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Van	de	redactie	
	
Heel	onwerkelijk	allemaal	deze	tijd	waarin	wij	leven!	Wat	met	
een	virus	in	China	begon,	is	inmiddels	een	wereldwijde	
pandemie	en	iedereen	krijgt	ermee	te	maken.	In	deze	editie	
geven	een	aantal	Hemelummers	aan	hoe	zij	zich	staande	houden	
in	deze	rare	tijd.	
	
Wat	voor	nieuws	is	er	verder:		natuurlijk	het	nieuws	van	
Dorpsbelang,	De	Begine	komt	dit	keer	weer	met	een	leuk	
initiatief	en	nieuwe	bewoners	stellen	zich	voor.		
Jeugdhonk	Juventa	is	met	spoed	op	zoek	naar	een	nieuwe	
leid(st)er.	Heb	je	interesse	geef	je	op!	Het	zou	zonde	zijn	dat	de	
jeugd	van	Hemelum	na	de	zomervakantie	de	leuke	activiteiten	
van	het	Jeugdhonk	zou	moeten	missen!	
	
Wij	wensen	iedereen	een	fijne	zomer(vakantie)	en	alvast	veel	
leesplezier!	
	
Namens	de	redactie	
	
Diana	Hospes-Postma	
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Tijden	van	corona	
En	opeens	liep	alles	helemaal	anders	dan	we	van	plan	waren.	Waar	
het	coronavirus	eerst	leek	op	een	ver-van-mijn-bed	aangelegenheid	
werd	het	een	epidemie	die	Nederland	volledig	lam	legde.	En	dus	ook	
Hemelum.	School	dicht,	afstand	houden,	door	het	virus	geïnfecteerde	
dorpsgenoten,	ondernemers	die	hun	opdrachten	zagen	opdrogen,	
geplande	evenementen	die	niet	doorgingen,	dorpsplan	in	de	
ijskast....	Kortom,	een	rare	en	onzekere	periode.	Gelukkig	bleef	in	
onze	omgeving	het	aantal	besmettingen	beperkt,	maar	mensen	

werden	daardoor	ook	al	snel	achtelozer.	Nu,	na	1	juni,	zullen	we	merken	wat	de	gevolgen	zijn	
van	het	minder	strenge	beleid	van	de	regering.	Laten	we	hopen	dat	het	niet	uit	de	hand	
loopt.	Ons	dorpshuis	De	Begine	gaat	voorzichtig	weer	open	en	begint	met	een	coronaproof	
snackbuffet.	Bestellen	dus!						
	
De	ALV	die	niet	doorging	
We	stonden	als	bestuur	allemaal	in	de	startblokken	voor	de	Algemene	Leden	Vergadering	
van	27	maart.	Er	waren	flyers	gemaakt,	het	programma	was	klaar,	de	kascontrole	gedaan	en	
Sierd	Stellingwerf	zou	worden	voorgesteld	als	nieuw	bestuurslid.	Maar	de	ALV	ging	niet	door.	
Ook	onze	maandelijkse	bestuursvergaderingen	gingen	niet	meer	door.	Als	over	een	tijdje	
weer	vergaderd	kan	worden	in	De	Begine	en	er	meer	duidelijk	is	over	de	toekomst	met	
corona,	zullen	we	als	bestuur	besluiten	op	welk	moment	we	de	ALV	houden	en	het	
bestuurslidmaatschap	van	Sierd	formaliseren.	
	 	
Nog	steeds	bestuursleden	gezocht!	
Dorpsbelangen	Hemelum	zou	op	27	maart	afscheid	nemen	van	Erik	Velthof.	Ook	dat	ging	niet	
door,	maar	Erik	is	inmiddels	niet	meer	actief	als	bestuurslid.	Gelukkig	heeft	Sierd	Stellingwerf	
zich	gemeld,	maar	we	doen	toch	graag	nog	een	DRINGENDE	OPROEP	aan	dorpsgenoten	om	
zich	te	melden	als	bestuurslid.	En	gezien	de	samenstelling	van	het	bestuur	(alleen	mannen)	
gaat	onze	voorkeur	uit	naar	vrouwen.	(Of	mag	dat	niet?	;-)	Lijkt	het	je	iets,	meld	je	dan	aan	
en	stuur	een	e-mail	naar	info@hemelum.nl	We	nodigen	je	dan	graag	uit	om	eens	een	
vergadering	bij	te	wonen.	
	
Oud	papier	
Omdat	de	oud	papiercontainer	sinds	een	paar	maanden	net	zo	lang	blijft	staan	tot	‘ie	vol	is,	
verzamelen	we	meer	oud	papier.	Maar	daar	kan	nog	veel	meer	bij.	Dus	breng	je	oud	papier	
niet	naar	een	ander	dorp	en	gooi	het	niet	bij	het	grof	vuil,	maar	doe	dit	in	de	grote	container	
aan	het	Morrapaed!	
	
Nieuwe	website!	
Vorig	jaar	bood	Walter	van	‘t	Zand	aan	om	samen	met	zijn	vrouw	Clair	een	nieuwe	website	te	
bouwen	voor	hemelum.nl.	Walter	en	Clair	zijn	eigenaar	van	FRL	websites	in	Hemelum.	We	
zijn	er	mee	aan	de	slag	gegaan	en	we	zijn	zover!	Kijk	dus	regelmatig	even	op	het	web	naar	
www.hemelum.nl,	want	binnenkort	is	‘ie	live!	
	
Digitale	nieuwsbrief	
Samen	met	de	nieuwe	website	introduceren	we	ook	een	digitale	nieuwsbrief.	Dus	als	je	jouw	
e-mailadres	nog	niet	hebt	doorgegeven	en	deze	nieuwsbrief	graag	ontvangt:	stuur	ons	een	e-
mail	(info@hemelum.nl)	met	je	naam	en	adresgegevens!	
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Goodie	bag	voor	nieuwe	Hemelummers	
Samen	met	dorpskant	De	Muddejeyer	denken	we	na	over	een	goodie	bag	(oftewel	een	
cadeaupakketje)	voor	nieuwe	inwoners	van	Hemelum.	Hier	willen	we	dan	informatie	in	doen	
over	alle	faciliteiten	en	verenigingen	in	Hemelum,	samen	met	de	laatste	Muddejeyer	en	een	
klein	presentje.	Heb	jij	hier	ideeën	voor	of	wil	je	er	informatie	over	jouw	club,	activiteit	of	
vereniging	aan	toevoegen,	laat	dat	dan	weten.	Ook	hier	geldt:	stuur	een	e-mail	naar	
info@hemelum.nl!	
	
4-mei	herdenking	
De	4-mei	commissie	had	voor	de	herdenking	van	75	jaar	vrijheid	een	prachtig	programma	
bedacht	met	onder	andere	een	excursie	voor	de	schooljeugd	naar	het	Kazemattenmuseum.	
Subsidie	was	aangevraagd	en	toegekend,	maar	ook	dit	ging	allemaal	niet	door.	Er	is	wel	een	
sobere	kranslegging	gedaan.	De	commissie	hoopt	dat	de	geplande	activiteiten	in	2021	alsnog	
worden	uitgevoerd.				
		
Relatie	beheersysteem	voor	Hemelummers	
Sinds	een	tijdje	werkt	Dorpsbelang	met	het	programma	Perfect	View.	Dit	is	een	in	Nederland	
ontwikkeld	computerprogramma	waarin	we	al	onze	leden	hebben	staan	met	hun	naam,	
adresgegevens	en	e-mailadres.	Het	wordt	gebruikt	om	onze	administratie	overzichtelijker	en	
betrouwbaarder	te	maken.		
Maar	Perfect	View	biedt	ook	mogelijkheden	voor	andere	clubs	en	verenigingen	in	Hemelum.	
Zo	zijn	we	met	De	Muddejeyer	in	overleg	om	te	bekijken	hoe	we	leden	en	abonnees	
gezamenlijk	in	het	systeem	zetten.	Wil		je	weten	of	het	Perfect	View	van	Dorpsbelang	
interessant	is	voor	jouw	club,	vereniging	of	activiteit,	laat	ons	dat	dan	weten.	We	vertellen	
graag	meer.	Ook	hier	weer:	een	e-mail	naar	info@hemelum.nl!		
	
	
Hartelijke	groet	van	het	bestuur	
van	Dorpsbelangen	Hemelum,	
	
Louwrens	Feenstra,	John	Lorist,	
Oane	Risselada,	Sierd	
Stellingwerf	en	Huib	Volker	
	
Contact	voor	e-mail: 	
info@hemelum.nl	
	
Secretariaat:	
Huib	Volker	
De	Maren	23	
8584	VP	Hemelum	
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Organiseert: 

Iedere zaterdag in juni 
van 17:00 tot 19:00 uur 

 

 

De Doarpshap 
 

Het snackbuffet is geopend! 
 

1. Bel vooraf de bestelling door: 06 48627537 
2. Eén persoon per huishouden haalt de bestelling op 

3. Volg aub de aanwijzingen bij binnenkomst 
4. Indien mogelijk: betaal met PIN 
5. En bij thuiskomst… lekker iten! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ontmoetingsplek 
 

Vergaderruimtes 
 

Leuke activiteiten  
voor alle leeftijden 

 
Coronaproof 

 
Je bent van harte 

welkom! 

Ì 
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De	deuren	gaan	open!	
	
Beste	dorpsgenoot,		
	
In	 de	 vorige	 editie	 van	 onze	 dorpskrant	
schreven	 we	 over	 de	 gemeenschapszin	 die	
door	 ons	 dorp	 gonsde.	 Geweldig	 om	 dat	 te	
ervaren	 in	 het	 dorpshuis,	 op	 de	 kloostertuin,	
op	straat…		
	
Iedereen	 die	 bij	 het	 dorpshuis	 betrokken	 is	
had	er	ontzettend	veel	zin	in.	In	ontmoetingen	
en	een	gezellig	praatje	 tijdens	de	koffie	of	bij	
een	 maaltijd.	 In	 een	 mooi	 stukje	 livemuziek,	
een	 interessante	 lezing,	 de	 jaarlijkse	
toneeluitvoering.	 In	 dingen	 doen	 met	 elkaar	
omdat	 je	 dezelfde	 liefhebberij	 deelt.	 In	 het	
inzetten	van	 je	 vrije	 tijd	om	dit	 voor	anderen	
mogelijk	te	maken.		
	
En	 toen	 ging	 de	 deur	 dicht.	 Letterlijk	 en	
figuurlijk.	 Voor	 de	 toneelgroep	 was	 het	 een	
verschrikkelijke	 domper.	 Op	 vrijdag	 en	
zaterdag	stond	de	uitvoering	op	de	agenda,	op	
de	 donderdagmiddag	 daarvoor	 besloten	 we	
het	advies	van	de	overheid	te	volgen.	Het	was	
geen	makkelijke	 beslissing.	 Je	 weet	 hoe	 hard	
er	maanden	gewerkt	 is	aan	een	weekend	dat	
we	 gerust	 het	 Hemelummer	 culturele	
hoogtepunt	 van	 het	 jaar	 mogen	 noemen.	
Maar	 uiteindelijk	 staat	 gezondheid	 op	
nummer	 1.	 In	 welke	 vorm	 de	
toneelvoorstelling	 alsnog	 wordt	 opgevoerd,	
hangt	af	van	de	richtlijnen	van	het	RIVM	en	de	
mogelijkheden	in	de	Begine.		
	
Doarpswurk	
Net	 als	 iedereen,	 hebben	ook	wij	 niet	 eerder	
met	 dit	 bijltje	 gehakt.	 De	 organisatie	
Doarpswurk	pakt	zijn	rol	en	is	in	deze	tijd	voor	
dorpshuizen	een	verbindende	en	informatieve	
factor.	 Eind	 april	 waren	 we	 met	 veel	 andere	
dorpshuizen	 ‘aanwezig’	 bij	 de	 online	
informatiebijeenkomst	 over	 de	 voorbereiding	
op	de	anderhalvemetermaatschappij.	Dat	was	
inspirerend	 (een	 enkel	 dorpshuis	 stond	 al	 in	
de	 startblokken	 om	 weer	 open	 te	 gaan)	 en	

overweldigend	tegelijk.	Wat	mag	er	wel?	Hoe	
kunnen	 we	 elkaar	 straks	 weer	 veilig	
ontmoeten?	 Dorpshuizen	 zijn	 verplicht	 om	
zich,	 bij	 het	 openen	 van	 de	 deuren,	 aan	 een	
protocol	 te	 houden.	 Wij	 gebruiken	 het	
basisprotocol	 van	 Doarpswurk	 als	
uitgangspunt.	 Dit	 is	 op	 hun	 website	
www.doarpswurk.nl	 te	 vinden.	 Zodra	 onze	
deuren	weer	open	zijn,	is	het	ook	in	de	Begine	
aanwezig.	Vraag	er	gerust	naar.		
	
