onder 
meer de herinrichting van de Huizumerlaan 
en Tijnjedyk. We hebben de gemeente 
uitgenodigd de plannen binnenkort toe te 
lichten en de dialoog met wijkbewoners 
aan te gaan omtrent deze plannen. Meer 
informatie volgt, en we houden u uiteraard 
ook op de hoogte via onze website. 
 
Graag wil ik nog afsluiten met een 
terugkerende oproep. Ik heb onlangs de 
wijkorganisatie mogen versterken, en vind 
het een eer om samen met de mede-leden 
ons in te mogen zetten voor onze mooie 
wijk. We vinden echter in onze huidige 
samenstelling niet de weerspiegeling van 
de wijk terug die we graag ambiëren en 
zouden ons graag willen versterken met 
een secretaris, een website-redacteur 
of algemeen lid. Mocht u, (of jij ;)) het 
leuk vinden samen met ons de wijk (nog) 
leefbaarder te maken, of graag mee te 
willen denken over impactvolle projecten: 
we maken graag (vrijblijvend) kennis. 
 
Hartelijke groet, 
Koos Kaspers 
voorzitter@huizum-oost.nl 
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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?
De komende maanden zijn er in de Dorpskerk weer mooie 
evenementen. De informatie hierover is kort gehouden maar 
uitgebreide informatie kunt u vinden op onze website https://
www.dorpskerkhuizum.nl en/of https://www.facebook.com/
dorpskerkhuizum of in de - gratis - tweemaandelijkse nieuwsbrief.
Meer dan 1000 abonnees ontvangen onze (gratis) digitale 
nieuwsbrief. Deze kan worden aangevraagd door een berichtje te 
sturen naar het e-mailadres van onze secretaris dorpskerkhuizum@gmail.com. Zodra 
er weer een nieuwsbrief uitkomt krijgt u een mailbericht met daarin een link waarmee u 
heel gemakkelijk de nieuwsbrief - op de website van de Dorpskerk - kunt lezen. Op de 
website is ook andere interessante informatie over de Dorpskerk vinden.

Vrijdag 21 oktober 2022 (17.00-18.00 u.):
Concert van het Ensemble Rossignol 
(in de serie Muziek+)
Het Ensemble Rossignol bestaat uit Alice 
Gort-Switynk (klassiek zang / sopraan 
en blokfluiten) en Elly van Munster, 
(chitarronne en romantisch gitaar). 
Het Ensemble Rossignol dankt haar naam 
aan het eerste concert wat zij gaven, 
met als thema: de virtuoze zang van het 
Engels Nachtegaeltje. Hun virtuositeit, 
verfijnde, speelse, inspirerende en 
muzikale spel doen denken aan de zang 
van de nachtegaal. 
Ensemble Rossignol treedt sinds 1998 
regelmatig op door heel Nederland, met 
zeer gevarieerde concertprogramma’s. Zij 
brachten al vier CD’s uit. 
Vrijwillige bijdrage.

Zondag 23 oktober 2022 (15.00 uur):
Joint String Friends (JSF): Folkmusic – 
Fun – Good times
Een groep zeer ervaren muzikanten, die 
van ieder concert een feestje weet te 
maken. Zo zou je Joint String Friends 
(JSF) uit Leeuwarden het best kunnen 
omschrijven. 
Deze vier bevriende multi-
instrumentalisten van verschillende 
generaties – van babyboomer tot 
millennial - brengen een breed palet 
aan muzikale stijlen, met de nadruk 
op Keltische folk. Gevoelige ballads, 
robuuste folksongs, swingende jigs en 
reels plus Oost-Europese (dans)muziek, 
het prijkt allemaal op het muzikale JSF-
menu. 
De ‘Friends’, die allemaal meerdere 
instrumenten bespelen, maken ook 
uitstapjes naar americana en akoestische 
popmuziek. Kortom, wereldmuziek in al 
zijn diversiteit. 
De formatie Joint String Friends, die in 
2008 is opgericht, bestaat uit Menno 
Schilstra (zang, gitaar, basgitaar, 
mondharmonica, whistles, percussie), 
Sèbastian Meijer (viool, altviool, zang, 
percussie), Sicko Hoogterp (gitaar, 
mandoline, Irish bouzouki, basgitaar, 

