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Van de voorzitter
Het is alweer even geleden dat we de
kortste dag van het jaar hebben gehad,
maar langzaam zien we de dagen langer
worden en gaan we op naar het voorjaar.
SCHRANS 145
LEEUWARDEN

TEL. 058 215 90 02
FAX 058 215 90 02

Ook voor diverse belegde broodjes

DHZ

LEEUWARDEN - SCHRANS 88
TEL. 058 - 2165086

HOYTE v.d. WAL

Tevens
pedicure
voor
diabetische
en
reumatische
voet

Leeuwarden, Verlengde Schrans 34
Tel. (058) 2127631

Werkelijk alles!
• Dealer van Tokion en Boonstoppel verven
• Carboleum en tuinbeitesen • Elektro installatiemateriaal
• PVC afvoermateriaal • IJzerwaren • Hang- en sluitwerk
• Dakbedekking en reparatiepasta’s • Hout
• Koperen leidingen en fittingen • Tuingereedschappen
• Ladders en trappen (Altrex)

Misschien lijkt het nog ver weg, maar
over een paar weken zitten we alweer in
maart, wat in het algemeen betekent, dat
de temperaturen weer wat hoger worden
en de dagen weer wat langer.

Wat wij als organisatie, zoals iedereen
wel weet, erg belangrijk vinden, is dat we
niet moeten stilstaan, maar door
moeten bewegen als wijk. Om grotere
stappen te kunnen maken voor en door
de wijk, kunnen we jullie hulp ook erg
goed gebruiken. Daarbij denken we aan
ideeën hoe iets anders of beter kan, of
het organiseren van bijvoorbeeld een
wekelijks koffie-uurtje, om zo van het
wijkgebouw een mooie locatie te maken
waar iedereen elkaar kan en weet te
vinden.
Wilt u uw steentje bijdragen? Schrijf het
op, laat het weten en laat de gegevens
achter in de brievenbus van het
wijkgebouw.

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

Voor de rest wens ik jullie veel leesplezier
toe.
Groeten,

Het wordt weer lente!

www.nordwincollege.nl

Het begin van de lente staat bij ons ook
altijd in het teken van paaseieren zoeken
en de jaarvergadering. Hou hiervoor
tegen die tijd de brievenbus goed in de
gaten. U ontvangt van ons een uitnodiging
met de data en de informatie.

VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

Lindert Wielsma
(vice-voorzitter)

Verder is er op dit moment nog geen
nieuws te melden over de uitspreiding
speeltoestellen in zowel het Abbingapark
als achter ons wijkgebouw. Daar zijn
we nog erg druk mee bezig. Uiteraard
houden we jullie hiervan op de hoogte.
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2017
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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?
De Dorpskerk Huizum is dé culturele accommodatie die voor
u heel dichtbij is. In de komende maanden zijn er weer diverse
evenementen gepland. Het betreft de door ons georganiseerde
concerten en lezingen.
De Dorpskerk Huizum wordt ook voor andere concerten e.d.
verhuurd. Deze evenementen worden op andere wijze bekend
gemaakt. Meer informatie kunt u ook vinden op https://www.
facebook.com/dorpskerkhuizum of in de gratis maandelijkse nieuwsbrief, die inmiddels
door meer dan 900 mensen wordt ontvangen.
Deze nieuwsbrief, maar ook inlichtingen, kunt u vragen via het e-mailadres
dorpskerkhuizum@gmail.com.
Het bezoekadres van de Dorpskerk Huizum is: Huizum Dorp 67.

Zondagmiddagconcerten (15.00 uur)
De toegangsprijs is € 7,50.
26 februari 2017: ‘WIEBE’ met
theaterconcert ‘∆ELTA’ (Delta)

Lezingen (donderdag 20.00 uur)
6 april 2017: Jansonius lezing door
prof. Alex Brennikmeijer, voorheen de
Nationale Ombudsman. De lezing gaat
over te toekomst van onze rechtsstaat.
De entree is € 5,00.

26 maart 2017: Folkgroep Tsjirmerij &
Klaas Jansma, verhalen met muziek

De geplande evenementen in periode eind februari tot half juni 2017:
‘It lûd fan Van Dam’ (orgelbespeling
elke 1e vrijdag van de maand om 17.00
uur). De toegang is gratis. Een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
3 maart 2017: Ulbe Tjallinghii en
zangeres Vronie de Vreeze.
7 april 2017: Harm Woltjer, student
van Theo Jellema, meester-organist
van het Prins Claus Conservatorium te
Groningen.

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

5 mei 2017 (16:00 uur): jaarlijkse
5 mei-lezing door Prof. dr. E.M.H. (Ernst)
Hirsch Ballin.

