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Van de redactie
Dit is alweer de laatste dorpskrant van 2021, en ook de laatste
krant waarvan ik de opmaak heb verzorgd. Ik draag per 1 januari
2022 het stokje over aan Erika v/d Baan. Het was altijd een
feestje om met z’n allen ervoor te zorgen dat er een goed
gevulde en leuke dorpskrant gemaakt kon worden. Maar nu is
het tijd voor andere dingen.
Ook Rienetta Schilstra gaat na 15 jaar stoppen met het
redactiewerk. We zijn dus op zoek naar nog een nieuw lid. Lijkt
het je ook leuk om als redactielid aan de slag te gaan! Stuur een
mail naar bovenstaand mailadres!
Wij hopen dat jullie weer kunnen genieten van de
decemberkrant. Veel leesplezier en alvast hele fijne kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2022 gewenst!

De redactie van De Muddejeyer
Diana Hospes
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Ledenvergadering en bestuurlijke aangelegenheden
Het is de bedoeling op 18 maart 2022 een ledenvergadering te
houden in De Begine. Het huidige bestuur heeft zich dan 3 jaar ingezet
voor Hemelum en haar inwoners. De Covid-19 pandemie heeft de
mogelijkheden en activiteiten de afgelopen jaren behoorlijk beperkt.
Het aantal bestuursleden kromp al vrij snel van 6 naar 3 en uitbreiding
met nieuwe bestuursleden bleek lastig, ondanks vele telefoontjes,
gesprekken en oproepen in De Muddejeyer. Gelukkig zijn we
inmiddels met 4 bestuursleden, maar dat is niet voldoende.
Secretaris Huib Volker stelt na 3 jaar zijn bestuurszetel beschikbaar en
penningmeester Oane Risselada doet dit eind 2022 ook, hij heeft er dan ruim 5 jaar op zitten. Dit betekent
dat er zich minimaal 3 nieuwe bestuursleden moeten aanmelden. Het bestuur heeft besloten dat
wanneer er zich vóór 1 maart 2022 niet minimaal 3 nieuwe bestuursleden hebben aangemeld, de
resterende bestuursleden zich per 18 maart 2022 terugtrekken. De leden van de Vereniging voor
Dorpsbelangen Hemelum moeten dan besluiten hoe het verder gaat. De leden van de Stichting
Dorpsbelangen Hemelum zijn/worden hiervan per brief geïnformeerd.
Gemeentelijke schouw
Het heeft even geduurd, maar er komt een gemeentelijke schouw. Deze is gepland op 16 december. We
maken dan een ronde langs de Nicolaaswei, het speeltuintje, de stoep naast de Sijbren Sijtsmastrjitte, de
nieuwe rondweg vanaf De Soal naar de rotonde, de ingang van het dorp aan de oostzijde (vanaf de
rondweg), de Nijbuorren, het kruispunt daar met De Maren, De Maren zelf (snel rijdend verkeer), en de
stoep langs ‘t Fort/De Maren.
Nieuwe AED
De AED aan de muur bij de familie De Boer aan de Hegewei is vervangen door een nieuwe. De kosten zijn
betaald uit een eenmalige subsidie van de gemeente SWF en door Dorpsbelang.
Kruispunt Nijbuorren/De Maren
We hebben lang aangedrongen op maatregelen en we nemen dit kruispunt mee in de gemeentelijk
schouw, maar inmiddels hebben we van de gemeente bericht gekregen dat dit een gelijkwaardige,
verhoogde, roodkleurige kruising gaat worden. Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd is nog
niet bekend.
Ondernemersfonds
Onlangs is Dorpsbelang benaderd door Ondernemersfonds SWF. Dit fonds wordt gefinancierd uit een
opslag op de OZB (onroerendgoedbelasting) voor ondernemers met een bedrijfsruimte in Hemelum.
Hemelummer ondernemers doen niet mee aan dit fonds en kunnen daarom deze opslag gecompenseerd
krijgen via dit fonds. Als ze dit niet doen en afzien van deze compensatie, dan kan een dorpsvereniging of
stichting jaarlijks aanspraak maken op dit geld. Er moet dan wel een degelijk plan op tafel liggen.
Momenteel zoeken we uit hoe we hier verder invulling aan geven en wat de stand van zaken is onder de
Hemelummer ondernemers.
Weer Coronabeperkingen
Het lijkt erop dat een leven zonder Corona haast ondenkbaar wordt. Want nu weer beperkingen waarvan
we niet weten wat de effecten zijn en hoe lang ze duren. We leven mee en vinden dit voor alle
Hemelummers erg vervelend, met name voor alle clubs en verenigingen, waaronder De Begine.
John Lorist, Oane Risselada, Sierd Stellingwerf, Huib Volker
Contact voor e-mail: info@hemelum.nl

Secretariaat: Huib Volker De Maren 23 8584 VP Hemelum

3

De mondkapjesplicht en 1,5 meter afstand is
weer verplicht in publieke ruimtes. Een dorps- of
buurthuis is ook toegankelijk voor het brede
publiek, dat is belangrijk. De mondkapjesplicht
en 1,5 meter afstand geldt dus ook voor dorpsen buurthuizen in publieke ruimtes. Wie
plaatsneemt aan tafel of op een stoel mag het
mondkapje afzetten.
De ‘corona-regels’ zijn sterk onderhevig aan
verandering. We proberen de gebruikers van de
Begine op de hoogte te houden via de mail. Als
er vragen zijn over het beleid dan kun je altijd
iemand aanspreken van het bestuur of even
contact opnemen met onze beheerder Nathalie
Wijbenga.

