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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

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

   Appelflap 1.10 

 

   Grof volkoren, wit of tarwe,  
   3 voor 5.50  
 
 

   Zachte bollen, mix & match 
   2e zak ½ prijs 
 

    Koffie met gebak 3.- 

 

    Weekendtas 
    Een tas vol lekkers 8.95    Schrans 145, Leeuwarden 
          info@bakkerijschuurmans.nl 

    Gebak 5 halen 4 betalen    058-2159002 
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Sinterklaas is nog maar net het land uit, 
de kerstversiering ligt sinds september al 
in de winkels en voordat we het met z’n 
allen weten, zitten we al in het jaar 2020. 
Een getal dat best ver weg klinkt, maar 
waar we al bijna zijn. Een nieuw jaar met 
nieuwe kansen.

Terugkijkend op mijn verhaal van exact 
een jaar geleden is het toch bijzonder wat 
ik er haast van kan kopiëren.  Ik begon 
mijn verhaal met de wintertijd. Het zou 
vorig jaar wellicht de laatste keer zijn dat 
we de klok een uur terug moeten zetten. 
Ook in 2019 hebben we de klok weer 
terug moeten zetten, dus daarin is niets 
veranderd.

Ik heb het ook gehad over een mooie 
glijbaan die wellicht in 2019 geplaatst 
zou worden. Hiervoor zijn we afhankelijk 
van de Gemeente. Grote veranderingen 
kosten vaak ook meer tijd en we hopen 
dat de glijbaan in 2020 dan ook echt een 
feit is.

Wat wel is aangepast, is de hoek 
Jansoniusstraat / Henri Dunantweg. Door 
diverse ongelukken is hier gelijk actie op 
ondernomen. De bloembak is weg, en het 
keren op de weg wordt iets gemakkelijker 
gemaakt. We zijn er van overtuigd dat 
het niet dé oplossing is, maar het is 
wel veiliger en de Gemeente is aan 
het onderzoeken wat een definitieve 
oplossing kan zijn.

Er is onder andere het afgelopen jaar 
ook een parkeeronderzoek geweest en 
gekeken of een blauwe zone in de wijk 
een oplossing kan bieden. Verderop in 
deze krant staat het uitgebreide verhaal 
hierover en we hebben dit jaar een 
ware camping in onze wijk gehad, wat 

waarschijnlijk 
volgend jaar 
terug komt. Zo 
maar een greep 
uit het afgelopen 
jaar. 

Als laatste wil ik nog even bij het 
volgende stilstaan: alles wat we als 
wijkorganisatie doen voor de bewoners, 
gebeurt allemaal op vrijwillige basis en 
in eigen tijd. Dit wordt wel eens vergeten 
en zeker onderschat wat voor tijd dit kost 
voor alle vrijwilligers.

Ik wil hierbij dan ook iedereen bedanken 
die zich dit jaar heeft ingezet in welke 
vorm ook. Top!!!

Voor iedereen hele mooi feestdagen 
toegewenst, doe voorzichtig met vuurwerk 
en alvast een fijne jaarwisseling en maak 
er een mooi 2020 van.

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

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Van de voorzitter
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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 kunnen zijn een door ons georganiseerde expositie, 
concerten en/of 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 meer dan 
1000 andere mensen kunt u onze nieuwsbrief digitaal lezen. Deze kunt u aanvragen 
met een berichtje naar het e-mailadres dorpskerkhuizum@gmail.com. Zodra er weer 
een nieuwsbrief uitkomt krijgt u een mailbericht met daarin een link waarmee u heel 
gemakkelijk de nieuwsbrief op de website van de Dorpskerk kunt lezen.
Het bezoekadres van de Dorpskerk Huizum is: Huizum Dorp 67, Leeuwarden.

De geplande evenementen in de maanden december 2019 t/m februari 2020:

CONCERTEN
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, zoals 
de waterput van Brufut in Gambia. 
Elly Bloem verzorgt dit jaar een verhaal bij 
Kerst. Er is weer glühwein en kerstbrood.
De toegangsprijs is € 10,00; kinderen 
€ 2,50. 

Zondag 12 januari 2020 (15.00 uur):
Gevarieerd concert (‘40 jaar muziek’) van 
Marjolein Meijers.
Al 40 jaar leeft Marjolein van en voor 
muziek. Dat is een goede reden voor een 
feestelijk muziekprograma! 
Met haar vaste begeleiders treedt zij 
met verschillende programma’s op in het 
gehele land, van noord naar zuid en van 
west naar oost. Net als in het programma 
‘Muziek!’ maakt Marjolein met haar vaste 
begeleiders Walter en Onno Kuipers ook 
in dit concertprogramma mooie uitstapjes 
naar verre oorden. 
Met Ierse roots en pure folk, Americana, 
Balkan ..... je kunt het zo gek niet 
bedenken of zij spelen het. 
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Muziek en liedteksten: Marjolein Meijers 
(contrabas, gitaar, viool en banjo), 
Walter Kuipers (viool, mandoline, 
bouzouki) en Onno Kuipers (accordeon, 
trekzak en elektrische gitaar). 
De toegangsprijs is € 10,00; voor 
kinderen € 2,50 (incl. consumptie in de 
pauze).