17 maart 2017: Vocaal ensemble Serena
28 mei 2017: Trio Dionysus, tango nuevo

21 april 2017: Merula, blokfluitensemble
19 mei 2017: Olivetti, vocaal trio met
begeleiding
16 juni 2017: Muziekfabriek: ensembles
uit het Fries Kamer Orkest

2 juni 2017: Jaap de Kok, student van
Theo Jellema, meester-organist van
het Prins Claus Conservatorium te
Groningen.
6
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Kerstbomenactie
Onlangs is in onze wijk de kerstbomenactie gehouden. Bij het inleveren van
een boom was een sinaasappel en
een lotnummer te vergaren. Met het
lotnummer was een VVV-bon te winnen
die bij diverse winkels in de stad is in te
leveren.
Een aantal vrijwilligers stond deze
middag klaar om de bomen in
ontvangst te nemen. Op de foto’s
is te zien hoe Jelle, Harm en Jellie
eendrachtig de bomen in ontvangst
nemen.
In de avond is het winnende lot
getrokken en wel: 19813. Gefeliciteerd,
heb jij dit lotnummer dan kun je de
VVV-bon ophalen bij Rika op het
volgende adres: Buygersstraat 27.
Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet
Ook ambulant
Diabeet praktijk of ambulant via podotherapeut e 24,00
(vergoed door de meeste ziekenfondsen)
N. de Vries-Reitsema
Tijnjedijk 96
8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990
Mob. 06-21408496

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

Intratuins kerstgedachte
Onlangs hebben wij wederom kunnen
genieten van een sfeervolle kerstinrichting
bij Intratuin. Lampjes, kaarsen,
kerststukjes en wat al niet meer om ook
in huis het nog gezelliger te maken. En
ook een kerstboom mag natuurlijk niet
ontbreken in huis.
Maar ook in de wijk is door Intratuin
een geweldige kerstboom geleverd.
Vervolgens is deze met man en
macht rechtop gezet en voorzien van
lampen! Een prachtboom, waardoor de
kerstgedachte nog duidelijker zichtbaar
werd in onze wijk.

Schrans 72 Leeuwarden

Intratuin bedankt!

Tel. 058-2162669
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2017
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Slauerhoff en Huizum

DE BRAS SLAGERIJEN

Vleesbedrijf voor horeca en particulier
Schrans 87 / 89
n
e
z
ij
r
p
e
g
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n
e
it
Kwalite
Leeuwarden
l
e
d
n
a
a
v
s
n
o
in
058-2890907
staan hoog

Elly’s schoonheidssalon
Gehele gezichtsbehandeling all-in 41 euro
Ook alleen epileren
harsen of kleine
combi-behandelingen

Holwortel 58
Aldlân-Oost
Tel. 2881423

Gezondheid; uw missie, onze kracht

Fysiotherapie | Fitheidstraining
Arbeid en gezondheid

Wat heeft Slauerhoff nu met Huizum te
maken?
Wel: familieleden van hem werden op
de Huizumer begraafplaats begraven.
Daar zullen ze bewust voor gekozen
hebben. Onder hen ook zijn ouders. En
belangrijker: hij wijdde zijn langste gedicht

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

EYSINGASTRAAT 3, LEEUWARDEN. TELEFOON (058) 2800777

WWW.TIGRA-LEEUWARDEN.NL

Voor dames en heren
met en zonder afspraak
Schrans Husma
69, 8932
NB
Leeuwarden,
tel. 058-2887800
Herne Wijkjournaal - februari 2017

Jan Jacob Slauerhoff, die in 1898
aan de Voorstreek werd geboren, zou
uitgroeien tot een van de bekendste
dichters in Nederland. Zijn werk is in
vele talen vertaald tot aan het Chinees
aan toe. Als scheepsarts voer hij over
alle wereldzeeën. Hij schreef graag
over al die vreemde kusten en over de
mooie vrouwen die hij daar ontmoette.
Hij kende veel tegenslag: zat vaak in
geldnood, had een zwakke gezondheid,
zijn huwelijk met danseres Darja Collin
die een doodgeboren kind baarde duurde
maar 5 jaar. Maar hij werd wel een van de
grootste schrijvers die Nederland heeft
voortgebracht.