De	deuren	weer	open	
We	verheugen	ons	erop	om	stap	voor	stap	de	
activiteiten	 in	 de	 Begine	 weer	 op	 gang	 te	
krijgen.	We	zullen	beginnen	bij	de	basis:	elkaar	
voorzichtig	weer	ontmoeten.	Hoe	dat	mogelijk	
is,	staat	bij	binnenkomst	en	in	de	rest	van	het	
gebouw	goed	aangegeven.		
	
Een	 van	 de	 activiteiten	 waar	 we	 mee	 zullen	
beginnen,	 is	 ‘de	 Doarpshap’.	 Op	 de	
aangegeven	 dagen	 staat	 een	 enthousiast	
keukenteam	 klaar	 om	 de	 Doarpshap	 voor	 de	
Hemelummers	te	bereiden.	De	Doarpshap	kan	
eerst	 afgehaald	 worden	 en	 zodra	 de	 situatie	
het	 toelaat,	 kan	er	hopelijk	ook	weer	 gezellig	
binnen	 gegeten	 worden.	 Verderop	 in	 deze	
dorpskrant	is	hierover	meer	te	lezen.		
	
We	 hebben	 geleerd	 dat	 biljarten	 en	
klaverjassen	door	onze	overheid	wordt	gezien	
als	sport.	Dat	maakt	ons	dorp	nóg	sportiever.	
Haha.	Maar	 zonder	 gekheid,	 het	 is	 natuurlijk	
reuze	 jammer	 dat	 ook	 onze	 Hemelummer	
topsporters	 in	 deze	 coronatijd	 hun	 gezellige	
avondjes	 in	 de	 Begine	 moeten	 missen.	 We	
duimen	 ook	 voor	 hen	 dat	 de	 regels	 rondom	
binnensport	 voor	 het	 nieuwe	 seizoen	
versoepeld	zijn…	Tot	die	tijd	denken	we	graag	
met	 onze	 gebruikers	 mee	 in	 het	 vinden	 van	
creatieve	 oplossingen.	 Yoga	met	 Tille	 bijt	 het	
spits	 af	 en	 start	 een	 proef	met	 yogalessen	 in	
de	buitenlucht.		
	
Vrijwilligerspool	
Begin	 maart	 zijn	 we	 gestart	 met	 het	
actualiseren	 van	 onze	 vrijwilligerspool.	 Lijkt	
het	u/jou	leuk	om	iets	voor	je	dorpsgenoten	te	
betekenen?	 Al	 heel	 wat	 Hemelummers	
hebben	een	online	enquête	ingevuld.	Om	ook	
de	 mensen	 zonder	 computer	 te	 bereiken,	
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staat	 de	 papieren	 versie	 van	 de	 enquête	 in	
deze	 dorpskrant.	 Mede	 dankzij	 de	 inzet	 van	
mensen	zoals	u/jij,	 is	er	van	 jong	tot	oud	een	
gevarieerd	 aanbod	 van	 activiteiten	 in	 ons	
eigen	dorp	mogelijk.	Daar	mogen	we	met	 z’n	
allen	 best	 trots	 op	 zijn.	 Dus	 alvast	 hartelijk	
dank	voor	het	invullen	van	de	enquête!	
	
We	zijn	begonnen	met	gerichter	benaderen	
van	de	vrijwilligers.	Als	voorbeeld:	de	mensen	
die	hebben	aangegeven	dat	ze	wel	eens	willen	
flyeren,	zitten	nu	met	elkaar	in	een	
WhatsAppgroep.	Dat	geldt	ook	al	voor	de	
keukenploeg/bardienst	en	de	klusvrijwilligers.	
Het	stemt	makkelijker	met	elkaar	af,	en	
mensen	die	er	niet	mee	van	doen	hebben,	
krijgen	geen	onnodige	appjes.	De	mensen	
zonder	WhatsApp	benaderen	we	op	een	
andere	manier.	
	
Met	dank	aan	de	vrijwilligers,	krijgt	de	
voormalige	peuterruimte	in	juni	een	
opfrisbeurt,	heeft	u/heb	jij	nog	niet	zo	lang	
geleden	een	leuke	kaart	in	de	bus	gekregen	en	
hoeven	we	op	zaterdag	niet	meer	te	denken	
wat	we	zullen	eten…	Moai	no?	
	
Dat	was	het	weer	voor	deze	keer.		
De	volgende	keer	heel	graag	weer	in…	de	
Begine,	ús	Doarpshús!	
	
Een	hartelijke	groet	van	het	Dagelijks	Bestuur	
	

Wil	je	hier	meer	over	weten?		
Voor	meer	informatie	over	het	huren	van	
ruimtes,	het	organiseren	van	of	deelnemen	
aan	activiteiten	of	waar	je	je	als	vrijwilliger	
kunt	aanmelden,	kun	je	hier	terecht:		
	
Activiteitenagenda:	bezoek	de	agenda	van	
Hemelum	op	www.hemelum.nl/agenda,	volg	
ons	op	facebook	
www.facebook.com/debegine.hemelum,	
bekijk	de	posters	op	het	raam,	hou	de	
brievenbus	in	de	gaten.		
	
Huur,	arrangementen	en	organiseren	van	
activiteiten:	bel	met	de	beheerders	Rob	en	
Christina:	06	48627537.	
	
Vrijwilliger	worden:	bel	met	Siementje:	06	
20366983	of	Ester:	06	21686551.	
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EVEN	VOORSTELLEN	
	

Terug	van	weg	geweest!	
	
Wij	 mogen	 ons	 opnieuw	 voorstellen	 in	 de	
Muddejeyer	als	‘nieuwe’	bewoners.	Wij	zijn	Gerwin	
(44	 jaar),	 Annieke	 (39	 jaar)	 en	 Lucas	 (11	 jaar)	
Boersma	en	wonen	sinds	eind	april	op	de	Hegewei	
38.	Ook	konijn	Pluisje	is	gezellig	mee	verhuisd.	
	
Voorheen	 woonden	 we	 aan	 ’t	 Leantsje	 en	 de	
afgelopen	 anderhalf	 jaar	 in	 Warns.	 We	 wilden	
graag	opnieuw	een	huis	in	Hemelum	kopen	en	dat	
is	gelukt!	
Gerwin	 is	 projectleider	 bij	 Friso	 Civiel,	 Annieke	 is	
diëtist	 en	 Lucas	 gaat	met	plezier	 naar	De	Barte	 in	
Hemelum	en	zit	in	groep	7.	Hij	is	met	name	erg	blij	
om	 terug	 te	 zijn,	 zodat	 hij	 makkelijker	 naar	 zijn	
vrienden	en	vriendinnen	kan.		
We	 wonen	 met	 veel	 plezier	 in	 ons	 nieuwe	 huis.	
Dus….	it’s	good	to	be	back!	
	
Warme	groet	van	Gerwin,	Annieke	en	Lucas	
	

	
Hegewei	28	
Een	aantal	maanden	geleden	ben	 ik	verhuisd	naar	
Hemelum.	 Ik	 heb	mijn	 huis	 in	 Doesburg	 verkocht,	
veel	 spullen	 weg	 gedaan,	 en	 ben	 neergestreken	
aan	 de	 Hegewei	 nr.	 28	 om	 te	 gaan	 samenwonen	
met	Sytze	de	Boer.	Nu	wonen	we	met	 zijn	vieren,	
hond	James	en	kat	Bob	meegerekend.	
	
Door	het	heen	en	weer	reizen	kende	ik	het	dorp	al	
een	beetje,	en	in	de	loop	van	de	tijd	kreeg	ik	steeds	
meer	het	gevoel	dat	ik	hier	wel	zou	kunnen	aarden.	
En	dat	 is	gebleken.	Ons	huis	 is	erg	 leuk	en	 	vanuit	
de	 tuin	 kijken	 we	 uit	 op	 onze	 achterburen:	 de	
paarden	 van	 De	 Jager	 en	 een	 prachtige	
bloemenweide.	 Heel	 gezellig.	 We	 fietsen	 en	
wandelen	 regelmatig	 en	 daardoor	 leer	 ik	 de	
omgeving	kennen.		
	
Direct	 na	 mijn	 verhuizing	 ben	 ik	 begonnen	 als	
praktijkondersteuner	 in	 de	 huisartsenpraktijk	 in	
Koudum.	Het	werk	dat	 ik	 al	 jaren	doe	kon	 ik	daar	
gewoon	 voortzetten.	 Daarnaast	 ben	 ik	 bezig	 met	
leren	 klarinetspelen	 (wat	 niet	 meevalt),	 spinnen,	
handwerk,	wat	tekenen	en	schilderen.	
	
	
	

	 Ik	ben	nu	bijna	8	maanden	verder	en	heb	heleboel	
leuke	Hemelummers	ontmoet.	Gewoon	op	straat	en	
via	Sytze,	maar	ook	tijdens	de	klaverjasavondenin	de	
Begine.	Daarnaast	is	het	dorp	zelf	ook	erg	leuk.	Vooral	
de	Kloostertuin	en	het	uitzicht	vanaf	het	Leantsje	op	
de	Morra	en	Koudum.	De	Stekkenplek	met	allerlei	
leuke	plantjes.	Het	Morrapaed	is	fantastisch.	Op	mijn	
fietstochtjes	naar	Koudum	geniet	ik	erg	van	de	vele	
verschillende	vogels	die	daar	te	zien	zijn.	Hoe	anders	is	
het	landschap	hier	dan	in	de	Achterhoek!	En	dan	die	
wind!	Dat	was	ook	wel	even	wennen.	Nooit	gedacht	
dat	ik	nog	eens	in	Friesland	zou	wonen.		
	
Erika	van	der	Baan	
	
	
De	penningmeester	
Zoals	 jullie	 in	 het	 vorige	 nummer	 al	 hebben	 kunnen	
lezen,	ben	ik	sinds	kort	redactielid	en	penningmeester	
van	 de	 Muddejeyer,	 als	 opvolger	 van	 Erica	
Monkelbaan.	 Het	 schijnt	 zelfs	 dat	 ik	 het	 eerste	
mannelijke	redactielid	ben.	Dat	werd	dan	wel	tijd!	
	
In	 2012	 ben	 ik	 in	 Hemelum	 komen	 wonen,	 maar	
werkte	de	eerste	jaren	nog	in	Den	Haag.	Toen	bracht	ik	
alleen	 de	 weekenden	 en	 vakanties	 hier	 door.	 Sinds	
eind	 2015	 ben	 ik	 full-time	 Hemelummer.	 Inmiddels	
woon	ik	aan	de	Hegewei	28,	samen	met	Erika	van	der	
Baan	en	hond	James	en	kat	Bob.	
	
Ik	 heb	 veel	 zin	 om	als	 redactielid	mee	 te	werken	 aan	
de	 doarpskrante.	 Kranten	 bezorgen	 is	 leuk,	maar	 een	
krant	 maken	 is	 natuurlijk	 weer	 van	 een	 heel	 andere	
orde.	 Ik	 hoop	 er	 aan	 mee	 te	 kunnen	 werken	 dat	 de	
Muddejeyer	 een	 leuke	 en	 informatieve	 doarpskrante	
blijft!	
 
Sytze	de	Boer	
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Hegewei	14	
	
Wij	zijn	Geert	en	Marije	en	wij	wonen	sinds	kort	
aan	de	Hegewei	nr.	14. 
Ons	gezin	bestaat	uit	4	kinderen,	Rick	(16),	Joke	
(15),	Michelle	(4)	en	Jelte	(3). 
We	hebben	de	woning	eerst	zo	verbouwd	dat	we	
er	eerst	in	kunnen	wonen,	en	nu	de	vergunning	
rond	is	willen	we	de	woning	nog	gaan	uitbreiden. 
 