spoons, zang) en Tuaq Pijlman (cajon, 
bodhran, percussie, zang). 
De toegangsprijs is €  12,50; voor 
kinderen t/m 12 jaar € 2,50. 
Toegangskaarten kunnen van tevoren 
digitaal worden aangeschaft bij het 
Ticketkantoor via de link:  https://www.
ticketkantoor.nl/shop/jointstring .
Reserveer op tijd!

Woensdag 2 november (19.30- 20.30 u.):
'Allerzielen' in de Dorpskerk Huizum
De Dorpskerk Huizum besteedt dit jaar 
opnieuw aandacht aan ‘Allerzielen’. 
Een uur van gedenken met kaarslicht, 
harpmuziek, stilte en poëzie . 
Voor allen die in verbondenheid stil 
willen staan bij de geliefden die hun zijn 
ontvallen.
Voor wie het wil is er na afloop koffie of 
thee. De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Vrijdag 4 november (17.00-18.00 u.):
Concert ‘BACH!’ door Simon Bouma 
(orgel) en Judith Oost (cello)
‘BACH!’ is een ontmoeting tussen 
twee instrumenten waarvoor Bach’s 
composities van onschatbare waarde zijn: 
de cello en het orgel.
De beide instrumenten gaan in het 
concert met elkaar in dialoog en vertellen 
samen een muzikaal verhaal waarin de 
wereldlijke en geestelijke muziek van 
Johann Sebastian Bach naast elkaar 
klinkt.
Er worden orgelkoralen gespeeld in een 
bewerking voor cello en orgel, delen uit 
de sonates voor gamba en klavichord (op 
cello en orgel), delen uit de solosuites 
voor cello en preludes en fuga’s voor 
orgelsolo, waaronder de indrukwekkende 
prelude en fuga in Es groot uit de ‘Duitse 
Orgelmis’ van Bach.
Vrijwillige bijdrage.

Vrijdag 18 november (17.00-18.00 uur):
Concert van het strijkkwartet 'Regina 
Forte' (in de serie Muziek+)
Strijkkwartet Regina Forte is ontstaan in 
Friesland in 2014 vanuit een gezamenlijke 
wens om strijkkwartetten te spelen. Ina, 
Anna, Inge en Andrea kennen elkaar uit 
allerlei Friese ad hoc orkesten en via hun 
banen in het onderwijs. Zij koesterden alle 
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Schrans 72 Leeuwarden

Tel. 058-2162669

 

N. de Vries-Reitsema 
Tijnjedijk 96

8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990

Mob. 06-11851271

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet

Ook ambulant

Diabeet via podotherapeut praktijk e 26,00, ambulant e 27,50 
(zelf e 1,50 betalen)

Diabeet zonder podotherapeut praktijk e 25,00, ambulant e 27,50 

Reuma praktijk e 25,00, ambulant e 27,50

Basisbehandeling praktijk e 25,00, ambulant e 27,50

vier de wens om een mooi strijkkwartet op 
te richten.
Zij hebben veel concerten verzorgd in 
Friesland, Groningen en Drenthe en 
daarbuiten, soms in samenwerking met 
Gerrit Breteler, Peter van der Zwaag, 
Wiebe Kaspers en Douw Fonda. 
Ze waren op radio en televisie te 
beluisteren in Noardewyn en Podium on 
Tour en in oktober 2019 begeleidden ze 
Willeke Alberti in Afas Live in Amsterdam.
Vrijwillige bijdrage. 

