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Van de redactie
Voor u ligt een hele dikke Muddejeyer. Erg leuk dat er dit keer
zoveel kopij is aangeleverd door de Himmelumers. Want een
dorpskrant maak je toch vooral met elkaar.
De vakantieplannen zijn gemaakt en iedereen maakt zich alweer
op voor de zomer die komen gaat. Maar eerst is er FEEST IN
HEMELUM. Een fanatieke groep mensen is momenteel actief om
in juni een heus FEEST te organiseren.
ZET ALVAST IN DE AGENDA: 29 juni 2019.
Je kunt je aanmelden middels het bijgesloten aanmeldingser.comformulier en op pagina 38 vind je nadere informatie
Wij wensen jullie een fantastische zomer!
Veel leesplezier!
Namens de redactie
Diana Hospes-Postma
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Beste dorpsgenoten,
Een nieuw bestuur!
Dit is de eerste bijdrage van het nieuwe bestuur van Dorpsbelang aan
de Muddejeyer. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 22
maart nam Judith Hempel afscheid als secretaris en stelden Lourens
Feenstra, John Lorist en Huib Volker zich beschikbaar voor het
bestuur. Met een grote meerderheid van stemmen werden zij
gekozen. Oane Risselada (penningmeester) en Erik Velthof bleven
aan terwijl bestuurslid Rogier van Nimwegen in april ook afscheid
nam. Dorpsbelang Hemelum heeft dus een nieuw bestuur! John is inmiddels voorzitter, Huib
doet het secretariaat en Lourens is algemeen bestuurslid. Zo, dan weten jullie dat ook weer!
Jeu de boules en helpen in de kloostertuin?
Tijdens de drukbezochte ALV kreeg de werkgroep Kloostertuin een warm applaus voor de
door hun geleverde prestatie. Vanaf nu moet de tuin onderhouden worden en helpende
handen zijn meer dan welkom! Wil je hier dus af en toe wat doen, ga dan op dinsdagochtend
of donderdagavond eens kijken, er zijn dan altijd mensen. Er is ook gevraagd of er een jeu de
boules-baan aangelegd kan worden. Op zich een erg leuk idee, maar wie gaan er dan jeu de
boulen? En waar komt die baan dan? In de kloostertuin? Heb je belangstelling, reageer dan
en stuur een e-mailtje aan dorpsbelang@hemelum.nl En dan was er ook nog de vraag wie de
plantjesmarkt gaat organiseren. Lijkt je dat leuk, laat het dan ook even weten met een emailtje naar hetzelfde adres. Lourens Feenstra is vanuit Dorpsbelang de contactpersoon voor
de kloostertuin, hij zorgt ervoor dat vragen en aanmeldingen bij de juiste mensen terecht
komen.
AED in De Begine
Omdat bijeenkomsten in De Begine regelmatig druk bezocht worden is gevraagd naar de
mogelijkheden om hier ook een AED te plaatsen. We hebben de offerte inmiddels binnen en
zijn in overleg met De Begine.
Jeugd van Hemelum kom met ideeën!
En dan voor de jeugd: er is bij Dorpsbelang een potje met geld dat bestemd is om iets mee te
doen voor de Hemelumer jeugd tussen de 2 en 12 jaar. Wij zijn daarom heel benieuwd of er
kinderen zijn met een leuk idee. Bedenk daarom alleen of samen met vriendjes en
vriendinnetjes een plan, maak er een tekening van of schrijf je plannen
op en geef het aan ons. Dat mag via de e-mail, maar je kunt het natuurlijk ook gewoon aan
een van de bestuursleden geven, want we wonen allemaal in Hemelum.
Nieuwe activiteiten in Hemelum?
Tenslotte: wat gaan wij doen als nieuw bestuur? Vergaderen natuurlijk. Maar de eerste
openbare gebeurtenis was tijdens de herdenking op 4 mei op De Himmelbrink. John en Huib
hebben namens de inwoners van Hemelum een krans gelegd. Daar werd een mooi verhaal
verteld door schrijver en Omrop Fryslân-journalist Auke Zeldenrust en ontroerend mooi
gezongen door het Hemelumer talent Klaske Smid.
In de (soms) dagelijkse praktijk hebben we te maken met lopende zaken, dingen bespreken
met de dorpscoördinator, het beantwoorden van vragen van dorpsgenoten, enzovoort. Maar
we willen ook nieuwe dingen doen. We hebben wel een paar ideeën en gaan deze de
komende tijd verder uitwerken, maar natuurlijk horen we ook graag van jullie!
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Heb jij een idee voor een activiteit, maakt niet uit hoe gek, laat het ons weten. Want
Hemelum leuk houden doen we samen!
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 voor brievenbuspost:
Huib Volker
De Maren 23
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Als agendapunten stonden neutraliteit van het
dorpshuis, sponsoring, communicatie, verwarming en
activiteiten op het programma. Door met elkaar in
gesprek te gaan werd de koers van het nieuwe bestuur
duidelijk. Het Dagelijks Bestuur zal samen met de
beheerders Rob en Christine, positief, kritisch en
neutraal deze bestuurstermijn ingaan.

‘Witte rook’ en een positieve vibe…
Beste dorpsgenoten,
Met plezier willen wij u laten weten dat ons
brûzende dorpshuis De Begine met de installatie
van maar liefst twee besturen ook de komende
jaren zal blijven bruisen.
Zoals voorgesteld tijdens de gezamenlijke
Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelang en
Begine in maart van dit jaar, zijn afgevaardigden
van vrijwel alle gebruikers van het dorpshuis
bijeengekomen om dieper in te gaan onderwerpen
die leefden.
De bijeenkomst op 16 mei jl. was constructief!
Gezamenlijk zijn de statuten doorgenomen en
werd duidelijk dat voor het besturen van ‘Stichting
De Begine’ ook het Algemeen Bestuur weer nieuw
leven ingeblazen moest worden. Voor uw
informatie: het Algemeen Bestuur bestaat uit
afgevaardigden van de gebruikers van het
dorpshuis, het Dagelijks Bestuur bestaat uit leden
van het Algemeen Bestuur.
Zo gezegd,
bijeenkomst
Bestuur én
waarin ook
gekozen.

zo gedaan. Aan het einde van de
was er een fonkelnieuw Algemeen
zicht op een spoedige vergadering
het Dagelijks Bestuur zou worden

Maandag 27 mei om 20:00 uur was het zover.
Voorafgaand aan de vergadering hadden zich bij
voorzitster Bertha Meijer, het enig overgebleven
bestuurslid van het voorgaande bestuur, maar
liefst zes kandidaten gemeld. Allemaal bereid om
het brûzende dorpshuis bruisend te houden. Het
Algemeen Bestuur stemde unaniem voor de
installatie van Gerben Schotanus, Wiebe van der
Goot, Gert Wijbenga, Ilse Vessies-Meij, Siementje
de Jager en Ester van der Wal-de Boer in het
Dagelijks Bestuur.
Na een korte stoelendans kon de vergadering
beginnen en was het zevenkoppige Dagelijks
Bestuur compleet en meteen in functie.
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We maken hier graag gebruik om alle bestuursleden,
waarvan wij het stokje overnemen, te bedanken voor
jullie vrijwillige inzet.
Pakt u de agenda er maar bij en hou zaterdag 5
oktober 2019 vrij!
Hartelijke groet,
Dagelijks Bestuur Doarpshûs de Begine

OPROEP!
Watersportvereniging De Swaeikom
zoekt voor verschillende klusjes
een handige vakantiekracht.
Heb je belangstelling?
Neem dan even contact op met
J. Koster, tel. 0514-581969

Er was altijd iemand die aandacht voor je had.
Dat tikje heimwee is weg nu ze hier woont, op dit
mooie en rustige plekje. “We zitten graag buiten. Je
kunt jezelf hier horen. Er is ruimte.”

MOAI PLAKJE

Er is hard gewerkt om de volgroeide tuin die ze
overnamen de afgelopen jaren uit te dunnen en alle
struiken weer de kans te geven te groeien. Paadjes,
plantjes, een terras, ook in de tuin heeft alles aandacht
nodig. Achterin staat sinds vorige zomer een schuur
annex buitenkamer, zodat het buitenleven ook bij wat
mindere temperaturen kan worden voortgezet.
“Nog een kacheltje erin, en dan zijn we klaar. De
timmerman en ik hebben hier iedere donderdag aan
gewerkt, drie maanden lang. Het is iets minder simpel
geworden dan we zelf dachten. Dan zei de
timmerman: het staat er wel dertig jaar, dus we doen
het zó. Kijk hoe mooi. Naar eigen idee en zelf
gemaakt.”

