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Kopij voor het decembernummer
inleveren voor 1 december 2019:
Huizumerlaan 146-A,
8934 BL Leeuwarden
o.v.v. Wijkjournaal of mail:
husmaherne@gmail.com

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019

3

Van de voorzitter

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

De dagen worden korter, en de temperaturen gaan omlaag.
De zomer is verdwenen, dus wat moeten we doen vandaag.
De een geniet van zonlicht en de ander van de kou
En ik ga u vertellen van welk weertype ik nu hou.

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

DHZ

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

HOYTE v.d. WAL

Tevens
pedicure
voor
diabetische
en
reumatische
voet

Leeuwarden, Verlengde Schrans 34
Tel. (058) 2127631

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

De lente heeft de charme en de zomer van die warme
dagen waar ik van geniet, met de herfst in het verschiet.
Een mooie natuur, de huiselijke kring,
En kunt u mij vertellen hoe het u de vorige winter verging?

LEEUWARDEN - SCHRANS 88
TEL. 058 - 2165086

U ziet, ik ben geen dichter, maar wou het voor een keer proberen,
En wat betreft de wijk, kunnen we straks nog wel parkeren?
Komt er een blauwe zone, en wat komt er dan nog meer?
Een glijbaan achter het wijkgebouw, een glijbaan van weleer.
Kinderen willen spelen, ravotten en genieten,
Al kunnen we als wijkorganisatie hier niet te veel in door gaan schieten.
Budgetten zijn maar 1x door ons uit te geven,
Maar kijk om u heen, naar onze wijk waarin we leven.

Huizumerlaan 60 - 058 280 0248

Een prachtig park met veel groen, en sinds kort de sloepenroute
Maar vaar niet te snel, want dan heeft u zo maar kans op een boete
En wist u dat u door langzaam varen veel meer geniet?
En door hard varen schade toebrengt aan de walbeschoeiing en het riet?
Het komt er op neer, dat in welk getijde we ook leven in het jaar
Leef, geniet, draag uw steentje bij en help vooral elkaar.

www.nordwincollege.nl

Parkeer uw auto waar het hoort,
Zodat niemand anders zich hieraan stoort
Een peuk, snoeppapier, blikjes of ander klein goed, kan met het grootste gemak
Worden meegenomen naar huis, of doe het in de afvalbak

VMBO-groen / MBO / Cursus & Contract

Dát kan op elk moment van het jaar
En het blijft een kleine moeite maar is een groot gebaar.
Ik wens u als vicevoorzitter, in ieder geval weer veel leesplezier toe,
Ga in deze tijd juist extra naar buiten voor vitamine D, zo wordt u minder moe.
Jongeren, ouderen, mevrouw en meneer
Geniet van deze wijkkrant en tot de volgende keer.
Lindert Wielsma
vicevoorzitter
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum is dé culturele accommodatie
die voor u heel dichtbij is. In de komende maanden zijn er weer
diverse evenementen gepland. Het betreft door ons georganiseerde
exposities, concerten en lezingen.
De Dorpskerk Huizum wordt ook voor andere concerten e.d.
verhuurd. Deze evenementen worden op andere wijze bekend
gemaakt. Uitgebreide informatie kunt u ook vinden op
https://www.dorpskerkhuizum.nl en/of https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum of in
de - gratis - tweemaandelijkse nieuwsbrief. Net als inmiddels meer dan 1000 andere
mensen kunt u onze nieuwsbrief digitaal lezen. U kunt hem aanvragen met een bericht
naar het e-mailadres dorpskerkhuizum@gmail.com. Zodra er weer een nieuwsbrief
uitkomt krijgt u een mailbericht met daarin een link, waardoor u de nieuwsbrief heel
gemakkelijk kunt lezen op de website van de Dorpskerk.
Het bezoekadres van de Dorpskerk Huizum is: Huizum Dorp 67, Leeuwarden.

Bijzondere evenementen in het kader
van het project ‘Licht op de Dood’ in
de Dorpskerk.
Het begint op zaterdag 26 oktober a.s. met
de expositie ‘Licht op de dood’ waarin werk
van Guus Slauerhoff te bezichtigen is.
De expositie wordt na een gevarieerd
programma (incl. orgelconcert, start
om 14.00 uur) officieel geopend door
wethouder Sjoerd Feitsma en is
daarna t/m 16 november 2019 iedere
zaterdagmiddag open van 13.30 tot 17.00
uur. Gratis toegang.