Zondag 20 november 2022 (15.00 uur):
Meezingconcert en High Tea, 
met medewerking van het 
smartlappenkoor ‘Sipelsjeu’
Het was tot 2020 een gewaardeerde 
traditie: het jaarlijkse meezingconcert in 
de Dorpskerk Huizum. Het programma 
met vele meezingers. Maar toen kwam 
corona. Daardoor kon er een tijd geen 
meezingconcert worden gehouden. We 
hebben goede hoop dat het nu wel door 
kan gaan. 
In de pauze van het concert is er de 
‘Huizumer High Tea’ met een kop koffie of 
thee. 
De vrijwilligers van de Dorpskerk Huizum 
trakteren u daarbij op een rijke keus uit 
hun eigengebakken taarten.
De toegangsprijs is €  12,50; voor 
kinderen t/m 12 jaar € 2,50 (incl. 
consumptie in de pauze)

Toegangskaarten kunnen van tevoren 
digitaal worden aangeschaft bij het 
Ticketkantoor via de link:  
https://www.ticketkantoor.nl/shop/sipelsjeu
Reserveer op tijd!

Vrijdag 16 december (17.00-18.00 uur):
Orgelconcert ‘Kerst’ door Theo Jellema
Na de restauratie van het orgel in de 
Dorpskerk Huizum, eind 2015, zijn er 
al vaak orgelconcerten geweest op een 
vrijdagnamiddag van 5 tot 6 uur. 
Vrijdag 16 december 2022 is er ook weer 
een orgelconcert. Dan is Theo Jellema 
(opnieuw) de organist die u de prachtige 
klanken van ons fraai gerestaureerde 
orgel wil laten horen.
U bent van harte welkom voor een 
uur orgelklanken, onder het genot van 
een kop koffie of thee à € 2,00. De 
orgelconcerten zijn gratis toegankelijk, 
maar een vrijwillige bijdrage voor de 
musici wordt zeer op prijs gesteld. 
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TADEMA
   M A K E L A A R S
          een vertrouwde naam

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

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

Uw advertentie in dit blad?
full-colour 

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

Informatie: husmaherne@gmail.com

Uw advertentie in dit blad? 
Dat kan!

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost

en volledig in kleur!
Voor informatie:

husmaherne@gmail.com
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Kerstavond zaterdag 24 december 2022 
(1e 19.00 en 2e 21.30 uur): 
Kerstoratorium 'Maria's Lofzang'
Koor en solisten Capella Frisiae en 
instrumentaal ensemble 
o.l.v. dirigent Hoite Pruiksma.
'Groots, intiem, mysterieus, vrolijk, 
indringend'
Tien jaar geleden schreef componist Hoite 
Pruiksma zijn Kerstoratorium 'Maria's 
Lofzang'.
Daarin klinkt het kerstverhaal in 
het Fries, afgewisseld met Latijnse 
gezangen en bekende oud Nederlandse 
kerstliederen. Het is een 8 delig en 3 talig 
Kerstoratorium met Maria als centrale 
figuur.
Voor Kerstmis 2020 (coronatijd) paste hij 
de partituur aan voor kleinere bezetting 
en componeerde hij twee nieuwe delen 

voor dit oratorium. Deze nieuwe versie zal 
de komende kerstdagen te horen zijn.
Kaarten incl. programmaboekje € 24,50 in 
de voorverkoop of € 27,00 aan de kassa.
Reserveren kan via: www.stichting-up.nl .

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultuurpodium Dorpskerk Huizum

Tweede huismeester gezocht (tegen vrijwilligersvergoeding)

Werken als vrijwilliger bij Cultuurpodium Dorpskerk Huizum en deelhebben aan vele 
mooie, wonderlijke, boeiende en gezellige culturele activiteiten…?  

Naast onze huismeester zoeken wij een 2e huismeester die meehelpt zorg te dragen 
voor:
- het interieur van de kerk bij optredens (klaarzetten stoelen, kaarsen aansteken ed.)
- de technische voorbereiding van onze podiumactiviteiten qua geluid, licht en beeld,  
 in samenwerking met onze andere technische vrijwilligers.
- minimale beschikbaarheid van gemiddeld 5 uur per week die je zelf kunt indelen in
 overleg met onze andere huismeester.

