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HOYTE v.d. WAL
Leeuwarden, Verlengde Schrans 34

Tel. (058) 2127631

Werkelijk alles!
• Dealer van Tokion en Boonstoppel verven

• Carboleum en tuinbeitesen • Elektro installatiemateriaal
• PVC afvoermateriaal • IJzerwaren • Hang- en sluitwerk

• Dakbedekking en reparatiepasta’s • Hout 
• Koperen leidingen en fi ttingen • Tuingereedschappen

• Ladders en trappen (Altrex) 

DHZ

 SCHRANS 145 TEL. 058 215 90 02
 LEEUWARDEN FAX  058 215 90 02

Ook voor diverse belegde broodjes

VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

www.nordwincollege.nl

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

Tevens
pedicure

voor 
diabetische 

en 
reumatische

voet

LEEUWARDEN - SCHRANS 88
TEL. 058 - 2165086

Sinterklaas is nog maar net het land uit 
en de kerstartikelen zijn niet aan te slepen 
in de winkel.
Een gezellige maand waarbij de dagen 
kort zijn, de straten versierd en de 
avonden  
met kaarslicht worden verlicht.

Een familie- en vriendenaangelegenheid 
om met elkaar leuke herinneringen op te 
halen en genieten van lekker eten.

Nu ik er hier zo bij stilsta, besef ik me ook 
hoe snel de tijd eigenlijk gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 september 2013 werd Leeuwarden  
gekozen tot Culturele Hoofdstad van 
Europa in 2018. Deze eer wordt gedeeld 
met de Maltese hoofdstad Valetta.
Het lijkt op zo’n moment nog zover weg, 
maar nog heel even en het is al zover.
Een heel jaar met kunst en cultuur, vele 
voorstellingen en activiteiten.

Even verderop in de wijkkrant heb ik een 
agenda opgemaakt wat er globaal te 
beleven is. 

Namens het gehele bestuur willen 
wij iedereen hele mooie feestdagen 
toewensen en een 
geweldig 2018. 

Uiteraard blijven wij ons inzetten om onze 
wijk nog mooier te maken dan hij al is. 
Heeft u ideeën?? Laat het ons dan vooral 
weten. 

Voor de rest kan ik alleen nog maar 
zeggen: Veel leesplezier en tot het 
volgende wijkjournaal.

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Van de voorzitter
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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?

Vrijdag 22 december 2017 (20.00 uur): 
Kerstconcert door vocale mannengroep 
Sânman & Sikke. 
Het repertoire van deze zangers is 
breed, van barbershop tot Beatles en van 
gospel tot Westcoast. Nu een passend 
kerstconcert en een kerstverhaal.
De entree is € 10,00 (incl. consumptie). 
Er is weer glühwein en kerstbrood.

Vrijdag 19 januari 2017 (17.00 uur):
Concert van Vocaal Ensemble ‘Lijn 12’, 
in de serie ‘Muziek+’.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

Zondag 28 januari 2018 (15.00 uur):
Concert van Ernst de Corte met ‘Lied 
van mijn vader’.
De entree is €10,00 (incl. consumptie).

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, maar ook andere interessante evenementen. 

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 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 december 2017 t/m mei 2018:

Vocaal Ensemble ‘Lijn 12’

Vrijdag 18 februari 2018 (17.00 uur):
Concert van de Martens Cantorij in de 
serie ‘Muziek+’.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

Zaterdag 24 februari 2018 (20.00 uur):
Concert van het zigeunertrio ‘La 
Manouche’.
De entree is € 10,00 (incl. consumptie).

Vrijdag 16 maart 2018 (17.00 uur):
Concert van Vronie de Vreeze met 
zangleerlingen in de serie ‘Muziek+’.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

Zondag 25 maart 2018 (15.00 uur):
Concert van Zeemanskoor  ‘De 
Skúmkoppen’.
De entree is € 10,00 (incl. consumptie).

