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Van de redactie

Gelukkig zijn er afgelopen week weer versoepelingen
aangekondigd voor o.a. de horeca. Ons dorpshuis De Begine is er
dan ook weer helemaal klaar voor! Op pagina 4 leest u hier meer
over.
De groep 8’ers van De Barte gaan na dit bijzondere schooljaar,
naar het middelbaar onderwijs. Zij zullen juf Manja en meester
Dirk-Wytze erg gaan missen, maar hebben ook zin om het
nieuwe avontuur aan te gaan.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne zomervakantie en veel
leesplezier!
Namens de redactie,
Diana Hospes

2

De Morra en het strandje 2
Binnenkort worden wij door de provinsje Fryslân op de hoogte
gebracht van hun plannen met de oevers van De Morra aan de
Hemelummer kant. Hoe ze dit presenteren weten we nog niet, maar
als we het op de website kunnen plaatsen doen we dat natuurlijk. We
hebben de provincie gevraagd om ons strandje in hun plannen mee te
nemen.
Tegelijkertijd speelt het aanbod van De Marrekrite om op ons strandje
extra zand aan te brengen. Het eiland Langehoekspôlle in De Fluessen
wordt opgedeeld in twee eilanden en daar komt zand bij vrij dat voor
ons strandje gebruikt kan worden. Omdat er in Elahuizen ook behoefte is aan een strandje
hebben we contact gezocht met dorpsbelang Elahuizen om te onderzoeken of we gezamenlijk
subsidie aan kunnen vragen. Op dit moment is er echter nog niets bekend over de hoogte van de
kosten.
Verkeer in en rond Hemelum 4
In de vorige Muddejeyer schreven we over de reactie van de gemeente SWF op het aanhoudende
verkeer over de Hegewei, de onoverzichtelijke kruising van de Nijbuorren met De Maren, hard
rijdend verkeer op De Maren en fietsers en wandelaars op de nieuwe rondweg tussen de nieuwe
rotonde en De Soal.
Omdat we ons niet konden vinden in de reactie van de gemeente hebben we contact opgenomen
met Veilig Verkeer Nederland (VVN) over twee van de bovengenoemde zaken. 1) de fietsers en
voetgangers op de rondweg en 2) het hard rijdende verkeer op De Maren. Op het eerste
probleem hebben we nog geen reactie ontvangen, met betrekking tot het tweede adviseren ze
buurtacties (bijvoorbeeld 30 km/h stickers op containers) en een snelheidsmeting. Over de
snelheidsmeting zijn we nog in gesprek, maar de stickers zijn gratis te bestellen. Dus De Marenbewoners, laat het ons weten als je een 30 km/h sticker wil ontvangen, dan vragen wij ze aan!
Gemeentelijke schouw 4
Voor de gemeentelijke schouw (situatiebeoordeling) zijn tot nu toe 8 punten ingebracht,
variërend van wateroverlast op de Nijbuorren tot het verzoek om aanleg van parkeervakken aan
de Sijbren Sijtsmastritte. We verwachten op korte termijn eindelijk met de gemeente langs deze
plaatsen in het dorp te gaan. Als je nog iets weet, maar nog niets hebt laten horen: stuur een email met jouw aandachtspunt naar info@hemelum.nl
Nieuwbouw 2
In de vorige Muddejeyer vroegen we naar de behoefte onder Hemelummers aan nieuwbouw.
Daarop is vrijwel niet gereageerd. Betekent dit dat er geen behoefte is aan nieuwe woningen in
Hemelum? Of worden de berichten van Dorpsbelang in de Muddejeyer niet gelezen? We weten
het niet maar willen toch graag weten hoe hier over wordt gedacht. Ook als er geen behoefte is
aan dorpsuitbreiding (want dat zou nieuwbouw betekenen), willen we dat graag weten. En vooral
om welke redenen. Want dat er in Nederland een woningtekort is en dat de Noordelijke
provincies een rol willen spelen bij het oplossen hiervan komt al heel lang uitgebreid in de media