(In Memoriam Patris) aan de begrafenis
van zijn vader, die ook Jan Jacob heette,
in Huizum. De grafsteenplaat van zijn
ouders is in 2014 herplaatst op een
sokkel. De onthulling vond plaats door
Nynke Laverman die als zangeres
doorbrak met haar Fryske Fado’s die
weer waren ontleend aan gedichten van
Slauerhoff. Zodra je het kerkhof bij de
Dorpskerk betreedt valt die grafsteenplaat
onmiddellijk op.
Slauerhoff schrijft in dat gedicht over
hoe zijn vader is gestorven (‘niet kalm
en zacht maar met horten en stoten’). Hij
schrijft ook: ‘Alles is toen gegaan / of ’t
vooruit geregeld was / begrafenis tweede
klas / op ’t kerkhof Huizumerlaan’ ).
Natuurlijk ligt het kerkhof in Huizum Dorp
maar ‘Huizumerlaan’ kwam de dichter
beter uit omdat dat rijmt op ‘Alles is toen
gegaan’.
U zult in 2018 als Leeuwarden Culturele
Hoofdstad van Europa is veel meer te
horen krijgen over ‘Slauerhoff en Huizum’.
De Dorpskerk Huizum heeft zich namelijk
aangemeld voor het project Under de
Toer waaraan ruim 30 Friese kerken mee
gaan doen die een bijzonder verhaal te
vertellen hebben en daar in 2018 iets
bijzonders mee willen gaan doen. De
Dorpskerk heeft gekozen voor het thema
Slauerhoff omdat deze bijzondere man
veel aanknopingspunten biedt voor een
mooi cultureel programma voor een breed
publiek. U hoort later welke evenementen
de Dorpskerk in uw achtertuin allemaal
gaat organiseren. Maar dat Slauerhoff
in 2018 naar Huizum ‘terugkeert’ staat
vast.....
Peter de Haan, voorzitter Dorpskerk
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Thuiszorg Het Friese Land

TADEMA

MAKELAARS

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Pytsje Frankena, al
geruime tijd werkzaam als wijkverpleegkundige in uw wijk bij
Thuiszorg Het Friese Land.

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

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

Omdat de zorg voortdurend aan het veranderen is, wil ik u op
de hoogte houden. Dit wil ik doen door een steeds terugkerend
actueel onderwerp in deze wijkkrant.
‘Als wijkverpleegkundige kan ik veel voor u betekenen als u thuis zorg nodig
heeft’

Kinderopvang
in de buurt
www.viaviela.nl

Als wijkverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese Land ben ik er voor alle inwoners
van Huizum die thuis zorg of hulp nodig hebben. Veel mensen kennen ons als de
‘wijkzuster’ die helpt bij het aankleden of medicijnen toedient. Dat doen wij inderdaad.
Maar ik kan veel meer voor u doen.
Heeft u vragen over zorg thuis? Neem gerust contact op. Ik vertel u graag wat wij voor
u kunnen betekenen. Hieronder vindt u een aantal diensten die ik voor u kan regelen.

• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker
Service op vaste tijden voor uw deur

Verzorging
Thuiszorg Het Friese Land biedt verschillende soorten zorg thuis:
- Persoonlijke verzorging of verpleging: voor als u thuis hulp nodig heeft.
		 Bijvoorbeeld als u uit het ziekenhuis komt en het thuis nog niet alleen redt of
		 wanneer u niet meer alles zelf kunt doen.
- Intensieve thuiszorg: voor als u veel zorg en aandacht nodig heeft.
- Specialistische thuiszorg: specialistische verpleegkundigen verplegen u
		 thuis, ook als u medische behandelingen nodig heeft, waarvoor u vroeger naar
		 het ziekenhuis moest.
- Nachtzorg: heeft u ’s nachts zorg nodig? Ook dat biedt Thuiszorg Het Friese
		 Land. Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar. Dat is een geruststellend idee, voor
		 u en uw naasten.

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

Ondersteuning
De wijkverpleegkundige biedt ook voorlichting en advies, bijvoorbeeld over
hulpmiddelen of omgaan met een chronische ziekte.
Hoe bereikt u ons?
U belt Thuiszorg Het Friese Land dag en nacht op nummer 0900 8864.

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2017
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Vogels in de wijk
door Dieuwke van der Honing en
Harry van der Velde
Kauw (Corvus monédula spermólogus).
Streeknamen: Torenkraai, Akke, Alk,
Kerkkauw, Dolke, Ka (Fri.), Kerkekraai,
Kuif, Deul (Znd).
Het bekende beeld van
een kolonie kauwen
rond de dorpskerk:
daaraan ontleent
de soort de naam
“torenkraai”. Kauwtjes
tref je eigenlijk overal
aan in de stad en u
zult hem ook zeker bij
u in de buurt gezien
hebben. Een elegante montere, beetje
brutale vogel, die speels vliegt met een
vlugge vleugelslag en druk “kakelt”. De
roep is helder “kauw”. De kauw is een
holenbroeder en leeft in kolonieverband.
Voor het nest in de bebouwde omgeving
zoeken ze holtes en nissen in bomen,
torens, schoorstenen, met klimop
begroeide bomen en onder bruggen en
dergelijke. Ook gebruiken ze nestkasten.
Bij roofneigingen van eieren uit nesten
van andere vogels breekt er soms een
hels kabaal uit in de tuin, wanneer een
merel met inzet van al zijn kracht in de
aanval gaat.
Het kauwtje eet ook landbouw- en
onkruidzaden, insecten en slakken,
waardoor zij in de tuin ook zeker een
nuttige functie heeft. Zij stelt weinig
eisen aan een tuin. Een hoge boom is
altijd welkom. Een schoorsteen die niet
meer in gebruik is en niet afgeschermd
is zal dankbaar als nestplaats worden
ingenomen. Ook een scheefliggende
14

