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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

Het nieuwe jaar is alweer begonnen, net 
als de officiële opening van de culturele 
hoofdstad, die we afgelopen maand 
hebben gehad. Mooi om te zien hoe 
Leeuwarden in beeld wordt gebracht. 
Daar mogen we trots op zijn.

Wat ik hierin zelf belangrijk vind, is dat we 
met z’n allen hier ook een bijdrage aan 
kunnen leveren om Leeuwarden / onze 
wijk mooi en schoon te houden.

Ik liep laatst even langs onze mooie 
speeltuinen en zag daar op een speelveld 
erg veel zwerfafval liggen. Door ons 
afval gelijk in de daarvoor bestemde 
bakken te doen, houden we ook de 
speelgelegenheden mooi. Als we allemaal 
ons steentje bijdragen, ben ik er van 
overtuigd dat onze wijk nog mooier is.
Als bestuur houden we ons uiteraard ook 
bezig met andere zaken. Zo willen we dit 
jaar gaan kijken of we een speeltoestel 
kunnen laten plaatsen bij de speelplaats 

achter ons wijkgebouw. En op het veld 
bij de Sierksmastraat hopen we onze 
wijkbewoners te laten zien waar we de 
afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. 
De verkeersaanpassing bij de 
Huizumerlaan / Jansoniusstraat verliest 
bij ons zeker ook niet de aandacht,  
met name om de verkeersveiligheid nog 
beter te maken.

Heeft u ook ideeën, suggesties, of wilt 
u uw mening kwijt? Dan is daar de 
jaarvergadering een heel goed moment 
voor. In de wijkkrant leest u daar meer 
over.

Als laatste wil ik u heel 
veel leesplezier 
toewensen
en tot de volgende 
wijkkrant.

Lindert Wielsma
vicevoorzitter

Van de voorzitter

Jaarvergadering
   Woensdag 25 april 2017

   Inloop vanaf 19:30 uur - Start 20:00 uur
Zoals ieder jaar staat april voor ons als wijkorganisatie in het teken van de 
jaarvergadering. Het bestuur van Stichting Wijkorganisatie Huzum nodigt u alvast 
van harte uit om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn. Voor de pauze krijgt u te 
horen wat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan, en dit jaar voor ogen heeft, 
en krijgt u inzicht in de financiën van uw wijkorganisatie. Vervolgens krijgt u alle 
gelegenheid om vragen te stellen. 

Na de pauze is de intentie om de werkgroep  ‘Parkeeroverlast Nee’ het woord te 
geven waar zij de stand van zaken kunnen toelichten. Na afloop is het gebruikelijk 
om af te sluiten onder het genot van een hapje en een drankje. Tot dan!

Het bestuur
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Wat is er te doen in de Dorpskerk Huizum?

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

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

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

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

Vrijdag 20 april 2018 (17.00 uur):

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 
concerten, maar ook andere interessante evenementen. 
De Dorpskerk Huizum wordt ook voor andere concerten e.d.  
verhuurd. Deze evenementen worden op andere wijze bekend 
gemaakt. Meer informatie staat op 
https://www.facebook.com/cultureelpodiumdorpskerkhuizum 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 februari t/m mei 2018:

Concert van Broer Giesing met 
blokfluitensemble, in de serie ‘Muziek+’.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

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

LEZINGEN 

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

Zaterdag 5 mei 2018 (16.00 uur): 
De 5 Mei Rede zou worden verzorgd 
door Guy Verhofstadt, Belgisch politicus, 
oud-premier in België en momenteel 
Europarlementariër. 
Hij heeft de afspraak echter geannuleerd. 
Daarom wordt nu een vervanger gezocht.

Jan de Vries
Werkgroep PR
Cultureel Podium Dorpskerk Huizum
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Schrans 72 Leeuwarden

Tel. 058-2162669

 

N. de Vries-Reitsema 
Tijnjedijk 96

8936 AD Leeuwarden
Tel. 058-2883990

Mob. 06-21408496

Aantekening Diabetische voet en Reumatische voet

Ook ambulant

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

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

Reuma praktijk e 20,50, ambulant e 24,00

Basisbehandeling praktijk e 19,50, ambulant e 24,00

Notariskantoor

Leeuwarden
Postma

Dit jaar zindert niet alleen de hele 
stad en de rest van de provincie van 
activiteiten rond Culturele Hoofdstad: 
dat geldt nadrukkelijk ook voor 
Huizum. Wat staat er in onze wijk 
allemaal te gebeuren?

•	 De	charismatische	Belg	Bleri	Lleshi	 
 (filosoof, schrijver, documentairemaker)  
 houdt op 5 april de Jansonius Lezing  
 in de Dorpskerk (20:00, entree e 5,00)
•	 Er	komt	vanaf	april	een	mooie	 
 kunstroute, gemaakt van wilgentenen,  
 langs de Potmarge. Contactpersoon  
 is Doet Boersma, dir. Kunstacademie,  
 Schrans 44.  www.kafr.nl
•	 In	juni	is	er	een	expositie over kunst &  
 natuur van de Australische kunstenares 
 Aukje Boonstra in de Dorpskerk.  
 Te bekijken op alle zaterdagmiddagen  
 (gratis).
•	 Van	4	augustus	tot	6	oktober	is	er	 
 elke zaterdagmiddag een expositie 
 in de Dorpskerk Huizum te zien over  
 de dichter Slauerhoff en zijn gedicht  
 In Memoriam Patris dat deels in Huizum 
 speelt. Gratis toegang.
•	 Een	prachtige	theatervoorstelling over 
 hetzelfde onderwerp in de Dorpskerk  
 op 14, 15, 16, 21, 22 en 23 september.  
 Entree: e 15:00, incl. consumptie.

