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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

Op het ene moment zitten we nog 
heerlijk van de zon te genieten van 
een welverdiende vakantie en op het 
andere moment hebben we de eerste 
herfststorm van dit jaar alweer gehad en 
vallen de blaadjes van de bomen. Voor 
de ene persoon is de herfst een heerlijk 
jaargetijde waarin boswandelingen 
worden gemaakt en prachtige foto’s 
worden geschoten van de natuur of 
misschien wel van het ruimtenet dat 
eind september in het Abbingapark is 
geplaatst.

Voor anderen kan de herfst juist ook 
andere gevoelens oproepen, waaronder 
somberheid (vaak door te weinig zonlicht), 
of bijvoorbeeld eenzaamheid. Onze wijk 
heeft een wijkteam dat iedere woensdag 
van 14.00 uur tot 16.00 uur in ons 
wijkgebouw aanwezig is. Dus schroom 
niet als u even zin heeft aan een praatje 
of als u vragen heeft, waar u zelf even het 
antwoord niet meer op heeft. 

Hier enkele tips om de donkere dagen 
goed door te komen:

1. Geniet van de schoonheid van het 
    najaar

Baal niet van het temperatuurverschil 
of de regen, maar geniet van de 
natuur. Gouden luchten, rode bomen, 
heerlijke geur van gevallen bladeren en 
prachtige paddenstoelen.
Het najaar is een afwisselend, zacht en 
wonderlijk seizoen. Laat het niet aan je 
voorbij gaan maar geniet er van.

2. Leef met het ritme van het najaar
De dagen worden korter, dieren 
bereiden zich voor op een winterslaap 
en de bomen gaan in de ruststand. Het 

najaar is bij uitstek een periode van 
bezinning en een tijd om af te remmen.
Een mooi moment om bij je zelf stil te 
staan, en in alle rust dingen te doen die 
je leuk vindt.

3. Zoek de buitenlucht op
Hoewel het weer minder wordt, blijft 
het belangrijk dat je regelmatig in de 
buitenlucht komt. Dat houdt je gezond 
en je wordt er vrolijk van. Maak een 
wandeling door het park of bos, ga een 
blokje om na de lunch of drink buiten 
een kopje thee.

4. Slik het zonlicht in
Wanneer we buiten zijn, maakt onze 
huid vitamine D aan. Deze vitamine 
ondersteunt talloze  processen in ons 
lichaam, en is een belangrijke factor bij 
het reguleren van je goede humeur.

5. Blijf lekker in beweging
Beweging houdt je vrolijk. Je hoeft 
niet urenlang te sporten om gezond 
en vrolijk te blijven. Af en toe een 
korte workout doet wonderen en is 
voldoende om slank, gezond en goed 
gehumeurd te blijven.

Rest mij als vicevoorzitter een ieder weer 
veel leesplezier toe te wensen en maak er 
prachtige maanden van, zodat we in 2018 
allemaal weer helemaal opgeladen zijn. 

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

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

Vrijdag  20 oktober 2017 (17.00 uur): 
Concert van Martijn van Dongen en 
Tom de Vries, blokfluiten, met het oog op 
‘Telemannjaar 2017’, in de serie 'Muziek+'.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.)

Vrijdag 27 oktober 2017 (15.00 uur):
Onthulling van memoriezerk op 
gezamenlijk graf van familie Van Sixma.
Elders in dit Wijkjournaal kunt u hier meer 
over lezen.

Donderdag 2 november 2017 
'Allerzielen'.
Elders in dit Wijkjournaal kunt u hier meer 
over lezen.

Vrijdag 17 november 2017 (17.00 uur): 
Concert van Thijs Kevenaar, klassiek 
gitaar, in de serie 'Muziek+'.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.)

Zaterdag 18 november 2017 (14.00 uur):
Feestelijke onthulling van naambordjes 
van het Anna Maria van Schurman-pad.
Elders in dit Wijkjournaal kunt u hier meer 
over lezen.

Zondag 26 november 2017 (15.00 uur): 
Combo Fleur, meezingconcert en High Tea.
De entree is € 10,00 (incl. koffie/thee/
gebak in de pauze).

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 bijna 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 oktober t/m. december 2017:

Vrijdag 15 december 2017 (17.00 uur): 
Festival of Lessons & Carols door Schola 
Liturgica, in de serie 'Muziek+'.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.)

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.

Vooruitblik 2018

Alvast een korte vooruitblik m.b.t. enkele 
bijzondere lezingen in het jaar 2018:

donderdag 8 februari 2018: prof. Jan Pronk, 
bekend Nederlands politicus, voormalig 
kamerlid en (vele jaren) - minister

donderdag 5 april 2018: Bleri Lleshi, in 
België wonende politiek filosoof, schrijver 
en spreker 

zaterdag 5 mei 2018: Guy Verhofstadt, 
Belgisch politicus, oud-premier in België 
en momenteel Europarlementariër 

Jan de Vries
Werkgroep PR Dorpskerk Huizum
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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

 

 

Doe mee! Er zijn leuke prijzen te winnen! 
 