Vrijdag 20 april 2018 (17.00 uur):
Concert van Broer Giesing met 
blokfluitensemble, in de serie ‘Muziek+’.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

Vrijdag 18 mei 2018 (17.00 uur):
Concert van Blaaskwintet BlaasVaak, in 
de serie ‘Muziek+’.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.
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Schrans 72 Leeuwarden

Tel. 058-2162669

 

N. de Vries-Reitsema 
Tijnjedijk 96

8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990

Mob. 06-21408496

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet

Ook ambulant

Diabeet praktijk of ambulant via podotherapeut e 24,00 
(vergoed door de meeste ziekenfondsen)

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

Notariskantoor

Leeuwarden
Postma

LEZINGEN 

Donderdag 5 april 2018 (20.00 uur): 
Bleri Lleshi, in België wonende politiek 
filosoof, schrijver en spreker.
Entree € 5,00.

Zaterdag 5 mei 2018 (16.00 uur): 
De 5 Mei Rede wordt dit jaar verzorgd 
door Guy Verhofstadt, Belgisch politicus, 
oud-premier in België en momenteel 
Europarlementariër. 

Jan de Vries
Werkgroep PR
Dorpskerk Huizum

Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?

Wijkbewoners druk bezig met Slauerhoff evenementen
We hebben hier eerder al geschreven over de band tussen de grote dichter Jan 
Jacob Slauerhoff en de Dorpskerk. Hij wijdde een van zijn langste gedichten aan de 
begrafenis van zijn vader in Huizum. Dat gedicht, met liefst 34 ‘verhalen’ er in, staat 
komend jaar centraal bij de 2018-activiteiten van de Dorpskerk. Zo worden er in de 
weekenden 14-16 en 21-23 september maar liefst acht theatervoorstellingen aan 
gewijd, komt er een kunstexpositie en wordt dat gedicht in liefst 8 talen, van Fries 
tot Chinees, vertaald. Die vertaling wordt op 7 september aangeboden aan o.a. de 
ambassadeurs van die landen. Afsluiting is de Slauerhoff Lezing door Arne Zuidhoek 
die vele maritieme boeken en tekeningen maakte en alles van Slauerhoff afweet, op 
4 oktober. Heel wat vrijwilligers zijn hard bezig met de voorbereidingen van al deze 
evenementen. We hebben extra vrijwilligers nodig die dan als gastheer of gastvrouw 
willen optreden. Belangstelling? Meld u aan bij dorpskerkhuizum@gmail.com. Ook 
als u de nieuwsbrief wilt ontvangen met uitgebreide informatie over deze en andere 
activiteiten......

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

Elly’s schoonheidssalon
Gehele gezichtsbehandeling all-in 41 euro

Ook alleen epileren Holwortel 58
harsen of kleine Aldlân-Oost
combi-behandelingen Tel. 2881423

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

Adverteren in dit blad?
full-colour in een oplage van 1200 stuks

huis-aan-huis bezorgd in heel Huizum-Oost!

Voor informatie: husmaherne@gmail.com

Foto-impressie Sint Maarten 11 oktober
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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

Kinderopvang 
in de buurt

www.viaviela.nl

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

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

Sinterklaasfeest 2017
37 kinderen uit onze wijk hebben een leuke Sinterklaasmiddag gehad in Husma Herne.

Eerst hebben ze wat geknutseld voor zichzelf of voor Sinterklaas. Daarna kwam al snel 

de Sint met drie mooie Pieten en hij had voor iedereen een mooi kado meegebracht.
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- Altijd bereikbaar
- Uw veiligheid gaat voor alles
- Degelijkheid & vakmanschap
- Ervaren en persoonlijk advies
- Geen maandelijkse kosten
- Geen contracten 
- Altijd snel een - Altijd snel een passende oplossing

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?

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

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

058-2887713

Voor vakmanschap en veiligheid, de Huzumer in jou huus!

Uw advertentie 
in dit blad? Dat kan!

Nu volledig in kleur!

Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

De Huizumer Dorpskerk heeft in de toren 
twee klokken. Deze dienden als
aankondiging voor een godsdienst-
oefening en geluid bij begrafenissen.
Bij aankondiging van de uitvaart van 
een man begon de grote klok te luiden, 
waarna de kleine klok inviel. Bij de 
uitvaart van een vrouw en kinderen begon 
de kleine klok. Op de foto zien we de 
kleine klok uit 1582.

In 1943 werden door een Nederlandse 
firma de klokken op last van de
Duitse bezetter uit de toren gehaald en 
naar Hamburg gebracht. Daar zouden ze 
worden omgesmolten ten behoeve van 
de bewapeningsindustrie. Bij aankomst 
bleek dat die stad enkele malen zwaar 
werd gebombardeerd, met als gevolg dat 
de ovens eerder door de hitte gesmolten 
waren dan de klokken. 