Siementje de Jager (31)
Geboren in Hemelum, woont hier al haar hele
leven ook al is ze 7 keer verhuisd
Getrouwd met Andries, hebben een zoon, tweede
kind onderweg
Favoriete plek: haar eigen tuin
“Alsof je in Center Parcs zit. Zo voelt het hier. Het is
mooi beschut. Je hoort geen auto’s. De buren hoor
je eigenlijk ook niet. En alle heesters bloeien achter
elkaar. Vanaf maart staat er altijd iets in bloei. In
alle kleuren. Het gaat maar door.”
“En zie je die hoge bomen van de achterburen? Die
zorgen ervoor dat het hier eind februari een
bloesemparadijs is. Later komen er kleine
pruimpjes in. Er groeit ook bruidssluier in, dat gaat
nog bloeien.”
Jarenlang had Siementje een beetje heimwee naar
het (inmiddels voormalige) café op de hoek,
tegenover de kerk, waar ze eind jaren tachtig was
gaan wonen met haar ouders. Ze hadden daar ook
een pension, en er was altijd sociaal leven. “Ideaal
om als kind op te groeien.
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Familie Bles, Nicolaaswei 25.
Hallo allemaal, via deze weg willen we laten weten dat
wij eind juni gaan verhuizen naar Workum. Toen we
hier kwamen wonen zijn we gevraagd een stukje in
Doarpskrante fan Himmelum “de Muddejeyer” te
schrijven, we dachten dit willen ook doen nu we weer
weg gaan.
De gelegenheid deed zich voor om het ouderlijk huis
van Hennie te betrekken, een mooie plek aan het
water in het centrum van Workum.
18 jaar hebben we genoten van Hemelum en zijn
mooie omgeving en uiteraard de mensen uit het dorp.
We hebben ons altijd erg thuis en welkom gevoeld. We
willen iedereen via deze weg bedanken voor het jaren
lange woonplezier. We dragen de sleutel over aan een
nieuw jong gezin, we zeker dat zij zich net zo thuis
gaan voelen als wij hebben gedaan.
Groeten Marcel, Hennie, Lisa, Ilse en Johan Bles

FINALE SJONG 2019

FK TURNEN

Hoi, mijn naam is Klaske Smid en ik ben 15 jaar. In
mijn vrije tijd ben ik veel bezig met zingen, dansen
en acteren. Graag zou ik hier mee verder gaan en
doe al veel bezigheden die daarmee te maken
hebben. Zo heb ik bij de dodenherdenking het
nummer “Mag ik dan bij jou” gezongen en dat
vond ik heel bijzonder om te doen! Ook doe ik dit
jaar mee aan SJONG 2019,
de voice of Friesland! Daar
krijgen we ook hele vette
dingen aangeboden, zoals
een workshop van Sytse
Broersma (lid van De Kast)
& Elske De Wall (zangeres). Deze workshop hadden
we op 21 maart met alle finalisten, we moesten
daar ons nummer zingen en hun gaven tips & tricks
qua zang en tekst. Een week later op 26 maart had
ik mijn auditie. Ongeveer een week erna was de
uitslag en ik kreeg ik te horen dat ik in de finale van
SJONG sta, AMAZING!! Er zijn 10 van de 18
finalisten doorgegaan! Op 24 mei mocht ik live
zingen in de uitzending van Noardewyn bij Omrop
Fryslân, het optreden was te horen op radio & tv.
Super toffe ervaring en hele leuke mensen! Op 8
juni sta ik in de finale van SJONG in De Neushoorn
in Leeuwarden, ik heb er ontzettend veel zin in.
Winst of niet, het was een fantastische ervaring!

Hallo ik ben Femke,
Ik mocht mee doen aan het Fries Kampioenschap van
Level-up in Sneek. Ik begon op de vloer, hier had ik een
vrije-oefening op muziek. Hier haalde ik een 9,1 op.
Toen ging ik naar sprong. Ik mocht 2 keer springen
over de Pegasus. Dit ging iets minder, hier haalde ik
een 6,3 op. Daarna ging ik naar de brug mijn favoriete
onderdeel en haalde hier ook een hoog cijfer op een
9,2. Als laatst ging ik naar de balk dit ging ook erg goed
een haalde hier een 8,1. Toen was de prijsuitreiking ik
ben 2e van heel Friesland geworden met in totaal
32,70 punten.

Ook zit ik op de musicalopleiding MUZT in Sneek.
Muzt is een 4-jarige opleiding
waar je alles leert over zang,
dans, acteren en alles op het
gebied van theater. Hoe hoger
het jaar, hoe groter de rol. Dit
jaar speelde we de musical
SHREK, ik mocht daarin de
jongere versie van Fiona spelen,
heel erg leuk! De musical was een groot succes!
Wat we volgend jaar spelen is nog niet bekend
maar de tickets zijn al beschikbaar op
theatersneek.nl. er zijn binnenkort audities voor
MUZT kinderen tussen de 12 en 18 kunnen auditie
doen, voor verdere info kun je me altijd vragen en
anders aanmelden kan op de site van het Atrium.
Groetjes Klaske Smid
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Een gezellige dagtocht met de m.s. Toerist VI
Dankzij de steun van Lionsclub Balk “Tusken Mar en
Klif” hebben de gasten van De Zonnebloem, afdeling
Koudum, Hemelum en Bakhuizen, op maandag 13 mei
jl. kunnen genieten van een boottocht op de Friese
Meren.

Beste mensen,
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Janke
Tromp Hoeve te Warns heeft in haar vergadering
d.d. 15 april 2019 unaniem besloten om de
Huurovereenkomst welke is aangegaan voor de
duur van 10 jaar, per 30 september 2020 te
beëindigen. Dit met in acht neming van de
opzegtermijn van 1 jaar.
Bovenstaande impliceert dat het Dienstencentrum
Janke Tromp in “de Treffe” te Warns per 1 mei
2020 alle bestaande activiteiten, inclusief het
verhuren van ruimten, beëindigt.
De periode mei 2020 t/m september 2020 zal
gebruikt worden voor opruimen, schoonmaken en
overdracht van de ruimten aan WoonFriesland.
Daarna is het de bedoeling tot ontbinding van de
Stichting over te gaan.
Aan de redacties van de verschillende stads/dorpskranten is verzocht de daarin opgenomen
advertentietekst vanaf 1 januari 2020 niet meer op
te nemen.
Wij willen hierbij een ieder die het
Dienstencentrum
een
warm
hart
heeft
toegedragen van harte bedanken.
Met hartelijke groet, namens het bestuur,
D. van Vuure
Secretaris.
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Met stralend mooi weer konden we vanaf 9.00 uur
inschepen op de Galamadammen. Maar liefst 85
gasten kwamen aan boord. Zes Zonnebloem
vrijwilligers en vier “Lions”, stonden de bemanning
van de m.s. Toerist VI bij om er een geslaagde dag van
te maken.
Zes afdelingen van de Zonnebloem in ZuidwestFriesland hebben van Lionsclub Balk "Tusken Mar en
Klif” een donatie gekregen om een leuke dag te
organiseren voor hun gasten. Het betreft de afdelingen
in Balk, Workum, Bakhuizen, Stavoren, Echten en
Lemmer, het gebied waar de Lionsclub actief is. De
Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie en streeft
ernaar activiteiten te organiseren voor mensen met
een lichamelijke beperking.
De tocht ging via de Oarden, Fluessen en Hegemer
Mar, Woudsend naar Sloten. Daar werd aangelegd om
een heerlijke stamppotmaaltijd te nuttigen. Waarna er
weer verder gevaren werd, via Spannenburg en
Woudsend, over de Fluessen weer terug. Onder het
genot van heerlijke natjes en droogjes, konden de
gasten bijpraten en werden zij vermaakt met
accordeonmuziek van dhr. Oane van der Leij.
Na een geslaagde, fijne dag werd er om 16.30 uur
aangemeerd bij de Galamadammen.
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Atelier de Maren
Interview met Jan en Marcelle Vroege
Jan en Marcelle wonen nu 10 jaar in Hemelum. Ze hebben samen 5 volwassen kinderen en één
kleinkind. Beide zijn ze jarenlang werkzaam geweest in het basis- en voortgezet onderwijs. Via een
collega werden ze gewezen op de mooie omgeving hier in Zuidwest Friesland. Tijdens een
kampeervakantie in Oudemirdum zagen ze hun droomhuis aan de Maren 5 te koop staan. Terwijl
hun huis in Huizen nog te koop stond hebben ze de sprong gewaagd en zijn ze hier met veel plezier
komen wonen.
Kunt u iets vertellen over het ontstaan van het atelier?
Toen we hier kwamen wonen zagen we meteen allerlei mogelijkheden om het oude atelier van Karel
een nieuwe invulling te geven. Eerst was het idee om er een woning van te maken voor mijn ouders
die al op leeftijd waren. Uiteindelijk hebben mijn
ouders besloten om in Balk te gaan wonen. Jan
heeft er heel wat klusuren inzitten. De grote
deuren aan de voorkant werden vervangen door
mooie tuindeuren en er zijn heel wat potten witte
werf doorheen gegaan om van het donkere atelier
een mooie lichte ruimte te maken. Hiermee kon ik
mijn wens van een eigen atelier in vervulling laten
gaan. Lachend: ” En dan zet je een bord in de tuin
en heb je een atelier”.
Waarom besloot u kunst te maken?
Toen ik gestopt was met werken zei Jan:
“Misschien is het leuk om te gaan schilderen”. Ik
ben toen schilderlessen gaan volgen in Huizen en
toen we hier kwamen wonen heb ik schilderlessen
gevolgd bij Jentsje Fekkes in Koudum. Ik vind het
heerlijk om te doen.
Op welk schilderij ben u echt heel trots?
Soms maak je iets wat je heel mooi vind. Wijzend
naar drie schilderijen achter haar zegt Marcelle:
“Deze drie schilderijen zijn apart van elkaar
gemaakt, maar toch passen ze heel goed bij elkaar,
doordat de horizon doorloopt in alle drie de
schilderijen. Die met de trekker vind ik het
allermooist. Dat komt door de prachtige grote
wolk die er boven hangt. Met name over de
kleurovergangen ben ik trots. Als je naar dat
schilderij kijkt zie je de Galamadammen, en op het
8

laatste schilderij de Flinkefarm”. Jan vind de keus van Marcelle verrassend. Hij heeft een andere
favoriet en loopt naar een schilderij met een Mispel. Hierin vind hij de diepte erg mooi.