Ben jij die betrokken technische man of vrouw die tegen een vergoeding bij ons wil 
werken? Meld je dan bij:
Ingrid Halfhide (coördinatie vrijwilligers) 
Tel.: 06 36173716 of e-mail: ingridhalfhide@gmail.com

Adres Dorpskerk: Huizum Dorp 67, 8934 BS Leeuwarden
Secretariaat: dorpskerkhuizum@gmail.com
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HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN

Naar aanleiding van de promotietour 
van de wijkorganisatie, hebben we een 
groot aantal ideeën mogen opdoen 
van activiteiten welke wijkbewoners 
aanspreken. Een greep hieruit zijn: 
Bingo, een schildercursus, repaircafé, 
filmavonden, een braderie, pc-cursus, 
wedstrijd straat-versieren, kook-cursus, 
vormen van een buurtband, speurtochten, 
wijkfeestcommissie, game-toernooi en 
een heus jeugdwijkpanel. 

Graag doen we een inventarisatie wie 
vanuit de wijk graag samen met andere 
wijkgenoten deze activiteiten zou willen 

mede-organiseren. Op basis van deze 
inventarisatie zullen we een aantal 
commissies gaan vormen, en vanuit de 
wijkorganisatie deze activiteiten verder 
faciliteren. Je kunt je opgeven middels 
onderstaande QR-code, of bezoek onze 
website: www.huizum-oost.nl 

Inventarisatie vrijwilligers activiteiten 
Huizum-Oost

Lieve mensen hier een berichtje van Greetje en Rika. Na 21 jaar stoppen wij met 
de organisatie en begeleiding van het klaverjassen in ons wijkgebouw.
Altijd hebben we het met veel liefde gedaan.
Nadat de groep steeds kleiner werd en de Corona ook nog twee jaar lang de kop 
opstak en een aantal deelnemers heeft opgezegd was dit voor ons aanleiding om 
er nu een punt achter te zetten.

Vriendelijke groet
Greetje en Rika

Al meer dan 30 jaar gymmen wij in ons wijkgebouw. 
Helaas zijn er nog maar weinig leden over. 
Iedereen kan wel wat beweging gebruiken. Bij ons 
krijgen alle spieren een beurt. 
Ook een gezellig praatje hoort erbij. 
De les is op dinsdagavond van 19.15 tot 20.15. 
Kom gerust eens langs!
Voor inlichtingen bel Joke Porte 2881217 
of Petra Boersma 2890313.

Oproep aan alle vrouwen in onze wijk
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www.sinnekinderopvang.nl

Kinderopvang 
in Leeuwarden 

Komen jullie snel een kijkje nemen?

Afspraak maken kan via; 
                   058 267 28 50

Las- en Montagetechniek

LUCAS VAN DER MUUR

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

https://vdmleeuwarden.nl/

Dit jaar hebben we jullie als 
buurtbewoners opgezocht, en hoe!
Met een goed gevulde fiets en een 
gevulde haringkar, inclusief live muziek.
Op 6 verschillden punten waren we 
aanwezig in de wijk en hebben we 
getrakteerd.

Samenzijn is leuker dan alleen!
We hebben elkaar gezien en geproken.
En ondertussen kwamen er leuke ideeën 
in de bus.

Vind jij ook het leuk om wat te 
betekenen?
Heb jij een leuk idee waarbij je gebruik 
wilt maken van ons wijkgebouw?
Er kan veel, heb je een leuk initiatief, je 
bent welkom.
Drop je idee op de website huizum-oost.nl

Wij hebben 10 september als zeer 
geslaagd ervaren, wij hopen jullie ook.
Tot een volgende keer, want samen is 
echt veel leuker dan alleen!

Wat een gezelligheid.....
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wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

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

   Tel.:058 289 85 40      Ouddeelstraat 2B      Leeuwarden

raamdecoratie, gordijnen en zonwering  
OOSTERHOFFOOSTERHOFF

www.oosterhoffzonwering.nl

17

Bomen en struiken in de wijk
Hibiscus Syriacus
Hibiscus Syracuse is een mooie 
winterharde Hibiscus met zuiver witte 
bloemen en een lange bloeiperiode.

