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Van de redactie
Wij zijn erg blij dat de vacature voor penningmeester is ingevuld!
Hierbij heten wij Sytze de Boer van harte welkom als nieuw lid
van het Muddejeyer-team. Sytze heeft een primeur, want hij is
sinds de oprichting van de dorpskrant de eerste mannelijke
penningmeester / redactielid. Erica heeft Sytze ingewerkt en
vanaf de volgende Muddejeyer neemt hij dan ook het stokje
over. Erica heel erg bedankt voor al jouw inzet en enthousiasme!
Dit keer ook weer een dikke krant boordevol nieuws en
wetenswaardigheden.
Veel leesplezier!
Namens de redactie
Diana Hospes-Postma
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Uitnodiging aan alle Hemelummers!
Algemene Ledenvergadering op 27 maart!
Aanvang: 20.00 uur
De uitnodiging geldt voor zowel leden als niet-leden.
Algemene ledenvergadering (ALV)
Het nieuwe bestuur kwam het afgelopen jaar behoorlijk snel op
stoom. Dat moest ook wel, want de trein Hemelum denderde gewoon door. De taken
werden verdeeld, de website en de Facebook-pagina weer gevuld, e-mails met vragen bleven
binnenstromen en werden beantwoord, Arriva reed steeds langs, we spraken veel met De
Begine, de gemeente SWF moest worden bijgepraat en zo was er nog veel meer. We zullen
er kort verslag van doen tijdens de vergadering. Alle activiteiten, besprekingen en contacten
hebben tenslotte geleid tot een centraal thema dat we de komende jaren willen volgen voor
Hemelum: SAAMHORIGHEID. Want een gezellig dorp maak je samen, we vertellen er meer
over tijdens de ALV.
Bestuursleden gezocht!
Dorpsbelangen Hemelum neemt tijdens de ALV op 27 maart afscheid van Erik Velthof. Hij
heeft zich jarenlang ingezet als bestuurslid en geeft het stokje nu graag door. Als bestuur van
Dorpsbelangen zoeken we al een tijd naar enthousiaste dorpsgenoten die met ons willen
meedenken en doen. Lijkt het je iets, meld je dan aan als kandidaat bestuurslid en stuur een
e-mail naar info@hemelum.nl We nodigen je dan graag uit om eens een vergadering bij te
wonen.
6 april in De Begine: De natuur in en rond Hemelum
Dorpsgenoot Peter Kerkstra en Dorpsbelangen organiseren op 6 april een interessante avond
over de natuur in en rond Hemelum. Er is een presentatie door Jelle Koornstra van de
gemeente SWF over het insectennetwerk en landschaps- en natuurfotograaf Jan Tijsma uit
Oudemirdum vertelt ons zijn verhaal in beeld en tekst. Entree: gratis, start 19.45 uur. Wees
op tijd!
Oud papier
We hebben de gemeente gevraagd of de oud papiercontainer verplaatst kon worden naar de
parkeerplaats bij De Untwyk, maar daar kregen we geen toestemming voor. Voortaan blijft
de oud papiercontainer net zolang staan tot er niets meer bij kan, dus geen ingewikkelde
agenda meer!
Dorpsplan
Op korte termijn nodigen we alle indieners van ideeën, visies en plannen uit om eind april
samen te komen in De Begine. Aan verschillende gesprekstafels willen we alle inbreng
bundelen en proberen om tot een haalbare wensenlijst te komen. Volg de website en
Facebook voor meer informatie. De mensen die plannen en ideeën hebben ingediend
worden uiteraard persoonlijk benaderd.
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Samenwerking Muddejeyer
De saamhorigheid (Frysk: gearhing) waar we het bij Dorpsbelangen over hebben bereik je
niet door stil te zitten. Gelukkig denken ze er bij De Muddejeyer ook zo over. Op 7 februari
hebben we met de redactie gesproken om te kijken waar we elkaar kunnen helpen en
versterken. De onafhankelijkheid van De Muddejeyer wordt daarbij niet aangetast, maar we
willen onderzoeken of we kunnen samenwerken bij de administratie en het verwelkomen
van nieuwe inwoners. Op de nieuwe website hemelum.nl kun je straks het archief van de
dorpskrant vinden en misschien ook een Muddejeyer nieuwsrubriek.
Hartelijke groet van het bestuur van Dorpsbelangen Hemelum,
Louwrens Feenstra, John Lorist, Oane Risselada, Erik Velthof en Huib Volker
Contact voor e-mail:
dorpsbelang@hemelum.nl
Secretariaat:
Huib Volker
De Maren 23
8584 VP Hemelum

GEBOREN

Dochter van Freerk Buma & Antsje Bijsterbosch
Mientwei 12, 8584 WX HEMELUM
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Uitbreiding van activiteiten
Om aan te sluiten bij de behoefte aan meer
saamhorigheid in het dorp, proberen we het
aanbod van activiteiten uit te breiden. Samen
met enthousiaste dorpsgenoten werkt dat
heel goed!

En óf het kan bruisen…
Beste dorpsgenoot,

Zo is op de Koffieochtend in januari het
Handwerkcafé ontstaan. Begin februari ging
dat al meteen van start. Op de eerste avond
schoven er maar liefst 12 hobbyisten aan! Ook
bij het klaverjassen zien we de populariteit
toenemen en kunnen er tafels bijgeschoven
worden. November vorig jaar is het biljart
vervangen, zodat ook de biljarters hun sport
naar tevredenheid in eigen dorp kunnen
uitoefenen. De Kinderdisco is op groot verzoek
weer terug van weggeweest en ook het
Wintercafé trekt jaarlijks een leuk ploegje
liefhebbers.

Voel jij het ook? Er hangt iets in de lucht… Zal
het met de naderende lente te maken
hebben? Of is dat te makkelijk gedacht?
We merken het niet alleen in de Begine, maar
ook daarbuiten. In het voorbijgaan en op
sociale media wordt op een positieve manier
gesproken over de activiteiten die in het dorp
worden georganiseerd. Ook in praktische
werkoverleggen
tussen
vrijwilligersorganisaties is het merkbaar.
Doelen, die organisaties afzonderlijk van
elkaar hebben, blijken verrassend veel
overeenkomsten te hebben. Handen worden
ineen geslagen en plannen komen als vanzelf…

Activiteiten Janke Tromp
We kunnen ons voorstellen dat de mensen die
voorheen naar de Janke Tromp in Warns
gingen om te dammen of te volksdansen
bijvoorbeeld, dat nu missen omdat Janke
Tromp gestopt is. Graag bekijken we met deze
mensen of we hier vanuit de Begine iets in
kunnen betekenen. De damborden van de
voormalige damclub zijn er nog. We halen ze met plezier - zo voor je van zolder.

Zin. Dát is het! We hebben er 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.
Gemeenschapszin.

Begine boven
De ruimte boven heeft de afgelopen winter
een metamorfose ondergaan. Het is een
gezellige, praktische ruimte geworden die al
volop gebruikt wordt voor vergaderingen of
bijeenkomsten van groepen t/m 14 personen.
Hemelumers die deze ruimte willen gebruiken
voor een sociale of culturele activiteit, betalen
een bijdrage van € 2,50 per persoon. Dit
bedrag is inclusief koffie/thee en een koekje.
Je zit er met je groep lekker warmpjes bij, kunt
natuurlijk gebruik maken van het toilet en
hebt er thuis geen drukte van. Wanneer je
wilt, kun je na afloop van je bijeenkomst nog
wat drinken aan de bar. Gezellig toch?!

Wat een geluk dat we in Hemelum een divers
aanbod van voorzieningen hebben, waar we
terecht kunnen om deze zin met elkaar te
delen. De Begine is er, als centrale
ontmoetingsplek van het dorp, één van.
Financieel gezond
Begin maart hebben we in de vergadering met
het Algemeen Bestuur teruggeblikt op het
afgelopen jaar en vooruitgekeken op het
komende jaar. Om financieel gezond te
blijven, zal er het één en ander in de tarieven
voor huur en consumpties gaan veranderen.
Stapsgewijs worden die aangepast, zodat ze
over een paar jaar marktconform zijn.
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Patatbakkers,
biertappers,
klaarzetters,
opruimers…
Ben je 16 jaar of ouder en lijkt het je leuk om
zo af en toe eens mee te helpen bij
activiteiten of evenementen die in de Begine
worden georganiseerd? Dan hebben we jou
nodig!!