Bob Hiemstra zorgt voor mooie muzikale
intermezzi. Locoburgemeester Sjoerd
Feitsma krijgt het 1e exemplaar.
Glaasje toe. Gratis entree.
Inlichtingen:
Peter de Haan (06-11592427)

De geplande evenementen in de maanden oktober t/m december 2019:
Zondag 20 oktober 2019,
14.00 en 16.30 uur
Muzikale familievoorstelling
‘Het Paradijsvogeltje’
Heb je de agenda bij de hand? Schrijf 20
oktober 2019 er dan maar snel in want
op die dag spelen we in de Dorpskerk
Huizum de muzikale familievoorstelling
“Het Paradijsvogeltje”. Kinderen uit de
wijk spelen rollen in deze voorstelling,
samen met een verteller en met
muzikanten.
Het thema van de voorstelling is: “Hoe
gaan we om met onze aarde, onze wijk,
onze straat”. Het paradijsvogeltje zoekt
in deze volgebouwde aarde naar een
leefbare plek.
Het belooft een bont spektakel te worden,
vol met humor, vrolijkheid, én met een
knipoog naar het actuele thema.
Een middag voor de héle familie, buren
en vrienden. Geschikt voor jong en oud.

Postmus.
Kaarten zijn verkrijgbaar via https://www.
ticketkantoor.nl/shop/paradijsvogeltje.
De entree is € 7,50; voor kinderen € 2,50.

Het verhaal is geschreven door Huib Klijn.
De voorstelling staat onder enthousiaste
regie van Gooitsen Eenling en Trude
6
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Zaterdag 26 oktober (15.00 uur):
Boekpresentatie van het boek ‘(Schat)
Graven in Huizum’ door de auteurs
Peter de Haan en Leendert Plaisier met
verhalen over de Huizumer dodenakker.
Het boek gaat over de historie van het
kerkhof en de begraafplaats, bijzondere
grafmonumenten, de relatie met de
tweede wereldoorlog (oorlogsgraven) en
de dichter Jan Slauerhoff.
Het rijk geïllustreerde boek (136 blz.,
slechts € 9,00) staat bovenal stil bij
bekende Leeuwarders die hier begraven
liggen (incl. wandelroute) en bevat tal
van ongewone verhalen over gewone
Leeuwarders. De auteurs geven een
toelichting op hun meest interessante
bevindingen.

Donderdag 31 oktober en 7 november
2019 (20.30 uur):
‘Dierbare Herinneringen’
Er worden 2 bijzondere avonden
georganiseerd vol persoonlijke verhalen,
poëzie en muziek. Per avond vertellen
drie Leeuwarders over hun ervaring met
dood, rouw, het leven en vitaliteit.
De dood. We hebben er allemaal mee te
maken: jong, oud, man, vrouw, iedereen
wordt op enig moment in zijn of haar
leven geconfronteerd met de dood. Een
verdrietige ervaring, die desalniettemin
kan leiden tot een positieve ontwikkeling
in het leven van een nabestaande.
We hebben zes personen bereid
gevonden hun ervaring met de dood van
een dierbare persoon en de gevolgen
daarvan voor hun leven, met het publiek
te delen. Ook is er passende live muziek.
De entree is € 5,00.
Inlichtingen:
Hilde Salverda, tel. 06-26027025.

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019

7

Zaterdag 2 november 2019 (19.30 uur;
kerk open om 19.00 uur):
‘Allerzielen’, uur van kaarslicht, stilte,
poëzie en harpmuziek.
De Dorpskerk Huizum besteedt dit jaar
opnieuw aandacht aan ‘Allerzielen’ en
herstelt daarmee een eeuwenoude
waardevolle traditie. We nodigen u graag
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
momenten van stilte, harpmuziek en
poëzie. U bent van harte welkom. De
toegang is gratis.

Notariskantoor

Zaterdagen 2 en 9 november 2019
rondleidingen op de Huizumer
dodenakker
Het boek ‘(Schat)graven in Huizum’
bevat veel informatie over interessante
personen die in Huizum begraven zijn.
Op de zaterdagen 2 en 9 november 2019,
om 13.30 en 15.00 uur, organiseren
de schrijvers Peter de Haan en
Leendert Plaisier voor belangstellenden
rondleidingen langs deze graven.