We	wonen	hier	ontzettend	fijn	en	met	de	ruimte	
om	ons	huis	ideaal	om	onze	hobby	te	beoefenen,	
namelijk	wedstrijden	vliegen	met	onze	postduiven. 
 
Geert	is	werkzaam	als	service	specialist	bij	ABC-	
Hekwerk	en	Marije	werkt	als	hulp	in	de	
huishouding. 
 
Voor	we	naar	Hemelum	kwamen	wonen,	woonden	
wij	in	Balk,	maar	Geert	is	een	geboren	
Hemelummer	(De	Klaster	3)	en	Marije	is	geboren	
en	getogen	in	Sloten.	 
 
Groetjes	van	Geert	en	Marije	
	

	
	

JEUGDHONK	JUVENTA	
	
Wil	jij	onderdeel	uitmaken	van	een	gezellig	

en	creatief	team	om	met	elkaar	
onvergetelijke	avonden	te	helpen	creëren	

voor	de	jeugd	van	Hemelum?	
	

Meld	je	dan	aan	als	leiding	van	Jeugdhonk!	
	

Tel:	06-27311775	of	per	mail:	
info@deschminkkoffer.nl	
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Corona	in	de	zorg,		
En	dan	vraagt	de	Muddejeyer	of	
je	een	stukje	wilt	schrijven	over	
Corona	 in	 de	 zorg	 en	 mijn	
ervaringen.	 Nou	 gelukkig	
hebben	 we	 (tot	 de	 datum	
waarop	 ik	 dit	 stukje	 schrijf)	
Corona	 buiten	 de	 deur	 kunnen	
houden	 op	 mijn	 werkplek	 Bos	 en	 Meerzicht	
verzorgd	wonen	 in	Oudemirdum,	dus	 dit	was	
mijn	stukje.		
	
‘Fijne	dag	verder	lieve	lezers…’	
	
Nou	nee,	als	 je	even	nadenkt	 is	de	 impact	op	
personeel	en	bewoners	toch	wel	erg	groot	en	
ondanks	 dat	 we	 ontzettend	 blij	 en	 dankbaar	
zijn	 dat	we	met	 zijn	 allen	dat	 virus	 buiten	de	
deur	kunnen	houden,	komen	de	gevolgen	wel	
langzaam	 binnen	 dringen	 in	 huize	 Bos	 en	
Meerzicht.	
	
Eerst	 kwam	er	 handalcohol	 bij	 iedere	 ingang,	
uitgang,	 wasbak	 en	 toilet	 te	 staan.	 En	 wij	
gingen	 nog	 meer	 handen	 wassen	 dan	 we	 al	
deden.	Daarmee	 hopende	 dat	we	 alles	 eraan	
deden	en	het	hierbij	konden	laten.	Helaas,	het	
“virus”	drong	verder	naar	binnen,	bezoek	was	
niet	 meer	 welkom,	 eropuit,	 zoals	 sommige	
bewoners	van	ons	nog	kunnen,	werd	een	halt	
toegeroepen,	 de	 kapper,	 fysiotherapeut,	
ouderen	psycholoog,	huisartsen,	de	mevrouw	
van	de	 gym	en	meerdere	 disciplines	 kwamen	
er	niet	meer	in.	
	

De	impact	wordt	steeds	groter,	verdriet	bij	de	
bewoners	 omdat	 ze	 hun	 kinderen	 niet	 meer	
mogen	 zien,	 onbegrip,	 kwaadheid,	 de	
diversiteit	 aan	 gevoelens	 lopen	 ver	 uiteen.	
Ook	de	familie	reageert	verschillend,	maar	we	
moeten	 ons	 echt	 aan	 de	 regels	 houden	 en	
deze	keuzes	maken,	al	hoe	zeer	het	ook	doet.	
In	 deze	 periode	 hebben	 de	 bewoners	 die	 de	
diagnose	 dementie	 hebben	 helaas	 een	
streepje	 voor,	 zij	 beseffen	 niet	 wat	 hun	
overkomt	 en	 waarom	 ze	 geen	 bezoek	
ontvangen.	
	
En	 wij	 van	 de	 zorg	 en	 het	 service	 team?	Wij	
praten,	 troosten,	 wassen	 nóg	 vaker	 onze	
handen,	 knuffelen,	 leggen	 uit,	 praten,	
wandelen,	 drinken	 vaker	 een	 kopje	 koffie	 bij	
de	 bewoners	 die	 op	 hun	 kamer	 blijven.	 We	
draaien	 de	 krullers	 in	 het	 haar,	 knippen	
teennagels	daar	waar	we	kunnen	ondanks	dat	
het	 soms	 niet	mag	 i.v.m.	 diabetes,	 verzorgen	
likdoorns,	 halen	 boodschappen	 voor	 de	
bewoners	en	noem	maar	op.	Gelukkig	hebben	
wij	 nog	 de	 luxe	 dat	 de	 bewoners	 in	 de	
woonkamer	 bij	 elkaar	 mogen	 zitten,	 eten	 en	
spelletjes	 mogen	 doen.	 Ook	 worden	 er	 hele	
quizen	 in	 elkaar	 gezet	 en	 de	 onderlinge	
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rivaliteit	is	groot	kan	ik	jullie	zeggen.	Door	een	
dame	 van	 de	 activiteiten	 worden	 er	
gym/beweeg	lessen	gegeven,	we	zingen	vaker	
liedjes	 met	 elkaar,	 ook	 stromen	 de	 mooie	
kindertekeningen	 binnen,	 en	 de	 bloemen,	
attenties	 e.d	 voor	 zowel	 de	 bewoners	 als	 de	
medewerkers	zijn	hartverwarmend.	
	
Ook	een	wandeling	door	onze	mooie	tuin	kan	
nog	 steeds	en	daarmee	hebben	de	bewoners	
net	iets	meer	vrijheid	dan	in	andere	huizen.	Er	
worden	2	partytenten	tegen	elkaar	aan	gezet,	
een	 op	 het	 parkeerterrein	 en	 een	 in	 de	 tuin,	
met	 een	 plastic	 schot	 ertussen.	 We	 slepen	
koffie,	 thee,	 drinken,	 koekjes	 en	 lekkernijen	
aan	om	het	zo	gezellig	mogelijk	 te	maken.	En	
wat	zijn	ze	allemaal	dankbaar	en	blij	met	deze	
oplossing,	de	afsprakenlijst	stroomt	in	no	time	

vol.	Maar	dat	elkaar	niet	kunnen	aanraken	of	
knuffelen	blijft	een	ding	hoor!	
	
Maar	 als	 een	 bewoonster	 die	 vraagt	waarom	
haar	zoon	niet	meer	op	bezoek	komt	en	je	legt	
voor	 de	 zoveelste	 keer	 uit	 	 dat	 er	 een	 virus	
heerst	 en	 dat	 dat	 nu	 even	 niet	 kan/mag	 en	
haar	 reactie	 is:	 ja	maar	 hij	 heeft	 vroeger	 alle	
inentingen	gehad	hoor!	dan	breekt	je	hart	wel	
even,	 en	 geef	 je	 haar	maar	 een	 extra	 knuffel	
terwijl	je	weet	dat	dat	niet	mag.		
Maar	ander	halve	meter	in	de	zorg	werkt	echt	
niet!!!		
	
Lieve	lezers,	blijf	gezond	en	pas	op	jullie	zelf!	
	
Warme	groet	van	Baudien	van	der	Werf	

 
 
 

Zeilschool	De	Morra	in	
coronatijden!	
En	toen	was	daar	in	ene	het	coronavirus.	Wat	
een	onaangename	gast	is	dat!	
	
Ik	 kan	 wel	 zeggen	 dat	 dit	 virus	 ons	 hele	
seizoen	in	de	war	schopt.	De	vooruitzichten	zo	
in	 begin	maart	 waren	 super,	 er	 stonden	 veel	
groepen	 geboekt,	 een	 paar	 nieuwe	
schoolkampen	en	onder	andere	ook	een	goed	
gevulde	 opleiding	 voor	 nieuwe	
zeilinstructeurs.	 Een	 paar	 leuke	 bedrijfsuitjes	
en	2	grote	bruiloften	en	we	waren	er	ook	echt	
klaar	voor!	
	
De	 hele	 winterperiode	 hebben	 we	 weer	
gebruikt	 om	 onze	 accommodaties	 en	 onze	
organisatie	op	orde	te	maken.	Weer	behoorlijk	
geïnvesteerd	 in	 o.a.	 nieuwe	 wetsuits,	 het	
opknappen	 van	 ons	 grote	 surfvlot	 en	 veel	
interne	 aanpassingen.	 Kortom	 we	 hadden	
weer	niet	stil	gezeten	deze	winter.		
En	 toen	 was	 daar	 corona.	 Deze	
onuitgenodigde	gast	zorgt	ervoor	dat	niets	van	
bovenstaande	 nog	 door	 mocht	 gaan.	 Geen	
groepen,	geen	schoolkampen,	geen	bruiloften,	
geen	 zeilkampen,	 helemaal	 niets.	 Een	 flinke	
domper	en	een	hele	flinke	financiële	strop!		
	
Geen	 groepen	 is	 ook	 geen	 inkomsten,	 maar	
helaas	 wel	 veel	 vaste	 uitgaven…	 De	

rekeningen	gaan	gewoon	door.	Maar	gelukkig	
roept	de	overheid	meteen	dat	ze	gaan	helpen,	
dat	ze	de	ondernemers	tegemoet	gaan	komen	
etc	etc.	Nu	moet	ik	zeggen	dat	ze	dat	ook	wel	
een	 beetje	 hebben	 gedaan,	 maar	 uiteindelijk	
bij	 lange	 na	 niet	 in	 de	 omvang	 van	 wat	 ze	
insinueerden	en	 zeker	niet	 in	omvang	 van	de	
schade	 die	we	 als	 seizoenbedrijf	 oplopen.	De	
getroffen	 ondernemers	 moeten	 toch	 zelf	 de	
klappen	opvangen.	
Heel	begrijpelijk	dat	de	overheid	ook	niet	alles	
kan	opvangen,	maar	vertel	wel	het	eerlijke	
verhaal.	Daarnaast	zijn	beslissingen	soms	niet	
duidelijk	en	niet	verenigbaar,	Waarom	mag	
een	kind	samen	sporten,	samen	naar	school,	
maar	niet	samen	naar	zeilschool?		
	
Het	is	te	hopen	dat	we	in	de	zomer	wat	meer	
van	 onze	 vrijheid	 terug	 krijgen	 en	 dat	 we	 op	
een	 veilige	 en	 verantwoorde	 manier	 weer	
kunnen	 genieten	 van	 al	 die	 zeilende	 en	
vakantie	vierende	kinderen.		
Hoe	 de	 maanden	 er	 daarna	 uit	 gaan	 zien	 is	
ook	 nog	 ongewis,	 ook	 september	 en	 oktober	
hebben	 we	 nu	 nog	 hele	 leuke	 groepen,	
scholen	 en	 bedrijfsuitjes	 op	 de	 planning.	We	
hopen	deze	wel	door	te	mogen	laten	gaan.	En	
dat	 is	nodig	ook,	een	heel	 jaar	zonder	gasten,	
zonder	 klanten,	 dat	 maakt	 het	 er	 niet	
makkelijker	op.	
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Natuurlijk	 hopen	 we	 op	 de	 eerste	 plaats	 dat	
iedereen	gezond	blijft,	maar	dat	geld	ook	voor	
de	 ondernemingen	 die	 behoorlijk	 worden	
getroffen	door	deze	situatie.	
We	 mogen	 nog	 wel	 bootjes	 verhuren	 aan	
gezinnen	 of	 personen	 uit	 hetzelfde	
huishouden,	we	kunnen	nog	zeilles	geven	aan	

kids	 die	 dan	 weer	 thuis	 gaan	 slapen	 en	
douchen.	 Dus	wanneer	 jullie	 iets	willen,	 kom	
langs	en	kom	varen!	
	