Deze mooie sierstruik ziet er spectaculair 
uit wanneer andere meeste planten aan
het vervagen zijn.
Ze bloeien met honderden bloemen en 
hebben een lange bloeiperiode vanaf de 
late zomer.
Deze mooie struik staat te pronken op het 
Schooldijkje.
Het  is jammer dat deze uitzonderlijke plant 
zo weinig te zien is in onze wijk maar daar 
komt hopelijk na dit artikel verandering in.

J.K.
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Afgelopen zomer was er een bijzondere 
expositie in de Dorpskerk Huizum te zien 
met werk van David van Kampen. Hij was 
ook de beeldhouwer die het kunstwerk 
‘De Tuinder’ naast de Huizumer brug over 
de Wirdumervaart heeft gemaakt. Dat 
beeld symboliseert het tuindersverleden 
van Huizum en werd onthuld bij de 
afronding van de renovatie van Huizum-
Dorp precies 40 jaar geleden. 

Vanwege de tentoonstelling liet de 
Dorpskerk dit jaar replica’s van het 
Tuindersbeeld maken. De meesten zijn 
tegen kostprijs (€ 22,50) verkocht. Het is 
ook leuk als cadeau. 

Wilt u ook nog een exemplaar van het 
beeld uit de laatste voorraad hebben, 
wees er dan snel bij en stuur een mail 
naar dorpskerkhuizum@gmail.com.

Replica beeld ‘De Tuinder’ te koop voor €22,50

Op zaterdag 15 mei 1982 werd het 
door beeldhouwer David van Kampen 
gemaakte beeld ‘De Tuinder’ onthuld 
door burgemeester Johannes S. 
Brandsma (rechts op de foto), onder het 
goedkeurend oog van voorzitter Douwe 
de Grave van Stichting Behoud Dorp 
Huizum. De Stichting werd op dezelfde 
dag in Zalen Tivoli aan de Huizumerlaan 
opgeheven wegens het bereiken van 
haar doelstelling: het behoud van het 
oude karakter van Huizum-Dorp. Op de 
voorgrond kinderen van kleuterschool De 
Karekiet aan het Schooldijkje die deze 
dag feestelijk verkleed in optocht door de 
wijk gingen.

Foto: Cees Phielix, Leeuwarden

 

 
 
Sint Maarten optocht 2022 

 
 

 

Vrijdag 11 november 2022 organiseert Wijkorganisatie Huzum na 
2 jaar coronastilte weer de traditionele en erg leuke Sint Maarten 
optocht.  

Komen jullie ook weer allemaal?  We hebben jullie gemist. 

De optocht start om 18.00 uur vanuit het wijkgebouw Husma 
Herne.  

Neem je lampion mee en wij zorgen voor de muziek en wat 
lekkers.  
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Nieuwe jas voor Heldoornbank Huizum-Dorp

Bovenstaande foto is begin van deze 
zomer gemaakt op het pleintje in Huizum-
Dorp. Hierop zijn twee bloeiende bomen 
te zien (prunus, sierappel), waarvan er 
eentje is geplant midden in een ronde 
bank. Over betreffende bank is het 
volgende te vertellen.

De hardhouten bank is in 1982 
geschonken door het toenmalige 
architectenbureau Heldoorn, gevestigd 
in Leeuwarden en Amsterdam, ter ere 
van de grondlegger van dit bureau, 
Gerardus Albertus Heldoorn. Deze werd 
geboren op 31 mei 1899 in Huizum, Wijk 
D, nummer 92, dit zal de oostkant van 
de Schrans zijn geweest, waar vader 
Hendericus een sigarenwinkel had. 
 
Architect Gerard Heldoorn richtte zijn 
bedrijf op in 1928 en overleed op 2 

oktober 1965 in Leeuwarden. Hij werkte 
veel voor de Leidse modefirma Zürloh en 
voor C&A en Peek & Cloppenburg. Hij 
ontwierp diverse winkelpuien in Leiden.