Postma
Leeuwarden

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

Diabeet zonder podotherapeut praktijk
(zelf betalen)
Reuma praktijk

22,50, ambulant

Basisbehandeling praktijk

26,00

22,50, ambulant

26,00

26,00

21,50, ambulant

26,00

Donderdag 14 november 2019 (20.00
uur):
Voorstelling ‘Orpheus in Huizum’.
Het veelomvattende project ‘Licht
op de Dood’ wordt besloten met een
bijdrage van twee vrienden en oudgymnasiasten uit Leeuwarden met o.a.
gitaarmuziek, een lezing met als thema
‘vergankelijkheid’, fragmenten van
verfilmingen, muziek (opera!), beeldende
kunst, literatuur en gedichten.
Uitvoerenden hiervan zijn Evert Duintjer
Tebbens en Rieks Hoogenkamp.
Na afloop is er ruimte voor een glaasje,
ook om naast een mooie avond het leven
zelf te vieren. De entree is € 5,00.
CONCERTEN
Vrijdag 18 oktober 2019 (17.00 uur):
Concert van het ‘Fryska Fluit Ensemble’
in de serie ‘Muziek+’.
Fryska is een ensemble dat bestaat uit
vijf enthousiaste fluitisten uit het Noorden
van ons land. Ze bespelen verschillende
dwarsfluiten, van piccolo tot basfluit,
waarmee ze een veelzijdig repertoire
kunnen brengen.

Op 9 november wordt om 14.00 uur
ook een bijzondere performance op de
begraafplaats verzorgd door kunstenaar
Guus Slauerhoff.
Hij gaat dan aan de hand van grafstenen

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

met behulp van frottage-technieken
kunstwerken maken die hij vervolgens in
de kerk gaat voltooien. Belangstellenden
kunnen hierbij aanwezig zijn.
Deelname aan de rondleiding kost € 3,00,
maar is gratis voor wie het boek koopt. De
opbrengst komt ten goede aan Cultureel
Podium Dorpskerk Huizum.
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j. de vries
Gezondheid; uw missie, onze kracht

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

Fysiotherapie | Fitheidstraining
Arbeid en gezondheid
U kunt bij ons terecht voor:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Het ensemble is in 2007 opgericht als
fluitkwartet ‘Four Flutes’, maar sinds
september 2017 is het ensemble
uitgebreid met een vijfde fluitiste en heet
het ‘Fryska Fluit Ensemble’.
De concerten in de serie ‘Muziek+’ zijn
gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld.
Vrijdag 15 november 2019 (17.00 uur):
Het trio ‘Nieuwe Registers’ geeft een
bijzonder klassiek concert in de serie
‘Muziek+’.
Organiste Gonny van der Maten, celliste
Doris Hochscheid en pianist Frans
van Ruth bundelen in dit concert hun
krachten. Componisten Wouter van Belle
(1958) en Rick van Veldhuizen (1994)
ontvingen van Stichting Cellosonate
Nederland een compositieopdracht voor
deze bezetting.
Het trio speelt naast de twee nieuwe
composities ook werken van onder
andere Bach, De Falla en Schumann. In
dit programma, dat door het hele land
wordt gespeeld, worden de grenzen van
het ‘gewone concert’ opgezocht.
De concerten in de serie ‘Muziek+’ zijn
gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld.

Algemene fysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bedrijfsfysiotherapie
Gezondheidsmanagement
Beweegprogramma’s
Fitheidstraining (fitness)
Conditietraining
Personal coaching
Leefstijlbegeleiding
Pilates
Body pump
Sportief wandelen
Sportmassage
Dieetadvies

EYSINGASTRAAT 3, LEEUWARDEN. TELEFOON (058) 2800777

WWW.TIGRA-LEEUWARDEN.NL

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

TADEMA

MAKELAARS

een vertrouwde naam
Schrans 19
8932 NA Leeuwarden
058-280 33 00
www.tadema-makelaars.nl
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Zondag 17 november 2019 (15.00 uur):
Meezingconcert en High Tea, met
medewerking van Smartlappenkoor
‘Sipelsjeu’.
Het is inmiddels een gewaardeerde
traditie geworden: het jaarlijkse
meezingconcert in de Dorpskerk Huizum.
Het programma omvat weer vele
meezingers.

In de pauze is er de ‘Huizumer High Tea’
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, kinderen € 2,50.
Zaterdag 21 december 2019 (20.00 uur):
Kerstkoor ‘De Kerststerren’, concert en
een verhaal bij Kerst.
Het koor bestaat sinds 1995 en heeft ruim
20 leden. In december wordt vaak en op
allerlei locaties opgetreden in Nederland
en Duitsland.
Het koor zingt a capella een meerstemmig
repertoire dat inmiddels is uitgebouwd
tot meer dan 100 kerstliederen in het
Nederlands, Russisch, Latijn, Frans maar
ook met Amerikaanse ‘kerstkrakerhits’.
Vaak zijn het eigen arrangementen van
dirigente Jildou Talman.
De opbrengsten van ‘De Kerststerren’
gaan ieder jaar naar een goed doel.
Elly Bloem verzorgt dit jaar een verhaal bij

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Kerst. Er is weer glühwein en kerstbrood.
De toegangsprijs is €10, kinderen € 2,50.
Inlichtingen bij
Matty van der Meer, tel.: 06 24970519.
Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

De Huizumer vlag is nog te bestellen
Er heeft zich na de oproep in het vorige
nummer reeds een aantal mensen
aangemeld om in het bezit te komen
van een Huizumer vlag. Zij zijn reeds
geïnformeerd.