Graag	tot	ziens	in	onze	haven!	
	
Remco	en	team	Zeilschool	De	Morra

	
“En	toen	was	daar	in	ene	het	coronavirus,	wat	een	onaangename	gast	is	dat!”.	

	
Hallo	ik	ben	Mirthe.	
	
Omdat	 ik	 vanwege	 de	
corona	 veel	 thuis	 was,	
ging	 ik	 tekeningen	
maken	 voor	 de	
bewoners	 van	 De	 Finke	
in	Koudum.	
Ik	 vindt	 het	 sneu	 dat	
deze	 mensen	 geen	
bezoek	 krijgen	 en	 niet	
naar	buiten	mogen.	
Toen	kwam	het	idee	om	
voor	 iedereen	 in	 De	
Finke	 een	 tekening	 te	
maken.	 Mijn	 moeder	
wilde	 er	 voor	 elke	
bewoner	 wel	 een	 plant	
bij	doen.	
	
	

Voor	wat	hulp	heb	ik	juf	Manja	gevraagd,	en	de	hele	school	wilde	wel	meehelpen	met	tekenen.	We	
hebben	 niet	 alleen	 de	 bewoners	 van	 De	 Finke	 blij	 gemaakt	 maar	 ook	 de	 bewoners	 van	 Bos	 en	
Meerzicht.	 Samen	met	mijn	moeder	 en	 zus	 Femke	hebben	we	 in	 totaal	 62	 planten	 en	 tekeningen	
voor	 de	 deur	 gezet	 omdat	 we	 niet	 naar	 binnen	 mochten.	 Daarna	 hebben	 we	 gebeld	 dat	 er	 een	
verrassing	bij	de	deur	stond.	
	
Ik	vond	het	wel	jammer	dat	ik	het	niet	persoonlijk	aan	de	bewoners	kon	geven,	maar	ze	zijn	er	vast	
wel	blij	mee.	Ik	hoop	dat	de	mensen	snel	weer	bezoek	mogen	krijgen.	
	
Groeten	van	Mirthe	
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Kicker	kindermode	ondernemen	in	
de	coronatijd!	

	
Shoppen	op	afspraak	is	het”	nieuwe	normaal	
“voor	ons	geworden.																				
Het	 werkt	 prettig	 voor	 zowel	 	 de	 klanten	 als	
voor	mij.	Op	deze	manier	van	werken	kunnen	
wij	ons	prima	aan	de	richtlijnen	van	het	RIVM	
houden	en	bijkomend	voor	deel	is	dat	we	alle	
aandacht	 aan	 de	 klant	 kunnen	 geven	 en	 dat	
vinden	de	kinderen	ook	erg	leuk.		
	
We	 moeten	 nu	 dus	 op	 een	 andere	 manier	
ondernemen	en		hebben	door	het	shoppen	op	
afspraak	 maar	 ook	 het	 shoppen	 via	 video	
bellen	 als	 het	 ware	 een	 stenen	 online	 shop	
waar	 je	 bijna	 van	 kunt	 zeggen	 dat	 we	 24/7	
bereikbaar	zijn	.	
	
	

We	ontvangen	de	klanten	nu	allemaal	nog	op	
afspraak	 ,	 en	 dat	 wordt	 zeer	 gewaardeerd	
door	 de	 kinderen	 en	 de	 ouders,	 die	 als	 blijk	
van	 waardering	 voor	 hun	 geslaagde	 inkopen	
een	 foto	met	 ons	 delen	 die	wij	 dan	weer	 op	
facebook	en	Instagram	mogen	plaatsen,	zodat	
ook	 andere	 mensen	 geïnspireerd	 worden	 en	
zin	krijgen		om	langs	te	komen.	
Na	 elk	 klantbezoek	 wordt	 de	 winkel	 goed	
schoongemaakt	 en	 gedesinfecteerd	 wat	 erg	
belangrijk	is	in	deze	coronatijd.	
De	 huidige	 manier	 van	 shoppen	 op	 afspraak	
lijkt	 bij	 veel	 klanten	 zeer	 gewaardeerd	 te	
worden	 zodat	 we	 	 in	 de	 toekomst	 als	 alles	
weer	normaal	 is	wij	willen	overwegen	om	het	
shoppen	 op	 afspraak	 te	 blijven	 doen	 van	
zondag	 t/m	 donderdag	 en	 dan	 op	 vrijdag	 en	
zaterdag	 	 open	 zijn	 om	 klanten	 te	 ontvangen	
die	gewoon	spontaan	langs	willen	komen.	
	
Op	deze	manier	kun	je	als	klant	zelf	kiezen	
waar	je	je	goed	bij	voelt.	
	
Een	reactie	op	bovenstaande	voornemens	
word	gewaardeerd	.	
	
Graag	ontmoet	ik	jullie	bij	kicker	kindermode	
in	Hemelum	waar	je	natuurlijk	nog	altijd	
standaard	5%	korting	krijgt	over	je	aankopen.	
	
Tevens	zijn	we	consulent	voor	Hara	producten	
geworden	en	hebben	diverse	artikelen	op	
voorraad	staan			
	
Maak	een	afspraak	op	telnr.0514-602000	of	
06-21701825.	
Tot	ziens	bij	kicker	kindermode	in	Hemelum	.	
	
Frouwkje	Risselada		
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Werken	op	de	poli		
Mij	 is	 gevraagd	 een	 stukje	 te	 schrijven	 over	
mijn	 werk	 op	 de	 poli	 oogheelkunde	 in	 het	
UMCG	 t.t.v.	 de	 	 Coronapandemie.	 Hoewel	 ik	
geen	 IC-verpleegkundige	 ben	 en	 (gelukkig)	
niet	 de	 vreselijke	 dingen	 heb	
gezien/meegemaakt	 die	 het	 Coronavirus	 met	
zich	meebrengt,	zijn	de	gevolgen	op	onze	poli	
zeker	merkbaar.	Ik	ben	sinds	7	jaar	werkzaam	
als	 Technisch	 Oogheelkundig	 Assistent	 op	 de	
poli	 oogheelkunde	 in	 het	 UMCG.	 Ik	 heb	 me	
gespecialiseerd	 in	 het	 voor/na	 traject	 binnen	
de	hoornvliestransplantaties	en	na	Coronatijd	
zal	 ik	 meehelpen	 met	 studies	 en	 onderzoek	
binnen	 het	 hoornvliesgebeuren.	Mijn	 tweede	
specialisatie	 is	 het	 neurologische	 gedeelte	
binnen	 oogheelkunde,	 oogheelkundig	
onderzoek	 bij	 patiënten	 met	 bijv.	
hersentumoren.		En	zo	zijn	er	nog	een	stuk	of	
wat	specialismen	binnen	de	oogheelkunde.		
	
Op	een	normale	doordeweekse	dag,	dus	vóór	
het	 Covid-19	 tijdperk,	 zagen	 wij	 zo’n	 350	
patiënten	per	 dag!	Daarmee	 is	 oogheelkunde	
één	 van	 de	 drukst	 bezochte	 poli’s	 van	 het	
UMCG.	Toen	kwam	Corona	om	de	hoek	kijken.		
Het	 was	 ongeveer	 in	 WC-papier-hamster-
tijdperk,	dat	we	gezellig	zaten	te	lunchen	met	
collega’s	en	opeens,	zonder	pardon,	werd	ons	
de	 tafel	 onder	 onze	 neus	weggetrokken,	met	
de	mededeling	 dat	 de	 koffiekamer	 per	 direct	
was	 opgeheven.	 We	 konden	 onze	 biezen	
pakken	en	elk	op	een	eigen	 kamer	 (onze	poli	
telt	 51	 kamers)	 ons	 maaltje	 naar	 binnen	
werken.	 Ja,	 ons	 managementteam	 wond	 er	
geen	 doekjes	 om.	 Wij	 als	 personeel	 waren	
verbluft,	zo	een	vaart	liep	het	toch	niet?	Toen	
brak	 16	 maart	 aan,	 datum	 van	 intelligente	
lockdown.	 Het	 personeel	 van	 het	 UMCG	
mocht	 niet	 meer	 buiten	 de	 drie	 noordelijke	
provincies	 komen	 (De	 besmettingen	 in	 het	
noorden	waren	relatief	laag	en	dat	wilden	we	
natuurlijk	 zo	 houden)	 en	 verloven	 werden	
ingetrokken.	 Zo	 werd	 ik	 maandag	 16	 maart	
gebeld	 door	 mijn	 leidinggevende,	 of	 ik	 ook	
buiten	 de	 drie	 noordelijke	 provincies	 was	
geweest.	“Eh	nee,	maar	mijn	man	wel,	hij	is	in	
Tilburg	geweest	en	Rotterdam	en	Amsterdam,	
oh	en	hij	is	niet	fit	op	dit	moment,	maar	ik	heb	
nergens	 last	 van,”	 wilde	 ik	 mij	 er	 nog	
uitredden.	 Maar	 ik	 kon	 thuisblijven	 en	 ging	

twee	 week	 met	 ‘Coronaverlof’.	 Anderhalf	
week	later	heb	ik	me	weer	gemeld,	dat	ik	nog	
nergens	 last	van	had	en	 ik	als	een	kip	 zonder	
kop	 thuis	 zat	 en	 graag	 weer	 wilde	 komen	
werken.	 Dat	 mocht,	 mits	 ik	 me	 eerst	 liet	
testen.	 Gelukkig	 negatief,	 dus	 hup,	 weer	 aan	
het	 werk.	 Ondertussen	 was	 er	 in	 het	 UMCG	
veel	gaande,	veel	Coronapatiënten	vanuit	het	
zuiden	 van	 het	 land	 waren	 inmiddels	
overgeplaatst	 naar	 het	 UMCG	 en	 ander	
ziekenhuizen	 in	 het	 noorden.	 Onze	 dagen	 op	
de	 poli	 vulden	 we	 met	 het	 afbellen	 van	
patiënten,	 alle	 niet	 noodzakelijk	
oogheelkundige	zorg	werd	stop	gezet.	De	OK’s	
waar	 we	 gebruik	 van	 maakten	 werden	
ingericht	 als	 IC,	 operaties	 die	 onder	 algehele	
narcose	 dienden	 te	 gebeuren	 werden	 stil	
gelegd,	 hoornvliestransplantaties	 werden	
afgeblazen,	 alleen	 acute	 zorg	 onder	 lokale	
verdoving	kon	nog	plaatsvinden.	Het	werd	stil	
op	 de	 poli,	 op	 het	 dieptepunt	 zagen	 we	 nog	
zo’n	50	patiënten	per	dag.	Ondertussen	bleef	
het	UMCG	testen	en	testen.	Er	is	een	speciale	
Coronapoli	 in	 het	 leven	 geroepen.	 Personeel	
en	 patiënten	 werden	 bij	 de	 minste	 of	
geringste	 klachten	 doorgestuurd.	 Ik	 denk	 dat	
het	UMCG	daar	 heel	 goed	 aan	 heeft	 gedaan.	
Buiten	 het	 vele	 testen	 werden	 andere	
preventieve	 maatregelen	 zichtbaar	 in	 het	
UMCG,	 bij	 elke	 ingang	 staan	 2	 medewerkers	
die	 de	 binnenkomende	 patiënt	 vraagt	 naar	
klachten	 wijzend	 op	 Corona,	 handen	moeten	
worden	 gedesinfecteerd	 en	 waar	 nodig	
moeten	patiënten	een	mondlapje	dragen.	Dat	
laatste	geldt	ook	voor	medewerkers,	indien	de	
anderhalve	 meter	 niet	 gewaarborgd	 kan	
worden,	 dient	 ook	 het	 personeel	 een	
mondkapje	te	dragen.		
	