Eerste editie Hemelum Bruist: een
mooi samenzijn!

Meld je aan als vrijwilliger en laat ons weten
waar je goed in bent en wat je wel zou willen
doen. Denk bijvoorbeeld aan patat bakken
tijdens de Kinderdisco, achter de bar staan
tijdens een feestavond of -heel praktischachter de schermen hand- en spandiensten
verrichten zoals het klaarzetten van tafels en
stoelen voor een uitvaart of de schoolmusical.

Met Hemelum Bruist 2020 presenteerden de
besturen van Dorpsbelang en De Begine op
zaterdag 11 januari de nieuwe jas van de
traditionele Hemelumer nieuwjaarsreceptie.
De opkomst was groot en drie generaties
Hemelumers wisten hun dorpshuis te vinden.

Een hartelijke groet van het Dagelijks Bestuur

“Het woord ‘nieuwjaarsreceptie’ is niet meer
zo sexy en van deze tijd. Ook merkten we dat
het voor sommigen een reden was om niet te
gaan. Om zoveel mogelijk mensen aan te
spreken, hebben we in Hemelum Bruist een
gezellig samenzijn gevonden waarbij iedereen
zich welkom kan voelen. En die nieuwe versie
is heel goed ontvangen”, zegt Ester namens
het bestuur van De Begine.

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:

Voor iedere bezoeker was er bij binnenkomst
een welkomstdrankje en een warm onthaal
door de voorzitters. In de grote zaal hingen de
slingers en zorgden een boeketje, kaarsje en
een borrelplankje voor een gezellige sfeer.
Iedereen vond een favoriet plekje aan een van
de (sta)tafels of rond de bar.

Wat kunnen we nog meer concluderen dan
dat het machtig mooi kan bruisen in
Hemelum!
Graag tot in de Begine, ús Doarpshús!

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.

In hun welkomstwoord benoemden John en
Bertha de wens vanuit het dorp om de
saamhorigheid te verbeteren. Dorpsbelang
heeft meerdere ideeën hiervoor ontvangen en
gaat met de aandragers in gesprek. De Begine
nodigde in dit kader de aanwezigen uit om
mee te denken over de nieuwe bestemming
van de ruimte waar voorheen de
peuterspeelzaal gehuisvest was. Dat er veel
kinderen aanwezig waren, was terug te zien
op het vel waarop de ideeën konden worden
genoteerd. Er is duidelijk behoefte aan een
chillplek voor de jeugd. Inclusief popcorn, film
en
een
voetbalspel.
Ook
een
ontmoetingsruimte met een boeken- en
spelletjeskast is genoemd. “Een plek waar je
als jonge ouders en dreumesen bijeen kan
komen, dat zou ook mooi zijn. Niet iedereen
kan of wil zoiets bij zichzelf thuis organiseren”,

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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zegt een ouder terwijl de wensen nieuwsgierig
worden bestudeerd.

emoties op. Een aantal van de Hemelumers
die op de filmbeelden nog zo vol in het leven
staan, zijn helaas niet meer onder ons. Soms
zou je terug willen in de tijd…

Ook presenteerde het dorpshuis de
vernieuwde ontmoetings-/vergaderruimte op
de bovenverdieping. Met beperkte financiële
middelen, rekwisieten die tijdens het
opruimen van de zolder tevoorschijn kwamen,
veel handen en vrije uren, is het een
uitnodigende ruimte geworden voor het dorp.
Tegen betaling van een passende vergoeding
kunnen dorpsbewoners en verenigingen
gebruik maken van deze ruimte. Het bestuur
van Dorpsbelang ziet het al helemaal voor
zich: “Wanneer er meerdere verenigingen
voor hun vergadering ‘in huis’ zijn, en men kan
elkaar na afloop ontmoeten bij een drankje
aan de bar, dan staat de saamhorigheid in
Hemelum binnen afzienbare tijd weer op de
kaart.”

Het was genieten van het smaakvolle buffet.
Rob wist ons weer te verrassen met bekende
en minder bekende lekkernijen. De ‘bieterbal’
heeft een onuitwisbare indruk gemaakt en
zullen we zeker nog wel eens terug gaan zien.
Hester Tadema zorgde met haar fijne zang en
gitaarspel voor een mooi stukje livemuziek. In
haar eentje kreeg ze groot en klein op de
dansvloer. Tot slot gingen er zes mensen extra
blij naar huis, want de tombola met
ouderwets toffe prijsjes bracht hen een
slagroomtaart, een rollade, een kistje
mandarijnen, twee toegangskaarten voor de
toneelvoorstelling of een diner voor twee in
De Begine.

Aan
de
muur
van
de
gepimpte
bovenverdieping hangen een aantal vaandels.
Veel Hemelumers zullen deze wel herkennen,
want ze werden gedragen op het dorpsfeest in
2005. Ter gelegenheid van het 825-jarig
bestaan van Hemelum was er de optocht van
straten en buurtschappen. Ook staat er het
oude draaiend rad. Een mooi stukje historie
dat op deze manier gezien kan worden.

Het was super! Graag tot een volgende keer in
de Begine, ús doarpshús!
Bestuur Dorpsbelang en Dagelijks Bestuur van
de Begine

Een ander stukje historie waar we van konden
genieten, waren de filmbeelden van het
hierboven genoemde feest. Ze riepen ook
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Ontmoetingsplek
Vergaderruimtes
Feestlocatie
Leuke activiteiten
voor alle leeftijden
Je bent van harte
welkom!

Evenementenlocatie
Zijn de huiskamers te klein voor de buurtbijeenkomst?
Bent u op zoek naar een locatie voor een lezing of het geven van een
cursus? Zou je weleens een knalfeest willen organiseren?
Natuurlijk! De Begine!
Van koffie/thee en koek tot aan een volledig verzorgd buffet…
Samen met onze vrijwilligers zorgen wij ervoor dat uw/jouw
evenement slaagt. Informeer gerust eens naar de mogelijkheden.

Ontmoetingsplek
Tijdens het ‘culturele jaar’ zijn er activiteiten voor alle leeftijden.
Gezellig ontmoeten en bijkletsen. Je bent van harte welkom!

Bakje Begine
Iedere 2de dinsdag van de maand (tot en met april), 10:00-11:30 uur, gratis

Yte yn de Begine
Iedere 3de dinsdag van de maand (tot en met april),
12:00-14:00 uur, € 8,00 (opgave vooraf)

Handwerkcafé
Iedere maandag, 19:30-21:30 uur, € 2,50 (inclusief koffie/thee)

Klaverjassen
Wintercafé
Kinderdisco
Vraag de beheerder, volg ons op facebook
of kijk voor de actuele agenda op www.hemelum.nl/agenda

De beheerders, Rob Driest en Christina Douna
Tel/whatsapp: 06 48627537

7

Op pinksterzondag 31 mei a.s. start
de 35e editie van de step11stedentocht vanuit Bolsward.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo Hemelummers,
Op 2 januari 2019 alweer kregen we de sleutels van
de Buorren 13. We hebben een half jaar flink
geklust; zelf én met de nodige bedrijfsbusjes voor
de deur. Sinds 15 juli vorig jaar wonen we er en dat
bevalt ons heel erg goed!
We zijn blij met onze fijne plek en genieten van het
huis, de heerlijke tuin en van de omgeving. We
wandelen er graag en veel. Naast óp het water zijn,
liggen we er ook graag ín en zijn we de koning te
rijk met de feart achter huis en onze zeilboot
Bolleneel in de Swaeikom. We voelden ons meteen
thuis en welkom in dit dorp en zijn al aardig
ingeburgerd. Zo hebben we al veel leuke
Hemelummers ontmoet en klaverjassen we
bijvoorbeeld in de Begine.
Irma werkt zelfstandig als adviseur en
vertrouwenspersoon voor o.a. gemeenten,
woningbouwcorporaties en andere organisaties.
Anja werkt in Leeuwarden en adviseert
zorgorganisaties over het toepassen en gebruiken
van ICT-middelen. Samen hebben we 6 kinderen,
werkend of nog studerend en af en toe komen ze
gezellig in delen of allemaal tegelijk over de vloer.
Hiervóór woonden we met veel plezier in Grou
(Irma) en in Workum (Anja). Qua grootte en
voorzieningen een heel verschil, maar we missen
niks en houden van de rust en de hartelijkheid hier.
Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen...dat
bewaren we voor als we jullie tegenkomen.

