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Van de redactie
Sinterklaas is weer vertrokken naar Spanje en de tijd komt er
weer aan dat iedereen zich gaat bezinnen over het nieuwe jaar!
Ook de redactieleden van de Muddejeyer hebben weer bij elkaar
gezeten om de onderwerpen voor de krant voor te bereiden en
te brainstormen over de volgende edities. Het is altijd een leuke
en uitdagende klus om een mooie krant met elkaar te maken,
maar er komt eens een moment om het stokje door te geven.
Onze penningmeester en redactielid Erica Monkelbaan heeft
aangegeven dat zij in 2020 haar “functie” beschikbaar stelt.
Vandaar deze
VACATURE:
Wij zijn op zoek naar een enthousiast redactielid, die tevens
het financiële gedeelte van de krant, op zich wil nemen.
De administratie is geautomatiseerd en altijd secuur
bijgehouden.
Heb je interesse? Aanmelden kan via
muddejeyer@hotmail.com
Heb je vragen over wat er precies van je wordt verwacht?
Informeer bij Erica Monkelbaan.
Veel leesplezier!
Namens de redactie
Diana Hospes-Postma
1

Beste dorpsgenoten,
Dorpsplan
In augustus en september kwam een flink aantal ideeën binnen voor
het nieuwe Dorpsplan. (We hadden het hiervoor over Dorpsvisie,
maar Dorpsplan vinden we concreter.) Er kwamen plannen voor de
jeugd, voor ondernemers, voor de straten in het dorp, visionaire
plannen en plannen voor activiteiten. Op basis hiervan hebben we
een indeling gemaakt en in januari willen we de mensen bij elkaar
brengen. Het is ons idee dat bijvoorbeeld indieners van plannen die
over ondernemers in Hemelum gaan, daar samen over gaan praten. Dat geldt ook voor de
andere plannen. Dus dorpsgenoten die met ideeën voor de jeugd kwamen willen we ook
graag samen brengen. Het idee is dat wanneer er samen over gepraat wordt het beter
mogelijk is om van 10 naar 1 of 2 plannen te komen, zodat de haalbaarheid groter wordt.
Wat over de hele linie erg duidelijk werd is dat we als Hemelumers behoefte hebben aan
samen dingen doen, aan verbinding en samenwerking. Saamhorigheid zal het speerpunt van
het Dorpsplan 2020 zijn.
Arriva
Er is een grote kans dat bij het verschijnen van deze Muddejeyer de bus al de nieuwe route
volgt over de Wâlikkers en de nieuwe rondweg. De halte Nijbuorren is dan verplaatst naar
het 30 km/h gebied op de Wâlikkers en de bus rijdt niet meer via de Nijbuorren en de
Hegewei. Het enige verschil met de vorige aankondiging is dat de bus bij de rotonde meteen
De Klaster inrijdt naar de tweede halte en vervolgens via De Soal weer naar de rotonde. We
hebben de gemeente en Arriva op het hart gedrukt de veiligheid bij de nieuwe halte heel
goed in de gaten te houden. Of er nog andere veiligheidsmaatregelen genomen moeten of
kunnen worden is op dit moment nog niet bekend.
Gifsumak
Deze gevaarlijke struik langs het pad tussen De Morra en de Fûgelhoeke blijft zich maar
uitbreiden en groeit inmiddels aan beide zijden van het pad. De bestaande bebording van It
Fryske Gea waarschuwt onvoldoende voor de gevaren. Er zijn mensen gezien die de prachtig
gekleurde herfstblaadjes van de Gifsumak zelfs plukten. Dorpsbelang heeft contact
opgenomen met de gemeente SWF en met It Fryske Gea. Binnenkort worden er nieuwe
borden geplaatst met een duidelijke signaalfunctie. Het kan zelfs zijn dat ze er nu al staan.
Activiteitencommissie
We horen regelmatig dat het Hemelumer volleybaltoernooi afgelopen zomer erg is gemist.
Maar ook dat er voor de jeugd niet zoveel te doen is. Dorpsbelang zoekt daarom naar
mensen die samen de activiteiten voor Hemelumers een nieuwe impuls willen geven. Dat
gaat dan natuurlijk om het volleybaltoernooi, maar misschien ook over een dropping voor de
jeugd, een jongerenavond in De Begine met een film of jongeren betrekken bij het toneel. Er
is vast veel te bedenken. Lysbeth en Theo Smid hebben zich al aangemeld. Wie volgen?
Als je of jullie belangstelling hebben, stuur dan een mailtje naar info@hemelum.nl. Doen
hoor!
Dorpsbelang en De Begine
Sinds begin oktober is Dorpsbelang in gesprek met De Begine over meer samenwerking.
Want Dorpsbelang en De Begine zijn niet dezelfde club. Dorpsbelang is een vereniging en De
Begine is een stichting. Dat we meer willen samenwerken is onderhand duidelijk. We willen
het dorpshuis graag toegankelijker maken.
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Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om er te vergaderen tegen een kleine
vergoeding voor koffie en/of thee. Maar wat ons betreft wordt De Begine ook meer een plek
waar Hemelumers komen om even een praatje te maken en gezellig een drankje te drinken.
Ook hier geldt weer dat we de saamhorigheid willen bevorderen. In het artikel van De Begine
in deze Muddejeyer lees je er ook vast over.
Website
Er komt een nieuwe website voor hemelum.nl. Walter van ‘t Zand heeft samen met zijn
vrouw Claire aangeboden om deze te maken. Het ontwerp wordt eenvoudiger en kleurrijk
met een mooie foto van het dorp, de menustructuur overzichtelijk, er komen meer foto’s en
de agenda van Hemelum is een belangrijk onderdeel. We houden jullie op de hoogte via
Facebook en de huidige website!
Hartelijke groet van het bestuur van Dorpsbelangen Hemelum,
Lourens Feenstra, John Lorist, Oane Risselada, Erik Velthof en Huib Volker
Contact voor e-mail:
dorpsbelang@hemelum.nl
Secretariaat:
Huib Volker
De Maren 23
8584 VP Hemelum
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Word ook lid van Dorpsbelang Hemelum!
Lees hier wat we doen voor het dorp.

De meeste mensen hebben het over Dorpsbelang, maar officieel is het Vereniging ter Bevordering
van Dorpsbelangen Hemelum. En Dorpsbelang werd al in 1916 opgericht!
Maar wat doet Dorpsbelang nou precies? Volgens de meer dan 100 jaar oude statuten bevorderen
we de belangen van Hemelum. Er staat: Dat doel bereiken we door het houden van vergaderingen,
het voeren van acties, het organiseren van lezingen, het verspreiden van geschriften en het
bevorderen van het vreemdelingenverkeer.
Van Internet was toen nog geen sprake, maar we houden ons vandaag de dag nog steeds bezig met
het bevorderen van de belangen van Hemelum. Want Dorpsbelang is springlevend. Hieronder een
opsomming van de onderwerpen waar we ons mee bezighouden:
–

Dorpsbelang onderhoud contact met ambtenaren, de wethouder en de
dorpencoördinator over verkeersaangelegenheden, het openbaar vervoer, oud
papier, subsidies, bebording, etc.

–

We maken een dorpsplan. Hierin verwerken we de input die we gekregen hebben van
dorpsgenoten die ideeën hebben aangeleverd over de toekomst van ons dorp.

–

We faciliteren en beheren de website www.hemelum.nl

–

De 4-mei commissie van Dorpsbelang organiseert de jaarlijkse dodenherdenking.

–

We werken samen met De Begine aan een plan om het dorpshuis nog meer een plek te laten
zijn voor samenwerking en verbinding.

–

Dorpsbelang is het aanspreekpunt voor algemene voorzieningen en de leefbaarheid van het
dorp, zoals de bushaltes en -routes.

_

En verder (sport)activiteiten, de AED in het dorp, de nieuwjaarsbijeenkomst, etc.

In het voorjaar is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dan legt het bestuur uit wat ze gedaan
heeft en waar ze mee bezig is en hoort ze graag wat er leeft onder de dorpsgenoten.
We vinden het fijn als iedereen in Hemelum lid is van Dorpsbelang. Dat is helaas nog niet zo.

Ben je nog geen lid, maar wil je dat wel worden? Meld je dan aan per e-mail:
info@hemelum.nl De kosten bedragen € 6 per persoon per jaar.