Vrijdag 17 januari 2020 (17.00 uur): 
Concert van het Colori Ensemble in 
‘Muziek+’. 
Rianne Jongsma (fluit, piccolo, altfluit), 
Wilma Jongsma (hobo, althobo) en 
Arjan Jongsma (marimba, vibrafoon) 
studeerden aan de conservatoria van 
Amsterdam en Den Haag. Ze wonnen 
individueel prestigieuze prijzen op het 
Prinses Christina Concours en het 
Nationaal Concours van Stichting Jong 
Muziektalent Nederland. Als Colori 
Ensemble treden ze op in bezettingen 
variërend van duo, trio tot kwartet, 

inclusief piano. Het trio-repertoire bestaat 
onder andere uit arrangementen van 
werken van componisten als Bach, 
Franck en Bartok.
Het ensemble was op Radio 4 te 
beluisteren en gaf in meerdere steden 
concerten. 
De foto is van Foppe Schut.

De concerten in de serie ‘Muziek+’ zijn 
gratis toegankelijk, maar een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Zondag  9 februari 2020 (15.30 uur):
Concert van het Haytham Safia Qu4rtet. 
Het Haytham Safia Qu4rtet is een unieke 
band. De leden vertegenwoordigen 
vele verschillen: tussen man en vrouw, 
Oost en West, uit het hoofd spelen of 
improviseren en van blad spelen, de 
talen die ze spreken en de Arabische, 
Afrikaanse en Europese muziektradities 
waarmee ze opgroeiden. 
Al deze verschillen versmelten tot één 
grote verbindende kracht door hun passie 
voor de muziek, hun bewondering voor 
elkaar en hun pure speelplezier. Wie een 
concert van het Haytham Safia Qu4rtet 
bijwoont voelt wat zij delen.
De toegangsprijs is € 10,00;  kinderen 
€ 2,50 (incl. consumptie in de pauze).
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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  26,00 
(vergoed door de meeste ziekenfondsen)

Diabeet zonder podotherapeut praktijk  22,50, ambulant     26,00 
(zelf betalen)

Reuma praktijk  22,50, ambulant     26,00

Basisbehandeling praktijk  21,50, ambulant     26,00

Notariskantoor

Leeuwarden
Postma
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LEZING
Donderdag 23 januari 2020 (20.00 uur):
Epo van Douma Lezing door prof. dr. 
Jouke de Vries, voorzitter College van 
Bestuur van de RUG. De titel van de 
lezing luidt ‘De Universiteit van het 
Noorden. Over innoveren en blokkeren in 
Friesland’.
De ‘baas’ van de Rijksuniversiteit heeft 
deze titel (‘innoveren en blokkeren’) 
bewust gekozen omdat hij het publiek 
deze avond wil prikkelen. Jouke de Vries 
was oprichter en decaan van de Campus 
Fryslân van de RUG en heeft dus meer 
dan wie ook recht van spreken als het 
om het belang en de toekomst van 
universitair onderwijs in Friesland gaat.
De entree is € 5,00, te betalen bij de 
ingang van de kerk. Kom op tijd want vol 
is vol. 

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

 

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 

  

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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      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
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Informatie uitslag enquête, en besluit 
invoering blauwe zone Huizum-Oost
Het bestuur van de wijkorganisatie is 
van mening dat u als bewoner recht 
heeft op de gehele uitkomst zoals u 
heeft aangegeven aan de hand van 
het onderzoek. Voor de duidelijkheid: 
wij als bestuur nemen geen standpunt 
in maar uiten de zorg voor opdeling 
van onze wijk. Onderstaande 
tekst is door de heer A. de Haan, 
verkeersdeskundige van de gemeente 
Leeuwarden aangeleverd en één op 
één overgenomen zonder aanvulling/
wijziging van de redactie.
Op pagina 12 is het overzicht 
opgemaakt van voor- en 
tegenstanders. 