Seizoen 2017/2018 

Donderdag 19 oktober 15.30 uur 

Donderdag 14 december 15.30 uur 

Donderdag 22 februari 15.30 uur 

Donderdag 26 april 15.30 uur 

In wijkgebouw Husma Herne 

 

Voor kinderen t/m 12 jaar                                                                                                                       
Begeleiding nodig?                                                                                                                                         

Dit dient op eigen initiatief geregeld te worden, de organisatie neemt deze verantwoordelijkheid niet op zich. 

Entree: 2 euro per persoon. 

 

Wij hebben er zin en hopen jullie te zien! 
Groetjes, Ciska en Jikke 
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      Voor dames en heren                 met en zonder afspraak
      Schrans 69, 8932 NB Leeuwarden, tel. 058-2887800

DE BRAS SLAGERIJEN
Vleesbedrijf voor horeca en particulier

Schrans 87 / 89
Leeuwarden
058-2890907

Kwaliteit en lage prijzen

staan hoog in ons vaa
ndel

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

(2 november 19.30-20.30 uur)

Dit jaar besteedt de Huizumer Dorpskerk 
aandacht aan Allerzielen: ‘het feest van 
alle zielen.’ Allerzielen is van oorsprong 
een katholieke traditie: al sinds de 
negende eeuw herdachten de gelovigen 
op 2 november hun overleden geliefden. 
De laatste jaren heeft Allerzielen een 
meer werelds karakter gekregen. Overal 
hebben mensen de behoefte stil te staan 
bij hun geliefde doden.

De Dorpskerk wil deze eeuwenoude 
traditie in ere herstellen (los van het 
katholieke geloof). We nodigen u van 
harte uit voor een ingetogen uur waarin 
we de geliefden die ons zijn ontvallen, 
gedenken en herdenken. Samen willen 

we een uur van verbondenheid creëren 
waarin ruimte is voor het branden van een 
kaars, voor poëzie, muziek en stilte. 

Na dit uur nodigen we u graag uit voor 
een kop koffie of thee in De Voorhof.

(De werkgroep: Sjoukje-Maria Kramer, 
Margreet Tromp, Anke ten Brinke)

Allerzielen in Dorpskerk Huizum

Gevonden voorwerpen (Hindernisbaan Wijkfeest)

Beste bewoners, hiernaast is een overzicht 
van de voorwerpen welke zijn gevonden 
op de “Wadi” na het opruimen van de 
wedstrijdelementen na afloop van de 
feestweek in Huizum-Oost.  

Deze zijn tot 1 november af te halen, na 
een telefoontje (06-12381855), bij Johan ter 
Haar.
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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

Sint Maarten optocht 2017 

 

 

Zaterdag 11 november 2017 organiseert Wijkorganisatie Huzum 
weer de traditionele en erg leuke Sint Maarten optocht. 

 

Komen jullie ook weer allemaal? 

De optocht start om 18:00 uur vanuit het wijkgebouw Husma Herne. 

Neem je lampion mee en wij zorgen voor de muziek en wat lekkers. 

  

Tot zaterdag 11 november om zes uur allemaal… 
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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

Gestolen kano’s aanlegplaats snel terug
De twee kano’s die door Fred ter Elst 
bij de aanlegplaats bij de dorpskerk 
van Huizum gelegd zijn, bedoeld voor 
algemeen gebruik van de dorpsbewoners, 
zijn deze zomer gestolen maar door snel 
optreden van politie en omstanders weer 
op de vaste plaats terecht gekomen.

Fred dacht de kano’s voldoende te 
hebben beveiligd met een ketting en 
hangslot. Een kano in het water, da ander 
op een daarvoor nieuw vervaardigde 
houten bok.

Op een zaterdagmorgen bleken beide 
kano’s te zijn gestolen. De ketting en de 
bevestigingen doorgeknipt. Een uiterst 
frustrerende ervaring, denk je iets te doen 
voor de leefbaarheid van het dorp, neem 
je iedere dag complimentjes in ontvangst 
dat het allemaal zo mooi is geworden en 
dan dit. Wie doet dat nou, een paar oude 
kano’s, die door zoveel mensen gezien 
zijn en herkend kunnen worden, wat is 
daarvan nu de waarde!?

De politie gebeld, die gelukkig snel ter 
plaatse was, een getuige die meldde 
dat in het park een jongeman een kano 
achter de fiets aan het binden was.
Na een korte run, de dieven gevonden, 

met de kano’s op een steekwagen en een 
boodschappenkarretje.

Een goed voorbereide diefstal. Zware 
betonschaar meegenomen om de ketting 
door te knippen, twee karretjes voor het 
vervoer. Alleen..... wat te traag uitgevoerd; 
de politie was er eerder en twee getuigen 
waren al beschikbaar.

Een nutteloze, domme actie, hoe 
bedenken ze zoiets? Van wie zou die 
steekwagen en die betonschaar eigenlijk 
zijn?

De kano’s  liggen weer op hun plaats, de 
ketting een stuk dikker!