Waar haalt u uw ideeën vandaan?
Daar waar mijn oog op valt schilder ik. Overal zie ik wel wat in: een fiets bij de Blokker, een mooie
bloesemtak en wat ik niet mooi vind laat ik weg. Vaak maak ik foto’s onderweg. Dat is het gemak van
een mobiel. Ik schilder altijd vanaf een foto. Ik heb meer ideeën in mijn hoofd dan ik schilderen kan.
Eigenlijk schilder ik vooral waar ik zin in heb. Dit zijn soms ook gekke dingen zoals een Hamburger op
MDF , maar ook vogels en landschappen.
Wat doet u als eerste als u het atelier binnenkomt?
Als ik binnenkom in het atelier ben ik altijd blij met de ruimte en plek. Ik doe het licht aan, zet een
muziekje op en doe mijn schort voor en dan begin ik met schilderen. Het voordeel van het atelier is
dat ik mijn spullen altijd kan laten staan.
Welke schildertechnieken gebruikt u?
Het liefst werk ik met olieverf. Olieverf blijft heel lang nat en is goed mengbaar. Je kan verschillende
lagen over elkaar heen zetten, waardoor je een mooi kleurenpalet krijgt. Als ik bij mijn kleinkind
oppas en schilder, werk ik met acrylverf. Dit droogt snel, zodat ik het weer mee in de auto naar huis
kan nemen.
Wat is uw schilderstijl?
Realistisch en kleurrijk. Ik maak graag gebruik van vrolijke , frisse kleuren.
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Sinds kort is er ook een theetuin bijgekomen,
vanwaar deze combinatie?
We hadden al geruime tijd het idee om een theetuin te maken. Een theetuin is namelijk heel mooi te
combineren met het atelier. Het is een leuke aanvulling. Door deze combinatie is de drempel om het
atelier te bezoeken ook wat lager.
Waarvoor kunnen we bij u terecht?
Omdat we houden van hergebruik zijn we heel wat kringloopwinkels afgestruind voor het
verzamelen van leuke originele theepotten en theekopjes. Het is een bonte verzameling geworden.
Als mensen een kopje thee bestellen krijgen ze een volle theepot die je leeg mag schenken. We
hebben verschillende soorten thee zoals verse munt en gember. Het liefst biologisch. Verder kun je
bij ons terecht voor een kopje vers gezette koffie of voor limonade. Elke week hebben we keuze uit
twee heerlijke taarten die we zelf maken. Chocolade taart, monchou, cheese cake, appeltaart,
brownies zijn vaak op de kaart terug te vinden.

Wanneer is het atelier/theetuin open voor een
bezoek of een kop thee?
We zijn alleen open op zaterdag en zondag vanaf
11.00, bij mooi weer en als de Hemelumer vlag
wappert. Voor de kinderen hebben we een
kinderkoffer gevuld met een
boek, puzzel,
springtouw, kleurboek en potloden.
Hoe ziet u de toekomst?
Zonnig! we zitten vol met ideeën. We hebben het
heel erg naar onze zin hier in Hemelum. Een plek
waar we ons thuis voelen, vol met rust en ruimte
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Weet jij precies wat Dorpshulp doet?
Dorpshulp draait nu een jaar. Alle hulpdiensten zijn georganiseerd. Maar weet iedereen wat je
allemaal bij Dorpshulp kunt vragen? Hier een overzicht:
1. Mantelzorg-ondersteuning, buddy, gezelligheidsbezoekjes.
Het gaat om mensen die hulp nodig hebben of zo maar wat aandacht; bijvoorbeeld omdat de
mantelzorger niet voldoende tijd heeft, of het niet alleen aankan.
2. Duofiets
Dat behoeft nauwelijks toelichting. Lekker fietsen met een begeleider voor mensen , die dat
alleen niet meer kunnen of durven; er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de kosten
van de fiets.
3. Klussen in en rondom huis.
Dat kan gaan om een stekker te repareren of een losse tegel in de tuin recht leggen. Als de
klus te groot, te professioneel wordt helpen we zo nodig om een betaalde klusser te vinden.
4. Hulp met computer, tablet of smartphone.
Lukt het niet om je documenten te behandelen zoals je zou willen? Wil je een mooi lijstje in
Excel maken? Wil je ook whatsapp gebruiken maar je weet niet hoe? Kan je de foto’s van het
Carnaval niet vinden op internet? Bel maar.
5. Hulpvervoer.
Onverwachts naar het ziekenhuis? Of degene die jou naar de kapper zou rijden is ziek?
Dorpshulp kan vervoer regelen.
6. Administratie en financiën.
Je krijgt een brief van de belasting en je hebt geen idee wat je er mee moet; of je heb hulp
nodig met je bankzaken of je ziektekosten-declaratie?
7. Gezellige middag.
Eens per maand organiseren we een gezellige middag in de Gearte. Er gebeurt van alles,
bijvoorbeeld creatief met mozaïek, of biljarten. Kom eens langs, er zijn ook altijd mensen van
Dorpshulp aan wie je vragen kunt stellen
8. Verwijzing naar andere instanties.
Ook als je hulp nodig hebt, die Dorpshulp niet zelf kan leveren, kun je ons toch bellen.
Bijvoorbeeld omdat je thuiszorg wilt, maar je weet niet hoe je dat moet regelen. Wij helpen
met het contact leggen met instanties.
Zoals je ziet proberen we heel wat te betekenen. Het motto van Dorpshulp is: omzien naar elkaar
is een vanzelfsprekendheid. Iedereen heeft wel eens hulp nodig en iedereen kan wel eens iets
doen voor een ander. Foar elkoar mei elkoar.

De volgende Himmelumers hebben zich aangesloten als dorpshulp:

Tryntsje v/d Akker (coördinatie), Klaas en Marjan Gerssen, Auke Wolthuizen, Geert Veenstra
Peter Kerkstra, Yde Kuipers, Cor de Boer, Sietze de Boer.
Lidmaatschap betreft 5,-- per jaar,

Meer weten? Hulp nodig? bel 06 51444556 of email
dorpshulpbmrh@gmail.com .

Je altijd al afgevraagd wat die grote bollen waren die aan de rand van Hemelum, op het
parkeerterrein bij De Blaauw, stonden? Ze vormen samen een immens kunstwerk van
roestvaststaal, dat later dit jaar te zien zal zijn bij het gloednieuwe sport- en
cultuurcentrum Chase Center aan de baai van San Francisco.

