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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 genieten we van 
onze welverdiende vakantie en ineens 
zijn we alweer de herfst ingegaan. De 
Sinterklaas- en Kerstartikelen zijn alweer 
volop in de winkels te vinden en binnen 3 
maanden ligt 2018 alweer achter ons. Het 
jaar waar we zo naar uitgekeken hebben, 
vanuit het oogpunt Culturele Hoofdstad.

Uiteraard is het niet mijn intentie om hierin 
negatief over te komen. Integendeel. 
Als we stil blijven staan, blijft de tijd 
wel doorlopen. Geniet van de kleine 
momenten en kijk naar de dingen / 
gebeurtenissen die wel goed gaan en niet 
te veel wat niet goed gaat.

Als wijkorganisatie krijgen we ook 
regelmatig tegenslagen te verwerken. 
Het is voor ons als verlengde van de 
bewoners in onze wijk, om juist niet te 
veel te kijken naar wat er niet goed gaat, 
maar juist naar wat er wel goed gaat. 

Kijkend naar 
bijvoorbeeld 
het veld aan de 
Sierksmastraat 
zien we dat het 
er al heel anders 
en mooier bijligt dan een jaar geleden. 
Ondanks veel tegenslagen heeft het de 
werkgroep bloed, zweet en tranen gekost, 
maar er is resultaat. Knap werk.

Zo zijn we ook nog bezig met een mooie 
glijbaan voor achter ons wijkgebouw en 
uiteraard is er volgende maand al weer 
Sint Maarten. Veel nieuwe dingen en 
terugkerende activiteiten om onze wijk 
gezellig en mooi te maken en te houden, 
met elkaar en voor elkaar.

Rest mij als vicevoorzitter een ieder weer 
veel leesplezier toe te wensen en tot de 
volgende keer. 

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Van de voorzitter

Activiteitenagenda Husma Herne 

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

DINSDAGS : 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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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?

CONCERTEN

Vrijdag 9 november 2018 (17.00 uur):
Orgelconcert ‘It lûd fan Van Dam’ door 
Jaap de Kok. 
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.

Vrijdag 16 november 2018 (17.00 uur):
De beroemde liederencyclus 

‘Winterreise’ van Franz Schubert, 
uitgevoerd door de bekende Deense 
bariton Palle Fuhr Jørgensen en de 
pianist Roel Praas, in de serie ‘Muziek+’ .
De concerten in de serie ‘Muziek+’ zijn 
gratis toegankelijk, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

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 de door ons georganiseerde 
concerten. 
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 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 november en december 2018:

Zondag 18 november 2018 (15.00 uur):
Meezingconcert en High Tea, met 
medewerking van Combo Fleur. Elke 
bezoeker ontvangt alle liedteksten zodat 
iedereen uit volle borst kan meezingen. 
Het programma omvat weer een medley 
van meezingers.
In de pauze  is er de ‘Huizumer Hightea’ 
met een kop koffie of thee. De  vrijwilligers 
van de Dorpskerk Huizum trakteren 
u daarbij op een rijke keus uit hun 
eigengebakken taarten. 
De toegangsprijs is € 10,00 (incl. 
consumptie). Kom op tijd, dan kunt u een 
mooie plek uitzoeken!

Vrijdag 14 december 2018 (17.00 uur):
Orgelconcert ‘It lûd fan Van Dam’ door 
Theo Jellema.

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.

Vrijdag 21 december 2018 (20.00 uur):
‘Canto Ostinato’ - Winter-concert 
door de pianisten Wiebe Kaspers en 
Johannes Hibma.
Een uitvoering van de ‘Canto Ostinato’ 
van de Nederlandse componist Simeon 
ten Holt (1923 - 2012). Het wordt 
uitgevoerd op twee vleugels. 
De toegangsprijs is € 10,00 (incl. 
consumptie in de pauze). Kom op tijd, dan 
kunt u een mooie plek uitzoeken!

(foto: Guus van de Sande)

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum



Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2018 9

Schrans 72 Leeuwarden

Tel. 058-2162669

 

N. de Vries-Reitsema 
Tijnjedijk 96

8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990

Mob. 06-11851271

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet

Ook ambulant

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

Diabeet zonder podotherapeut praktijk  20,50, ambulant  24,00 
(zelf betalen)

Reuma praktijk  20,50, ambulant  24,00

Basisbehandeling praktijk  19,50, ambulant  24,00

Notariskantoor

Leeuwarden
Postma

Bent u op zoek naar:
- Een nieuwe of andere uitdaging?
- Zinvolle tijdsbesteding in een  
   maatschappelijke sociale organisatie?
- En bent u innovatief?