Het is alweer weer bijna zover. Lekker griezelen en spoken in het park.
Ben jij niet bang? Wacht dan niet te lang en geef je op.
Leeftijd vanaf 7 jaar en ouder (ouders mogen ook). Iedereen is welkom.
Dus neem je vrienden gezellig mee.

Mochten er nog meer mensen
geïnteresseerd zijn in deze vlag (afm.
100x150 cm), dan kan men hem
bestellen en betalen (€20,-) bij Rika
Kooistra, Buygersstraat 27.

Datum: zaterdag 26 oktober, aanvang 19:00 uur, Husma Herne, Huizumerlaan 146A



Opgavestrook inleveren tot 20 oktober: Sportlaan 3
Naam :
Leeftijd :

Donderdag 17 oktober 2019
Donderdag 12 december 2019
Donderdag 13 februari 2020
Donderdag 23 april 2020
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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Donderdag 17 oktober 2019

Husma
Donderdag 12 december
2019 Herne
Donderdag 13 februari 2020
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Burgemeester Buma op bezoek
Onlangs hebben wij onze nieuwe
burgemeester Sybrand Buma in onze
wijk binnengehaald. Hij maakte een
kennismakingsronde langs dorpen en
wijken en Huizum-Oost was de eerste
wijk die hij bezocht.

Las- en Montagetechniek

Met de praam van Lodewijk Meeter
voer hij door de Potmarge, daarna
heeft hij wandelend een ronde door de
wijk gedaan om tot slot een bezoek te
brengen aan ons wijkgebouw waar de
koffie met wat lekkers klaarstond.

LUCAS VAN DER MUUR

Na ontvangst van een boekje over
Huizum uit handen van Jelle Hoekema
ging de burgemeester weer verder
richting Goutum. We kunnen terugkijken
op een geslaagde ontvangst.

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

DE LEUKSTE KINDEROPVANG
BIJ U IN DE BUURT!

Bingo seizoen 2019/2020
Welkom in wijkgebouw Husma Herne op:
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 15 november
Zaterdag 14 december
Vrijdag 17 januari
Vrijdag 21 februari
Vrijdag 20 maart
Vrijdag 17 april
Zaal open 19:30 uur. Minimale leeftijd 16 jaar.

Tot dan! Hartelijke groet, Marijke en Greta

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Burendag in de Doniastraat:
Samen voor meer groen in de buurt”
Foto’s en tekst: Piet Brouwer
De bewoners van de Doniastraat en dan
vooral het oude gedeelte, hadden voor
de burendag 2019 een speciaal thema
bedacht “Samen voor meer groen in
de buurt”. Zaterdag 28 september kon
iedereen die dat wilde een tegel of een
steen omwisselen voor een gratis plant.
Borniastraat ligt er verwaarloosd bij. Het
is een doorn in de ogen van de bewoners.
Immers waar onderhoud ontbreekt trekt
zo’n plek zwerfvuil aan. Vooral bij de
afvalcontainers is de rommel het grootst.

Deze actie was een initiatief van
project Steenbreek van de gemeente
Leeuwarden, met als doel minder stenen
en meer bloemen en planten in de stad.
Wanneer men naar het plein keek in
de Doniastraat vond me het “een grote
bende”. Het verpauperde zienderogen.
Het bosrijke plantsoentje parallel aan de

Toen duidelijk was wat men wilde en
wat mogelijk was, hebben de bewoners
een deel van de bestrating verwijderd.
De gemeente heeft daarna grond
aangebracht voor het inrichten van een
tuin. Voor de overige werkzaamheden,
zoals een minibibliotheek, een
insectenhotel en de beplanting zijn
diverse fondsen benaderd om de

financiering daarvan rond te krijgen.
Het oranjefonds en het wijkpanel
Huizum Oost hebben beide financieel
bijgedragen. Er is veel werk verricht door
de buurt door o.a. de gratis gekregen
beplanting zelf uit te graven, te vervoeren
naar de wijk en daarna te planten. Het
thema “Stenen er uit beplanting erin” is
goed gelukt. Om alles extra op te fleuren
zijn op de hoeken van het pleintje vier
prachtige bloembakken gevuld met
kleurige beplanting neergezet. Met de
gemeente is de buurt nog in gesprek om
het groenveldje bij de afvalcontainer flink
onder handen te nemen om zwerfvuil op
te voorkomen.