Kunstwerk van roestvaststalen bollen van Hemelum naar San Francisco
Een stalen cirkel waarin je jezelf tot in het oneindige weerspiegeld ziet. Zo beschrijft Renze Westra,
van Westra Roestvaststaal uit Elahuizen, het immense kunstwerk dat in april vanuit Hemelum via
Lemmer en Antwerpen naar de Amerikaanse westkust is verscheept.
Zijn bedrijf heeft via een ingenieuze techniek de vijf bollen van roestvaststaal met een diameter van 5
meter weten te maken, die samen vorm geven aan een ontwerp van de Deens-IJslandse kunstenaar
Olafur Eliasson. Die kreeg de prestigieuze opdracht om een groot kunstwerk te maken voor bij het
nieuwe Chase Center in San Francisco.
Warriors
Eliasson, die bekend staat om zijn enorme stalen kunstwerken, bedacht een soort Stonehenge van
roestvaststalen bollen met spiegels erin gemonteerd. Het komt te staan op een plein bij de arena
waar na de zomer de Golden State Warriors gaan basketballen. “Basketbal is heel groot in de VS”,
zegt Renze Westra.
Dat wordt wel duidelijk als je een kijkje neemt op de website van het Chase Center, waar straks meer
dan 18.000 mensen naar de wedstrijden van de Warriors kunnen gaan kijken. Op weg van de
parkeergarage naar het stadion lopen ze straks door de cirkel van roestvaststaal, met daarin de 4
meter hoge en brede spiegels die medewerkers van Westra erin hebben gemonteerd.
Trots
Renze Westra is super trots op de vervaardiging van het kunstobject, waarvoor hij vorig jaar speciaal
het terrein van De Blaauw in Hemelum heeft gehuurd. Om de immense roestvaststalen bollen zo
mooi rond te krijgen, gebruikten zijn mensen een speciale techniek, hydroforming.
Renze Westra: “Een heel oude techniek die vroeger werd gebruikt voor koplampen van brommers,
maar die we in deze toepassing niet kenden. De stalen bollen moesten onder water met druk
opgeblazen worden.” Al met al is zijn bedrijf er meer dan een jaar mee bezig geweest.
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“In Hemelum hebben we tijdelijk een bassin gemaakt, waarin de techniek is toegepast. Het was
precisiewerk. Er mocht maar een afwijking van maximaal 1 centimeter zijn. Na het opblazen zijn de
lassen weggeschuurd en zijn de bollen gepolijst, om ze helemaal glad te krijgen. Daarna is er een
uitsparing gemaakt voor de spiegel, is de spiegel erin gemonteerd en is er nog een poot onder de bol
gemaakt.”
Prototype
Hoe komt de uitvoering van zo’n kunstopdracht bij een Fries bedrijf terecht? Het is heel
gespecialiseerd werk en er is in de hele wereld uitvraag gedaan bij bedrijven in roestvaststaal, vertelt
Westra. Zijn onderneming kreeg de opdracht via CIG Architecture, een bedrijf uit Groningen dat
kunstwerken in de hele wereld maakt. “Zij kenden ons al. Ze hebben ons eerder ingezet voor
kunstopdrachten. En er waren maar twee bedrijven waar het was gelukt om met deze techniek een
prototype te maken.”
Westra zit al meer dan 90 jaar in Elahuizen, waar opa Westra in 1925 begon met een smederij. Er
werken nu zo’n kleine vijftig mensen bij het bedrijf dat veel grote installaties, apparaten en vullijnen
maakt, bijvoorbeeld voor zuivel- of snoepfabrieken. Zo’n twaalf medewerkers hebben aan het
kunstproject gewerkt. “Dit was een bijzonder project, door de techniek en de omvang. We moesten
het als een sieraad behandelen. Er mocht geen enkele kras op zitten. En er zitten ook wat geheime
technische hoogstandjes in”, zegt Westra.
Een test-bol is in Hemelum achter gebleven, maar de rest is vertrokken naar de VS. Na de reis van
Friesland via de Atlantische en Stille Oceaan naar de baai van San Francisco moet het kunstwerk ter
plekke nog worden geïnstalleerd. “Als het er staat, wil ik het graag eens een keer gaan bekijken.”
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De fergiftige plant fan de
Fûgelhoeke

Poison Ivy leit yn Amearika en Kanada net op
sa’n bêste namme: de plant is giftich en de
minsken kinne der in hiel gemiene hûdútslach
fan krije. Se warskôgje inoar dan ek foar dy
plant. Stedsminsken dy’t dêr foar it earst mei
fakânsje de bosken yn geane, krije fan freonen
in warskôging mei foar dy Poison Ivy. Faak
bart der nei in earste oanreitsjen fan de plant
nog neat, mar nei in twadde of tredde kear is
it grif mis. Jo krije der, lies ik yn in
Amerikaanse flora, ‘inflamation, swelling,
blisters’ fan en jo wurde der goed siik fan. Alle
dielen fan de plant, blêd, stâlen, woartel en
fruchten, binne like gefaarlik. Foaral foar bern
kin de plant echt gefaarlik wêze. De
hûdûtslach wol min oerbetterje en it kin wol in
wike as trije duorje, ear’t oer is. Mei it
ferbaarnen fan tûken en blêden moat ek tige
oppast wurde, want fan de reek kinne de
eagen slim ûntstutsen reitsje. It skynt dat der
soms minsken blyn fan rekke bine. Gjin
wûnder dat se yn Kanada en Amearika sa bang
binne foar dy Poison Ivy. Eartiids is de plant by
ús wolris kweekt om de moaie hjerstkleuren
fan de blêden, lykas ek by een oare soart,
Rhus typhina, de Jittik- of Flewielbeam. Mar
om syn giftigens is de plant der nea
ynkommen; de minsken wiene der bang foar.

Jierren ferlyn rûnen wy ris oer it dykje dat de
Fûgelhoeke ûnder Himmelum skiedt fan de
Moarre. Oer dat dykje, de Fangdyk, rint no in
fytspaad. It foel ús doe op, dat der om de
wylgebeamkes hinne, dy’t dêr op dat dykje
steane, tsjokke stâlen slingeren. In foech liaan
like it wol. Hast krekt-en-allyk as Papsûgers ek
wol dogge, mar dochs wer oars, folle tsjokker
faak en ek sa glêd net.
It wie doe midden yn de winter en fan blom of
blêd wie neat te sjen. Wy doarsten der gjin
namme oan te jaan en soene dêr de oare
maitiid wolris wer sjen, mar dat bleau derby
en de frjemde plant rekke yn it ferjittersboek.
In jiermennich letter frege Henk van der
Meulen fan Steatsboskbehear my oft ik ek
wist, hokker frjemde liaan der eins yn de
Fûgelhoeke stie. No, ik wist de namme net,
mar wy soene der fuort mar efkes hinne. Doe
wie it riedsel gau oplost. Der sieten no blêden
oan en sadwaande koe in beammefloara ús
helpe. Wy hiene te krijen mei de Rhus
radicans of de Gifsumac, de Amerikaanse
Poison Ivy ( giftige klimmerblêden). Dat wie de
plant dy’t dêr oer tsientallen meters om de
wylgen slingere. Blêd en frucht wiene
oanwêzich en ek de swarte hechtwoartels
wiisden dúdlik op dy soart, dy’t ûnder oaren
thúsheart yn Amearika en Kanada.

Mar, hoe komt no sa’n plant út fiere lannen
dan yn sa’n grutte fegetaasje hjir telâne yn de
Fûgelhoeke? Eins midden yn de wrâld; ear’t it
fytspaad der wie, koe men der hast net iens
komme. Alinne de boer brocht syn fee oer it
dykje en der kamen ris wat bern te swimmen
of te toarnbeisykjen, mar fierder kaam der gjin
minske. Wy tochten dan ek dat wy der wol
nea efter komme soene, hoe’t dy útlanner hjir
ferwaald rekke wie.
Mar aldergelokst troffen wy de boer fan de
pleats dêr’t it dykje by hearde en dy wist ús te
fertellen, hoe’t it siet.
Jirren ferlyn, al foar de Earste Wrâld oarloch
lei dat dykje der ek al, ûnder oaren om by it
lân oan de oare kant fan de Fûgelhoeke
komme te kinnen. By ’t hjerst en by ’t winter
sloegen der lykwols altyd wer gatten yn it
dykje. Op ’t lêst sei de lânhearre dy’t earne yn
Hollân wenne, dat er wat stekjes fan in sterke
beamsoarte stjoere soe. De Boer moast dy
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mar oan de kant fan it dykje sette en as se
oansloegen en bewoartele rekken, soe it dykje
grif net mear stikken slaan. Sa waard der dan
in partij fan de stekken stjoerd mei de
Starumer boat. Dat wie om 1919 hinne en
om’t it krekt begûn te winterjen, bleau de
hiele saak oan it foarjier ta yn Starum lizzen.
Yn de maitiid waarden doe de stekken útset
en se sloegen sa goed oan, dat der fuortoan
gjin sprake mear wie fan ôfslaan. Die Poison
Ivy, want dy wie it, die it sa goed dat it hiele
dykje der oan de kant fan de Fûgelhoeke mei
begroeid rekke.

soms sa’n rare útslach fan krige, dat se yn it
sikehûs telâne kommen wiene. De bern wurde
noch warskôge foar dy giftige plant.
De gemeente hat der al ris nei fernommen, oft
it net better wêze soe om dy giftige plant hjir
út te roegjen. No sil dat net tafalle. De strûken
sitte sa yn en troch it dykje bewoartele, dat
der eins gjin begjinnensein oan is, en it soe net
iens sûnder gefaar wêze. As de minsken fan de
plant ôfblieuwe, is der neat te rêden. Eins is it
foarkommen hjirre ek wol in tige nijsgjirrige
histoarje. Utroegjen moat dan ek mar net
wêze!