Dan is een bestuursfunctie of een van 
onze vele vrijwilligerstaken wat voor u!
De Stichting wijkorganisatie Huzum 
en Wijkpanel Huizum-Oost is de 
gesprekspartner voor diverse instanties 
met als doel de leefbaarheid in de 
wijk Huizum-Oost te waarborgen en te 
behouden. Dit doen wij door activiteiten te 
organiseren en invloed uit te oefenen bij 
onderwerpen die ons allen aangaan in de 
wijk Huizum-Oost.

Taken en werkzaamheden:
- De taak van het bestuur is divers:  
het vergeven van budgetten, 
beheren wijkgebouw Husma Herne, 
gespreksvoering belangenpartijen, 
ondersteunen van activiteiten, verhuur, 
inkoop enz.
- Vrijwilligerswerk bestaat o.a. uit het 
ondersteunen bij het verspreiden en 
opmaak van de wijkkrant, wijkfeest, 
onkruidbewerking, bardiensten enz.
- Naast de tijd welke je als vrijwilliger inzet 
overlegt het bestuur 1 keer per maand op 
een vaste avond.

Profiel
- Als vrijwilliger ben je ondernemend, 
ondersteunend, creatief, en sociaal 
waarbij je leeftijd en niet toe doet;
- Als bestuurslid ben je nauwkeurig, 
zakelijk, met de instelling samen te 
werken en durf je op gepaste wijze je 
stem te laten horen en is je leeftijd, gezien 
de leeftijd van het huidige bestuur, jonger 
dan 55 jaar.
- Woonachtig in de wijk is een pré.

Ons aanbod
Samenwerken met een team enthousiaste 
mensen en  samen de zorg dragen onze 
wijk leefbaar te houden en invulling geven 
aan de vraag van onze bewoners, jong 
en oud. Een sterk punt van de stichting is 
dat zij financieel sterk is en er een goede  
waardering is voor haar vrijwilligers en 
bestuur.

Nieuwsgierig geworden en altijd als eens 
aan de slag willen gaan en of handen 
uit de mouwen willen steken? Informeer 
vrijblijvend naar de mogelijkheden om 
invulling te geven aan het bovenstaande 
bij Johan ter Haar via telefoonnr. 06-
12381855 of mailadres huzum@chello.nl  

Wilt u iets betekenen voor onze wijk?
Word dan vrijwilliger!



Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2018 Husma Herne Wijkjournaal - oktober 201810 11

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

EYSINGASTRAAT 3, LEEUWARDEN. TELEFOON (058) 2800777

WWW.TIGRA-LEEUWARDEN.NL 

Gezondheid; uw missie, onze kracht

Fysiotherapie | Fitheidstraining
Arbeid en gezondheid

U kunt bij ons terecht voor:
> Algemene fysiotherapie
> Psychosomatische fysiotherapie
> Bedrijfsfysiotherapie
> Gezondheidsmanagement
> Beweegprogramma’s
> Fitheidstraining (fitness)
> Conditietraining
> Personal coaching
> Leefstijlbegeleiding
> Pilates
> Body pump
> Sportief wandelen
> Sportmassage
> Dieetadvies

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

• Zuivelproducten • Groente en fruit
• Brood en banket van de warme bakker

Service op vaste tijden voor uw deur

TADEMA
   M A K E L A A R S
          een vertrouwde naam

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

Thuiszorg Het Friese Land
Thuiszorgmedewerkers verhuisd 
naar Huizumerhof

De thuiszorgmedewerkers van Het 
Friese Land die werken in Huizum, 
zijn verhuisd van de Rengerslaan naar 
de Wijnhornsterstraat. Donderdag 17 
mei hebben we onze nieuwe locatie in 
appartementencomplex Huizumerhof 
feestelijk geopend. Nu we echt in de wijk 
zitten, zijn we dichter bij onze cliënten. Dit 
geeft veel meer betrokkenheid.