•	 Op	7	september	wordt	in	de	Dorpskerk	 
 een tien(!)talig boek gepresenteerd  
 over het gedicht In Memoriam Patris,  
 met muziek, poëzie en internationale  
 sprekers. Gratis entree.
•	 Op	4	oktober	is	de	afsluiting	met	de	 
 Slauerhoff Lezing door Arne Zuidhoek.
•	 Als	wijkbewoners	meewerken	(wat	 
 we hopen!) komen er vanaf augustus   
 raamgedichten met bijzondere teksten 
 van Slauerhoff in Huizum Dorp. 

Er valt dus ook in uw ‘achtertuin’ dus heel 
wat te beleven, zegt het voort!

Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

Ook Culturele Hoofdstad in Huizum
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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

Door Piet Brouwer

Tijdens de jaarvergadering van de 
wijkstichting Huzum in 2015 gaven 
een aantal wijkbewoners aan dat het 
grasveldje tussen Duivensteinstraat 
en Sierksmastraat er maar bar slecht 
bij lag. Vaak leek het meer op een 
verwaarloosd zwembad met aan 
de kopse kant aangrenzend aan de 
Sierksmastraat een uitlaatstrook voor 
honden. Duidelijk was dat het S-veldje 
zijn oorspronkelijke functie en charme 
verloren had.

De voorgeschiedenis en instellen 
werkgroep.
Het bestuur van de wijkorganisatie heeft 
dit signaal opgepakt en een werkgroep 
ingesteld, bestaande uit Harm van Eijk, 
voorzitter van de werkgroep en bestuurslid 
van de wijkvereniging, Joram Plantenga, 
wijkbewoner en landschapsarchitect en 
Piet Brouwer, eveneens wijkbewoner 
en tevens secretaris. De werkgroep is 
daarna direct aan de slag gegaan. Tijdens 
de wijkavonden is toegewerkt naar één 
breed gedragen uitgangspunt voor de 
herinrichting van het grasveldje. Met 
deze uitgangspunten is de werkgroep 
aan de slag gegaan. De gemeente, 
eigenaar van het grasveld had ook een 

vinger in de pap. Wel merkten we dat er 
bij de gemeente steeds meer sympathie 
ontstond voor onze plannen. We hebben 
veel gehad aan de expertise en adviezen 
van de betrokken gemeenteambtenaren 
van de groenvoorziening. 
Een woord van dank richting deze 
medewerkers is zeker op zijn plaats.

Het definitieve herinrichtingplan 
Het definitieve herinrichtingsplan is 
woensdag 10 januari 2018 vastgesteld. 
Ook is er een zogenaamde “concept 
Bruikleenovereenkomst tussen de 
wijkorganisatie en de gemeente 
Leeuwarden” opgesteld.
In deze overeenkomst is vastgelegd 
welke onderhoudswerkzaamheden 
door de gemeente- en welke door de 
wijkbewoners zelf moeten worden 
uitgevoerd. In het kort komt het er op neer 
dat het onderhoud van de bestaande 
struiken en het maaien van het gras 
door de gemeente wordt gedaan en de 
nieuwe aanplant voor rekening van de 
wijkbewoners komt. Dit is nieuw beleid. 
De gemeente wil meer zelfwerkzaamheid, 
groen in de wijken en het sociale 
onderlinge contact bevorderen. Het 
wijkbestuur heeft echter nog een 
aantal aanvullende vragen over deze  
overeenkomst en zal eerst nog in overleg 
met de gemeente gaan.

De inrichtingskenmerken
Het grasveldje wordt eerst geëgaliseerd 
en opnieuw met graszaad ingezaaid. 
In het midden van het terrein wordt de 
basis iets verhoogd. Op deze wijze van 
inrichten is een goede hemelwaterafvoer 
gewaarborgd. Dan wordt - iets verdiept - 
en op een speelse manier een asfalt voet- 

Inrichting S-veld: we gaan beginnen!
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en skatepad aangelegd. Dit pad dient 
eveneens als “hoofd afwaterings kanaal”. 
In het grasveldje worden een aantal 
kindveilige en hufterproof speeltoestellen 
geplaatst. De bestaande struiken rondom 
het veldje blijven bestaan.  
In het midden komt het speelveldje 
omsloten door een haag. Aan de kant van 
de Sierksmastraat-zijde wordt eveneens 
een onderhoudsarme liguster haag 
geplaatst, met een opening voor o.a. de 
maaimachine van de gemeente. 

Met het plaatsen van de heggen zorgen 
we er voor dat de kinderen niet direct 
meer de straat op kunnen. Ook vormt 
de heg een natuurlijke afscheiding 
voor de aantrekkende werking als 
hondenuitlaatplek. Rondom en in het 
veldje zullen vruchtbomen worden 
geplaatst. De keuze voor deze fruitbomen 
is gemaakt naar aanleiding van het 
project “Eetbare en groene initiatieven 
Gemeente Leeuwarden”. Zie voor meer 
informatie op internet  
https://www.leeuwarden.nl/nl/file/767/

download. Het bleek dat hier ook een 
subsidiepotje voor bestond. Tenslotte zal 
een laagblijvende klimop er voor zorgen 
dat er niet direct ballen in de omliggende 
tuinen terecht komen. Ook “kleedt” deze 
klimop het plantsoentje een beetje aan en 
krijgt het onkruid minder kans. 

