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VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

www.nordwincollege.nl

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

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

Tevens
pedicure

voor 
diabetische 

en 
reumatische

voet

Normaal gesproken begin ik mijn 
voorwoord met zaken die er in de wijk toe 
doen. Dit voorwoord is anders. Ik begin 
nu het voorwoord met mensen die er toe 
doen. 

Al jaren doen wij als organisatie ons best 
om met een vaste ploeg mensen zoveel 
mogelijk te kunnen betekenen voor u als 
bewoners. Bij een vaste groep mensen 
weten we wat we aan elkaar hebben en 
bouw je automatisch een band op met 
elkaar. Het komt dan ook hard aan, als 
iemand hierin wegvalt. 

Afgelopen week bereikte ons namelijk 
het trieste nieuws dat ons algemeen 
bestuurslid Harm van Eijk op 29 januari jl. 
is overleden. Hij heeft een lange periode 
moeten vechten tegen een ongeneeslijke 
ziekte, waarna hij de strijd uiteindelijk 
heeft verloren. Zelfs tijdens zijn gevecht 
heeft hij zijn best gedaan om nog wat 
voor de wijk te kunnen betekenen. Wij 
wensen de familie, vrienden en iedereen 
die hem heeft gekend, veel sterkte toe 
met  het verwerken van dit verlies. 
Harm van Eijk is 70 jaar geworden.

Even een heel ander punt. Ik werd 
afgelopen week benaderd door een 
bewoner uit de wijk over het diverse 
zwerfafval in onze wijk. Meubels op de 
straat, matrassen op parkeerplaatsen, 
stoelen in de bosjes en ook kapot 
meubilair in de speeltuin. De betreffende 
bewoner heeft zit zelf al diverse keren 
opgeruimd, maar ziet dit zeker niet als 
een oplossing. Het ziet er niet alleen 
minder uit, maar zorgt zelfs voor onveilige 
situaties. 

Als 
wijkorganisatie 
verwijzen we 
de bewoners 
door naar de 
Gemeente om 
deze vorm van 
vervuiling te gaan melden. 
We wonen in een mooie wijk en als we 
als bewoner zorgen dat het afval / grofvuil 
niet op de openbare weg terecht komt, 
houden we onze mooie wijk ook leefbaar 
en zelfs veiliger.

Het gedrag van de mens blijft lastig om 
te veranderen, maar als we wat meer 
rekening houden met elkaar, komen we 
daar een stuk verder mee.

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 de komende maanden zijn er weer diverse evenementen 
gepland.  Het kunnen zijn een door ons georganiseerde expositie, 
concerten en/of lezingen. 
De Dorpskerk Huizum wordt ook voor andere concerten e.d. 
verhuurd. Deze evenementen worden op andere wijze bekend 
gemaakt. Uitgebreide informatie kunt u ook vinden op 
https://www.dorpskerkhuizum.nl en/of https://www.facebook.com/
dorpskerkhuizum of in de - gratis -  tweemaandelijkse nieuwsbrief. Net als meer dan 
1000 andere mensen kunt u onze nieuwsbrief digitaal lezen. Deze kunt u aanvragen 
met een berichtje naar het e-mailadres 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.
Het bezoekadres van de Dorpskerk Huizum is: Huizum Dorp 67, Leeuwarden.

De geplande evenementen in de maanden februari t/m mei 2020:

CONCERTEN
Vrijdag 21 februari 2020 (17.00 uur): 
Concert ‘My dearest, my fairest’ in 
‘Muziek+’. 
Marije en Erik Keekstra, Gretha Hoekstra 
en Baukje Toren brengen een programma 
ten gehore waarin het thema ‘Liefde’ 
centraal staat. Ze spelen in verschillende 
samenstellingen muziek van onder 
anderen Johann Sebastian Bach, 
Claudio Monteverdi en Henry Purcell. 
Het programma heeft een geestelijk 
en een wereldlijk gedeelte en wordt 
gecompleteerd met poëzie. Alle vier 
musici zijn klassiek geschoold. Zij treden