Fansels wiene wy benijd, oft der hjir ek wolris
wat fernommen is fan de giftige eigenskippen
fan dy plant. No, it die blieken dat sommige
minsken der wol deeglik weet fan hiene. Bern,
dy’t op it dykje toarnbeien sochten, hiene der

( Dit stikje komt út “Op planten net útsjoen”
fan D.T.E.van der Ploeg)
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Bloembinderij Rienetta

Iedere vrijdag van 9.00 – 18.00 uur

VAKANTIE 29 juli t/m 25 augustus
Nijbuorren 16 – 8584 WT – Hemelum
Telefoon: 06-41124501
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Afgelopen 4 mei jl. hebben we als dorp weer vorm gegeven aan de
jaarlijkse dodenherdenking. Als dorpsbewoners, als deelnemers, als
gasten.
’s Middags zat er een mooi gemêleerd gezelschap tussen 8+ en 80+ van
dorps- en regiobewoners in De Begine te luisteren naar de boeiende
verteller Auke Zeldenrust.
Voordat hij begon over zijn zoektocht naar- en ontdekkingen over de
familie Boers, wat resulteerde in het boek ‘De Joodse Bruiloft’ introduceerde hij zichzelf eerst en waarom
Hemelum een bijzondere plek heeft in zijn leven. Het verzoek van onze commissie om dit jaar medewerking
te willen verlenen heeft hij voorrang gegeven boven de uitnodiging om in Kamp Westerbork te komen
spreken. Wij hebben dat als commissie zeer gewaardeerd en in de voorbereiding prettig samengewerkt.
Ruim anderhalf uur werden de belangstellenden verhalend en beeldend meegenomen in de joodse
familiegeschiedenis van Barend en Mimi, hun familie en hun kinderen. Hun leven van alledag in oorlogstijd,
hun vlucht en het in te richten leven in naoorlogse tijden. Met de niet-uit-te-kunnen-spreken-herinneringen
verzameld in een koffer. Auke Zeldenrust plaatste deze familiegeschiedenis, de inhoud van de koffer –en
naar aanleiding van vragen uit de zaal- ook in een breder perspectief over de effecten van de opstelling van
Nederlandse (overheids-) instanties in ’39-’45.
Afsluitend deden twee jonge meiden van de basisschool nog een kort gedichtje als aanvulling op de
tentoongestelde bijdragen van de bovenbouwleerlingen. Dick Pel lichtte hierover nog één en ander toe.
’s Avonds vergezelden zonnestralen de stille tocht vanaf het kruispunt Sijbren Sijtsmastrjitte en Yde Bouke
Yntemastrjitte en waren er enkele regenspetters tijdens de koude ceremonie op de Himmelbrink. Na het
welkomstwoord namens de 4 mei commissie begon spreker Auke Zeldenrust zijn speech met: ‘…..Hoe
bijzonder is het dat mensen die niet meer leven en die je niet eens hebt gekend, je leven zo kunnen verrijken.
Op deze dag als vandaag is dat een inspirerende gedachte. Juist omdat zij van wie de stem is verstomd, ons
nog zoveel te vertellen hebben.’
Hij vlocht de herinneringen van de toen jeugdige Lieuwe uit Hemelum (vader van de spreker), Yde Bouke
Yntema en de familie Barend en Mimi (de Joodse Bruiloft) in een persoonlijk verhaal aanéén. Een vervlogen
geschiedenis waarin mensen zichzelf minder belangrijk vonden dan de vrijheid waar ze voor vochten. Hij
eindigde met een appél om jaarlijks in de twee minuten stilte te luisteren naar de stemmen van vroeger, als
lessen voor nu.
Aansluitend maakte Klaske Smid indruk met haar solo en helder gezongen lied “mag ik dan bij jou……..”.
Na de ceremoniële handelingen –de taptoe, 2 minuten stilte en het zingen van het Wilhelmus vond de
kranslegging plaats.
Namens alle leerlingen van basisschool De Barte hebben Karlijn Meij en David van der Wal het
schoolbloemstuk bij het monument gelegd. De rode krans werd gelegd namens onze dorpsgemeenschap
door dorpsbelangbestuurders Huib Volker en John Lorist. De witte krans is namens de gemeente
SúdwestFryslân gelegd door raadslid Angeline Kerver samen met Merel Matthijssen als vertegenwoordiger
van de Himmelummer jeugd. Namens de kerkelijke gemeente van Hemelum, Bakhuizen, Mirns en Rijs
hebben Tallinus Tijben en Geart Veenstra een blauwe krans gelegd.
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Dank aan u, jij voor het bijwonen van de plechtigheid op de Himmelbrink
En onze dank aan die dorpsbewoners, die elke keer weer positief reageren op onze hulpvraag en hiermee
zorgen voor (zichtbare en onzichtbare) logistieke en andere praktische ondersteuning. Zeer waardevol.
Als u, jij suggesties heeft voor de 4-mei herdenking 2020, meld dit gerust.
De 4 mei-commissie 2019
Dick Pel, Klaas Gerssen, Pytsje Feenstra, Ria Stellingwerf, Wieke Stoker
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Tja en dan Stichting Kabroemmm…
Er wordt wel eens gevraagd wat doen jullie nu eigenlijk. Jullie organiseren een feest en vervolgens geef je het
geld weer weg…. Dat is krom. Op zich wel, maar toch niet helemaal. Het organiseren van een evenement,
feest of festival is wat wij leuk vinden. Maar de vorm hoe we dit neerzetten is anders dan de meeste feesten.
Wij zorgen er voor dat we de basisvoorzieningen als sanitair, veiligheidsvoorzieningen (rode kruis en
beveiliging), een hapje en een drankje neerzetten. Vervolgens vragen we verenigingen, stichtingen,
sportclubs of andere instanties om bij ons op het festival/feest iets te organiseren. Daarnaast hebben een
aantal van ons een hobby op het gebied van motorvoertuigen, auto’s, brommers… en dan is het leuk om dit
te combineren en als we dan ook nog iets goeds kunnen doen voor onze medemens, waaarom niet.
Dat je voor een feest of festival geld moet uitgeven om het te kunnen organiseren is uiteraard een logische.
Voorafgaand aan ieder feest stellen we een begroting op met daarin de kosten/uitgaven die we gaan maken
voor het feest. Daarnaast kijken we hoe we het geld dat we uitgeven weer terug kunnen verdienen. Het
mooiste is als je na afloop van een feest kunt zeggen dat er geld over is, want dan kunnen we dit gebruiken
voor een nieuw feest.
Nu is het zo dat we bij Kabroemmm jaarlijks ook een donatie willen doen aan een goed doel. Dit gewoon
omdat het kan en we dit leuk vinden. Uiteraard hebben we daarbij wel de stelregel dat het een goed doel in
Nederland is en dat het een goed doel is welke kinderen helpt of onderzoek doet naar een kinderziekte.
Afgelopen jaren hebben we bijna 15.000 euro mogen doneren aan verschillende goede doelen. Cliniclowns,
Stichting Semmy, Villa Joep, Vrienden van Beatrix Kinderziekenhuis en Het Vergeten kind hebben we op deze
wijze kunnen ondersteunen.
Het lijkt alsof we ieder jaar opnieuw beginnen aan een feest. Eigenlijk is dat ook wel zo, maar niet helemaal.
De begroting bestaat uiteraard uit kosten die we maken maar ook uit opbrengsten. Dit doen we onder
andere door entree te heffen, spullen te verkopen, verkoop van een hapje en een drankje, daarnaast
inschrijfgeld voor eventuele wedstrijden die we organiseren. Ook hebben we op ieder feest een goede
doelenstand, waarbij de opbrengst rechtstreeks naar het goede doel gaat.
Verkoop alleen en entree heffen is niet dekkend voor alle uitgaven, dus we vragen bedrijven en particulieren
of ze ons willen ondersteunen door middel van een financiele bijdrage of door middel van het ter beschikking
stellen van materialen of inzet van materieel. Op deze wijze kunnen we een groot deel van de uitgaven
dekken. Daarnaast vragen we subsidie aan verschillende instanties dat dit niet altijd lukt is vaak wel jammer.
Na afloop van een feest wordt gekeken hoeveel er totaal is opgehaald. Van de opbrengst worden uiteraard
de rekeningen betaald, een deel reserveren we voor een volgend feest en naast de opbrengst van de goede
doelenstand kijken we of we dit kunnen aanvullen om zo een mooie donatie te kunnen doen aan het goede
doel. Dus er is altijd een buffer om een volgend feest op gang te helpen.
Doordat we (bijna allemaal) in Hemelum wonen is het logisch dat we in Hemelum dit organiseren, op de
weilanden vlakbij Hemelum (langs het betonpad) is dit gelukkig mogelijk. De eigenaren stellen hun weilanden
ter beschikking en dat waarderen we zeer. Daarnaast kijken we ook naar locaties als het sportveld. Naast de
locatie mogen we ons gelukkig prijzen dat we veel vrijwilligers hebben uit het dorp en nabije omgeving, die
ons jaarlijks steunen. Ook dat vinden we ontzettend mooi! Een feest wat vanuit het dorp georganiseerd
wordt en grotendeels samen met het dorp!. Top!!!
Mocht je meer willen weten over Kabroemmm of wat wij doen, vraag het ons!
Dick Pel, Wijbrand Jan Attema, Johan Spek, Hendrik Rijkens, Richard Santana
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SCHIPPERS IN HEMELUM, deel 1
Toeval of niet, in Hemelum wonen relatief veel schippers. Vandaar dat de redactie gevraagd heeft
of ze ons iets meer kunnen vertellen over hun interessante beroep. Hierbij een inkijkje.
Mitchel en Kaki
Hoi, ik ben Mitchel Noort, van ’t Leantsje 20. Als hoofdschipper werk ik op schepen als de Hector, zoals op de
foto. Het is een cutterzuiger. Met mijn team zorg ik voor het schip en baggeren we
zand van de bodem naar boven. We leggen het schip vast met ankers en laten een
grote buis
zakken om het
zand op te
pompen,
daarvoor staan
er grote
motoren in het
schip.