aan bod. Willen we hier als dorp een rol in spelen? Daarom nogmaals een oproep. Laat van je
horen via info@hemelum.nl
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Dorpsbelang en de Algemene Ledenvergadering (ALV)
Als het volgens de planning is verlopen heeft ieder lid van Dorpsbelang begin juni een beknopt
financieel verslag over 2020 ontvangen met een korte toelichting over het reilen en zeilen en de
rekening voor het lidmaatschap. Corona zit ons nog steeds behoorlijk dwars in het uitvoeren van
plannen en houden van bijeenkomsten. Vergaderen doen we maandelijks online, er is regelmatig
telefonisch overleg, maar we missen toch het echte contact. Gelukkig hebben veel Hemelummers
begrip getoond voor de beperkingen van de afgelopen anderhalf jaar en dat was fijn om te
ervaren. We willen na de zomer weer een Algemene Ledenvergadering organiseren in De Begine.
Wanneer dat precies zal zijn is nu natuurlijk nog niet te zeggen, maar wat ons betreft zo snel
mogelijk!
Bestuurslid gezocht 2
Op de oproep in de vorige Muddejeyer om je aan te melden als bestuurslid heeft helaas niemand
gereageerd. Maar we blijven zoeken! Het vierkoppige uit mannen bestaande bestuur van
Dorpsbelang zoekt vrouwelijke medebestuurders! Laat van je horen en woon eens een
vergadering bij! info@hemelum.nl
Hartelijke groet van het bestuur van Dorpsbelangen Hemelum,
John Lorist, Oane Risselada, Sierd Stellingwerf, Huib Volker
Contact voor e-mail:
info@hemelum.nl
Secretariaat:
Huib Volker
De Maren 23
8584 VP Hemelum
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IT GIET OAN!
Vanaf zaterdag 5 juni mogen wij jullie weer ontvangen in de Begine en wij zijn er klaar voor.
Dit betekent dat er weer vergaderd kan worden, en dat we met gepaste afstand weer gezellig bij elkaar
kunnen komen. We hebben jullie gemist en we kunnen jullie hulp goed gebruiken om weer nieuw leven in
de Begine te blazen. Alle ideeën zijn welkom, laat vooral van je horen.
Verder begint ook het handwerkcafé op maandagavond 7 juni om 19.30 uur tot 21.30 uur.
Voor 2,50 euro kunnen jullie heerlijk genieten van koffie/thee en wat lekkers, terwijl jullie werken aan
jullie eigen handwerkuitdagingen en gezellig kunnen bijkletsen en tips uitwisselen. Kom gezellig
binnenlopen, van te voren aanmelden hoeft niet.
Dinsdagochtend 8 juni is er weer gelegenheid om vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur een bakje koffie/thee te
doen, tegen een kleine bijdrage van 1 euro. Deze ochtend is geschikt voor alle leeftijden, hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Na de zomervakantie beginnen we weer op 14 september. Het is dan de bedoeling dat
wij dit op iedere tweede dinsdag van de maand organiseren.
Wij zijn van plan om ook gedurende de zomermaanden verschillende activiteiten te organiseren, we
hebben tenslotte wat in te halen. Op 24 juni staat de dorpshap al gepland en op deze middag wordt er
ook een knutselmiddag voor de kinderen georganiseerd, zie de posters hieronder. Voor verder informatie
raden wij jullie aan om onze posters in de gaten te houden. Deze kunnen jullie vinden voor het raam van
de Begine en in het informatiebord bij de kerk. Bij grotere activiteiten zullen wij jullie huis-aan-huis op de
hoogte stellen.
Half augustus komen wij weer met een activiteitenkalender, zodat jullie deze data allemaal in de agenda’s
kunnen noteren. Op deze manier kunnen wij jullie weer veel tegenkomen.