Een jubileum jaar, die Stichting
Bolswarder Stepelfsteden niet
ongemerkt voorbij wil laten gaan.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Met
ruim 400 inschrijvingen zal dit jaar het grootste aantal
deelnemers aan de start ooit zijn.
Door deze toename en de verwachte toestroom van
publiek zijn er organisatorisch enkele wijzigingen
doorgevoerd. Zo is de organisatie uitgebreid met
coördinatoren en commissies die het bestuur
ondersteunen.
Om een evenement als het onze in goede banen te
leiden zijn wij altijd opzoek naar (lokale) vrijwilligers.
Met name in de zuidelijke lus zoeken wij
verkeersregelaars, die de steppers helpen bij het
oversteken van kruisingen of bij onduidelijke plekken
de route aanwijzen. Dat is jouw taak als
verkeersregelaar. Een heel belangrijke taak, omdat jij
mee helpt aan de veiligheid van de steppers en mede
weggebruikers.
Lijkt het jou leuk om ons te helpen?
Op onze website www.stepelfsteden.nl kun je ons
vrijwilligersformulier in vullen. Daar staan naast
verkeersregelaar ook andere vrijwilligers taken
weergegeven.
Met vriendelijke groet,
Stichting Bolswarder Stepelfsteden

Reünie Bakhuzen, Mirns, Rijs 2020

Tot ziens!
Zaterdag 12 september 2020 organiseert de
Reüniecommissie BMR weer haar 5 jaarlijkse
reünie voor (oud) inwoners “geboren in 1970
of eerder in Bakhuzen Mirns en Rijs, maar
ook voor oud leerlingen van de beide scholen
en die niet in Bakhuzen, Mirns of Rijs
woonden zijn welkom.

Irma en Anja
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PEUTEROPVANG HEMELUM

GLASVEZEL VOOR HEEL HEMELUM

De peuteropvang bij basisschool de Barte is een
feit!
Kinderen uit Hemelum en omgeving kunnen vanaf
dinsdag 3 maart weer in Hemelum naar de
peuteropvang. Het gaat om een samenwerking
tussen de Barte en Kids First. De Barte biedt ruimte
en speelruimte. Kids First als organisatie die
gespecialiseerd
is
in
kinderopvang
is
verantwoordelijk voor een kwalitatief goede
peuteropvang.
Daarmee voldoet de peuteropvang aan alle
wettelijke eisen en is ook de gewone gemeentelijke
bijdrage in de kosten voor ouders van toepassing.
Er kunnen maximaal 8 peuters worden geplaatst.
De peuterdagen zijn vooralsnog: dinsdag- en
donderdagochtend.
Aanmelding kan via de website van Kids First.
www.kidsfirst.nl

Glasvezel voor alle inwoners van Hemelum, zowel
binnen als buiten de bebouwde kom. Dat is het
doel van de coöperatie DFMopGlas. Vorig jaar heeft
DFMopGlas daarom in samenwerking met Glasvezel
buitenaf een vraagbundeling georganiseerd. Het
buitengebied heeft het gehaald en daar start in de
loop van dit jaar de aanleg. Hoewel er binnen de
bebouwde kom ook al flink wat bewoners zich
hebben aangemeld, zijn we er nog niet helemaal!
Om toch iedereen in Hemelum aan te kunnen
sluiten, kan er nog worden aangemeld tot 8 juni
2020. Dat betekent dat we er samen voor kunnen
zorgen dat heel Hemelum straks gebruik kan maken
van de snelle verbinding.
DFMopGlas vertelt hier graag alles over en
organiseert daarom in maart informatiebijeenkomsten. De avond in Hemelum is op
maandag 16 maart van 19.30 tot 21.00 uur bij
Dorphuis 'De Begine', Buorren 27, Hemelum.
Zie ook de uitnodiging die je van DFMopGlas hebt
ontvangen. Kijk voor meer informatie op
www.glasvezelvoorfryslan.nl.

TEKENEN & SCHILDEREN in Warns
Vanaf 28 januari a.s. kan er weer getekend
en geschilderd worden op het atelier van
beeldend kunstenares Marga Houtman:
Kindercursus tekenen & schilderen*
Dinsdagmiddag (direct na school) 6 lessen
van 1,5 uur
Tekenen & schilderen voor volwassenen*
Woensdagochtend (10.00 – 12.00 u) 6 lessen
van 2 uur
Woensdagmiddag (13.30 – 15.30 u) 6 lessen
van 2 uur
* Cursussen gaan van start bij voldoende
deelnemers
Voor opgave of informatie:
06-44702265 / margahoutman@gmail.com /
www.mhoutman.nl
Ook mogelijkheden voor groepsworkshops,
privélessen of creatieve begeleiding
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Moai Plakje
In de rubriek Moak Plakje ging Ans Bouwmans drie
jaar lang met een Hemelumer naar zijn of haar
favoriete stek. In deze 12de en laatste aflevering
vertelt ze wat haar eigen favoriete stekje is.

Al in de eerste aflevering ging ‘buurman Klaas’ niet
naar het zwemplekje bij de Morra, maar naar de
oeverzwaluwenmuur. Omdat het er zo mooi rustig is,
zei hij. Drie jaar later is de buurman er niet meer, maar
zijn plekje blijft voortbestaan.
In deze 12de en laatste aflevering, laat ik mijn eigen
moai plakje zien. Het is zeker niet het enige plekje waar
ik graag kom. Want net als veel andere Hemelumers
wandel ik graag door en om Hemelum, en geniet ik dan
telkens van de veranderlijke luchten, de kleuren van
het riet en het water, de geur van loof- en naaldbomen

en de vele verschillende vergezichten.

Maar als ik mezelf afvraag wat Hemelum voor mij
betekent, dan is het toch vooral dat ik energie krijg
door het gevoel van vrijheid en de frisse lucht en dat ik
me tegelijkertijd geborgen voel. In de natuur kun je
geworteld zijn en toch vrij.

Ans Bouwmans (59)
Getrouwd met Peter
Woont dit jaar 14 jaar in Hemelum
Favoriete plek: onder het afdak van het tuinhuis
achter de magnolia in de achtertuin, vooral ’s
morgensvroeg in het donker op een koude
winterochtend met een kopje koffie
‘Drie jaar lang ging ik één keer in de drie maanden
met een Hemelumer naar zijn of haar favoriete
plekje. Of de medebewoner jong, oud of ergens
daartussenin was, al snel werden twee trends
zichtbaar. De keuze viel óf op de eigen achtertuin óf
op een plekje in de omgeving met mooi uitzicht en
een persoonlijke herinnering.
Mensen die hier wonen houden van het
buitenleven, van de weidse vergezichten tot het
ontluikende groen van zelf geplante struiken of
zaaigoed in de eigen tuin.
Van de bloesem en herfstkleuren. Van de egels,
meesjes, uilen of herten.
Het voelt als een voorrecht dat je niet ver hoeft te
reizen om het gevoel van vrijheid, ruimte en rust te
ervaren dat gepaard gaat met Moeder Natuur. Het
is er gewoon. Heel dichtbij. En eigenlijk overal.
Dat verklaart – voor mij – waarom de keuze zo vaak
viel op ‘gewone’ plekken: ergens halverwege het
Morrapaed naar Schotanus, of op het fietspad naar
de Wite Burgh.
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De plek die hiervoor symbool staat is de stoel onder
het afdak van ons tuinhuis. Als we er tijd voor hebben
nemen Peter en ik daar ’s morgens de dag door.
Kou, wind of regen, dat maakt niet uit. In de winter kijk
je door de kale takken van de magnolia naar de
inktzwarte hemel en zie je het schijnsel van de
lantaarnpaal aan de Hegewei. Als de magnolia in de
zomer vol bladeren staat, zijn de vogels te zien die op
een meter afstand van tak tot tak gaan. Eigenlijk hoef
je alleen maar over de drempel van je huis te stappen
en je bent in de natuur.’
VERKIEZING VAN HET MOAISTE PLAKJE FAN
HIMMELUM
In de volgende editie starten we met de verkiezing van
het ‘Moaiste Plakje fan Himmelum’. Nominaties
kunnen tot 1 juni ingestuurd worden naar de redactie
via muddejeyer@hotmail.com.
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StylExperience
Interview met kleur- en stijladviseurVeronika Osinga–Sabolová

Jouw outfit laat zien wie jij bent en waar je voor staat. Belangrijk dus om daar bewust mee
om te gaan. Kleur- en stijladviseur Veronika is specialist op dit gebied en vertelt in dit
interview onder meer hoe je je kleding en kleur stijl bepaalt,….. wat je absoluut moet
vermijden en geeft een paar slimme tips!