dakpan nodigt uit. Wilt u dat zij niet meeeten van de voedertafel, gebruik dan een
voedersilo of beschermkooi. Deze zijn via
de webshop van Vogelbescherming te
bestellen.
Het kauwtje onderscheidt zich van
de kraai doordat hij kleiner is, een
grijzige nek en een rondere kop heeft.
Kraaiachtigen zijn niet altijd populair.
Plaatselijk kunnen grote groepen
ontstaan. Onderzoek aan de vogelstand
toont aan dat kraaiachtigen geen
achteruitgang van zangvogels in tuinen
veroorzaken.

worden grootgebracht. De positieve
effecten van bijvoeren compenseren de
negatieve effecten van vogelslachtoffers
door verkeer, ziektes en parasieten.
Vogels komen sterker de winter uit en
brengen meer broedsels groot.
Voor meer informatie gaat u naar de site
van de Vogelbescherming
(www.vogelbeschermingshop.nl).
Bronnen:
- Tuinvogelwijzer Vogelbescherming
		 Nederland
- Vogelbalans 2016 Sovon
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse

Leeuwarder Toneel Vereniging
speelt 4 maart in zalen ‘Tivoli’

TIPS en TOPS
Help vogels de winter door met het zelf
bouwen van een voederhuis voor in
uw tuin. Dit is ook leuk om samen met
de (klein)kinderen te doen. Februari,
maart maar ook april kunnen ook voor
vogels nog winterse maanden zijn, ze
vinden maar moeilijk voldoende voedsel.
Bijvoeren zorgt voor een betere conditie
van de oudervogels. Hierdoor start het
eieren leggen vroeger in het voorjaar.
Ook door hogere temperaturen en meer
licht in de stad kunnen er meer broedsels

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2017

Op zaterdag 4 maart speelt de
Leeuwarder Toneel Vereniging het
toneelstuk “Een koning moet je niet laten
wachten”, een blijspel in drie bedrijven,
in zalen Tivoli aan de Huizumerlaan. De
voorstelling begint om 20:00 uur. De zaal
gaat om 19:30 uur open.

voor zich. Zeker als blijkt dat Joost en
Gwendolijn nog verliefd worden op elkaar!
Kaarten worden aan de zaal verkocht
voor e10,- per stuk. Na afloop van de
voorstelling verzorgt zangeres Reina van
Zandvoort nog een muzikaal optreden.
Iedereen is van harte welkom!

De zaken gaan goed in het bedrijf van
Daphne. Ze heeft net een goede slag
geslagen. Om dat te vieren geeft ze een
gekostumeerd bal. Samen met haar
zoon Joost die echter niet veel zin heeft
in dit feest. Hij laat dit dan ook goed
blijken. Door een stommiteit komen
Merlijn, Maartje en Rita vanuit het verre
verleden in het heden-daagse met zijn
nieuwerwetse manieren en dingen. Dat
dit tot hilarische taferelen leidt spreekt
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2017
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Download de Veiligebuurt-app
Voor vakmanschap en veiligheid, de Huzumer in jou huus!

Beter contact in de buurt zorgt voor een
veiligere wijk:
Leeuwarden introduceert unieke
Veiligebuurt-app (iOS, Android)

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

Eenvoudig en laagdrempelig samen
met je buurt een veilige buurt realiseren.
Met de Veiligebuurt-app is dat mogelijk.
In aanvulling op de bekende buurt
WhatsApp groepen kent de Veiligebuurtapp een aantal aanvullende functies die
het nog eenvoudiger maken samen een
oogje in het zeil te houden. De komende
maand wordt de app geïntroduceerd in de
wijk Huizum-Oost. De app (iOS, Android)
is voor alle bewoners gratis beschikbaar.

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?

Uw advertentie
in dit blad? Dat kan!