NIEUWE BANKREKENING MUDDEJEYER
Sinds oktober 2020 heeft de Muddejeyer een eigen bankrekening. Om de kosten te
drukken, is dit een bankrekening die valt onder de rekening van Dorpsbelangen
Hemelum. De bankrekening van de Muddejeyer heeft echter wel een ander nummer
dan die van Dorpsbelangen, en de financiën van de Muddejeyer en Dorpsbelangen zijn
ook strikt gescheiden. Maakt u dus de contributie over naar het nummer van de
Muddejeyer, dan komt het geld op de rekening van de Muddejeyer terecht.
Wel kan het zijn dat u bij het overmaken de melding krijgt dat het gekozen
bankrekeningnummer hoort bij Dorpsbelangen Hemelum. U kunt deze melding
negeren, het geld komt op de juiste plaats terecht.
Sytze de Boer, penningmeester
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De Doarpshap
Prijslijst
Patat frites
Frikandel
Kroket
Kaassoufflé*
Bamihap*

€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00

Kipnuggets
Portie bitterballen 6 stuks
Snackmix*
Broodje hamburger speciaal
Saus 50ct per snack
* Ook Vega

€ 2.00
€ 2.00
€ 2.00
€ 4.00

Bel iedere laatste zaterdag van de maand de
bestelling voor 17.00 uur door op nummer 06-48627537
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ns
e
v
e
t
s
i
r
e
e
w
Zaterdag 26 juni
Met mooi
!
d
n
e
p
o
e
g
s
Zaterdag 28 augustus
a
r
het ter

6

Pop-up Knutselcafé
bij Doarpshús de Begine

Zaterdag 26 juni 2021
15:00 t/m 17:00 uur*

Pixelen - textielverven - pompom dieren
strijkkralen - vilt monsters - en meer
• Vrije inloop geen entree, betaal alleen voor
hetgeen je aan knutselspullen verbruikt

• Voor wie: van 2 tot 99 jaar
• Kinderen onder de 9 jaar alleen onder begeleiding
• Knutselpakketten vanaf €2,50, ook leuk voor thuis
TIP: Bestel tijdens en/of na afloop van het knutselen een lekker drankje en/of
snack in ús doarpshús. Voor kinderen €2,50 onbeperkt ranja, zakje chips en
knutsel cadeautje van Kaatje&Mup.
* Begin tot uiterlijk 16:45 uur met knutselen, maak deze rustig af, daarna gaan
we opruimen. Na 17:00 niet meer beginnen met een nieuwe knutsel.

ig
Kom je ook gezell
bij ons langs?

Doarpshús de Begine - Buorren 27, 8584 VC Hemelum
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WELKOM IN HEMELUM
Even voorstellen:
Hegewei 24

Beste Himmelummers,
Wij zijn Wibren (25) en Maaike (22) en wonen
per 7 mei op Hegewei 24, samen met onze kat
Nozem. We hebben hiervoor 2 jaar in Mirns
samengewoond. Wibren woonde hier al en
Maaike komt oorspronkelijk uit Parrega. Wibren
heeft jaren voor Tj. Schilstra in Hemelum
loodsen gebouwd en werkt sinds een jaar als
monteur bij Culterra in Workum. Hier maken ze
meststoffen voor de tuin. Maaike is sinds een
jaar leerkracht van groep 1/2 in Oudemirdum.
We kennen de omgeving gelukkig al aardig en
weten dat het hier prachtig wonen is. We
hebben veel zin om aan onze toekomst te
bouwen op dit mooie plekje. We zijn al
verwelkomd met de ‘Thús yn Himmelum – tas’,
erg leuk, bedankt! Jullie zijn van harte welkom
om een keertje bij ons te komen aanwaaien.