- In totaal is een hoge respons behaald 
van bijna 400 ingevulde enquêtes;
- Het grootste deel van alle 
geënquêteerden heeft tegen invoering 
van blauwe zone gestemd, namelijk 55%;
- De ‘nee-stemmers’ voor blauwe zone 
komen voornamelijk uit Huizum-Dorp, zie 
daarvoor de bijlage waarin per straatdeel 
inzichtelijk gemaakt is of er meer voor- of 
tegenstemmers zijn;
- In het westelijke deel van Huizum- 
Oost is de mening over invoering van 
blauwe zone erg verdeeld. Er zijn zowel 
straatdelen met een meerderheid of een 
minderheid voor invoering van blauwe 
zone te onderscheiden;
- Aangezien de verdeeldheid groot is en 
blauwe zone alleen maar kan werken als 
het een aansluitend en logisch gebied is, 
is het blauw ingekleurde gebied nader 
onder de loep genomen. Het aantal 
voor- en tegenstemmers zijn naast elkaar 
gelegd;

- Het blijkt dat in het blauw gearceerde 
deel een kleine meerderheid van de 
geënquêteerden vóór invoering van 
blauwe zone is;
- Gezien de hoge respons in het 
gebied en de meerderheid in het blauw 
gearceerde gebied, wil de afdeling 
verkeer & vervoer de uitkomsten delen 
met de wethouder om een standpunt in 
te nemen over een eventuele uitbreiding 
voor het gebied waar een meerderheid is. 

Daarnaast is in de enquête de vraag 
gesteld welke parkeerschijfduur de 
voorkeur heeft namelijk één of twee 
uren. Uit de uitkomsten bleek dat 33% 
de voorkeur heeft uitgesproken voor 
één uur maar óók 33% de voorkeur 
heeft voor twee uren. Het overige deel 
van de geënquêteerden stond hier 
neutraal in of had hier geen mening 
over. Dit betekent dat er geen duidelijke 
meerderheid voor een invoering van een 
maximale parkeerschijfduur van één uur 
is. De afdeling verkeer en vervoer geeft 
daarom aan bij een mogelijke uitbreiding 
de parkeerschijfzone in Huizum-Oost 
uit te willen breiden met de standaard 
maximale parkeerschijfduur van twee 
uren zoals ook in de andere schilwijken 
het geval is. De ervaringen uit andere 
schilwijken met blauwe zone leren dat 
ook deze parkeerschijfduur een zeer 
positief effect heeft op de langparkeerders 
overdag.

Vervolgens is aan ons heel netjes een 
terugkoppeling gegeven door, wederom, 
de heer A. de Haan van de gemeente 
Leeuwarden over het voorgenomen 
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besluit door de wethouder dhr. Douwstra.  
De wethouder heeft het volgende 
besloten:

Een uitbreiding van de blauwe zone in 
Huizum-Oost voor het gebied waar de 
meerderheid geldt. Hieronder is dit gebied 
nogmaals gearceerd: 

 
De maximale parkeerschijfduur zal 1 
uur zijn. Het verkeersbesluit wordt naar 

verwachting in december gepubliceerd. 
Verdere informatie over de realisatie van 
de blauwe zone volgt.

Wij, Wijkorganisatie Huzum, gaan 
ervan uit dat naast de “commissie 
parkeeroverlast nee” ook wij aangesloten 
blijven door de gemeente Leeuwarden bij 
de voortgang van dit proces. 
 
Als laatste, het is bij publicatie van het 
verkeersbesluit altijd mogelijk om bezwaar 
aan te tekenen, als individuele bewoner 
of in een groter collectief. Uiteraard zullen 
wij bij een grote hulpvraag vanuit uw 
kant daar waar mogelijk ondersteuning 
verlenen of indien gewenst een 
standpunt innemen om vervolgens op het 
vorenstaande te reageren. 

Het bestuur
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Actie Regenton voor Huizum-Oost
Beste bewoners van Huizum-Oost,

In het kader van het milieu en zuinig 
omgaan met drinkwater hebben wij in 
overleg met Martijn Rauwerda van de 
“doe-het-zelf” winkel Hoyte van der Wal, 
gevestigd aan de Verlengde Schrans, een 
actie weten te realiseren. 

Bij het inleveren van de ingevulde 
onderstaande voucher bij Hoyte van 
der Wal kunt u voor slechts € 95 in het 
bezit komen van een eiken regenton met 
deksel met een inhoud van 225 liter.  De 
normale prijs bedraagt € 139.

Indien men de aankoopbon bewaart kan 
men bovendien via de website van de 
gemeente Leeuwarden  
(https://www.leeuwarden.nl/nl/subsidies/
subsidie-vergroening-tuinen-wanden) 

bovendien een gemeentelijke subsidie 
krijgen van € 25 zodat de ton u slechts
€ 70 gaat kosten.

Let op, deze actie loopt van 1 januari tot 
1 april 2020 en geldt in eerste instantie 
voor de eerste 50 regentonnen.             

EIKEN REGENTON MET DEKSEL, 225 LITER, AD € 95 

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

Adres  : ..............................................................................

Postcode   : ..............................................................................

Telefoonnummer : ..............................................................................

E-mailadres : ..............................................................................
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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!
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Verbouw pand Aylvastraat, Verlengde Schrans 35
Bijgaand een impressie van de verbouw 
door Lautenbag Architectuur zoals 
het ontwerp is aangeboden aan de 
opdrachtgever. Een ontwerp voor de 
verbouw naar 13 appartementen. Deze 
appartementen hebben verschillende 
afmetingen, van ca. 60 m2 tot ca 120 m2. 
De gemeente geeft op deze plek namelijk 
de voorkeur aan grote appartementen 
voor het midden- en wellicht iets hogere 
segment. Naast een interne verbouwing 
wordt de wat gedateerde gevel 
gerenoveerd. 