4

Koffie in de Begine
(iedere 2de dinsdag van de maand)
van 10:00 tot 11:30 uur
Dinsdag 10 december 2019
Dinsdag 14 januari 2020
Dinsdag 11 februari 2020
Dinsdag 15 maart 2020
Dinsdag 14 april 2020
Yte yn de Begine
(iedere 3de dinsdag van de maand)
inloop vanaf 12:00 uur, eten om 12:30 uur
Dinsdag 17 december 2019
Dinsdag 21 januari 2020
Dinsdag 18 februari 2020
Dinsdag 17 maart 2020
Dinsdag 21 april 2020
Aanmelden uiterlijk vrijdag voor bovengenoemde data via telefoonnummer 06-48627537 € 8,00 p.p.
consumpties voor eigen rekening

Samen eten in de Gearte Bakhuizen.
(iedere 1de dinsdag van de maand)
inloop vanaf 12:00 uur, eten wordt geserveerd om 12:30 uur
Dinsdag 3 december 2019
Dinsdag 7 januari 2020
Dinsdag 4 februari 2020
Dinsdag 3 maart 2020
Dinsdag 7 april 2020
Aanmelden uiterlijk vrijdag voor bovengenoemde data bij Hinke Haarsma-Postma via telefoonnummer 0514581861 of mobiel 0615442351 kosten zijn € 8,00 p.p. consumpties voor eigen rekening

Goede doelenfeest Hemelum:
‘Go Ramon go’
Afgelopen juni was het groot feest op het sportveld van Hemelum. Het Goede doelenfeest
georganiseerd door Stichting Kabroemmm. Met als hoofdact geld inzamelen voor stichting Ramon.
Om zo veel mogelijk geld voor deze mooie stichting op te halen, waren diverse spellen en mooie
prijzen te verdienen. Zo kon meegedaan worden aan een (kinder)loterij, was er een grabbelton en
kon je ‘Gooien met geluk’. In totaal hebben is er samen met de gulle aanwezigen een bedrag van
€440,95 opgehaald. Een mooie manier om met elkaar een steentje bij te dragen! Stichting
Kabroemmm heeft besloten dit bedrag aan te vullen tot € 1.111,= Want Stichting Ramon staat ook
voor Kabroemmm op één!!!
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Beste doarpsbewenners,
Tige tank alle doarpsbewenners foar de
kontakten die wij altyd mei jim hiene.
It had ús goed dien.
We hawwe 53 moaie jierren mei elkoar hân, de
moaie oantinkens bewarje we.

Beste dorpsgenoten,
De dagen, weken, maanden vliegen voorbij en als
bestuur zitten we niet stil. We maken “kleine”
stappen met het doel dat het iets “groots” gaat
opleveren.
Dinershow
Als bestuur hebben we samen met Rob en
Christine de dinershow georganiseerd. Het was een
groot succes. Alle bestuursleden werden
voorgesteld en na een heerlijk diner was er ruimte
om kennis te maken, te dansen en gewoon samen
te zijn. Aan de reacties te horen was het een fijne
avond met een goede sfeer. Voor herhaling
vatbaar, werd er gezegd.
Vormgeven van ideeën
Als bestuur zullen we zeker zo nu en dan een
activiteit organiseren in het dorpshuis. Onze
voornaamste taak is besturen en zorgen dat “alles”
up to date is. We hopen dan ook dat u bij ons komt
als u een idee heeft, want dan kunnen we met
elkaar kijken hoe we het vorm kunnen geven.
Achter de schermen staan we in nauw contact met
de bestuursleden van Dorpsbelang. Ook zij zetten
in op saamhorigheid en we zijn aan het
onderzoeken waar en hoe we hierin kunnen
samenwerken.
Voor op de agenda
In uw agenda mag u zaterdag 11 januari alvast
noteren. Op die dag zal er vanaf 16:00 uur weer
een leuke activiteit zijn. Een tipje van de sluier…
live muziek – fingerfood – gezelligheid.

Groetnis,
M Posthuma-Wiersma
Talmapark 1 kamer 220
8561 DD Balk
Tel: 0514-608814

DATA KLAVERJASSEN 2020
10 januari
6 februari
6 maart
Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij
Cor en Wiepkje, telefoon: 581208

KERST SING-IN
Op dinsdag 17 december a.s. houden de Bakhúster
Heech Sjongers voor de derde keer een gezellige
meezing avond voor jong en oud. Vanaf half 8 's
avonds staat er in De Gearte een gratis kopje koffie
klaar, en om 8 uur starten we. We zingen diverse
kerstliederen voor u, maar de samenzang wordt
zeker niet vergeten!
Komt allen, want hoe meer mensen er mee zingen,
hoe gezelliger het wordt en hoe mooier het klinkt.
Zet de datum in uw agenda, dan maken we er
samen een fantastische avond van.
Graag tot ziens op 17 december !
De Bakhúster Heech Sjongers.

We hopen u allen te zien!
Hartelijke groet,
Het Beginebestuur
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ZADENBIBLIOTHEEK BALK
Dit voorjaar, april 2019, is de zadenbibliotheek (in
de bibliotheek van Balk) van start gegaan: gratis
zaden lenen en thuis zaaien.
Heel veel mensen hebben hier gebruik van
gemaakt.
We zijn blij met dit succes en als je zaden hebt
geleend, roepen we je NU op om te beginnen met
zaden winnen van de planten die uit die zaden
groeien. Met elkaar maken we dan voorraad voor
het nieuwe seizoen. En kunnen volgend jaar nog
meer mensen gebruik maken van de
zadenbibliotheek.
In de bibliotheek in Balk staat een houten bakje
waar je de gewonnen zaden in kunt leveren. Als je
iets inlevert zet dan ALSJEBLIEFT het soort zaad, de
plaats/ grondsoort waar de plant heeft gestaan en
het oogstjaar op de zak waarin de ingeleverde
zaden zitten. Als je dit er niet opzet, weten wij
soms niet welk zaad het is en vooral niet of het nog
kiemkrachtig is.
Alleen SAMEN kunnen we weer een mooie,
nieuwe voorraad voor 2020 maken.
Doe je mee?
Voor meer informatie over de activiteiten van de
zadenbibliotheek:
kijk op info@roeach.com

Seniorensport op maandagmorgen in de
Sândobbe Koudum
Op maandagmorgen sporten om 10:15 een aantal
senioren een uur met elkaar in sporthal De Sândobbe
in Koudum. Deze groep (in leeftijd variërend van begin
60 tot over de 80) staat onder leiding van Freddy
Haantjes van Haantjes Motus uit Harich.
Freddy laat de groep gevarieerd bewegen in sport en
spel, waarbij hij als bewegingsagoog, zo nodig grenzen
aangeeft.
De kosten bedragen € 17 per maand. In de
schoolvakanties is er geen sport.
Voor meer informatie en aanmelding: Freddy Haantjes:
info@haantjesmotus.nl tel 06 34 9079 66. Of Jaap
Bijker: jaap.bijker@gmail.com; tel 06 51 33 95 29 De
groep kan nog enkele deelnemers plaatsen.
Kom gerust een keertje op proef mee doen.

Beste dorpsgenoten,
Zo begon een paar maanden geleden een brief
gericht aan u, met een vraag om een bijdrage voor
het onderhoud van de kerk.
Het is bemoedigend om te zien dat zovele van u het
ook belangrijk vind, om het beeld bepalende
gebouw van Hemelum te onderhouden.
De afgelopen 3 maanden mocht er het mooie
bedrag van € 1.865,00 binnenkomen, waar we erg
blij mee zijn, en waar we u hartelijk voor willen
bedanken. We kunnen het geld goed gebruiken,
want zoals u kunt zien, staan er aan de achterkant
van de kerk steigers en zijn we met het
noodzakelijke onderhoud bezig.
Het is fijn om te weten dat voor velen de kerk bij
het dorp hoort. Binnenkort zal de kerk weer verlicht
worden, en genieten velen ook in het donker van
de verlichte kerk.

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft
het geweldige bedrag van € 477,81 opgebracht.
Ik wil de collectanten Sylvia, Rineke, Nynke en
Baukje hartelijk bedanken voor hun inzet. Zij
staan bijna elk jaar klaar voor het KWF. Super!
De laatste 3 jaar kom ik echter 1 of 2
collectanten te kort. Wil jij je volgend jaar
inzetten voor het KWF of heb je vragen over
collecteren? Meld je dan bij mij. De collecte is
volgend jaar van 30 augustus t/m 5 september.

