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Van de voorzitter

Appelflap 1.10
Grof volkoren, wit of tarwe,
3 voor 5.50

We hebben de eerste maand van het
jaar alweer gehad en hopelijk houden
de mensen die voor 2019 goede
voornemens hadden, dit nog steeds vol.
In het algemeen zien we januari als een
rustige maand na al de feestdagen die
december telt. Al zijn waarschijnlijk veel
mensen erop uit getrokken nadat het al
mooie landschap even veranderde in een
prachtig sneeuwlandschap.

Zachte bollen, mix & match
2e zak ½ prijs
Koffie met gebak 3.Weekendtas
Een tas vol lekkers 8.95
Gebak 5 halen 4 betalen

DHZ

Schrans 145, Leeuwarden
info@bakkerijschuurmans.nl
058-2159002

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)

We kijken als organisatie uiteraard ook
naar de toekomst. Zo hopen we dit jaar
het speelveld achter ons wijkgebouw te
voorzien van een mooie glijbaan en een
nog betere valdemping. Tevens gaan we
er vanuit dat we het project S-Veld bij
de Sierksmastraat na een aantal jaren
kunnen afronden.

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

van een goede
balans houden,
gaat onze
voorkeur uit naar
mensen onder de
50 jaar.
Uiteraard hebben wij geen
leeftijdsvoorkeur voor vrijwilligers die
ons willen ondersteunen met hand- en
spandiensten.
Rest mij als vicevoorzitter een ieder weer
veel leesplezier toe te wensen en tot de
volgende keer.
Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Het verduurzamen van ons wijkgebouw
staat ook op de planning. Hierbij kunt u
onder andere denken aan betere isolatie,
waardoor de temperatuur in ons gebouw
beter te regelen is.
Qua activiteiten kunnen we vooruitkijken
naar bijvoorbeeld het paaseieren zoeken,
de jaarvergadering in april, een gezellige
bingo op iedere 3e vrijdag van de maand,
of geconcentreerd klaverjassen op de
4e vrijdag van de maand. Mocht u ook
ideeën hebben, laat het ons dan uiteraard
weten. Wij ondersteunen hier graag in.

www.nordwincollege.nl
VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

Als het u niet gaat om ideeën, maar u wilt
echt wat voor deze mooie wijk betekenen,
neem dan ook contact met ons op. We
zijn op zoek naar vrijwilligers /
bestuursleden. Aangezien de leden van
het huidige bestuur een groot gedeelte
de middelbare leeftijd heeft bereikt en we
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2019
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Pret in de speeltuin achter Husma-Herne
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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 betreft 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.dorpskerkhuizum.nl en/of https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum of in
de gratis maandelijkse nieuwsbrief, die inmiddels door meer dan 1000 mensen wordt
ontvangen. Deze nieuwsbrief, maar ook inlichtingen, kunt u vragen via het e-mailadres
dorpskerkhuizum@gmail.com. Bezoekadres van de Dorpskerk Huizum is:
Huizum Dorp 67.
De geplande evenementen in de maanden februari t/m mei 2019:
CONCERTEN
Vrijdag 22 februari 2019 (17.00 uur):
Orgelconcert 'It lûd fan Van Dam' door
Matthew Schembri.
Meestal kunt u het orgel alleen horen. Bij
deze concerten kunt u de organist ook
volgen in zijn spel.
De orgelconcerten in de serie 'It lûd fan
Van Dam' zijn gratis toegankelijk, maar
een vrijwillige bijdrage voor de organist
wordt zeer op prijs gesteld.

Zondag 24 februari 2019 (15.00 uur):
Gevarieerd concert van Miek & Timeless.
Annemiek Zijlstra is een gediplomeerde
Jazzdans docente en choreografe. In de
groep 'Miek & Timeless' is zij de zangeres
en zij speelt piano. De andere bandleden
zijn Dicky Meijer, bas en Sybe Krol,
drums.
Het repertoire van de groep bestaat uit
Blues, Jazz, Latin en popklassiekers van
The Doors, Adele, Nina Simone, Astrud
Gilberto, Sting. Van alles wat. In het
Frans, Fries en Engels.
Veel variatie qua muziekkeuze en zang.
De toegangsprijs is € 10,00 (incl.
consumptie in de pauze). Kom op tijd, dan
kunt u een mooie plek uitzoeken!