“De eerste indruk die je nalaat wordt in slechts 0,2 seconden voor 7% bepaald
door de inhoud van het gesprek. Maar liefst 93% wordt bepaald door je uiterlijk,
je kleding, je lichaamshouding en je stemgebruik.
Kortom…, die uitstraling van jou is heel belangrijk.
Een droombaan?
‘Absoluut!’ Ik help klanten zodat ze hun eigen stijl leren kennen. Ik word heel erg blij als mijn klanten
gaan stralen, opbloeien en groeien. Het is prachtig om te zien hoe mensen binnenkomen en naar
buiten gaan. Dat ze zijn wie ze mogen zijn. Het moet goed voelen en passen. Ik zie dingen als ik naar
mensen kijk en heb er oog voor als iets niet klopt bij mensen. Mensen krijgen van mij een eerlijk
advies en ik blijf altijd respectvol. Dit doe ik door de ander altijd in zijn waarde te laten. Uiterlijk heeft
een grote invloed op de eerste indruk die je achterlaat. Wie je bent moet overeenkomen met wat je
wilt uitstralen.
Vertel!
Ik ben opgegroeid in Slowakije. Daar is mijn liefde voor
kleuren en kleding al ontstaan. Als kind was ik al enorm
gefascineerd door de prachtige, zwierende jurken van
mijn oma die ik dan ook graag aantrok. Later in mijn
pubertijd droeg ik oude kleren van mijn vader. Dat
waren van die strakke pakken, spijkerbroeken met wijde
pijpen en overhemden met puntige kragen en zo
ontwikkelde ik al mijn eigen stijl.
Op de middelbare school droeg ik heel veel donkere
kleding. In die periode wilde ik niet opvallen en gezien
worden. Ik voelde mij niet op mijn gemak. In Nederland
veranderde dat. Hier liet ik mijn haar verven en knippen
en toen ik terug naar school ging kreeg ik dan ook veel
opmerkingen. Ik zag er ineens anders uit en was niet
meer dat grijze muisje. Toen ik net in Nederland kwam
wonen was het belangrijk dat ik de taal snel leerde en
mij verstaanbaar kon maken zodat ik aan het werk kon.
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Ik heb hiervoor van alles gedaan. Van schoonmaken, jacht- en huisschilder, werken bij bibliotheek tot
receptiewerk bij een internationaal bedrijf. Hier was ik al met kleding en uiterlijk bezig. Ik zag hoe
mijn collega’s zich kleedden en collega’s benaderden mij vaak voor tips en adviezen. Ik ging zelfs met
hun shoppen. Totdat iemand eens vroeg: waarom maak je hier je werk niet van? Dat heeft mij aan
het denken gezet. Afgelopen 5 jaar ben ik wisselend actief geweest in het realiseren van mijn
droombaan, maar de laatste drie jaar heb ik hier mijn volledige focus op gelegd. Ik ben begonnen als
personal styliste, maar miste een bepaalde basis en ben toen de opleiding tot stijlconsulente voor
dames gaan volgen. De basis is dat je iemands figuur niet moet veranderen, maar moet laten voor
wat het is. Als er geen taille is dan hoef je ook geen riempje te dragen om een taille te krijgen. Niets
iets creëren wat er niet is.
Waarvoor kunnen mensen bij jouw terecht?
Voor advies van top tot teen. Qua kleur, make-up en kleding. Maar ook voor personal shopping.
Samen allerlei winkeltjes afstruinen voor zowel een groot als klein budget, nieuw en tweedehands.
Als je weet wat bij je past kan je doelgerichter shoppen, geld besparen en ben je bewust van een
aankoop. Daarnaast houd ik me bezig met garderobemanagement. Simpel gezegd: de kledingkast
onder handen te nemen. En in het kader van duurzaamheid organiseer ik kledingruilmomenten.
Daarnaast verzorg ik ook workshops voor kleine en grote groepen.
Waaraan herkennen we jouw stijl?
Mijn stijl is niet in een hokje te stoppen. Tikkeltje klassiek, extravagant maar het is ook gevoel. Dat
geldt voor mezelf, maar ook voor mijn klanten. Iedereen is uniek, iedereen heeft zijn of haar eigen
favoriete kleuren en iedereen heeft een eigen stijl. Als je weet wat je altijd staat kun je hiermee gaan
experimenteren bijvoorbeeld door middel van kleur.
Hoe werkt een kleur en stijl advies?
Je begint altijd met het maken van een kleurenanalyse. Je analyseert de kleur van iemands huid, haar
en ogen. Hierbij maak je gebruik van verschillende kleurdoeken. Die verdeeld zijn in 4
hoofdseizoenen – lente, zomer, herfst en winter én ‘tussen seizoenen’ ofwel kleuren die er net
tussen in zitten. Deze kleuren zie je vaak ook terug in iemands persoonlijkheid. Mensen die bijv.
winterkleuren mooi staan zijn over het algemeen ‘feller’ en meer aanwezig. Kleuren hebben vaak
raakvlakken met de persoonlijkheid. Harmonie speelt hierbij een belangrijke rol. Het moet kloppen,
wie je ben en hóe je er uit ziet. De kunst is om bij een kleurenanalyse niet bevooroordeeld te gaan
kijken en niet te snel een richting in te willen slaan. Het allerbelangrijkste van een kleurenanalyse is,
dat klanten naar zichzelf leren kijken met andere ogen. Wat doen kleuren met je als persoon? Op de
vraag of je je hele leven hetzelfde kleurtype blijft geeft Veronika aan dat dat veranderd. Dat heeft te
maken met het pigment van jouw huid en haar.
Waar haal jij jouw inspiratie vandaan?
Overal vandaan! Ik lees vakbladen en
tijdschriften. Maar ik wordt ook vaak geïnspireerd
door het kijken naar mensen op straat en t.v. Een
grote bron van inspiratie is voor mij ook de natuur
met haar kleuren. En met een lach: “Zelfs van
mijn kinderen als ik ze aankleed”.
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Welk fashion-item zou iedere vrouw/man in haar kledingkast moeten hebben?
Elke vrouw zou eigenlijk een little black dress in haar kast moeten hebben hangen met een paar
mooie pumps in de kleur nude (huidskleur), waardoor de benen langer lijken. En voor mannen een
colbert met een wit overhemd.
Hoe ziet jouw wensenlijst er uit?
Een grote wens van mij was om mijn eigen studio te hebben. Een ruimte waar alles klopt en waar ik
mij volledig kan richten op mijn werk. En dat is zeker gelukt. De kleuren zijn helder en goed
uitgekozen met veel verassende aspecten. Verder zou ik willen groeien als ondernemer en mensen
gedurende langere tijd willen begeleiden. Mensen die zich echt willen ontwikkelen qua stijl. Daarom
heb ik nu ook een lidmaatschap in mijn pakket. Na een kleurenanalyse heb je indruk gekregen en kan
je aan de slag. Na kleur- en stijladvies heb je nog niet je stijl ontwikkeld. Dit heeft langere tijd nodig.
Ondernemerschap is steeds blijven groeien ook in samenwerking met anderen. Zo bied ik samen met
Peter en Ans van B&B 7de Hemel een tweedaags arrangement aan. Klanten kunnen dan in alle rust
hun eigen stijl ontdekken, ver van de prikkels van de stad. En natuurlijk niet te vergeten de
kledingruilbeurs. Vanaf dit jaar krijgt het een andere vorm en staat kwalitatief goede kleding, merk
en designkleding centraal. Op 20 maart is er weer kledingruil, aanmelden en inbreng voor 13 maart.
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75 jaar Bevrijding Regio Gaasterland
Melodie van Vrijheid
Beste muziekliefhebbers,