Mogen we in de toekomst nog eens een beroep op
u doen ?
Namens de PKN Kerk Hemelum

Elske de Haan
Nicolaaswei 24
elske.de.haan@online.nl
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DE REKENHULP
Interview met Sytze de Boer

Hoe ben je hier in Hemelum terecht gekomen?
Wij wilden de stad uit, vanuit Delft naar het platteland, mijn wortels liggen in Gaast. Ik wilde wel naar
Friesland, maar het mocht ook Zuid-Limburg zijn. Mijn toenmalige echtgenote wilde graag naar
Friesland. Wij hadden hier gekeken naar een huis en het voelde meteen goed. Het is hier gezellig,
gemoedelijk en niet zo aangeharkt. En toen vonden we hier een huis.
Je bent “Rekenhulp”, wat is je arbeidsachtergrond?
Ik heb zo’n 30 jaar bij financieel-economische instellingen gewerkt, zoals de Nederlandsche Bank, het
Centraal Planbureau en het Ministerie van Financiën.
Wanneer is de Rekenhulp ontstaan?
In het begin was ik alleen in de weekenden in Hemelum en had door de week mijn baan in Den Haag.
Ik had nog tien jaar door kunnen werken, maar na drie jaar heen en weer reizen en meer dan 30 jaar
op kantoor had ik er genoeg van. Ik wilde meer buiten zijn. Ik heb toen uitgerekend of ik kon stoppen
met mijn fulltime baan. Dat rekenen vind ik leuk werk en ik bedacht mij dat wat ik voor mijzelf had
berekend, ik natuurlijk ook voor anderen zou kunnen doen.
Zo is vier jaar geleden “de Rekenhulp” ontstaan.
Wat bied je aan?
Ik adviseer mensen die eerder willen stoppen met werken, of minder willen werken. Ik geef aan hoe
zij dat kunnen financieren. Als mensen meer tijd willen, hebben zij soms minder te besteden, maar
krijgen misschien wel een veel zinvoller leven. De mogelijkheden reken ik dan voor mijn klanten uit,
natuurlijk is de keuze wat zij daar mee willen doen aan hen.
Verder kunnen mensen mij inhuren voor het uitvoeren van de jaarlijkse belastingaangifte of andere
boekhoudkundige werkzaamheden. En geef ik bijles in wiskunde. Ook voor boekhoudkundigadvies
kan men bij mij terecht.
Wat vind je aantrekkelijk aan je werk?
Ik vind het rekenen leuk, maar meer nog het contact met de klanten. Ik ben geïnteresseerd in hun
achtergrond en beweegredenen om hun leven te veranderen. En heb belangstelling voor wat zij gaan
doen als zij meer tijd hebben. Dit miste ik in mijn vorige banen, ik ben nu eigen baas, en kan mijn
eigen tijd indelen.
Heb je nog andere bezigheden?
Ja, ik breng de ochtendkranten rond en bezorg de post voor De Meren Post. En natuurlijk ben ik heel
blij met al mijn tijd die ik voor mijzelf kan besteden.
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Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?
Mijn bedrijf heeft een bescheiden omvang. Ik heb op de beurs “Genoeg” gestaan, voor mensen die
willen consuminderen en gauw “genoeg” hebben in dit leven. Misschien komen daar aanvragen uit
voort, ik heb een advertentie in de Muddejeyer en mond-op-mond reclame kan ook helpen. Ik ben
onafhankelijk en zie wel hoe het loopt.

****GEBOREN***
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MOAI PLAKJE
•
•
•
•

Jan Kuiper (64)
Woont samen met zijn vrouw Maaike
zo’n 40 jaar in Hemelum
Twee dochters, een zoon en 7
kleinkinderen
Favoriete plek: ’t Morrapaed, maar
eigenlijk is de hele omgeving van
Hemelum prachtig… en dat geldt ook
voor zijn eigen tuin (zie foto)

“Een paar dagen geleden werd me gevraagd
wat het mooiste plek is voor de rubriek Moai
Plakje. Dan denk je al vlug: ’t Morrapaed, met
zijn zonsopgang en -ondergang, de boten, de
wolken en ’s nachts het gepraat van de ganzen
en andere vogels.”
Op ’t Morrapaed is altijd wel wat te beleven,
winter en zomer, dag en nacht, zo vat Jan de
aantrekkingskracht van dit plekje mooi samen.
Het is geen toeval dat deze plek – opnieuw –
wordt genoemd in deze rubriek.
Maar… hoe langer Jan over de vraag nadacht,
hoe meer last hij kreeg van keuzestress. “Als je
er goed over nadenkt, dan is de hele omgeving
prachtig”, zegt hij.
“Maaike en ik fietsen en lopen heel wat af in
de buurt. Ga bijvoorbeeld richting Warns en
over de Zeedijk en Bakhuizen weer naar huis.
Of ga langs het Morrapaed en Poelspad over
Koudum, Molkwerum, Warns of Stavoren om.
Prachtig toch?”
Ook de andere kant op, in de richting van
Kolderwolde en Oudega kun je een mooi
rondje maken. “De Bokkelaan langs, even
genieten tussen de bossen, bij de camping de
Verborgen Hoek en dan weer terug over
Westerein, Harich en het Rijsterbos. Ook
heerlijk!”
En na het fietsen of wandelen is het altijd
weer fijn om thuis te komen. “Ik kan ook heel
erg genieten thuis, achter in de tuin. Nu het
winter is, ben ik er wat minder. Maar in de
zomer, met de bloemen, de rust en de
pakezeggers die in de tuin kunnen spelen.
Heerlijk. Alles mag, niets hoeft. En ik heb nu
de tijd.”

PEUTEROPVANG HEMELUM
Sinds een tijdje is er al geen opvang meer voor
de peuters uit ons dorp in de Begine.
De peuterspeelzaal Kiekeboe zoals die in het
verleden was opgericht, was inmiddels door
de nieuwe wet- en regelgeving al overgegaan
naar een stichting Kids First. Doordat het
aantal aanmeldingen niet voldoende was
heeft Kids First helaas besloten te stoppen
met de kinderopvang in Hemelum.
Gelukkig heeft basisschool De Barte de
handschoen opgepakt en kan er (bij
voldoende aanmelding) een peuteropvang
gerealiseerd worden! Het is de bedoeling om
na de kerstvakantie te starten.
Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud en bent u
geïnteresseerd?
Aanmelden kan via barte@nijegaast.nl, of
bijgaand inschrijfformulier.
Ook als uw kind jonger dan 2 jaar is kunt u
hem/haar alvast aanmelden. Zo kunnen wij
een goed beeld krijgen van de kinderen die in
de toekomst ook naar de peuteropvang willen
komen.

Inschrijfformulier peuteropvang in het gebouw van De Barte

Voorbehoud: de peuteropvang wordt jaarlijks gestart bij deelname van ten minste 5
kinderen.

Peuteropvang:
Leeftijd: 2-4 jaar
Dagdelen: Waarschijnlijk dinsdag en donderdag (alternatief is maandag en
woensdag) van 8.30-12.00/12.30 uur (gedurende 40 weken per schooljaar en buiten
de schoolvakanties)
Kosten: 8,47 per uur

Gegevens kind
Achternaam…………………………………………………..Voornaam……………………
…………..
Geboortedatum………………………………………………………………………………
……………….

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

Naam……………………………………………………………………………………………
…………………
Adres……………………………………………………………………………………………
………………….
Postcode+
woonplaats…………………………………………………………………………………….
Email……………………………………………………………………………………………
…………………..
Telefoonnummer………………………………………………………………………………
……………..

Verklaring
Ouder(s)/verzorger(s) verklaren hierbij dat hun kind zal deelnemen aan de
peuteropvang in het gebouw van NBBS de Barte.
Datum:
Handtekening:

Naam:
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HEEL HEMELUM REIST…

Op weg naar de Pacific, de grote oceaan,
hebben we een bezoek gebracht aan de
Tillamook Creamery, de kaasfabriek. Leuk voor
mij om te zien hoe de grote blokken
Cheddarkaas daar worden gemaakt. Natuurlijk
omdat wij hier in Hemelum ons bedrijf hebben
in de kaasverkoop. De kustlijn in Oregon is ook
erg groen en heuvelachtig. Enorme slierten
mos hangen bij de boomtakken neer in de
vochtige bossen. Doordat de kust gelijk
heuvelachtig is stijgt de vochtige lucht vanuit
de oceaan meteen omhoog, daarna valt het
dan als regen neer in het gebied achter de
kust.

Wat een belevenis!
Groot was mijn verbazing toen ik op mijn
verjaardag van Frans een ticket naar Portland,
Oregon, in Amerika kreeg.
Twee en een half jaar geleden heb ik een
cursus schoenen vilten gedaan in Nes aan de
Amstel, bij Amstelveen. Ik heb daar drie hele
gezellige dagen gehad, in het bijzonder met
Gillian Hewitt. Zij woonde toen in Hamburg,
maar korte tijd later zijn zij en haar man weer
naar Amerika verhuisd, waar ook hun
kinderen wonen. Gill en ik hadden contact op
Facebook en soms via email, maar we hadden
allebei niet verwacht dat wij elkaar weer snel
zouden ontmoeten.