Gelukkig was de naam ´Huizum´ op de 
klokken geschilderd, zoals nu nog is te 
zien, zodat de twee klokken weer hun 
werk voor nuttiger doeleinden konden 
doen. Het luiden gaat nu met een druk op 
de knop, voorheen werd dat handmatig 
gedaan door o.a. Jaap Bulthuis en een 
knecht van smid Tj. Mellema. 

Alleen de kleine klok wordt nog geluid, 
de grote klok veroorzaakt dermate veel 
trillingen dat men vreest dat de fundering 
van de toren te veel wordt aangetast.

S.G.

De Huizumer toren wordt op dit ogenblik 
gerestaureerd, nadat het stucwerk van 
het schip al grondig werd aangepakt. Ook 
het uurwerk wordt hersteld, zodat we 
binnenkort weer kunnen zien en horen 
hoe laat het is.

De klokken van de Huizumer Dorpskerk
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Honderden projecten zijn er komend 
jaar te zien in Friesland. Wat mag u niet 
missen?
Hieronder een kleine selectie van de vele 
projecten.

Januari
26 en 27 jan, heel Fryslân: 
openingsweekeinde
28 jan t/m 8 apr, Drachten: Beyond Dada en 
De Stijl, tentoonstelling

Februari
10 feb t/m 15 apr, Leeuwarden: Holstmeer, 
theaterproductie in de Marwei
22 feb - doorlopend, Leeuwarden: aftrap 
beeldende kunst- en verhalenproject 
DNALWD2018

Maart
2 mrt t/m 26 apr, heel Fryslân: Karawane, 
Lân fan taal, jeugdtheater op basisscholen
16 mrt en 17 mrt, Burgwerd: Sjen yn it 
tsjuster, eerbetoon aan dichter Tsjêbbe 
Hettinga

April
19 apr t/m 20 mei, Sexbierum: Orkater & De 
Lawei, Lost in the greenhouse
20 apr t/m 20 mei, Leeuwarden: Tryater 
en Leeuwarder Courant, muzikale 
theatervoorstelling Wereldburgers van de 
Voorstreek
28 april t/m 28 okt Escher op reis, Fries 
Museum

Mei
9 mei t/m 11 mei, Sneek: At the Watergate, 
jeugdmuziekfestival met 7000 jonge musici
23 mei, Leeuwarden: Liet XXL, ism Lân fan 
Taal, songfestival voor minderheidstalen
25 mei en 26 mei, Leeuwarden: Circus Adje 
& Fries Straatfestival

Juni
2 jun t/m 1 jul, Smalle Ee: Finestra Aperta, 
moderne circustheatervoorstelling
20 jun t/m 22 jun, Leeuwarden: Helden met 
humor, European comedy festival, Strangers 
on stage

Juli
1 jul t/m 16 sep, Frederiksoord e.o.: Into 
nature out of darkness, Koloniën van 
Weldadigheid, expo en muziektheater
8 jul, Leeuwarden: 8ste dag, beelden 
theatraal project vol menselijke schakels 
door het centrum van Leeuwarden

Augustus
3 aug t/m 6 auf, Harlingen: De Taalkaravaan: 
The sea! The sea!, Lân fan taal, poëzie aan 
zee
17 aug t/m 19 aug, Leeuwarden: De reuzen 
van Royal de Luxe
31 aug en 1 sept, tussen Oosterbierum en 
Raerd: Slachtemarathon, twee dagen lopen 
en cultuur opsnuiven

September
8 sept t/m 7 okt Leeuwarden: De 
Stormruiter, groots opgezet paarden- en 
muziektheaterspektakel
5 sep t/m 9 sep, Leeuwarden: Slava’s Snow 
Show, Strangers on stage

Oktober
4 okt t/m 7 okt, Leeuwarden: De Friese 
Dansdagen, i.s.m. Strangers on stage
12 okt t/m 14 okt, Drachten: Drachten in Stijl 
XL, Dada in Dr8888
12 okt t/m 16 dec, heel Fryslân: Dorp 
Europa, Tryater, theater over de ziel van het 
platteland

November
5 nov t/m 11 nov, Leeuwarden: New 
Generation en kinderfilmproject Look@me, 
Noordelijk Film Festival
22 nov t/m 24/11, Leeuwarden: Explore The 
North, muziek en literatuur

Met dank aan de cultuurredactie van de  LC

Activiteitenagenda Culturele Hoofdstad 2018

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.