Vrijdag 15 maart 2019 (17.00 uur):
Concert van het Her & Der Koor in de
serie 'Muziek+'.
Het Her & Der Koor uit Leeuwarden zingt
6
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meerstemmige liederen uit de hele wereld
en muziek van de 16e eeuw tot deze
eeuw: van Mozart tot A. Sullivan.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

Vrijdag 22 maart 2019 (17.00 uur):
Orgelconcert 'It lûd fan Van Dam' door
Ulbe Tjallingii met zang van sopraan
Vroni de Vreeze.
Meestal kunt u het orgel alleen horen. Bij
deze concerten kunt u de organist ook
volgen in zijn spel.
De orgelconcerten in de serie 'It lûd fan
Van Dam' zijn gratis toegankelijk, maar
een vrijwillige bijdrage voor de organist
wordt zeer op prijs gesteld.

Zondag 24 maart 2019 (15.00 uur):
'Huzum, 't Doarp, 't Skûtsje', concert
rondom het Huzumer skûtsje met het
'Orkest voor Zieken en Zeevarenden'
en 'Nanne & Ankie'.
Ook al doet de naam anders vermoeden,
het Orkest voor Zieken en Zeevarenden
is best wel genegen hun smartlappen

aan anderen ten gehore te brengen. De
Leading Lady van het orkest is zangeres
Trienke Hoogenberg. Zij wordt bijgestaan
door de broers Harm en Klaas Kasma en
accordeonist Jan Smidstra.

Nanne & Ankie spelen al sinds 1980
samen in muziekgroepen als Irolt, Kat
yn 't Seil, Liereliet en Katjo. In het Fries,
Nederlands en Esperanto bracht het duo
ruim 40 albums uit en tourde daarmee
door Europa en ver daarbuiten. Maritieme
thema's spelen een grote rol, maar
even makkelijk bezingen ze komische
voorvallen uit het dagelijks leven.
De toegangsprijs is € 10,00 (incl.
consumptie in de pauze). Kom op tijd,
dan kunt u een mooie plek uitzoeken!

Zondag 14 april 2019 (15.00 uur):
Ierse muziek van 'Fling'.
Fling speelt op briljante wijze Ierse
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traditionele muziek. Fling bestaat uit
Evertjan 't Hart (uilleann pipes, whistles
en bouzouki), Annemarie de Bie (zang,
dwarsfluit en bodhrán), Siard de Jong
(viool, whistles, bouzouki and zang) en
Philip Masure (gitaar, zang).
Diep geworteld in de traditie ontworstelen
zowel de gebrachte traditionals als de
eigen composities de platgetreden paden
door de zeer eigenzinnige aanpak.
De laatste acht jaar heeft Fling met vier
verschillende muziekprogramma’s gereisd
langs de theaters van Nederland. Na de
jaren van theaterzalen komt Fling nu met
een nieuw intiem programma, speciaal op
maat gemaakt voor de kleinere podia.
De toegangsprijs is € 10,00 (incl.
consumptie in de pauze). Kom op tijd, dan
kunt u een mooie plek uitzoeken!

Notariskantoor

Postma
Leeuwarden

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet
Ook ambulant
Diabeet praktijk of ambulant via podotherapeut
(vergoed door de meeste ziekenfondsen)
N. de Vries-Reitsema
Tijnjedijk 96
8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990
Mob. 06-11851271

Diabeet zonder podotherapeut praktijk
(zelf betalen)
Reuma praktijk

22,50, ambulant

Basisbehandeling praktijk

26,00

22,50, ambulant

26,00

Zondag 12 mei 2019 (15.00 uur):
Solo-musical 'Mademoiselle Chanel'
van Inez Timmer.
Coco Chanel (Inez Timmer) doet
verbazingwekkende onthullingen
over haar duistere zijde als geniale
modeontwerpster, die alles wist te

Schrans 72 Leeuwarden
Tel. 058-2162669
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2019

Een opwindende en bruisende
voorstelling vol prachtige Franse
chansons. Inez Timer is een internationale
musicalactrice, theatermaakster en
zangeres.
De toegangsprijs is € 10,00 (incl.
consumptie in de pauze). Kom op tijd, dan
kunt u een mooie plek uitzoeken!
(Foto Coco Chanel)
Vrijdag 17 mei 2019 (17.00 uur):
Concert van Vocaal Ensemble 'Lijn 12',
in de serie 'Muziek+'.
'Lijn 12' is een tienkoppig, eigenwijs
vocaal ensemble. Onder leiding van

26,00

26,00

21,50, ambulant

overwinnen behalve haar besmuikte
verleden. Liefdeloze jeugd, grenzeloze
ambitie en peilloze eenzaamheid.
Gabrielle‚ 'Coco' Chanel was de
eerste vrouwelijke modeontwerper die
met stijl, tijdloze elegantie, maar ook
gewetenloos en met ijzeren discipline een
wereldimperium creëerde.