Daarnaast vinden de bewoners dat
er te weinig groen is voor mens en
dier. Via een artikeltje in de wijkkrant
van de vogelbescherming kwamen de
initiatiefnemers uit bij Harry van der Velde
en Dieuwke Blok. Ze werden uitgenodigd
om te komen praten en kwamen met veel
ideeën en suggesties.

In eerste instantie wilden de bewoners
de boomspiegels aan het plein net zo
inrichten als op de Verlengde Schrans
16

met kleurige plantjes. Maar dat bleek niet
haalbaar. Er was onvoldoende ruimte
rond de bomen om dit goed te doen. Er
is toen na een tip van Harry en Dieuwke
contact gezocht met Bonny Veenstra,
projectleider van Operatie Steenbreek
van de Gemeente Leeuwarden.

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019

Enthousiaste deelnemers aan de operatie Steenbreek poseren voor fotograaf Piet Brouwer
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Gezocht foto’s en verhalen uit de oude doos
Twee jaar geleden jaar ging een lang
gekoesterde wens in vervulling en zijn
wij naar de Verlengde Schrans 117 in
Leeuwarden verhuisd. Onze mooie
geschakelde woning stamt uit de
jaren twintig van de vorige eeuw. De
bouwtekeningen hebben wij, maar heel
veel informatie en oude foto’s ontbreken
nog. In het schitterende boek van Johan
Dalstra over der Verlengde Schrans,
wordt de oude Badweg (Jufferslaantje)
en haar bewoners en objecten breeduit
beschreven. Dat is prachtig, maar onze
woningen worden niet genoemd. Er is
alleen een foto van de oude Badweg,
die vanaf het balkon van de Verlengde

Voor vakmanschap en veiligheid, de Huzumer in jou huus!
- Ketelvervanging
- Installatie en onderhoud cv-ketel
- Lucht- en vloerverwarming
- Gas, water en rioleringswerkzaamheden
- Loodgieter werkzaamheden
- dak en zinkwerk
- Warm water voorzieningen

Waarom is DIJKO Leeuwarden de beste keuze?

Uw advertentie
in dit blad? Dat kan!

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

Volledig in kleur!
Voor informatie:
husmaherne@gmail.com

058-2887713

Nieuwe vestiging Allsafe aan Tijnjedijk

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

Allsafe, een bedrijf dat mini-opslag
verhuurt aan particulieren en bedrijven,
heeft een kavel met opstal gekocht aan
de Tijnjedijk, op de plek waar tot voor
kort de wasserij van Initial Hokatex was
gevestigd. Het huidige gebouw wordt
gesloopt en hierna zal worden begonnen
met nieuwbouw. Indien alles voorspoedig
verloopt gaan volgend jaar de deuren
open en kunnen ook de Friezen gebruik
maken van deze extra ruimte buitenshuis.
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019

Schrans 123 is gemaakt. Wij zijn op zoek
naar informatie, verhalen en foto’s over
onze woningen, Verlengde Schrans 113,
115 en 117. Wie kan ons hieraan helpen?
Informatie graag naar email:
vroniezeinstra@hotmail.com of
Verlengde Schrans 117.
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Allsafe werd in 1999 opgericht en is de
oudste onderneming in Nederland die
met opslag buitenshuis extra ruimte
creëert voor bedrijven en particulieren.
Allsave Mini Opslag heeft inmiddels
26 vestigingen en daar komen er in
2019 nog 8 tot 10 bij. Het bedrijf zegt
in de komende vier jaar naar zeventig
vestigingen te groeien.

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Vogels in de wijk

Huiszwaluw (Délichon urbica)
Streeknamen: Melkstaartje, Rivierzwaluw,
Witgatje, Witgatsweltje (fri), Nonneke,
Vensterzwaluw (Znd).
De huiszwaluw is in ons land een
cultuurvolger. De soort broedt hier
in het buitengebied en in dorpen. Ze
broeden in kolonies en metselen kunstige
nesten onder dakgoten van huizen en
boerderijen. Ook andere bouwwerken
zoals sluizencomplexen, gemalen en
bruggen komen in aanmerking. Grote
kolonies treffen we dus vooral aan in
gebieden met open water zoals vaarten
en kanalen en in Friesland in het
merengebied. De zwaluwen vinden er
volop klei- of leemachtige bodem voor
de nestbouw en in het gebied zijn nog
insecten. Hij is duidelijk te onderscheiden
van de boerenzwaluw door de helderwitte
stuit, de onderzijde en de minder diep
ingesneden staart.