In het weekend van 28 en 29 september zijn
we naar het Flock and Fiber Festival geweest.
Een festival waar van alles te beleven is op het
gebied van wol, schapen, geiten en konijnen.
Wij waren er vooral voor het wolfestijn. Op de
vrijdag voor het festival hebben wij onze vilten
creaties ingeleverd voor een beoordeling door
een deskundige jury. Het hele weekend
werden alle inzendingen getoond, er waren
verschillend categorieën, breien, haken, vilten
en spinnen. Gill en ik hadden diverse
inzendingen, en tot onze verbazing waren we
goed in de prijzen gevallen. Gill had twee
eerste prijzen en een tweede en ik had de
derde en de vierde prijs.

Daar stond ik dan op zaterdagavond 21
september op het vliegveld in Portland. Gill en
haar man John waren er om mij op te halen.
Vanaf de eerste tot en met de laatste minuut
hebben wij een geweldige tijdgehad. Ik heb
twee weken bij hen thuis gelogeerd.
Portland is een stad aan de westkust van
Amerika. Het ligt 70 km vanaf de grote oceaan
en aan de oostkant is op 70 km een grote
stratovulkaan, van 3500 meter hoog: Mount
Hood. Deze berg is vanuit de stad te zien met
helder weer. We hebben twee keer een lange
dagtocht gemaakt, naar de berg en naar de
kust.

In de dagen dat we niet op pad waren hebben
we ons creatief bezig gehouden. We hebben
zijde beschilderd in het atelier van Gill. Na een
bezoek aan een dahliakwekerij, waren we
helemaal weg van deze bloemen, dus
moesten we proberen deze na te maken in vilt
wol. Ook dat is aardig gelukt.

Op weg naar Mount Hood hebben we diverse
uitkijkpunten bezocht. We reden langs de
rivier Columbia, met aan de ene kant de staat
Oregon en aan de andere kant de staat
Washington. Het is een enorm groen gebied,
met vele bossen, watervallen, heuvels en
bergen. Het was voor mij erg leuk om een
bezoek te brengen aan Trillium Lake, een
meer vlakbij Mount Hood. Ik had namelijk
thuis een foto daarvan gevonden op het
internet en aan de hand daarvan had ik een
vest gevilt. Een hele belevenis om daar dan te
staan en het geluk te hebben dat het prachtig
weer is, waardoor de berg weerspiegelt in het
water.

Ik heb genoten en zou graag nog een keer
terug gaan, maar het zou ook leuk zijn als Gill
een keer bij ons op bezoek kan komen. Tot die
tijd geniet ik na van alle mooie indrukken.
Erica Monkelbaan-Bellinga
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Uitstapje Zonnebloem
Donderdag 21 november en een waterig zonnetje doet zijn best om door het wolkendek te breken.
Een mooie middag voor een uitstapje met de Zonnebloem. Twee auto’s zijn genoeg om het
Hemelummer groepje naar Lemmer te rijden. We bezoeken Tuincentrum Gernell, dat zijn winkelruimte
voor de gelegenheid heeft ingericht als kerstmarkt. Er is genoeg te zien en we hebben een dik uur nodig om het
allemaal eens goed te bekijken.
Dan laden we weer in en rijden naar bakkerij Breimer.
Kopje koffie, taartje erbij, wat kan ons gebeuren.
Om goed half vijf zijn we weer thuis. Leuk?
Jazeker en tot de volgende keer maar weer!
N.B.: Deze uitstapjes worden mede mogelijk gemaakt door de
opbrengst van de verkochte Zonnebloemlootjes. Hemelummers, bedankt!
De uitslag van de Zonnebloem loterij staat hiernaast afgebeeld, kijk even goed of u een prijs gewonnen
heeft.

Gezellige middag in Bakhuizen
Op woensdagmiddag 16 oktober jl. was er een
gezellige middag van de Zonnebloem in de Gearte
in Bakhuizen. Ruim 95 personen uit de regio Koudum,
Hemelum en Bakhuizen waren aanwezig
om te luisteren naar een optreden van Griet Wiersma.
Lekker meezingen met de bekende liedjes van Griet en
lachen om haar sketch van de schoonmaakster.
In de pauze een verloting, onder het genot
van een hapje en een drankje. Een ontspannen middag!

Jubilaris
Tot slot nog aandacht voor mevrouw J. Agricola-v.d. Hoff,
uit Bakhuizen. Zij heeft na 25 jaar afscheid genomen
als vrijwilliger van de Zonnebloem, afdeling Bakhuizen-Hemelum-Koudum.
Wij bedanken haar voor haar inzet deze vele jaren!
Vanuit het Nationaal Bureau van de Vereniging De Zonnebloem in Breda,
ontving zij een gouden insigne en een oorkonde.
Deze werd uitgereikt door bestuursleden van ons Regio Bestuur.
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NIEUWE SPONSOR ST NOK/Bakhuizen JO13-1
SCHOTANUS BETONAFWERKING/BETONBOUW HEMELUM

achterste rij v.l.n.r. : Lieuwe Stegenga (leider), Frans Pieter Deinum(leider), Harm Bijlsma(leider), en Gerben
Schotanus(sponsor). Middelste rij v.l.n.r. : Thijs Bouma, Douwe Hoekstra, Maaike Reitsma, Tijn van Bommel,
Benthe Wierda, Remco v/d Berg, Joran Hendriks, Roan de Vries. Voorste rij v.l.n.r. : Atte Stegenga, Sven Janno
Bijlsma, Dytmar Smink, Sven Bergsma, Mick Schouten, Julian Bosma, Nick v/d Weij

NIEUWE SPONSOR voor DAMES 1 van V.V. Bakhuizen
JELLESMABOUW EN CONSTRUCTIE ADVIESBUREAU DE MAREN HEMELUM

V.l.n.r. bovenste rij : Femke Bajema, Tessa Sirag, Dagmar Slump, Sterre Noa van der Werf en Sippie Dijkstra.
V.l.n.r. Middelste rij : Jelle en Geeske Jellesma (Sponsoren), Marlies van der Pol, Jildou Bajema, Kim Risselada,
Sietske Jagersma, Karin Boltjes, Renske Duindam en Danny Vogelzang (Trainer/Leider).
V.l.n.r. onderste rij : Monique Bijsterbosch, Paula Mous, Nynke Bijsterbosch, Kelly Snoodijk en Kim van der
Kooi.
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(een samenwerking tussen de kerken van Bakhuizen en Hemelum)

presenteert:

De pleats fan ús bern.

zaterdag 21 december 2019
19.00 uur in en om de kerk hemelum
(m.m.v. dirk coenen organist en
de basisscholen bakhuizen en hemelum)
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Buurtbus 103 bestaat 40 jaar.
Sinds 1 oktober 1979 rijdt buurtbus 103 6 dagen in de week de route van It Flinkeboskje, via
Hemelum, Bakhuizen, Mirns, Laaxum en Warns naar het station Stavoren. De bus wordt gereden
door vrijwilligers en ter beschikking gesteld door de busonderneming die het busvervoer in de
provincie verzorgt. Aanvankelijk was dat de FRAM, daarna Noordnet, Connexion en nu is dat Arriva.
In de zomer van 2011 werd, als test, een alternatieve route uitgeprobeerd; een route die het station
Koudum-Molkwerum aan deed. Omdat daarvan te weinig gebruik werd gemaakt, werd dit station
niet vast in de route opgenomen.
De bus rijdt 6 dagen in de week; niet op zondag of tijdens officiële feestdagen. Het aantal passagiers
varieert. Dit is afhankelijk van de aansluiting van onze bus in dat jaar op het andere openbaar
vervoer: de regionale bussen op It Flinkeboskje of de trein in Stavoren. In sommige jaren liep het
aantal op tot 22.000 per jaar. In de afgelopen 40 jaar werden circa 5,1 miljoen km afgelegd.
De groep vrijwilligers, die de bus rijdt, varieert in aantal tussen de 30
en 40. Een vaste kern rijdt elke week een vaste rit, de overige
chauffeurs vallen in wanneer een vaste chauffeur niet beschikbaar is.
Om verzekeringstechnische redenen moeten chauffeurs stoppen met
het rijden op de bus wanneer zij de leeftijd van 75 hebben bereikt. De
buurtbus is ondergebracht in een stichting die verantwoordelijk is
voor de dagelijkse gang van zaken en het verkrijgen van de financiële
middelen om de bus rijdende te houden. Dankzij de subsidie van de
Provincie Friesland kan de buurtbus blijven rijden.
Tijdens het jubileumfeest op 18 oktober jl. werd mw. Sippie de Roos
uit Warns bijzonder in het zonnetje gezet. Zij heeft de gehele 40 als
vaste of inval chauffeur op de buurtbus gereden. Vanwege haar
leeftijd moet zij als chauffeur stoppen; zij blijft de buurtbus wel
behouden als bestuurslid van de Stichting.
Het meeste wordt van de buurtbus gebruik gemaakt door scholieren
die – meestal – voor het voortgezet onderwijs naar het Station in Stavoren gebracht willen worden
en aan het eind van de dag weer naar huis. Daarnaast is er een groep ouderen die van de bus gebruik
maakt voor het doen van boodschappen in een ander dorp of stad. Verder zijn er veel toeristen die in
de zomer in de bus stappen om een begin- en/of eindpunt van een wandeling te bereiken. Uniek is,
dat er langs de routes wel haltes staan, maar dat passagiers langs de route opgepikt of afgezet
worden waar zij willen.
De buurtbus is altijd op zoek naar nieuwe chauffeurs, mensen jonger dan 75 jaar met een B-rijbewijs
zijn altijd welkom. Na aanmelding via www.buurtbuszwf.nl volgt er nog een gratis medische keuring.
Ook kunt u op deze website alle verdere informatie vinden over tijden ed.
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Klusbedrijf G. Wielinga
Hét adres voor al uw :
Binnen/buitenschilderwerk
Timmerwerk
Glaszetten
Diverse andere werkzaamheden
Bel ons voor informatie en mogelijkheden:

0514-681600
Klusbedrijf G. Wielinga, Meerweg 13,
8561 AV, Balk
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GERRIT WIJBENGA
Bedrijfs & Garage deuren

De nipkeet
* Verkoop
* Onderhoud
* Reparatie

NIJBUORREN 6
8584vm hEMELUM
06 28684046
facebook.com/
knipkeet

Sijbren Sytsmastraat 2
8584 VE HEMELUM
Tel. 0514 – 582307
06-53704179

instagram.com/
deknipkeet

DE REKENHULP
Kan ik stoppen met
werken?
Kan ik minder werken?
Hoe zit het met mijn
pensioen?
Zal ik mijn hypotheek
aanpassen?
Hoe vul ik mijn
belastingaangifte in?
Zal ik een eigen bedrijf
beginnen?
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www.tijdofgeld.nl
Voor hulp bij uw
financiële vragen:
Sytze de Boer
Hegewei 28
8584 VK HEMELUM
Tel: 06-13589583
email:info@tijdofgeld.nl

Kinderpagina
TEKEN/KLEUR
WEDSTRIJD
voor alle kinderen

thema:

Winter
inleveren: uiterlijk 6 januari
bij ‘t Leantsje 18
voorzien van:
naam, leeftijd, telefoon nr
er zijn leuke prijsjes te
winnen
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Goede Voornemens van de Mantelzorger
Wie structureel voor een ander zorgt heeft misschien aan het eind
van 2019 gedacht: volgend jaar ga ik het anders doen!
Ik ga…
•
•
•
•
•
•
•
•

meer tijd voor mezelf nemen
voor minder stress zorgen
duidelijker mijn grenzen aan geven
meer leuke dingen doen
meer ontspannen/beter slapen
soms de boel de boel laten zijn
meer om hulp vragen
vriendelijker naar mijn omgeving zijn

Misschien herkent u iets uit het bovenstaande lijstje, maar wat is er nog over van deze goede
voornemens? Is het u gelukt ze waar te maken?
Nu het jaar alweer een paar weken oud is merkt u misschien dat het niet meevalt om deze goede
voornemens in prakrijk te brengen. Het leven gaat gewoon door, met alle werkzaamheden en
zorgtaken. Er moeten boodschappen gedaan worden, een bezoek aan de huisarts moet worden
gepland en het uurtje sporten per week wilt u natuurlijk niet overslaan. Voordat u het weet loopt
alles weer op de automatische piloot en raken de goede voornemens snel op de achtergrond.
Misschien komt er zelfs nog een licht schuldgevoel bij, omdat het wéér niet is gelukt om het anders
te doen. Maar een druk leven op de automatische piloot kan voor overbelasting zorgen. Bij
overbelasting raakt de balans tussen rust nemen en actief zijn verstoord. Het zou bijvoorbeeld
kunnen dat u slecht slaapt of sneller geïrriteerd bent. Misschien voelt u zich eigenlijk altijd moe, maar
kunt u er niet aan toegeven. Een gevolg hiervan zou kunnen zijn, dat u zelf klachten krijgt en de
zorgtaken u steeds zwaarder vallen.
Om het toch mogelijk te maken om goed voor uzelf te zorgen, kan een steuntje in de rug behulpzaam
zijn. Zo kunt u ook in de toekomst op een gezonde, plezierige wijze voor een ander blijven zorgen en
zelf weer meer van het leven genieten.
De gemeente is bekend met de noden van mantelzorgers en wil u dat steuntje in de rug graag
bieden. Daarom levert zij een financiële bijdrage aan de training “Rust en Balans voor
Mantelzorgers”. Deze training is ervoor bedoeld om beter met stress te leren om te gaan. U krijgt
oefeningen aangereikt die u helpen uw eigen grens te leren kennen en te respecteren. U leert met
andere ogen naar de dagelijkse situatie te kijken, waardoor u oplossingen kunt bedenken waar u
eerder nooit aan heeft gedacht. Ook creëert u rust en ruimte in uw leven om weer op adem te
komen.
Tijdens de training, die acht weken duurt, krijgt u oefenmateriaal mee naar huis om het geleerde in
het dagelijks leven toe te passen. Het gaat er immers om dat u de zorgsituatie zo inricht dat het weer
leefbaar, behapbaar en plezierig is.
Misschien denkt u nu: hoe kan ik nou aan zo’n training deelnemen? Ik heb het al zo druk! Neem dan
tóch contact op. In samenwerking met de Stipepunten kunnen wij naar een oplossing zoeken.
De training voor mantelzorgers start op 28 februari in IJlst.
De eigen bijdrage is € 50,00 voor de hele training, inclusief oefenmateriaal.
Aan de training gaat een vrijblijvend kennismakingsgesprek vooraf.
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De training wordt gegeven door Beate Mönch. Zij is opgeleid aan het Instituut voor Mindfulness en is
professioneel MBSR*-trainer.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Beate via 06 22542143, stuur een mail naar
deopenblik@gmail.com of kijk op de website www.deopenblik.com
*Mindfulness Based Stress Reduction

Reuma Nederland zoekt nog 2 collectanten in Hemelum
In de week van 16 tot en met 21 maart 2020 is weer de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland
(voorheen het Reumafonds). Ook dit jaar zetten duizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om
door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. We zoeken nog 2 vrijwilligers in
Hemelum. De eerste voor de straten Abt Aggawei en Nicolaaswei. De tweede voor de Yde B
Yntemastrjitte en de Sybren Sytsmastrjitte. Kunnen we ook op uw steun rekenen? Door te
collecteren helpt u mee om geld voor reumaonderzoek op te halen. Want alle kleine beetjes helpen!
Geld voor reumaonderzoek hard nodig
Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. Daarmee
is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op
school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en gewrichten die
moeilijk bewegen. Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland
nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Nog meer wetenschappelijk
onderzoek is nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek
geeft ReumaNederland ook voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op
voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg.
Helpt u mee?
U kunt zich opgeven via reumanederland.nl/werving-vrijwilligers. Bel voor meer informatie met Betty
Kelderhuis (Bakhuizen) op 06-15 411 643 of met ReumaNederland in Amsterdam op 020-5896471.
U kunt ook een mail sturen aan: vrijwilligers@Reumanederland.nl