Ondanks	 dat	 alles	 op	 zijn	 retour	 is,	 zullen	 de	
gevolgen	 nog	 heel	 lang	 merkbaar	 blijven.	
Nieuwe	protocollen	worden	opgezet	 i.v.m.	de	
anderhalve	 meter	 maatregel.	 Onze	 poli	 is	
daarom	op	ma	 t/m	do	van	08.00	–	20.00	uur	
geopend,	 om	 de	 patiënten	 spreiding	 te	
verruimen,	 zodat	 de	 anderhalve	 meter	
maatregel	gehandhaafd	kan	worden.	Ondanks	
dat	 we	 5	 dagen	 en	 vier	 avonden	 open	 zijn,	
zitten	we	nog	maar	op	75%	van	onze	normale	
patiëntenzorg.		
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Dit	 resulteert	weer	 in	wachtlijsten	die	 tijdens	
de	pandemie	toch	al	enorm		zijn	opgelopen.			
De	 komende	 tijd	 zullen	 we	 bezig	 zijn	 met	
protocollen	en	kijken	hoe	we	onze	drukke	poli	
dusdanig	 kunnen	 inrichten	dat	we	de	meeste	
patiënten	 weer	 welkom	 kunnen	 heten.	Maar	
dat	er	een	hoop	gaat	veranderen	is	zeker.	We	
zijn	er	qua	patiëntenzorg	nog	 lang	niet.	Maar	
we	houden	moed.	

Ten	 tijde	 van	 dit	 schrijven	 verscheen	 de	 één	
na	 laatste	Corona	nieuwsbrief	 van	het	UMCG	
met	de	mededeling	dat	er	nul!	Patiënten	met	
COVID-19	 op	 de	 IC	 van	 het	 UMCG	 liggen,	
maar….	 dat	 betekent	 niet	 dat	 alles	 zomaar	
weer	 kan	 natuurlijk.	 Een	 bekende	 uitspraak	
die	op	Facebook	de	ronde	ging:	
	

	
“VERSOEPELING	VAN	CORONA-MAATREGELEN	BETEKENT	NIET	DAT	DE	PANDEMIE	VOORBIJ	IS…	
		MAAR	DAT	ER	WEER	PLEK	IS	VOOR	JOU	OP	DE	INTENSIVE	CARE!	
	
Voor	nu,	blijf	gezond,	gebruik	je	verstand	en	denk	een	beetje	om	elkaar.	
	
Hartelijke	groeten,	
Etty	Rijkens	
	

	
YES!!!!!		
Ik	mocht	weer	buiten	les	geven!		
Het	verlossend	woord	viel	op	6	Mei	2020.	
	
Diana	(redactie)	vroeg	mij	om	iets	schrijven	over	mijn	ervaringen	betreft	COVID-19.		
Het	Corona	virus	wat	ons	allemaal	in	de	ban	houdt.	Wat	heeft	het	effect	op	De	Fit	Garage.	
Die	moest	natuurlijk	dicht.		
	
De	1e	week:	
‘ik	ga	dit	oplossen,	ik	ga	dit	regelen!’	Schouders	er	onder	en	gaan!	
De	overheid	gemaild,	gewhatsappt,	de	gemeente	gebeld.	Wachttijden	van	hier	tot	Tokio.	
Of	de	antwoorden	kwamen	3	weken	later	ergens	binnen	per	email.	
‘Buiten	sporten	met	de	1,5	meter	regel.	PRIMA,	dat	kan	toch?’	Helaas,	dit	mocht	toen	nog	niet.	
Andere	sportscholen	nauwgezet	volgen	op	Instagram	en	Facebook.	Uren	ben	ik	er	zoet	mee	geweest.	
Een	dagtaak	had	ik	er	aan.	Ik	had	immers	m’n	verantwoordelijkheid	naar	alle	leden,	die	hebben	
natuurlijk	een	abonnement	wat	doorliep.	Financiën,	huis,	kind,	eten	enz.enz.	
Na	een	week	tobben,	krakende	hersenen,	lockdown,	kwam	ik	dan	toch	tot	de	conclusie:	
	‘Ik	moet	me	er	bij	neer	leggen.’				
Ik	heb	hier	geen	controle	over...	Loslaten	Marijke!,	er	aan	over	geven.		
EN	NU....	
	
De	2e	week:	
Ik	heb	nog	nooit	zoveel	wijn	gedronken.	Fairtrade	witte	wijn	bij	de	Spar,	top	spul.	
Het	is	prachtig	weer.	Mijn	tuin	is	nog	nooit	zo	mooi	geweest.	Ik	ben	bruiner	dan	mijn	tijd	op	Bali.		
Samen	met	m’n	zoon	huiswerk	maken,	Tozo	aanvragen,	de	leden	geïnformeerd	en	keuzes	gegeven	
betreft	abonnement,	3x	een	workout	voor	thuis	opzetten,	wekelijks	mailen,	naar	de	Morra,		
zwemmen,	naar	Staveren,	zwemmen,	luisteren	naar	de	vogels,	personal	trainingen	geven,		

S A M E N  S P O R T E N  O P  E E N  L E U K E  M A N I E R



 
 

15	

m‘n	zoon	maakt	vrienden	op	straat	en	heeft	de	tijd	van	z’n	leven.	Hutten	bouwen,	kikkervisjes	
vangen,	watergevechten	in	de	tuin.	Samen	uitslapen,	stroopwafel-cake	bakken,	best	wel	chill	dat	
Corona...	
	
De	3e	week:	
De	liters	wijn	was	ik	wel	zat.		
Walter	(FRL	Websites)	kwam	me	uit	m’n	grot	trekken.	We	hebben	plannen	gesmeed	voor	een	Online	
Sportprogramma	ala	Fit	Garage.	Ik	had	beeld	hoor,	ik	had	weer	een	doel.	To	be	continued	en	
ondertussen	de	leden	motiveren	om	te	blijven	bewegen	met	Whatsapp	clubjes,	social	media	en	
emails.	
En	toen	was	het	ineens	6	Mei!	Het	mocht	weer.	Ik	kon	m’n	oren	niet	geloven	en	heb	er	zelfs	een	
traantje	om	weg	gepinkt.		
Zat	me	schijnbaar	dieper	dan	ik	mezelf	deed	voorkomen.	
	
HUP,		De	Fit	Garage	Corona	proof	maken.	RIVM	regels	uitzoeken.	
Desinfecteer	voor	de	materialen,		desinfectie	handgel,	tissues,	zeep,	oplossing	voor	1,5	meter,	ook	de	
bokszakken.	
Immers	alles	moet	buiten.	En	ja,	het	staat	nu	wseer.	En	de	meeste	leden	zijn	weer	lekker	en	blij	in	‘t	
spier.	Wat	fijn!	
	
En	het	mooiste	van	dit	alles	is....	
Dat	Corona	is	zo	slecht	nog	niet.	
Het	heeft	me	namelijk	ook	veel	positiefs	gebracht.	
	
Het	besef	dat	ik	het	niet	alleen	kan.	De	steun	van	mijn	ouders,	zusje,	vrienden,	de	overheid	en	vooral	
de	leden	van	de	Fit	Garage!	
Ze	hebben	me	geholpen	waar	ze	konden,	is	het	niet	financieel	dan	is	het	op	mentaal	vlak	of	op	een	
praktische	manier,	via	social	media,	whats-app	of	face	to	face.	En	nog	steeds.	Dank	jullie	wel!	
	
Het	besef	dat	Hemelum	een	hechte	en	warme	betrouwbare	community	heeft.	Wat	is	het	toch	een	
mooi	pareltje	aan	de	Morra…	
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

De	Reünie	op	12	september	gaat	niet	door.	
In	deze	voor	ons	allen	zorgelijke	en	moeilijke	
periode	waar	nog	geen	uitzicht	is	wanneer	het	
is	afgelopen,	is	het	helaas	als	commissie	niet	
mogelijk	om	de	reünie	te	organiseren.	De	
eerstvolgende	reünie	is	11	september	2021.	
Ben	je	geboren	in	1971	of	eerder	en	ben	je	of	
was	je	woonachtig	in	Bakhuizen,	Mirns	of	Rijs.	
Mail	je	adres	gegevens	naar	de	reünie	
commissie,	reuniebmr@live.nl.	of	per	post	
naar	reüniecommissie	BMR	t.n.v.	M.F.	de	
Vreeze,	T.	de	Boerstrjitte	17	8574	SB	
Bakhuizen	en	je	ontvangt	t.z.t	een	uitnodiging.	
De	commissie	reünie	BMR	wenst	allen	heel	
veel	sterkte	in	deze	zorgelijk	en	moeilijke	tijd.	
	
De	reünie	commissie	
	
Voorzitter	Bertus	Mous	
 



 

NIEUWS	HUISARTSEN	BAKHUIZEN	
	

          
 
Mei ien yn’e kunde komme 
 
Ik ben Dieuwertje van der Zee en sinds de 
opening werkzaam in 
Gezondheidscentrum Bakhuizen. 
Daarnaast houd ik ook zitting in de HAP 
Balk-Woudsend. Ik heb mijn jeugd 
doorgebracht in het mooie Gaasterlân en 
altijd een verlangen gehad terug te keren. 
Nu ‘myn soan fán 18 it nêst utfljocht’ hoop 
ik spoedig mijn plekje terug te vinden. 
Vroeger ben ik lid geweest van de 
Freuleruiters en nog altijd dol op paarden. 
In 1996 ben ik afgestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben GZ 
psycholoog en heb jaren gewerkt als NIP 
psycholoog binnen de jeugdhulpverlening, 
forensische psychiatrie en Justitie.  
 
Vanaf 2010 heb ik mijn eigen praktijk 
Equilibre. Ik geef als vrijgevestigd GZ- 
psycholoog therapie voor uiteenlopende 
klachten. Mijn speciale aandacht gaat uit 
naar de behandeling van traumatische 
ervaringen (PTSS). Ik ben ingeschreven in 
het kwaliteitsregister van de Nederlandse 
Vereniging voor EMDR. Binnen de 
behandeling is het van belang dat je je als 
cliënt gehoord en vertrouwd voelt. 
Inspraak, transparantie en authenticiteit 
zijn achterliggende waarden van waaruit ik 
graag wil werken. In mijn werkwijze blik ik 
gezamenlijk terug op de 
ontwikkelingsgeschiedenis van iemand. 

Ervaren problemen staan nl. nooit los van 
deze ‘wordingsgeschiedenis’. Het gezin 
van herkomst speelt een belangrijke rol. 
Afhankelijk van het klachtenpatroon en 
daar waar mogelijk persoonlijke voorkeur 
wordt in gezamenlijkheid gekozen voor 
een bepaalde therapie.  
 
Naast een klachten gerichte aanpak is de 
insteek veelal procesmatig en gericht op 
het veranderen van onderliggende 
patronen. Er kan vanuit verschillende 
invalshoeken en methodieken gewerkt 
worden. Effectief bewezen methoden 
komen vanuit de (cognitieve) 
gedragstherapie,  de EMDR en de 
schematherapie.  Mindfulness en  
lichaamsgericht werken kunnen echter ook 
goede resultaten geven bij depressie, 
stress en angst gerelateerde klachten. 
 
Ik geef behandeling vanuit de BGGZ en 
wordt door alle zorgverzekeraars, m.u.v. 
Caresq vergoed. Voor alle informatie zie 
mijn website www.pp-equilibre.nl 
 
Oant Sjén yn ‘t Noflike Gaasterlân                     
	

	

	
Skuniadyk	12,	8574	TR	Bakhuizen,		
T	0514	58	12	87,	info@huisartsbakhuizen.nl	
www.bakhuizen.huisarts-plus.nl	
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*************************	
	

	

	
	
Naar	aanleiding	van	de	vorig	jaar	gehouden	lezing	in	het	dorpshuis	en	de	
bijdrage	op	de	Himmelbrink	door	journalist/schrijver	Auke	Zeldenrust	zijn	
een	aantal	boeken	van	‘De	Joodse	Bruiloft’	aangeschaft.		Dit	verhaal	is	het	
lezen	waard	en	zijn	daarom	bestemd	als	zgn	‘zwerfboeken’		voor	Hemelum.		
Deze	zijn	te	vinden	in	de	straatbibliotheek	aan	de	Hegewei.		
	
	

	
	
Het	geplande	jubileumprogramma	voor	dit	jaar	zal	in	2021	in	nagenoeg	dezelfde	opzet	worden	
georganiseerd	door	de	4	mei	commissie:		
Klaas	Gerssen,	Ans	Govers,	Pytsje	Feenstra	en	Wieke	Stoker.		