8
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j. de vries
Gezondheid; uw missie, onze kracht

Heereweg 16, Hantum
Tel. 0519-571892
• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker
Service op vaste tijden voor uw deur

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

Sjoek Nutma zingt de groep deels a
capella en deels met pianobegeleiding
van Tinelies Beetsma.
'Lijn 12' heeft als standplaats Leeuwarden
maar de zangers zijn afkomstig uit
alle windhoeken van Friesland. Zij
hebben ieder op eigen wijze een brede
zangervaring opgedaan en dat vinden
luisteraars terug in de bijzondere klank
van deze groep.
'Lijn 12' brengt muziek uit alle
werelddelen ten gehore en past
regelmatig subtiele choreografie toe.
De concerten in de serie 'Muziek+' zijn
gratis toegankelijk, maar een vrijwillige
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek
uitzoeken!

LEZING
Zondag 5 mei 2019 (16.00 uur):
De 'Vijf Mei Rede' door 'geluksprofessor'
Ruut Veenhoven.
Elk jaar wordt door een prominente
Nederlander de Vijf Mei Rede gehouden.
Dit jaar wordt de lezing verzorgd door
prof.dr. Ruut Veenhoven. Hij is socioloog,
pionier en wereldautoriteit in de
wetenschappelijke studie van geluk in de
zin van subjectief genieten van het leven.
De titel van de lezing luidt: 'Vrijheid &
Geluk'.
Gratis entree. Kom op tijd want vol is vol.

Vrijdag 17 mei 2019 (17.00 uur):
Orgelconcert 'It lûd fan Van Dam' door
Ana Buzón Calderón.
Meestal kunt u het orgel alleen horen. Bij
deze concerten kunt u de organist ook
volgen in zijn of haar spel.
De orgelconcerten in de serie 'It lûd fan
Van Dam' zijn gratis toegankelijk, maar
een vrijwillige bijdrage voor de organist
wordt zeer op prijs gesteld.

EYSINGASTRAAT 3, LEEUWARDEN. TELEFOON (058) 2800777

WWW.TIGRA-LEEUWARDEN.NL

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

TADEMA

MAKELAARS

een vertrouwde naam
Schrans 19
8932 NA Leeuwarden
058-280 33 00
www.tadema-makelaars.nl
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2019

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum
10
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Werkgroep Parkeeroverlast NEE!
Email: parkeeroverlastnee@gmail.com
Door Piet Brouwer
De werkgroep is in
haar afrondende
fase gekomen.
Binnenkort zullen we
onze bevindingen
en aanbevelingen
publiceren. We hopen half april a.s. met
alle wijkbewoners in een gezamenlijke
wijkbijeenkomst onze bevindingen en
aanbevelingen met u te kunnen delen.
Dan zullen we met elkaar ook belangrijke
keuzes moeten maken.
We zien nu ook weer dat ondanks de
goede intenties van iedereen, onze wijk
weer overvol is met geparkeerd woonwerkverkeer. Naar aanleiding van veel
klachten van de wijkbewoners heeft
de werkgroep contact opgenomen met
afdeling handhaving.
Dit heeft ertoe geleid dat foutparkeerders
worden beboet. We hebben hen
gevraagd vaker een ronde door de wijk te
willen maken.
De resultaten van de
verkeersstroommeting
Een belangrijk element in de
onderbouwing van de eindrapportage is
het inzicht van de verkeerstroommeting.
Een korte samenvatting uit het concept
van de eindrapportage vindt u hierna
beschreven. De gehanteerde rekenen vergelijkingsmethode is nog niet
goedgekeurd door de deskundigen
van afdeling verkeer. Er kunnen op
onderdelen dus nog (kleine) verschillen
ontstaan.
De werkgroep is van mening dat dit geen
invloed heeft op de getrokken conclusies.
12