al jaren samen maar ook als solisten op. 
De concerten in de serie ‘Muziek+’ zijn 
gratis toegankelijk, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Zondag  8 maart 2020 (15.00 uur):
Muzikale voorstelling ‘Myn Skip’ met 
‘Ella and her man’ en Age Veldboom.
Na een succesvolle reeks van 
uitverkochte openluchtvoorstellingen 
in september 2018 gaat 
singersongwritersduo ‘Ella and her man’ 
(Ella de Jong en Herman Woltman) nu de 
theaters in met het spektakel ‘Myn Skip’, 
over de geschiedenis van het skûtsje. 
Verhalenverteller Age Veldboom neemt 
het publiek mee in de wereld van het 
skûtsje, die hij als geen ander kent: 
historische en humoristische verhalen 
over schippers en skûtsjes. 
Deze voorstelling werd al bekroond met 
de Fryske Anjer van het Prins Bernard 
Cultuurfonds Fryslân. Van september 
2019 t/m. juni 2020 gaat ‘Myn Skip’ door 
onze provincie.
De voorstelling is een onderdeel van de 

donateursmiddag skûtsje ‘Doarp Huzum’, 
die jaarlijks wordt gehouden in de 
Dorpskerk Huizum.
De toegangsprijs is € 10,00; voor 
kinderen € 2,50 (incl. consumptie in de 
pauze).

Vrijdag 13 maart 2020 (17.00 uur):
Orgelconcert ‘It lûd fan Van Dam’ door 
Ulbe Tjallingii met zang van Vronie de 
Vreeze, sopraan. Na de restauratie van 
het orgel in de Dorpskerk Huizum, eind 
2015, zijn er al vaak orgelbespelingen 
geweest op een vrijdagnamiddag van 5 
tot 6 uur. 
Vrijdag 13 maart 2020 zal Ulbe Tjallingii 
u de prachtige klanken van ons fraai 
gerestaureerde Van Dam orgel laten 
horen.

 

Aan dit concert wordt meegewerkt door 
Vronie de Vreeze, sopraan.
De orgelconcerten in de serie ‘It lûd fan 
Van Dam’ zijn gratis toegankelijk, maar 
een vrijwillige bijdrage voor de musici 
wordt zeer op prijs gesteld.

Vrijdag 20 maart 2020 (17.00 uur): 
Concert van het Ensemble Rossignol 
in ‘Muziek+’. Het Ensemble Rossignol 
wordt gevormd door Alice Gort-Switynk, 
klassiek zang (sopraan) en blokfluiten, 
Elly van Munster, theorbe en gitaar.
Het Ensemble Rossignol dankt haar 
naam aan het 1ste 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. 
Met programma’s als: “Ik zou zo graag...”, 
met werken van o.a. B. Strozzi, I. 
Leonarda, G. F. Händel, D. Zipoli en F. 
Mancini.
De concerten in de serie ‘Muziek+’ zijn 
gratis toegankelijk, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Zondag  5 april 2020 (15.30 uur):
Gratis concert van singer-songwriter 
Marcel Smit.
Omdat de Stichting Alde Fryske Tsjerken 
dit jaar 50 jaar bestaat, trakteert zij op 
16 gratis concerten in sfeervolle oude 
kerkjes verspreid over de provincie. Deze 
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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

zogeheten Podiumtour wordt verzorgd 
door Marcel Smit.
Marcel Smit, geboren in 1977 en 
opgegroeid in Zwaagwesteinde, is een 
veel gevraagd artiest en niet meer weg te 
denken uit de jaarlijkse Fryske Top 100. 
Marcel zal twee keer ca. 45 minuten 
optreden. Daartussen is er een pauze 
waarin de bezoekers een consumptie 
kunnen nemen. Voor de andere tourdata 
zie www.marcelsmit.frl of   
www.aldefrysketsjerken.nl .
Foto: Majella Fotografie & Webstyling.
De toegang is gratis. Kom op tijd, dan 
kunt u een mooie plek uitzoeken!