Financiële dekking en subsidie 
Een belangrijk punt waar de werkgroep 
zich ook het hoofd over moest buigen 
is financiering van het project. De totale 
herinrichtingskosten zijn begroot op 
e35.000,00 De werkgroep heeft daarop 
onder andere een aantal grote fondsen 
aangeschreven en met succes.  Zo heeft 
het “Mienskipfonds” van de Gemeente 
Leeuwarden een flinke bijdrage gedaan, 
evenals “Het Nieuwe Burgerweeshuis”, 
“Stichting wijkorganisatie Huzum” en het 
“Old Burgerweeshuis”.  We zijn deze 
organisaties veel dank verschuldigd. 
De Gemeente Leeuwarden draagt 
daarnaast ook bij in de kosten 
van de inrichting van het terrein.
Daarnaast kunnen we de fruitbomen 

aankopen en aanplanten dankzij 
het “Boomcompensatiefonds van de 
gemeente Leeuwarden”. Een aantal 
fondsen stelt als voorwaarde dat er 
een vorm van zelfwerkzaamheid door 
de wijkbewoners moet plaatsvinden 
en dat het grasveldje een sociale 
ontmoetingsplek voor de wijkbewoners 
moet zijn. Spelen en recreëren moet de 
basis vormen. Met het Oranjefonds loopt 
nog een aanvraag. Deze was in eerste 
instantie afgewezen omdat dit sociale 
karakter te weinig naar voren kwam in de 
eerste aanvraag. Wanneer deze aanvraag 
wordt gehonoreerd hebben we een 
sluitende begroting.  
Al met al een naar het gevoel van de 
werkgroep succesvol verlopen project. 
De planning is, als het weer het toelaat, 
dat in het voorjaar  van dit jaar met 
de werkzaamheden kunnen worden 
begonnen. 

Jaarvergadering 2018
In de komende jaarvergadering van 
de stichting Wijkorganisatie Huzum, 
op woensdag 25 april a.s. in het 
wijkcentrum Husma Herne, zal o.a. de 
werkgroep nader ingaan op de gemaakte 
keuzes, de details van de organisatie en 
inrichting en eventuele vragen van de 
bewoners beantwoorden.

Geslaagde 
kerstbomenactie!

Weer een super opkomst voor de 
kerstbomenactie. 

De kids hebben hun best weer 
gedaan, na ontvangst kregen ze een 
sinaasappel en een lootje voor iedere 

kerstboom die ze bij Jelle en Harm 
brachten bij ons wijkgebouw. 

Er waren kinderen bij die met een tas 
vol sinaasappels en veel lootjes naar 

huis gingen. En nu maar afwachten wie 
de VVV-bon in ontvangst mag nemen. 

Het geluksnummer is getrokken door 
iemand van Abbingahiem, bedankt 

daarvoor. 

De prijs is gevallen op lotnummer 
25738 en kan worden opgehaald 

bij Rika Kooistra, Buygersstraat 27. 
Succes allemaal.

Paaseieren zoeken 
in het Abbingapark

Ook dit jaar kunnen er door de 
jongste wijkbewoners weer 
paaseieren worden gezocht 

en wel op zaterdag 31 maart, aanvang 13.30 uur.
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich om die tijd verzamelen in het wijkgebouw.
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Las- en Montagetechniek

LUCAS VAN DER MUUR

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

Chamaciparis nootkatensis pendula

Een conifeer met een smal piramidale 
groeiwijze en een doorgaande kop. 
De hoofdtakken groeien schuin naar 
beneden en de zijtakken en twijgen 
zijn bijna geheel verticaal afhangend. 
Hierdoor ontstaat een treurende 
groeivorm die naarmate de ouderdom 
stijgt karakteristieker wordt. Daarom goed 
toepasbaar als solitair. 

In tegenstelling tot de soort heeft deze 
cultivar uitsluitend gebogen donkergroene 
schubben met iets witachtig berijpte 
randen. Ook in de winterperiode blijven 
de schubben donkergroen. Jonge planten 
verlangen enige bescherming tegen 
strenge vorst.  

Er komen meerdere types van deze 
cultivar voor die iets in groeivorm kunnen 
verschillen.
In onze wijk komt deze bijzondere 
conifeer jammergenoeg niet zoveel voor.
Deze staat aan de Tijnjedijk.

J.K.

Bomen en struiken in de wijk
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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

Steeds meer mensen maken de overstap naar SNS. En dat is niet voor niets. 
Lokale betrokkenheid en een goed gevoel voor service zijn belangrijk voor 
ons. Stap ook over naar SNS. Je bent van harte welkom in onze SNS Winkel 
om kennis te maken met ons team en ons veelzijdige productaanbod.

Het SNS Team uit
Leeuwarden
staat voor je klaar

Schrans 67
8932 NB Leeuwarden

Marc, Marnick, Gretha, Marcel, Silvana
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Vogels in de wijk
Huismus (Pásser domésticus).
Streeknamen: Mus, Pot- Steen- en 
Straalmus, Mosk (Frl.), Dak-, Pan- en 
ankermus (Znd).