Huizum-Oost bestrijkt een gebied van
102 hectare, waarvan 3 hectare aan
meren, sloten en andere wateren. Per
vierkante kilometer wonen er gemiddeld
2.649 personen. In totaal wonen er in
Huizum-Oost 2.605 mensen waarvan
47,79% man is en 52,21% vrouw.
De leeftijdscategorie 65 en ouder jaar is
met 23.6% het sterkst vertegenwoordigd.
Verdeling op basis van leeftijd:
00 - 14 jaar 14.2%
15 - 24 jaar 14.4%
25 - 45 jaar 24.2%
46 - 65 jaar 23.2%
65 en ouder 23.6%
Huizum-Oost telt 1.200 huishoudens
met een gemiddelde grootte van 2.0
gezinsleden.
Bron CBS 2018
Aantal auto’s en motoren in
Huizum-Oost
In totaal zijn er in Huizum-Oost 950
personenauto’s geregistreerd wat
neerkomt op 966 personenauto’s per
vierkante kilometer. Daarnaast zijn er 135
bedrijfsmotorvoertuigen en 95 motoren
geregistreerd in Huizum-Oost.
De verkeersstroommeting 2018
Op verzoek van de werkgroep
parkeeroverlast Nee Huizum Oost zijn er
twee verkeersonderzoeken uitgevoerd.
Meting 1 in juni-juli, de zomermeting en
meting 2 in november-december de
Najaar meting. Om een goede
vergelijking te kunnen maken zijn uit
beide verkeersonderzoeken
14 dagen gelijk aan elkaar genomen. Het
onderzoek heeft plaats gevonden in de
matrix Huizumerlaan-JansoniusstraatBorniastraat-Sierksmastraat.
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Verkeersmeting
voertuigbewegingen in onze wijk
Meting 1
Etmaal (0-24u)
Dag (7-19u)
Avond (19-23u)
Nacht (23-7u)
Ochtendspits (7-9u)
Avondspits (16-18u)

Werkdag
4663
3917
582
166
660
749

100%
84%
12%
4%
14%
16%

Weekdag
4063
3378
528
156
500
643

100,0%
83,1%
13,0%
3,8%
12,3%
15,8%

Meting 2
Etmaal (0-24u)
Dag (7-19u)
Avond (19-23u)
Nacht (23-7u)
Ochtendspits (7-9u)
Avondspits (16-18u)

Werkdag
5295
4245
784
267
301
1120

100%
80,2%
14,8%
5,0%
5,7%
21,2%

Weekdag
4650
3656
710
286
241
960

100,0%
78,6%
15,3%
6,2%
5,2%
20,6%

Het verschil werkdag en weekdag is dat
de werkdag van maandag tot en met
vrijdag is.
Weekdag geef alle metingen weer van
de gehele week.
Wanneer we de geregistreerde voertuigen
van de wijkbewoners afzetten tegen het
“gemiddelde etmaal verkeer” (4979) is het
wijkverkeer verantwoordelijk voor rond de
20%.
4979
Wijkbewoners

19,1%
2,7%
1,9%

Is gemiddeld aantal personenauto's.
Etmaal- werkdag
Meting 1 en 2

Type

950 Personenauto’s
135 Bedrijfsvoertuigen
95 Motoren

De gemiddelde snelheid
Opvallend is dat de gemiddelde snelheid
niet wordt overschreden.

Meting 1

Snelheid Doorsnee
Gemiddeld
24,25 Km
V85
32,25 Km
Meting 2

Snelheid Doorsnee
Gemiddeld
26,5
Km
V85
33,5
Km

De V85-regel is de snelheid die door
85% van de automobilisten niet wordt
overschreden en door 15% wel wordt
overschreden, op een weg met verkeer
in normale weersomstandigheden. Deze
regel weerspiegelt de snelheid die een
ruime meerderheid van automobilisten
als redelijk en veilig beschouwt. Dit
getal wordt veelal gehanteerd bij
verkeersmetingen.
Totaal gemiddeld werk- en weekend metingen
Weekdag

Aantal

%

Zaterdag

11888

9,7%

Zondag
Maandag

10481
19160

8,6%
15,7%

Dinsdag

20782

17,0%

Woensdag

20347

16,6%

Donderdag

20879

17,1%

Vrijdag

18868

15,4%

Totaal over twee metingen (4 weken) 122405
N.B. Donderdag is koopavond.

100,0%

Samenvatting en conclusie
De gemiddelde snelheid in de wijk is 30
km. De verkeersbeweging in- en uitgaand
verkeer, zowel van noord naar zuid als
van oost naar west, blijkt een te grote
belasting voor de wijk. Wanneer je dit
afzet tegen het aantal personenauto’s
in de wijk van 950 stuks is 19% is
de overige verkeersstroom zijnde
niet wijk gebonden voertuigen ruim
81%! Neem daarbij in ogenschouw
dat niet alle wijkbewoners met hun
personenvoertuigen iedere dag onderdeel
zijn van de totale verkeersbewegingen
in een etmaal in de wijk, dan lijkt ons
de conclusie gerechtvaardigd dat het
vermoeden bevestigd is dat er sprake is
van een behoorlijk woon-werkverkeeroverlast in de wijk. Dit staat op
gespannen voet met het woongenot van
veel wijkbewoners.
Dit zijn dan alleen de cijfers van de
verkeersmetingen. De invloed op het
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milieu, de veroorzaakte roet en fijnstof
is hier nog niet in meegenomen. De
werkgroep heeft als opdracht om naar de
drukte in de wijk te kijken.
De werkgroep heeft daarnaast allerlei
mogelijke oplossingen onderzocht
die deze overlast zouden kunnen
terugdringen. Ook de grote bedrijven,
instellingen en afdeling verkeer van de

Las- en Montagetechniek

gemeente hebben hierin meegedacht en
zijn met voorstellen gekomen.
De oplossingen zullen een breed
gedragen wijkbeslissing moeten zijn.
Daarom willen we u die met een
mondelinge toelichting voorleggen in de
komende wijkbijeenkomst.
We hopen dat we die in april a.s. kunnen
organiseren. U hoort van ons als het zo
ver is.