Vrijdag 17 april 2020 (17.00 uur): 
‘Choral Evensong’ door Schola 
Liturgica in ‘Muziek +’.
De Evensong wordt door de bezoekers 
van de Dorpskerk zeer gewaardeerd en 
klinkt hier subliem. De Choral Evensong 
is een gezongen avonddienst, zoals ze 
dagelijks in de Anglicaanse kathedralen 
klinkt. In de loop der eeuwen is er 
heel veel muziek voor deze Engelse 
koortraditie geschreven. Hierdoor klinkt 
de vaste orde van dienst elke keer weer 
anders, van gregoriaans tot hypermodern.
De muziek van de Choral Evensong 
klinkt soms a capella, soms met 
orgelbegeleiding.
De concerten in de serie ‘Muziek+’ zijn 
gratis toegankelijk, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Zondag 10 mei 2020 (15.00 uur): 
Gevarieerd concert van ‘Joint String 
Friends’, folk, wereldmuziek en meer..... , 
JSF: Joint String Friends, verenigd door 
snaarinstrumenten en vriendschap!
Drie vrienden uit verschillende generaties 
en uit verschillende culturen brengen 
een breed palet aan muzikale stijlen. 
De etiketten folk en wereldmuziek 
sluiten maar gedeeltelijk aan omdat ook 
uitstapjes worden gemaakt naar pop en 
luistermuziek. Een optreden van Joint 
String Friends staat garant voor plezier en 
het doel is dan ook altijd om het publiek 
een leuk concert te bezorgen!
De bandleden zijn:
Sicko Hoogterp: zang, dadgad gitaar, 
basgitaar, mandoline en spoons;
Sebastian Meijer: zang, (alt)viool, 
percussie, piano en (bas)gitaar;
Menno Schilstra: zang, (bas)
gitaar, bouzouki, cajon, bodhrán, 
mondharmonica en whistles. 
De toegangsprijs is € 10,00; voor kinderen 
€ 2,50 (incl. consumptie in de pauze).
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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

LEZINGEN
Donderdag 9 april 2020 (20.00 uur):
Anna Maria van Schurman Lezing door 
‘Denker des Vaderlands’ Daan Rovers.
Voor degenen die mevrouw Daan Rovers 
(nog) niet goed kennen, zij stelt zich 
graag als volgt aan u voor: 
‘Vanaf 29 maart 2019 vervul ik twee jaar 
lang de eretitel ‘Denker des Vaderlands’. 
Ik wil me de komende twee jaar vooral 
inzetten voor ‘publiek denken’: hoe 
kunnen wij gezamenlijk verder komen? 
Politiek gaat namelijk over ons, en de 
vragen die we daarbij stellen moeten 
weer onderdeel maken van ons dagelijks 
leven. 
Als filosoof ontwikkel ik manieren om 
mensen aan het denken te zetten. 
Investeren in individuele en collectieve 
denkkracht is mijn voornaamste drijfveer, 
en het is op dit moment urgenter dan 
ooit’. 
De entree is € 5,00, te betalen bij de 
ingang van de kerk. Kom op tijd want vol 
is vol. 
Inlichtingen:  
Peter de Haan, tel. 06-11592427.  
E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com.

Zondag 5 mei 2020 (16.00 uur):
De ‘Vijf Mei Rede’ door Geert Mak. 
Elk jaar wordt in de Dorpskerk Huizum 
door een prominente Nederlander de 
‘Vijf Mei Rede’ gehouden. Dit jaar wordt 
deze lezing verzorgd door Geert Mak. 
De Dorpskerk Huizum is vereerd dat 
deze alom bekende schrijver aan de 
uitnodiging voor deze lezing gehoor wilde 
geven. 
De titel van de lezing luidt: ‘’Wat betekent 
75 jaar Vrijheid in Europa?”. 
De lezing wordt afgewisseld met muziek 
en een poëtische bijdrage over vrijheid 
van Rienk Kruiderink.
Omdat het Bevrijdingsdag is wordt voor 
de ‘Vijf Mei Rede’ geen entreegeld 
gevraagd.
Des te meer geldt: kom op tijd want vol is 
vol. 

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium
Dorpskerk Huizum
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Mijn naam is Jessica Zuiderbaan en ik 
ben kunstschilder.

Ik schilder nu 8 jaar, mijn werk wordt 
steeds mooier en dat maakt mij blij,
waardoor ik met plezier mijn werk 
aanschouw.

Alle technieken probeer ik uit, abstract 
en vrolijke dieren schilderen is wat ik het 
leukst vind.

Ik exposeer nu in Husma Herne, kom 
gerust langs.

Kijk ook eens op mijn Facebookpagina
JZ paintings.