- Altijd bereikbaar
- Uw veiligheid gaat voor alles
- Degelijkheid & vakmanschap
- Ervaren en persoonlijk advies
- Geen maandelijkse kosten
- Geen contracten
- Altijd snel een passende oplossing

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

058-2887713

De Veiligebuurt-app is een antwoord op
het toenemende gevoel van onveiligheid
op straat en in de wijk. Dit is vaak mede te
wijten aan het feit dat mensen elkaar niet
kennen in de buurt en daardoor moeilijker
met elkaar kunnen communiceren. Een
goede eerste stap in de richting van een
betere communicatie in de buurt is de
opkomst van de buurt WhatsApp groepen.
Deze helpen bijvoorbeeld aantoonbaar bij
het verlagen van het aantal inbraken in
de wijk tot wel 50%. Echter kennen deze
WhatsApp groepen te veel beperkingen
om breed inzetbaar te kunnen zijn voor
een laagdrempelig contact in de buurt.

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

Met het introduceren van een aantal
slimme oplossingen neemt de
Veiligebuurt-app deze beperkingen
weg en zorgt ervoor dat effectieve
communicatie in de buurt nu op een veel
bredere schaal inzetbaar kan worden.
De gratis Veiligebuurt-app is tot stand
gekomen dankzij een samenwerking
tussen de gemeente Rotterdam,
buurtpreventieteams en Veiligebuurt.nl en
is nu in heel Nederland beschikbaar.
16
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Geen telefoonnummer nodig
Het uitgangspunt van de Veiligebuurtapp is het vergroten van het gevoel van
veiligheid door mensen heel simpel met
elkaar in contact te brengen. De app is
eenvoudig gratis te downloaden voor
Android en iOS. Na het inloggen toont
de Veiligebuurt-app automatisch welke
buurtbewoners en –groepen er reeds in
de buurt zijn aangesloten. Iedereen kan
zichzelf dus makkelijk aanmelden voor de
app en zelf bepalen aan welke groepen
en discussies zij willen deelnemen. Het
is niet meer nodig dat buurtbewoners
elkaars telefoonnummers nodig hebben
en groepsbeheerders hoeven niet meer
zelf actief mensen te gaan werven
en benaderen. Naast verschillende
chatfuncties biedt de Veiligebuurt-app ook
de mogelijkheid verdachte situaties en/of
overlast meteen door te geven aan de
juiste instanties en de buurt.
Positieve testresultaten
De Veiligebuurt-app is sinds mei
2016 in gebruik door bewoners,
buurtpreventieteams en wijkagenten in
diverse wijken. Hierdoor zijn al meerdere
personen aangehouden door de politie.
De app wordt dan ook als bijzonder
positief ervaren.
Meer informatie is te vinden op:
www.veiligebuurt.nl.

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2017
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Stap in bij ús Huzumer skûtsje
“it Doarp Huzum”!
Op 26 maart presenteren de vrienden
van het Huzumer skûtsje in de Dorpskerk
Huizum met trots “it Doarp Huzum”,
één van de 14 authentieke skûtsjes die
komende zomer deelnemen aan de
wedstrijden van de ‘Sintrale Kommisje
Skûtsjesilen’ (SKS). Klaas Jansma zal in
woord en beeld iets van 50 jaar historie
laten zien. En hij
vertelt over de
mogelijkheden om
in te stappen in “it
Doarp Huzum”, als
sponsor of donateur,
en om dan van de
zomer eens mee te
zeilen. Bijpassende
muziek wordt deze
middag verzorgd
door de Fryske
Klaas Jansma
folkgroep Tsjirmerij.

en jonge kinderen werden daarvoor
tijdelijk op de wal gezet. Na de oorlog
kwamen er steeds meer gemotoriseerde
schepen. Om de skûtsjes voor het
wedstrijdzeilen te behouden werd in 1945
de SKS opgericht. Destijds heeft Lodewijk
Meeter al zijn familie opgetrommeld om
voldoende skûtsjes te hebben. Speciaal
voor het wedstrijdzeilen heeft hij in 1967
zelf een skûtsje gekocht. Nog steeds is
er een warme band met de nazaten van
pake Lodewijk Meeter. Eén grote familie,
allen met dezelfde passie. De afgelopen
50 jaar mag er veel veranderd zijn in het
skûtsjesilen, maar de felheid om een
wedstrijd te winnen is niet minder. Er zijn
nu echter veel meer mogelijkheden om
skûtsjes sneller te maken. Het is bijna
topsport.
Nieuw skûtsje, nieuwe schipper,
bemanning verjongd...
De SKS streeft ernaar zoveel als mogelijk
het authentieke van de skûtsjes te