Adverteren in dit blad?
full-colour in een oplage van 1150 stuks

LUCAS VAN DER MUUR

huis-aan-huis bezorgd in heel Huizum-Oost!
Voor informatie: husmaherne@gmail.com

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

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!

Barvrijwilligers doen belangrijk werk.
Zij zorgen ervoor dat bezoekers
van o.a. kantines, dorpshuizen en
wijkgebouwen van een drankje kunnen
genieten. Maar dat brengt ook een grote
verantwoordelijkheid met zich mee. De
Instructie Verantwoord Alcohol schenken
(IVA) biedt barmedewerkers de kennis
om op een goede manier met die
verantwoordelijkheid om te gaan.
De IVA instructie is verplicht voor
barvrijwilligers en verstrekt informatie
over: de Drank- & Horecawet, alcohol en
alcoholgebruik, verantwoord schenken en
de Bob-campagne.
Met een grote groep vrijwilligers hebben
we de deze instructie kunnen volgen in
Husma Herne.
Het was zeer interessant en we hebben
een hoop opgestoken!

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2019
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Na afloop ging een ieder met een het
officiële certificaat naar huis.
Op de foto: Johan ter Haar overhandigt
het certificaat aan Jelle Hoekema
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Kort nieuws Dorpskerk
Wist u dat:
• De Dorpskerk sinds 2018 over een website beschikt met alle
informatie over evenementen, verhuurmogelijkheden etc?
(www.dorpskerkhuizum.nl)
• Het voor alle actuele informatie nog slimmer is u via dorpskerkhuizum@gmail.com
op te geven voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief?
• De Dorpskerk al ruim 60 enthousiaste vrijwilligers heeft en dat er zeker in en rond
de zomer (openstelling tijdens Tsjerkepaad) extra hulp welkom is?
• Er op 7 februari j.l. een bronzen portret van Jan Slauerhoff in de Dorpskerk is
onthuld waarmee het interieur er een verrijking bij heeft gekregen?
• Er wordt gewerkt aan een plan waarbij de kerk ’s avonds (ook aan de zuidzijde) nog
mooier wordt uitgelicht?
• Er ook gewerkt wordt aan een boekje (ca. 80 blz.) met veel historische en andere
informatie over een wandelroute door Huizum Dorp (t/m de Schrans)?
• Alle wijkbewoners en oud-Huizumers welkom zijn bij de presentatie van deze
publicatie halverwege dit jaar en dat daarover nog nader bericht volgt?
Peter de Haan

Activiteitenagenda Husma Herne
MAANDAGS : NAAILES (‘s morgens en ‘s avonds) - inlichtingen in wijkgebouw
DINSDAGS

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

Wil je dit seizoen nog 2 keer kans maken op mooie prijzen?
Welkom in wijkgebouw Husma Herne op:

Vrijdag 15 maart 20:00 uur

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

Vrijdag 12 april 20:00 uur

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

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

VRIJDAGS
: KLAVERJASSEN Iedere 4e vrijdag van de maand,
		 Aanvang 20.00 uur, leeftijd vanaf 16 jaar, tel. 06-55138689
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Zien we je dan? Hartelijke groet, Marijke en Greta
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Voor vakmanschap en veiligheid, de Huzumer in jou huus!
- Ketelvervanging
- Installatie en onderhoud cv-ketel
- Lucht- en vloerverwarming
- Gas, water en rioleringswerkzaamheden
- Loodgieter werkzaamheden
- dak en zinkwerk
- Warm water voorzieningen

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

DOE MEE! ER ZIJN LEUKE PRIJZEN TE WINNEN!
DOE MEE! ER ZIJN LEUKE PRIJZEN TE WINNEN!
Seizoen 2018/2019
Seizoen 2018/2019

Donderdag 18 oktober 15.30 uur
Donderdag
15.30uur
uur
Donderdag1318december
oktober 15.30
Donderdag1314december
februari 15.30
Donderdag
15.30uur
uur
Donderdag1418februari
april 15.30
Donderdag
15.30uur
uur
Donderdag 18 april 15.30 uur
In wijkgebouw Husma Herne
In wijkgebouw Husma Herne