Vanuit het pand aan de Rengerslaan 
werkten we ook voor de wijk ‘Binnenstad’. 
Dit werkgebied is opgedeeld zodat 
we met ons team (verzorgenden, 
verzorgenden-IG, verpleegkundigen en 
wijkverpleegkundigen) nu alleen voor de 
wijk Huizum werken. We zijn dan ook erg 
blij met de kantoorruimte die we vonden 
in de wijk. 

Bij de opening waren bewoners van het 
appartementencomplex, onze onderburen 
van het atelier ‘Atteljee’, collega’s en 
andere belangstellenden. Een bewoonster 
en tevens cliënte, hadden we uitgenodigd 
om onze locatie officieel te openen met 
het doorknippen van het lint. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werd 
er geklonken op deze nieuwe start.

Het is een mooie lichte en ruime locatie. 
Vijf schilderijen die we van ‘Atteljee’ in 
bruikleen hebben gekregen, hangen 
bovendien bij ons aan de muur te 
pronken. Daarnaast kregen we ook nog 
een welkomstschilderij aangeboden. Ook 
van collega’s en bewoners kregen we 
leuke attenties. Het was een feestelijke 
middag.

Bent u benieuwd naar onze nieuwe 
locatie of heeft u een vraag? Bijvoorbeeld 
over de aanvraag van zorg, indicatie, 
mantelzorgondersteuning of advies 
over hulpmiddelen? Kom gerust een 
keertje langs. Ons nieuwe adres is 
Wijnhornsterstraat 39. 

Wilt u zeker weten dat u iemand treft, 
dan kunt u ook bellen om een afspraak te 
maken: 0900-8864.

Pytsje Frankena en Janna Jissink,  
Wijkverpleegkundigen Huizum
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Wat hebben we wederom een geslaagd wijkfeest achter de rug! 
Van 4 t/m 8 september was er weer van alles te beleven.

We zijn gestart met de pub quiz op dinsdagavond, een gezellige opkomst, het team 
van de Opslach was ook dit jaar de winnaar!

Woensdagmiddag hebben we de talenten kunnen zien tijdens de playbackshow in 
Abbingahiem.

Woensdagavond volle bak in Husma Herne bij het klaverjassen.

Donderdagavond werden de ballen tijdens de bingo fanatiek gedraaid en wederom een 
volle bak.

Vrijdag vertier voor de kinderen op het veld waarbij een ieder pannenkoeken heeft 
kunnen eten.

Als afsluiter de zaterdag met mooi weer de rommelmarkt en muziek van Reina, Vince 
en Appie!

Het draaiend rad, en ook de hamburgers vielen dit jaar weer goed in de smaak!

Hierbij willen we een ieder bedanken voor zijn of haar inzet tijdens deze week, we 
doen het met elkaar en voor elkaar!

Speciale dank aan onze sponsors, zowel de bedrijven uit de wijk als aan de winkeliers 
van de Schrans en de Verlengde Schrans. We waarderen jullie bijdrage enorm!

Bingo op de donderdagavond

Geslaagd wijkfeest 2018
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Las- en Montagetechniek

LUCAS VAN DER MUUR

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

DE LEUKSTE KINDEROPVANG 

BIJ U IN DE BUURT!

Zaterdag 8 september jl. was het weer 
tijd voor het jaarlijkse wijkfeest. Hoewel 
wij helemaal niet in de buurt wonen, 
zijn wij toch al een aantal jaren van de 
partij. Wij zijn, als het ware, besmet met 
het "wijkfeest-virus". Een aantal van de 
herkenbare dingen hieraan zijn: oude 
bekenden begroeten, een pilsje (of 
wijntje) drinken, luisteren naar goede 
zangers en héél af en toe een dansje 
doen. Jullie maken dit met elkaar allemaal 
mogelijk. Volgens ons zijn jullie daar wel 

een tijdje zoet mee en daarom willen wij 
jullie op deze manier eens in het zonnetje 
zetten.

Iedereen, die op één of andere manier 
hier aan bijdraagt:
HARTELIJK BEDANKT!!!!! 
Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk 
geweest. Wij zijn graag volgend jaar weer 
van de partij.

Twee bewoners uit de binnenstad

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2018 15
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Woensdag 5 september jl. was het 
zover. Er werd een playbackshow voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar georganiseerd 
in zorgcentrum Abbingahiem. Wat was 
het een geslaagde muzikale middag 
voor de bewoners, de deelnemers  en 
de bezoekers uit de wijk. De originele en 
enthousiaste optredens werden beloond 
met een medaille. Het was voor de jury 
een lastige taak om te kiezen wie de 
beste playback act liet zien. 