Expositie in wijkgebouw Husma Herne Actie Regenton voor Huizum-Oost
Beste bewoners van Huizum-Oost,

In het kader van het milieu en zuinig 
omgaan met drinkwater hebben wij in 
overleg met Martijn Rauwerda van de 
“doe-het-zelf” winkel Hoyte van der Wal, 
gevestigd aan de Verlengde Schrans, een 
actie weten te realiseren. 

Bij het inleveren van de ingevulde 
onderstaande voucher bij Hoyte van 
der Wal kunt u voor slechts € 95 in het 
bezit komen van een eiken regenton met 
deksel met een inhoud van 225 liter.  De 
normale prijs bedraagt € 139.

Indien men de aankoopbon bewaart kan 
men bovendien via de website van de 
gemeente Leeuwarden  
(https://www.leeuwarden.nl/nl/subsidies/
subsidie-vergroening-tuinen-wanden) 

bovendien een gemeentelijke subsidie 
krijgen van € 25 zodat de ton u slechts
€ 70 gaat kosten.

Let op, deze actie loopt van 1 januari tot 
1 april 2020 en geldt in eerste instantie 
voor de eerste 50 regentonnen.             

EIKEN REGENTON MET DEKSEL, 225 LITER, AD € 95 

Naam  : ..............................................................................

Adres  : ..............................................................................

Postcode   : ..............................................................................

Telefoonnummer : ..............................................................................

E-mailadres : ..............................................................................
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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!

Bistou hier oek ju!!
13 maart een Huzumer dorpsfeest in Neushoorn Leeuwarden!
Ten bate van het Huzumer skûtsje geeft de superfeestband Vangrail een 
benefietconcert met in het voorprogramma onze eigen Jilt. Allemaal komme!!
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Aquarel ontdekt van Dorpskerk Huizum
Familie Beucker Andreae ontdekt aquarel Piet van der Hem over Dorpskerk 
Huizum!

In het - nu bijna uitverkochte - boek '(Schat)Graven in Huizum' van Peter de Haan 
en Leendert Plaisier over de Huizumer dodenakker wordt aandacht besteed aan 
vier personen van de familie Beucker Andreae die in de 18e en (1e helft) 19e eeuw 
belangrijke functies vervulden in Friesland. Zij liggen ten noorden en oosten van de 
kerk begraven. Op een na zijn alle Beuckers Andreae uit Friesland verhuisd maar bij 
de presentatie van het boek in de tjokvolle Dorpskerk bleken drie afstammelingen 
van het geslacht Beuckers Andreae aanwezig. Een van hen gaf de Plaatselijke 
Commissie van de kerk een prachtig boekje met aquarellen van de in Wirdum geboren 
schilder Piet van der Hem (1885-1961). Hij woonde o.a. in Parijs en zijn werk vertoont 
overeenkomsten met dat van Henri de Toulouse-Lautrec (ook maakte hij een prachtig 
schilderij van Mata Hari). Tot verbazing van de P.C. stond in het boekje ook de 
Dorpskerk Huizum afgebeeld (zie bijgaande foto) in de vorm van een prentbriefkaart 
waarop tevens het handschrift van Piet van der Hem te zien is. 

Nader onderzoek leert dat Piet van der Hem, naar wie in Heerenveen een straat is 
genoemd, drie jaar van zijn middelbare-schooltijd bij zijn grootouders in Huizum heeft 
doorgebracht. Hij bezocht daar het Gereformeerd Gymnasium. Hij moet de Dorpskerk 
Huizum dus goed gekend hebben.....

P.A. de Haan

Piet van der Hem (1950), Nederlands Nationaal Archief

Pieter (Piet) van der Hem (Wirdum, 9 september 1885 - Den Haag, 24 april 1961) 
was een Nederlands schilder, tekenaar en boekbandontwerper.

Van der Hem was een zoon van de koopman Dirk van der 
Hem en Geertje Pieters Smids. Nadat hij op twaalfjarige 
leeftijd wees geworden was, werd hij opgenomen in het 
gezin van een oom en tante te Leeuwarden. Na vier jaar 
de rijks-HBS in deze stad te hebben bezocht, besloot hij, 
gestimuleerd door zijn tekenleraar J. Bubberman, zich 
verder als kunstenaar te bekwamen. In 1902 ging Van 
der Hem naar Amsterdam om daar aan de Rijksschool 
voor Kunstnijverheid te studeren. Hij volgde ook een 
tekenopleiding aan de Rijksakademie van beeldende 
kunsten in Amsterdam. (Bron: Wikipedia)

Piet van der Hem (schilderij door Willy Sluiter)
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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!