TIPS en TOPS van de
Vogelbescherming
Op de elektriciteitsdraden zitten
boerenzwaluwen meer horizontaal en
huiszwaluwen meer verticaal.
Vanaf half april tot mei arriveren
huiszwaluwen na hun overwintering
in Afrika. In het voorjaar komen de
huiszwaluwen minstens een week later
aan na de boerenzwaluw. De huiszwaluw
trekt tussen half augustus tot begin
oktober, tegelijk met de boerenzwaluw,
weer weg.
Oud boerenspreekwoord zegt: “Zwaluwen
op het dak, guldens op zak”!
Wie in het landelijk gebied of in de
stad dicht bij open water woont kan
gesignaleerde huiszwaluwen een handje
helpen. Met één of meer kunstnesten
onder een bij voorkeur lichtgekleurd
overstekend dak geven we de vogels
een voorzetje. Als de plek ze bevalt en
er voldoende voedsel (insecten) is, kan
het ze aanzetten om zelf ook een nest te
bouwen. Is er geen klei of modder in de
omgeving, dan biedt een zelf gegraven
poeltje soms uitkomst.

Helaas worden nesten van huiszwaluwen
soms verwijderd. Dit is verboden en ook
volkomen onnodig. Een simpel plankje
onder de nesten voorkomt “ergernis” van
bevuilde ramen of vensters. Graag willen
wij meldingen uit onze wijk, met naam en
adres, van broedkolonies in uw straat of
buurt (veldehoning@outlook.com)
20
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Wil je een nieuwe diersoort
zien? Ook leuk voor de kinderen.
Ga op safari. In de grond! Daar leven
ontelbaar veel diersoorten. Bijna één
derde van alle dieren in Nederland
zijn bodemdieren. De veenmol, met
zijn grote graafpoten lijkt op een echte
mol. De zwarte doodgraver is een tor
en doet zijn naam eer aan. Het is een
aaseter. De zwarte kogel is een soort
pissebed die zich tot een klein rond
balletje oprolt. Maar er zijn meer bekende
zoals regenwormen, pissebedden,
duizendpoten en miljoenpoten. En
natuurlijk mieren, slakken, spinnen en
kevers.
Tuininrichting
Vogels maken graag gebruik van tuinen.
Iedereen kan vogels daarbij helpen,
ook als je een plat dak, een balkon of
een kleine stadstuin hebt. De gemeente
Leeuwarden heeft verschillende
mogelijkheden/subsidieregelingen voor
het natuur- en vogelvriendelijk maken van
tuinen en groene daken.
https://www.leeuwarden.nl/nl/
search?search=groen+dak
https://www.leeuwarden.nl/nl/geveltuinenboomspiegels-openbaar-groen-enplantenbakken
Vogelbescherming heeft veel praktische
tips om uw tuin vogelvriendelijk te
maken op een rij gezet: tuininspiratie,
tuinonderhoud, vogelvriendelijke
beplanting of populaire bessenstruiken bij
vogels.

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijntuin/tuininrichting
Bronnen:
- Tuinvogelwijzer
Vogelbescherming Nederland.
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse.
- Junior vogels Vogelbescherming Nederland.

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

Komt u er niet uit? Schakel dan de
Tuinvogelconsulenten in voor een
persoonlijk tuinadvies:
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Bomen en struiken in de wijk
Plataan (Platanus hispanica)

wij zijn

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

De Plataan is een van de meest populaire laan-,
plein- en parkbomen. De bomen hebben een rechte
stam die als hij ouder wordt grote plakken bast laat
vallen. Er ontstaat een gevlekte stam die daardoor
heel herkenbaar is.