De uitslag is als volgt:
Eerste prijs: Fabiene Reen (Queen I want 
to break free)
Tweede prijs:  Emma Vossenberg en 
Elinana Post (Girlys Blog Landen op 
Ibiza)
Derde prijs: Fabiene Reen en Noelle 
Bertram (Tim Schalkx  Bubbelbad)
We willen iedereen bedanken voor hun 
inzet en de belangstelling.

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2018

Kinderplaybackshow in Abbingahiem Sint Maarten optocht 2018 

 

 

Zaterdag 10  november 2018 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 10 november 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

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2018 19

 

 

DOE MEE! ER ZIJN LEUKE PRIJZEN TE WINNEN! 
 

Seizoen 2018/2019 
 

Donderdag 18 oktober 15.30 uur 
Donderdag 13 december 15.30 uur 
Donderdag 14 februari 15.30 uur 

Donderdag 18 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. 

 
2 euro per boekje 

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

 

Groetjes, Ciska en Jikke 
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Vogels in de wijk
Zwartkop (Sylvia atricapilla)
Streeknamen: zwartkop-grasmus, fuveltje, 
netelkruper (frl). 
De zwartkop is te herkennen aan zijn 
petje. Het mannetje heeft, de naam 
zegt het al, een zwart en het vrouwtje 
een roestbruin petje op. Een effen, 
“beschaafd” gekleurd vogeltje met een 
dik, rond kopje. Het warme grijs van hals 
en onderzijde is karakteristiek. De poten 
zijn loodkleurig grijs. 

De zwartkop is één van de succesvogels 
van Nederland. Door beter bosbeheer en 
steeds ouder wordende bossen in met 
name Flevoland broeden er nu meer dan 
300.000 paar in ons land.

De zwartkop, de bessenplukker
Einde zomer wordt het stiller in de 
achtertuin. Er gebeurt niet zoveel, lijkt 
het. Maar wie oplet, kan misschien de 
zwartkop zien: hij eet zijn buik rond met 
bessen. Deze periode van het jaar is altijd 
een beetje een tussenperiode. 
Veel broedvogels zijn klaar met het 
broedseizoen, maar nog niet allemaal 
vertrokken naar het zuiden. Er wordt 
nauwelijks gezongen en de vogels laten 
zich weinig zien. Er gebeurt niet zoveel, 
zo lijkt het althans.

Van insecten naar bessen
Zwartkoppen zijn net als veel andere 
zomervogels insecteneters. Vele 
duizenden insecten verdwijnen er in 
de loop van het jaar in de vogelmaag. 
Maar alleen van insecten zullen ze niet 
moddervet worden. Om de buik vol te 
krijgen, hebben ze ook veel bessen nodig. 

Volproppen                                                                                                                                  
In nazomer en herfst  proppen de meeste 
zomergasten zich vrij onopvallend 
helemaal vol om met volle buik en dus 
voldoende energie de lange reis naar 
het zuiden te kunnen maken. Menige 
trekvogel, zoals de zwartkop, is op zoek 
naar rijpe bessen om ‘op te vetten'. 
Bramen, lijsterbessen en vlierbessen zijn 
in deze periode in trek. Zorgvuldig wordt 
dagelijks de vlierstruik gecheckt op rijpe 
vlierbessen. Eén voor één verdwijnen ze 
in de snavel van de zwartkop. Is het trosje 
helemaal leeggegeten dan is de volgende 
tros aan de beurt. Is een bes nog niet rijp, 
dan komt hij de volgende dag terug om de 
bes op rijpheid te testen.

Polderen in de tuin
Soms zitten er meerdere insectenetende 
vogels bij elkaar in dezelfde struik zich 
te goed te doen aan de bessen. Echte 
concurrentie is er niet. Ze gedogen elkaar. 
Er is meer dan voldoende voedsel, dus 
waarom zou je elkaar wegjagen. Dat kost 
alleen maar extra energie die je straks 
heel hard nodig hebt.

Wilt u een zwartkop in de tuin?
Een ruig hoekje met een grote 
meidoornstruik werkt als een magneet 
op de zwartkop. Ze kunnen er schuilen 
en hun nest maken. Na de broedperiode 

eten de vogels van de bessen. Wie 
bramenstruiken of een vlier in de tuin 
heeft kan nu de zwartkoppen zien.