De huidige bestemming van het gebouw 
is kantoorfunctie. De parkeerlast wordt 
met deze verbouwing lager dan de 
parkeerlast bij gebruik van het pand 
als kantoor. Ook de verkeersdruk zal 
afnemen. Wonen kan zo, hopen wij ook, 

bovendien een positieve invloed hebben 
op de wijk vanwege grotere sociale 
controle en meer leven op straat, met 
name ook na kantooruren. 

Hieronder een impressie. Mocht u na 
het lezen een andere kijk op de verbouw 
hebben dan positief, verzoeken wij u dit 
ons te laten weten. 

Onlangs hebben wij afscheid genomen 
van Lies Fopma als actief ondersteuner 
en organiseerster van diverse activiteiten 
welke in ons wijkgebouw Husma Herne 
plaatsvonden. 

De laatste jaren was Lies vooral actief 
bij de groep “Bloemschikkers”, waar zij 
tevens in het zonnetje werd gezet door de 
overige bloemschikkers. 

Naast het bloemetje van de voorzitter was 
er ook een aardigheidje vanuit de groep. 

Uiteraard gaan wij ervan uit Soerd en Lies 
nog met regelmaat te zien in de wijk.  

Afscheid van vrijwilligster Lies Fopma
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Een waardevolle dag in 
Woonzorgcentrum Abbingahiem

Foto’s en tekst Piet Brouwer

Centraal in de wijk Huizum Oost aan de Jansoniussstraat 4 staat woonzorgcentrum 
Abbingahiem. Voordat het verzorgingshuis in 1989 de naam Abbingahiem kreeg stond 
het bekend als Triotel verzorgingshuis. Het Triotel, de naam zegt het al, bestond uit 
een verzorgingshuis, een ziekenhuis en een verpleeghuis. 
De bewoners wonen verdeeld over zes etages in een eigen appartement met eigen 
douche en slaapkamer. Daarnaast heeft Abbingahiem een afdeling ‘kleinschalig 
wonen’. Dit is een woonvorm van maximaal 18-24 bewoners. Hier wonen bewoners 
met dementie. Ze wonen in een omgeving die zo veel mogelijk op thuis lijkt. 
Herkenbaarheid, huiselijkheid en privacy zijn hier belangrijke uitgangspunten. 
Woonzorgcentrum Abbingahiem is gespecialiseerd in Alzheimer, Dementie en zorg 
met langdurig verblijf van oudere bewoners met psychogeriatrische problematiek en of 
gedragsproblemen. 

“Iedere dag een waardevolle dag” is de ambitie van Noorderbreedte waar 
woonzorgcentrum Abbingahiem onderdeel van is. Wanneer je bij Abbingahiem naar 
binnen stapt valt meteen de grote warme kleur van de oranje-gele ontvangstruimte met 
de “Gasterij” op. Een ruimte waar veel gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Hier tref 
ik ook de mensen aan wie ik gevraagd heb om iets te vertellen over wat Abbingahiem 
voor hen betekent en hoe zij de dag een waardevolle invulling geven.
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Kees Vanger is teamleider Service bij Abbingahiem en revalidatie Noorderbreedte. 
Kees startte in 1991 zijn carrière als kok bij Nieuw 
Toutenburg in Noordbergum. In 1997 ging hij in Leeuwarden 
werken. In 2013 werd hij nauw betrokken bij de nieuwbouw 
van ‘kleinschalig wonen’ en de renovatie van Abbingahiem. 
“Dat was een hele operatie voor ons als team, maar vooral 
voor de bewoners. Een deel van de bewoners werd tijdelijk 
verhuisd naar Greunshiem en op de locatie zelf bleven 
ook bewoners wonen tijdens de renovatie. Als ik dat nu 
weer zou moeten doen, dan zou ik dat anders doen nl. 
geen bewoners meer in het pand laten blijven tijdens een 
verbouwing. Veel bewoners werden onrustig en angstig 
van al dat lawaai en overlast van de bouwactiviteiten”. 

Voor Kees is 2019 een bijzonder en waardevol jaar. Hij hoorde dat zijn beste vriend 
nierproblemen had en de vooruitzichten niet zo gunstig waren. Kees besloot met steun 
van zijn hele familie een nier af te staan. Toen bleek dat er ook een goede match 
was tussen hun beide nieren, was er geen twijfel meer. De operatie en transplantatie 
verliepen voorspoedig. Als geen ander weet Kees wat voor hem en voor anderen een 
waardevolle dag kan betekenen. Als hij vertelt over zijn werk verschijnt er een brede 
glimlach; “Ik ben volledig op mijn plaats”.