Het SNS Team uit
Leeuwarden
staat voor je klaar

Schrans 67
8932 NB Leeuwarden

Marc, Marnick, Gretha, Marcel, Silvana
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Vogels in de wijk
Roodborst (Erithacus rubecula)
Streeknamen: Roodbaard, Readboarske 
(Fr), Poverke (Znd). 

De Roodborst is een algemene 
broedvogel. Een deel van de broedvogels 
overwintert hier met die uit andere landen. 
Een zeer vertrouwelijk, nieuwsgierig 
vogeltje met mooie grote kraalogen. 
Vooral wanneer we in de tuin werken, 
komt hij vrij snel opdagen, tot vlak voor 
onze voeten. Hij zingt het hele jaar door, 
maar het mooist in maart en april. Dit 
maakt hem tot een welkome gast. In de 
herfst en winter zingt ook het vrouwtje om 
haar voedselterritorium te verdedigen en 
wordt het mannetje roodborst op afstand 
gehouden.

De Roodborst voelt zich thuis in 
loofbossen, parken, tuinen, plantsoenen 
en andere groenstroken in de stad. 
Ze houden zich meestal op in dichte 
onder- begroeiing van struiken. Het 
nest bevindt zich op een hoogte tot drie 
meter in boomholten, gaten in muren, in 
klimopbegroeiing en in nestkasjes. Vrijwel 
elke tuin is geschikt voor roodborsten. 
Borders met vaste planten, wat 
struikgewas (liefst stekelig en besdragend 
zoals meidoorn of sleedoorn). Een 

takkenril en bodembedekkers geven 
roodborsten een prima leefgebied. Ook 
met wat ruimte onder een dakpan, een 
gaatje in de schuur, een met klimop 
begroeide schutting of boom of een 
halfopen nestkast helpen we ze aan 
nestgelegenheid.

Roodborsten komen niet snel op de 
voedertafel. Soms brengen ze even een 
bliksem bezoek, maar liever scharrelen 
ze onder de voedertafel en de silo 
naar wat gemorst voer. We doen ze 
een plezier met gedroogd voer voor 
insecteneters (bijvoorbeeld meelwormen), 
of ongekookte havermout. Strooi dit onder 
heggen of struiken. 

19

TIPS en TOPS
Vogelbescherming promoot het 
vogelvriendelijk inrichten van tuinen, 
want in een tuin met enkel tegels en 
schuttingen kunnen roodborsten, 
heggenmussen en andere tuinvogels niet 
terecht. 

Bent u al begonnen met bijvoeren van 
tuinvogels? Zo krijgen ze de gewoonte 
uw tuin te bezoeken. En laten vogels 
zich niet zien? Misschien kunt u uw 
tuin dan aantrekkelijker maken voor 
de vogels. Vogelbescherming geeft u 
handige tips. Voor meer informatie over 
vogelvriendelijk inrichten van uw tuin.  
www.vogelbescherming.nl/tuinadvies

Nationale Tuinvogeltelling
De voorpret voor de Tuinvogeltelling in 
januari kan nu al beginnen! Leer een van 
de slimste dieren ter aarde herkennen. 
Tel op zaterdag 27 of zondag 28 januari 
2018 een half uur vogels in uw tuin of op 
uw balkon! Het is leuk en gemakkelijk om 
mee te doen. De spelregels voor deze 
telling vindt u via www.tuinvogeltelling.nl.
Via deze site vindt u ook gemakkelijk 
informatie over hoe u vogels herkent. 
Iedereen kan dus meedoen.

Tuinvogelconsulent Leeuwarden                                                                                                               
Dieuwke van der Honing en 
Harry van der Velde  

Op het vernieuwde stadskantoor 
hebben ze de verschillende afdelingen 
nu dorpsnamen gegeven (als 
herkenningspunt bij flexwerken). 

Peter de Haan zag vanuit de stadshal een 
opvallende afdeling die Huizum-Dorp heet 
en maakte er natuurlijk meteen een mooie 
foto van.
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Werkgroep Parkeeroverlast Nee!
Door Piet Brouwer, namens de 
Werkgroep Parkeeroverlast Nee!