Volledig in kleur!
Voor informatie:

husmaherne@gmail.com

Workshop Bloemschikken
U bent welkom op dinsdag 

24 maart van 09.30 uur – 11.30 uur.

Vanaf 09.00 uur staat de koffie en thee klaar.

De workshop kost € 2,50 inclusief materiaal en koffie. 
Aanmelden kan tot en met 31 maart. 

Adres: Huizumerlaan 102

Berber Peeringa
Tel. 058-2675546

of Hendrica de Vries
Tel. 058-2671698

19

Wij gaan lopen!!!!
En wel vanaf maandag 24 februari om 
19.15 uur lekker doorwandelen (1 uur).
Verzamelen bij het wijkgebouw Husma 
Herne aan de Huizumerlaan 146A.

Benodigdheden: goeie schoenen en een 
goed humeur, eventueel flesje water.
Bewoners van de wijk verbinden met 
elkaar, gezelligheid en onderweg.
Geheel GRATIS uw conditie verhogen.
Wie gaat er mee???
Graag  aanmelden om te inventariseren 
of er belangstelling is.
e-mail: gretaschotanus@hotmail.com
of via whatsapp: 0640159052 o.v.v. 
wandelen.
Hierna is het geheel vrijblijvend of u gaat 
of niet.

Met vriendelijke groeten,
Greta Stoelwinder-Schotanus

Hallo Huizumers, wie gaat er mee?

Dit jaar bestaat de biljartclub  
BC 80-Abbingahiem 40 jaar.
In Abbingahiem staan twee mooie 
biljarttafels. De biljartclub telt ongeveer 
20 leden en die mogen op dinsdag- en 
donderdagmiddag van de biljarttafels 
gebruik maken.

Dankzij de formidabele samenwerking 
met de medewerkers van Abbingahiem 
zijn het middagen met veel plezier, 
ontspanning en strijd. 

De leden waarderen het dat er in de 
wijk, maar ook voor de bewoners, de 

mogelijkheid bestaat om de mooie 
biljartsport te beoefenen.
Het jubileum zal ook gevierd worden in 
Abbingahiem.

BC80-Abbingahiem 40 jaar jong
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Vogels in de wijk

Pimpelmees (Párus caerúleus)
Streeknamen: Blauw- en Hemelmees, 
Bloumieske (fri), Blauwkopje, 
Pimpermezeke, Klein Kezemuske, (Znd). 
De Pimpelmees is een standvogel, 
d.w.z. dat hij hier gedurende het hele 
jaar voorkomt. ’s Winters komen hier ook 
Pimpelmezen uit andere landen bij ons 
overwinteren en zijn ze nog talrijker dan ’s 
zomers, vooral bij onze woningen. In de 
winter trekken Pimpelmezen samen op 
met Koolmezen. Dat is voor beide soorten 
veiliger, want twintig paar kraaloogjes zien 
die scherpe sperwerklauwen een stuk 
sneller dan één paar. De Pimpelmees 
is na de Koolmees de meest algemene 
mees.
Het bekende “belletje” van de 
Pimpelmees kondigt al vroeg in het jaar 
de lente aan. Dit opgewekte geluid laat 
zich overal horen. De roept  is “sit” “sit”. 
De alarmroep is ongeveer als van de 
Koolmees:  “stjerrr”. Gezang een fijne 
hoge triller, “sississitrjrrr. Het geluid is 
fijner en hoger dan de Koolmees. 

Pimpelmezen hebben een klein snaveltje, 
een fijn zwart oogstreepje en een mooi 
blauw kopje met een opgezet kuifje. Als 
de vogel boos is zie je dat kuifje omhoog 
komen. Kopzijden zijn wit. Het vrouwtje 
is doffer gekleurd. De Pimpelmees  is 
kleiner dan de Koolmees. 

In de winter kunnen we zorgen voor 
vetbollen, en zaden, waaronder 
zonnebloempitten en pinda’s. In het 
voorjaar en de zomer eten Pimpelmezen 
meer insecten en larven. De jongen 
worden vooral gevoerd met rupsen. ‘s 
Winters rommelen ze graag wat op de 
grond. Ze plukken en rukken gevallen 
natte bladeren opzij om er nootjes 
en kleine beestjes onder vandaan te 
halen. Die nemen ze dan mee naar een 
dikke, veilige tak om ze daar rustig te 
verorberen.   