Hester van der Horn en Hinke Nauta zijn de beide 
Coördinatoren Welzijn.
“Samen zijn wij verantwoordelijk voor een zo breed 
mogelijk activiteitenaanbod dat aansluit bij de wensen 
van onze bewoners. Dat kunnen individuele, maar ook 
groepsactiviteiten zijn. Zo wordt er wekelijks een sport- 
en spelmiddag georganiseerd. Daarnaast zijn er vele 
creatieve uitingsmogelijkheden zoals schilderen, zanginstuif, 
koormiddag, klassieke muziek. 
Ook organiseren we grootschaliger 
activiteiten zoals een zomers 

tuinfeest en de kerstkuier, en bezoeken we markten of 
organiseren we uitstapjes. Zo hopen we mede invulling te 
geven aan de voor bewoners waardevolle dag. Uiteraard 
doen wij deze activiteiten niet met zijn tweeën maar samen 
met ruim 75 vrijwilligers en een aantal vaste krachten Zonder 
deze enthousiaste mensen zouden we deze activiteiten niet 
kunnen organiseren. Daarnaast zijn wij aanspreekpunt voor 
vrijwilligers en stagiaires. Geen dag is hier het zelfde en dat 
maakt het voor ons zo geweldig en waardevol.”

Wim Stallinga is een van de bewoners van Abbingahiem. Hij woont zelfstandig op de 
zesde etage met een prachtig uitzicht over de wijk Huizum. Samen met zijn vrouw zijn 
ze er in 2003 komen wonen. In 2013 overleed zijn vrouw en Wim is er blijven wonen. 
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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!

Volledig in kleur!
Voor informatie:

husmaherne@gmail.com
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“Voorheen woonden we samen aan de Sportlaan. Voordat 
we er kwamen wonen was ik schipper op de binnenvaart 
en voer ik naar België en Duitsland. Ik ben dus gewend om 
alleen te zijn. Ik kende Abbingahiem goed omdat ik tot aan 
mijn pensioen 25 jaar als leidinggevende in het MCL heb 
gewerkt in de facilitaire dienst. Ik was verantwoordelijk voor 
60 mensen. Mijn kantoor stond waar nu de revalidatie zit 
aan de Borniastraat. Ik heb het hier reuze naar m’n zin. Ik 
ben behoorlijk actief in allerlei activiteiten. Bloemschikken 
is niets voor mij, maar praatgroepen, meedenken in allerlei 
overlegvormen wel. Zo ben ik ook actief in de cliëntenraad 
van Abbingahiem. Mijn waardevolle dag bestaat eruit als ik 
weer meerwaarde aan de dag gegeven heb. Dat kan voor 
mij in de kleine dingen zitten. Ik heb Abbingahiem in de 

jaren dat ik hier nu woon wel zien veranderen. Er wonen nu bewoners die meer zorg, 
liefde en aandacht nodig hebben. Dat vraagt om een heel andere benadering dan 
vroeger. Meer zorg op het individu afgestemd dus. Ik vind het fijn dat ik op mijn manier 
binnen mijn Abbingahiem hier dagelijks een beetje aan kan bijdragen, door het maken 
van een praatje of het mede organiseren van een activiteit. Ik hoop dit nog heel wat 
jaartjes te kunnen doen.”

Oproep voor vrijwilligers. “Tenslotte willen we hierbij graag een oproep doen aan 
aspirant vrijwilligers. Abbingahiem is een prachtige omgeving met vele mogelijkheden 
als vrijwilliger. Je krijgt er heel veel liefde voor terug.”
Loop gerust eens binnen of maak een afspraak tel 058 286 5858, met Hester van der 
Horn of Hinke Nauta. Dat wordt erg gewaardeerd en u wordt met open armen en met 
een kop koffie ontvangen.

We zijn weer begonnen aan een nieuw klaverjasseizoen. Iedere 4e vrijdagavond van 
de maand een gezellige klaverjasavond in Husma Herne. We beginnen om 8 uur.
Lijkt het je leuk, kom gezellig langs, je bent van harte welkom!

Klaverjassen in Husma Herne
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Koolmees (Párus májor)
Streeknamen: Bijmees, Blokfink (fri), 
Dubbele mees, Kaasmees, Blokmees, 
Biemus, Kezemus, Ossebolleke (Znd). 
De koolmees is een algemene standvogel 
het hele jaar door. ’s Winters komen 
hier ook trekkers uit andere landen 
en zijn ze nog talrijker dan ‘s zomers. 
Koolmezen hebben een zwart petje 
een zwarte stropdas. In de herfst en 
winter trekken koolmezen samen op 
met pimpelmezen. Dat is veiliger, want 
twintig paar kraaloogjes zien die scherpe 
sperwerklauwen een stuk sneller dan één 
paar. Het komt natuurlijk ook goed uit dat 
de ‘kooltjes’ en de ‘pimpeltjes’ allebei gek 
zijn op beukennootjes! 