Beste Hemelummers
Het dorpshuis heeft de afgelopen maanden weer
leuke evenementen mogen organiseren. Bent u
ook bij de doarps-BBQ geweest? Heeft het
mogen smaken? Wij als bestuur hebben veel
positieve reacties ontvangen over de BBQ dus
wie weet, wordt dit een vaste prik op onze
kalender! Ook de aankomende weken proberen
we zoveel als mogelijk in het teken te laten staan
van gezelligheid. Gelukkig mogen we ook onder
de huidige ‘coronaregels’ (beperkt) open blijven.
Omdat het dorpshuis een belangrijke rol vervult
als
sociaal
ontmoetingscentrum
kunnen
activiteiten overdag tot 17.00 uur vooralsnog
gewoon plaats vinden.

December Special
Iedereen heeft in Oktober de nieuwe
activiteitenkalender in de brievenbus gekregen.
Op de kalender staan enkele data die nog niet
specifiek zijn ingevuld. In de afgelopen weken
hebben we daar een besluit over genomen en
we kunnen verheugd vertellen dat er een heuse
Kerstbazaar wordt georganiseerd op 18
december 2021. Uiteraard binnen alle
mogelijkheden maar als het even kan willen we
wat gezelligheid organiseren met elkaar!

De Corona Regels in het dorpshuis
We krijgen veel vragen over de QR-code en het
mondkapje. Daarom omschrijven we hieronder
zo goed als mogelijk de basisregels voor
iedereen.

Kerstbazaar 18 December 2021
Veel kerstevenementen in de regio vinden geen
doorgang
vanwege
Covid-19.
Daarom
organiseert ús Doarpshus de Begine een
kleinschalige Bazaar voor de Hemelummers en
andere geïnteresseerden uit de regio. Uiteraard
starten we met de organisatie onder
voorbehoud van de geldende ‘corona
regelgeving”, maar als het even kan hopen we
elkaar in sfeer te ontmoeten!

Er geldt een verplichte sluitingstijd voor alle
dorpshuizen. Ontmoetingsactiviteiten mogen
dus tot 17.00 doorgaan. Repeteren, zingen,
dansen na 17.00, of bijvoorbeeld kaarten,
biljarten, is niet toegestaan. Tot 17.00 uur wel,
dus wie een avondactiviteit wil omzetten naar
overdag, dat kan!
QR toegangscode:
Het Coronatoegangsbewijs (CTB) is niet verplicht
in dorps- en buurthuizen. Dit betekent dat
toegang tot een dorps- en buurthuis niet onder
de CTB-plicht vallen. Dorps- en buurthuizen zijn
niet door de minister aangewezen en daarom
mag het bestuur van een buurthuis het CTB niet
gebruiken om mensen toegang te verlenen of te
weigeren voor activiteiten in het buurt- of
dorpshuis. Uitzondering: als er gebruik wordt
gemaakt van horeca, er sprake is van een
evenement of een culturele voorstelling in het
buurt- of dorpshuis, dan is het CTB wel verplicht.

Ons thema? Knus, gezellig, intiem!
We hebben inmiddels al een flink aantal
Hemelummer ondernemers benaderd om deel
te nemen aan de Bazaar. Zo worden enkele
grote professionele bbq’s aangezet om heerlijke
gerechtjes te maken en komen de bezoekers van
ons wekelijkse “handwerkcafe” leuke eigen
gemaakte dingen verkopen. Maar het kan zijn
dat we u zijn vergeten. Het lijkt ons ontzettend
leuk als u meedoet! Hebt u misschien leuke
(kerst)spullen te koop, zelf sfeervolle dingen
gemaakt? Of bent u erg goed in lekkere dingen

Mondkapjes en 1,5 meter afstand:
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bereiden?
Meld
u
dan
aan
via
Beheerbegine@gmail.com de kosten zijn 10,per tafel en vol = vol.

Meld u aan als vrijwilliger of geef uw idee door
via Debbie@hemelumerhoeve.nl

Nij Jier Special – Zaterdag 8 Januari

We starten met de oliebollenactie. Binnenkort
ontvangt u een bestelformulier voor de
oliebollen in de brievenbus. De oliebollen zullen
gemaakt worden van Biologisch Gaasterlands
meel van Familie De Vries uit Harich. De
opbrengst van de zeer verantwoorde en
smakelijke oliebollen gaat in de pot van de
spaaractie. U kunt de oliebollen vrijdag 31
december tussen 10.00 en 12.00 uur afhalen bij
de Begine.