Huismussen leven in groepjes bij elkaar, 
dichtbij de mens. Ze voelen zich net zo 
thuis in het landelijk  gebied als in de 
drukke stad. Maar de leefomstandigheden 
in het stedelijk gebied zijn wel moeilijker 
geworden. De huismus is in de laatste 
twintig jaar sterk in aantal afgenomen. 
Begin jaren tachtig begon de afname, die 
begin jaren negentig versnelde. Dit heeft 
geresulteerd in een landelijke afname van 
meer dan 50% van het aantal broedparen. 
En deze trend lijkt zich nog steeds voort 
te zetten. De huismus staat daarom al 
jaren op de Rode Lijst.

De traditionele broedplaats achter de  
onderste rij dakpannen wordt tegenwoordig 
bij nieuwbouwhuizen vaak afgesloten 
met vogelschroot. Door het plaatsen van 
een Vogelvide krijgen  mussen toch weer 
een ideale en veilige nestruimte. Het nest 
wordt ook gemaakt in allerlei gaten en 
kieren van gebouwen. Maar ze broeden 
ook wel in nestkasten. Het slordige nest 
bestaat uit takjes, stro, veertjes, pluisjes 
en honden- of paardenhaar.

Hoe helpen we de mussen?                                                                                                                
Een mussentuin is vooral niet netjes! 
Dichte hagen, struiken of een dicht 
begroeide schutting of gevel waar de 
vogels in kunnen schuilen zijn ideaal. Een 
ruim aanbod aan zaadhoudende planten 
en een badderplaats met zandplekje zijn 
ook aantrekkelijk voor mussen. Mussen 
en ook ringmussen gaan voor je door het 
stof. Huismussen nemen namelijk graag 
een zandbad tegen parasieten, zoals 
mijten en luizen. Met een stofbad wordt 
overmatige olie van de veren verwijderd, 
zodat die niet te vet worden. Huismussen 
eten vooral plantaardig voedsel zoals 
zaden, bessen en knoppen. De jongen 
worden gevoed met insecten (bladluizen). 
De laatste is essentieel voor het 
broedsucces. Mussen laten zich graag het 
hele jaar voeren, kruimels van brood zijn 
altijd welkom. Op terrasjes zie je ze soms 
nog wat restanten van eten wegpikken 
van de grond of van een tafeltje. 

TIPS en TOPS                                                                                      
Huismussen nestelen bij voorkeur dicht 
bij elkaar. Bij gebrek aan een geschikte 
broedplaats is een zelfgemaakte 
mussenflat voor hen ideaal. De vorm doet 
er niet zoveel toe. Het gaat erom dat de 
binnenruimte circa 15 bij 15 cm 
bedraagt en dat het gat de juiste  
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doorsnede heeft: 34 millimeter. De derde 
belangrijke component is het stokje, dat 
mag niet ontbreken. Want daarop gaat het 
mannetje zitten om het vrouwtje te lokken. 
De kleuren en de afwerking mogen 
variëren. Mussen kunnen ongeveer 
zeven kleuren onderscheiden, dus rood 
of geel maakt ze niet veel uit. En ze zijn 
niet veeleisend. Een goed gat en wat 
bosschages  in de buurt is voldoende. 

Wij nodigen u uit: maak uw eigen 
creatie, valt u op dan trekt u de 
aandacht van anderen. 
Ga aan de slag en maak er wat moois 
van!!!! 

WEDSTRIJD OM DE MOOISTE 
MUSSENFLAT
Meedoen? Meld u aan voor 31 maart 
2018 via: veldehoning@kpnmail.nl
Tuinvogelconsulenten Leeuwarden.
Dieuwke van der Honing en  
Harry van der Velde

NB: 
Vogelbescherming promoot het 
vogelvriendelijk inrichten van tuinen. 
Een persoonlijk vogelvriendelijker 
tuinadvies op maat? Ga naar 
www.vogelbescherming.nl/tuinadvies

Bronnen:                                                                                                                                              
- Tuinvogelwijzer 
   Vogelbescherming Nederland        
- Zien is kennen van Dr. Jac. P. Thijsse           
- Landleven Vogelbescherming Nederland
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Bijkletsen met Juf Trijntje de Vries
Door: Piet Brouwer

Al jong wist ze dat ze kleuterjuf 
wilde worden. Ze is erg creatief 
en vindingrijk. Is niet snel bang 
uitgevallen, maar spreken in het 
openbaar viel niet mee. In de 
ontwikkeling van jonge kinderen is 
gezamenlijk spelen ook leren. Af en 
toe gek doen met de kinderen vindt ze 
heerlijk. Ze heeft niets met geraniums 
en met ouderwets zijn. Oud, hoezo 
oud? 

Op een zonnige morgen eind januari word 
ik aan het Mauritsplein allerhartelijkst 
ontvangen door ‘juf’ Trijntje de Vries. Ze 
is nog niets veranderd. Volgens mij bezit 
ze de eeuwige jeugd en staat ze met een 
lach in het leven.

Geboren in 
Groningen maar 
vanaf 1944 getogen 
in Huizum en nooit 
meer weggegaan. Al 
vroeg weet Trijntje 
het zeker: ze wil later 
kleuterjuf worden. 
Glimlachend: ’Ik 
speelde thuis vaak 
‘schooltje’ en dat 
vond ik prachtig. De 

knikkers waren dan mijn kinderen’. 
Na de lagere school gaat Trijntje naar 
de ULO op de Gedempte Keizersgracht, 
een jaar vormingsklas en vervolgens 
de kleuterkweekschool aan de Grote 
Kerkstraat. Kleuterjuf zijn zit duidelijk in 
haar genen. In 1957 slaagt ze voor haar 
akte A en in 1959 voor de acte B, maar  
vooral voor de beginnende kleuter-
leidsters is het in die tijd moeilijk, een 
vaste aanstelling zit er niet in.