De werkgroep Parkeeroverlast Nee! 
is flink aan de slag gegaan na de 
wijkbijeenkomst van 25 september jl.
Er zijn ondertussen twee vergaderingen 
geweest waarbij de werkgroep eerst 
in gesprek is gegaan met afdeling 
verkeerszaken van de gemeente 
Leeuwarden.
Tijdens de eerste bijeenkomst werd 
de werkgroep verteld, dat er maar één 
oplossing voor het parkeeroverlast 
probleem is, een blauwe zone!

Volgens de betrokken ambtenaren 
hadden in andere wijken de sceptische 
opmerkingen van in het begin, plaats 
gemaakt voor positieve geluiden. De 
werkgroep was niet overtuigd en wilde 
er bewijzen van zien. Die kwamen in het 
tweede overleg op tafel in de vorm van 
verslagen met ervaringen van de overige 
wijken in Leeuwarden.

Vooral vanuit Huizum West kwamen er 
nogal tegenstrijdige geluiden lazen we. 
Dat zette de werkgroep wel aan het 
denken. Bovendien is de werkgroep nog 
helemaal niet overtuigd dat de blauwe 
zone de enige oplossing is. Ze wil dit zelf 
graag nader onderzoeken door zelf met 
diverse wijken en deskundigen in gesprek 
te gaan. Wat de werkgroep ook niet 
loslaat is dat naast de parkeeroverlast, 
er veel te hard en onverantwoord door de 

wijk heen wordt gereden door vaak niet-
wijkbewoners. Het mag een wonder heten 
dat er nog geen (ernstige) ongelukken 
zijn gebeurd.
De werkgroep wil eerst alle 
mogelijkheden, van zowel de 
parkeeroverlast als ook de neveneffecten 
als onverantwoord rijgedrag, verder 
onderzoeken.
We willen straks met alle wijkbewoners tot 
een breed gedragen oplossing komen. 

Het idee, om een bezoek door de 
werkgroep leden aan omliggende 
bedrijven te brengen, wordt niet als 
haalbaar en reëel gezien. Volgens 
afdeling verkeer van de gemeente, is 
het autobezit in die jaren dat de grote 
bedrijven zich vestigden in en rond 
de wijk, behoorlijk toegenomen. Ook 
de bereikbaarheid van het openbaar 
vervoer van dorp naar de stad is 
afgenomen. Studenten komen nu eigenlijk 
alleen nog maar met de auto naar de 
scholengemeenschappen. De straat is 
openbaar toegankelijk. Je mag een straat 
niet zonder meer afsluiten. En helaas, de 
wijkbewoner heeft geen privilege van een 
eigen parkeerplek voor de deur. 

Dat geldt ook voor de wens van de 
wijkbewoners, om het toegangshek 
dat rechtstreeks toegang geeft tot 
de scholengemeenschap aan de 
Huizumerlaan en tegenover de ingang 
van de Sierksmastraat, helemaal af te 

sluiten. Volgens de gemeente ambtenaar 
is dat niet mogelijk omdat het een 
openbare weg is. De werkgroep gaat dit 
verder uitzoeken. 

Met de grote scholengemeenschappen 
en omliggende grote bedrijven, zoals de 
Hege Wier en MCL zijn door de gemeente 
naar het schijnt diverse malen gesprekken 
geweest over dit onderwerp. 
Men merkt dat de intentie bij de directie 
er wel is, maar meer dan het sturen van 
een briefje aan het personeel gebeurt 
er niet. Een bezoek van de werkgroep 
lijkt daarom bij voorbaat gedoemd om 
te mislukken. De werkgroep parkeert dit 
punt voor een later moment.

Het idee om het Sixmaplein weer open 
te stellen voor gratis parkeren en of voor 
omliggen bedrijven tegen betaling het 
parkeerterrein beschikbaar te stellen voor 
eigen parkeerplaatsen, wordt door de 
gemeente meteen afgewezen. Volgens 

afdeling verkeer trekt dat juist andere 
gebruikers aan uit bv het centrum of 
omliggende wijken. Vooral de centrum- 

bewoners tellen al aardig wat neer als ze 
hun voertuig in de wijk willen parkeren. 
Wanneer je zelf op internet eens rondkijkt 
naar de erveringen in het land in diverse 
steden dan lees je een wisselend beeld, 
wanneer betaald parkeren weer wordt 
opgeheven.