Pimpelmezen zijn holenbroeders. Bomen 
en struiken en ’s winters wat voeren en je 
maakt het de Pimpelmees als snel naar 
de zin. Wie een nestkast ophangt met een 
minimale binnenmaat van 12x12x25cm 
en de juiste vliegopening (28-30 mm) 
maakt al snel goede vrienden met ze. 
Let ook weer op dat de katten er niet bij 
kunnen. Denk ook aan vroegbloeiende 
planten (Judaspenning, Look-zonder-
look, Zenegroen, Vetkruid en Longkruid) 
in de tuin, die leveren de pimpelmees in 
het voorjaar nectar. Als de broedende 
vogel het nest verlaat, worden de eieren 
meestal met nestmateriaal toegedekt. 
Laat in het najaar altijd uitgebloeide 
bloemen met zaden staan. De 
acrobatische pimpelmees kan er dan nog 
lange tijd zaden uit plukken. 

TIPS en TOPS van de Vogelbescherming 
en de Gemeente Leeuwarden.
Welke en hoeveel tuinvogels zijn er dit 
jaar geteld?
Er zijn dit jaar 1.5 miljoen tuinvogels 
geteld.  De landelijke eindstand van 
de Nationale Tuinvogeltelling 2020 is 
geworden:
1e de Huismus, 2e de Koolmees en 
3e de Pimpelmees! Met zijn prachtige 
blauwe petje heeft de pimpelmees 
de vink van de 3e plaats verstoten.                                                                                          
Om de belangrijkste vogels te zien die 
geteld zijn en hoeveel ga naar: 
https://www.tuinvogeltelling.nl 

Beleef de lente
De webcams staan straks weer live. 
Bekijk hoe verschillende vogels het 
broedseizoen beleefden! Kijk hoe 
vogels broeden, eieren uitkomen en 
kuikens opgroeien. Typen: Havik, Kauw, 
Koolmees, IJsvogel, Zeearend.  
https://www.vogelbescherming.nl

Gemeente subsidies
Vogels maken graag gebruik van tuinen. 
Iedereen kan vogels daarbij helpen, ook 
als je een plat dak, een balkon of een 
kleine stadstuin hebt. De Gemeente 
Leeuwarden heeft verschillende 
mogelijkheden/subsidieregelingen voor 
het natuur- en vogelvriendelijk maken van 
tuinen en groene daken. 
https://www.leeuwarden.nl/nl/
search?search=groen+dak
https://www.leeuwarden.nl/nl/geveltuinen-
boomspiegels-openbaar-groen-en-
plantenbakken

Praktische tips
Vogelbescherming heeft veel praktische 
tips om uw tuin vogelvriendelijk te 
maken op een rij gezet: tuininspiratie, 
tuinonderhoud, persoonlijk advies, 
vogelvriendelijke beplanting, populaire 

bessenstruiken bij vogels of Tipvideo. 
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-
tuin/tuininrichting
Komt u er niet uit? Schakel dan de 
Tuinvogelconsulenten in voor een 
persoonlijk tuinadvies.   

Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing en  
Harry van der Velde
Bronnen:                                                                                                                                              
-Tuinvogelwijzer 
Vogelbescherming Nederland.                                                                                                         
-Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.
-Junior vogels 
Vogelbescherming Nederland.                                                                                                                                       
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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

Bomen en struiken in de wijk
Chamaecyparis obtusa nana gracillis

Dwerg cyparis

Een hele mondvol voor een bescheiden 
conifeer.

Het is een sterke plant die het goed doet 
in ons klimaat.

Vooral in de wat kleinere tuin is het een 
aanwinst.

Ook in onze wijk zie je hem vaak 
staan.

Het is een compacte groeier en hij
blijft het gehele jaar mooi groen.
 

J.K.