De eerste stappen in het 
kleuteronderwijs

“Nadat ik mijn opleiding had afgerond, 
kreeg ik een tijdelijke aanstelling op ‘De 
Kolibrie’, in de Geard Doustraat. Ik had 
het in dat team reuze naar mijn zin”.
Op een gegeven moment ontstond er een 
vacature met een vaste aanstelling als 
kleuterleidster op de ‘Karekiet’, destijds 
aan de Huizumerlaan. Trijntje: “Ik had er 
niet veel zin in en deed net of ik deze 
vacature niet gelezen had. De ware 
reden, kan ik nu wel zeggen, was de 
directrice van de ‘Karekiet’. De ideeën en 
de afstandelijkheid van deze mevrouw 
vond ik moeilijk. Ze was in mijn ogen 
vreselijk ouderwets en autoritair. Dat was 
heel gewoon in die tijd, er moest afstand 
zijn tussen leiding en ondergeschikten. 
Maar dat past niet bij mij en daarom zag 
ik die baan niet zitten”.

Door haar omgeving werd enige druk 
uitgeoefend om wel te reageren. Je 
zei in die tijd geen nee tegen een 
vaste baan. Trijntje laat zich overhalen 
en tot haar eigen verbazing wordt 
ze uit vijftig sollicitanten uitgekozen. 
En dat haar moderne opvatting over 
het kleuteronderwijs de doorslag had 
gegeven vond ze helemaal verwonderlijk.

 “Zelf heb ik dit overigens niet als mijn 
leukste periode ervaren. In het nog 
steeds sterk hiërarchisch leidinggevende 
systeem was wat de directie zei altijd 
de waarheid. Je sprak haar dan ook 
nooit tegen en dat vond ik soms moeilijk. 
Na een tijdje ben ik weer naar de 
Kolibrie, toen aan de Dirk Boutsstraat, 
teruggegaan”.

Spreken in het openbaar

“Er werden gedurende mijn loopbaan ook 
andere vaardigheden van mij verwacht. 
Eén ervan is het spreken in het openbaar. 
Ik had dit nog nooit gedaan en twijfelde 
heel erg of ik het wel kon, en of ik wel 
uit mijn woorden zou komen. Bij alle 
ouderavonden en in veel overlegvormen 
speelt deze vaardigheid een hoofdrol. 
Om mijn angst te overwinnen oefende 
ik veel en schreef wat ik wilde zeggen 
helemaal uit. Ik ging dan voor de spiegel 
staan en zo oefende ik bijna elke dag wel 
twee keer. Ik sliep er zelfs niet van. Toen 
ik die avond aan het woord kwam en mijn 
papieren voor me op een lessenaar had 
gelegd, wist ik door de zenuwen niets 
meer van mijn toespraak. Ook vergat ik 
op mijn papieren te kijken”. 
“Op de voorste rij zat een aantal nogal 
‘aanwezige’ ouders, en dat was mijn 
redding. Bij alles wat ik improviserend zei, 
werd dit door hen luidruchtig bevestigd en 
aangevuld. Ik ben hen eeuwig dankbaar 
want dat heeft me erdoorheen gehaald”.

Karekiet en Aebingaschool periode

In november 1958 keert Trijntje de 
Vries, nu als hoofdleidster, terug 
naar de kleuterschool ‘De (nieuwe) 
Karekiet’, inmiddels gevestigd aan het 
Schooldijkje. “Ik werd er verantwoordelijk 
voor 120 kleuters, drie leidsters en 
heel veel kwekelingen. Tegenwoordig 
zeg je stagiaires. Het kleuteronderwijs 
is ondertussen een volwaardig 
onderwijs geworden. Naast het werk 
als hoofdleidster, waar je overdag al 
meer dan de handen aan vol hebt, 
werd er ook van je verwacht dat je veel 
aan huisbezoeken deed. Ik vond dat 
overigens heel leuk. Het contact met de 
ouders en ze er bij betrekken vond ik erg 

belangrijk. Daarnaast kregen we vaak 
onverwachts de onderwijsinspectie op 
bezoek. Ook waren we verplicht onze 
bijscholingscursussen te volgen. Het 
waren vaak erg lange werkdagen, soms 
ook in het weekend. De middagpauze 
schoot er heel vaak bij in en dan stond je 
tussendoor je broodje maar op te eten. 
Ik wilde niet dat de ouders en kinderen 
er last van hadden dat er eigenlijk te 
weinig tijd voor was. In een bepaald 
jaar had ik zelfs 47 kinderen in de klas. 
Dan heb je al je aandacht wel nodig. 
De andere kant van het verhaal is ook, 
dat we veel hulp van de ouders hebben 
gehad. Daarnaast vind ik dat spelen van 
kinderen ook leren is. Spelenderwijs leren 
ze heel veel dingen met en van elkaar, 
zoals het sociaal met elkaar omgaan, 
aandacht, en luisteren naar en delen met 
elkaar. Dierbare herinneringen heb ik ook 
aan de vele schoolreisjes, toneelstukjes, 
verkleedpartijen en muzieklessen. Ik 
genoot er met volle teugen van en deed 
soms net zo gek met de kinderen mee. 
Die vonden het prachtig”.