4 mei                  Himmelbrink 2020 
 

Eén muzikant 
Vijf dorpsgenoten 

Zes commissieleden 
Verspreid en verzameld 

 
De krachtige klanken van de ‘Last 

Post’ 
Twee minuten stemmige stilte 

Ingetogen zingend Wilhelmuscouplet 
Uitbundige krans en wit bloemstuk 

 
Stilstaan bij beweging 

De merels fluiten, de zon schijnt 
De halfstokvlag deint mee met de 

wind 
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Bloembinderij Rienetta 
Iedere vrijdag van 9.00 – 18.00 uur 

 

 
 
 

Nijbuorren 16 – 8584 WT – Hemelum 
Telefoon: 06-41124501 
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VERKIEZING		
MOAI	PLAKJE	
 
Wat	is	jouw	favoriete	plek?	
De	komende	weken	gaan	we	op	zoek	naar	het	‘moaiste	
plakje’	van	Hemelum.	De	afgelopen	jaren	stelden	we	die	
vraag	aan	verschillende	Himmelummers.	Vaak	was	er	meteen	
sprake	van	keuzestress.	Er	zijn	zo	veel	plekken	hier	–	of	
vlakbij	-	met	een	mooi	uitzicht!	Regelmatig	werd	de	eigen	
tuin	uitgekozen.	Maar	daar	kan	niet	heel	Hemelum	van	
genieten...	Wat	is	jouw	persoonlijke	favoriet?	Vul	het	
strookje	rechtsonder	deze	pagina	in	stuur	naar	of	lever	in	bij	
B&B	7de	Hemel!	Je	kunt	je	naam	erbij	schrijven,	maar	dat	
hoeft	niet.	
	
Inleveren	vóór	maandag	20	juli	2020	bij:	

 

	
De	kanshebbers:	

	
Fietspad	van	De	

Maren	naar	De	Maren	
(Debora)	

 
Plekje	achter	De	
Begine	(Pytsje)	

 
’t	Mirnser	Klif	(Peter)	

 
’t	Morrapaed	(Jan,	en	
ook	Johannes	en	

Wieke)	
 
Oeverzwaluwenmuur	
bij	Galamadammen	

(Klaas)	
 
Of	is	misschien	de	
Kloostertuin	of	het	

strandje	aan	de	Morra	
je	persoonlijke	

favoriet?	

er	

Mijn/Ons	moaiste	
Plakje	is:	

	
1...……………………….	

	
2…………………………..	

Maximaal	2	favorieten	per	
huishouden	
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VANUIT	DE	KLOOSTERTUIN	

	
	
Om	maar	gelijk	met	onze	ingangen	in	de	tuin	te	vallen.	We	hebben	3	prachtige	toegangsborden.	
Geschilderd	en	wel	is	het	niet	meer	te	missen	waar	je	binnen	kunt	wandelen	in	de	Kloostertuin.	
Prachtig,	met	nog	meer	gouden	handen	en	een	sponsoring	hebben	ze	de	borden	kunnen	maken.	
Dank	voor	deze	inzet	en	gulle	gave!		
	
Hoe	je	het	ook	noemen	wilt,	we	hebben	een	zeer	bijzondere	tijd	achter	de	rug	en	het	vraagt	nog	
steeds	om	aanpassingen.	Lockdown	en	Kloostertuin	op	slot,	zeker	niet.	Het	gaf	meer	dan	een	sociale	
functie,	iets	positiefs	in	toch	wel	een	wereldwijde	zorgwekkende	situatie.	Het	bracht	saamhorigheid,	
ruimte	op	de	tuin,	tijd	om	mee	te	helpen	en	zeker	haalbare	op	1,5	meter	afstand	tussen	mens,	
schoffels	en	kruiwagens.	Gesprekken	en	hard	werken	heeft	ervoor	gezorgd	dat	de	tuin	er	
werkelijkwaar	strak,	netjes,	geschoffeld	en	zeer	kleurrijk	uitziet.	Ge-Wel-Dig	mensen,	bedankt.		
De	moeite	waard	om	even	een	ommetje	te	maken.		
Handje	mee	helpen?	Mail	gerust	of	kom	langs	op	de	woensdagochtend.	Het	is	haalbaar	samen	zo’n	
lap	grond	te	onderhouden.		
E		kloostertuin@hemelum.nl	of	volg	ons	op	F		kloostertuinhemelum	

	
Het	je	het	al	gehoord,	we	hebben	nog	meer	nieuwe	dingen	opgezet	en	gescoord……	
	
	
	

v Het	prachtige	opberg	schuurtje	midden	tussen	de	
moestuinbakken.	Heel	fijn	om	 de	materialen	in	op	te	
bergen.	
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v Het	informatiebord.	Alle	
info	over	het	verleden	en	
onstaan	van	de	tuin.	

	
	
	
	
	
	

v Het	schoolbord,	daarop	staan	de	klusjes	die	nog	opgepakt	kunnen	worden.		
v De	tuin	adoptieplan.	Zo	is	de	tuin	goed	overzichtelijk	verdeeld	in	het	onderhouden.		
v Een	extra	Watervat	en	regenton	voor	nog	meer	opslag	van	regenwater	voor	het	bewateren	

van	de	tuin.		
	
We	hebben	nog	genoeg	grond	tot	nadenken	Met	hulp	en	inzet	van	vele	dorpsgenoten,	geeft	dat	veel	
energie.	Tips	en	hulp	brengt	ons	verder,	maar	wij	genieten	ook	van	de	voetstappen	die	de	tuin	
binnenwandelen	om	te	genieten	van	de	rust	en	de	ruimte.	
	
U	en	jij	bent	van	harte	welkom!	
	
	
	
##################################################################################	
	
	

 

 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 

 

Tandartspraktijk Koudum 
Bovenweg 2A 

8723 AR Koudum 
 

Tel.: 0514-522424 
e-mail: info@tandartspraktijk-koudum.nl 

 

op onze website: 
 

www.tandartspraktijk-
koudum.nl 

 

 

 

 

Tandartspraktijk Koudum 

Bovenweg 2A 

8723 AR Koudum 

 

Tel.: 0514-522424 

E-Mail: info@tandartspraktijk- 

koudum.nl 

www.tandartspraktijk-koudum.nl 

 

U kunt bij ons terecht voor: 

 

Implantologie 

Orthodontie 

Kindertandheelkunde 

Prothetiek 

Restauratieve behandelingen 

Parodontologie & Preventie 

Esthetische tandheelkunde  



 
 
 

24 

 
	

	

	

 

	

	
	

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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De   nipkeet

NIJBUORREN 6

8584vm hEMELUM

06 28684046

instagram.com/

deknipkeet

facebook.com/

knipkeet

 

 

 
 

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? 
 

www.tijdofgeld.nl 
 
Voor hulp bij uw 
financiële vragen: 
 
Sytze de Boer 
Hegewei 28 
8584 VK HEMELUM 
 
Tel: 06-13589583 
 
email:info@tijdofgeld.nl 

 

GERRIT WIJBENGA 
  Bedrijfs & Garage deuren 
 

* Verkoop 
* Onderhoud 
* Reparatie 
 
 
 

Sijbren Sytsmastraat 2 
8584 VE HEMELUM 

Tel. 0514 – 582307 
06-53704179 
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Yoga in Hemelum

Ga naar www.yogamettille.nl voor informatie
over lesrooster, tarieven en leslocatie.

gratis proefles

Meld je aan voor een proefles, er is geen yoga
ervaring nodig om mee te kunnen doen.

Lessen op dinsdagavond en vrijdagochtend.

yogamettille@gmail.com  06-55885264

 
De leukste zeil- en surfschool  

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

VAN STROE 
Textielbedrukking 

 

Voor al uw borduurwerk en bedrukking van 
o.a. t-shirts,  bodywarmers en 

bedrijfskleding. 
 

belettering visitekaartjes, internetplaats 
computers reparatie en onderhoud 

vanaf maart tot eind juni volop 
tuinplanten 

 

Zaterdags gesloten 
Zondags open 

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



 
 
 

29 

	
	

	
		

 

 
“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. 	

• 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	
	
Pinksteren	 of	 de	
Nederdaling	van	de	
Heilige	 Geest																																																																								
Het	 Feest	 van	
Pinksteren	 kan	
eigenlijk	alleen	door	
geloof	 iets	 beter	
worden	 begrepen.	
De	 leerlingen	 van	
Christus	 waren	
angstig	 bijeen-
gekropen	 in	 hun	
huizen	in	Jeruzalem.	
Ze	 wisten	 immers	

dat	 wat	 de	 Heer	 overkwam,	 Zijn	 lijden	 en	
dood,	 hen	 ook	 zal	 overkomen.	 Maar	 ze	
werden	 door	 de	 Nederdaling	 van	 de	 Heilige	
Geest	 gesterkt	 en	 kwamen	 hun	 angsten	 te	
boven.	Ze	durfden	zelfs	in	talen	te	spreken	die	
ze	 eigenlijk	 niet	 kenden.	 Deze	 gebeurtenis	
vieren	we	met	het	Feest	van	Pinksteren.	In	die	
verschillende	talen	spraken	de	leerlingen	over	
het	 leven	 en	 de	 gedachten	 van	 Christus.	 	 Zo	
werden	ze	tot	boodschappers	in	verschillende	
talen	 (	 vgl.	 de	 Handelingen	 der	 Apostelen	 in	
het	 Nieuwe	 Testament).	 Tot	 op	 de	 dag	 van	
vandaag	 zien	 we	 in	 de	 orthodoxe	 kerken	 die	
verdeling	naar	talen	als	de	oorsprong	van	het	
kerkelijk	 leven	 waarin	 de	 H.	 Geest	 tot	 de	
leerlingen	sprak.	De	orthodoxe	kerken	zijn	van	
oorsprong	 nog	 altijd	 rond	 de	 eigen	 talen	
gegroepeerd.	Zo	 is	er	een	Russisch-orthodoxe	
kerk,	 een	 Roemeense-orthodoxe	 kerk,	 een	
Georgisch-orthodoxe	 kerk,	 een	 Grieks-
orthodoxe	 kerk	 etc..	 Sprekend	 over	 Christus,	
gaven	 de	 leerlingen	 vooral	 	 in	 woorden	 en	
daden	 getuigenis,	 zonder	 dwang,	 en	 verering	
in	 diensten	 en	 het	 contact	 met	 elkaar	 en	 de	
naasten	 en	 in	 het	 besef	 dat	 we	 Christus	
volmaaktheid	niet	kunnen	bereiken.	Dit	is	nog	
steeds	 onafgebroken	 deel	 van	 het	 orthodoxe	
geestelijk	 leven.	 We	 trachten	 het	 te	 leren,	
maar	 dat	 gebeurt	 weliswaar	 met	 veel	 vallen	
en	soms	ook	weer	opstaan.																								
	
Historische	 gebeurtenis,	 het	 klooster	 breidt	
uit	 	 Op	 15	 mei	 jl.	 werd	 het	 koopcontract	
ondertekent	waardoor	de	voormalige	pastorie	
aan	 de	 Buorren	 16	 over	 is	 gegaan	 in	 handen	
van	het	klooster.	Een	historische	gebeurtenis.	
Twintig	 jaar	na	het	verwerven	van	het	kerkje,	

dat	 inmiddels	 nu	 al	 geruime	 tijd	 als	 onze	
kloosterkerk	 fungeert,	 kunnen	 we	 nu	 het	
omliggende	 perceel	 aan	 het	 kloosterterrein	
toevoegen.	Het	pand	hebben	we	onmiddellijk	
omgedoopt	tot	Odulphus-huis.	Een	verwijzing	
naar	de	voormalige	St.	Odulphusabdij	die	hier	
in	 ons	 dorp	 heeft	 gestaan	 vanaf	 omstreeks	
1490	 eeuw	 tot	 1585.	 Het	 toenmalige	 St.	
Nicolaasklooster	 –	 dat	 hier	 al	 vanaf	 de	 12e	
eeuw	stond	–	is	in	de	abdij	opgegaan	waar	het	
van	 oudsher	 al	 onder	 viel.	 In	 ons	 huidige	
klooster	 zijn	 de	 oude	 namen	 van	 de	 beide	
monastieke	 gemeenschappen	 weer	 terug	 te	
vinden.	 We	 danken	 iedereen	 die	 deze	
ontwikkeling	 mede	 heeft	 ondersteund	 of	
direct	of	indirect	aan	heeft	bijgedragen.	Boven	
alles	 danken	 we	 God	 dat	 Hij	 ons	 in	 Zijn	
barmhartigheid	 dit	 ons	 heeft	 toevertrouwd.	
De	bedoeling	 is	dat	we	het	Odulphus-huis	als	
plaats	 van	 samenkomsten	 voor	 de	 bezoekers	
van	 onze	 diensten	 gebruiken	 en	 voor	
besprekingen	 en	 bijzondere	 bijeenkomsten.	
Uiteindelijk	 hopen	 we	 met	 Gods	 wil	 er	 het	
broederhuis	 voor	 de	 kloosterlingen	 van	 te	
maken.	 In	 de	 maand	 juni	 zal	 vader	
priestermonnik	 Johannes,	 die	 hier	 in	 2019	 in	
Hemelum	 zijn	 monnikswijding	 heeft	
ontvangen,	 ons	 tijdelijk	 bezoeken.	 Hij	 is	 de	
persoonlijk	 secretaris	 van	 onze	 bisschop	 in	
Den	Haag	geworden.	In	de	zomer	verwachten	
we	 ook	 nog	 vader	 Jaroslaw,	 een	 monnik	 uit	
Polen,	die	al	eerder	in	ons	klooster	is	geweest.		
	