Fred ter Elst
0653178260

Peter Popken en Fred ter Elst druk bezig 
met de aanleg van de aanlegplaats aan 
de Wirdumervaart bij de Dorpskerk
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Heggenmus (Prunélla muduláris).

Streeknamen: Bastaardnachtegaal, 
Boerennachtegaal, Doornkruiper, 
Heggerienken, Blauwpieper, 
Winterzanger, Greszak, Koolmus, 
Koolpieper, Mosvinkje en nog een aantal 
streeknamen geven aan dat dit een veel 
gezien vogeltje is in Nederland.

De Nederlandse heggenmussen zijn 
voornamelijk standvogel, maar in de 
winter groeit de populatie met vogels uit 
Scandinavië en noordelijke Duitsland. 
Een deel trekt door richting Frankrijk, 
maar een groot deel blijft ook in ons 
land. In het najaar is de doortrek vooral te 
merken in het binnenland. Trekt zowel ‘s 
nachts als overdag. Vliegt hoog, in zeer 
losse groepen. Het is een onopvallend 
vogeltje, dat “bescheiden” zijn gang gaat. 
Hij is kleiner en lang niet zo plomp als de 
huismus. Hij heeft een priemsnaveltje, 
terwijl de huismus een kegelsnavel heeft. 
Aan de kop heeft hij veel blauwgrijs en hij 
heeft roodbruine pootjes.

De heggenmus is daar waar struiken en 
bomen zijn, daar voelt hij zich al snel 
thuis. Hij zingt een mooi liedje dat  nog 
het meest lijkt op dat van de roodborst. 
Het klinkt echter zachter en bescheidener. 

Als hij zingt zit ie meestal wat hoger, 
maar verder scharrelt de heggenmus 
toch meestal op de grond. Vooral onder 
heggen en struiken zijn de vogels actief 
in hun zoektocht naar insecten en 
spinnetjes. Ze eten echter ook zaden 
van bijvoorbeeld weegbree of grassen 
en bessen (najaar). Het nest bevindt zich 
in een dichte struik, heg of conifeer. Het 
wordt gemaakt van mos en droog gras. 
Vooral groenblijvende heesters, klimop 
en jonge naaldbomen zijn in trek als 
nestplaats. De heggenmus wordt door 
de Koekoek bij voorkeur als pleegouder 
uitgezocht. De koekoek legt n.l. zijn ei in 
het nest van de heggenmus en kiepert 
soms de aanwezige eitjes naar buiten. 

Een beetje een rommelig ingerichte 
tuin met dicht struikgewas, enkele open 
plekken en vaste en bloeiende planten is 
al snel een heggenmusparadijs. Scherm 
de tuin af met een dichte haag. Voer in  
de winter bij met kleine zaden, universeel 
voer, meelwormen, broodkruimels of 
ongekookte havermout. Strooi dit op een 
beschutte plaats onder een heg of struik. 
De heggenmus maakt geen gebruik van 
nestkasten. Voor meer informatie gaat u 
naar de site van de Vogelbescherming 
www.vogelbescherming.nl/heggenmus

Vogels in de wijk TIPS en TOPS  
                                                                                                                                   
Vogelbescherming promoot het 
vogelvriendelijk inrichten van tuinen, 
want in een tuin met enkel tegels en 
schuttingen kunnen heggenmussen (en 
andere tuinvogels) niet terecht. Hiervoor 
onderhoudt Vogelbescherming onder 
meer ook een netwerk van vrijwillige 
Tuinvogelconsulenten, die een persoonlijk 
advies op maat kunnen geven om uw tuin 
nog vogelvriendelijker te maken
Voor meer informatie over vogelvriendelijk 
inrichten van uw tuin 
www.vogelbescherming.nl/tuinadvies

Bronnen:
- Tuinvogelwijzer  
 Vogelbescherming Nederland.                                                                                                         
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.

Tuinvogelconsulenten Leeuwarden.
Dieuwke van der Honing 
en Harry van der Velde.

Even dachten we……….. Waar gaat onze “dorpsbrug” heen? In de zomervakantie is 
er hard gewerkt om de brug te restaureren. De brug liet hier en daar duidelijk zichtbaar 
verouderingsplekken zien. De brug is in zijn volle omvang neergehaald. Vervolgens 
zijn beide zijden van nieuwe walbeschoeiing voorzien en is de brug weer opgebouwd. 
Keurig werk!!
Op de foto’s het restauratiewerk te zien, de brug zelf is op dezelfde plaats terug te 
vinden………. 

Dorpsbrug hersteld
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Sinds de zomer van 2011 is het voormalig 
baarhuisje op de Noorderbegraafplaats, 
Schapendijkje 4a in Leeuwarden, meteen 
links van de hoofdingang, omgebouwd tot 
een stijlvol Theehuis.
De Stichting die het Theehuis beheert 
heeft als doelstelling de bezoekers van 
de begraafplaats een ontmoetingsplek te 
bieden.

Deze plek biedt:
-  een moment van rust en bezinning
-  een luisterend oor
-  ontmoeting met anderen
en u kunt gebruik maken van een kopje 
thee of koffie.