Husma Herne Wijkjournaal - februari 2020 Husma Herne Wijkjournaal - februari 2020 2524

Voor de kinderen
Moppereend verkozen tot 
Prentenboek van het Jaar 2020
Moppereend gaat gedurende dit 
prentenboek van mopperig naar 
extreem chagrijnig. De andere 
dieren, die haar juist proberen op te 
vrolijken door te vragen of ze met 
hen wil meedoen, worden uiteindelijk 
allemaal aangestoken door het 
gechagrijn van eend. Ondertussen 
wordt het donderwolkje boven 
moppereend groter en groter tot 
het een ‘megantische’ zwarte wolk is 
geworden. En wat krijg je dan? De 
boel barst los: regen, dansende dieren 
in de plassen en een regenboog.  Een 
mooie conclusie: hoe donker de wolken 
ook worden, ooit komt er een einde 
aan.

VOGELNESTJE 

Wat een schattig vogelnestje! Leuk 
voor de lente of als paasdecoratie.
 
Wat heb je nodig?
Een waterballon, behangerslijm, gele 
wol, een paperclip of ander haakje, een 
beetje stro, een vogeltje en een schaar.

Hoe maak je de knutsel?

Blaas de waterballon op en maak er een 
knoopje in. Smeer de ballon vervolgens 
goed in met behangerslijm. Nu wikkel je 
de wol helemaal om de ballon heen. Zorg 
dat de wol goed nat wordt van de lijm. 
Wikkel bovendien niet te netjes. Kijk 
maar naar het voorbeeld. Daar zit de 
wol ook kriskras door elkaar heen. Laat 
de wol en de lijm goed drogen.

Als alles droog is, prik je de ballon lek. 
Als het goed is, blijft je nestje van wol 
in vorm. Haal de ballon voorzichtig uit 
het nestje. Knip er nu met een schaar 
een opening in aan de voorkant. Beetje 
stro erin, vogeltje erin, haakje aan de 
bovenkant en klaar!

Verbouw kantoor tot woongebouw
Informatie betreffende het plan om 
het kantoor van Accon AVM aan de 
Sixmastraat 4 te verbouwen tot een 
woongebouw.

Het plan voorziet in de realisatie van 18 
appartementen van 60-80 m2 in de ‘toren’ 
en 48 appartementen van 25-30 m2 in 
de laagbouw. Dit plan valt binnen het 
gemeentelijk woonbeleid. Het beleid biedt 
in deze zone bij de Watercampus/Van Hall 
Instituut ruimte voor studentenwoningen. 

Alle appartementen zullen worden 
verhuurd. Op het eigen terrein wordt 
conform de gemeentelijke parkeernorm 
voorzien in het parkeren. Verder krijgt 
het terrein een groene inrichting met een 
gezamenlijk buitenruimte. Op de begane 

grond en in het souterrain bevinden zich 
de lobby, een sport-, een studie- en een 
ontmoetingsruimte. Het aanzicht van 
het compex wordt ingrijpend veranderd, 
waardoor het gebouw meer een 
woonuitstraling krijgt.
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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

 

in de Bethelkerk

Zien we je dan?

Leuke activiteiten voor 

kinderen van groep 3 t/m 8 

    Op maandagmiddag van 

    15.45 tot 16.45 uur

Huizumerlaan 102 in Leeuwarden

10 + 24 februari
9 + 23 maart
6 + 20 april
4 + 18 mei
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Activiteitenagenda Husma Herne 
MAANDAGS : NAAILES (‘s morgens en ‘s avonds) - inlichtingen in wijkgebouw

DINSDAGS : AVONDGYM - tel. (058)2890313 of (058)2881217

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. 06-40159052 

VRIJDAGS : KLAVERJASSEN Iedere 4e vrijdag van de maand, 
  Aanvang 20.00 uur, leeftijd vanaf 16 jaar, tel. 06-55138689

Bingo seizoen 2019/2020

 

Welkom in wijkgebouw Husma Herne op:

 

 

 

  
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

 
 

 

 

  

Donderdag 13 februari 2020 
Donderdag 23 april 2020 

15:30 uur in wijkgebouw Husma Herne 
Voor kinderen t/m 12 jaar 

 Begeleiding nodig?
 Dit dient op eigen initiatief geregeld te worden, 

 de organisatie neemt deze verantwoordelijkheid niet op zich.
 

 2 euro per boekje
 

 
Wij hebben er zin in en hopen jullie dit seizoen weer te zien!