In 1985 werd ‘de Karekiet’ geïntegreerd 
in de Aebingaschool. De kinderen van 
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�  Ruim assortiment wijnen, bieren en gedistilleerd
�  Royale keuze uit kado- en relatiegeschenken

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

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

www.topslijter.nl

DE LEUKSTE KINDEROPVANG 

BIJ U IN DE BUURT!

Schrans 82, 8932 NH Leeuwarden
Tel. 058-2136162

Juf Trijntje de Vries zaten voortaan in de 
‘onderbouw’ in de groepen 1 of 2 van 
het basisonderwijs. Trijntje komt dan 
geleidelijk op een leeftijd dat ze ook met 
pensioen kan gaan. Lang heeft ze er 
over nagedacht om dat te doen, maar 
uiteindelijk hakt ze de knoop door.

Pensionering
‘Vrijdag 30 oktober 1998 was mijn laatste 
werkdag en toen heb ik groots afscheid 
genomen van het basisonderwijs, de 
kinderen en de ouders. Dat was echt 
fantastisch. Ik kreeg naast de vele andere 
cadeaus en bloemen een prachtig 
afscheidscadeau van de gemeente 
Leeuwarden uitgereikt door Hermien de 
Haan, destijds wethouder van onderwijs. 
Het is een prachtig kunstwerk dat ik altijd 
al graag wilde hebben, in de vorm van 
een vrouwengestalte met uitgestrekte 
armen omhoog. Daar ben ik heel blij mee 
en heeft bij mij thuis een ereplekje. Het 
symboliseert voor mij de vrouw die alles 
op haar schouder draagt. Dat voelde ik 
soms ook zo.”

“Ik heb inderdaad niet veel met 
geraniums. Ik kan beslist niet ‘stilzitten’. 
Na mijn pensionering ben ik dan ook 
beslist niet in een gat gevallen. Mijn 
vriendin die les gaf op de rijdende school 

voor kermisexploitanten vroeg me of 
ik haar in de zomermaanden  wilde 
helpen. Ook hebben we voor Circus 
Rens uit Duitsland nog drie maanden , 
als het circus rondtrok in Nederland, de 
circuskinderen les te geven. Dat kwam, bij 
de Aebingaschool stond ook een rijdende 
school. Ik hielp daar af en toe ook wel 
eens mee. Drie jaar lang hebben we dit 
samen zo gedaan. Het circus vroeg ons 
mee te gaan ook in Duitsland maar daar 
had ik geen behoefte aan. We gingen 
‘s morgens vroeg van huis en kwamen 
‘s avond laat weer terug. Een prachtige 
tijd. We zaten soms midden tussen de 
dieren, zelfs tussen olifanten. Dat alleen 
al is een ervaring op zich. Ook heb ik nog 
een tijdje als vrijwilliger op basisschool 
‘De Potmarge’ de leerkrachten bijgestaan. 
Zo word ik nog wel gevraagd om kleine 
kinderen voor te lezen. Ik ben nog veel op 
stap en actief in allerlei dingen”. Lachend: 
“Dat houdt je jong en je roest niet vast!”

“Ook ga ik graag op reis en naar theater. 
Je moet zo veel mogelijk van het leven 
maken en ervan genieten. Zo kom je ook 
in aanraking met veel leuke mensen en 
dat vind ik mooi. Als je thuis blijft zitten 
word je maar een ouwe zeurpiet vind ik. 
Dus zolang het me gegeven is, ga ik er op 
uit.“ 

“Wat ik niet meer doe is ‘s avonds 
alleen nog naar buiten gaan. Dan laat 
Ik me ophalen. Ik ben tijdje terug toen 
we naar de Harmonie gingen ben ik op 
hardhandige wijze van mijn schoudertas 
beroofd. Mijn eigen schuld. Ik had de tas 
losjes over mijn schouder hangen en lette 
niet goed op. Ik ben raar gevallen toen 
mijn tas hardhandig van m’n schouder 
af gerukt werd. Gelukkig kon ik zelf weer 
opstaan zonder lichamelijke gevolgen. 
Maar dat had zeker anders kunnen 
aflopen. Het heeft me niet bang gemaakt, 
maar wel voorzichtiger”.
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In de herfst van dit jaar hoopt ze 81 jaar 
te worden. Het is haar niet aan te zien. Ze 
is nog goed gezond en staat nog volop 
in het actieve leven. Op de leuning van 
haar bank ligt een iPad en een mobiele 
telefoon. Tijdens ons gesprek gaat diverse 
malen de telefoon van vrienden en 
kennissen.

Wat de toekomst brengt ziet ze dan wel. 
Ze neemt de dag zoals die komt, met een 
glimlach. Voorlopig wil ze vooral genieten 

van het leven en laat ze de dingen graag 
op zich afkomen. Met haar iPad is ze 
actief op internet en vooral op Facebook. 
Meer dan 290 vrienden, de meesten oud-
leerlingen en hun ouders, volgen haar op 
haar Facebookpagina.

Diep onder de indruk van deze vrouw en 
vier uur later stap ik weer op. 

O ja, nog even haar gevleugelde 
uitspraak: “Goed articuleren!” 
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Deze foto is gemaakt bij de 
inwijding van de Johannes de 
Doperkerk te Huizum in de dertiger 
jaren van de vorige eeuw. Derde 
van rechts pastoor De Geus, die 
het origineel van deze foto als 
ansichtkaart stuurde naar een 
juffrouw, verblijvende in een klooster 
bij Nijmegen.
“Zoals ge wellicht weet ben ik nu 
pastoor geworden”.....