Oliebollenactie

Voorzichtig denken we aan het nieuwe jaar wat
komen gaat. En in de donkerste tijd van het jaar
kan een ontmoeting in ons dorpshuis niet
ontbreken. Dit jaar organiseren we een
stamppot buffet! Kunt u ontzettend goed
stamppot maken of bent u in het bezit van een
heel bijzonder recept? Dan kunt u zich
aanmelden voor de stamppot wedstrijd. Naast
een officiële jury zal ook het publiek mee
proeven en stemmen. Er kan maar één de
winnaar zijn! Wie wordt de stamppot koning of
koningin 2022 van Hemelum? Wilt u mee doen
aan de wedstrijd? Of wilt u komen eten? Geef u
op via Debbie@hemelummerhoeve.nl

Petflessen actie
We starten 2022 goed met een tweede
inzamelactie. We komen bij u langs om
petflessen in te zamelen voor het goede doel.
Ook komt er een inzamelpunt voor de petflessen
zodat u ze binnenkort al kunt inleveren. Meer
informatie over de actie vindt u binnenkort op
onze facebookpagina en in het volgende editie
van de Muddejeyer.

Entree: € 5,- per persoon, kinderen € 2,50 per
persoon. Huishoudens die een stamppot hebben
bereidt betalen geen entree.

Spaaractie

Het bestuur en onze beheerder Nathalie
Wijbenga hopen u binnenkort weer te
ontmoeten in ús Doarpshûs. We wensen u een
gezellige en gezonde winter toe.

De Begine is toe aan een opknapbeurt! Vooral in
de hal en in de wc’s kun je duidelijk zien dat de
muren en kozijnen niet meer netjes in de verf
zitten. Maar ook de grote zaal zou wel een
opknapbeurt
kunnen
gebruiken.
Naast
vrijwilligers zoeken we ook mogelijkheden om
geld te verzamelen voor verf en aanverwante
artikelen. Omdat de reguliere evenementen
onvoldoende inkomen genereren, hebben we
verschillende acties op touw gezet. We gaan dit
jaar nog van start met de eerste actie en gaan
proberen in totaal € 2.500,- te verzamelen. In de
Begine komt een bord te hangen waarop u kunt
zien hoeveel iedere actie in het laadje brengt en
hoe de inzamelingsactie verloopt. Twee acties
staan al op stapel maar misschien hebt u als
Hemelummer ook wel een goed idee! Denk met
ons mee of geef u op als vrijwilliger dan maken
we samen de Begine weer toekomstbestendig.

Groet,
Siementje de Jager
Bestuurslid Doarpshûs de Begine

P.S. let op : het Dorpscafé van 11
december gaat niet door !
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NIEUWS UIT HEMELUM
Oproep voor nieuwe beheerders buurtpreventie app.
Hallo dorpsgenoten,
In 2017 hebben een dorpsgenoot en ik (Marije) na een
gebeurtenis hier in Hemelum een buurtpreventie
app aangemaakt. Ook wel de Hemelum preventie
app genoemd. Helaas ging het in het begin niet
helemaal vlekkeloos en zijn er veel mensen weer uit
de app gestapt. Daarna hebben we het een tijdje laten
rusten. Begin 2018 heeft Erik Velthof mij namens dorpsbelang
benaderd of ik het niet alsnog op wilde pakken. Dit om de appgroep
echt officieel de buurtpreventie app van Hemelum te maken. Ik heb vervolgens
Akkeleen benaderd of zij mij wilde helpen om dit voor elkaar te krijgen. Samen zijn we
aan de slag gegaan. Er is een gesprek met de wijkagent geweest die ons uitleg heeft gegeven
waarover de berichtgevingen moeten gaan en hoe ze geformuleerd moeten worden. Ook hebben wij via
de gemeente waarschuwingsborden gekregen bij een aantal toegangsstraten van Hemelum. En sindsdien
is deze app dus officieel de buurt preventie app van Hemelum. Speciaal voor alles wat met criminaliteit te
maken heeft.
Maar zoals de titel van dit bericht al aangeeft willen Akkeleen en ik stoppen als beheerders. Wij hebben
het nu 3 jaar gedaan en wij willen niet meer de verantwoording op ons nemen. Dus bij deze de oproep
aan alle dorpsgenoten: Welke 2 mensen willen deze functie van ons over nemen?
Ziet u dat wel zitten? Nou dat zou super zijn! Zou u Akkeleen of mij dan een WhatsApp berichtje willen
sturen?
Groeten Akkeleen en Marije