Folkgroep Tsjirmerij
Folklore of topsport?
Skûtsjesilen is zeker een stukje Friese
folklore, ontstaan begin 19e eeuw.
Skûtsjes waren de vrachtschepen op de
smalle en ondiepe wateren van Friesland.
Café-uitbaters schreven toen wedstrijden
uit en voor de schippers was het winnen
van een geldbedrag in schaarse tijden de
reden om mee te doen. Huisraad, vrouw
18

behouden. Helaas lukt dat niet altijd. Zo
is bijvoorbeeld het katoen waar vroeger
de tuigage van werd gemaakt niet meer
verkrijgbaar. Kon men vroeger 10 jaar met
een tuig doen, nu is het met 3 jaar aan
vervanging toe. Nieuw tuig is specifiek
maatwerk en wordt met de hand gemaakt.

Skûtsje “it Doarp Huzum” in 1960
Het Huzumer skûtsje heeft veel
gloriejaren gekend, maar is helaas de
laatste jaren in de achterhoede geëindigd,
mede omdat andere vriendenstichtingen
meer financiële ruimte hebben. Inmiddels
hebben we een ander skûtsje gekocht en
vorig jaar konden we via sponsoring het
tuig vernieuwen. Met een nieuwe schipper
(een kleinzoon van pake Lodewijk Meeter)
en een jongere bemanning willen we
proberen terug te vechten voor een
goede klassering. Dat voelen wij als een
verplichting aan de felle oprichter van
Huzumer skûtsje.

Vriendenstichting
Omdat er aan het skûtsjesilen veel
kosten verbonden zijn voor tuigage en
materialen e.d. is al in 1968 de stichting
“Vriendenclub van het Huzumer skûtsje”
opgericht. Deze stichting is opgericht in
zalen Tivoli op de Huizumerlaan. Dit is tot
op heden nog steeds onze thuishaven.
De stichting bestaat uit alleen maar
vrijwilligers, allen met een warm hart voor
het behoud van het skûtsjesilen en ús
skûtsje “it Doarp Huzum”. Wie donateur
wordt kan ook zelf eens meevaren en
ervaren hoe belangrijk het is om dit stukje
historie voor Huzum te behouden!
Op zondagmiddag 26 maart 2017 hopen
wij in de Dorpskerk Huizum onze passie
voor dit unieke gebeuren te delen met de
Huzumers en andere belangstellenden.
Guurtje Dijkstra
Namens het bestuur van vriendenclub
‘It Huzumer skûtsje’.
Informatie: contact@itdoarphuzum.nl

Skûtsje “it Doarp Huzum” in actie
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schipper “it Doarp Huzum”
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Activiteiten Husma Herne

De Huizumer brandweer

MAANDAGS: NAAILES
		
(‘s morgens en ‘s avonds)
		 inlichtingen in wijkgebouw

Tot 1 januari 1944 lag Huizum in de
gemeente Leeuwarderadeel en had een
eigen brandweerkorps. Bijgaande foto
werd in 1931 gemaakt op het terrein van
de Huizumer gasfabriek. Dit ter
gelegenheid van het afscheid van
brandmeester H. Hamstra die dat jaar
60 jaar was geworden en om die reden
afscheid nam.

DINSDAGS : NAAILES
		
(‘s avonds)
		 inlichtingen in wijkgebouw
		
AVONDGYM
		
tel. (058)2887811
WOENSDAGS:
BLOEMSCHIKKEN
Iedere 2e woensdag van de maand
Aanvang 20.00 uur
tel. (058)2881499

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

De brandweerauto was een product
van de Fa. Van der Ploeg uit Apeldoorn,
daarvoor in Grou. De aanschaf was
beneden de 10.000 gulden. De brandweer
was destijds gestationeerd achter het
gemeentehuis in de Schrans.
Om bij brand de vrijwilligers op te roepen
maakte men gebruik van een speciaal
systeem, want in die tijd had lang
niet iedereen een telefoonaansluiting.
Bij brandalarm werd de gasfabriek
gewaarschuwd. Daar verhoogde men de
gasdruk en bij de brandweerlieden
thuis was een kastje dat op gas was
aangesloten. Door de verhoogde druk
maakte een palletje sluiting en ging

de alarmbel over. Dan moesten de
brandweerlieden met spoed
opkomen. Dat ging weleens mis, want
wanneer het warme middagmaal werd
bereid, werd de gasdruk ook verhoogd en
ging het alarm over.
Wij hebben de brandweer enkele malen
in actie gezien. Op de Badweg stond de
boerderij van de familie Kingma. Jongens
hadden een hol gemaakt van pakken
stro en daarin een kaars aangestoken. Er
brak brand uit en de hele schuur ging in
vlammen op. Het voorhuis bleef gespaard,
maar werd daarna niet weer bewoond.
Ook vloog in 1942 de kerk van Hempens
in brand door een niet goed werkende
kachel. De kerk werd hersteld.
De brandweerlieden op de foto zijn:
v.l.n.r. H. Douna, D. Wagter, H. Elzinga,
Tj. Mellema, S. Boringa, Sj. Zijlstra,
K. Kooistra (brandmeester), J. Wiersma
(chauffeur), H. Hamstra (brandmeester),
G. Jobing (opperbrandmeester) en
J. Meyer (monteur gasfabriek).
Sg