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

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

Altijd een
scherpe
hypotheekrente

De kruin is bolvormig
maar hij laat zich ook heel
gemakkelijk snoeien. Van de
gesnoeide bomen kunnen de
twijgen wel 2 meter per jaar
groeien.
Het zijn sterke bomen die
ook op minder gunstige
plaatsen het goed doen.
De plataan op de foto is
gesnoeid voordat het blad er
afgevallen is. Dat bespaart
een hoop opruimwerk.
Al met al een sterke mooie robuuste boom die veel voorkomt in onze wijk.

door meerdere aanbieders
Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs
in onze winkel

Adverteren in dit blad?
full-colour
in een oplage van 1150 stuks
huis-aan-huis bezorgd
in heel Huizum-Oost!

gratis
oriëntatiegesprek

Leeuwarden, Schrans 67
Franeker, Voorstraat 58
Sneek, Grootzand 12

Informatie: husmaherne@gmail.com
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Wijkfeest 2019

Wij kunnen onze sponsors en vrijwilligers niet vaak genoeg bedanken,
want zonder onze sponsors en zonder onze vrijwilligers is er geen wijkfeest!
Nogmaals ontzettend bedankt aan alle vrijwilligers die zich ingezet hebben,
aan alle sponsors uit de wijk en aan de winkeliers van de Schrans en Verlengde
Schrans.
Namens de organisatie, Johan, Wieger, Patrick en Jikke
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Sint Maarten
11 november

Vol verwachting klopt ons hart…..
Woensdagmiddag 4 december 2019 komt Sinterklaas met zijn
Piet(en) 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 HusmaHerne.

OPROEP!!

Komen jullie ook??? Geef je dan op voor 30 november!!

Maandag 11 november aanstaande gaan we weer met z´n allen in optocht
Sint Maarten vieren. Om 18.00 uur zullen we vertrekken vanaf ons wijkgebouw
Husma Herne. Net als ieder jaar zullen we begeleid worden door een draaiorgel dat
een vrolijke noot zal spelen, en vergeet niet om je lampion mee te nemen!
Liedje
dag mevrouw en dag meneer
hé hallo, hier ben ik weer
met mijn lalalala lampion
van papier of van karton
met een lichtje, mooi is dat
als ik klaar ben krijg ik wat
(op melodie van Abcdefg)
Lampion maken
Dit heb je nodig:
- karton
- vliegerpapier
- schaar
- lijm
- prikpen met matje
Neem een strook karton (met plakranden), vouw deze dubbel en vouw vervolgens de
linker- en de rechterflap naar het midden. Teken hierop de vormpjes zoals ze zijn
voorgetekend op het voorbeeld en prik deze uit. Beplak de strook aan de achterkant
met vliegerpapier. Maak de twee vleugels zoals op de afbeelding te zien is en plak
het geheel in elkaar. Maak aan weerszijden boven de vleugels bovenin een gaatje,
en doe hier een stevig stuk touw door waaraan je lichtje kan hangen. Nu nog even
het lichtje plaatsen en je lampion is klaar.
O, ja.... vergeet de batterijen niet, zou zo sneu zijn!
26
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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 op de
Buygersstraat 27. Doe dit voor 30 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-mail adres:………………………………………………………………………………………..
Leeftijd:……Jongen/meisje (doorhalen wat niet van toepassing is)
Leuk voor Sint om te weten: ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Cadeau tips voor de Sint:………………………………………………………………………

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Open Atelierweekend

Voor de kinderen

mozaïek, schilderijen, assemblage of
viltwerk.
Met een aantal deelnemers van de Open
Werkplaats doen we 16 en 17 november
mee aan het Landelijk Atelierweekend.
Dit is de kans om eens bij ons achter de
voordeur te kijken.
Welkom beide dagen tussen 12 -16 uur.
Voor info zie
www.landelijkatelierweekend.nl of
www.rituelenwerkplaats.nl

Scary faces

Kwam u, kwam jij deze naam of banner
ook tegen op het pleintje bij de Van
Wageningenstraat en vraag je je af: ‘wat
is dat de Rituelenwerkplaats?’
Van oorsprong ben ik beeldend therapeut
en heb me gespecialiseerd in het
verwerken van verlies en trauma. Elke
twee weken is er een groepje aan het
werk om ervaringen te verbeelden of
essentiële momenten vorm te geven in

Het is weer bijna Halloween, dan breekt
hier de tijd aan van pompoenen uithollen.
Na deze klus versier ik het huis met
de pompoenlantaarns om de dolende
geesten op 31 oktober af te schrikken!
De zelfgebakken chocolade cupcakes
versier ik met Scary faces toppers om het
schrikeffect compleet te maken. Maar je
bent gewaarschuwd; de Scary Faces kunnen
enge dromen veroorzaken!!