Daarnaast verzorgt de Stichting 
herdenkingsactiviteiten tijdens Allerzielen 
en Wereldlichtjesdag.

Een groep trouwe vrijwilligers zet zich 
steeds belangeloos in.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
De openingstijden zijn: woensdag t/m 
zaterdag van 13.30-16.30 en zondag van 
11.00-16.30.
Kijk voor informatie op de website
www.theehuisleeuwarden.nl of stuur een 
mail naar coördinatoren@theehuis.nl

Natuurlijk kunt u ook eens binnenlopen in 
het Theehuis.

Theehuis Noorderbegraafplaats

S. Grijpstra maakte bovenstaand schilderij van de Swarte Plancke, het hooghout over 
de Wirdumervaart in de voormalige Badweg. Aan de zuidoostkant van de brug staat de 
boerderij met hooischuur van de familie Van der Schaaf.

19

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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Wijk Huizum-Oost: Parkeeroverlast NEE!
Door Piet Brouwer

In mei van dit jaar schreef ik onder de 
kop “Parkeeroverlast woon-werkverkeer” 
een artikel in dit wijkblad over mijn 
ervaring van het toenemende woon-werk- 
parkeerverkeer. Ik wilde dat er aan deze 
overlast snel iets gedaan zou worden. 
Door ook de gesprekken in de wijk met 
medewijkbewoners werd mijn vermoeden 
bevestigd dat ik niet alleen stond in deze 
ervaring. 

Nadat het wijkblad was uitgekomen 
stroomden de reacties binnen. Mijn 
mailbox stond echt bol van de mailtjes 
over dit onderwerp, veelal ondersteund 
met zeer persoonlijke verhalen, 
oplossingen en tips. Het was enorm en 
hartverwarmend. 

Vanuit mijn gezichtsveld dacht ik dat dit 
probleem alleen speelde in de straten 
rondom waar ik woon, namelijk de 
Sierksmastraat. Maar uit de vele reacties 
bleek dat onze gehele wijk Huizum-Oost, 
van de Verlengde Schrans tot en met de 
Tijnjedijk, ernstige parkeeroverlast met 
ongewenste neveneffecten heeft en dat 
dit een zeer ongewenste situatie is.
Als voorbeeld uit de vele reacties 
in zowel de mail als geuit op de 
wijkbewonersavond wordt duidelijk dat 

in de rechthoek - Van Wageningenstraat, 
Borniastraat, Jansoniusstraat en 
Huizumerlaan -, de straten en trottoirs de 
gehele dag tot élke millimeter vol staan 
met extern auto-parkeerverkeer. 
In de straten Tijnjedijk, Huizum Dorp, 
Pasveerweg en Schooldijkje heeft 
men naast de parkeeroverlast, vooral 
overlast van het inkomende dan wel 
het vertrekkende autoverkeer. Dagelijks 
ontstaan door de te hoge snelheden, 
hufterig en onverantwoord (rij)gedrag 
gevaarlijke situaties. Dit punt wordt ook 
genoemd door de bewoners in een 
aantal, vooral doorgaande, straten van de 
wijk. 

In de nieuwe wijk aan de Potmarge, de 
Jansoniusstraat, de Oerset en de Opslach 
gaat men gebukt onder vooral grote 
groepen jeugd en verkeersoverlast.
In de oorspronkelijke en wat nauwere 
binnenstraten van Huizum-Oost is er 
zelfs sprake van een direct gevaarlijke 
situatie. Doordat de auto’s gewoonweg 
ook dwars tussen de al geparkeerde 
auto’s worden neergezet, vormen ze 
zo een groot aanééngesloten obstakel. 
Hierdoor kunnen de bewoners zelfs hun 
woning niet, of maar moeilijk meer in of 
uit komen. Vooral voor onze senioren en 
ouders met (kleine) kinderen is dit een 
gevaarlijke situatie, waar op korte termijn 
een oplossing voor gevonden moet 
worden. Stel je voor dat er met spoed een 
hulpdienst moet worden ingeroepen, dan 
is dit bijna of niet mogelijk. Je moet er niet 
aan denken wat dit tot gevolg zal hebben. 

Een aantal bewoners in de nieuwe 
deelwijk de Malus, de Tjallingaweg, de 
Rubus, de Citrus en de Primius dachten 
o.a. hun parkeerprobleem op te lossen 
door zelf een parkeerplaats te kopen. 

Echter dit is geen garantie blijkt in de 
praktijk. Ondanks deze investering 
wordt hun eigen parkeerplek gewoon 
ingenomen door niet-inwoners van de 
wijk. Met al deze mail input werd ik alleen 
maar gesterkt in mijn gedachte om niet 
langer af te wachten. 

Tijd voor actie en wel op korte termijn dus.
Ik ben daarom naar het wijkbestuur 
gestapt en heb aangedrongen dat we 
gezamenlijk in actie moeten komen 
voordat er werkelijk ongelukken gebeuren. 
Dat heeft er o.a. toe geleid dat er een 
wijkbewonersbijeenkomst op maandag 25 
september jl. is georganiseerd. Tot mijn 
grote vreugde hebben velen van u gehoor 
gegeven aan deze uitnodiging. De zaal 
van het wijkgebouw zat goed vol. 