Klooster	 en	 corona.	 Zoals	 alle	 kerkelijke	
instellingen	 heeft	 ook	 het	 klooster	 te	 maken	
met	 de	 gevolgen	 van	 het	 coronavirus.	 We	
leven	mee	 en	 bidden	 voor	 hen	 die	 hier	 door	
getroffen	 zijn	 en	 allen	 die	 hen	 daarbij	
ondersteunen.	 Onze	 bisschop	 heeft	 vanuit	
Sint-Petersburg	 -	 waar	 hij	 verbleef	 vlak	 voor	
de	 coronacrisis	 uitbrak	 en	 door	 de	 gesloten	
grenzen		niet	terug	kon	keren	naar	zijn	kudde	
in	 Nederland	 –	 ons	 ondersteund	 en	 gebeden	
voor	al	onze	parochies	voorgesteld.	Inderdaad	
alleen	met	elkaar	kunnen	we	dit	aan,	maar	als	
de	 Heer	 de	 stad	 niet	 bewaakt	 is	 doelloos	 het	
hoeden	 der	wachters	 (Ps126:2).	God	 zij	 dank	
hebben	we	 in	onze	orthodoxe	kringen	hier	 in	
het	 noorden	 geen	 besmettingen	 hoeven	 vast	
te	stellen.		
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Met	 in	 achtneming	 van	 de	 algemene	
beschermingsregels	 vinden	er	diensten	plaats	
tot	 maximaal	 15	 personen,	 zodat	 de	 1,5m	
afstand	 gewaarborgd	 is.	 Deze	 tijd	 biedt	
mogelijkheden	 tot	 bezinning	 en	 verdieping	
van	 geestelijk	 leven.	 Er	 vinden	 geen	
rondleidingen	 plaats	 (wellicht	 later);	 er	 is	 dit	
jaar	 geen	 Tsjerkepaad,	maar	wel	 toegang	 tot	
kerk	 via	 het	 portiek,	 zodat	 passanten	 altijd	
even	 een	 kijkje	 op	 afstand	 kunnen	 nemen	 in	
de	 kerk.	 We	 merken	 ook	 dat	 de	
informatiepanelen	 in	 een	 behoefte	 voorzien.	
Met	de	 verlichting	 van	 sommige	maatregelen	
zullen	 we	 ook	 weer	 overwegen	 wat	mogelijk	
is.	De	diensten	in	Leeuwarden	en	Zwolle	zullen	
t.z.t.	 ook	 weer	 worden	 gestart.	 Ook	 de	
Odulphus	 bedevaart,	 zal	 dit	 jaar	 weer	
plaatsvinden,	 zij	 het	 met	 in	 achtneming	 van	
maatregelen	i.v.m.	corona	w.o.	beperking	van	
het	aantal	deelnemers.	Ogenschijnlijk	 ver	van	

ons	vandaan	zal	de	coronacrisis	ons	toch	allen	
in	 economische	 zin	 treffen,	 ook	 hier	 geld	 dat	
de	 een	meer	 getroffen	 zal	 zijn	 dan	 de	 ander.	
Vanaf	deze	plaats	iedereen	veel	kracht	en	toch	
ook	 geestelijke	 vreugde	 toegewenst.	 Een	
bezinning	 op	 de	 wijze	 waarop	 we	 leven	 zou	
immers	al	een	begin	kunnen	zijn	van	ons	leven	
in	veranderende	omstandigheden.	
Freonlike	 groetnis,	 fader	 Jewsewy	 en	 fader	
Onufry	
Kloosterdiensten:	Dagelijkse	 diensten	 6.30	 u.	
en	 17.00	 u.	 (niet	 op	
zaterdagavond/zondagochtend).	 	 Elke	
donderdagavond	 na	 dagelijkse	 Vesper	 om	
18.00	u.	Akathist	ter	ere	van	Christus	en	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

 AFGELAST 
 
Ook wij moeten onze wandeltocht vanwege het corona virus annuleren. Vele voorbereidingen waren 
al gedaan voor zaterdag 27 juni maar het is niet anders. We zitten te denken om als alternatief in de 
winterperiode een wandeltocht te houden maar anders gaan we onze  
 

8ste GAASTERLANDSEHEUVELEN WANDELTOCHT organiseren 
OP ZATERDAG 25 JUNI 2022. 
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Groep 7/8 
van  

De Barte 

LARISSA
:	Ik	vond

	het	thu
isonder

wijs	

leuk,	om
dat	thui

s	kon	ik
	gelijk	m

ijn	

moeder	v
ragen	o

m	hulp.	D
aarnaas

t	

kon	ik	o
p	intern

et	Goog
len.	Het

	

nadeel	w
as	wel	a

ls	ik	uitl
eg	had	v

an	

juf,	dat	
mijn	broe

rtjes	vee
l	geluid	

maakten	o
p	de	ach

tergron
d.		

	
Ik	vond	

de	natu
uropdra

cht	het	
leukst,	

omdat	je	d
aar	crea

tief	mee	bezig
	kon	

zijn.	Het
	resulta

at	is	mooi	gew
orden.		

 

We leven op dit moment in een 
ontzettend gekke tijd door het 

Coronavirus. Ook de basisschool 
moest een aantal weken dicht. Toen de 

school weer openging mochten we 
maar voor 50 % naar school. De 

kinderen van groep 7/8 vertellen jullie 
hier wat ze van het thuisonderwijs 
vonden en wat de leukste opdracht 

was. 

MAAIKE: Ik vond he t thuiswe rke n 
we l oké , want  he t was  e rg ge ze llig  
me t  mijn moe de r , maar  ik  vind  we l 

s chool le uke r . Soms  ware n  
name lijk mijn broe r  e n zus je  
ve rve le nd.   

Ik vond de  Kahoots  he t le uks t. 
Dat was  name lijk e rg ge ze llig . 
Be n he laas  nooit e e rs te  ge worde n.  

 

ELBRICH:	Ik	von
d	het	

thuiswerken	leuk,	want	ik	kon	

meer	op	de	tram
poline.	En	ik	

kreeg	sneller	hu
lp.	Dat	vond	

ik	fijn.	Maar	ik	vind	op	s
chool	

zitten	ook	leuk
.	Met	

thuiswerken	kon	ik	wel	pauze	

nemen	wanneer	ik	wou.		

	
De	leukste	thui

swerk	

opdracht	vond
	ik	de	foto	

opdracht.	Je	m
oest	

in	Hemelum	foto’s	maken	en	

dan	3	weken	later	kree
g	je	

foto’s	van	iemand	anders	en	

moest	je	die	plek
ken	

opzoeken.	 

 

WESSEL:  Ik vond het thuiswerken leuk, want als ik het snel af had, had  ik meer vrije tijd of als ik het niet snel af had dan had ik nog tijd om het af te maken.   
Ik vond de dieren bingo het leukst want het was heel gezellig met mijn vriend.  

 

DYLANA: Ik vond het 

thuiswerken leuk, want ik 

kon uitslapen. Als ik het 

snel af had, had ik nog tijd 

over, maar als ik het niet 

snel af had dan had ik niet 

veel tijd voor mij zelf over. 

Maar ik vind het op school 

ook leuk, want dan kan ik 

al mijn vriendinnen weer 

zien.  
 
Ik vond de crea opdracht 

het leukst, omdat het elke 

week weer iets anders 

was. Daarnaast vond ik 

de Kahoot ook heel leuk, 

want ik was een keer 

eerste.    
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YKE: Ik vond het thuiswerken leuk, 

want je hoeft niet alles achter elkaar 

te doen . En op school wel je kan 

ook pauze doen wanneer je wil.  

 
De leukste opdracht 

was Kahoot want ik vind een quiz 

leuk om te doen.        
 

AERYN: Ik vond he t le uk e n nie t 

le uk. He t le uke  vond ik: ze lf 

we te n wanne e r  ik pauze s  ne e m 

e n je  kan ook op de  trampoline  

wanne e r  je  wil. H
e t nie t  le uke  

aan he t thuis we rk vond ik: je  

kan je  kla sge note n e n juf nie t  

zie n e n je  he bt la s t  van je  zus je , 

broe r tje , zus  of broe r .  

 
He t le uks te  aan he t thuiswe rke n 

vond ik he t te
ke ne n e n c re a , 

want dat vind ik s upe r  le uk.  

 

LUCAS: Leuk, want ik kreeg alle 

aandacht thuis. En kon pauzes doen. 

Maar ik heb alle dingen af. Jammer dat ik 

niet op school zat. Maar het gaat.  

 
De takken tweeling vond ik de leukste 

buitenschoolse opdracht. Hier is de foto:  

 

ELISABE
TH:	Ik	v

ond	het
	

thuison
derwijs	wel	leuk,	

omdat	je	

meestal	v
oor	1	of

	2	uur	w
el	af	had

	en	

je	kon	o
p	de	tra

mpoline.	

	
Het	leuk

ste	vond
	ik	spelli

ng	1	met	de	

Hoofdle
tters	bij

voorbee
ld	Frank

rijk,	

Duitslan
d	en	Oostenrij

k		

	 

SOPHIE: Ik vind thuisonderwijs 

wel oké, maar ik vind school leuker 

want dan ben ik met meer 

kinderen. En thuis ben ik alleen met 

mijn broertjes.  

  
Ik vind de creatieve opdracht leuk 

want ik vind tekenen en knutselen 

ook leuk en dat houd dat in.  

 

LIANNE:	Ik	vond	thuis	
werken	wel	leuk	en		
soms	ingewikkeld.		
	
Het	leukst	vond	ik	de	foto	
opdracht	omdat	je	daar	
door	Hemelum	foto’s	moest	
zoeken.		

BRECHTSJE: Ik vond 
thuiswerken leuk, 

want je bent sneller 
klaar  dan op school. En 

kan zelf je planning 
maken. De leukste opdracht  

vond ik foto opdracht . 
 

JORRIT:	Ik	vond	het	thuiswerk	
wel	leuk	om	te	
doen.	 
	
Ik	vond	de	
sport	challenge	het	leukst	om	te	doen.	 

 

MARTIJN:	Ik	vond	het	heel	leuk	omdat	ik	zelf	kan	in	plannen	.maar	ik	werd	vaak	
gestoord	door	mijn	zusje.		
Mijn	favoriete	opdracht	was	eieren	tekenen	met	Pasen.	 
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RACH
EL:	T

ijden
s	het

	

thuis
werk

en	m
oest

en	w
e	

versc
hillen

de	o
pdra

chte
n	

doen
.	De	

foto	
opdr

acht
,	

crea
	opd

rach
ten	,

	de	

Kaho
ot,	h

et	hu
iswe

rk	en
	

video
	belle

n	wa
s	het

	

leuks
t.		

 

MIRT HE: T huis we rke n vond ik 

s oms  leuk e n s oms  s tom.  