It Set 1
Tim Lechner (64 jr) (lechneraw@gmail.com )
al 20 jaar getrouwd met Judith Hotke en wij wonen sinds 10 februari 2021 op:
’t Set nummer 1 in 8584 VZ Hemelum )
Na mijn schoolopleiding heb ik 25 jaar bij de politie gewerkt in verschillende steden. Een aantal jaar
geleden heb ik een hersenbloeding en aansluitend een gescheurde aorta gekregen. De meeste mensen
overleven dit niet maar ik heb een engeltje op mijn schouder zitten en ben er dus nog. Daar ben ik heel
dankbaar voor. Wel ben ik daardoor volledig afgekeurd. Ik vind het wel leuk om hand en spandiensten te
verrichten en zo een bijdrage te leveren aan de gemeenschap van Hemelum.
Ik houd van zeilen en ben erg geïnteresseerd in lokale
politiek.
Ik zal hier zeker de lokale politiek weer gaan volgen.
Maar nu eerst wennen en de Friese taal gaan
beheersen.
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Ik ben Judith Hotke (64 jr) (judith.hotke@gmail.com)
de vrouw van Tim Lechner en wij hebben samen 4 kinderen, Jolanda, Richard, Lotte en Stijn in de leeftijd
van 38 tot 29 en één kleindochter van 5 jaar.
Na meer dan 30 jaar in Amstelveen werd het hoog tijd om te verkassen naar een plek met rust en ruimte
om ons heen. Weg bij de herrie van Schiphol, op naar het prachtige Friesland.
Als kind mocht ik daar ieder jaar op zeilkamp en waar ik altijd intens van genoten heb. Van deelnemer aan
het zeilkamp tot zeilinstructeur, wat een pret! Vooral 10 dagen door Friesland trekken op het.skûtsje de
“Gudsekop” (wat een plaatje) vergeet ik nooit meer. Geen stromend water, geen WC aan boord, en ook
geen motor! Alles op de boom of met 5 man in de jaaglijn. Gouden tijden! Ondertussen verhuisd naar
Groningen. Na 7 jaar toch terug naar de Randstad. Ik werk nog steeds bij de gemeente Amsterdam en doe
dat thuis vanuit Hemelum.
We zijn per 10 februari in ons huis in Hemelum getrokken en genieten er nog iedere dag van. De mensen
zijn heel vriendelijk, hebben tijd voor een praatje en zijn steeds bereid om te helpen. We voelen ons hier
heel erg welkom! Wij willen hier ook graag ons steentje bijdragen, daar waar behoefte aan is. Op dit
moment weet ik nog niet waarmee maar we staan zeker open voor suggesties. Zodra het mogelijk is
willen we graag op Friese taalles want we verstaan het maar gedeeltelijk. We keken voor de verhuizing al
regelmatig naar Omrop Fryslân en proberen dat voort te zetten. We kijken uit naar het moment dat we
elkaar kunnen ontmoeten en echt kennismaken.

Nijbuorren 13
“Er is nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken”.
De eerste indruk van Hemelum, de omgeving en ons huis aan de Nijbuorren 13 maakten een onuitwisbare
eerste indruk. Het welkom van onze buren was hartverwarmend, wij werden welkom geheten met
bloemen en diverse Friese streekproducten.
Wij komen uit de omgeving van Rotterdam en zochten meer rust, groen, water en ruimte. Dit hebben we
gevonden. Wij wonen hier nog maar 12 dagen dus nemen we rustig de tijd om te wennen aan ons nieuwe
huis en aan onze nieuwe omgeving. Nu Covid op retour lijkt nemen de kansen gelukkig toe om de
bewoners uit Hemelum te gaan leren kennen. Hier kijken wij naar uit.
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Wie zijn wij?
Hans van Dijk en Fokke Kramer. Wij zijn 32 jaar samen.
Hans: Geboren in Utrecht, opgegroeid in Vlaardingen. Ik ben op verschillende terreinen werkzaam. Naast
behandelaar in de GGZ begeleid ik als Teamcoach ook meerdere teams en medewerkers binnen de GGZ.
Daarnaast begeleid ik als leersupervisor master studenten in Rotterdam en Nijmegen. Net als Fokke voer
ik mijn werkzaamheden voor een groot deel online uit.
Mijn grote passie is klassieke muziek. Ik heb met groot plezier naast mijn overige werkzaamheden mijn
opleiding zang aan het conservatorium te Rotterdam af kunnen ronden. Een aantal jaren heb ik met groot
plezier mijn zangcarrière kunnen combineren met mijn andere werkzaamheden. Naast mijn werk tuinier
ik graag. Ik ben blij met onze nieuwe tuin. Daarnaast kook ik graag. Om dit allemaal in balans ter houden
sport ik een aantal keren per week.
Fokke: Mijn naam doet vermoeden dat ik Friese wortels heb maar toch is dat niet zo. Ik ben geboren en
getogen op Urk. Voor mijn studie Beleid en Management ben ik naar Rotterdam vertrokken. Na een
aantal jaren in Azië voor een internationaal medisch team gewerkt te hebben heb ik jarenlang
leidinggegeven aan teams binnen de GGD en diverse Maatschappelijke opvang instellingen. Momenteel
ben ik werkzaam als coach/ supervisor bij de landelijke organisatie van het Leger des Heils. Ik begeleid
naast talentvolle startende leidinggevenden ook meerdere Maatschappelijk Opvang teams. Een groot
deel van mijn werkzaamheden voer ik net als Hans online uit. Naast mijn werk luister ik met veel plezier
naar klassieke muziek, geniet ik graag in de tuin en lees en sport ik graag.
Wij hebben veel zin om ons Hemelummers met de Hemelummers te gaan voelen. Wij kijken uit naar
mooie ontmoetingen.
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Ik dacht meteen: Waarom zou dat hier niet
kunnen? Voorwaarde was wel dat het gratis
zou zijn, het moet toegankelijk zijn voor
iedereen. Dat zorgt soms wel voor
improvisatie, we weten pas de avond van te
voren hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn”.