Kerstpakketten-bieb/ruil-bieb/weggeef-bieb
Net als vorig jaar staat van 18 december tot en met 30 december de
kerstpakketten-bieb weer voor de deur van Hegewei 28.
Veel mensen krijgen rond Kerst etenswaren of goedbedoelde attenties die ze
niet gebruiken. Soms staan ze lang in de kast om vervolgens weggegooid te
worden. Iedereen die dit herkent wordt van harte uitgenodigd om die
producten vanaf 18 december in de bieb te zetten. Misschien wil iemand
anders het wel graag hebben. Het is de bedoeling dat er iets weggegeven of
geruild wordt. Zet je er iets in, dan mag je er ook weer iets uithalen. De
etenswaren die aangeboden worden hoeven natuurlijk niet persé uit een
Kerstpakket te komen. Alle houdbare etenswaren die je over hebt of niet
gebruikt zijn welkom.
Erika van der Baan, Hegewei 28
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EEN NIEUWE WINKEL…..
Het is u vast al eens opgevallen dat het bord met de Friese spreuken voor
het raam van ons huis aan de Hegewei, heeft plaatsgemaakt voor een bord
met een permanente tekst.
Vintage en Brocante heb ik er op geschreven.
Dat is wat er te koop is in het winkeltje wat ik onlangs heb geopend.
Ik ben een grote fan van tweedehands spullen ( dingen met een geschiedenis) en struin graag
rommelmarkten en kringlopen af naar leuke en interessante spulletjes. Ook het opknappen van kleine
meubels doe ik graag. Samen met Ger. Op een gegeven moment had ik zóveel spullen, dat ik uitriep: “ Ik
kan wel een winkel beginnen”. Nou, en wat is er leuker, dan dat te doen in een voormalig winkelpand.
Dus, zo gezegd zo gedaan.
Samen met Ger heb ik er een gezellig, klein winkeltje van gemaakt.
We vonden de naam Smûk dan ook wel passen.
Inmiddels hebben er al wat dorpsgenoten een kijkje genomen en ook van buiten het dorp zijn er al
klanten geweest. Ik hoop dat dit zo mag blijven doorgaan en kan er enorm van genieten wanneer iemand
iets van zijn gading vindt. De spullen in mijn winkel zijn stuk voor stuk dingen waar ik zelf ook van houd.
Niet specifiek modern of antiek, maar een mix van van alles. Gewoon…mooie spullen.
Smûk is niet dagelijks open, omdat mijn werk dat niet toelaat, maar wel altijd op zaterdagmiddag.
Ik probeer in ieder geval ook 1 middag in de week open te zijn.
Met droog weer hang ik de vlag buiten zodat het extra zichtbaar is dat de winkel open is.
Ik hoop u gauw eens te zien op de Hegewei nr 1. (naast de Lytse bieb)
Joke
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WELKOM IN HEMELUM
Even voorstellen:
‘t Fort 6
Hallo dorpsgenoten,
O, dat is het huis van Pieter Stellingwerf.
Pieter Stellingwerf? Wij wisten niet beter dan
dat het huis dat wij kochten van Hester en
Marco was. Of was geweest. Want nu wonen
wij aan ’t Fort. Wij zijn Michiel en Goska.
Tot voor kort woonden we in Amersfoort en
brachten de afgelopen jaren steeds een
wintermaand door in Warns. Daar begonnen
we te dromen over hoe het zou zijn hier echt
te wonen. En toen ’t Fort te koop kwam vielen
er allerlei stukjes op hun plek: een fraai oud
huis, ruimte, uitzicht, water en bos in de
buurt. Een prachtige plek!
Onze kinderen studeren en werken in
Amsterdam en Utrecht, maar brengen met plezier hier ook van tijd tot tijd een lang weekend door. Wij
werken nu zelf vooral vanuit huis. Goska als jurist in letselschadezaken en Michiel als
vakbondsbestuurder. Naast dat drukke bestaan brengen we veel ontspannende tijd door in de tuin, in de
keuken, of met onze hond Jaga in het bos en langs het water.
Vanaf het eerste moment dat we hier waren hebben we ons heel erg welkom gevoeld (en dat is trouwens
nog steeds het geval!). Nu zijn we lekker bezig dit huis ons huis te maken en kijken er naar uit alle vier de
seizoenen een keer voorbij te zien komen.
Tot ziens in het dorp!
Michiel en Goska
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Even voorstellen:
Nicolaaswei 13
Lieve dorpsgenoten,
Wij zijn:
Linda van Boles, geboren in Den Haag
en
Theo de Bruijn, geboren in Vlaardingen
Wij zijn per 1 september jl. in Hemelum komen wonen en
hebben daarmee het voorbeeld van vele Randstedelingen
gevolgd om de stadse drukte in te ruilen voor de dorpse
(relatieve) rust hier in Súdwest-Fryslân. En natuurlijk ook voor
de prachtige omgeving hier.
Wij zijn geen echte watersporters maar wel natuurliefhebbers
en wandelaars. Daarmee begeven we ons in Hemelum en
omgeving dus wel goed.
Eerlijk is eerlijk, de stap van onze voormalige woonplaats
Vlaardingen naar Hemelum is best wel, ja uh, hoe zullen we
zeggen, “bijzonder”. Zoveel kalmte in plaats van zoveel stedelijk
rumoer. Mooi en fijn maar ook dus best wel wennen, maar we
hebben het goed naar onze zin hier.
Linda werkt als tandartsassistente in Koudum (had snel een baan hier) en Theo werkt vanuit huis voor een
coöperatieve landbouworganisatie in Israël en importeert o.a. primeur aardappelen voor onze Zaanse
grootgrutter in het voorjaar.
Inmiddels hebben we al wat dorpsgenoten mogen ontmoeten, als buren maar ook bij de bbq in de Begine
op 2 oktober jl. Het waren allemaal prettige ontmoetingen en voelen ons daarmee welkom hier.
We zien er naar uit om nog meer dorpsgenoten te leren kennen.
Ondanks de huidige coronaperikelen, wensen wij iedereen fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022!
Met een hartelijke groet,
Linda en Theo
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Kiezen voor digitaal…

PS: We hebben iemand gevonden die Diana
wil opvolgen als vormgeefster, maar ook op
dat punt is versterking altijd gewenst.