Van een aantal wijkbewoners mochten we 
als werkgroep een persoonlijk schrijven 
ontvangen. Daarin lees je duidelijk dat 
de overlast een enorme impact heeft op 
mensen en dat men er behoorlijk genoeg 
van heeft. Maar eigen persoonlijke acties 
zien we in dit stadium liever niet. Juist de 
kracht van de gezamenlijkheid van de 
werkgroep, het probleem onder ogen en 
bespreekbaar brengen, geeft veel meer 
impact, merken we nu al. Kom bij ons 
langs of meld het via ons mailadres als 
u aan de grens zit. Misschien kunnen 
we helpen. Zo zijn we in gesprek met 
de Christelijk Gereformeerde Gemeente 
in de Huizumerlaan over de overlast 
die men veroorzaakt vooral bij hun 
inzamelacties, rommelmarken en BBQ 
bijeenkomsten.

Zoals u kunt zien gebeurt er veel achter 
de schermen en kost het veel tijd en 
inspanning om tot een goede afweging 
te komen.  De werkgroep wil zelf 
overtuigd zijn, dat wanneer we straks de 
voorstellen in een breed wijkoverleg aan u 
voorleggen, deze op een breed draagvlak 
bij de wijkbewoners kan rekenen, dat 
deze goed zijn onderzocht op basis van 
feiten en praktische haalbaarheid. Voordat 
dit zover is hebben we tijd nodig om dit 
grondig en goed te doen.

Hebt u nog vragen, tips of wilt u 
gewoon even uw ei kwijt? Mail ons op 
parkeeroverlastnee@gmail.com

Bij spoed zij we ook via 06-22212762 van 
maandag tot donderdag bereikbaar. 
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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

DE LEUKSTE KINDEROPVANG 

BIJ U IN DE BUURT!

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

Bomen en struiken in de wijk
Callicarpa

Callicarpa is een aardige struik met mooie 
opvallende paarse bessen die als in de 
winter de bladeren gevallen zijn fleur 
geven aan de tuin.

De struik is afkomstig uit China en 
behoort tot de Verbenaceae familie.
De fotos zijn genomen in de 
Huizumerlaan.

Eigenlijk is deze struik wat 
ondergewaardeerd en zou best wat meer 
aandacht mogen hebben.

Hij is goed winterhard en de grond in 
onze wijk is prima geschikt.
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Op 22 november heeft wethouder 
Henk Deinum, voorzitter van de 
naamgevingscommissie, het bord onthuld 
van het Anna Maria van Schurmanpaad. 
Daaraan ging een mooie bijeenkomst 
vooraf in de Dorpskerk Huizum waarin 
de wetenschappers prof. Mirjam de 
Baar en dr. Pieta van Beek stil stonden 
bij de bijzondere verdiensten van 
Anna Maria van Schurman. Zij was de 

grootste vrouwelijke 
intellectueel in de 
Gouden Eeuw. 
Daarom mocht ze, 
tegen de tijdgeest 
in, als eerste 
vrouw in ons land 
universitair onderwijs 
volgen. Behalve 
theologe was ze 
ook dichteres  en 

kunstenares. Ze beheerste maar liefst 
12  talen en bezocht regelmatig familie 
op Abbingastate in Huizum. Hier schreef 
ze gedichten en ging ze om met dominee 
Acronius van de Dorpskerk die daar ook 
begraven is. Abbingastate lag waar nu 
het Drachtsterplein ligt. Daarom heet het 
pad tussen het Drachtsterplein en de 
Dorpskerk Huizum voortaan het Anna 
Maria van Schurmanpaad. 

Manon Borst, directeur van Museum 
Martena, hield een gesproken column 
en Peter de Haan stond stil bij de 
straatnaamgeving in Leeuwarden en 
Huizum. Na afloop onthulde Deinum 
het bord door de Leeuwarder vlag van 
het bord af te trekken. Hij toonde zich 
bijzonder ingenomen met de manifestatie 
die de Dorpskerk tevoren aan Anna Maria 
van Schurman gewijd heeft.

Anna Maria van Schurmanpaad in Huizum Kerstbal versieren
Wat heb je nodig:
Plastic kerstbal wit of zilver.
Schaar.
Lijm.
Veel glitter- en glimdingen.