SportXperience: Sport en spel voor
iedereen
Al sinds maart worden er wekelijks activiteiten
georganiseerd door SportXperience Bakhuizen:
een beweegprogramma waarbij er sport en
spel wordt aangeboden aan de jeugd uit
Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum.

Daar waar er de eerste weken veel zelf is
bedacht, daar wordt er de afgelopen steeds
vaker de verbinding gelegd met de
verenigingen uit het dorp. “Het zou zonde zijn
als we elkaar in de weg zitten, in plaats
daarvan is het mooier om elkaar te
helpen.” Tijdens de Koningsspelen hebben we
de basisschool kunnen helpen met het
verzorgen van sport clinics en er zijn
contacten gelegd met de buurtsportcoaches
van De Kear, die al twee activiteiten op zich
hebben genomen.

“Via het SportXperience programma willen we
de kinderen ook andere sporten en spelletjes
laten ontdekken en willen we een bijdrage
leveren aan een positieve gezondheid en het
thema `Van jongs af aan vaardig in bewegen`
uit het Nationale Sportakkoord. Dat is
belangrijker dan ooit sinds de hele corona
pandemie, er is weinig leuks meer voor de
jeugd en het is lastig voor veel
sportverenigingen om wat aan te bieden”
aldus Geert de Ridder, organisator van
SportXperience.

Ook op het vlak van begeleiding zijn er mooie
ontwikkelingen te zien. Al snel waren er
enkele studenten en middelbare scholieren
die zich aanboden als vrijwilliger met de vraag
of ze hun maatschappelijke stage bij het
SportXperience programma kunnen uitvoeren
en praktijkervaring kunnen opdoen voor hun
studie. "Het is geweldig om daar ook wat te
kunnen betekenen, daardoor is het eigenlijk
een win-win situatie voor iedereen.”

Dat er wel degelijk wat te organiseren valt
bewijst het SportXperience programma. Al
weken lang worden er activiteiten op het
sportcomplex georganiseerd. Hierbij worden
de aanbevelingen en richtlijnen in het protocol
`Verantwoord sporten` van het NOC NSF
gevolgd. Zo heeft de jeugd al kennis gemaakt
met korfbal, pannavoetbal, tennis, volleybal,
omnibal en estafetteruns. Maar er zijn ook al
veel leuke spelletjes gespeeld, zoals het
Yahtzee loopspel, levend Pacman, levend
kwartet, het mijnenveld en vos kom uit je hol.
Op Hemelvaartsdag is er zelfs een heel
zeskamp parcours uitgezet.

Heb je een idee voor een leuk spel de
aankomende weken? Wil je als vereniging
jouw sport aanbieden aan de jeugd? Of wil je
ook eens helpen bij de activiteiten? Laat het
weten via sportbakhuizen@gmail.com of kijk
op https://m.facebook.com/SportXperienceBakhuizen-111609841009685/ voor meer info.