Overal waar bomen staan voelt de 
koolmees zich thuis: bossen, parken, 
houtwallen, singels en niet te vergeten 
in tuinen. In het voorjaar en in de zomer 
leven koolmezen van insecten en hun 
larven. De jongen worden vooral gevoerd 
met rupsen. In het najaar schakelen 
ze over op zaden en beukennootjes 
en oliehoudende zaden zoals 
zonnebloempitten en pinda’s.
‘s Winters rommelen ze graag wat op de 
grond. Ze plukken en rukken gevallen 
natte bladeren opzij om er nootjes 

en kleine beestjes onder vandaan te 
halen. Die nemen ze dan mee naar een 
dikke, veilige tak om ze daar rustig te 
verorberen. Ze komen ’s winters ook 
veel naar voedertafels en leven dan voor 
een groot deel van het voedsel dat door 
mensen wordt aangeboden.

Koolmezen zijn holenbroeders. Vinden 
ze geen geschikt hol in een boom, dan 
zijn ze vindingrijk genoeg om te broeden 
in een spouwmuur, een buis, een oude 
pot of wat dan ook! Bovendien maken ze 
graag gebruik van een nestkast. Als de 
broedende vogel het nest verlaat, worden 
de eieren meestal met nestmateriaal 
toegedekt.

Vrijwel elke tuin is geschikt voor een 
paartje koolmezen. Met wat bomen 
en struiken, een plek om te nestelen 
en voldoende insecten zijn ze al snel 
tevreden. Wie een nestkast ophangt 
maakt al snel goede vrienden met ze. Let 
er op dat de katten er niet bij kunnen. Laat 
in het najaar vooral uitgebloeide bloemen 
met zaden staan. De acrobatische 
koolmees kan er dan nog lange tijd zaden 
uit plukken. In de winter voert u de mezen 
bij met vetbollen, gevulde pindanetjes, 
vetpotten en een voedertafel, die rijkelijk 
met zaad is bedekt. 

Vogels in de wijk
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TIPS en TOPS van de Vogelbescherming 
en de Gemeente Leeuwarden.
Onderzoek dode koolmezen.
Het grotere aantal dode jonge koolmezen 
in de stad, is waarschijnlijk voor een deel 
te wijten aan de met anti-vlooienmiddel 
behandelde honden- en kattenharen. 
Restanten hiervan werden veelvuldig 
gevonden in de onderzochte mezen. 
Dit zijn in wezen insecticiden. Omdat 
honden- en kattenharen een geliefd 
nestmateriaal zijn voor mezen, komen 
ook bespoten haren met regelmaat in 
nesten terecht en dringen door de huid 
van de jonge meesjes. Verrassend is wel 
dat er 26 soorten gif in koolmezen zijn 
gevonden.
Het is dan ook raadzaam om voortaan 
borstels met honden- of kattenharen 
niet meer buiten uit te kloppen, 
tenzij u zeker weet dat de dieren niet 
behandeld zijn tegen vlooien of teken.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/
bericht/onderzoek-dode-koolmezen-26-
soorten-gif gevonden 23-11-2019

Nationale Tuinvogeltelling                                                                                                             
Van vrijdag 24 t/m zondag 26 januari 2020 
is het weer Nationale Tuinvogeltelling. 
Ieder jaar opnieuw bijzonder: met 
tienduizenden mensen tegelijk vogels 
tellen (maar een half uurtje per persoon 
hoor!). https://www.vogelbescherming.nl

Vogelbescherming heeft veel praktische 
tips om uw tuin vogelvriendelijk te 
maken op een rij gezet: tuininspiratie, 
tuinonderhoud, persoonlijk advies, 
vogelvriendelijke beplanting, populaire 
bessenstruiken bij vogels of Tipvideo. 
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-
tuin/tuininrichting
Komt u er niet uit? Schakel dan de 
Tuinvogelconsulenten in voor een 
persoonlijk tuinadvies.   

  
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden
Dieuwke van der Honing en  
Harry van der Velde

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



wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

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

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

Altijd een 
scherpe 
hypotheekrente
door meerdere aanbieders
Maak nu een afspraak op snsbank.nl of kom langs 

gratis
oriëntatie-

gesprek

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

Adverteren in dit blad?
full-colour 

in een oplage van 1150 stuks
huis-aan-huis bezorgd 
in heel Huizum-Oost!

Informatie: husmaherne@gmail.com
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Bomen en struiken in de wijk
Olijfboom (Olea Europaea)

De Olijf is een langzaam groeiende 
loofboom die veel voorkomt in Zuid-
Europa. Toch zien we ze ook dankzij de 
milde winters bij ons verschijnen.
Meestal in kuipen op terrassen maar deze 
Olijf op de foto groeit in een tuin aan de 
Huizumerlaan.
Ze zijn tot ongeveer -7 graden winterhard, 

daar beneden moet je ze beschermen 
met bijv. vliesdoek.
Ze mogen niet te nat staan en het liefst op 
een zonnige plaats.
In de nazomer komen er trossen geurige 
witte bloemen aan die later eetbare 
olijven worden.
Al met al een mooie nieuwkomer.