Zitten er zwartkoppen in jouw buurt?
Doe de postcodevogelcheck op 
www.mijnvogeltuin.nl en kijk wat je kunt 
doen om de vogels in jouw buurt naar je 
tuin te lokken.

TIPS en TOPS
Gif: gebruik geen gif in de tuin.                                                                                                                                            
Help de hommel, de wilde bij en álle 
insecten die het zo moeilijk hebben, 
door nooit meer gif te gebruiken in uw 
tuin! Ook de vogels zullen u dankbaar 
zijn. Maar, gemakkelijker gezegd dan 
gedaan... Wat te doen met bladluizen, 
mieren, wespen en naaktslakken? 
Gebruik de tip om eventuele overlast 
van slakken te voorkomen, zonder gif. 
Van bladluizen, wespen en mieren heeft 
u voorlopig (herfst en winter) geen last 
meer.

Slakken: lok ze weg of in de val.                                                                              
Iets goeds over slakken: ze houden uw 
tuin schoon door verrotte plantenresten 
op te eten. Toegegeven, naaktslakken 
eten ook uw levende planten op en dat 
is jammer. Planten die ze niet lusten zijn 
akelei, goudsbloem, anjer, geranium, 
viooltje, varen, Oost-Indische kers, 
lavendel en geurende kruiden. 
Die kunt u het beste aanplanten. Ze zijn 
verkrijgbaar in diverse soorten en maten. 

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

Bronnen:
- Vogelbescherming Nederland 
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse
- http://www.soortenbank.nl/soorten.php?
soortengroep=vogels&record=Sylvia+atri
capilla
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Slauerhoff-evenementen achter de rug
De Dorpskerk Huizum deed dit jaar mee 
aan het hoofdprogramma van LF2018. Als 
onderdeel van Under de Toer, een project 
met liefst 31 Friese kerken, besteedde 
de Dorpskerk Huizum aandacht aan 
Slauerhoff wiens ouders in Huizum 
werden begraven. De dichter besteedde 
zijn langste gedicht (In Memoriam Patris) 
aan zijn vader en diens uitvaart op de 
Huizumer begraafplaats. Aan dat gedicht 
werd een theatervoorstelling gewijd die 
zich afspeelde op de begraafplaats en 
in de Dorpskerk. Alle acht voorstellingen 
waren uitverkocht. Twee voorstellingen 
waren voor middelbare scholieren 
bestemd. De Leeuwarder Courant en 
het Friesch Dagblad besteedden er 
lovende recensies aan. Daarnaast was 
van 4 augustus toen met 6 oktober een 
expositie over Slauerhoff en zijn gedicht te 
zien. Ook kwam dit lange gedicht van 34 

strofen in liefst 
tien talen uit. 
De presentatie 
van het boek 
trok op 7 
september 
een volle kerk. 
Verder heeft 
de Dorpskerk 
een Slauerhoff 
wandelroute 
uitgebracht 
en werd door 
het HCL een 
fietstocht georganiseerd, beginnend bij 
Slauerhoffs geboortehuis en eindigend 
bij de Dorpskerk. Als we ook het 
openluchtconcert op 9 juni meerekenen 
waar ‘Slauerhoff’ optrad hebben ruim 
3000 mensen de Dorpskerk deze zomer 
bezocht: een record......

Verschillende uitgaven over Huizum!
De Dorpskerk heeft op 7 september 
het boek Tienmaal In Memoriam 
Patris. Vertalingen van Slauerhoffs 
herdenkingsgedicht uitgebracht. Naast het 
gedicht in tien talen bevat het boek (112 
bladzijden) veel foto's van Slauerhoff, een 
voor- en nawoord van Peter de Haan, een 
QR-code met een muzikale vertolking 
van het gedicht en een wereldkaart met 
daarop aangegeven alle landen waarover 
Slauerhoff heeft gedicht. Het mooi 
vormgegeven boek is nog te koop bij de 
kerk (tijdelijk voor € 8,-). In de boekwinkel 
en bij het HCL kan men het boek ook 
kopen (€ 9,90).
Daarnaast zijn nog twee uitgaven over 
Huizum onderweg.