Ik heb onder andere in Hong Kong
gewerkt, in Indonesie, in Dubai en in
Engeland. Met de Hector heb ik kanalen
gegraven, meegewerkt om havens en
eilanden te maken.
Op dit moment werk ik mee aan het
realiseren van de grootste zeesluis ter
wereld in IJmuiden.
En ik ben Kaki, als matroos heb ik met
veel plezier gewerkt op
passagiersschepen. Voornamelijk in
schoolvakanties zat ik op de Sybaris en
hielp ik de schipper mee in Nederland,
op de Waddenzee of op het IJsselmeer.
Soms werkte ik in de keuken (het
kombuis) om te koken of af te wassen
voor 26 man en ik werkte aan dek
buiten om mee te helpen met het
zeilen.
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Familie Klinge, Binnenvaartschippers
Sinds 2009 varen Martijn en ik (Dana) op ons eigen binnenvaartschip, de Da-Mar. Wij zijn de derde generatie
Klinge die op dit schip vaart. Het casco van het schip is nog van 1908, verder is het met zijn tijd meegegaan
om aan alle technische eisen te kunnen voldoen.
Ons schip is tegenwoordig een klein formaat schip. We
zijn 58 meter lang, 8,07 meter breed en hebben een
tonnenmaat van 777 ton. We vervoeren voornamelijk
veevoeders door Nederland en heel af en toe België.
Soms hebben we opeens een uitstapje met een andere
lading. Zo hebben we een keer cacaobonen vervoerd of
rollen staaldraad.

Ondertussen varen we met ons hele gezin aan boord. Onze twee jongens krijgen van mij les aan boord, groep
1 en 2, totdat ze oud genoeg zijn om naar groep 3 te gaan. Dan zullen ze naar het schippersinternaat in
Lemmer gaan van maandag tot vrijdag en zullen ze in Lemmer naar de basisschool gaan.
Martijn vaart en houdt zich bezig met laden/lossen en
onderhoud/buitenwerkzaamheden. Ik vaar meestal de
sluizen in en uit, of als Martijn het schip schoonmaakt.
Verder houd ik me bezig
met de boekhouding, het
lesgeven van de kinderen
en de huishouding.

We vinden de binnenvaart een prachtig beroep. Elke dag is weer anders, op
een andere plek. We hopen dit zo lang mogelijk te kunnen blijven doen.
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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
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Ik ben Mart en ik ben 11 jaar en ik ga volgend jaar naar de middelbare school. Ik
ga naar het Marne in Bolsward ik vind het wel heel erg jammer want ik ga ook
veel vrienden missen. Ik heb er veel zin in omdat ik dan nieuwe vrienden ontmoet
en het is er veel anders. Volgend jaar zit ik ook bij SC Heerenveen dus op de
dagen dat ik train heb ik minder school, Want ik heb dan training op maandag,
dinsdag, donderdag en om de week ook op vrijdag. Ik word dan om 3 uur op
school opgehaald om naar training te gaan. Dus dan heb ik minder school maar
bijvoorbeeld op woensdag ben ik waarschijnlijk wel heel laat uit want dan kan ik
die andere les uren inhalen. Maar dat vindt ik niet erg, alleen het huiswerk heb ik
niet zoveel zin in maar het moet. Ik heb er veel zin!!
EINDE
MART SIERSMA
Ik ben Ashley en ik ga na de zomer vakantie naar csg bogen man koudum en ik zit op turnen
ook in Koudum. Ik vindt het best spannend om er naar toe te gaan maar gelukkig gaat er ook
een vriendin naar toe.
Ik ben Iris en ik ga na de zomervakantie naar csg bogerman Koudum. ik ga Havo doen.
ik heb er veel zin in maar vind het wel erg spannend. Gelukkig ben ik niet de enige want
er gaan nog meerdere van mijn klas heen.
Iris Kuipers
Ik ben Taeke en ik ga naar de zomervakantie ook naar csg bogerman Koudum. Mijn
niveau is Havo. Mijn zus zit daar ook, dus daarom heb ik er nog meer zin in. ik kom
ook bij klasgenoten die ik ken dus het wordt waarschijnlijk heel erg leuk.
Taeke Smid
Ik ben Hidde en ik ga na de zomervakantie naar de middelbare school in Koudum.
Ik ga naar basiskader ik ben op een opendag van de school geweest en het leek
me heel leuk dus ik hoop dat dat ook echt zo is.
Hidde Jansma
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Ik ben David en ik ga na de zomervakantie naar de middelbare school op het Marne .
Ik ga naar basiskader ik ben op twee opendagen van de school geweest en ik vond het
tof. Dus ik ga zien hoe het echt gaat voelen hoe het is op een middelbare school te zitten
Het word wast leuk .
David van der wal
Ik ben Cor en ik ga naar het rsg Sneek daar ga ik gymnasium met sportaccent
doen. Ik heb er zin in en dat gaat vast heel leuk worden.
Alleen ik ga mijn vrienden wel missen dat vind ik erg jammer.
Cor van Zijverden
Ik ben Jouke Durk ik ga naar Bogerman Koudum ik was naar de opendag geweest
en het leek me een hele leuke school mijn broers en zussen hebben er ook allemaal
gezeten en die vonden het er ook leuk. Ik heb er ook heel veel zin in en hopelijk
wordt het leuk.
Jouke Durk Lanting

Hoi, ik ben Karlijn.
En na de zomervakantie ga ik naar het rsg in Sneek.
Ik heb er heel veel zin in.
Mijn zus zit ook op het rsg .
Ik ga er ook sportaccent doen.
Ik doe vmbo gt.
Groetjes Karlijn!
Ik ben Jelle Hospes, 11 jaar en ga na de zomervakantie tweetalig VWO doen op
het Marne in Bolsward. Ik ben naar de open dag geweest en vond het meteen een
leuke school. Ik heb er erg veel zin in!
Groetjes Jelle
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Rachel
Eerst ga ik een week naar me zorgboederij
En misschien een paar dagen naar den haag
En heel veel dagen thuis blijven
Veel groetjes Rachel.

Ik ben Lenthe Hanenburg, ben 11 jaar oud en ik zit in groep7.
In de zomervakantie ga ik naar Frankrijk, Parijs en ga ik op zeilkamp.
Daar heb ik echt heel veel zin in
Lenthe Hanenburg
Ik ben Jackie van Hettema, ben 11 jaar en zit in groep7.
Ik ga in de zomervakantie een week naar Frankrijk.
En ik ga ook op zeilkamp bij zeilschool de morra.
Ik ga daar een week watersport week doen dat is dat ik verschillende boten ga doen.
En je gaat een dag waterskiën of suppen.
Daar heb ik heel veel zin in.
Jackie van Hettema
Ik ben Mirthe
Wij hebben net dwerggeiten gekregen. en die zijn heel leuk. het zijn er 3.
Ze heten Bobba, Elmo en Gurbe.
Mirthe De Boer
Ik ben Hidde Velthof, ben 11 jaar en zit in groep 7.
Ik ga in de zomer vakantie naar Engeland met de boot. Ik heb er heel veel zin in en als ik
terug kom ga ik ook nog op zeilkamp bij zeilschool de morra het is daar super cool en als ik
jouw was zou ik daar ook naar toe gaan
daar ga ik op de catamaran varen het word mijn eerste keer op de Cat
einde
Hidde Velthof
Wij gaan 1 juni naar de hockey wedstrijd Engeland tegen Nederland
En ik heb er heel veel zin in
Leine Vos

Ik ga met Fardau logeren
Groetje Eili
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Samen zijn we De Wâlde!

Sinds de zomer van 2018 zijn we bezig met een renovatie van ons mooie voetbalterrein ’t
Wâldstreffen. Begin 2018 is dit begonnen toen de gemeente aankaartte dat het veld niet meer goed
was. Het moest in de zomerstop opnieuw ingezaaid worden. Doordat het eerste nacompetitie
speelde voor promotie naar de 2e klasse konden de werkzaamheden pas half juni starten.
Ondertussen zijn er een hoop zaken georganiseerd die samen met het veld vernieuwd gingen
worden. Zo is tegelijk met het veld een tegelpad aangelegd rondom het veld, is er een nieuwe
omheining, nieuwe vangnetten en nieuwe doelen geplaatst. De wedstrijden zijn tot half oktober
2018 gespeeld bij onze goede buurman RKVV Bakhuizen. In goed overleg hebben wij daar de eerste
wedstrijden van alle teams kunnen spelen.
Ook ons gebouw is aangepakt. In de zomerstop is de bestuurskamer
opgeknapt en vergroot zodat het niet zo krap meer is op
wedstrijddagen en er meer ruimte is om te vergaderen. Ook is er een
keukenblok geplaastst. Daarnaast is de opslagruimte bij de kantine
uitgebreid.
In 2019 zijn we ook begonnen aan de kantine. De muren zijn wit
geverft, er is een nieuw plafond in gekomen en er is een nieuwe vloer
in gelegd. Momenteel is een commissie druk bezig met de inrichting
van de kantine.
Voor de zomer is het ook de bedoeling dat er een dakterras
gerealisseerd wordt zodat we ook buiten kunnen zitten bij mooi weer!