In 2007 fuseerde het architectenbureau 
met Ruedisulj Architecten, ook een 
bedrijf waarvan de voorgeschiedenis 
teruggaat tot het begin van de 20ste 
eeuw. Ruedisulj komt, via een aantal 
tussenstappen, voort uit het uit 1921 
daterende bureau Nieuwland en Van der 
Vegte, beide te Leeuwarden. Het bedrijf 
heet nu Heldoorn Ruedisulj Architecten.

De gedenkplaat op de Heldoornbank
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De Heldoornbank in 1982
(Foto Jelle Foppema)

De bank werd op 15 mei 1982 door 
architectenbureau Heldoorn NV 
aangeboden tijdens de officiële afsluiting 
van de stadsvernieuwingsactiviteiten in 
Huizum-Dorp, met onder andere in Zalen 
Tivoli de ontbinding van de Stichting 
Behoud Dorp Huizum door notaris mr. 
Wibo van Terwisga, onthulling beeld “De 
Tuinder” van David van Kampen door 
burgemeester Brandsma, onthulling 
straatnaambord “Pasveerweg” en 
optredens van het Pasveerkorps en 
Volksdansgroep “’t Alde Doarp” en een 
feestelijke optocht met onder andere 
kinderen van kleuterschool “De Karekiet”.

Feest in Huizum-Dorp op 15 mei 1982
(foto van dia Doede Schaafsma)

Onthulling De Tuinder op 15 mei 1982
(foto van dia Doede Schaafsma)

Nu, na veertig jaar, werd het hoog tijd de 
bank van een nieuwe verflaag te voorzien. 
In opdracht van het wijkbestuur is het 
plaatselijke schildersbedrijf Jorritsma 
Schilderwerken uit de Wiardastraat 
hier mee aan de slag gegaan, met als 
resultaat een schitterende bank waar het 
nog beter toeven is dan in de afgelopen 
jaren.

Jouke Jorritsma geeft de bank een mooie 
nieuwe verflaag.



Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2022 Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2022 2322

Last van een veel te hoge 
energierekening? 
De energieprijzen zijn op dit moment erg 
hoog. Maar in een paar slimme stappen 
kunt u veel energie en dus ook geld 
besparen. 

Om u te helpen uw woning te 
verduurzamen en energie te besparen, 
hebben we hier een aantal tips voor kleine 
maatregelen in huis en een kort overzicht 
welke subsidies beschikbaar zijn.

Kleine maatregelen in huis
In uw eigen huis kunt u met kleine 
maatregelen ook veel energie besparen. 
Dit kan met een groot of klein budget 
maar ook zonder budget door verandering 
van gedrag:

  - CV op 60 graden (laten) zetten;  
 www.zetmop60.nl
  - Korter douchen of kouder douchen
  - Waterbesparende douchekop
  - Alleen de leefruimte verwarmen 
 (bijvoorbeeld de woonkamer)
  - Tochtstrips gebruiken
  - Ledlampen gebruiken

Energiecoaches voor minima

Heeft u een klein budget en weet u niet 
goed hoe u thuis energie kan besparen? 
Onze energiecoaches helpen u graag! 
Stuur een mailtje naar 
energiecoach@leeuwarden.nl

Subsidies
Er zijn een aantal subsidies en leningen, 
waar u gebruik van kunt maken als u uw 
woning wilt verduurzamen:

Eigen woning
  - Als u energiebesparende maatregelen 
 in uw woning uitvoert, kunt u van 
 de rijksoverheid subsidie krijgen. De 
 ISDE-subsidie. Afhankelijk van welke 
 maatregel u uitvoert en hoeveel, kunt 
 u een subsidie van 15% tot 30%  
 krijgen.
  - Met de Duurzaamheidslening kunt u 
 geld lenen voor energiemaatregelen  
 in uw woning. Bijvoorbeeld voor  
 isolatie of een warmtepomp.
  - Is uw woning meer waard dan de 
 hoogte van uw hypotheek? Dan biedt  
 gemeente Leeuwarden de  
 Verzilverlening aan. U kunt de  
 aanpassingen aan uw woning dan  
 betalen vanuit de overwaarde van uw 
  huis, zonder dat uw maandlasten  
 stijgen.