Na een voorzet door studenten 
van de NHL zijn vrijwilligers van de 
Dorpskerk bezig met een boek waarin 
een wandeling door het oude dorp 
Huizum staat beschreven, voorzien 
van foto's en uitvoerige (historische) 
achtergrondinformatie etc. Het is de 
bedoeling dat dat boek een plek krijgt in 
de reeks wandelboekjes die het Historisch 
Centrum Leeuwarden heeft uitgebracht. 
Het bestuur van onze wijkorganisatie 
reageerde al positief op dit initiatief. Dit 
boek wordt ook voor de wijkbewoners zelf 
een 'hebbeding'. Het is de bedoeling dat 
het boek niet later dan begin 2019 wordt 
uitgebracht.

Verder is de Dorpskerk bezig met een 
klein boekje waarin informatie komt te 
staan over graven van opmerkelijke 
Friezen die op de Huizumer begraafplaats 
hun laatste rustplaats vonden. De 
Dorpskerk vertrouwt er op dat de 
gemeente Leeuwarden dit initiatief 
ondersteunt: uiteindelijk gaat het zowel 
om graven op het oude, monumentale 
kerkhof als die op de gemeentelijke 
begraafplaats. We hopen ook deze 
uitgave in de eerste helft van 2019 uit te 
brengen.
Nader bericht volgt......

Peter de Haan

Spokenspeurtocht
Kom jij ook griezelen? 
Op zaterdag 27 oktober wordt er een 
spokenspeurtocht georganiseerd voor kinderen in de
leeftijd vanaf 8 tot en met 16 jaar. 
We verzamelen om 19:00 uur in wijkgebouw Husma Herne.
Vind jij het spannend of wil je begeleiding neem je vader, moeder of begeleider mee.

Opgavestrook in te leveren voor 20 oktober door de brievenbus op de Sportlaan 3.

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

Leeftijd:     ...................    jaar

geeft zich op voor de 
spokenspeurtocht en komt op 
27 oktober om 19:00 uur in 
Husma Herne.
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Wist u dat u in zorgcentrum Abbingahiem:

- welkom bent voor een kop koffie of warme maaltijd*
- kunt deelnemen aan activiteiten in de Gasterij, bestemd voor ouderen*
- maar ook als u een helpende hand wilt bieden, dan bent u van harte welkom 
   (denk hierbij aan: koffie/thee schenken, een wandeling maken, krant lezen  
   etc.)

* (tegen kleine vergoeding)

Voor vragen kunt u contact opnemen met Evelien Jepma of 
Lieneke van der Bij, telnr. 058-2865858.

Graag tot ziens in Abbingahiem!

Even voorstellen.... Bomen en struiken in de wijk
Acer Palmatum (Japanse Esdoorn)

De Japanse Esdoorns zijn struikvormige 
of meerstammige boompjes.

Ze zijn afkomstig uit Oost-Azië en hebben 
purperrode bladeren.

Ze zijn erg geschikt voor de wat kleinere 
tuin vanwege de beperkte omvang.

Als je oplet zie je ze vrij regelmatig in 
onze wijk.

De grond en ons klimaat zijn erg geschikt.

Als je een plaatsje hebt in de tuin zou 
deze Acer een goede keus zijn.

J.K.
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Burendag in de Verlengde Schrans
Op zaterdag 22 september 
organiseerden een aantal bewoners 
van de Verlengde Schrans een 
burendag. De burendag vond plaats in 
het kader van de Nationale Burendag 
Nederland. 
Er was een aanvraag ingediend bij 
het Oranjefonds. Het project: ”Meer 
biodiversiteit in de straat door het 
vergroenen van elf boomspiegels” 
werd door het Oranjefonds 
goedgekeurd  en financieel 
gehonoreerd.

In 2016 werd door de 
Tuinvogelconsulenten van Leeuwarden 
in Husma Herne een oproep gedaan aan 
alle bewoners van de Verlengde Schrans. 
Meedoen aan een project waarbij 
100 boomspiegels van de gemeente 
geadopteerd kunnen worden. Daarna 
gezamenlijk beplanten met vlinder-, 
bijen- en hommelplanten.  Ook het netjes 
houden moest door de bewoners worden 
gedaan. Het bleek dat hiervoor  te weinig 
belangstelling was.