J.K.
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Voor de kinderen

Als je iets simpels voor Kerst knutselen 
wilt, is deze kerstboom van wol een leuk 
idee. Je knipt een driehoek uit stevig 
papier, wikkelt hem om met groene wol 
en in de top plak je een leuke piek.

Kerstboom van papier maken

Deze spreken voor zich denk ik...

Fruit vuurpijlen

Sterren uit witbrood steken. Boter 
erop en dan wat lekkers. Kan een soort 
discodip zijn, maar hagelslag of muisjes 
is ook lekker. Gekleurd rietje erin. 
Voila.

Sterbroodjes

Sneeuwpop van wattenschijfjes
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De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
Heeft u overgewicht, diabetes, hoge 
bloeddruk en/of hoog cholesterol en 
wilt u uw gezondheid verbeteren? Dan 
is de GLI wellicht iets voor u. 

Bij TIGRA Leeuwarden voert Leefstijlcoach 
Marieke Gjaltema het CooL programma uit. 
Het CooL programma is een gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI) die vergoed 
wordt vanuit de basisverzekering van 
de zorgverzekeraar. De gecombineerde 
leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het 
verwerven en behouden van een gezonde 
leefstijl. De interventie omvat advies over en 
begeleiding bij het verwerven van gezonde 
voedings- en eetgewoontes, een gezond 
beweegpatroon en hoe om te gaan met 
factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden 
(bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). 

• Voor wie: Gecombineerde Leefstijlinterventie 
is verzekerde zorg voor patiënten met 
een matig verhoogd gewicht gerelateerd 
gezondheidsrisico of hoger. In Nederland 
komen er potentieel vijf miljoen mensen in 
aanmerking. De huisarts kan deze patiënten 
doorverwijzen voor de Gecombineerde 
Leefstijlinterventie.
• Wat: Gecombineerde Leefstijlinterventie is 
advies en begeleiding bij voeding, beweging 
en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl 
voor de patiënt. Uitgangspunt is dat de drie 
onderdelen in een zorgprogramma van 24 
maanden worden aangeboden.
• Door wie: Leefstijlcoach Marieke Gjaltema.

Hoe krijgt iemand een verwijzing voor 
de GLI?
De huisarts stelt een diagnose aan de hand 
van de NHG-richtlijn en Zorgstandaard 
Obesitas en verwijst zo nodig door voor een 
GLI.  Ook tijdens het aanbieden van de GLI 
blijft de huisarts betrokken: de zorgverlener 
van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt 
regelmatig resultaten terug en overlegt zo 
nodig over eventuele aanvullende zorg

Sport wordt niet vergoed
De GLI is gericht op het aanzetten en 
motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk 
bewegen moet de persoon eigen initiatieven 
ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten 
bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving. 
Fitness-abonnement, sportclub of sportkleding 
maakt namelijk geen deel uit van de 
vergoeding voor de GLI.

Inhoud van het CooL programma
• Basisprogramma – groepssessies. 
Duur 8 maanden
Sessie 1: Kleine aanpassingen, groot effect
Sessie 2: Kom in beweging
Sessie 3: Lekker eten geeft structuur
Sessie 4: Slapen & ontspanning
Sessie 5: Gezond leven is plannen
Sessie 6: Hoe maak ik mijn acties tot een 
succes?
Sessie 7: Hoe gezond is jouw weekend?
Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?

• Onderhoudsprogramma – verdieping en 
aanleren nieuwe vaardigheden. 
Duur 16 maanden
(motivatiecheck ten tijde van de pilot: minimale 
deelname van 5 van de 8 groepssessies in het 
basisprogramma)
Sessie 1: Wat is je doel?
Sessie 2: Beweging, waar zit je kans?
Sessie 3: Voeding
Sessie 4: Je energiehuishouding
Sessie 5: Time management
Sessie 6: Succesvolle verandering
Sessie 7: Informatie overload
Sessie 8: Op eigen voet verder

• Beide programma’s bevatten 8 
groepsbijeenkomsten en 4 individuele 
gesprekken.