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

058-2887713

Donderdag 18 april 15.30 uur

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

Voor kinderen t/m 12 jaar
Voor kinderen t/m 12 jaar

Begeleiding nodig?
Dit dient op eigen initiatief geregeld te worden,
de organisatie
neemt deze verantwoordelijkheid niet op zich.
Begeleiding
nodig?
Dit dient op eigen initiatief geregeld te worden, de organisatie neemt deze verantwoordelijkheid niet op zich.
2 euro per boekje
2 euro per boekje

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

Groetjes, Ciska en Jikke
Groetjes, Ciska en Jikke

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2019
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Vogels in de wijk

TIPS en TOPS
perfect bij de mens aan en overwintert
hier ook zodat we hem nu in onze tuin
ook dagelijks kunnen bewonderen.
Het slordige nest van losse aan elkaar
gestoken takjes bouwen de duiven het
liefst dicht tegen de stam van een conifeer
of van een loofboom. Turkse Tortels zijn
al gauw tevreden met een nestplaats. De
vogels zijn vindingrijk en benutten ook
luifels, rolluiken en zelfs verkeerslichten.

Turkse Tortel
(Streptopelia decaócto)
Streeknamen: Turkse Toarteldou (Frl).
Met een zwart biesje in de nek en met
een rossige uitstraling van de borst is
dit een leuke sierlijke en slanke duif,
in tegenstelling tot de Houtduif. De
eerste broedsels werden in Duitsland en
Scandinavië gezien.
In 1950 werd het eerste nest in de
pastorietuin in Musselkanaal ontdekt.
Daarna werden ook veel waarnemingen
en broedgevallen gezien, o.a. op de
Veluwe, in Gooi- en Eemland, in de
duinstreek en op Texel. De vogel broedt
nu in het hele land. Er is vrijwel geen tuin
of park waar de soort ontbreekt en zelfs in
drukke stadscentra weet de Turkse Tortel
zich goed te handhaven. Hij sluit zich dus

Het koeren is drielettergrepig en zacht
(roekoe-koe). De één vindt het gezellig,
sommige mensen ergeren zich eraan,
maar wij vinden het heel rustgevend.

Heeft u toch wat meer hulp nodig?
Vogelbescherming helpt u ook persoonlijk
met het vogelvriendelijk inrichten van uw
tuin, want in een tuin met enkel tegels
en schuttingen kunnen winterkoninkjes,
roodborsten, heggenmussen en andere
tuinvogels niet terecht. En bent u al
begonnen met bijvoeren van tuinvogels?
Zo krijgen ze de gewoonte uw tuin te
bezoeken.
Voor meer informatie over
vogelvriendelijk inrichten van uw tuin
www.vogelbescherming.nl/tuinadvies.

De vogels leven vooral van graan en
zaden, maar eten ook wel rupsen,
torretjes en vruchten.
Om ze de winter door te helpen geven we
royaal zonnebloempitten of andere zaden,
ook gewoon kippenvoer is prima. Omdat
dit uit verschillende zadensoorten bestaat,
pikken ze de voor hun geschiktere grotere
zaden eruit. De kleinere zaden worden
vervolgens door kleinere vogels opgepikt.

20

Gratis tuinadvies
Heeft u misschien niet meegedaan aan
de tuinvogeltelling, maak uzelf dan blij
met vogels dichtbij.
Doe de postcodecheck op
www.mijnvogeltuin.nl, ontdek welke
vogels er bij u in de buurt leven en ga
aan de slag met de gratis Groen en Doen
adviezen voor uw tuin. Zo wordt tuinieren
leuker, groener en krijgt u als bonus een
hoop gevleugelde vrienden.

Husma Herne Wijkjournaal - februari 2019

Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing
en Harry van der Velde
Bronnen:
-Tuinvogelwijzer Vogelbescherming
Nederland
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse
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Bomen en struiken in de wijk
Mahonia media ,,wintersun’’

wij zijn

Deze Mahonia is een
groenblijvende struik die in de
winter bloeit met prachtige gele
bloemaren.
De geur is ook erg aangenaam.
De Mahonia wordt ongeveer 1.5
meter hoog en gedijt goed in ons
klimaat.

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

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

Een sieraad voor de tuin die we te
weinig zien in onze wijk.
Deze foto is genomen in
Cammingaburen.
Ik hoop dat we deze mooie plant
in de toekomst wat vaker tegen
komen.

Het SNS Team uit
Leeuwarden
staat voor je klaar

J.K.

Steeds meer mensen maken de overstap naar SNS. En dat is niet voor niets.
Lokale betrokkenheid en een goed gevoel voor service zijn belangrijk voor
ons. Stap ook over naar SNS. Je bent van harte welkom in onze SNS Winkel
om kennis te maken met ons team en ons veelzijdige productaanbod.