Gezocht:
Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân is druk bezig met de voorbereidingen van een interessante
tentoonstelling in het museum
Mar en Klif te Oudemirdum.
Het thema luidt:
75 jaar Bevrijding.
We zoeken materiaal dat echt in Gaasterland is gebruikt tijdens de tweede wereldoorlog:
voorwerpen, verhalen maar ook foto’s zijn van harte welkom!
We willen uw materiaal tentoonstellen van 17 april t/m 1 september 2020.
U kunt ons bereiken via dit mailadres: stichtinghwg@gmail.com of telefonisch: 0649742372
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Kloostertuin Hemelum

anno december 2019

“Dwars door al het struikgewas, zien wij al hoe het wordt en het hier ooit
was…”
Beste allemaal,
Hij staat! Met dank aan de restgelden van het Ondernemersfonds
Súdwest-Fryslân, heeft de werkschuur heeft zijn plaats gevonden. De
Kloostertuin is “bijna” af! De pergola´s staan prachtig in het achterste
gedeelte. De aanschaf is mede mogelijk gemaakt door donateurs vanuit
ons dorp en Peter Kerkstra heeft ze met zorg geplaatst.
En toen… op een mooie zaterdag… kregen we een bijzondere verrassing. Op de telefoon kwam het
volgende bericht binnen:
“Ik ben ‘puntje-puntje’ van de ‘puntje-puntje’. Onlangs heb ik mijn verjaardag gevierd
en aan de genodigden gevraagd of ze - áls ze iets zouden willen geven - aan een
bijdrage voor de Kloostertuin wilden denken. Nu is er 500 euro gegeven en die wil ik
bij jullie brengen. Ik hoor wel wanneer dit kan.”
Volledig verrast en blij hebben we het bedrag in ontvangst genomen. We hebben er
een informatiebord, een krijtbord en een waterton voor aangeschaft. Met grote dank aan de
(anonieme) gulle gever(s)!
Momenteel hebben we een openstaande vacature
Van de enthousiaste groep tuinierders die vorig jaar van start is gegaan, hebben er helaas een aantal
vanwege lichamelijke tegenslag de schoffel en de hark aan de kant moeten leggen. Deze mensen
hebben een waardevolle bijdrage geleverd bij het ontwerp en de aanleg en we missen ze enorm...
De vraag is nu hoe we als dorp de Kloostertuin van Hemelum bij kunnen houden op een manier die
voor iedereen behapbaar en leuk is? We hebben de gemeente gevraagd om de paden voor ons te
gaan onderhouden. Ook hebben we het idee om de tuin op te delen in kleinere hoekjes die
‘geadopteerd’ kunnen worden. Dus…
Bent u/ben jij diegene die de mogelijkheid heeft om een klein hoekje van de tuin bij te houden? Dan
zijn we op zoek naar u/jou. We doen graag een beroep op iedereen die eens een half uurtje wil
komen. Bel ons op 06 22318284 of stuur een mailtje naar kloostertuin@hemelum.nl.
Met een vrolijke tuingroet,
Coby, Dorien, Ilse en Ester
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Joke Mast kampioen
Hemelumer biljarttoernooi
2019
Begin november werd weer het
jaarlijkse Hemelumer biljarttoernooi
gehouden. Inmiddels voor de 18e keer.
Hemelum is een echt biljartdorp. Er
zijn actieve 3 biljartclubs en elke jaar is
de animo voor het toernooi groot.
Daarnaast mag de organisatie elk jaar
een beroep doen op sponsoring van de
lokale ondernemers. Dit jaar waren er
weer meer deelnemers (52).
In dorpshuis 'de Begine' stonden 3
biljarts opgesteld . De biljarters waren,
afhankelijk van hun kunnen, verdeeld
over 3 klassen. Elke klasse had hun
eigen poules. De voorrondes waren
maandagavond t/m vrijdagavond. De
halve- en finales werden zaterdag
gespeeld. Het was in elke klasse
spannend. Eén carambole was vaak het
verschil tussen doorgaan naar de
volgende ronde of einde van het
toernooi.
Zaterdagavond
begon
met
de
verloting. Vele leuke prijzen werden
verdeeld. Hierna werden de finales
gespeeld en konden de prijzen
verdeeld worden. Alle winnaars kregen
een unieke glazen staander als prijs,
met daarnaast een vleespakket van de
Hemelumer Hoeve voor de nrs 1. De
wisselprijs voor de best presterende
Foto Lonneke Stulen
Hemelumer ging dit jaar naar Joke Mast.
Speciale vermelding hierbij is, is dat Joke 87 lentes jong is! Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig
nagezeten en konden we oa. weer genieten van Rob's heerlijke gehaktballen.
Al met al kunnen we terug kijken op een super geslaagd en gezellig toernooi in 'de Begine'. Iedereen
bedankt voor het komen kijken en bedankt voor de gezelligheid en graag willen we alle sponsers nog
een keer bedanken zonder hun was het niet mogelijk geweest!! En de Begine ook bedankt namens
de organisatie!
De uitslag:
Top-klasse: 1) Luutzen Nardema - Bolsward 2) Marten de Vreeze - Bakhuizen 3) Jean Paul van
Eendenburg - Amsterdam 4) Jan Feike Valk - Warns.
A-klasse: 1) Joke Mast 2) Jelle Jellesma 3) Minne Andela - Oudemirdum 4) Douwe Beuckens Woudsend.
B-klasse: 1) Rob Driest 2) Don Foppe Haarsma - Kolderwolde 3) Lourens de Vries - Koudum 4) Benny
Zeldenrust
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Yoga in Hemelum

gratis

es

proefl

Meld je aan voor een proefle
s, er is geen yoga
ervaring nodig om mee te kun
nen doen.

plussers) op
Hatha yogales (ook voor 60nm
l Alig ent Yoga lessen
donderdagochtend. Critica
dagochtend.
op dinsdagavond en donder

Ga naar www.yogamettille.n
l voor informatie
over lesrooster, tarieven en
leslocatie.
yogamettille@gmail.com 0655885264

VAN STROE
Textielbedrukking
Voor al uw borduurwerk en bedrukking van
o.a. t-shirts, bodywarmers en
bedrijfskleding.
belettering visitekaartjes, internetplaats
computers reparatie en onderhoud
v anaf m aar t tot ei nd juni volop
tuin plan ten

De leukste zeil- en surfschool
van Nederland

Zaterdags gesloten

Zeil en surfles voor alle lee ftijden!
Zeilschool De Morra
Buorren 31
8584 VC HEMELUM
0514-581666
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contact@morra.nl/www.zeilschooldemorra.
nl

Zondags open
Hegewei 25
8584 VK HEMELUM
tel. 0514-581714
mobiel: 06-25591739
info@vanstroe.nl
www.vanstroe.nl

“Kijk eens naar beneden….de wereld ligt aan je voeten”
Mijn naam is Ester van der Wal- de Boer. Sinds 2016 ben ik
erkend en gediplomeerd medisch pedicure.
In mijn praktijk te Hemelum is jong en oud van harte
welkom voor het laten verzorgen en behandelen van veel
voorkomende voet- en teennagelproblemen.
Wanneer breng je een bezoek aan de pedicure?
• Voor ontspanning- en verzorging
• Ter voorkoming van voetproblemen
• Het behandelen van voetproblemen zoals:
verdikte nagels, traumanagels, nagelreparatie,
ingroeiende nagels, eelt, likdoorns, wratten, etc.

•
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Op doorverwijzing van de huisarts
Pedicurepraktijk Ester
Hegewei 22, 8584 VJ Hemelum
Voor informatie en het maken van een
afspraak, belt u: 06-21686551
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NIEUWS UIT HET KLOOSTER
In een terugblik op
het jaar 2019 kijken
we vaak naar wat
het nieuwe jaar
heeft
gebracht.
Voor ons dorp is het
naast vele andere
dingen dat we een
straatnaam
rijker
zijn geworden: de
Odulphuswei.
De
nieuwe rondweg die
afgelopen
jaar
gereed
kwam
draagt nu deze naam. De Hegewei is nu
ontlast en een snellere verbinding voor
doorgaand verkeer naar Warns en Stavoren is
nu gerealiseerd. Voor sommigen misschien is
de naam Odulphus een bekende klank voor
anderen minder bekend.
Wie was die
Odulphus en waarom heet de weg nu naar
hem? En waarom heeft de Wurkgroep
Odulphus dit initiatief genomen? De weg is
naar Odulphus vernoemd omdat het leidt naar
het terrein van archeologisch onderzoek dat in
2017 werd gedaan aan De Klaster. Daar zijn
restanten van het oude klooster van Hemelum
gevonden. Tot aan 1580 heette dat klooster
de St.
Odulphusabdij van Staveren te
Hemelum. Bij een besluit van B&W op 29
augustus 2019 werd het voorstel van de
Wurkgroep Odulphus voor de nieuwe naam
voor de rondweg (in overleg met
Dorpsbelangen) aangenomen.
Zoals ook wel eerder op deze pagina
beschreven leefde de Heilige Odulphus, naar
wie dus de weg is genoemd, in de 8e en 9e
eeuw. Uit het Vita Sancta Odulphi, d.i. de
levensbeschrijving van de heilige Odulphus,
weten we dat hij een monnik was uit Brabant
en studeerde aan de destijds enige hogere
onderwijsinstelling, de kloosterschool in de
stad Utrecht. Odulphus werd daar tot priester
gewijd en rond 830 in het hoogste kerkelijke
bestuursorgaan – het zgn. kapittel - van het
bisdom Utrecht opgenomen. Hij is vooral
actief geweest in het zuidwesten van Fryslân,
waar toen de belangrijkste havenstad van de
noordelijke Nederlanden lag, Stavoren.
Odulphus heeft geruime tijd in Stavoren
gewerkt, om op oudere leeftijd terug te keren