 
Groetjes Ciska en Jikke

 

 

  

Donderdag 13 februari 2020 
Donderdag 23 april 2020 

15:30 uur in wijkgebouw Husma Herne 
Voor kinderen t/m 12 jaar 

 Begeleiding nodig?
 Dit dient op eigen initiatief geregeld te worden, 

 de organisatie neemt deze verantwoordelijkheid niet op zich.
 

 2 euro per boekje
 

 
Wij hebben er zin in en hopen jullie dit seizoen weer te zien!

 
Groetjes Ciska en Jikke

 

Sh*t gedrag
Als een ware detective duik ik achter 
een boom en kijk over mijn zonnebril het 
park in. Het zál toch niet, hè…Je kunt ze 
er zo uit pikken, de mensen die niet van 
plan zijn om de behoefte van hun hond 
op te ruimen. Ze staan vaak met hun 
handen op de rug zeer geïnteresseerd 
in de lucht te staren. Als je er naast gaat 
staan en ook naar boven kijkt, dan zie 
je…helemaal NIKS. Natuurlijk herken je 
ze ook aan de zakjesloze hondenriem. 
Met dat vooroordeel ben ik trouwens 
iets voorzichtiger geworden, nadat ik 
tijdens één wandeling alle 3 mijn zakjes 
moest gebruiken. Eerlijk is eerlijk, het 
angstzweet brak mij uit. Ik sla soms wat 
door naar de andere kant. 

Ik besluit actie te ondernemen. “Menéér, 
goedemorgen. Ach, ik zie dat u door u 
zakjes heen bent”. Ondertussen wapper 
ik met een zakje en toon ik mijn liefste 
glimlach. “Geen probleem hoor, ik heb 
altijd reserve bij me”. De man kijkt mij aan 
en zegt, zonder glimlach “ik ruim niets 
op, daar betaal ik hondenbelasting voor”. 
Mijn mond valt open en ik doe mijn best 
om geen cynische opmerking te maken. 
Dan ga ik recht voor hem staan en kijk 
hem diep in de ogen. “Aaaah, dus het is 
de poep van uw hond waar ik in trap als ik 
de poep van míjn hond opruim”. Ik merk 

dat hij zich iets ongemakkelijk gaat voelen 
of in elk geval wil ik dat graag. Met een 
zwaai haal ik het zelfgemaakte vlaggetje 
uit mijn zak en plant dat in één beweging 
in de vers gelegde hoop van zijn hond. 
“Dag meneer, ik wens u een fijne sh*tloze 
dag”. 

Met opgeheven hoofd loop ik mijn rondje. 
Tevreden omdat niemand met deze hoop 
onder zijn schoen thuis zal komen en een 
beetje trots omdat ik de moed had om 
iemand aan te spreken op sh*t gedrag! 

Tante Rozet

Dag allemaal, wie er een kerstboom 
heeft ingeleverd bij ons wijkgebouw en 
een lootje plus een sinaasappel heeft 
ontvangen: dit is het winnende lot: 
nummer 40380. Wie dit nummer heeft 
kan dat bij Rika Kooistra, Buygersstraat 
27 inleveren en krijgt dan een 
cadeaubon. Succes
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Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
Bestuur: 
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

Redactie en opmaak 
Henk Zijlstra, 058-2885641

Acquisitie en verspreiding 
Jelle Hoekema, 058-2890507

Oplage: 1150 exemplaren in full colour

Verschijning: 4x per jaar: 
- februari 
- mei 
- oktober  
- december

Adverteren (incl. BTW per jaar) 
1/1 pagina € 265,- 
1/2 pagina € 175,- 
1/4 pagina € 100,- 
1/8 pagina €   55,-

Inlichtingen over adverteren:
husmaherne@gmail.com

Aanlevering kopij 
uiterlijk de laatste week voor 
de maand van verschijnen 
per post of e-mail: 
Husma Herne Wijkjournaal 
Huizumerlaan 146-A 
8934 BL Leeuwarden 
of e-mail: husmaherne@gmail.com

De redactie is niet aansprakelijk voor de 
geplaatste teksten.
 
Plaatsing van een artikel is altijd onder 
voorbehoud van de beschikbare ruimte.
Teksten kunnen worden ingekort, bij 
tijdige aanlevering gebeurt dit in overleg 
met de schrijver.

 
Husma Herne Wijkjournaal 
is een uitgave van 
Stichting Wijkorganisatie Huzum

Husma Herne Wijkjournaal

Colofon

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

Tromp
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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