“Vrijheid is niet vanzelfsprekend”
Op 17 april a.s. is het 75 jaar geleden dat Gaasterland werd bevrijd uit handen van de Duitse
bezetter. Een mooie reden om dat te vieren met een groot muzikaal gebeuren. Op dit moment is er
een initiatiefgroep bezig om dit concert in grote lijnen vorm te geven.
Een aantal verenigingen in onze voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat zijn hiervoor al benaderd en
hebben hun medewerking inmiddels toegezegd. Maar, omdat dit een feestelijke herdenking wordt
waaraan iedereen deel kan nemen, willen we ook langs vele openbare kanalen dit concert onder de
aandacht te brengen en zangliefhebbers oproepen zich voor dit evenement op te geven.
Wat gaat er gebeuren:
Het concert op 17 april a.s. valt in twee delen uiteen. Voor de pauze mogen de diverse verenigingen
en groepen een eigen selectie uit hun repertoire naar voren brengen, geënt op het thema
bevrijding/vrijheid. Na de pauze zullen alle medewerkers één groot ensemble vormen, waarin als
centraal werk de Song of Freedom staat van de Engelse componist
Malcolm Arnold. Dit werk is geschreven ter gelegenheid van de heropening van de kathedraal van
Coventry, welke in WO II grotendeels werd verwoest door Duitse bombardementen.
Dit werk zal worden ingestudeerd
op een aantal zaterdagmiddagen
in februari, maart en april.
Voor deze gelegenheid zal éénmalig een

“Grootkoor Gaasterland”
worden opgericht
foto: DeFacto

Wat wij graag willen weten op hoeveel zangers we kunnen rekenen. Vandaar dat we deze oproep
doen via de dorps-en stadskranten. U kunt zich opgeven voor dit grote evenement via emailadres:
h.van.zuiden@ziggo.nl.
Opgave is mogelijk tot 25 januari 2020. Kosten p.p. zijn € 5,00 voor de muziek en de consumpties in
de pauzes.
De zaterdagen waarop wordt gerepeteerd zijn: 1, 15 en 29 februari, 14 en 28 maart en 4 april. Deze
repetities zijn van 14.00 – 16.30, incl. pauze en staan o.l.v. Harm van Zuiden. De generale repetitie is
op donderdagavond 16 april.
We hopen op een grote deelname en een feestelijke herdenking van de

75 jaar Bevrijding Regio Gaasterland
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Nieuws van Jeugdhonk Juventa!
Er zijn alweer heel wat gezellige en creatieve vrijdagavonden geweest dit seizoen. We hebben twee
groepen: groep 5-6 en groep 7-8 die elk een keer in de maand naar de Zeilschool komt om samen
creatief bezig te zijn.
Voor de winter hebben we pindamannetjes gemaakt voor de vogels. We hadden toen nog geen idee
dat het zo’n zachte winter zou worden maar gelukkig hebben de vogels er evengoed van genoten J
Rond Sinterklaas hebben we met alle kinderen bij elkaar een
groot Sinterklaas-Spellen-Circuit gedaan. De kinderen gingen
in kleine groepjes knutselen, pepernoten gooien, tekenen en
raden, uitbeelden en raden, sjoelen, voorwerpen voelen en
touwtje springen. Gelukkig hadden we veel hulp van oud
Juventa leden, leuk hoor! De groepjes konden punten
verdienen en voor iedereen was er een prijsje.
In januari was bioscoop maand en de afgelopen keer hebben
we poppetjes gemaakt van textiel.

!!!OPROEP!!!
De leiding bestaat uit Gretha, Pietie, Wilma en Martine.
Natuurlijk is er af en toe iemand verhinderd en we zijn dan blij dat er ouders zijn die incidenteel
bijspringen!
Martine is er ruim 3 jaar geleden bij gekomen maar moet aan het eind van dit schoolseizoen helaas
stoppen omdat het lastig te combineren is met haar werk. Ze gaat nu vrijwilligerswerk doen voor
stichting Heart Pilllow. Ook Pietie kan veel avonden niet vanwege wisselende diensten. Dit maakt het
voortbestaan van Juventa moeilijk en daarom zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om
creatief bezig te zijn voor en met kinderen en het stokje willen overnemen. Het liefst mensen met
kinderen op de basisschool om ook de binding met de school/kinderen te blijven behouden.
Ben jij die persoon? Neem contact op met Martine: info@deschminkkoffer.nl of 06-27311775
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HIMMELUM SJONGT
Al bijna 3 jaar wordt er om de 2 maanden een zangdienst gehouden in onze kerk in Hemelum.
Iedere keer is er een duo of een zanger of zangeres, of een groepje erbij om fijn naar te kunnen
luisteren soms is er een mogelijkheid om met hen mee te zingen . Een (zeer) korte meditatie of een
gedicht , voor de rest fijn samen zingen.
Liederen uit Johannes de Heer, Lofzang en gebeden, oude Hymnes, Opwekking .
Men mag ook zelf liederen doorgeven aan de zangdienstcommissie , die we dan in een zangdienst
inplannen, want ja wie heeft nou niet een lied die men graag zingt, waar een herinnering aan kleeft .
De kerk is dan iedere keer bijna helemaal vol, wat aangeeft dat er behoefte is om samen te zingen.
Men komt uit de omgeving, maar ook uit de omgeving van Emmeloord, Makkum. etc.
Voor het komend jaar hebben we als organist Dirk Coenen, een jonge enthousiaste organist uit Urk,
die geluiden uit het orgel haalt waarvan we niet wisten dat die ook in zo’n oude pijporgel zouden
kunnen zitten, bv een doedelzak.
Antje en Jappie, Grytsje Kingma , Urker mannenduo, mannengroep Manna ,zijn voorbeelden van die
hun medewerking verlenen aan deze avonden.
Over het algemeen duurt de zangdienst van 19.30 tot 21.00 waarna de mogelijkheid is om een bakje
koffie of thee te doen.
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Ik zoek een kamer in Amsterdam
Mijn naam is Lesine Möricke en ik ben
achttien jaar. In september 2020 ga ik
beginnen met de studie
Rechtsgeleerdheid aan de UvA. Ik heb
enorm veel zin in de opleiding en ik kijk
ernaar uit om in Amsterdam te gaan
wonen.
Nu woon ik nog in Hemelum. Ik zit in
6VWO op het Marne College in Bolsward.
Mijn favoriete vakken zijn filosofie,
geschiedenis en kunst. In mijn vrije tijd
teken ik graag, spreek ik af met vrienden
of probeer ik lekker te koken. Ook heb ik
zes lieve konijntjes, die overigens in Friesland blijven wonen.
Mocht je woonruimte weten in Amsterdam, dan hou ik me
zeer aanbevolen!
Voel je vrij om dit bericht te delen.
Mijn gegevens:
E-mail: lesinemoricke@gmail.com
Telefoon: 0657274553
Instagram gebruikersnaam: lesine.m
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HEEL HEMELUM REIST
Augustus 2018, Australië avontuur.
Na de enthousiaste verhalen van mijn zus,
Hilde, begon voor Jurjen en mij het avontuur
door Australië. We landen in Darwin in het
noorden van Australië. Daar begon onze
roadtrip bij het kopen van een auto, een
Toyota Hilux 4 x 4. Vanuit Darwin ging onze
reis richting Cairns in het uiterste noordoosten dwars door de wildernis. We hadden in
Darwin kampeeruitrusting aangeschaft, zodat
we overal konden overnachten. Langs de kust
bij Cairns, ligt het Great Barrier Reef, dit is het
grootste koraalrif ter wereld. Hier zijn we een
dag aan het duiken geweest, een geweldige
ervaring. Daarna trokken we langs de kust
richting het zuiden. En passeerden we de
steden, Townsvile, Brisbane en Sydney. In
Townsvile zijn we naar de paardenraces
geweest, dit is een populair gokevenement in
Australië. In Brisbane zijn we bij een Autralian
Football westrijd geweest, in een groot
stadion met 50.000 mensen, dit was erg
indrukwekkend. Sydney hebben we bekeken
per city tour bus. Ook hebben we vele
nationale parken bezocht, hier konden we met
onze auto rijden over de vele 4x4 tracks. Dit
was vaak ook een heel avontuur.
We waren de reis gestart met het doel om
zowel te trekken als te werken in Australië. En
na het trekken van ruim 7000 km vonden we
het tijd worden om ook weer eens te gaan
werken. Via een website vonden we een adres
in de buurt van Melbourne. Dit was bij een
melkveehouder met 1400 melkkoeien. Hier
zijn we 6 weken aan het werk geweest. Hier
hebben we vooral meegeholpen met het
inkuilen van de eerste snede en de verzorging
van het jongvee. Na deze 6 weken vonden we
via een Friese bekende die ook in Australië
aan het werk was een nieuwe werkplek in
zuidwest Australië, 3500 km verderop. Omdat
het werk ons wel aansprak zijn we hier toen
naar toe gereden. Waar Jurjen en ik toen
apart van elkaar op 2 verschillende bedrijven
hebben gewerkt. Jurjen samen met de jongen
die ons getipt had voor deze bedrijven. Toen
belandde ik alleen bij een Australische
graanboer met toen ruim 3000 hectare, wat
ondertussen al 4500 hectare is. Hij verbouwt
o.a. tarwe, gerst en koolzaad. Ook heeft hij
ongeveer 800 schapen.