Tips en subsidies voor energiebesparing Verenigingen van Eigen 
woningbezitters (VvE’s)
  - VvE`s kunnen de Investering  
 Subsidie Duurzame Energie  
 (ISDE) aanvragen. Onder andere voor 
 zonneboilers, warmtepompen en een 
 aansluiting op een warmtenet. 
  - Met de regeling energiebesparing  
 eigen woning (SEEH) kunnen VvE’s 
 subsidie krijgen voor: het isoleren van 
 het dak, de buitenmuren, spouwmuur, 
 vloer en glas. 
- Wilt u als VvE advies op maat  
 krijgen? Over welke   
 energiebesparende maatregelen nu 
 het meest geschikt zijn voor uw  
 gebouw? Maak dan gebruik van  
 de subsidie voor 'Energieadvies en  
 procesbegeleiding'

Samen aan de slag met een 
energie-initiatief
Wilt u zelf een verschil maken in uw dorp 
of wijk dan kunt u een energie-initiatief 
beginnen. Weet u niet waar u moet 
beginnen? Of juist uw bestaande initiatief 
verder brengen? Vraag dan de subsidie 
voor duurzame wijken en dorpen aan! 
Meer informatie? 
Alle tips en subsidies vindt u op het 
Energieloket: 
www.energieloketleeuwarden.nl

Dit is bepaald niet wat het bestuur voor ogen had om een nieuwe wandschildering te 
laten aanbrengen op ons wijkgebouw. En passant hebben de kliederaars ook nog de 
westgevel meegenomen in hun ‘kunst’drift.
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De muurschildering op de Dunantflat van het MCL.
Meer informatie kunt u vinden in het voorwoord op pagina 5 of op de website

www.huizum-oost.nl
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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!

Huis-aan-huis bezorgd
in Huizum-Oost

en volledig in kleur!

Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

cgkleeuwarden.nl/bbb

Buurten Bij Bethel

Zin in een praatje? Andere 
mensen ontmoeten?  Een kopje 
koffi e of thee?
U bent van harte welkom aan de 
Huizumerlaan 102. Onze deuren zijn iedere 
dinsdag open van 9.30 uur tot 11.30 uur.

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

youtube.com/cgkleeuwarden 

*Check de site voor het middagrooster
cgkleeuwarden.nl

Beleef mee, praat mee, 
doe mee, geloof mee

All Inclusive

CGK_Advertentie_148x210mm okt 2022  all inclusive.indd   1CGK_Advertentie_148x210mm okt 2022  all inclusive.indd   1 12-10-2022   19:5012-10-2022   19:50
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Voor de kinderen
Deze schattige egeltjes heb je 
echt zo gemaakt. Eerst teken je 
met zwarte permanent marker 
een gezichtje en twee pootjes op 
de kastanje. En daarna met witte 
marker de stekels. Super leuke 
herfstdecoratie om je huis mee te 
versieren in deze periode.

Knutselen met kastanjes

Oehoe, wat een leukerds! De uiltjes 
hebben een lijfje van kastanje en 
daarop plak je twee eikeldopjes 
waarin je een paar ogen tekent 
met stift. De pootjes, snavel en 
vleugeltjes zijn van vilt, maar kun 
je natuurlijk ook van papier maken. 
Je kunt de uiltjes op je herfsttafel 
zetten, maar ze ook op een takje 
plakken en die ergens leuk ophangen.

Miauw! Wie dol is op poezen vindt 
het vast leuk om deze kastanje kat 
te maken. Je prikt twee kastanjes 
aan elkaar met een cocktail prikker 
en in het lijfje steek je twee kleine 
stukjes prikkers als pootjes. De 
ogen kun je erop tekenen met 
permanent marker of erop plakken 
van papier, net zoals de snuit en 
oren. Van een stukje touw maak je 
de snorharen. En tot slot prik je 
een gaatje in de achterkant en daar 
steek je een chenilledraad (te koop 
bij de feestwinkel) in als staart.