Wist je dat je er ook voor kunt kiezen de krant
alleen digitaal te krijgen? Lees je wel graag de
Muddejeyer, maar wil je liever geen drukwerk
in je brievenbus? Kies dan voor het digitale
abonnement.

KABOUTERTRAINING V.V.BAKHUIZEN
Dit jaar zijn wij Janneke Osinga en Gepke
Schilstra de trainers van de kabouters van
Bakhuizen. Om de maandag van 16.00 - 16.45
uur geven we een leuke en uitdagende
training. We trainen op diverse vaardigheden
zoals passen, schieten maar ook
samenwerken om de bal te veroveren. We
sluiten de training meestal af met een
wedstrijd, dit is een pracht om te zien hoeveel
plezier de kabouters hebben. Want zeg nou
eerlijk wie wil er geen goal maken!!

Je krant wordt dan voortaan als pdf per e-mail
bezorgd. Je krijgt de Muddejeyer extra snel.
En je kunt hem heel gemakkelijk lezen op je
computer, laptop of tablet. De kosten zijn € 6,per jaar, net als bij de gewone papieren krant.
Dat komt neer op € 1,5 per krant.
Kies je hiervoor? Laat het dan weten via
muddejeyer@hotmail.com. Geef je naam,
adres en e-mailadres door, dan zorgen wij dat
je de krant voortaan alleen digitaal krijgt.
De redactie van De Muddejeyer

De eerste 4 trainingen mochten kinderen op
een leuke manier kennismaken met voetbal.
Hier was heel veel belangstelling voor, al snel
hadden we meer dan 15 kabouters die deel
namen aan deze trainingen. Lijkt het je leuk??
Geef je dan snel op via de website:
www.rkvvbakhuizen.nl.

OPROEP – NIEUW REDACTIELID
GEVRAAGD
Wie komt de redactie van de Muddejeyer
versterken?
Na vele, vele jaren gaan Rienetta Schilstra en
Diana Postma de redactie van de Muddejeyer
verlaten. Voor ons – de achterblijvers - een
aderlating, want Rienetta en Diana hebben
een groot netwerk, en enorm veel energie!

UITSLAG
ZONNEBLOEMLOTERIJ

Het overzicht met alle
winnende lotnummers van
de Zonnebloemloterij 2021
is te zien op:

Met groot enthousiasme hebben ze bericht
over het wel en wee in ons dorp, rubrieken
geschreven, het voorwoord gemaakt, de krant
vormgegeven, de pagina’s aan elkaar geniet
en mensen achter de vodden gezeten een
stukje aan te leveren. Plus al die andere
dingen die nodig zijn om de krant elke drie
maanden vol te krijgen met leuke nieuwtjes.

www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag
Uit de uitslag blijkt dat een lot in Hemelum
een winnaar is.
Dit is een lot met een nummer dat eindigt op
...7218 (4 eindcijfers).
Dit lot geeft recht op een geldprijs t.w.v. € 50,Dit winnend lot met deze 4 eindcijfers is
verkocht op de Nicolaaswei.

Nu zijn we op zoek naar nieuwe gezichten!
Een ouder van een schoolgaand kind in
Hemelum zou perfect zijn …. Maar het is niet
noodzakelijk. Man, vrouw, jong, oud. Het mag
allemaal.

Het lot is geldig tot 8 november 2022.
Op het lot staat aangegeven hoe u de prijs
kunt ontvangen.

Heb je schrijftalent? Maak je graag een
praatje? Ga je er af en toe met je camera op
uit? Geef je dan op.
Alvast bedankt voor je reactie!

Wij van de Zonnebloem in Hemelum feliciteren
de winnaar met zijn prijs
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NOSTALGISCH OVERZICHT
Overzicht van Cor de Boer over wie, wat en hoeveel kleine zelfstandigen Hemelum heeft
gehad vanaf ongeveer 1930 – ongeveer 2000.
Cor de Boer (4-12-1940) Hemelummer vanaf januari 1957 Wiepkje de Boer geboren en getogen
Hemelummer (22-11-1942)
Vanaf de Zuivelfabriek (zeilschool), met de loswal voor beurtschepen en als vaste bewoner.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Tsjem Cnossen
Klompmaker
Lieuwe Trien Bouma winkeltje petroleum handel
Lieuwe Melchers
melkboer
Vrouw Stegenga
winkeltje
Jan Rietman
bloemenwinkel
Pietje Krins
petroleumvenster
Kl. Jongstra
brandstof en groentewinkel
Tj. Haitjema
timmerman
Wiebe de Jager
timmerman
H. Koster
bakker
Hidde Sikkes
textiel en antiek
Huis Jan Schram
huiskamer café
P. De Roest
schoenmaker
Huis Gert Stobbe
café
Jan Quack
schilder
De Haan, later Visser manufacturen
Lukas Renema
café
J. De Leeuw
winkel
J. Terpstra
dames en herenkaper, later
P. Haga melkventer en bibliotheek
Fimme Annie v/d Wal snackbar en bibliotheek
Douwe en Piet Sikkes groenteverbouw
Grondsma, later Lieuwe Zeldenrust
slagerij
Jap v/d Bank
naaister
Sietse Koster
smid en benzinepomp
Huis Fonger Muizelaar slagerij en winkel
Eile Walstra
elektrisch en fietsmakerij
D. Visser / Mollema
bakkerij
Brouwer / Yke Visser / Cor de Boer
slagerij en winkel
A. Mulder
manufacturen
Jan v/d Werf
tabaksartikelen
Heye Alk Breimer
winkel
O.W. Mulder
veearts
V/d Horst / V/d Akker fouragehandel
Betze Bosma
groente