Hier heb ik meegeholpen met de graanoost,
wat ongeveer ook 6 weken duurde. We zijn
eind december 2018 weer richting Friesland
gevlogen met een hele ervaring rijker.
De klik met de graanboer uit zuidwest
Australië was goed en het contact bleef. In
februari 2019 kreeg ik van hem de vraag of ik
in april weer terug wilde komen om te helpen
met zaaien. En omdat ik nog niet genoeg had
van Australië heb ik dit toegezegd. Ben begin
april alleen weer richting Ravensthorpe
gevlogen. Om daar samen met de boer en zijn
zoon het hele areaal weer in te zaaien. Toen
we bijna klaar waren kreeg ik het verdrietige
bericht dat mijn pake was overleden en ben ik
de volgende dag overhaast terug naar
Nederland gevlogen. Het contact met de boer
bleef en in de zomer vroeg hij mij of ik ook zin
had om weer over te komen om te helpen
met oogsten. Omdat de neef die het vorig jaar
mee had geholpen met de oogst niet
beschikbaar was, vroeg hij mij of ik een
“handige” jongen wist die met mij mee wou
om hen te helpen. En jawel ik kende
“handige”jongen die met mij mee wou naar
Australië. En zo vertrok ik dus in oktober 2019
samen met Age naar Ravensthorpe om
nogmaals de oogst mee binnen te halen. Dit
werden weer 7 werkzame en amusante
weken. We sloten samen af met anderhalve
week vakantie rondom Ravensthorpe in de
nog steeds aanwezige Toyota Hilux 4 x 4. Ook
met de kerst waren we nog in Australië, het
was toen 35 graden en we lagen op het
strand, een heel apart kerstgevoel.
Kortom Australië heeft mij vele goede
herinneringen en fijne contacten gebracht.
Maar bovenal het is een mooi en weids land
met een diverse natuur en aardige mensen.
Bokke Walter Lanting
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NIEUWS HUISARTSEN BAKHUIZEN

consult de huisarts erbij komt. U wordt dus
altijd gezien door uw eigen huisarts.

Het patiëntenportaal
Sinds kort u via onze website op het
patiëntenportaal komen. Het patiëntenportaal
is een beveiligde omgeving waar u online
zaken kunt regelen. U kunt via dit portaal zelf
afspraken inplannen. Dit is bedoeld voor een
simpele, niet acute klacht. Ook kunt u online
een vraag stellen, via een zogeheten econsult. U krijgt bericht zodra uw vraag
beantwoord is. Tot slot kunt u online
gemakkelijk uw medicatie herhalen.
Om uw aan te melden dienen enkele stappen
te worden genomen. Wij willen graag dat u
persoonlijk langs komt om u te identificeren,
zodat wij weten dat u echt de persoon bent
die zich heeft aangemeld voor de koppeling
aan uw patiëntendossier.
Vanaf 1 juli 2020 kunt u inzage krijgen in een
gedeelte van uw eigen dossier via dit
patiënten portaal. U had altijd al het
wettelijke recht op inzage van uw dossier,
maar binnenkort is het verplicht voor de
huisarts om dit online aan te bieden. Zo bent u
beter geïnformeerd en hebt u beter inzicht in
uw eigen gezondheid.

Hartfilmpje en hartritme controleren
Wij kunnen tegenwoordig hartfilmpjes maken
in de praktijk. Dit doen wij bijvoorbeeld in
geval van een hartritmestoornis, hartfalen,
hoge bloeddruk of bij gebruik van bepaalde
medicatie
(zoals
antipsychotica).
Het
hartfilmpje wordt doorgestuurd naar de
cardioloog ter beoordeling.
Het hartfilmpje is een momentopname. Indien
u last heeft van af en toe hartkloppingen,
wegrakingen en/of duizeligheid dan zouden
we u een ‘event recorder’ mee kunnen geven.
Dit is een apparaat waarbij u, in geval van
klachten, op een knop kunt drukken waarop
het hartritme gedurende een minuut wordt
vastgelegd. Zo kunnen we op het juiste
moment de eventuele stoornis in het
hartritme zien.

Co-assistent
Sinds januari 2020 werken wij mee aan het
opleiden van artsen. Regelmatig zal er een coassistent aanwezig zijn in de praktijk en met
de spreekuren meelopen. Hij of zij zit in het
laatste jaar van de opleiding en loopt stage op
verschillende afdelingen in het ziekenhuis,
maar ook in de huisartsenpraktijk. Deze stage
wordt co-schap genoemd. De co-assistent zal,
met uw toestemming, eerst zelfstandig het
consult voeren, waarbij aan het einde van het

Skuniadyk 12, 8574 TR Bakhuizen, T 0514 58
12 87, info@huisartsbakhuizen.nl
www.bakhuizen.huisarts-plus.nl
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HEMELUM HERDENKT
75 jaar vrijheid
In verband met het thema 75 jaar vrijheid heeft de ‘4 mei commissie’ dit jaar twee extra activiteiten
toegevoegd aan het traditionele programma. Hiervoor is samenwerking gezocht met school, kerk,
dorpshuis en ver. ter bevordering van Dorpsbelangen om deze activiteiten een passende plek in onze
dorpsgemeenschap te geven. Daarnaast wordt sinds 2005 de herdenking jaarlijks ondersteund door
trouwe vrijwilligers, voor en achter de schermen.
Het programma in grote lijnen:
21 APRIL
Bezoek aan Kazemattenmuseum Afsluitdijk door leerlingen bovenbouw basisschool De Barte.
ZONDAG 3 MEI
INGETOGEN CONCERT met sopraan, klarinet en piano o.l.v. dorpsgenote Pauli Yap
Nicolaaskerk Hemelum, Inloop 15.00 uur, aanvang concert 15.30
vrij entree, vrijwillige bijdrage voor de onkosten
korte toelichting:
Een ingetogen liederencyclus van 7 liederen voor sopraan, klarinet en piano, gebaseerd op de 57
gedichten van het joodse meisje Selma Meerbaum-Eisinger (1924-1942). Zij schreef deze gedichten in
gevangenschap tussen haar 15e en 18e jaar. Deze gedichten vormen een monument: een ontroerende en
schokkende getuigenis over de gevoelens van een jong meisje: haar eerste ontluikende liefde, haar liefde
voor de natuur en voor haar medemens en haar angsten in een verschrikkelijke wereld van dood en
verderf. De hierop gecomponeerde liederen vertegenwoordigen een verscheidenheid aan emoties, zoals
die ook in de gedichten van Selma zijn te vinden. Tragiek, dromerige melancholie en lichtvoetige lyriek
wisselen elkaar af
MAANDAG 4 MEI
HERDENKINGSPLECHTIGHEID en KRANSLEGGING OP DE HIMMELBRINK
Startpunt kruising van Yde Bouke Yntemastrjitte en Sijbren Sijtsmastrjitte om 19.30
stille tocht naar de Himmelbrink, hoek Hegewei-Nicolaaswei,
korte toelichting:
Twee pakesizzers (kleinzonen) van Sijbren Sijtsma en Yde Bouke Yntema met de gelijkluidende namen
zijn bereid gevonden te spreken op de Himmelbrink.
Eind april zullen bovenstaande activiteiten uitgebreider bekend gemaakt worden in de regionale
media en lokaal huis-aan-huis uitnodiging.
Info of vragen:
4 mei commissie
Dick Pel/Klaas Gerssen/Pytsje Feenstra/Ria Stellingwerf/Wieke Stoker
21

Bloembinderij Rienetta

Iedere vrijdag van 9.00 – 18.00 uur

Nijbuorren 16 – 8584 WT – Hemelum
Telefoon: 06-41124501
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Hallo inwoners van Hemelum,
Op zaterdag 16 mei willen we graag de 4de editie van de Garage Rommelmarktroute Hemelum
organiseren.
Hoe werkt het?
•

Iedereen mag vanuit zijn eigen woning/voortuin/oprit of garage 2e hands of nieuwe
spullen verkopen. Geen gesjouw naar een rommelmarkt, maar het gemak vanuit uw
eigen huis/tuin of garage.