 
Het primaire doel van de bijeenkomst was 
drieledig. We stelden de aanwezigen de 
vraag: 

1. Hoe krijgen we onze wijk weer 
verkeersluw en wordt wonen weer een 
plezier?
2. Welke stappen moeten we hiervoor 
nemen? 
3. Is het instellen van een werkgroep die 
namens de wijkbewoners in overleg gaat 
met alle betrokken partijen over de punten 
1 en 2, om tot een breed gedragen 
oplossing(en) te komen, een goed idee?

Voorstel punt 3 is door alle aanwezigen 
op 25 september jl. overgenomen als een 
goed voorstel. 

Tijdens de korte pauze op deze avond, 
meldden zich spontaan in totaal acht 
wijkbewoners die aangaven zitting 
te willen nemen in deze werkgroep. 
Waarvoor hartelijk dank! 
De werkgroep zal dé vertegenwoordiger 
zijn van en voor alle wijkbewoners, is 
dé gesprekspartner m.b.t. dit specifieke 
onderwerp en zal zowel intern- als 
extern gericht zijn. Daarnaast zal zij op 
regelmatige basis communiceren over 
de voortgang en resultaten van haar 
activiteiten. 

De werkgroep is bereikbaar via de 
mail:  parkeeroverlastnee@gmail.com 
Het postadres is: “Werkgroep 
parkeeroverlast nee”
P/a Huizumerlaan 146 A
8934 BL Leeuwarden
Telefoonnummer 06-22212762 
(ma.–do. tussen 19:00–20:00 uur)

De werkgroepleden zijn:
dhr Piet Brouwer, mw Nanda Dijkstra, 
dhr Niels Everts, dhr Pier Post, mw 
Coos Postma, dhr Kees Rienks, dhr 
Johan ter Haar (voorzitter van de 
wijkorganisatie Huzum en van het 
wijkpanel Huizum-Oost), dhr Hans vd Wal

Adviseerde leden: 
dhr Bram Louwerse (wijkmanager 
namens de gemeente Leeuwarden),
mw Geertje Bakker (verkeersdeskundige 
namens Gemeente Leeuwarden)

Bent u niet op de wijkbijenkomst geweest, 
maar u wilt wel via uw e-mailadres op de 
hoogte worden worden gehouden, stuur 
dan een mailtje naar bovengenoemd 
e-mailadres van de werkgroep met de 
volgende tekst:

Ja, ik wil graag opgenomen worden in de 
mailinglijst, met vermelding van naam, 
adres en huisnummer, postcode.



Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2017 Husma Herne Wijkjournaal - oktober 201722 23

�  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 in de wijk

Aucuba variagata, in Nederland ook wel broodboom genoemd. De Aucuba is 
afkomstig uit Japan en kan wel 2 meter hoog worden.

Hij gedijt goed in de schaduw en halfschaduw. Het is een sterke plant, is goed 
winterhard en we zien hem op veel plaatsen in onze wijk.
Hij is midden negentiende eeuw ingevoerd in Europa.

De sierwaarde is dat hij het gehele jaar het blad houdt en zorgt er voor dat de tuin in de 
winter niet helemaal kaal is.

J.K.
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Naast het mooie programma van de 
Dorpskerk waarover elders wordt bericht 
staan er nog twee evenementen op de rol 
waarbij wijkbewoners extra welkom zijn.

Onthulling memoriezerk met 
beenderen uit Huizumer grafkelder

In 2016 stuitte de 
familie Vossenberg 
bij graaf-
werkzaamheden 
op de oude 
Sixma-grafkelder 
in hun tuin. Daarin 
lagen vijf schedels 
en beenderen. 
Die bleken van 
voorouders van 
Coert van Beijma 

uit Wergea te zijn. De stoffelijke resten 
krijgen een plek op de adellijke afdeling 
van het kerkhof bij de kerk. Op 27 oktober 
a.s. vindt om 15:00 u. een ceremonie 
plaats in de kerk waarbij Van Beijma zal 
stilstaan bij de vondst in de kelder en bij 
het bijzondere leven van zijn bijzondere 
voorouders.  Na de bijeenkomst wordt 
de memoriezuil bij het gezamenlijke graf 
onthuld en is er tijd voor een glaasje. 
Wijkbewoners zijn van harte welkom bij 
dit bijzondere evenement.

Feestelijke onthulling naambordjes 
Anna Maria van Schurmanpad

De grootste vrouwelijke intellectueel 
van de 16e eeuw was Anna Maria van 
Schurman. Ze was de eerste vrouw 
in ons land die college  kreeg op een 
universiteit en was van alle markten 

thuis. Ze ging regelmatig bij familie op 
bezoek die woonden op Abbingastate 
(waar nu het Drachtsterplein ligt). Ze 
moet toen als vrome vrouw regelmatig 
de Dorpskerk bezocht hebben. Vandaar 
dat het pad (door het Abbingapark) 
tussen het Drachtsterplein en de 
Dorpskerk Huizum voortaan het Anna 
Maria van Schurmanpad gaat heten. Op 
zaterdagmiddag 18 november om 
14:00 u. vindt er een feestelijke 
bijeenkomst plaats in de Dorpskerk, 
met een inleiding van prof. De Baar over 
Anna Maria van Schurman en Huizum. 
Ook Manon Borst van Museum Franeker 
die veel van Anna Maria in zijn collectie 
heeft, houdt een praatje, waarna rond 
15:00 u. de feestelijke onthulling van de 
naambordjes zal plaatsvinden. Hoe meer 
wijkbewoners daarbij zijn, hoe leuker dat 
is. Noteer de data dus in uw agenda...