Nijbuorren
35. Getje Waringa
winkeltje
36. Jan de Goede
manufacturen, daarna Schotanus
(Flekkewater) Snackbar
37. A. Risselada
bakkerij
38. R. De Goede
winkel
39. Wiebe Feenstra
houtzagerij
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40. Pieter Schilstra
41. Jan Schilstra

koperslager
fietsenmaker

De Maren
42. Jeltje Stobbe
43. Rein Bouma
44. Hessel Melchers
45. Ids Bruinsma
46. Durk Mous (Q)
47. Gooiske Bruinsma

naaister
groenteventer
groenteventer
broodventer
manufacturen
kruidenierswaren

‘t Fort
48. Jan Jolles Bouma
49. Teunis Niese

timmerman
slagerij

Verder nog:
50. B. Zeldenrust
51. Jaap Haga
52. A. Mandemaker
53. P. Folmer
54. D. Boomsma

broodventer
broodventer
rietsnijder
rietsnijder
rietsnijder

Met nog minder inwoners dan nu, maar met veel arbeid wist men te overleven.
Misschien weet u ook nog iets? Dan maar in de volgende dorpskrant? Of vraag het Cor de Boer?
Dit was Hemelum in de vorige eeuw.
Met dank aan Hendrik Hendriks, Geeske Tromp en Foekje Roskam.
Groeten Cor de Boer

BEDANKT!
Lieve Mensen,
Voor vele die dit lezen zal dit wellicht onbekend zijn, maar gezien de vele reacties voor anderen wel
duidelijk. In april 2021 werd bij mij net als bij vele anderen corona vastgesteld. Er was echter sprake van
afwijkend beloop en er bleek toch iets anders aan de hand te zijn.
Op 8 juli werd er bij mij acute leukemie vastgesteld. De roller coaster ging los.
De behandeling die je hierdoor moet ondergaan aan chemokuren, bestraling en uiteindelijk een
beenmergtransplantatie trekt een zware wissel op je fysieke en mentale belastbaarheid. Je zet een stip op
de horizon en nu na 4 maanden ziekenhuis is mijn revalidatie thuis begonnen.
Langs deze weg wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle kaartjes, bloemen, fruitmanden en eigen
geschreven gedichten. Al deze berichten heeft mij erg gesterkt om die stip op de horizon te bereiken
waarvoor dank.
Niemand krijgt garanties in het leven, maar op dit moment gaat het goed met mij.
Ik hoop in januari mijn werkzaamheden als Fysiotherapeut weer wat te kunnen gaan oppakken en hoop
iedereen weer persoonlijk of via mijn werk te spreken.
Namens mijn gezin en mijzelf nogmaals bedankt voor jullie lieve berichten en attenties.
Alvast goede feestdagen en een goed 2022.
Groet Tim Douma
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Buorren 27 Hemelum | begine.hemelum@gmail.com | 06 48627537

Voor iedere bijeenkomst
is er een passende ruimte: van
sfeervolle vergaderruimtes tot grote zaal
met podium.
Onze keuken biedt veel mogelijkheden
die naar eigen wens zijn in te vullen.
Leuke activiteiten voor alle leeftijden.
Onze vrijwilligers staan
graag voor u klaar!