Gewone simpele kerstballen zijn heel 
leuk te versieren. 
Neem allerlei stukje kerstslinger, 
lint, propjes crêpepapier, sterretjes, 
glitter,....enz. enz. 
Gebruik alles wat je mooi vindt en wat 
klein geknipt kan worden. Plak dan al 
die spullen mooi op een “kale” kerstbal. 
Gebruik transparante lijm zodat je geen 
lijmvlekken ziet. Als hij klaar is kan je 
hem meteen in de kerstboom hangen. 

Tip

Je kunt de bal tijdens het plakken op 
een, kortgeknipt, wc-rolletje zetten 
zodat hij niet steeds omrolt.

Creatief met ijsstokjes
Voor deze winterse creatie om in de 
boom te hangen heb je nodig:

Heel veel ijsstokjes (zes voor een ster 
of vier voor een kerstboom)
Verf en/of stiften
Glitters
Kleine stickertjes en/of knopen
Touw of chenilledraad
(goede) lijm

Zo ga je te werk. 
Maak van ijsstokjes verschillende 
vormen, bijvoorbeeld een ster of een 
kerstboom. Geef de stokjes een leuk 
kleurtje, passend bij de keuze van je 
ontwerp. Je kunt de stokjes verven 
maar net zo makkelijk kleuren met 
stiften.

Maak je ontwerp af met glitters, 
knopen en/of stickers. Let wel op dat 
je niet versiert waar je de stokjes 
aan elkaar gaat plakken. Laat de lijm 
ook goed drogen voordat je ze op gaat 
hangen in de boom. Maak met touw of 
chenilledraad een kleine lus en geef 
hem een mooie plek in de kerstboom.
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De wondere wereld van wijn
Rood, wit, droog, zoet, een hint van 
appel of een vleugje vers gemaaid 
gras. Lastig he? Al die verschillende 
wijnen, smaken en termen. 
Tegenwoordig heeft bijna ieder café of 
restaurant wel keuze uit verschillende 
wijnen. Denk jij gewoon een glas witte 
wijn te bestellen, vraagt de ober ‘Wilt 
u een Chardonnay of een Sauvignon 
Blanc?’ Tja, daar sta je dan met je 
mond vol tanden…

Passie voor wijn

Mijn naam is Sandra Everts, ik woon aan 
de Huizumerlaan en ja, ik drink graag 
een heerlijk glas wijn. Maar een paar jaar 
geleden wilde ik ook graag meer weten 
van de wereld die hierachter schuilt. 
Daarom ben ik bij Henri Bloem op de 
Verlengde Schrans de wijncursussen 
SWEN 1, 2 en 3 gaan volgen. Ontzettend 
leuk en leerzaam! Nadat ik op de 
Wijnacademie in Maarn het diploma heb 
gehaald, begon ik vanuit mijn passie het 
bedrijf Vinolove. Ik geef kleinschalige 
wijnproeverijen aan huis of bij bedrijven in 
Friesland. 

Wijnproeverij aan huis

Wat is het verschil tussen Chardonnay 
en Sauvignon Blanc? Hoe vol hoort dat 
wijnglas eigenlijk? Hoe lang kan ik een 
geopende fles wijn bewaren? Krijg je 
meer hoofdpijn van kwalitatief slechte 
wijn? Allemaal vragen waar je tijdens 
zo’n wijnproeverij antwoord op krijgt. De 
proeverij is altijd in een bepaald thema, 
bijvoorbeeld Frans of Italiaans en het 
enige wat jij hoeft te regelen is een clubje 
gezellige wijnliefhebbers. De rest regel ik.

 

Huizum wordt dé wijnkenners wijk van 
Leeuwarden
Dus wil jij in het vervolg niet meer met je 
mond vol tanden staan in het café? Wil je 
je familie of vrienden tijdens het kerstdiner 
verbluffen met bijpassende wijnen bij de 
gerechten? Of wil je gewoon wat meer 
over wijn weten en een gezellige avond 
hebben? Dan ben je bij mij aan het goede 
adres! 

Check www.vinolove.nl voor meer 
informatie.