Peter de Haan

Wijkbewoners opgelet:  
twee bijzondere evenementen

Activiteitenagenda Husma Herne 

We begonnen dit jaar met een 
fantastische start in de Huizumer kerk. 
Er waren veel bezoekers, leuke muziek 
en een interessante spreker. Dit bleek de 
voorbode voor een geweldig jaar!

Tijdens de braderie in het voorjaar op de 
Schrans hebben wij met veel Huzumers 
gesproken en - ondanks de warmte -  
een gezellige dag gehad. Bakkerij 
Schuurmans had een leuke broodactie 
voor nieuwe donateurs van het skûtsje. 
Veel Huzumers kregen een aantal weken 
lang het lekkerste brood van de stad 
helemaal voor niets.

Ook de kampioenschappen waren een 
succes. We hebben drie keer de derde 
plaats veroverd, onze sponsoren mochten 
hier op ons volgschip van meegenieten. 
Het leverde een aantal gezellige 
feestjes op. Het Huzumer Skûtsje is met 
een nieuwe schipper en bemanning  
uiteindelijk als 7e geëindigd in het 
klassement. We hebben de goede koers 
te pakken en nu met volle vaart vooruit….

Dit jaar hebben verschillende leuke 
bedrijven een heerlijke dagtocht gemaakt 
met ons skûtsje. De laatste dagtocht 
was met de vrijwilligers van de Huzumer 
Dorpskerk. Het was een fantastische dag 
die eindigde in het Skûtsjemuseum in 
Earnewâld. 

Het seizoen begon met een geweldige 
dag voor het skûtsje in de Huzumer kerk 
en eindigde met de Huzumer kerk op het 
skûtsje. En zo is de cirkel weer rond en 
het seizoen ten einde….

Na het winterseizoen gaan we weer 
opnieuw beginnen aan een nieuw 
geweldig jaar!

Nieuws-update Huzumer Skûtsje!

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
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Voortgang inrichting S-veld 
Sierksmastraat - Duivesteinstraat
Door Piet Brouwer

“Hoe staat het eigenlijk met de 
inrichting van het groenstrookje?” 
vroegen een aantal buurtbewoners 
zich af. “Er gebeurt niet veel wel?”. 
Nou… dat is niet waar….! Tijd dat we u/
jullie weer even helemaal bijpraten.

Van de buitenkant lijkt het inderdaad of er 
niets gebeurt. Maar dat is slechts schijn.
Nadat we in het voorjaar het definitieve 
ontwerp hadden ingediend bij het bestuur 
van de wijkorganisatie, kwam al snel de 
vraag: “En door wie en hoe gaan we deze 
inrichting (laten) uitvoeren en betalen?” 
Ter onderbouwing van deze vraag is 
door de werkgroep een plan van aanpak 
geschreven en een financiële begroting 
opgesteld. Ook heeft de werkgroep een 
aantal offertes en subsidiemogelijkheden 
aangevraagd. 
Van het Burgerweeshuis mochten we 
al een positieve reactie ontvangen van 
e1000,-. Fantastisch dus! Het totale 
budget is begroot op e 21.000,-, dus daar 
ligt nog wel een uitdaging.

Met de gemeente Leeuwarden is direct 
een overleg opgestart. Een kleine 

delegatie is al op bezoek geweest om 
het terrein te bekijken en heeft naar onze 
wensen geluisterd. Vooral de aandacht 
voor de wateroverlast is uitvoerig 
besproken en bekeken. Willen we het 
speelveld de mogelijkheid teruggeven 
dat er ook altijd gebruik van gemaakt kan 
worden, dan moet eerst de afwatering 
van het hemelwater worden opgelost, 
voordat het terrein verder ingericht kan 
worden. Van de gemeente krijgen we 
alle medewerking. Helaas, wil ik haast 
zeggen, zit de gemeente tegenwoordig 
ook vast aan budgetregelingen en 
bezuinigingsoperaties. Het is daarom 
zoeken naar mogelijkheden en opties die 
binnen de beheersplannen en financiële 
budgetten van de gemeente passen.