Beheerder en bestuur

Volg ons op sociale media en kijk
ook op www.hemelum.nl/agenda
voor alle activiteiten in Hemelum.
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In de Buorren stond in het voorjaar van 2020 opeens een
gele vriezer met ijsjes, bordje erbij: ijsjes te koop,
zelfbediening. En zo af en toe staat er een grote wagen
van Hanos in de straat. Wie of wat zit daar op nr 11?
Hoogste tijd voor een gesprek met Sandra Abbing van
Hemelumshofje.
Hoe ben je hier in Hemelum terecht gekomen?
Dat is een mooi verhaal. Ik had vroeger een restaurantje,
De Nieuwe Melkfabriek in Elahuizen. Op een dag zaten er
twee toeristen uit Almere die op zoek waren naar een
klein huisje hier in de buurt met een beetje land. Ik opperde dat ze misschien eens in Hemelum
moesten kijken en zij zochten meteen even op Funda. Ze zagen dit huis te koop, maar vonden het
teveel grond. Zelf was ik meteen verkocht! We zijn toen ’s nachts om 12 uur nog hier door het raam
gaan kijken en de volgende ochtend kwamen we terug en we vonden het te gek! ’s Avonds hebben
we de makelaar nog een berichtje gestuurd dat we graag een afspraak wilden maken om te komen
kijken. Op maandag hebben we het huis bekeken en direct een bod gedaan. Otto en ik hebben dit
huis dus in 2017 gekocht en zijn er in juni 2018 met Sjors (de hond) gaan wonen. Er moest ontzettend
veel gebeuren en we hebben heel veel dingen zelf gedaan.
Otto en ik zijn intussen uit elkaar. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik in dit huis kon blijven wonen.
Inmiddels is het nagenoeg af en geniet ik iedere dag van de plek, het uitzicht en de omgeving.
Wat is het verhaal van het Hemelumshofje?
We hadden dus restaurant De Nieuwe Melkfabriek, dat was ontzettend leuk, maar de werkdruk was
te hoog. Ik wilde heel graag vanuit huis mijn dingen gaan doen, met een huiskamerrestaurant en met
catering. Zodat we de kosten omlaag konden brengen, een iets rustiger leven zouden hebben en
meer aandacht voor onze gasten. Vandaar ook de inrichting van het huis, open met veel ruimte,
grote glazen pui en genoeg plek voor een groep mensen.
Ik ontvang groepen in mijn huis en tuin. Ik vind het fijn om mooie dingen te delen. Deze plek, lekker
eten, goede wijn, een fijne avond. Mensen hoeven niks te doen, je kan gewoon hier zijn met elkaar.
Ik wil geen vreetschuur zijn, of drankplek. Het gaat mij om de verbinding. Van mij met mijn gasten en
van de gasten met elkaar. Iedereen is even belangrijk. Ik probeer met het huiskamerrestaurant echt
te zorgen dat het informeel is en dat de mensen zich ontspannen voelen, zodat er kan gebeuren of
ontstaan wat de bedoeling is. Of dat nu voor een bedrijf is, een coaching groep of een familie. Dat is
echt iets anders dan wanneer je in een restaurant gaat zitten. Wat hier gebeurt, blijft ook gewoon
hier, daar ga ik niet over vertellen of iets online zetten.
Ik heb zo’n 20 keer per jaar gasten in mijn huiskamerrestaurant, waarvan dus een deel zomers in de
tuin. Meer wil ik niet, dan zou de balans weg zijn.
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Hoe weten de mensen je te vinden en hoe groot kan
de groep zijn?
Een deel van mijn gasten komt via mijn website, daar
staat ook dat ik een stuk gelopen heb van de
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Dat is
mede bepalend voor de verwachtingen van mensen
die hier komen.
Laatst had ik een familie, die afscheid van een dierbare
hadden genomen en daarna hier kwamen om te eten.
Ik vind het mooi om hier dan te koken en dat iedereen
dan om de grote tafel zit…. Ik werk ook samen met de
botenverhuurders uit de omgeving. Gasten gaan eerst lekker varen en krijgen de op maat gemaakte
lunch alvast van mij mee. Daarna komen ze hier in de tuin eten. Dat is zo leuk. De GreenEgg gaat aan,
goede wijn erbij, we proberen echt de gasten te verwennen. Gasten komen dan met hun boot achter
het huis of worden afgezet bij Remco van zeilschool de Morra. Daarnaast heb ik groepen van
bedrijven.
Een groep van 6 is het minimum, dan draai ik een beetje quitte. Het maximale aantal is 10 tot 12 en
in de zomer mag dat natuurlijk meer zijn, want dan kan het buiten en dan hebben we meer ruimte.
Met zo’n groep, zeker nu met corona, moet je wel een beetje uit elkaar kunnen zitten. Ze blijven tot
20.00 uur als het buiten is. Misschien loopt het eens uit tot 20.30 uur, maar je mag er geen last van
hebben, want ik heb natuurlijk ook buren. Die vinden het gelukkig prima zoals het nu gaat.
Wat zijn je andere activiteiten vanuit Hemelumshofje?
Naast het huiskamerrestaurant verzorg ik catering op locatie. Dat kan bij mensen thuis zijn, op een
eiland, op een boot of maakt-niet-uit welke plek. Ook dit doe ik voor groepen vanaf 6 personen,
zowel particulier als voor bedrijven. Ik heb particuliere klanten van ’t Set hier in Hemelum en van de
Wite Burcht. Verder heb ik vaste samenwerkingen met bootverhuurbedrijven, zeilscholen en
watersportbedrijven.