naar Utrecht. Ruim tweehonderd jaar na het
vruchtbare werk van Odulphus werd in 1132
de nieuwe abdij van Stavoren – tevens het
oudste klooster van Noord-Nederland – naar
hem de St. Odulphusabdij genoemd. De abdij
heeft tot het begin van de 15e eeuw in
Stavoren gestaan en werd gedurende de 15e
eeuw overgebracht naar Hemelum, waar het
tot aan het eind van de 16e eeuw heeft
voortbestaan.
De Heilige Frederik van Utrecht, Friese
bisschop van Utrecht, stuurde omstreeks 830
Odulphus naar Stavoren
Hoe kwam deze Brabander nu in Friesland
terecht. Omdat Odulphus deel uitmaakte van
het bestuur van het bisdom Utrecht kwam hij
regelmatig in contact met de Utrechtse
bisschop. Dat was in die tijd bisschop Frederik,
die zelf afkomstig was uit een Fries adellijk
geslacht uit de omgeving van Sexbierum. Hij
wordt
daarom ook wel eens vermeld als
Frederik van Adeelen, een geslacht dat in die
omgeving landgoed bezat. Deze Friese
bisschop stuurde nu Odulphus in het begin
van de 9e eeuw naar Stavoren. Wie was nu
deze bisschop Frederik van Utrecht? In het
heiligenleven van deze Heilige Bisschop
Frederik van Utrecht, de zgn. Passio Frederici
uit de 11e eeuw, komt het volgende verhaal
naar voren.
Frederik was een serieuze leerling en vestigde
de aandacht op zich door een heilige
levenswijze. Bisschop Rixfried had hem al eens
toevertrouwd dat hij hem het liefste als zijn
opvolger zag. Toen bisschop Rixfried overleed
in 826, was juist keizer Lodewijk de Vrome in
het land. Alle geestelijken wezen naar Frederik
als de meest geschikte kandidaat om bisschop
te worden. De keizer had veel over Frederik
gehoord en stemde er van harte mee in.
Lodewijk liet zelfs een luxueus banket
aanrichten. Aan tafel bracht de keizer zelf een
paar misstanden ter sprake die er bij de
bewoners van het Zeeuwse eiland Walcheren
heersten. Hij drong er bij de nieuwe bisschop
Frederik op aan hen desnoods met geweld in
te peperen dat ze niet mochten trouwen met
naaste bloedverwanten. De bijbel verbood het
immers. Frederik antwoordde: "Majesteit, als
u een vis eet, begint u dan bij de kop of bij de
staart?" Verbaasd antwoordde Lodewijk: "Bij
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de kop natuurlijk, daar zit immers het meeste
merg." "Heel juist, zei de nieuwe bisschop, en
daarom begin ik ook bij de kop, dus bij uzelf.
Want u maakt u zelf schuldig aan
bloedschande met vrouwe Judith. Zij is immers
een bloedverwante van u!" De keizer had deze
reactie niet verwacht en mompelde
bedremmeld dat hij er werk van zou maken.
Frederik vertrok met een aantal priesters naar
Walcheren. Met veel moeite wist hij de
mensen ervan te overtuigen dat huwelijken
binnen de familie tegen Gods wil indruisten, en
dat de bedrijvers ervan riskeerden door God
streng gestraft te worden. De situatie
verbeterde. Maar niet bij de keizer. Bij hem
was de toezegging om iets aan zijn huwelijk te
doen, een loze belofte gebleken. Toen Frederik
hem daar bij een banket op aansprak, zon
vrouwe Judith op wraak. Ze huurde twee
moordenaars in. Toen zij de kerk betraden,
was het Frederik onmiddellijk duidelijk wat ze
van plan waren. Hij stond juist op het punt om
de Heilige Liturgie op te dragen. Hij vluchtte
niet, maar stuurde zijn assistent weg. Deze
verborg zich achter het altaar. Vandaar was hij
er getuige van hoe er twee dolken werden
gestoten in het lichaam van zijn bisschop.
Frederik zakte ineen, drukte zijn wonden dicht
zo goed en zo kwaad als dat ging, en bezwoer
zijn moordenaars een veilig heenkomen te
zoeken. Vervolgens sleepte hij zich naar het
graf dat hij tevoren voor zich had laten maken.
Hij strekte zich er in uit en blies zijn laatste
adem uit. Wat een hemelse geur verspreidde
in het kerkgebouw.

van de H. Odulphus op 12 juni, een bedevaart
per boot van Stavoren via Hemelum naar
Bakhuizen. Het eiland Urk en enkele plaatsen
in West-Friesland (Wervershoof, Oostwoud,
Hoogkarspel en Zwaag en anderen)
behoorden in de middeleeuwen tot het bezit
van de St. Odulphusabdij). Op Urk is nabij het
raadhuis een steen te zien die naar deze band
met St. Odulphus verwijst.
Onze kloostercertificatenactie
De certificatenactie loopt gestaag verder. Er
zijn inmiddels ruim 400 certificaten verkocht.
Maar we zijn er nog niet. Misschien dat we
ook in ons eigen dorp nog wat reacties en
vooral kopers van certificaten mogen
tegemoet zien. Informatie treft u aan op onze
site
www.kloosterhemelum.nl/certificatenactie.
Veel dank bij voorbaat!
De oude kalender
Vooruitblikkend wachten ons weer een reeks
feestdagen. In veel orthodoxe kerken wordt
voor de feestdagen de zogenaamde Juliaanse
of oude kalender gevolgd. Deze kalender is de
oorspronkelijke kalender die in het Romeinse
Rijk werd gehanteerd ten tijde van Christus
geboorte nu 2019 jaar gelden. De kalender
was ingesteld door keizer Julius Caesar en is
naar hem de Juliaanse kalender genoemd. We
vieren het orthodoxe kerstfeest dan ook op 7
januari 2020. Ingewikkeld, dat wel. In het
oude middeleeuwse Hemelumer klooster
werden de kerkelijke feesten ook volgens de
oude Juliaanse kalender gevierd; die traditie
zetten we nu in ieder geval hier in ons klooster
voort.
Kloosterdiensten
Dagelijkse diensten 6.30 u. en 17.00 u. (niet
op
zaterdagavond/zondagochtend).
Elke
donderdagavond in aansluiting op de
dagelijkse Vesper om 18.00 u. Akathist ter ere
van de H. Nicolaas.
Voor meer informatie:
www.kloosterhemelum.nl
Prettige Feestdagen en Folle lok en seine yn it
nije jier!!! de vaders Onufry en Jewsewy en
mede namens alle bezoekers van onze
kloosterdiensten

Wat vinden we nog meer in onze omgeving
dat verwijst naar de HH. Odulphus en
Frederik
In Sloten is de roomskatholieke kerk
vernoemd naar deze heilige bisschop Frederik
van Utrecht. Er is zelfs een oud-katholieke
kerk in Leiden die vernoemd is naar het
heiligenpaar de HH. Frederik en Odulphus.
Verder zijn er de Odulphusstraten in
Bakhuizen en Stavoren. En ook een
Odulphushoeve nabij Bakhuizen. Sinds kort is
er zowaar een Odulphuspad. En nu ook een
cultuur-historische route die langs plaatsen
gaat die op de een of andere manier
verbonden zijn met de voormalige St.
Odulphusabdij. Jaarlijks houdt het Russisch
Orthodox klooster te Hemelum op de feestdag
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KERKDIENSTEN EN ACTIVITEITEN IN DE NICOLAASKERK.
Zondag 1 december: Pastor. R. Pasterkamp. 1e Advent zondag.
Zondag 8 december: Ds.O.C. Kerssen, Sloten. Heilig Avondmaal 2e Advent zondag.
Zondag 15 december: Dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum. 3e Advent zondag.
Zondag 22 december : Ds.W. Hordijk, s’ Gravendeel. 4e Advent zondag.
24 december: KERSTNACHTDIENST 21.30 uur. Pastor. R.Pasterkamp.
25 december: 1e Kerstdag. Pastor. R. Pasterkamp.
Zondag 29 december: Pastor.R.Pasterkamp.
31 december: Dhr.P.Speelman, Folsgare. Oudejaarsdienst.
2020
Zondag 5 Januari: Pastor.R.Pasterkamp aanvang 10.00 Inloop en koffie 9.30.
Zondag 12 januari: Dhr.P. Luhoff, Sneek.
Zondag 19 januari: Pastor.R.Pasterkamp.
Zondag 26 januari: Dhr. W.Voogd, Rouveen.
Zondag 2 februari: Ds. W.Kok, Creil-Espel.
Zondag 9 februari: Pastor.R.Pasterkamp. Heilig Avondmaal.
Zondag 16 februari: Dhr.P. Speelman, Folsgare.
Zondag 23 februari: Ds.J.Kamerling, Franeker.
19.30 uur ZANGDIENST.
Zondag 1 maart: Dhr. T.van der Meulen, Tytstjerk.
Zondag 8 maart: Ds.J.Bakker, Stiens.
Zondag 15 maart: Pastor. R.Pasterkamp, Bidzondag voor gewas en arbeid.
Zondag 22 maart: Dhr.B.Fluit, Lunteren.
Zondag 29 maart: Pastor.R.Pasterkamp.
Zondag 5 April: Dhr. H.Kamphuis, Emmeloord.
9 april: Pastor. R.Pasterkamp. Witte Donderdag Pesach Viering.
10 april: Dhr. H.Giliam, Pingjum. Goede Vrijdag.
Zondag 12 april: Pastor.R.Pasterkamp. 1e Paasdag.
Zondag 19 april: Ds.W.Kok, Creil- Espel.
Zondag 26 april: Dhr. H.Wiersma, Scharnegoutum.
19.30 uur. Zangdienst.