Geert: “Een tijdje geleden zag ik wat er in
Heerenveen door buurtsportcoaches wordt
georganiseerd voor de jeugd. Er stonden bijna
dagelijks leuke activiteiten op het programma.
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Afscheid van de kastanje (1939-2021)
De een valt het niet – meteen - op, de ander wil weten of we hem missen en vraagt waarom…
Waarom is de kastanjeboom die decennialang naast ons huis stond, ineens verdwenen? Het
antwoord is eigenlijk heel simpel: hij was te ernstig ziek om nog door te kunnen leven.
Dat hij zwakjes was, wisten wij als bewoners van B&B 7De Hemel, vroeger bekend als café De
Driesprong, al heel lang. Toen wij hier gingen wonen – deze zomer 15 jaar geleden – was dit nog de
gemeente Nijefurd. Toen kwam er nog wel eens een ambtenaar van de groenvoorziening langs. Die
vertelde ons zo ongeveer meteen dat de boom er niet best bij stond.
Je kon het zien aan de schors en de bast, zei hij. Dat de kastanje eigenlijk te dicht op het huis stond,
ja, dat hadden we zelf ook wel geconstateerd. En vrucht droeg hij nooit.
Maar hij hoorde bij het huis en bij Hemelum. De boom was een ijkpunt, en een van de eerste dingen
dat je zag als je vanuit Warns het dorp binnenkwam. Van een mevrouw uit Balk die als kind in ons
huis woonde, hadden we gehoord dat hij in 1939 was geplant als geboorteboom voor haar broer. De
kastanje zorgde voor schaduw en hield het voormalige café heerlijk koel in de zomer. En ondanks zijn
scheefgegroeide kroon, vormde hij een majestueus gezicht, zeker als hij helemaal in blad stond.
Dus de boom bleef.
Die ambtenaar van Nijefurd had heel vriendelijk geregeld dat de boom werd ‘meegenomen’ als de
groenvoorziening elke paar jaar het dorp aandeed voor groot onderhoud aan de bomen. Maar dat
hield snel op toen Nijefurd opging in het veel grotere Súdwest Fryslân. Formeel stond de boom op
onze grond, dus we moesten zelf maar zorgen dat zijn leven nog wat kon worden gerekt door hem
om de zoveel tijd te laten snoeien. Gelukkig woonde er een bomenkenner om de hoek, in de persoon
van Paul van Buuren.
Maar aan alles komt een eind, ook aan het leven van een kastanje. Bij de knipbeurt van vorig jaar
kregen we het advies om hem wat extra water te geven, want zijn hoge leeftijd, ziekte en de droogte
begonnen hun tol te eisen. Op hoop van zegen legden we de tuinslang erbij. Maar het hielp niet veel.
Bij een van de eerste stormen dit jaar, viel er een enorme tak naar beneden. Dus meneer Van Buuren
maar weer opgebeld voor een versnelde snoeibeurt.
We moesten het natuurlijk zelf weten, zei die. Als wij er honderden euro’s voor over hadden om de
boom nog een jaar langer te laten leven, dan ging hij zijn best doen, maar we moesten ons wel
realiseren dat het einde nu echt nabij was. Oftewel: het moment van afscheid nemen was
onontkoombaar. En stel je voor dat er een tak zou vallen op een auto, of een fietser, zeiden we tegen
elkaar. Toevallig stond er net een stuk in de krant over de aansprakelijkheid van privé-eigenaren bij
een ongeluk met een omvallende boom…
De knoop werd doorgehakt, en de vervolgvraag was: kunnen wij ‘zomaar’ beslissen de boom te laten
kappen? De website van de gemeente bood snel duidelijkheid. Staat de boom niet in het
bomenregister en niet in een groencluster, dan kun je hem zonder vergunning kappen. Onze boom
was vergunningsvrij weg te halen. Maar voor alle zekerheid hebben we - op advies van Paul van
Buuren - goed via foto’s de tekenen van zijn ziekte vastgelegd.
Begin april was het zo ver: met een grote machine werden de takken eraf gezaagd. En daarna ging de
zaag ook in de stam.
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Twee schijven hout hebben we bewaard als aandenken. De rest is naar dorpsgenoten gegaan. Wij
zijn ondertussen een beetje gewend aan het nieuwe aangezicht: alleen de stronk ligt er nog en als
het kan, gaat die ook nog weg. De nieuwe boom, beter gezegd het nieuwe boompje, is al uitgekozen:
een roodbladerige esdoorn. Die wordt wel wat verder van het huis geplant. Er komen ook nog 2
zuilbeuken bij, want dan ziet het hoekje er meteen wat meer aangekleed uit. En daarmee komt het
aantal bomen dat we in de afgelopen jaren rondom ons huis hebben geplant, boven de 10 uit.
We zijn benieuwd hoe het er straks uit zal zien. Anders, dat is zeker. Maar hopelijk ook weer heel
mooi.
Ans Bouwmans en Peter van Capelleveen
B&B 7de Hemel
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ACHTER DE voordeur