VRIJDAGS:

KLAVERJASSEN
Iedere 4e vrijdag van de maand
aanvang 20.00 uur
leeftijd vanaf 16 jaar
tel. 06-55138689
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Bomen in de wijk

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

Pampasgras (Cortaderia selloana)

www.topslijter.nl

Op verschillende plaatsen kunnen we
deze tegenkomen in onze wijk.
●

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

De plant is afkomstig uit Zuidamerikaanse
grasvlakten (Pampas).

●

Ze zijn tweehuizig en de vrouwelijke
planten geven de mooiste pluimen.
Het is een sterke plant die op veel
soorten grond goed gedijt.
Het is wel oppassen want de bladranden
zijn erg scherp.
De pluimen blijven tot ver in de winter erg
mooi.

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

In het voorjaar kan het oude blad en
pluimen geknipt worden om
ruimte te maken voor nieuwe groei.

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!

Het is een bijzonder mooie plant die ook
solitair een aanwinst is voor de tuin.
J.K.
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Het kinderhoekje

ABVAKABO FNV DENKT MET JE MEE.

Brilcarnaval

Word nu lid: 0900 - 22 825 22 www.abvakabofnv.nl

Wil je eens wat anders op je hoofd als
een gewone bril dan kun je er ook eentje
maken die er echt anders uitziet.
Wat heb je nodig:
WC-rollen
Schaar
Papier
Lijm
Plakband
Paperclips

Knip in 2 wc-rollen een sleuf tot op
de helft van de rol. En knip tevens 2
brillenpoten uit karton. Die moet je zo
groot maken dat hij goed over je oren
past.
Zie de plaatjes hiernaast. Rondjes
omtrekken op dun papier en deze
inkleuren en uitknippen. Die rondjes
worden dus net zo groot als de omtrek
van de wc-rollen.
Schuif de ‘lenzen’ in sleufjes van de wcrollen, maak de twee wc-rollen aan elkaar
vast met paperclips.
De brillenpoten maak je vast met lijm of
plakband aan de wc-rollen. Nu kun je het
geheel nog wat verder versieren.
Zet de bril op je hoofd en je ziet de wereld
in nog meer kleuren.

www.abvakabofrieslandnoord.nl

Kleur deze
carnavalsbril!

Notariskantoor

Postma
Leeuwarden

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2017

24

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2017

25

Groene boomspiegels in de straat
De gemeente
biedt inwoners de
mogelijkheid om een
boomspiegel voor hun
woning te adopteren
en er een mooie
minituin van te maken.
De Verlengde Schrans wordt omgevormd
naar een woonstraat: een smallere rijbaan
met parkeervakken, mooie fietspaden
met bredere groenstroken en een extra
rij bomen. In de bestaande trottoirs staan
mooie grote oudere lindebomen. We
willen nu graag uw belangstelling als
bewoner van de Verlengde Schrans peilen
om deze boomspiegels van de bestaande
lindebomen mooier te maken.
Met de bewoners willen we zo veel
mogelijk boomspiegels adopteren en
gezamenlijk plantmateriaal bestellen en
inplanten. Als u een boomspiegel heeft
geadopteerd, onderhoudt u die en past u
erop dat deze netjes blijft.
De boomspiegel
De boomspiegel is het stuk grond rondom
de stam van een boom. Deze spiegel
is toegankelijk voor lucht en water en in
de ideale situatie minstens zo groot als
de kruin van de boom. Als een boom in
een verharding (trottoir/asfalt) staat, is
de boomspiegel vaak veel kleiner dan de
boomkruin en groeien de wortels onder
de bestrating door tot soms in de tuinen.
Welke boomspiegels zijn er allemaal
Vanwege de vele verschillende
boomsoorten zijn er vier typen
boomspiegels, die alle vier een andere
beplanting nodig hebben. Deze typen
zijn lichte, halfdonkere, donkere en zeer
donkere boomspiegels. Daarnaast is de
leeftijd van de boom ook belangrijk. Hoe
ouder de boom is, des te moeilijker is
het om planten te laten groeien. Per type
26