Daarna is door de tuinvogelconsulenten 
een klein proefproject van vier 
boomspiegels aangevraagd voor de 
huisnummers 113 tot en met 123.  
Met deze eerste vier geadopteerde  
boomspiegels werd een jaar ervaring 
opgedaan. Het beplanten en inzaaien met 
een bloemrijk mengsel bleek een succes. 
De boomspiegels werden vrijwel niet 
meer als hondenuitlaatplaats gebruikt. 
Het gaf de straat een leuker aanzien en er 
kwamen veel enthousiaste reacties.  
Hierna werd het project dit voorjaar 2018 
uitgebreid met de zeven aansluitende 
boomspiegels voor de flatgebouwen 

Lindeboom en de Weeme. Door de 
extreem droge zomer kwam er van het 
ingezaaide bloemenmengsel weinig 
terecht. Na de zomer is er opnieuw een 
bloemenmengsel ingezaaid.

Doordat het “boomspiegelproject” door 
het Oranjefonds wordt gesteund kwam er 
geld beschikbaar om de boomspiegels 
beter te beplanten. Het geheel ziet er 
nu na de burendagactie en regen mooi 
en verzorgd uit. Met nog een mooie 
oktobermaand voor de boeg kunnen de 
buurtbewoners, wandelaars en fietsers er 
nog volop van de boomspiegels genieten.

Zaterdagochtend 22 september werd met 
de bewoners van de huisnummers 95 
t/m 123 van de Verlengde Schrans een 
burendag gehouden.  
Het “boomspiegelproject” werd officieel 
geopend en de bewoners ontvingen 
een gerestaureerd burenbankje. Het 
bankje heeft de naam van een bijzondere 
buurtbewoner  gekregen: Evert’s bankje. 
Het werd door de oudste inwoonster, 
mevrouw G. de Hoop onthuld.  De 
ochtend werd in een ruime huiskamer 
afgerond met koffie, zelfgebakken gebak 
en afgesloten met een borrel en de 
meegenomen hapjes en drankjes. De 
gesprekken over vroeger en nu kwamen 
toen vanzelf op gang.

Door het organiseren van de burendag 
is in onze buurt een basis gelegd voor 
een leukere en contactrijkere buurt.  
Zodoende is het groen niet alleen 
goed voor de gezondheid van mensen 
en dieren, maar kan het ook mensen 
meer verbinden en een buurt mooier en 
socialer maken. 

Deelnemers aan de burendag in de Verlengde Schrans

Hallo allemaal,

Merel, Ylse, Mark, zo maar wat namen 
van kinderen uit deze wijk die wij het 
afgelopen seizoen hebben gezien bij de 
KIDZCLUB. Alle kinderen die kwamen 
waren verschillend en dat maakt het juist 
zo leuk. We vinden het ook leuk om jou te 
begroeten bij de KIDZCLUB. 
Wat doen jullie daar dan? Met elkaar 
gaan we kijken of luisteren naar een 
bijzonder verhaal uit de bijbel en gaan 
we de knutselen of spelen we een spel, 
kijken we naar een film of spelen we een 
toneelstuk. Elke keer is het anders, nét 
als de kinderen die komen.

Wanneer doen jullie dat? Op 
maandagmiddag 15 okt, 29 okt, 12 nov, 
26 nov, 10 dec van 16:00-17:00 uur

Waar doen jullie dat? In de Bethelkerk 
aan de Huizumerlaan 102.

Kost het geld? Nee, het is gratis.

Tot maandagmiddag 29 oktober dan?

Groetjes,

Bart, Deborah, 
Evelyn, Sytske 
en Joukje
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wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

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

29

Met de LAB op stap

Ditmaal een foto uit de oude doos (plm. 1966) van een dagje uit van de Vrouwenclub 
van Vereniging `t Alde Doarp uit Huizum. Deze vereniging is opgericht op 27 augustus 
1945 met als doelstelling ‘het bevorderen van de onderlinge vriendschap in het dorp en 
omgeving en het bevorderen van het culturele en maatschappelijke werk voor ouderen 
en jongeren. Zij doet dit met eerbiediging van alle politiek en godsdienst’. 

De Vereniging ‘t Alde Doarp is begin jaren tachtig opgegaan in de Stichting Behoud 
Dorp Huizum, welke enkele jaren daarna op haar beurt is gefuseerd met de 
buurtvereniging Bornia, wat resulteerde in de huidige Stichting Wijkorganisatie Huzum. 

Bovenste rij van links naar rechts: mevr. Haarsma, Anneke Nieuwhof-Wouda, Gepke 
Zondervan-Weiland, Klara Boetes-Wouda, Trijntje Wouda, Willemke Heitbrink.