Marc, Marnick, Gretha, Marcel, Silvana

Schrans 67
8932 NB Leeuwarden
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Drie meisjes op de oude brug

De Gecombineerde Leefstijlinterventie

Deze mooie foto van ongeveer 1933/1934
uit het familiealbum van Huizumer Sijbe
Grijpstra toont drie meisjes op de brug
van Huizum-Dorp, waarvan er hem twee
bekend zijn. Er stonden toen overigens
nog woningen op de plaats waar nu een
pleintje met bomen en bank is aangelegd.

Mensen met overgewicht of obesitas
kunnen veel baat hebben bij een
gezonde leefstijl. Voor deze doelgroep
is er vanaf 2019 mogelijkheid om een
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
te volgen.
De GLI richt zich op het verwerven en
behouden van een gezonde leefstijl.
De interventie omvat advies over en
begeleiding bij het verwerven van
gezonde voedings- en eetgewoontes,
een gezond beweegpatroon en hoe om
te gaan met factoren die een gezonde
leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress
en slaapgebrek).

Links op de foto zien we Johanna
Koster, geboren in 1916 te Witmarsum,
dochter van Catharinus Johannes
Koster en Jeltje van Dijk, die in 1920
een kruidenierswinkel in het Dorp
vestigden op no. 97. Deze winkel is na
het overlijden van zijn vader door Theunis
Koster voortgezet en is blijven bestaan
tot begin jaren zeventig. Velen zullen zich
Theunis en zijn (Duitse) vrouw Hilde nog
herinneren.
Johanna trouwde met Johannes van
Meerlo en overleed in 1981, op 65-jarige
leeftijd.
Het kleine meisje in het midden is de zus
van Siebe Grijpstra, Jeltje. Zij is in 1930
geboren in het Dorp op nummer 98, waar
het gezin inwoonde bij de ouders van hun
moeder, de huisschilder Haije Hamstra.
Jeltje trouwde met Klaas Sinnema en
overleed in 2017.

Vanaf 4 maart 2019 starten wij bij
TIGRA Leeuwarden met het uitvoeren
van het CooL programma (Coaching op
Leefstijl). Het CooL programma is een
GLI die geheel vergoed wordt vanuit de
basisverzekering van de zorgverzekeraar.

Wie het derde meisje op de foto is kon
Siebe niet vertellen, het zal een vriendin
van Johanna zijn geweest. Wellicht dat
er lezers zijn die zich het meisje kunnen
herinneren of is er familie die haar
herkent. Wij zouden dat graag van hen
willen vernemen.
De brug waar de meisjes op stonden is
overigens in 1935 vervangen door een
zwaarder exemplaar, door de almaar
toenemende drukte van met name
vrachtverkeer was het smalle, kapotte
brugdek van de oude brug, die stamde uit
1905, aan vervanging toe en is besloten
tot totale vervanging over te gaan.
Reacties naar: husmaherne@gmail.com
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• Voor wie: Gecombineerde
Leefstijlinterventie is verzekerde zorg
voor patiënten met een BMI >25 en
matig verhoogd gewicht gerelateerd
gezondheidsrisico. In Nederland komen
er potentieel vijf miljoen mensen in
aanmerking. De huisarts kan deze
patiënten doorverwijzen voor de
Gecombineerde Leefstijlinterventie.
• Wat: Gecombineerde Leefstijlinterventie
is advies en begeleiding bij voeding,
beweging en gedrag. Het doel is een
gezondere leefstijl voor de patiënt.
Uitgangspunt is dat de drie onderdelen
in een zorgprogramma van 24 maanden
worden aangeboden.
• Door wie: Marieke Gjaltema,
gecertificeerd leefstijlcoach bij TIGRA en
aangesloten bij BLCN.

Inhoud van het CooL programma
• Basisprogramma – groepssessies.
Duur 8 maanden
Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot
effect
Sessie 2: Kom in beweging
Sessie 3: Lekker eten geeft structuur
Sessie 4: Slapen & ontspanning
Sessie 5: Gezond leven is plannen
Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een
succes?
Sessie 7: Hoe gezond is jouw weekend?
Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging
• Onderhoudsprogramma – verdieping
en aanleren nieuwe vaardigheden.
Duur 16 maanden
(motivatiecheck ten tijde van de pilot:
minimale deelname van 5 van de 8
groepssessies in het basisprogramma)
Sessie 1: Wat is je doel?
Sessie 2: Beweging, waar zit je kans?
Sessie 3: Voeding
Sessie 4: Je energiehuishouding
Sessie 5: Time management
Sessie 6: Succesvolle verandering
Sessie 7: Informatie overload
Sessie 8: Op eigen voet verder
• Beide programma’s bevatten 8
groepsbijeenkomsten en 4 individuele
gesprekken.
• De groepsbijeenkomsten duren 90
minuten. Voor de individuele gesprekken
geldt dat de in- en outtake 60 minuten
duren en de 2 tussenliggende individuele
gesprekken elk 45 minuten.
Heeft u na het lezen van deze informatie
vragen, interesse of wilt u zich opgeven?
Dan kan u contact opnemen met
Marieke Gjaltema, Leefstijlcoach TIGRA
Leeuwarden: m.gjaltema@tigra.nl.
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Voor de kinderen