Diabetes, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht,
ondergewicht. Ouderen, volwassen en kinderen. De diëtist
van Dieetstyle begeleidt u naar een passende leefstijl binnen
uw mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op onze website
www.dieetstyle.nl.

Wat is uw (Di)eetstyle?
Dieetstyle
Annieke Boersma, diëtist
Bakhuizen, Koudum, Workum en Sneek (Antonius Ziekenhuis)
annieke@dieetstyle.nl
06 837 08 967

Tandartspraktijk Koudum
Een verzorgd en goed gebit geeft een mooie uitstraling en zelfvertrouwen.
Tandarts González en zijn assistentes zijn optimaal opgeleid op het gebied van
Orthodontie en kunnen u een behandeling op het hoogste niveau aanbieden.

Clear Aligners & Beugels

Voor een lach vol zelfvertrouwen
Orthodontie voor het hele gezin
Snelle en effectieve behandeling
Vaste beugel: Slotjes-/ Bracketsbeugel
Onzichtbare beugel: Clear Aligners (minder zichtbaar & uitneembaar)
Buitenbeugel / Headgear
Activator & Bionator
...
Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website:
www.tandartspraktijkkoudum.nl
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Tandartspraktijk Koudum
Bovenweg 2A
8723 AR Koudum
Tel.: 0514-522424
e-mail: info@tandartspraktijk-koudum.nl

VERANDA’S • TUINKAMERS • SCHUTTINGEN

Oordenwei 5A
8583 KN Kolderwolde
tel: 0514 - 60 41 71
fax: 0514 - 60 12 40
mobiel: 06 - 11 22 24 08

* Enkelglas / Isolatieglas
* Binnen/ buiten schi lderwe rk
* Wandaf werkin g
* Houtrot reparaties (window – car e)
* Leveren van d iverse mat erialen
* Vraag v rijblijvende offerte.

Uitgebreid assortiment
veranda’s, tuinkamers
en schuttingen.
www.willemwierda.nl
Willem Wierda

Ondernemersweg 7, 8304 BH Emmeloord

Openingstĳden

Woe. t/m vrĳ. 10.00 - 17.00 uur

T 0514 601366

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Maandag en dinsdag op afspraak

35

SCHILSTRA
in Hemelum:

U bent bij ons o.a. aan het juiste adres voor

VAKGARAGE
SCHILSTRA

Onderhoud, reparatie en schadeherstel
van alle automerken
APK keuring
Banden, trekhaken en accesoires
AircoCheck, VakantieCheck, WinterCheck
Garantie, Vakgarage Autoverzekering,
vervangend vervoer

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: WWW.VAKGARAGESCHILSTRA.NL
Walikkers 6 | 8584 WS Hemelum | T 0514 - 58 18 21 | info@vakgarageschilstra.nl

PERSONAL TRAINING & GROEPSLESSEN

G R AT I S P R O E F L E S

***AANBIEDING***
DECEMBER & JANUARI

Neem een proefles + abbonement in December of Januari en krijg 2 gratis Personal Training sessies kado.

CrossFit KIDS

Opgeven per telefoon of e-mail: info@defitgarage.nl. Check de website voor meer info.

36

SPORTFLITS
Wedstrijdverslag WSV te Makkum.
Op zondag 10 november stond de eerste, onderlinge wedstrijd van
dit seizoen gepland. Ondanks dat de wedstrijddag een zondag
betrof, was de deelname vanuit WSV groot.
Er werd in 3 wedstrijdrondes op maar liefst 5 verschillende niveaus
geturnd, en sommige niveaus waren weer opgedeeld in 2
leeftijdscategorieën. Voorbeeld: Jongens niveau B, groep 3-4 en
groep 5 en hoger.
De eerste wedstrijdronde startte om 09.35. In deze ronde lieten Maren
van Dijk en Femke Cnossen hun kunsten zien op niveau C. Het resultaat was een medaille voor
Maren, 3e plek, en een mooie 8e plek voor Femke in de middenmoot. Meroushka Swart kwam uit op
niveau B, groep 5 en hoger en behaalde op haar allereerste wedstrijd een 12e plek. Wellicht dat de
zenuwen een rol speelden. De tweede wedstrijdronde startte om 12.30. Hier kwamen de volgende
turn(st)ers in actie op de volgende niveaus: niveau E, groep 4-5: Idskje Minke Adema, met een 3e
plaats. Niveau E, groep 5 en hoger: Hadassah Bolt (2e plek), Noor Visser, Fardau de Vries, Amarens
Schotanus (alle 3 middenmoot) en Lieke Wijbenga op een 12e plek.
Om 14.00 was de laatste wedstrijdronde, hierin kwamen onze meiden uit op niveau G en H. Op
niveau G was het gehele podium voor WSV, Maaike Wijbenga had echter minder succes deze dag en
eindigde onderaan.
Bij niveau H was de wedstrijd ook een daverend succes, hier waren de eerste 5 plekken allen bezet
door WSV turnsters.
Naast de meiden waren er ook een 4-tal jongens die op 2 niveaus streden; Jurre v/d Goot kwam uit
op niveau B, groep 3-4 en werd knap 6e. De andere 3 jongens kwamen uit op niveau B, groep 5 en
hoger en hier was de wedstrijd ook een groot succes: Jurre Albada en Jisk van der Velde gedeeld
eerste en Niels van Dijk behaalde een knappe 4e plek.
Kortom, het was een goede dag voor WSV. Deze wedstrijd kan als een mooie oefening en
graadmeter gezien worden voor het komende seizoen, sommige turn(st)ers hebben hun
verbeterpunten inzichtelijk gekregen en voor anderen kan op andere vlakken gegroeid worden.
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SINTERKLAAS IN HEMELUM
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Sint en Piet, wat een spanning , wat een plezier, blije kinderen, muziek en pepernoten.
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OUD PAPIER 2019
6/7 december

t/m

13/14 december

OUD PAPIER 2020
3/4 januari

t/m

10/11 januari

7/8 februari

t/m

14/15 februari

6/7 maart
3/4 april
1/2 mei

t/m

13/14 maart

t/m

10/11 april

t/m

8/9 mei

5/6 juni

t/m

12/13 juni

3/4 juli

t/m

10/11 juli

7/8 augustus

t/m

14/15 augustus

4/5 september

t/m 11/12 september

2/3 oktober

t/m

9/10 oktober

6/7 november

t/m

13/14 november

4/5 december

t/m

11/12 december

De container staat in de berm bij het Morrapaed
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Hulpdiensten
Alarmnummer
Politie

112
(0900) 8844

Huisartsen
Huisartsen Bakuizen
(0514) 581287
Huisartsenpraktijk Koudum
(0514) 522100
Dr. Piersma en dr. A.A.E. Eijrond(0514) 681303

Tandarts
Tandartsenpraktijk Koudum

(0514) 522424

Dierenarts
Dierenartsenpraktijk Koudum (0514) 521888
De Begine, beheerder
De Barte

06-48627537
(0514) 581681

U kunt bij ons terecht voor:

Tandartspraktijk Koudum

Implantologie

8723 AR Koudum

Bovenweg 2A

Orthodontie
Kindertandheelkunde
Prothetiek
Restauratieve behandelingen

Tel.: 0514-522424
E-Mail: info@tandartspraktijk-

Parodontologie & Preventie

koudum.nl

Esthetische tandheelkunde

www.tandartspraktijk-koudum.nl
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