He t is  ve rve le nd dat je  nie t op 

s chool zit me t je  vr ie nde n, 

maar  s oms ook le uk dat je  

s ne lle r  klaar  be nt.  
 

Ik vond he t le uks t de  s por t 

opdracht omda t ik van s por ten 

houd.   

JACKIE:		Ik	vond	het	thuiswerken	leuk	want	ik	was	snel	klaar	en	kon	dan	andere	dingen	doen.			

Wat	ik	het	leuks	vond	aan	het	thuiswerken	was	het	proefje	want	ik	kon	experimenteren	en	dat	vind	

LEINE: Ik vond het thuisonderwijs 

wel leuk, omdat waar je op school 

meerdere uren over doet doe je er 

thuis veel minder lang over.  

 
Ik vond de thuisopdracht waar we 

een tekening voor mensen in 
de Finke moesten maken het leukst 

omdat je dan oudere mensen blij 

maakt.   

HIDDE: Thuiswerken vond ik 
soms wel saai maar wel veel 
leuke opdrachten maar had nog 
veel vrije tijd over om te surfen.  
 
De leukste opdracht vond ik de 
foto opdracht omdat je moest 
lopen en dat vond ik leuk en 
gezellig.  
 

LENTHE: Ik vond het thuiswerk wel 

leuk, want als ik snel klaar was kon ik 

leuke dingen doen met Otis en Liv of 

vriendinnen. Ook vond ik het fijn 

dat als  ik thuis klaar was met werk 

dat ik gelijk mijn ding kon doen in 

plaats van dat ik op iedereen in de klas 

moet wachten. Ik vond het wel soms 

lastig omdat ik thuis niet echt goede 

uitleg van juf kreeg.  

 
De leukste opdracht vond ik het 

bewegen en de takkentweeling omdat 

ik dan buiten ben en in beweging.   

 

EILI: Ik vond het thuis 

werken aan de ene kant 

leuk maar aan de andere 

kant niet. De leukste 

opdracht vond ik de 

takken tweeling met 

Rachel.  
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VERANDA’S • TUINKAMERS • SCHUTTINGEN

Willem Wierda     Ondernemersweg 7, 8304 BH Emmeloord     T 0514 601366     
Openingstĳ den    Woe. t/m vrĳ . 10.00 - 17.00 uur     Zaterdag 10.00 - 16.00 uur     Maandag en dinsdag op afspraak

Uitgebreid assortiment 

veranda’s, tuinkamers 
en schuttingen.

www.willemwierda.nl

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

 
* Enkelglas /  I solati eglas 

* Binnen/buiten   schi lderwerk 
*  Wandafwerking 

* Houtrot reparaties (window – care) 
* Leveren  van d iverse  materialen 

* Vraag vri jbl i jvende  offer te.  
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KIJK VOOR AL ONZE ACTIES & DIENSTEN OP: 

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

 Onderhoud, reparatie en schadeherstel 
 van alle automerken

 APK keuring

 Banden, trekhaken en accesoires

 AircoCheck, VakantieCheck, WinterCheck

 Garantie, Vakgarage Autoverzekering, 
 vervangend vervoer

VAKGARAGE
SCHILSTRA

SCHILSTRA

in Hemelum:

Walikkers 6  |  8584 WS Hemelum  |  T 0514 - 58 18 21  |  info@vakgarageschilstra.nl

WWW.VAKGARAGESCHILSTRA.NL
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Nieuwsbrief 
 

 Juni 2020  
 
 Intro 

Er is mij gevraagd om jullie als dorpsbewoners van 
Hemelum te informeren over een aantal items vanuit de 
politie, die wellicht voor jullie interessant zijn om te 
weten. Enige tijd geleden heb ik mij als nieuwe 
wijkagent geïntroduceerd tijdens de jaarlijkse algemene 
leden vergadering van dorpsbelang Hemelum. 
Ondertussen ben ik alweer een aantal jaren werkzaam 
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast de 
Noodhulp (afhandeling van 112-meldingen) ben ik 
werkzaam als wijkagent.  
 
 
De Steden/dorpen waar ik wijkagent  van ben zijn: 

Hemelum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Molkwerum, Nijhuizum, Stavoren, 
Warns, Skarl, Laaksum en Workum 
 
Mijn werkzaamheden zijn zeer divers. Het ene moment probeer ik bij iemand het leven te 
redden middels het uitvoeren van een reanimatie, of sta ik in weer- en wind een 
verkeersongeval af te handelen. Het andere moment probeer ik wijkproblemen samen met 
ketenpartners als de Woningbouw, gemeente Súdwest-Fryslân, GGZ, GGD, scholen, 
plaatselijk belang, handhaving, jongerenwerkers etc. gezamenlijk aan te pakken. Dagelijks 
werk ik met diverse doelgroepen en problemen, wat mijn werkzaamheden erg divers 
maakt. Geen mens en geen enkele situatie is gelijk. Ook probeer ik zoveel mogelijk in mijn 
wijkgebied aanwezig te zijn. U kunt mij niet alleen in de auto maar ook op de fiets treffen. 
In dit artikel wil ik u op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen, waar wij als politie, 
maar ook u als burger, mee te maken kan krijgen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Carina v/d Werf 
 
Wijkagent   
Politie | Noord-Nederland | Basisteam Sneek |  Locatie Bolsward/Koudum 

Meldpunt- en adviespunt verward gedrag 0800 1771  
Sinds begin 2020 heeft Friesland een Meld- en Adviespunt 'verward gedrag' dat bij de 
GGD Fryslân ondergebracht is. Het betreft een pilot dat voortkomt uit de aanpak voor 
mensen die vanwege hun geestelijke toestand een moeilijke tijd doormaken. 
 
 
 
 

Inhoud 
Intro	
- Meld- en adviespunt 
verward gedrag	
- Facebookpagina en 
Instagram van Politie 
Koudum-Bolsward e.o 

 
 

Zie je een misdrijf 
gebeuren?  
Dan is het soms lastig iets te 
doen. Je stapt in je eentje niet 
zomaar opiemand af. Toch kun 
je altijd íets doen. Ten eerste 
bel je de politie via 112. Kijk of 
je de dader(s) op een veilige 
afstand kunt volgen totdat de 
politie het overneemt. Geef in 
die tijd een duidelijk 
signalement van de persoon 
het kenteken van het voertuig 
door. 
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Met het Meld- en Adviespunt verward gedrag is er 
een laagdrempelig meldpunt waar de persoon 
zelf, zijn directe omgeving of professionals zoals 
politie en woningbouw melding kunnen doen rond 
'verward gedrag'. Het gaat hier om niet acute 
situaties en hulpvragen. 
 
Vaak krijgen wij als politie de meldingen over 
verward gedrag, waarbij eigenlijk de bemoeienis 
vanuit de hulpverlening (GGD/GGZ) nodig is.  
Dit meldpunt wil er voor zorgen dat deze persoon 
eerder in beeld komt. Mocht u zich zorgen maken 
over iemand in uw omgeving (buren of familie) 
dan kunt u met hen contact opnemen. De ervaring 
vanuit de politie met dit meldpunt is tot nu toe 
positief. Vaak gaat de GGD na een melding op 

huisbezoek om te onderzoeken of iemand hulp nodig heeft m.b.t. het verwarde gedrag.  
 
 
 

Facebookpagina en Instagram 
van Politie 
Koudum-Bolsward e.o.  
Welkom op de officiële 
Facebookpagina van Politie 
Bolsward Koudum e.o.! Via deze 
pagina willen wij de inwoners van 
Súdwest Fryslân informeren, 
voorlichten en op de hoogte 
houden van politie gerelateerde 
zaken welke zich hebben 
afgespeeld binnen het gebied van 
Bolsward Koudum e.o. 
 
Middels deze Facebookpagina 
willen wij in contact treden met de 
inwoners en horen wij graag ideeën of initiatieven vanuit de maatschappij. 
 
We gaan ons best doen om zo volledig mogelijk de informatie te delen. Het kan echter 
voorkomen dat wij iets terughoudend zijn in de berichtgeving als het onderzoek dat vereist. 
Dit spreekt uiteraard voor zich.  
 
Ook zullen wij bereikbaar zijn voor vragen, stuur gerust een bericht! Wij gaan dan ons best 
doen om u zo snel mogelijk een antwoord te geven.  
De accounts zijn te vinden op:  
 
https://www.facebook.com/POLBolswardKoudum 
https://www.instagram.com/pol_bolsward/ 
 
Deze Facebookpagina is niet bedoeld voor het doen van meldingen. De politie is 24/7 
bereikbaar en noodhulp is altijd in de buurt. 
Naast het bezoek aan het politiebureau is de politie 24/7 bereikbaar, bij spoed via 112 en 
bij geen spoed via 0900-8844. Ook is de website www.politie.nl altijd bereikbaar voor het 
doen van een melding of aangifte.  
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m Ja (ik ben al vrijwilliger) m Nee
m Ja (ik ben nog geen vrijwilliger) m Nee (ik was wel vrijwilliger)
m Misschien

m m
m m
m m
m m

m m

m m
m

m Ochtend m Middag m Avond

m Bellen op mijn vaste nummer m Via sms
m Bellen op mijn mobiele nummer m Via e-mail
m Via WhatsApp

m Nee m Ja, namelijk: 

Naam

Adres

Telefoon vast

Telefoon mobiel

E-mailadres

Nogmaals heel hartelijk dank voor de medewerking!

Een vriendelijke groet, 
vrijwilligersteam van Dorpshuis de Begine

Heb je de vragenlijst ingevuld, dan mag het in de brievenbus van Hegewei 22. Heb je er vragen over? Bel ons gerust: Siementje 
06 20366983 of Ester 06 21686551. 

Bardienst
Patat bakken
Keukendienst (hand- en spandiensten)
Zaaldienst (hand- en spandiensten voor en na 
een acvititeit)

Gastheer/dame bij uitvaarten (koffie en thee 
schenken)

Klussen buiten het pand

Klussen in het pand
Activiteitencommissie
Vrijwilligerscoördinatie
Kaart- en muntverkoop bij de entree

Helpen bij het opstellen van subsidieaanvragen

Huis-aan-huis bezorgen van flyers

3. Op welke dagdelen zou je ingezet willen worden? Let op: je legt jezelf hier niet mee vast! Meerdere antwoorden 
mogelijk. Ben je al vrijwilliger? Beantwoord dan ook deze vraag.

4. Hoe kunnen we je bereiken? Meerdere antwoorden mogelijk. Ben je al vrijwilliger? Beantwoord deze vraag.

Overig, namelijk: 

5. Heb je nog andere suggesties, vragen, opmerkingen? Noteer ze hier…

6. Het is alweer klaar. Bedankt voor het invullen! Heb je meerdere vragen met 'ja' beantwoord? Dan nemen we binnenkort 
contact met je op over het 'hoe nu verder'. Hiervoor hebben we je naam en contactgegevens nodig. We gaan er 
vertrouwelijk mee om. Ben je al vrijwilliger? Beantwoord dan ook deze vraag.

Enquête
Vrijwilligerspool Dorpshuis de Begine Hemelum

Dorpshuis de Begine is het ontmoetingscentrum van Hemelum. Het is een multifunctioneel gebouw, dat geschikt is voor allerlei 
activiteiten zoals verenigingswerk, vergaderingen, familiebijeenkomsten en partijen. Ús doarpshús draait dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers. We houden deze enquête onder Hemelummers om onze vrijwilligerspool weer up-to-date te krijgen. Invullen 
kan in een paar minuten en je helpt ons er enorm mee. Graag ook invullen wanneer je al vrijwilliger van de Begine bent. Je legt 
je hier niet mee vast! Inzet gaat altijd in overleg. Heb je deze enquête al online ingevuld? Dan hoeft het niet nog eens.  

1. Dorpshuis de Begine in Hemelum draait dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Misschien ben jij er zelfs al één van. Zou je 
het leuk vinden om te (blijven) helpen? Ben je al vrijwilliger? Beantwoord dan ook deze vraag.

2. Voor welke van de onderstaande diensten zou je wel eens ingezet willen worden? Let op: je legt jezelf hier niet mee vast! 
Meerdere antwoorden mogelijk. Ben je al vrijwilliger? Beantwoord dan ook deze vraag.