Dit alles is gerealiseerd door een heleboel
vrijwilligers die veel tijd bezig zijn geweest
met de organisatie en uitvoering van al deze
projecten. Een gedeelte is gefinancierd door
subsidies van it Mienskip fonds van de
provincie Friesland en de Rabobank, de rest
komt uit onze eigen kas. Maar dit is nog
steeds een heel bedrag!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mocht u willen bijdragen aan deze verbouwing door middel van een gift aan de club dan wordt dat
ten zeerste gewaardeerd! Bijkomend voordeel; de gift is aftrekbaar voor de belasting!
Dit kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL94RABO0333556046
Ten name van SV de Walde

29

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 60l Alignment 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
contact@morra.nl/www.zeilschooldemorra.
30
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
Hemelvaart
en
Pinksteren
Deze eeuwenoude
kerkelijke feesten,
die in het licht van
de Opstanding van
Christus
staan,
kunnen
eigenlijk
alleen door geloof
goed
worden
begrepen.
De
angstige leerlingen
werden na Christus’
kruisdood door de
nederdaling van de Heilige Geest gesterkt en
tot boodschappers in verschillende talen. In
de eerste drie eeuwen van het christendom
bestond er nog geen zelfstandig boek zoals wij
het Nieuwe testament nu kennen. Het was
belangrijk dat de eerste christenen in hun
eigen taal de boodschap van Christus hoorden
en deel konden nemen aan de erediensten die
al in de vroege tijd waren ontstaan. Zo zien we
tot op de huidige dag hoe de orthodoxe
kerken rondom talen zijn georganiseerd (vgl.
Georgisch-,
Grieks-,
Russisch-orthodoxe
kerken) In deze kerken werd het leven, de leer
van Jezus en de wijze van christelijke eredienst
overgebracht. Dat wat door de taal eens de
mensheid in verwarring bracht (vgl. het
Oudtestamentische
verhaal
over
de
hoogmoedige bouw van de Toren van Babel),
werd weer door de taal tot een geestelijk
opbouwende gemeenschap die haar leden
een ladder gaf naar de Hemel. Sprekend over
Hem, maar vooral ook in eigen daden
getuigenis geven, zonder dwang en vooral in
respect en verering in diensten en het contact
met elkaar. En nog steeds trachten we het te
leren, weliswaar met veel vallen en soms ook
weer opstaan.

orthodoxe bezoekers van de dienst de wijding
werd voltrokken. Voor ons klooster en ons
dorp was dit een historische gebeurtenis.
Sinds het oude Hemelumer klooster in de 16e
eeuw werd gesloten is er in ons dorp geen
monnikswijding meer voltrokken. Vader
diaken
Adriaan
ontving
in
deze
monnikswijding de naam Johannes, naar de
Heilige Profeet, Voorloper en Doper. Vader
Johannes, die in het verleden regelmatig ons
klooster bezocht en twee perioden van een
jaar in ons klooster heeft doorgebracht, legde
de kloostergeloften af en ontving tijdens de
wijding de verschillende attributen voor het
monniksschap w.o. de tsjotki (gebedssnoer),
rjasa
(monniksmantel)
en
kloboek
(hoofddeksel met sluier voor monniken). Twee
dagen later werd vader Johannes in onze
parochiekerk te Groningen tot priester gewijd,
waardoor hij nu ook priestermonnik is
geworden. Vader Johannes zal het in Russisch
orthodoxe klooster en parochie in Den Haag
gaan dienen. Wij wensen vader Johannes op
het pad dat hij door deze wijding is ingeslagen
veel geestelijke kracht en zegen toe!!!
Orthodoxe pelgrimage naar Polen (Supraśl)
Op woensdag 29 mei vertrekt een kleine
groep van acht pelgrims vanuit Hemelum naar
de orthodoxe kloosters en kerken in OostPolen. Zij zullen vooral verblijven in het
klooster van de Aankondiging van de
Allerheiligste Moeder Gods in Supraśl. Dit is
het moederklooster van vader Jewsewy. Het
klooster van Supraśl is het grootste orthodoxe
kloostercomplex van Polen. Er bevinden zich
meerdere kapellen en musea, waaronder een
iconenmuseum. Supraśl ligt in een bosrijke
omgeving waar veel mensen ontspanning
zoeken langs de rivier de Supraśl. Vanuit dit
klooster zullen verschillende heilige plaatsen
worden bezocht, waaronder Zwierki waar zich
de relieken bevinden van de Heilige Gabriel in
het
aldaar
gelegen
orthodoxe
vrouwenklooster (meer dan 30 zusters). Ook
zal een bezoek worden gebracht aan de
Heilige Berg Grabarka, waar jaarlijks met het
Feest van de Heilige Transfiguratie op de 19e
augustus duizenden pelgrims uit binnen- en
buitenland zich verzamelen. Het orthodoxe
kloosterleven
in
Oost-Polen
toont

Historische monnikswijding in ons klooster
Tijdens de Grote Vasten op vrijdag 15 maart
dit jaar bezocht onze aartsbisschop Elisey ons
klooster vanwege de eerste monnikswijding
in ons klooster. De vaders Onufry en Jewsewy
brachten de kandidaat vanuit het voorportaal
onder bescherming van hun monniksmantels
naar de Koninklijke Deuren in de iconenwand,
waar ten overstaan van de merendeels
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dynamische,
jonge
stimulerende
gemeenschappen.
Er
zullen
ook
mogelijkheden zijn om met de orthodoxe
bisschoppen, monniken en zusters en
priesters en parochianen te spreken.

informatiepanelen worden aangebracht. Een
paneel informeert de passerende bezoeker
over ons klooster en het tweede paneel geeft
achtergrond informatie over de geschiedenis
van de Friese kloosters. Een derde
informatiepaneel zal worden aangebracht bij
de protestantse kerk en informeert over haar
lokale geschiedenis.
- Ook dit jaar doet het klooster weer mee met
het Tsjerkepaad 6 juli t/m 7 september. We
zullen op de zaterdagmiddagen in de zomer
geopend zijn voor bezoekers van ons klooster.
Bezoekers uit Hemelum en omgeving altijd
van harte welkom!

In de voetsporen van Odulphus; drie
interessante informatiepanelen in ons dorp!
Inmiddels is het zover. De route met de
informatiepanelen over de H. Odulphus zal op
vrijdag 28 juni officieel geopend worden door
de wethouder van onze gemeente SúdwestFryslân. De informatiepanelen zijn verspreid te
vinden in de dorpen Hemelum, Bakhuizen en
in de stad Stavoren. De voormalige St.
Odulphusabdij heeft in Stavoren gestaan
voordat het overgebracht werd in de 15e eeuw
naar Hemelum. De openingsplechtigheid zal
plaatsvinden bij de nieuwe sluis van Stavoren
(om 10.00 uur), waar het voormalige klooster
tot in het begin van de 15e eeuw heeft
gestaan. Eerder in de maand zal op 12 juni
weer de gebruikelijk St. Odulphusbedevaart
plaatsvinden die nu al weer voor de twaalfde
keer zal worden gehouden. Op ons
kloostergebouw
zullen
twee

Freonlike groetnis, fader Jewsewy en fader
Onufry
Kloosterdiensten: Dagelijkse diensten 6.15 u.
en
17.00
u.
(niet
op
zaterdagavond/zondagochtend).
Elke
donderdagavond na dagelijkse Vesper om
18.00 u. Akathist ter ere van de H. Nicolaas.
Voor
meer
informatie
www.kloosterhemelum.nl ;

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
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ADVERTEREN?
Informeer naar de
mogelijkheden.
muddejeyer@hotmail.com