boomspiegel moet dus bekeken worden
welke soort beplanting een kans van
slagen heeft. Ook moet er nog iets aan
grondverbetering gedaan worden. In de
voorbeelden laten we u zien welke keuzes
er mogelijk zijn. Welke soort beplanting
de boomspiegel krijgt moet dus ter plekke
worden beoordeeld.
Belang boomspiegels voor groen
en gezondheid van mens en dier
Groene boomspiegels helpen ook jonge
vogels. Jonge vogels oefenen het vliegen
vaak in kleine struiken onder de boom,
zodat ze niet opgegeten worden door
andere dieren. Beplante boomspiegels
dragen daarom niet alleen bij aan een
groene straat, maar het is ook goed voor
het welzijn van mens en dier.
Mensen zitten lekkerder in hun vel als
er veel groen om hen heen is. Door de
vergroenende werking van boomspiegels
wordt een straat steeds mooier.
Boomspiegels zorgen er ook voor dat
er minder afval op straat blijft liggen.
Mensen gooien liever geen vuil tussen
planten en bloemen, waardoor de straat
schoner blijft. Tevens komt er minder
honden- en kattenpoep voor in beplante
boomspiegels.

Onderstaande foto’s geven een beeld van de mogelijkheden.
Boomspiegel nr. 1 laat zien wat het beeld is ten opzichte van de andere aangeplante
boomspiegels.

Nr. 1 Boomrooster zoals die soms in
winkelgebieden voorkomt.
Nr. 4 Boomspiegel met groenblijvend
haagje, lavendel en schaduw minnende
vaste planten bij een donkere
boomspiegel.

Nr. 2 Boomspiegel met eenjarige kruiden
bij een lichte boomspiegel.

“Het Boomspiegel-adoptie project” is
een initiatief van Tuinvogelconsulenten
Leeuwarden, Hovenier Beek en Stichting
Wijkorganisatie Huizum.
Heeft u belangstelling laat het ons via de
mail weten (veldehoning@kpnmail.nl).
Op de site van de gemeente
Leeuwarden vindt u informatie over het
boomspiegelbeleid:
https://www.leeuwarden.nl/nl/groen
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden.
Dieuwke van der Honing en
Harry van der Velde.
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Nr. 5 Boomspiegel met groenblijvende
schaduw minnende heesters en
vaste planten bij een zeer donkere
boomspiegel.
Nr. 3 Boomspiegel met heesters/rozen
en vaste planten bij een half donkere
boomspiegel.
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Rommelmarkt

24-25mrt

toegang

GRATIS

Adverteren in dit blad?
full-colour in een oplage van 1350 stuks
huis-aan-huis bezorgd in heel Huizum-Oost!
Voor informatie: husmaherne@gmail.com

Curiosa / tweedehandskleding / koffie, thee, frisdrank / bloemen /
winkel van sinkel / boeken, platen, cd ’s / kinderspeelgoed /
kleden, dekens / computerapparatuur en nog veel meer!

Vrijdag 24 maart
14.00 tot 19.00 uur
www.cgkleeuwarden.nl
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2017
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Huizumerlaan 102, Leeuwarden

Zaterdag 25 maart
09.30 tot 11.00 uur

Ervaar het
voordeel van
Expert Tromp!

Colofon
Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Zaalverhuur

Johan ter Haar
Jelle Hoekema
Sandra Eyzenga
Rika Kooistra

058-2880489
058-2890507
058-2121171
058-2890295

Stichting Wijkorganisatie Huzum
Huizumerlaan 146-A, 8934 BL Leeuwarden. Tel. 058-2884568
Bankrekening (IBAN): NL80 INGB 000 290 52 82
Internet: www.husmaherne.com
Alarmcentrale politie 0900-8844

Husma Herne Wijkjournaal
Redactie en opmaak
Henk Zijlstra, 058-2885641
Acquisitie en verspreiding
Jelle Hoekema
Oplage: 1350 exemplaren
Verschijning: 4x per jaar:
- februari
- mei
- oktober
- december

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.

Adverteren (incl. BTW per jaar)
1/1 pagina e 240,00
1/2 pagina e 160,00
1/4 pagina e 90,00
1/8 pagina e 45,00

Teksten kunnen worden ingekort, bij
tijdige aanlevering gebeurt dit in overleg
met de schrijver.
Husma Herne Wijkjournaal
is een uitgave van
Stichting Wijkorganisatie Huzum

Inlichtingen over adverteren:
husmaherne@gmail.com
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Beste Service
Persoonlijk Advies
Vertrouwd Dichtbij
Expert Tromp
Schrans 104, Leeuwarden
(058) 2158000

ieder
seizoen
naar Intratuin
Leeuwarden

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