• De groepsbijeenkomsten duren 90 minuten. 
Voor de individuele gesprekken geldt dat 
de in- en outtake 60 minuten duren en de 2 
tussenliggende individuele gesprekken elk 45 
minuten.
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�  Ruim assortiment wijnen, bieren en gedistilleerd
�  Royale keuze uit kado- en relatiegeschenken

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

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

www.topslijter.nl

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

 



Welkom

in Gods wereld

2212 16.30
Kinderkerstdienst

Koning in  
Gods wereld

2412 21.00
Kerstavonddienst

Onderweg in  
Gods wereld

2512 9.30
Eerste kerstdag

Kind in  
Gods wereld

Kerstboom uit, fietslampjes aan:  
kom naar de kerstdiensten in de Bethel!

cgkleeuwarden.nl
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   Tel.:058 289 85 40      Ouddeelstraat 2B      Leeuwarden

raamdecoratie, gordijnen en zonwering  
OOSTERHOFFOOSTERHOFF

www.oosterhoffzonwering.nl

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. (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



Sinterklaasfeest 2019
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Bingo seizoen 2019/2020

 

Welkom in wijkgebouw Husma Herne op:

 

 

 

  

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 
 

 

Nadat ik als een tornado door het huis 
was gegaan en uiteindelijk de laatste 
restjes stof onder het tapijt had geveegd, 
ging de telefoon. Vriendin verwachtte me 
om half tien, zodat we samen naar haar 
afspraak in het ziekenhuis konden gaan. 
Ik beloofde haar klaar te staan.

Ik keek op de klok en er was nog 
voldoende tijd om de wekelijkse 
boodschappen eerst te halen bij een 
supermarkt waar ik niet zo vaak kom. Het 
is een mooie, ruime en overzichtelijke 
supermarkt. Een genot om doorheen te 
lopen. Nou maakt dat natuurlijk helemaal 
niets uit als je haast hebt, want als je 
niet op de tast je spullen kunt vinden dan 
kost dat EXTRA tijd…….en ja daar hield 
ik geen rekening mee. Heerlijk relaxed 
liep ik dus te genieten van alle mooie en 
heerlijke dingen om me heen tot ik me 
realiseerde dat ik geen idee van de tijd 
had. Een blik op de klok en de paniek 
sloeg toe. Ik had al veel te lang rond 
gelopen. In rap tempo, half rennend, op 
naar de kassa waar ik natuurlijk niet de 
eerste in de rij was. Ook niet de vierde, 
dus geen “kassa bij”. Ik voelde me nog 
wat nerveuzer worden. Eindelijk kon ik 
mijn inkopen op de band zetten……..ook 

de pot appelcompote. Ik greep de deksel 
en in de rondvlucht over de lopende band 
gleed de pot uit mijn, toch wat warme, 
hand en kwam met een harde smak op 
de stenen vloer terecht. Appelcompote 
all over the place. Verschrikt keek ik naar 
de dame achter de kassa die mij een 
iets geërgerde blik toewierp en siste: “ik 
roep er even iemand bij”. Tsja wat voel 
je je dan opgelaten. Ik herpakte mezelf 
en toen de dame achter de kassa vroeg 
wat voor appelmoes het was antwoordde 
ik dat het eigen merk was en dan de 
appelcompote. Ze herhaalde dat door 
de intercom als “eigen merk, een pot”. 
Ik weer snel, ja maar wel de compote. 
Weer die geërgerde blik, “jaaaa, een pot. 
Ik weer “nee, de compote….met stukjes”. 
Toen keek ze me vol afgrijzen aan met 
een blik van “mens spreek het dan goed 
uit” en riep door de intercom “mevrouw 
bedoelt compoooote”.

De rest van de boodschappen heb ik 
met een grote glimlach op mijn gezicht 
ingepakt. De humor ligt echt op straat 
of in dit geval…op de vloer tussen de 
appelmoes.

tante Rozet

Als blikken konden doden……..



Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
Bestuur: 
Voorzitter  Johan ter Haar 058-2880489 
Penningmeester Jelle Hoekema 058-2890507 
Secretaris Sandra Eyzenga 058-2121171 
Zaalverhuur Rika Kooistra 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

Redactie en opmaak 
Henk Zijlstra, 058-2885641

Acquisitie en verspreiding 
Jelle Hoekema, 058-2890507

Oplage: 1150 exemplaren in full colour

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

Adverteren (incl. BTW per jaar) 
1/1 pagina € 265,- 
1/2 pagina € 175,- 
1/4 pagina € 100,- 
1/8 pagina €   55,-

Inlichtingen over adverteren:
husmaherne@gmail.com

Aanlevering kopij 
uiterlijk de laatste week voor 
de maand van verschijnen 
per post of e-mail: 
Husma Herne Wijkjournaal 
Huizumerlaan 146-A 
8934 BL Leeuwarden 
of e-mail: husmaherne@gmail.com

De redactie is niet aansprakelijk voor de 
geplaatste teksten.
 
Plaatsing van een artikel is altijd onder 
voorbehoud van de beschikbare ruimte.
Teksten kunnen worden ingekort, bij 
tijdige aanlevering gebeurt dit in overleg 
met de schrijver.

 
Husma Herne Wijkjournaal 
is een uitgave van 
Stichting Wijkorganisatie Huzum

Husma Herne Wijkjournaal

Colofon



32

Expert Tromp
Schrans 104, Leeuwarden, (058) 2158000

Tromp