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
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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 schilderwerk
* Wandaf werking
* Houtrot reparaties (window – care)
* Leveren van d iverse mat erialen
* Vraag vrij blijve nde 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
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57e editie Blauhúster Túnfeest
Nog even en dan is het weer tijd voor het Blauhúster Túnfeest! Dit jaar
vieren we dit prachtige feest alweer voor de 57e keer! Het feest wordt
traditioneel in het weekend het dichtst bij de langste dag van het jaar
gehouden en dat valt dit jaar op zaterdag 22 en zondag 23 juni.
Traditiegetrouw staat de zaterdag weer in het teken van ‘de stappers van toen’. Deze avond kunt
u met vrienden en familie herinneringen ophalen en oude tijden herleven!
Op zaterdag 22 Juni komt de Bruce Springsteen Tribute ‘The Springsteen Experience’ naar
Blauwhuis.
Verwacht geen Bruce Springsteen coverband en verwacht geen look-a-likes, verkleedpartijen en
na-aperij. Verwacht wél de unieke sfeer en verbondenheid die Bruce en de E-Streetband
brengen. Een wervelende show waarin de grootste hits van The Boss de revue passeren met
schorre kelen en rock and roll.
Op zondag 23 juni komen Fragment en Sesam Sensation de tuin op zijn kop zetten.
Fragment is een uniek vermakelijke band en is al vele jaren een van de beste live acts die er is. 2
kleine Engelsen en een enorm lange Nederlander plus 4000 concerten aan ervaring dragen
allemaal bij aan een show vol energie, humor, fantasie en nummers die iedereen kent. Het
resultaat is, zonder enige uitzondering, één groot feest.
Sesam Sensation staat voor beleving en passie. De aller vetste hits worden afgewisseld met de
dikste dance classics in een spectaculaire show vol interactie en humor.
Voor de liefhebbers is er op zaterdagochtend weer steevast het oldtimertreffen in Blauwhuis.
Ook dit jaar zal er weer een breed scala aan oude voertuigen en machines voor u uitgestald
staan.
Tot dan!
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HEMELUM VIERT FEEST 29 JUNI 2019
In de zomer is het goed vieren en dat willen we in Hemelum maar al te graag doen. Vrijwilligers, in
samenwerking met de Kabroemmm organisatie, zijn we tot een prachtig resultaat gekomen van
doen, kijken, luisteren en genieten in Hemelum gekoppeld aan een goed doel ‘ stichting Ramon” .
Kinderleed kan de drive zijn tot nader handelen. Kabroemmm wil hier graag medewerking aan
verlenen in het dorp daar het eigen festival niet door gaat dit jaar. Organiseren zit in ons bloed
vandaar dat we 29 juni feestelijk uit ons dak gaan.
Op het sportveld waar alles plaatsvindt, is er om 10.30 uur de start van een brommertoertocht van
100 km door Friesland. Voor wie dit te ver is, kun je komen genieten van leuke spellen op het
sportveld.
10.30 uur Hemelummer kampioenschappen “ molenspel “ een oud bordspel gespeeld op
traditionele borden. Een spel voor 8 tot 100 jaar. Voor de sterkere personen onder ons is er een
boomwerpwedstrijd. Ben je meer een samendoen mens is er “ de wandelende A en het Mathoppen “
Om 12.30 start het zakslaan en fiets’m klets. Alleen de beste zal droog blijven. Het is dus handig om
een droog setje mee te nemen.
Op het terrein komt een mooie tent te staan waar we de Leeuwinnen (mochten ze in de kwartfinale
komen) kunnen volgen op hun jacht naar het(ons) wereldkampioenschap. Het traditionele
eierengooien komt aan bod en een heus kampioenschap survivallen op een 35 meter lange
survivalbaan. Voor de kleintjes is er een apart springkussen. De grotere jeugd kan zich vermaken op
het survivalbaankussen.
Niks kan gebeuren op een lege maag. Vandaar dat er vanaf 16.00 uur een barbecue klaar staat om de
inwendige mens te stimuleren. Ook de vegetariërs onder ons kunnen hier van genieten.
Iedereen is welkom om deel te nemen aan al deze activiteiten. Deelname is gratis. Alle resultaten
worden bijgehouden op een individueel scoreformulier. Naar ratio zal hier een klassering uitrollen.
De beste drie worden om 21.00 in de tent gehuldigd waarna de band “ Op Dreef “ het van ons
overneemt (Entree gratis)Muzikaal gaan we tot 2 uur uit ons dak. Bij de mobiele snackkar op het
terrein kan nog even energie worden bijgetankt om de reis naar huis te kunnen overbruggen en
weldadig in slaap te vallen in bed. Misschien wordt je dan de volgende dag weer wakker met het
gevoel: “ Ik wil een revanche volgend jaar ”
Om te voorkomen dat we een tekort aan barbecuevlees hebben wil ik jullie vragen om het
bijgevoegde aanmeldformulier in te vullen en te retourneren op Nijbuorren 7 t/m 11 of op Buorren
10. Tevens kun je hierop aangeven aan welke activiteiten je mee wilt doen.
Ben je niet in staat om dit te doen dan kom ik graag langs om het aanmeldformulier persoonlijk bij je
op te halen.(06-25430759 Dick Pel) Het is vrij om het formulier te kopiëren zodat elk lid van de
familie gewaarborgd is op deelname. Uiterlijk 22 juni moeten de aanmeldingen bij ons binnen zijn.
Vriendelijke groet, Kabroemmm.
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NIEUWS VAN JEUGDHONK JUVENTA
In de wintermaanden waren we creatief bezig in de verschillende ruimtes van Zeilschool De Morra. Daar hebben we o.a. een make-up avond gehouden met een high tea met de meiden en een flipperkast getimmerd met
de jongens. Maar we hebben ook met beide groepen een spannende escape-room achtige speurtocht gehouden in en om de donkere loods.
Inmiddels is het lekkerder weer geworden en we hebben de eerste gezellige buitenavond alweer gehad dit
jaar. Misschien hebben jullie ons wel gehoord want het ging er fanatiek aan toe met het zeskamp op het sportveld!

Graag willen we jullie bedanken voor jullie donaties via de Rabobank en voor het sparen van de munten van
de Poiesz. Samen met de verkoop van gebak op onze promotie dag bij de Poiesz in Koudum met geweldige
hulp van een aantal kinderen hebben we in totaal € 742,- opgehaald! De cheque kregen we uitgereikt tijdens
het gala in Leeuwarden waar een aantal kinderen mee naartoe zijn geweest. Wat een mooie opbrengst. Dit
heeft mogelijk gemaakt dat we een extra uitje hebben gepland voor beide groepen op 10 juli! We gaan er
met z’n allen op uit. In de volgende Muddejeyer kun je lezen wat we gedaan hebben en hoe het was :-)
Noteer 28 juni alvast in de agenda want dan staat de afsluiting op het programma en jullie zijn hiervoor allemaal uitgenodigd: “Talent in de tent” waar de kinderen mogen dansen, zingen, sporten, presenteren voor
publiek en de jury. Na afloop is er ruimte voor een hapje en drankje in de feesttent van het goede doelenfeest van Kabroemmm.
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KERKDIENSTEN EN ACTIVITEITEN IN DE NICOLAASKERK IN HEMELUM
Zondag 2 juni

9.30 uur Pastor R. Pasterkamp.

Zondag 9 juni

9.30 uur Dhr. Sj. Bakker. Urk.

Zondag 16 juni

9.30 uur Dhr. H. Kamphuis. Emmeloord.
19.30 uur HEMELUM SJONGT !!!!!!
m.m.v. de Korfzusters uit Urk.
Meditatie wordt verzorgd door Dhr. R. Schoorstra Ternaard.
Orgel wordt bespeeld door Jan Durk Wierda.
ALLEMAAL HARTELIJK WELKOM!!!!!!

Zondag 23 juni

9.30 uur Pastor. R.Pasterkamp.

Zondag 30 juni

9.30 uur Ds. G. Bos, Urk. Viering Heilig Avondmaal.

Zondag 7 juli

9.30 uur Pastor R. Pasterkamp.

Zondag 14 juli

9.30 uur Pastor R. Pasterkamp.

Zondag 21 juli

9.30 uur ds. J. Bakker, Stiens.

Zondag 28 juli

9.30 uur Mevr. G. van der Galien- Doorenbos, Damwoude.

Zondag 4 aug

9.30 uur Dhr. T. Pikker, Wieringerwerf.

Zondag 11 aug

9.30 uur Ds. A. Cluistra, Makkum.
19.30 uur HEMELUM SJONGT !!!!!!!!
m.m.v. Antje de Groot.

Zondag 18 aug

9.30 uur Pastor R. Pasterkamp.

Zondag 25 aug

9.30 uur Dhr. H.Giliam, Pingjum.

Zondag 1 sept

9.30 uur Ds. G. Bos, Urk.

Zondag 8 sept

9.30 uur Pastor R. Pasterkamp.

Zondag 15 sept

9.30 uur Dhr S. de Boer, Emmeloord.

Na de kerkdienst bent u van harte welkom voor een bakje koffie.
Tijdens de zomermaanden wordt er iedere dinsdag morgen koffie geschonken.
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom. Pastor Pasterkamp is dan aanwezig.
VAN HARTE WELKOM!!!
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Maandag 3 juni is VV NOK/ RKVV Bakhuizen JO15-kampioen geworden

Van harte gefeliciteerd!

Dit zijn de spelers, trainers en begeleiders van VV NOK/RKVV Bakhuizen.
Riens, Thom, Maurits, Mart, Klaas, Jan, Karst, Douwe Hindrik, Klaas Jan, Wyberen, Jos, Ayelt, Xander,
Kevin, Johan, Quinten, Nick, Daan en Youri.
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OUD PAPIER 2019
7/8 juni

t/m

5/6 juli

14/15 juni

t/m

2/3 augustus
6/7 september

t/m
t/m

12/13 juli
9/10 augustus
13/14 september

4/5 oktober

t/m

11/12 oktober

1/2 november

t/m

8/9 november

6/7 december

t/m

13/14 december

De container staat in de berm bij het Morrapaed

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
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