•

Versier je tuin/oprit om duidelijk zichtbaar te zijn! (met slingers, geen ballonnen).

•

Van 9.30 uur tot 15.00 uur.

•

Wij maken een lijst/plattegrond met de deelnemers. Dus lijkt het jullie een leuke manier
om van jullie spulletjes af te komen, geef je dan op voor 9 mei. Zodat we iedereen die
mee doet, kunnen vermelden op de deelnemerslijst/plattegrond. Wij maken reclame in
de omgeving en op internet.

•

Kosten deelname €3,00 per oprit. Graag betalen bij opgave. Het geld mag in een envelop
met naam en adres bij 1 van ons in de brievenbus gedaan worden.

De 4e editie gaat door bij minimaal 25 opritten.
Voor aanmeldingen of vragen kunnen jullie terecht bij:
Nathalie Wijbenga: 06-27297010/0514-582307 (Sijbren Sijtsmastrjitte 2)
Bodina Smits: 06-18280050 (Sijbren Sijtsmastrjitte 5)

Of kijk op:
Garage Rommelmarktroute Hemelum.
Mailen kan ook naar: garagerommelmarkthemelum@home.nl
Groetjes Nathalie & Bodina
23
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Wedstrijd:
Schrijf/teken/
maak je eigen
verhaal/strip.
Doen jullie mee?
Inleveren
april 2020

vóór

1

’T
Leantsje
18
in
Hemelum
Voorzien
van
naam,
leeftijd en telefoon
nummer.
Er zijn leuke prijsjes
te winnen!
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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?

Goede Voornemens van de Mantelzorger

Kan ik minder werken?

Wie structureel voor een ander zorgt heeft misschien
aan het eind van 2019 gedacht: volgend jaar ga ik het
anders doen!

Hoe zit het met mijn
pensioen?

Ik ga…
•
•
•
•
•
•

Zal ik mijn hypotheek
aanpassen?
Hoe vul ik mijn
belastingaangifte in?

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

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

DE MOLENSTEEN VAN HEMELUM
Een legende of een anekdote?
Onlangs hadden wij als 3 vroegere klasgenoten en tevens speelkameraden van de lagere school in
Bakhuizen, Jelte Luinenburg, Yge Valk en Theo van der Ree, alle 3 destijds woonachtig in Hemelum,
een mini-reünie in Hemelum. We maakten daar op 26 november 2019 een rondwandeling en
haalden allerlei jeugdherinneringen van vroeger op. Voor ons was dat heel bijzonder en vermakelijk,
want dit was de eerste reünie als drietal sinds 1961! Op afspraak ontmoetten wij de huidige kosteres
van de NH kerk, mevrouw J. Wielinga-Zeldenrust die ons over de geschiedenis van de kerk vertelde.
Zo kwam ook een anekdote over de freule van Swinderen ter sprake. Zij had destijds een speciale
zitplaats in de kerk, voor iedereen herkenbaar als zij aanwezig was. Het was bekend dat zij tijdens de
collecte rondgang als eerste de collectepong onder haar neus wenste te krijgen, zo wist Jelte nog te
vertellen, en zij voor iedereen zichtbaar haar bijdrage kon geven. Toen dat eens door iemand van de
diakenen of kerkvoogden per ongeluk niet gebeurde, schijnt zij geweigerd te hebben een donatie in
de pong te doen….! (hoe belangrijk kun je je voelen als notabele uit die tijd)
Ook het voormalige St. Odulphusklooster in Hemelum passeerde de revue. Zo kwamen wij op het
verhaal van de molen die deel uit maakte van het voormalige klooster om het selfsupporting te laten
zijn. In het boekje “800 jaar kerk in Hemelum” van ds. Dekker dat in 1976 in beperkte oplage is
verschenen, wordt het een en ander op gedetailleerde, indringende en humoristische wijze
beschreven.
Het verhaal ging, zo begrepen wij, dat 1 van de molenstenen enkele jaren geleden aangetroffen was
in de pastorietuin en dat “de jongens van ds. Van der Ree”, die predikant in Hemelum was van
oktober 1955 tot januari 1961, deze steen verplaatst zouden hebben vanaf de “Molepôlle” tussen
Hemelum en Bakhuizen (de plaats waar het voormalige klooster met molen gestaan heeft) naar de
pastorietuin met waarschijnlijk behulp van een step! Heel opzienbarend natuurlijk en praktisch
eigenlijk onmogelijk, maar dat zou volgens overlevering (de legende dus) wel gebeurd zijn!
Nou was bekend dat “de jongens van ds. Van der Ree” best wat in de bouten hadden, maar het
gewicht van een molensteen is toch al gauw 150 tot 200 kilo…...dus een step zou dat gewicht nooit
gedragen kunnen hebben. Wat wel klopt, is dat wij (Frans, Pim en Theo van der Ree) toentertijd de
molensteen in de achtertuin hadden aangetroffen (wij waren toen ongeveer 14, 12 en 10 jaar) en dat
deze op een voor ons verkeerde plek lag. Wij hebben toen met o.a. touwen en balken een
hefboomtechniek toegepast in combinatie met pure spierkracht (!) en doorzettingsvermogen, de
steen slechts een paar meter weten te verplaatsten zodat hij niet meer in de weg lag. Zo laat de
werkelijkheid zich omschrijven rond de inspanningen van de gebroeders Van der Ree. Er was geen
step aan te pas gekomen!
Bovengenoemde gang van zaken rond het mysterie van de vindplaats en vervoer van de molensteen
zal wellicht voor vele “Himmelommers” aanvoelen als een verhaal met een anticlimax, maar het is
niet anders. De waarheid kan saai zijn. De legende blijkt slechts een anekdote te zijn. Wat wel
onopgehelderd blijft, is het feit hoe de molensteen ooit in de pastorietuin terecht is gekomen. Wie
zou dat weten?!
Gelukkig hebben wij de steen met zijn historische waarde kunnen bewonderen op een prominente
plaats op een sokkel in de binnentuin/park van Hemelum.
Theo van der Ree, januari 2020
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Yoga in Hemelum
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donderdagochten
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 leeftijden!
Zeilschool De Morra
Buorren 31
8584 VC HEMELUM
0514-581666
contact@morra.nl/www.zeilschooldemorra.
29
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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
Kruisduik in de
Morra met
Theofanie
De eerste maanden
van het jaar zijn
altijd
drukke
maanden voor het
klooster vanwege
de
kerkelijke
feesten.

iconen, dat vader Jewsewy ‘’wel erg veel lijkt
op de H. Nicolaas’’ die op de grote icoon in de
kloosterkerk te zien is. Toeval?! Inmiddels zijn
er over de afgelopen jaren al verschillende
hogere groepen van basisscholen langs
geweest. En er staat weer een volgende groep
voor deze maand op het programma.

Grote
vasten
en
Pasen
en
bezinningsbezoeken
De orthodoxe kerken zijn op 2 maart j.l.
begonnen met de Grote Vasten of
Veertigdagentijd. Deze periode duurt tot
Pasen, 19 april a.s., het Feest van de
Opstanding van Christus. Het is een geestelijke
voorbereidingstijd – zoals Christus in de
woestijn doorbracht (Lk.4,1-13) - die vooral
onze wilskracht wil laten richten op God. Er
wordt getracht een deel van onze gewone
manier van denken en leven af te leggen,
soberder te eten en meer te bidden, zonder
anderen daarmee lastig te vallen of aandacht
ervoor te vragen. Inkeer van de mens tot
zichzelf is een belangrijke voorwaarde voor de
terugkeer tot God. Juist in deze periode
komen er verzoeken binnen van kerkelijke
organisaties om ter voorbereiding van het
Paasfeest iets mee te krijgen van de orthodox
christelijke spiritualiteit. Enkele protestantse
gemeenschappen hebben hiertoe een verzoek
aan het klooster gericht, maar ook de grote
onderwijsinstelling van Friese Poort in
Leeuwarden. We ontvangen hen graag en met
de gebruikelijke gastvrijheid.