Kerstbomenactie Huizum-Oost

Deze keer maken we iets voor de vogels.

Zaden rol:
Wat hebben we nodig: wc rolletjes, pindakaas, volgelvoer, paktouw, bindtouw, of
een stukje ijzerdraad
Smeer een wc rolletje in met pindakaas. Strooi vogelvoer op een bordje en rol
hier de ingesmeerde wc-rol doorheen zodat de zaden blijven plakken. Touwtje
erdoorheen, ophangen in de tuin en klaar.

Voederhuis:
Wat heb je nodig: leeg melkpak, kwast, verf, schaar, niettang, stuk touw, voeder.

Ook dit jaar is de kerstbomenactie in Huizum-Oost weer succesvol verlopen.
Op 9 januari werden de kerstbomen verzameld voor Husma-Herne in de Huizumerlaan
en werd een deel van de toen aanwezige kinderen op de foto gezet. De kinderen
kregen voor elke ingeleverde boom een lot en een sinaasappel.
Het winnende lotnummer is 26201. De winnaar kan de prijs, een waardebon van €25,-,
ophalen bij Rika Kooistra, Buygersstraat 27

Neem een melkpak en maak dat goed schoon van binnen. Maak
dan vier grote gaten in de zijkanten van het pak, vlak boven de
onderkant. Zorg dat je ongeveer een centimeter van de randen
blijft omdat anders het pak te slap wordt.
Maak ook de bovenkant goed dicht en gebruik hier
bijvoorbeeld een niettang voor.

Workshop
Bloemschikken

Maak een mooi gaatje bovenin zodat je het voederhuisje
straks kan ophangen. Nu het pak helemaal goed verven. Ook de
binnenkant. Gebruik bijvoorbeeld twee kleuren, maar je kan het
pak natuurlijk ook versieren.

Vanaf 09.00 uur staat de koffie en thee klaar.

Na het drogen het huisje buiten ophangen en natuurlijk wat
vogelzaad erin of stukjes brood. En dan maar wachten tot de
vogels het gevonden hebben. Wees niet bang als ze niet vlug
komen. Het kan soms namelijk best een week duren voor de
vogels de plek hebben gevonden.
26
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U bent welkom op dinsdag
16 april van 09.30 uur – 11.30 uur.

De workshop kost € 2,50 inclusief materiaal en koffie.
Aanmelden kan tot en met 5 april.
Berber Peeringa
Tel. 058-2675546

of

Hendrica de Vries
Tel. 058-2671698

Adres: Huizumerlaan 102

(Advertentie)
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2019
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Paasconcert met
The Psalm Project

Schrans 84A ● 8932 NH Leeuwarden
T (058) 212 15 89
www.topslijter.nl

●

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

Zaterdag 9 maart

●

Op zaterdag 9 maart van 20.00 tot 21.30 uur treedt The Psalm Project
op in de Bethelkerk. Het concert staat in het teken van Pasen.
The Psalm Project brengt oude (Paas)psalmen tot leven door ze te
bewerken tot hedendaagse composities.’
Kaarten voor dit concert zijn gratis. Er wordt per ticket alleen € 2,95 per
persoon gevraagd voor de reserveringskosten. De kaartverkoop gaat via
www.zingenindekerk.nl

Fotografie: Henri Doornbos en Jannes Boonstra

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

www.cgkleeuwarden.nl
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Huizumerlaan 102, Leeuwarden
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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
Bankrekening (IBAN): NL80 INGB 000 290 52 82
Internet: www.husmaherne.com
Alarmcentrale politie 0900-8844
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Expert Tromp

Schrans 104, Leeuwarden, (058) 2158000
30

Tromp

ieder
seizoen
naar Intratuin
Leeuwarden

Intratuin Leeuwarden
Tijnjedijk 5, 058-2888000
Donderdag en vrijdag koopavond
Husma Herne Wijkjournaal - februari 2019
www.intratuin.nl
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