Een deel van het werk is dus wel gebonden aan het recreatieseizoen. In de winter is het natuurlijk
minder. Dan laat ik me inhuren als kok, of als gastvrouw. Ik werk nu bijvoorbeeld 2 dagen in de week
in Den Oever. Dan kook ik voor de mensen die werken aan de verzwaring van de Afsluitdijk en aan
boord van grote schepen verblijven. Dat zijn 60 tot 80 mensen. Ik moet tot en met februari mijn
hoofd boven water zien te houden, daarna komen alle aanvragen voor Hemelumshofje weer.
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Mijn insteek is: als het niet linksom kan, dan doe ik het wel rechtsom. Zo ging het ook met corona. Ik
bedacht toen om gewoon ijsjes te gaan verkopen voor het huis. En: oké we kunnen geen
huiskamerrestaurant doen, dan gaan we maaltijden bezorgen.
Dat liep op zich heel goed en het was ontzettend fijn om te kunnen doen. Ik heb zo ook wat
naamsbekendheid kunnen opbouwen. In je eentje is maaltijdbezorging in combinatie met het
ontvangen van groepen of cateringopdrachten uiteindelijk niet goed vol te houden. De “bestelknop”
op de website is daarom weer weg, want dan moet ik het altijd kunnen leveren en dat kan dus niet
altijd. Maar mensen mogen me altijd bellen en dan kijken we wat mogelijk is!
Waar komt de naam Hemelumshofje eigenlijk vandaan?
Eerst heb ik naam De Nieuwe Melkfabriek aangehouden, omdat mensen mij dan nog zouden kunnen
vinden. Uiteindelijk vond ik die naam toch niet logisch en bedacht dat het óf iets heel spetterends óf
juist iets “oubolligs” zou moeten zijn. En toen kwam Hemelumshofje. Een beetje oubollig, Hemelum
zit er in, mijn eigen hofje, en ook het “hemels”. Een beetje terug redenerend naar mijn
pelgrimstocht, het Odulphuspad en de kloostertuin. Zo klopt het bij mij en bij de bijzondere dingen
die we hier hebben.
Kun je iets vertellen over je kookstijl?
Ik kook altijd met natuurlijke producten, het is altijd vers. Ik heb het koken geleerd aan de Echoput,
dat is een kookschool van Peter Klosse. Hij is echt een smaak onderzoeker. Ik ben echt opgeleid met
“verschillende smaken en structuren in de mond”. Dat komt samen op een bord en moet een geheel
zijn. Ik houd rekening met waar de ingrediënten vandaan komen en met wat in het seizoen is. Ik
probeer toch wel een beetje naar vroeger terug te gaan en het moet gewoon lekker en niet al te
ingewikkeld zijn. Ik kook alles, vis, vlees, vegetarisch. Maar ik ga bijvoorbeeld nu geen kabeljauw
doen, dat is nu niet het seizoen.
Ik kies nu meer voor platvissen, tarbot of de griet, dat is iets wat je in deze tijd van het jaar eet. Nu is
het natuurlijk ook wildseizoen, vanavond eten we lekker hertenrack. Maar ik maak ook sushi en
pokebowls.
Gelukkig hebben we hier in de buurt een boerderijwinkel,
voor de groente. Ik zou mijn eigen groentes wel willen
verbouwen, maar daarvoor ik heb echt geen tijd. Dat is het
lastige van alles alleen doen.
Vlees haal ik van de groothandel (de Hanos). Vroeger kocht
ik wel een hele koe hier uit de buurt, liet die dan in stukken
maken en dan hadden we iedere dag iets anders uit de
vriezer en daar maakten we dan iets van, vlees van eigen
koe. Maar 300 kg dat kan ik hier niet kwijt. Ik vind ook dat
we rekening moeten houden met het milieu, dat we
gewoon wat minder vlees gaan eten.
Heb je nog toekomstplannen voor het Hemelumshofje?
Ik ben dankbaar en bevoorrecht dat ik dit werk mag doen op deze manier. Ik wil graag mijn
werkzaamheden verfijnen, maar het concept zoals ik het bedacht heb, ja, dat stáát: het
huiskamerrestaurant, de catering & aanvragen pokebowls of sushi, interim kok of gastvrouw en
marktdeelname.
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Toen ik stopte met De Nieuwe Melkfabriek heb ik sheets gemaakt over waar ik over 3 jaar wilde
staan, dat is veel eerder gelukt dan ik voor ogen had. Het tweede jaar is bijna voorbij en ik red het
zelfstandig (zonder baan in loondienst). Af en toe zal ik wel eens een stapje terug moeten doen, maar
ik stel niet zulke hoge eisen aan mijn levensstandaard. Ik vind het fijn om op deze manier te leven,
dan blijft het leefbaar.
Meer weten of eten van of bij Sandra?
Telefoonnummer 06-38427700
www.hemelumshofje.nl

KERKDIENSTEN NICOLAASKERK
Kerkdiensten Nicolaaskerk rondom Kerst en Oudjaar en Nieuwjaar
Aanvang 09.30 tenzij anders aangegeven.
28 November 1e Advent Dhr. H. Wiersma
05 December 2e Advent Ds. J. Bakker Heilig Avondmaal
12 December 3e Advent Dhr. W. Mulder
19 December 4e Advent Dhr. T. van der Meulen
24 December Kerstavonddienst 19.30 Ds. R.Fluit m.w.w De Pelgrims
25 December 1e kerstdag Pastor R. Pasterkamp m.w.w. Zanggroep Urk
26 December 2e kerstdag GEEN DIENST
31 December Oudejaarsavond 19.30 Dhr. H. Gileam
02 Januari Ds. J. Kamerling
09 Januari Dhr.Sj.Bakker
16 Januari Pastor R. Pasterkamp
23 Januari Ds. J. Bakker
30 Januari Ds.O.C.Kerssen
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