Tante Rozet
Lieve lezers,
Dit is voor nu mijn laatste column. Ik heb 
ze met veel plezier geschreven en wie 
weet tot een volgend schrijfsel.

MARKTPLAATS
Ik houd van duurzaam en als gevolg 
daarvan koop ik niet te veel kleding, 
maar combineer ik des te meer. Dat is 
een leuke uitdaging. Daarnaast koop en 
verkoop ik wel eens wat via Marktplaats 
of Vinted en dat brengt soms verrassend 
leuke situaties met zich mee. 

Zo kocht ik van een aardige dame een 
vintage jurk en toen ik het pakje uitpakte, 
zat er een brief in waarin deze dame 
precies uitlegde wat het verhaal achter 
de jurk was. Ook krijg ik regelmatig 
cadeautjes bij de kleding, zoals een 
corsage, een paar nieuwe sokken of 
sieraden. Dat soort verrassingen maakt 
me blij.

Toen ik weer eens aan het neuzen was, 
viel mijn oog op een sierlijk flatteus jasje. 
Ik was verliefd. Nu was het misschien 
wel niet mijn kleur, maar hoe leuk is het 
niet om eens iets heel anders te dragen. 
Ik bestelde dit prachtexemplaar en zat 
de dagen erna met mijn neus tegen het 
raam gedrukt. Wanneer zou het jasje van 
mij zijn? Nou ja, zodra ik het was, buiten 
hang of laat wapperen... is het van mij.
Toch was ik ook benieuwd naar het 
materiaal. Het was linnen stond in de 
advertentie. Moooiiii, dacht ik met een 
stralende blik, ik ben dol op linnen.

Toen het pakketje eindelijk werd geleverd 
en ik met een snelle beweging het papier 
er af scheurde, verstarde mijn gezicht. 

Dit kon toch niet waar zijn. Ik voelde een 
kriebellach opkomen. Terwijl ik het jasje 
openvouwde en voor me hield, was het 
weer duidelijk dat het niet mijn kleur was.
En dat waren mijn exacte woorden toen ik 
precies DIT jasje een half jaar geleden op 
Marktplaats zette...

Tante Rozet / Marjolande Elsinga
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Colofon

Adverteren in dit blad?
full-colour 

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

Informatie: husmaherne@gmail.com

WEEK
VOORDEEL
EXPERT

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

Met onze eigen Expert monteurs
kunnen wij ook alles repareren

Vraag naar de mogelijkheden van onze technische dienst

Inbouwapparatuur bouwen
we natuurlijk ook voor je in!
En we meten het ook eerst voor je in! Want dan 
weet je zeker dat het past. Kom voor advies naar 
de winkel of kijk op expert.nl/inbouw

expert.nl

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

staat altijd voor je klaar!

Leeuwarden

Expert Tromp

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

Dat is toch een mooie zekerheid? 

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

mailto:husmaherne%40gmail.com?subject=
http://www.huizum-oost.nl
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 Hypotheekadvies  nodig?  
    
   We helpen je graag met een persoonlijk advies op maat 
    
   Of het nu gaat om het kopen van je eerste woning of om een verhuizing: je wilt 
   het allemaal goed regelen. Bij ons krijg je een passend hypotheekadvies op maat. 
   We adviseren daarbij niet alleen hypotheken van onszelf, maar ook van andere 
   aanbieders. Daardoor hebben we altijd een scherpe rente. En krijg je de hypotheek 
   die past bij je persoonlijke situatie en wensen. 
    
   MEER WETEN? 
   Ons team staat voor je klaar. Maak een afspraak op    snsbank.nl/afspraak  of bel 
   ons  030 - 633 30 00  voor een gratis oriëntatiegesprek. 

 Leeuwarden, Schrans 67 
   Franeker, Voorstraat 58 
   Sneek, Galigastraat 4 