S.G.

“Zoals ge wellicht weet”....

 

TIGRA Body Support 

SLIMMER BEZIG 
Met het voedingsprogramma Body Support ben je slimmer bezig. Of je nu wilt afvallen, 

op gewicht blijven of het maximale uit je training wilt halen. Door een uitgekiend 
eetpatroon verbrand je meer, krijg je meer energie en blijf je beter in balans. Body 
Support is geen dieet het is een manier van opnieuw leren om te gaan met voeding. 

 
Tijdens het programma kom je erachter wat jouw lichaam nodig heeft om je doel te 

bereiken, daarvoor heb je ook een persoonlijke coach en de mobiele app.  
Met de eetdagboekjes en de caloriechecker is een eetschema volledig aan te passen, 
eten wordt weer leuk. Voer je eigen producten in bij de eetschema’s, leer en varieer. 

 

Bij TIGRA kun je onder onze begeleiding, aan de slag met het Body Support programma.  
Je start met een intake, hierin wordt een aantal lichaamsmetingen gedaan en stel je samen met je 
coach het menu samen. Dit is heel divers;  biologisch, vegetarisch, volgens de schijf van vijf, seizoen 
producten, lactosevrij, eiwitrijk, normaal of juist normaal en puur (zonder pakjes en zakjes leren 
eten).  

Aanbieding voor leden 
In de maand maart hebben we een leuke aanbieding speciaal voor de bewoners van Huizum.  
Iedereen mag voor €20,- (normaal €30,-) de hele maand gebruik maken van Body Support.  
De intake kost €15,- (normaal €25,-).  

Meld je vandaag nog aan per mail: m.gjaltema@tigra.nl  

 

Met sportieve groet, 
TIGRA Leefstijl & Training 

Marieke Gjaltema en Hendrik Planting 
Leefstijlcoaches en Personal Trainers 
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De werkgroep ziet dat de bekendheid en 
methode van werken haar vruchten begint 
af te werpen. We krijgen veel vragen en we 
worden goed in de gaten gehouden.

De invoer van de blauwe zone blijft een 
moeilijk vraagstuk. Deze beoogde oplossing 
levert veel voordelen (inkomsten) op voor 
de gemeente maar is mogelijk niet per 
definitie de beste en enige oplossing. Wij 
kunnen ons niet aan het idee onttrekken 
dat de gemeente Leeuwarden het oplossen 
van de parkeeroverlast en de daarmee 
samenhangende problematiek voor haar 
(wijk)bewoners niet als hoogste prioriteit 
ziet! Wij vinden dat dit wel zou moeten en 
gaan hierover binnenkort met onze politieke 
vertegenwoordigers in gesprek. De gemeente 
reageerde dat er vele misverstanden rondom 
de invoer van de blauwe zone zijn. Ze 
heeft aangeboden deze misverstanden en 
vooroordelen voor de werkgroep op papier te 
zetten.

De werkgroep is benaderd door de GGZ 
in de Sixmastraat, de hogeschool Van Hall 
Larenstein en de Gemeente Leeuwarden om 
te komen praten over de parkeeroverlast en 
de hiermee samenhangende problematiek 
in onze wijk. Een vertegenwoordiging van de 
werkgroep heeft deze gesprekken inmiddels 
gevoerd. Met GGZ Friesland en Van Hall 
Larenstein zijn deze gesprekken goed en 
constructief geweest. GGZ gaat intern aan 
de gang om de door hun veroorzaakte 
parkeeroverlast voor de wijkbewoners op te 
lossen. “We willen een goede buur zijn”, zei 
bestuursvoorzitter Adriaan Jansen tijdens het 
overleg. Over twee maanden komen ze met 
voorstellen en worden we weer uitgenodigd 
voor een gesprek. Van Hall Larenstein heeft 
nog geen uitgewerkte ideeën. Daar is de 
problematiek ook groter en ingewikkelder. Het 
Nordwin College is de medegebruiker van dat 
terrein. Het terrein is vrij toegankelijk en ook 
hier blijkt dat onder anderen de bezoekers van 
het MCL hun auto’s plaatsen op dit terrein. 

Voorgesteld is om eerst het MCL en Nordwin 
College bij het overleg met de werkgroep 
te betrekken. Mw. Karen Kempers van het 
Van Hall Larenstein zal hiervoor het initiatief 
nemen. Al met al een goede ontwikkeling dat 
we in overleg met elkaar naar constructieve 
oplossingen zoeken voor de parkeeroverlast 
en de daarmee samenhangende problematiek. 

We willen op korte termijn met de fracties van 
de gemeentepolitiek in overleg, om hen warm 
te maken voor onze problemen en deze om 
te zetten in een actieve en oplossingsgerichte 
houding ten opzichte van de parkeeroverlast 
en aanverwante zaken. Ook staat in de 
planning de overige bedrijven en instellingen 
rond het Sixmaplein te benaderen met 
de vraag naar hun ideeën, voorstellen en 
mogelijke oplossingen.

Met het wijkpanel van Huizum West, onze 
goede buren zeg maar, is inmiddels een erg 
goed contact opgebouwd. Daar waar we 
elkaar kunnen helpen en versterken slaan we 
de handen ineen. 

De werkgroep heeft het initiatief genomen 
om de overige wijkpanels in Leeuwarden 
te benaderen en hun uitgenodigd om in 
gezamenlijkheid te komen praten over dit 
specifiek onderwerp. We zijn erg benieuwd 
naar hun reacties.