Op dinsdag 29 september jl. is er weer 
een overleg geweest bij de gemeente 
op het stadskantoor met de werkgroep 
en alle beheerders van het deelgebied 
Leeuwarden Oost. In dit overleg kregen 
we te horen dat de gemeente positief 

staat t.o. het plan van Huizum-Oost 
en kregen we de toezegging dat de 
gemeente de werkzaamheden, nodig 
voor de oplossing van de waterafvoer 
en het z.g. frezen en egaliseren van het 

terrein, voor hun rekening zal nemen.
Voordat men met de werkzaamheden 
kan en mag aanvangen zal er eerst nog 
door de afdeling milieu onderzoek plaats 
vinden naar de status van de bodem, 
omdat tijdens de bouw van dit wijkdeel, 
puinafval onder het groenveldje is gestort. 
Daarnaast kreeg de werkgroep de 
toezegging dat “De intentie om rond het 
voorjaar van 2018 met de daadwerkelijke 
uitvoering van het inrichtingsplan te 
beginnen, de gemeente zich daarvoor 
nog steeds hard voor zal maken”. 

Rest dan nog de uitdaging van een 
sluitende financiële dekking voor de totale 
inrichting.

Sponsoren, adverteerders en overige 
belangstellenden die dit plan een warm 
hart toe dragen en dit financieel mede 
willen ondersteunen, worden bij dezen 
van harte uitgenodigd om te reageren! 
We zijn bereikbaar op 058-2890477 of 
06- 22212762.

Tenslotte nog één tip die we meekregen, 
mochten er zaken spelen in de wijk, 
waar u overlast van ondervindt, of heeft 
u tips, aarzel dan niet, maar bel het 
meldnummer van de gemeente
tel. 14058. 
Hoe meer meldingen ze ontvangen, hoe 
hoger deze op de prioriteitenlijst wordt 
geplaatst. 

Eerder dit jaar is aangegeven dat in 
het Abbingapark een “klimpyramide”  
geplaatst zou worden. Het heeft even 
geduurd maar met trots is te vermelden 
dat het is gerealiseerd. Een klim- en 
klautertoestel wat gezien mag worden 
met de kleur welke opgaat in de 
prachtige natuurlijke omgeving van het 
Abbingapark. Op naar de top!!!

Verder is begin dit jaar aangegeven dat 
er in de speeltuin achter “Husma Herne” 
een glijbaan zou worden geplaatst. De 
voorbereidingen waren getroffen en te 
zien, echter door miscommunicatie is het 
er nog niet van gekomen. Inderdaad nog 
niet, want we gaan door om de speeltuin 
te voorzien van een glijbaan of een 
toestel wat tot glijden uitnodigt!

Een speeltoestel rijker
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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

Workshop 
Bloemschikken

U bent welkom op dinsdag 
14 november van 09.30 uur – 11.30 uur.

Vanaf 09.00 uur staat de koffie en thee klaar.

De workshop kost € 2,50 inclusief materiaal en 
koffie. 

Aanmelden kan tot en met 1 november. 

Adres: Huizumerlaan 102

Berber Peeringa
Tel. 058‐2675546

of Hendrica de Vries
Tel. 058‐2671698

www.cgkleeuwarden.nl

Huizumerlaan 102, Leeuwarden

Hart voor God en hart voor mensen, dat is waar wij voor staan. 
Want een kerk ben je samen. Voel je welkom om onze diensten 
of andere activiteiten te bezoeken. 

Op zondag is er om 09.30 en 17.00 uur een dienst. Meer 
informatie over de Bethelkerk is te vinden op cgkleeuwarden.nl 
of op fb.com/cgkleeuwarden.
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Woensdagmiddag 29 november 2017 komt Sinterklaas met zijn vrienden een 

bezoek brengen aan de kinderen die wonen in de wijk Huizum-Oost.

De middag begint om 14:30 uur en is ongeveer 16:00 uur weer afgelopen. Locatie 

wijkgebouw Husma Herne

Komen jullie ook??? Geef je dan op voor zaterdag 25 november!!

Dit feest wordt georganiseerd voor kinderen die woonachtig zijn in de wijk 

Huizum-Oost tot en met de leeftijd van 7 jaar. Strookjes kunnen worden 

ingeleverd in de brievenbus van het wijkgebouw of op de Buygersstraat 27. 

Doe dit voor 25 november, en help ons en de Sint zoveel mogelijk mee door het 

strookje hieronder zo volledig mogelijk in te vullen.

Naam kind(eren): ..………………………………………………………………………

Adres: ..………………………………………………………………………

Telefoonnummer: .……………………………………………………………………….

E-mailadres: ………………………………………………………………………..

Leeftijd: ……………… Jongen/meisje (doorhalen wat niet van toepassing is)

Leuk voor Sint om te weten:  ……………………………………………....................

………………………………………………………………………………………….........

Cadeautips voor de Sint:  ………………………………………………………...........

Vol verwachting klopt ons hart… Het kinderhoekje
Knutselen: Pindaketting rijgen

Benodigdheden: 
- Zak pinda’s;
- Naald en draad;
- Prikpen en matje.
 
Werkwijze:
1) Rijg de draag aan de naald;
2) Leg een pinda op de prikmat;
3) Prik met de naald door de pinda en 
trek het touw erdoor;
4) Rijg zo een hele ketting;
5) Hang de ketting buiten voor de 
vogeltjes.
 