Bijzonder blijft altijd
het Feest van de
Doop van Christus
of Theofanie op 19 januari, waarbij we dit jaar
ongeveer
50
bezoekers
mochten
verwelkomen. Onder de bezoekers van het
feest waren dit jaar acht personen uit
verschillende delen van het land, die het
waagden de ijskoude Morra in te duiken voor
een
gezegende
onderdompeling.
Een
eeuwenoude, authentieke christelijke variant
op de geseculariseerde nieuwjaarsduik, die de
duikers een gezegend jaar in het vooruitzicht
stelt. Het is geen doopdienst, maar een vorm
van verfrissing van de eigen doop in het licht
van Christus. In deze periode worden ook de
gebruikelijke huisbezoeken afgelegd. De
huizen worden besprenkeld met het met het
Heilig Water van het feest. Het aantal
huisbezoeken groeit met het jaar en vinden
inmiddels plaats in een uitgestrekt gebied van
Den Helder tot aan Enschede, waarbij het
klooster in Hemelum steeds meer het centrale
punt is geworden.
Basisscholen en de christelijke historie van
Zuidwest Fryslân
Steeds vaker komt het verzoek van
basischolen uit de omgeving om in ons
klooster meer te horen over de christelijke
achtergrond van onze regio. Vooral over het
begin van de kerstening van Fryslân en de
heiligen uit die tijd komen verzoeken van
basisscholen, die hun leerlingen bewuster
willen maken over de cultuur-historische
achtergronden van de regio waarin ze
wonen. Een leerling uit een van de groepen
merkte op bij de uitleg over de heiligen op de

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 of
Metten om 18.00 u. Akathist ter ere van
Christus en de H. Nicolaas. Voor meer
informatie www.kloosterhemelum.nl ;
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KERKDIENSTEN EN ACTIVITEITEN IN DE NICOLAASKERK.
Zondag 15 maart: Pastor. R.Pasterkamp, Bidzondag voor gewas en arbeid.
Zondag 22 maart: Dhr.B.Fluit, Lunteren.
Zondag 29 maart: Pastor. R. Pasterkamp.
Zondag 5 april : Dhr. H. Kamphuis, Emmeloord.
9 april : Pastor. R. Pasterkamp, Witte Donderdag Pesach Viering.
10 april: Dhr. H. Giliam, Pingjum. Goede Vrijdag.
Zondag 12april : Pastor. R. Pasterkamp, 1e Paasdag.
Zondag 19april : Ds. W. Kok. Emmeloord.
Zondag 26 april : Dhr. H. Wiersma Scharnegoutum.
19.30 uur ZANGDIENST.
Zondag 3 mei : Dhr. T. Pikker, Wieringerwerf.
Zondag 10 mei : Pastor. R. Pasterkamp.
Zondag 17 mei : Dhr .P. Speelman ,Folsgare.
21 mei : Dhr. Sj. Bakker, Urk. Hemelvaartsdag.
Zondag 24 mei: Pastor. R. Pasterkamp.
Zondag 31 mei : Pastor. R. Pasterkamp. 1e Pinksterdag.
Zondag 7 juni :Dhr. H. Kamphuis, Emmeloord.
Zondag 14 juni: Dhr. W. Voogd, Rouveen.
Zondag 21 juni: Pastor. R. Pasterkamp.
Zondag 28 juni: ds. J. van Olfen, Meneam Heilig Avondmaal.
19.30 uur ZANGDIENST.
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AGENDA
Zaterdag 4 april

FILM: Once Upon a time in Hollywood
20.00-22.00 uur
Entree: € 4,-

Zaterdag 18 april

KLANKBELEVING met harp & zielenzang
13.30 – 15.00 uur
Entree: € 22,50,-- incl. Kruidenthee + lekkers
aanmelden gewenst: angela.klanken@gmail.com

Zondag 26 april

JEUGDFILM: Frozen II
15.00 – 17.00 uur
Entree: € 2,-

Zaterdag 9 mei

MUZIEK: Koarbizznizz
20.00 – 22.00 uur
Entree: € 12,-

Vrijdag 15 mei

AFSLUITING FILMSEIZOEN
Entree 1 film: € 4,- Entree 2 films: € 6,20.00 -22.00 uur PARASITE
22.30 – 00.30 uur WESTERN STARS met Bruce Springsteen
(Engels gesproken en Engels ondertiteld)

Zaterdag 6 juni

KLANKBELEVING & ZIELENZANG
13.30 – 15.00 uur
Entree: € 20,- incl. Kruidenthee + lekkers
Aanmelden gewenst: angela.klanken@gmail.com
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Tandartspraktijk Koudum
Een verzorgd en goed gebit geeft een mooie uitstraling en zelfvertrouwen.
Tandarts González en zijn assistentes zijn optimaal opgeleid op het gebied van
Orthodontie en kunnen u een behandeling op het hoogste niveau aanbieden.

Clear Aligners & Beugels

Voor een lach vol zelfvertrouwen
Orthodontie voor het hele gezin
Snelle en effectieve behandeling
Vaste beugel: Slotjes-/ Bracketsbeugel
Onzichtbare beugel: Clear Aligners (minder zichtbaar & uitneembaar)
Buitenbeugel / Headgear
Activator & Bionator
...
Voor meer informatie kunt u terecht
op onze website:
www.tandartspraktijkkoudum.nl

Tandartspraktijk Koudum
Bovenweg 2A
8723 AR Koudum
Tel.: 0514-522424
e-mail: info@tandartspraktijk-koudum.nl

U kunt bij ons terecht voor:

Tandartspraktijk Koudum

Implantologie

8723 AR Koudum

Bovenweg 2A

Orthodontie
Kindertandheelkunde
Prothetiek
Restauratieve behandelingen
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Tel.: 0514-522424
E-Mail: info@tandartspraktijk-

Parodontologie & Preventie

koudum.nl

Esthetische tandheelkunde

www.tandartspraktijk-koudum.nl

VERANDA’S • TUINKAMERS • SCHUTTINGEN

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

* Enkelglas / I solatieglas
* Binnen/ buiten schilderwerk
* Wandaf werking
* Houtrot reparaties (window – care)
* Leveren van d iverse mat erialen
* Vraag vrijbli jvende 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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SCHILSTRA
in Hemelum:

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

VAKGARAGE
SCHILSTRA

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

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

PERSONAL TRAINING & GROEPSLESSEN

U N L I M I T E D & G R AT I S P R O E F L E S
H E AV Y B A G - F I T
CROSS-FIT
F I G H T- F I T
Voor alle leeftijden, jong en oud!
Check de website voor meer informatie en de lestijden. Of bel of Whatsapp.
Walikkers 4 Hemelum info@defitgarage.nl
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www.defitgarage.nl

Marijke: 06-52311010

WEEKENDSCHOOL Súdwest-Fryslân
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 heeft Weekendschool Súdwest-Fryslân drie
klassen in plaats van één. Sneek gaat van één naar twee klassen en in Workum komt
er een nieuwe klas bij. Hiervoor is een prachtige locatie gevonden, namelijk het Jopie
Huisman Museum, gevestigd aan het Noard 6 in Workum.
Hieronder de ervaringen van 3 leerlingen uit Hemelum:
We doen bij weekendschool hele leuke dingen zoals: fotografie,naar de politie, rappen en zingen.
De weekendschool duurt een jaar we komen van 1 tot half 5 om de week op zondag. Dit is het eerste
jaar van weekendschool in Workum. We doen het in het Jopie huisman museum. Er kwam een vrouw
bij ons op school die vertelde er wat over, toen konden we ons opgeven (als het ons leuk leek ).
Groetjes Jorrit
Hoi ik ben Brechtsje en ik zit op de weekendschool. We doen allemaal Verschillende activiteiten,
zoals naar het bos, Politie bureau en veel meer..... Het is ook echt
Gezellig en we doen
leuke dingen dus echt een Aanraader
groetjes Brechtsje.
Ik ben Martijn van der Kuur en ik zit op weekendschool Workum. We leren er heel veel.
Wand we gaan er een of twee keer per maand heen.
En als we daar heen gaan dan gaan we kijken bij verschilende beroepen.
We zijn al bij een paar beroepen geweest zoals karate, fotografie, de politie en socialmedia
sterrenfabriek, waar zangers worden op geleid en techniek .
Dus meschien wil je er wel heen, Maar helaas je moet wachten tot volgend jaar
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Hulpdiensten
Alarmnummer
Politie

112
(0900) 8844

Huisartsen
Huisartsen Bakuizen
Huisartsenpraktijk Koudum
Dr. Piersma en dr. A.A.E. Eijrond (

(0514) 581287
(0514) 522100
0514) 681303

Tandarts
Tandartsenpraktijk Koudum

(0514) 522424

Dierenarts
Dierenartsenpraktijk Koudum

(0514) 521888

De Begine, beheerder
De Barte

06-48627537
(0514) 581681

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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