Tenslotte hopen we WOENSDAG 25 APRIL 
om 20:00 UUR met u allen in het Wijkcentrum 
Husma Herne in de Huizumerlaan, onze 
voorstellen en ideeën te kunnen presenteren. 
U als wijkbewoner van deze wijk beslist die 
avond welke keuzes er gemaakt moeten 
worden. 
Noteert u al vast deze datum in uw agenda 
en zeg het ook tegen uw buren in uw 
straat. Hoe meer wijkbewoners deze avond 
aanwezig zijn en hierin mee beslissen, hoe 
sterker het signaal is dat we kunnen afgeven. 
Heeft u vragen, tips en/of opmerkingen ,ons 
emailadres is: parkeeroverlastnee@gmail.com

Werkgroep Parkeeroverlast Nee 
Voor alle kinderen: de
De jeugdbieb is gevestigd in de nieuwe 
dbieb in de Blokhuispoort! Voor peuters 
en kleuters heeft dbieb een grote collectie 
leuke boeken. Denk maar eens aan de 
prentenboekjes Nijntje en Dribbel en 
de kleuterboeken van Elmer, Hennie 
de heks en Kikker. Daarnaast zijn er 
rijmpjes en versjes, boeken over dieren, 
sprookjesboeken, dvd’s en informatieve 
cd-roms. 

Samen een boekje lezen - plaatjes 
aanwijzen en verhaaltjes vertellen 
- versterkt de band met je baby. En 
kinderen die als baby al zijn voorgelezen, 
zijn later beter in taal. Je kunt dus niet 
vroeg genoeg beginnen met voorlezen. 
Het landelijke project BoekStart 
(ontwikkeld door Stichting Lezen en 
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken) 
stimuleert dit met o.a. het gratis 
BoekStart-koffertje met daarin onder 
meer een babyboekje en leestips, gratis 
bibliotheeklidmaatschap voor kinderen en 
speciale ouder-en-kind-bijeenkomsten in 
dbieb.

Kinderen tot en met 12 jaar
Kinderen die op zoek zijn naar informatie 
voor een werkstuk of spreekbeurt zijn op 
de jeugdafdeling van dbieb op de juiste 
plek. Natuurlijk vinden ze hier ook alle 
mogelijke fijne leesboeken. Als ze iets 
niet weten of niet kunnen vinden, kunnen 
ze het gewoon even vragen aan de 
aanwezige medewerker(s).

Er zijn ook tal van websites met informatie 
over jeugdboeken. Zoals www.leesplein.nl 
En een flyer met meer informatie voor 
ouders:  Mijn kind en de bieb; voor ouders 
van kinderen van 8 - 12 jaar.

Makkelijk Lezen Plein

Voor kinderen met leesproblemen is er 
het Makkelijk Lezen Plein. De boeken 
(verhalen en informatief) zijn speciaal 
voor hen uitgekozen vanwege het 
eenvoudiger taalgebruik, de duidelijke 
lay-out en het aansprekende omslag. Ook 
staan er verfilmde jeugdboeken op dvd 
en zijn er luisterboeken. Alle materialen 
staan met het kaft naar voren. Zo gaat 
zelf kiezen veel beter.

Andere materialen
Kinderen kunnen ook (strip)tijdschriften, 
luisterboeken en dvd’s lenen. 

Computers
In dbieb staan computers waarvan 
kinderen gratis gebruik kunnen maken. 
Ze kunnen zoeken in verschillende 
websites en databanken, die speciaal 
voor hen zijn uitgezocht. Er staat goede 
en betrouwbare informatie op voor 
werkstukken en spreekbeurten. Op de 
computers kunnen ook spelletjes worden 
gespeeld en websites bekeken met 
boekentips. 

In de meeste dbieb- 
vestigingen kunnen  
kinderen met hun ledenpas  
twee uur per dag  
gratis op internet.

De dbieb is geopend
van ma. t/m vr. van
8.30 tot 20.30 u.,
za. 9.00-17.00 u.,
zo. 13.00-18.00 u.



Activiteiten 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

www.cgkleeuwarden.nl

Rommelmarkt
23-24mrt

Huizumerlaan 102, Leeuwarden

toegang
GRATIS

curiosa / tweedehandskleding / koffie, thee, frisdrank / bloemen /
winkel van sinkel / boeken, platen, cd ’s / kinderspeelgoed / 
kleden, dekens  / computerapparatuur en nog veel meer!

Vrijdag 23 maart
14.00 tot 19.00 uur

Zaterdag 24 maart
09.30 tot 11.00 uur
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Stichting Wijkorganisatie ‘Huzum’
Bestuur: 
Voorzitter  Johan ter Haar 058-2880489 
Penningmeester Jelle Hoekema 058-2890507 
Secretaris Sandra Eyzenga 058-2121171 
Zaalverhuur Rika Kooistra 058-2890295 

Stichting Wijkorganisatie Huzum 
Huizumerlaan 146-A, 8934 BL Leeuwarden. Tel. 058-2884568
Bankrekening (IBAN): NL80 INGB 000 290 52 82
Internet: www.husmaherne.com
Alarmcentrale politie 0900-8844

Redactie en opmaak 
Henk Zijlstra, 058-2885641

Acquisitie en verspreiding 
Jelle Hoekema

Oplage: 1200 exemplaren in full colour

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

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

Template Formulepijler Algemeen - A5 staand - Full Colour - week 46

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