We beginnen wat rauw, maar het is de 
harde waarheid. Na uw dertigste verliest 
u elk jaar een beetje spiermassa. Dit 
wordt ook wel ‘sarcopenie’ genoemd. 
Uit onderzoek blijkt dat een spierverlies 
van 30 – 40% en meer tussen het 
dertigste en tachtigste levensjaar heel 
normaal is. Hierbij gaat het vooral om 
spieren die betrokken zijn bij kortdurende 
krachtsinspanningen. Op oudere leeftijd 
betekent dit dat mensen – bijvoorbeeld 
bij het opstaan uit een stoel of het 
zelfstandig aankleden – aangewezen zijn 
op zorg en begeleiding.

De boodschap mag duidelijk zijn. 
Als u niets doet houdt u nauwelijks 
spiermassa over en wordt u – kort door 
de bocht – oud en krakkemikkig. Veel 
ouderen hebben bijvoorbeeld al hun 
kracht nodig voor simpele dingen, zoals 
opstaan uit een stoel en hebben continu 
ondersteuning nodig bij alledaagse 
activiteiten. Het spreekt daarnaast 
voor zich dat dit tekort aan kracht het 
evenwicht niet ten goede komt. Veel 
valpartijen zijn helaas het logische gevolg. 
De oplossing voor deze problemen ligt 
voor de hand, maar wordt nog te weinig 
ingezet: krachttraining.

TIGRA Leeuwarden heeft de expertise in 
huis om specifieke fitness voor 

ouderen te begeleiden. Hierbij traint u 
individueel of in een klein groepsverband 
met begeleiding van een Leefstijlcoach/
Personal trainer. De training duurt 
een uur en bestaat uit kracht- en 
conditieoefeningen.

Fitness voor ouderen is bedoeld voor 
ouderen die last ondervinden van 
bijvoorbeeld meerdere aandoeningen die 
te maken hebben met het ouder worden, 
zoals verlies van kracht, beweeglijkheid of 
coördinatie. 

Voordelen bewegen voor ouderen:
•	 Meer	spierkracht
•	 Betere	hart-,	longconditie
•	 Positief	effect	op	het	bloedsuikergehalte 
    en de insulinegevoeligheid
•	 Betere	coördinatie
•	 Positief	effect	op	het	immuunsysteem
•	 Beter	reactievermogen
•	 Meer	balans,	lager	valrisico
•	 Opdoen	van	sociale	contacten

Reden genoeg dus om in beweging te 
komen! Bent u geïnteresseerd en wilt u 
meer gaan bewegen, neem dan contact 
op met TIGRA Leeuwarden. 

TIGRA Leeuwarden
Eysingastraat 3
8932 PD  Leeuwarden
058-2800777

leeuwarden@tigra.nl
www.tigra-leeuwarden.nl

Krachttraining voor senioren



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

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 

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

www.cgkleeuwarden.nl/kerst

Huizumerlaan 102, Leeuwarden

KERSTVIERINGEN 2017

Kerst. Een verhaal?
24 december om 21:00 uur
Een kerstvertelling door 
Gerko Last met medewerking 
van koperblazers én orgel

Kerstzangdienst 
16 december om 19:45 uur
‘Zingend op weg naar Kerst’ 
Met orgelbegeleiding van Marc Zorge

Kinderkerstfeest 
24 december om 17:00 uur
‘Jezus is geboren’
Knusse kinderdienst waarin we veel 
zingen. Jong en oud van harte welkom! 
Inloop vanaf 16.30 uur.

Kerstviering 
25 december om 9:30 uur
‘Gods liefde wordt geboren’
In deze dienst vieren we de geboorte 
van Jezus die ons vandaag de dag nog 
steeds liefde en vrede wil geven.

En ook:

Je bent van 

harte welkom
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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 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

Redactie en opmaak 
Henk Zijlstra, 058-2885641

Acquisitie en verspreiding 
Jelle Hoekema

Oplage: 1200 exemplaren

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

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

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.
 
Teksten kunnen worden ingekort, bij tijdige 
aanlevering gebeurt dit in overleg met de 
schrijver.
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is een uitgave van 
Stichting Wijkorganisatie Huzum
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Expert Tromp
Schrans 104, Leeuwarden
(058) 2158000

Ervaar het 
voordeel van 
Expert Tromp!

Beste Service 
Persoonlijk Advies 
Vertrouwd Dichtbij 
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Intratuin Leeuwarden 
Tijnjedijk 5, 058-2888000
Donderdag en vrijdag koopavond
www.intratuin.nl

ieder 
seizoen
naar Intratuin 
Leeuwarden