Middelste rij: mevr. Zwerver, mevr. Eldering, Ida de Boer, mevr. Tjepkema, mevr. Van 
Houten (?), Pietje Bijlsma-v.d. Heide, mevr. Heitbrink.

Voorste rij: chauffeur Bralts, mevr. Vonk, mevr. Nijdam (?), mevr. De Haan, mevrouw 
Visser, (?), mevrouw v.d. Wey.

Weet u de namen van de ontbrekende dames op de foto of heeft u op- of 
aanmerkingen dan heel graag een reactie naar husmaherne@gmail.com.
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TIGRA Senioren Fitness (65+) is 
op zoek naar actieve mannen en/of 
vrouwen!

Als je fit ouder wilt worden, is bewegen 
belangrijk. Fitness blijkt tot op hoge 
leeftijd positief bij te dragen aan een 
goede lichamelijke en geestelijke conditie. 
Spieren, gewrichten, pezen en botten 
blijven langer sterk en lenig. 

Fitness stimuleert ook een stabieler 
lichaamsgewicht, lager vetpercentage, 
een gunstigere bloeddruk en een rustige 
hartslag. Bovendien is fitness een relatief 
veilige sport en laagdrempelig om te 
beoefenen.

Willemien Faber:  “Ons groepje doet de 
65+ fitnesstraining bij TIGRA al jarenlang 
onder deskundige leiding van coach 
Marieke. Wij zijn enthousiast bezig en 
voelen ons gezonder en krachtiger door 
de gevarieerde oefeningen. In de lessen 
komen alle spiergroepen aan bod. Na de 
warming-up is er cardiofitness 

op de toestellen, daarna een circuitje 
met actieve oefeningen en een lichte 
krachttraining met als besluit rek- en 
strekoefeningen op de mat. Coach 
Marieke laat ons kennis maken met yoga- 
en pilatesoefeningen, zelfs het planken
komt aan beurt. Heel afwisselend, dus 
nooit saai.  Na afloop drinken we een 
kopje koffie en van tijd tot tijd maken 
we een uitstapje met elkaar. Door 
leeftijdsverloop dunt ons groepje uit, we 
zijn nu met 5 actieve vrouwen. Wij zoeken 
versterking.”

Ben je geïnteresseerd? Maak een 
afspraak voor een proefles op 
dinsdagochtend van 9-10 uur. 
Meer informatie of aanmelden kan via 
email: m.gjaltema@tigra.nl of telefonisch: 
058-2800777

Senioren fitness (65+) bij Tigra Voor de kinderen

Van twee papieren bordjes maak je 
heel snel een lampionnetje voor de 
Sint Maarten optocht op 10 november. 
Knip of snijd een deel uit en plak er 
dun doorschijnend papier achter. 
Dat kan vliegerpapier, rijstpapier of 
transparant papier zijn. Je kan allerlei 
thema's voor je lampion verzinnen: 
dieren, monsters, getallen of letters, 
voorwerpen, spookjes, bloemen, etc. 
Vervolgens lijm of niet je de bordjes 
aan elkaar en maakt er een lus aan om 
hem aan een stokje op te hangen.

Ook kan je de bordjes verven, dat kan 
met gewone acrylverf of plakkaatverf/
schoolverf. Gewone versiering met 
viltstift kan ook best! Is ook lekker 
makkelijk en geen geknoei met verf.. :)

Koop wel een led-lampje met schakelaar 
(op batterijtjes) in de winkel. Zorg 
ervoor dat je een opening bovenin houdt 
zodat je de schakelaar van het lampje 
aan en uit kan doen. 

Maak je eigen herfstmobiel

Hang de natuur op in je huis.

Zoek in het bos naar herfstschatten, 
bijvoorbeels eikeltjes, kastanjes, 
takjes, dennenappels, herfstblaadjes, 
veertjes, beukennoten of hazelnoten. 
Hang ze met draadjes op aan een tak 
en je hebt zomaar een mooie eigen 
herfstmobiel.

Lampion zelf maken met papieren bordjes



�  Ruim assortiment wijnen, bieren en gedistilleerd
�  Royale keuze uit kado- en relatiegeschenken

�  Verhuur tapinstallaties en statafels
�  Deskundig advies  �  Wij bezorgen gratis

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

www.topslijter.nl

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

 

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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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