Clara Velema

Je hebt nodig:
Scary Faces (uitknippen of overtrekken)
lange prikkers
zwart papier
lijm
schaar
een zwarte stift
ronde oranje stickers van 1.2cm doorsnede
stukjes band
veters of lintjes

En zo maak je ze:
Knip de Scary Faces uit. Prik een gaatje
door de ogen en gebruik deze als mal voor
het zwarte papier. Vouw dit zwarte papier
dubbel en knip iedere keer 2 Scary Faces
tegelijkertijd uit. Geef met behulp van een
potlood aan waar de ogen moeten komen.
Plak hier de oranje stickers op, maak met
de stift een pupil. Herhaal dit ook voor de
achterzijde.
Breng nu aan de binnenzijde van het beestje
lijm aan, leg een prikker in het midden en leg
vervolgens de bovenzijde erop. Zorg dat de
voor- en achterzijde gelijk liggen en druk
goed aan.
Eventueel kun je een veter of lintje aan de
onderzijde van het beestje knopen; steek de
Scary Faces in de cupcakes.
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'Allerzielen'
uur van kaarslicht, stilte, poëzie en
harpmuziek
zaterdag 2 november 2019, 19.30 uur
(kerk open om 19.00 uur)
De Dorpskerk Huizum besteedt dit jaar
opnieuw aandacht aan 'Allerzielen' en
herstelt daarmee een eeuwenoude
waardevolle traditie.
We nodigen u graag 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 momenten van stilte, harpmuziek en poëzie.
U bent van harte welkom. De toegang is gratis.
Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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Schrans 84A ● 8932 NH Leeuwarden
T (058) 212 15 89

Thema

Komt voor elkaar

www.topslijter.nl

●

Spreker

Bart Visser

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

Datum en tijd

3 november 2019
17.00 uur

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

In deze eigentijdse dienst worden de liederen begeleid door onze band. Het thema
“komt voor elkaar” gaat over het er zijn voor een ander. Hoe doe je dat zo dat je een
ander ook echt helpt? En hoe doe je dat op een manier die bij jou past? Het begint
allemaal met de vraag: ‘Kan ik wat voor je doen’? Want pas als je weet wat die ander
echt nodig heeft én wat jij zou kunnen doen, kan je zeggen: Komt voor elkaar!
Van harte welkom om deze Crosspointdienst te bezoeken. In de maandelijkse
Crosspointdiensten staan actuele thema’s centraal.
www.cgkleeuwarden.nl/crosspoint

Huizumerlaan 102, Leeuwarden

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019
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OOSTERHOFF
raamdecoratie, gordijnen en zonwering

www.oosterhoffzonwering.nl

Tel.:058 289 85 40

Ouddeelstraat 2B

Leeuwarden

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

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

WOENSDAGS : BLOEMSCHIKKEN Iedere 2e woensdag van de maand
		 Aanvang 20.00 uur - tel. 06-55138689
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

32

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019

33

Husma Herne Wijkjournaal - oktober 2019

TIGRA Leeuwarden
058-2800777
leeuwarden@TIGRA.nl
www.TIGRA-leeuwarden.nl

Diabetes
Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Ruim
1,2 miljoen mensen hebben diabetes, dus 1 op de 14 Nederlanders.
Regelmatig bewegen heeft een gunstig effect op de gezondheid in het algemeen,
maar geeft bij mensen met diabetes ook een verbetering van de insulinegevoeligheid
van zowel de spieren als ander weefsel. Het is bij mensen met diabetes van belang
om naast een goede glucose huishouding ook een gezond gewicht te hebben.

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

Johan ter Haar
Jelle Hoekema
Sandra Eyzenga
Rika Kooistra

058-2880489
058-2890507
058-2121171
06-55138689

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

Beweegprogramma
Wij hebben een beweegprogramma ontwikkeld speciaal voor mensen met diabetes.
Doelen hierbij zijn het stimuleren van bewegen, het verkrijgen en behouden van
een actieve leefstijl, de belastbaarheid vergroten en het verhogen van het
activiteitenniveau in het dagelijks leven, met als gevolg gewichtsverlies en meer
energie.
Het programma: * heeft een duur van 12 weken * bestaat uit: fysieke training,
voorlichting en leefstijl coaching * wordt uitgevoerd o.l.v. een leefstijlcoach en/of
fysiotherapeut * wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering van De Friesland.
Komt u in aanmerking?
Met diabetes type 2 en een verwijzing van uw huisarts kunt u deelnemen aan dit
programma. Wilt u meer informatie of een afspraak
maken? Neem gerust contact met mij of een van mijn
collega’s op: leeuwarden@TIGRA.nl of 058 – 280 07 77.
Hartelijke groet,
Marieke Gjaltema, leefstijlcoach (geaccrediteerd BLCN) en
Personal trainer
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