…Maak eerst een gaatje met de prikpen 
als het met de naald niet goed lukt…
-------------------------------------------

Herfstkijkdoos

Benodigdheden:
- Schoenendoos
- Plaatjes uit tijdschriften
- Schaar
- Plakstift
- Doorzichtig papier

Maak in de korte kant van de doos 
een kijkgat. Knip in het deksel 1 of 
2 rechthoeken en beplak dit met 
doorschijnend papier. Knip leuke 
plaatjes uit (met een omgevouwen 
strookje) zodat je ze kunt vastplakken.
Je kunt ook lijntjes spannen in de doos 
en daar bijvoorbeeld vogels van papier 
aan hangen. In het bos of park kun je 
blaadjes, takjes, kastanjes zoeken om 
de bodem van de doos te bedekken.

Veel knutselplezier!
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Terugblik op geslaagd Wijkfeest 2017
Zo, de rust is wedergekeerd op en rond 
de Huizumerlaan! Wijkfeest Huizum-Oost 
kijkt terug op een geslaagde feestweek! 
Tijd om alle sponsoren die dit fantastische 
feest voor onze buurt, ook dit jaar weer, 
hebben mogelijk gemaakt te bedanken! 
Alle ondernemers uit de buurt en alle 
winkeliers van Schrans/ Verlengde 
Schrans Leeuwarden nogmaals bedankt!

Bekijk ook de vele foto’s op Facebook:
www.facebook.com/wijkfeest.huizumoost

Schone sloten en vijvers om rustig te 
vissen. Heerlijk wandelen in het park 
zonder steeds te hoeven kijken waar 
je je voeten neerzet. Samen krijgen 
we het voor elkaar en houden we de 
openbare ruimte schoon. De gemeente 
zorgt voor de juiste voorzieningen en 
regels en iedereen draagt zijn steentje 
bij. Een schone stad en een schoon 
dorp is iets om trots op te zijn. 

Hondenpoep
Een hond is een gezellig huisdier waar 
veel mensen iedere dag plezier aan 
beleven. Als goed hondeneigenaar ruimt 
u natuurlijk ook altijd de poep op. Helaas 
gebeurt het nog wel eens dat eigenaren 
de poep van hun viervoeter in de kolk(put) 
of sloot gooien. Dit lijkt misschien een 
goede oplossing, poep is toch biologisch? 
Maar al die poep in sloten en vijvers zorgt 
voor te hoge fosfaat gehaltes, wat leidt tot 
vissterfte. Daarnaast verstoppen kolken 
door poepzakjes. Bij hevige regenval 
kan het water dan niet weg en komen 
straten blank te staan. Ruim daarom de 
hondenpoep op de juiste manier op. Dat 
is fijn voor uzelf en uw buren. 
Poep in de bak, scheelt een hoop 
ongemak. 

Gratis poepgrijper afhalen
Voor het gemak kunt u een poepgrijper 
gebruiken. Een gratis poepgrijper kunt u 
afhalen bij de balie van het Stadskantoor 
(Oldehoofsterkerkhof 2) of bij het 
dienstverleningsloket in Grou (J.W. de 
Visserwei 10). U kunt bij de meeste 
dierenspeciaalzaken Biobags kopen, 
bij een aantal ook met korting. Deze 
biologisch afbreekbare zakjes mogen in 
elke container. Kijk voor meer informatie 

op www.leeuwarden.nl/honden]
Hondenpoep in zakjes kan in de blauwe 
hondenpoepbakken of metalen Gepp 
bakken. Let op, in de Gepp bakken kan 
geen ander afval want daardoor raken 
ze verstopt. Gebruik voor de Gepp 
bakken het liefst biologisch afbreekbare 
poepzakjes. Hondenpoep in zakjes kan 
ook in de eigen grijze container, of zonder 
zakje in de groene container.]

De Gouden Grijpers van zwerfafval
De gemeente organiseert voor het 
zesde jaar op rij de Gouden Grijpers. 
Vrijwilligers die zwerfafval opruimen staan 
bij deze uitreiking in het zonnetje. Kent u 
iemand die zwerfafval raapt? Nomineer 
hem of haar dan voor deze mooie prijs! 
Aanmelden kan tot 1 november 2017 
via het e-mailadres hennie.greuter@
leeuwarden.nl. Vermeld hierbij de 
naam, adres en woonplaats van de 
genomineerde. Geef ook aan waarom u 
vindt dat deze persoon de Gouden Grijper 
verdient. 
Wij nodigen alle genomineerden uit voor 
de overhandiging van de prijs in het 
stadshuis op 13 december 2017. 

Zelf aan de slag
Wilt u ook samen met uw buren de eigen 
straat of wijk opruimen? De gemeente 
stelt hiervoor gratis materiaal als grijpers 
en vuilniszakken beschikbaar. Onze 
buitendienst komt het verzamelde afval 
en de materialen na de schoonmaakactie 
ook weer kosteloos ophalen. Neem 
hiervoor contact op met gemeente 
Leeuwarden via 14058 of informeer bij uw 
wijkpanel of dorpsbelang.

Een schone gemeente, daar zijn wij niet vies van 
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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