VA N ‘ t L e a n t s j e
NUMMER 25
Bouwjaar 1895

• Marga van Eeuwijk (69)
en Kaj Surink (71)
wonen hier met kat Jetje (16) en
kippen Miep de Kiep, Klok en
Groen.
.
• Vanaf augustus 2012
Daarvoor woonden ze in het
centrum van Tilburg, waar Kaj
een hengelsportwinkel had.

“Vanaf dag 1 zijn we blij dat we hier wonen,
zomer, winter, herfst of voorjaar….”
Kaj: “Het is hier altijd mooi.” Marga: “Je

van de drie blokken die door een

bent in 10 minuten op de fiets in het

plaatselijke aannemer zijn gebouwd

Rijsterbos. En als je daar dan uitrijdt,

voor ambachtslieden of loonwerkers.

dan kijk je uit op het IJsselmeer.” Het is

Marga: “We zijn dol op het deel waar

het

afwisselende

hij woonde en waar nu onze eettafel

landschap; het zijn de vogels en de

staat. Weet je dat dit het eerste huis

bereikbaarheid van de natuur, die het

was waar we gingen kijken, toen we

wonen hier zo mooi maken. En nergens

hadden bedacht om naar het noorden

zie je dat misschien zo goed, als in de

te verhuizen?” Kaj was op zoek naar

achtertuin van ‘t Leantsje, nummer 25,

een stillere en gezondere plek om te

waar je achter het tuinhek de landerijen

wonen. Marga wilde meer groen. Toen

en de Morra ziet liggen. Kaj: “Geleend

hun pand in Tilburg was verkocht,

• Ze zijn beiden met
pensioen
Kaj had nog een tijdje een
webwinkel, maar nu schildert en
tekent hij naast het vissen.
Marga is fervent tuinierster.

landschap noemen ze dat.” Marga:

bleek dit huis nog altijd te koop te

“Maar we zijn ook helemaal weg van

staan. En de rest is geschiedenis. “We

ons huis hoor.” Ooit woonden in hun

houden van oude huizen, veel hoefde

mooie,

omgeven

er niet aan te gebeuren.” Kaj kan nu

authentieke stulpje twee gezinnen.

naar hartelust door het riet struinen om

Ieder met een eigen woonkamer met

te

• Hun favoriete plek in
huis…
… is aan de huiskamertafel in
de winter of in de tuin in de
zomer.

bedstee, een gang en een zolder. Het

buurman Bouwe en schilderen. Marga:

toilet was buiten en water kwam uit een

“Ik ben van de bloemen, insecten en

regenput. Eind 19de eeuw was dit een

vogels.” En saampjes genieten ze

van de dubbele bloe door een

eigenlijk overal van…

kleinschalige,

door

Juni 2021

bloemen

vliegvissen,

Fries

praten

R ubr iek A chter de voor deur
Muddejeyer

15

met

Untdek it plesier fan meielkoar muzyk meitsje!
Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen? Of lijkt samen muziek
maken je geweldig? Dan is dit je kans!
Op zaterdag 25 september 2021 is de eerste van tien repetities van Nij Talint Orkest Súdwest, een
superleuk muziekproject voor volwassenen. Voor dit project werkt Euphonia Bakhuizen samen met
de muziekverenigingen van Stavoren-Warns e.o., Workum, Koudum, It Heidenskip en Parrega. We
willen je graag laten ervaren hoe fantastisch het is om samen muziek te maken. De begeleiding is in
handen van Guus Pieksma en Annewiep Bloem.
Om mee te kunnen doen hoef je geen muzikale ervaring te hebben of noten te kunnen lezen. De
repetities duren twee uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is er een pauze en belangrijk: het plezier
staat voorop. We sluiten de repetitieperiode af met een daverend concert.
Dochsto mei?
Dan zorgen wij voor een lessenaar en een instrument. Misschien weet je al welk instrument je zou
willen hebben en anders zoek je ter plekke eentje uit. Verder krijg je een complete lesmap. 300 Nij
Talint Orkest muzikanten gingen je voor en ontdekten een geweldige nieuwe hobby!
Voorproefje
Op zaterdag 11 september 2021 speelt Mienskipsorkest Workum om 13.30 uur in Bakhuizen. Zij
begonnen twee jaar geleden allemaal als Nij Talint muzikant. Kom langs en laat je inspireren door het
enthousiasme van deze muzikanten!
Alles wat je moet weten
Startdatum:
zaterdag 25 september 2021
Vervolg:
iedere week op de zaterdagochtend
Tijd:
9.30 – 11.30 uur
Locatie:
MFC De Klink, Dominee L. Tinholtstraat 1 8723 CW KOUDUM
Kosten:
€ 100,-, te betalen na de eerste repetitie
Coronaproof: tijdens de repetities houden we ons aan de geldende coronamaatregelen
Voor aanmelden, vragen en informatie kun je terecht bij:
Lisanne Homma, 06 42 20 19 28 of mail naar nijtalintorkest@gmail.com
Kijk ook eens op https://www.facebook.com/nijtalintorkest/ of www.nijtalintorkest.nl.
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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.

Bloembinderij Rienetta

Iedere vrijdag van 9.00 – 18.00 uur

VAKANTIE: 24 juli t/m 22 augustus
Nijbuorren 16 – 8584 WT – Hemelum
Telefoon: 06-41124501
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DE TAARTENVERLEIDING
“Unieke wensen – unieke taarten”
Interview met Anna Dijkstra

Anna Dijkstra woont met Sjouke Koster en hun kinderen Rinze, Tjerk en Ymkje op de Hegewei 21,
waar ze in 2016 is begonnen met haar bedrijfje De Taartverleiding – ‘Unieke wensen, unieke taarten’.
Wat biedt je bedrijf zoal aan?
Ik maak op bestelling taarten en cupcakes voor feestjes, zoals verjaardagen, bruiloften, moeder- en
vaderdag. Vaak gaat het om taarten met fondant en met decoratie. Als de klant er een (eetbare)
afbeelding bij wil, bijvoorbeeld voor een kindertaart, dan maak ik eerst een ontwerp en overleg dat
met de opdrachtgever. Een vriendin van me print de eetbare afbeelding.
Hoe kwam je op het idee om aan De Taartenverleiding te beginnen
Toen Rinze 4 jaar werd, wilde ik wel eens zelf een heel andere taart maken. Het werd er één met een
afbeelding van een trekker. In 2016 deed ik ook samen met mijn zus mee aan een workshop taarten
bakken. Ik vond dit zo leuk dat ik besloot om De Taartenverleiding op te zetten.
Wat ook een rol speelt, is dat mijn vader bakker was. Hij bakte regelmatig thuis, en dat doet hij nog
steeds. Het is voor mij daarom heel vanzelfsprekend dat er thuis taart wordt gebakken. De naam van
het bedrijf heb ik zo gekozen omdat ik vind dat een taart je moet verleiden. Niet alleen qua smaak,
maar ook door hoe de taart er uit ziet.
Welke taarten verkoop je het meest?
Het meest verkoop ik kindertaarten. Dat zijn meestal taarten met fondant en vaak ook met een
vrolijke afbeelding erop.
Wat vind je leuk aan het bedrijf?
Taarten bakken is voor mij begonnen als hobby, en zo voelt het nog steeds. En zo moet het ook
blijven. Ik kan mijn creativiteit helemaal kwijt in het ontwerpen en bakken van taarten. Verder hou ik
ervan om met smaken te experimenteren. Taarten met aardbeien en room zijn natuurlijk lekker,
maar het kan heel verfrissend zijn om eens heel andere smaken aan te boren.
Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?
Ik wil vooral graag doorgaan met wat ik nu doe: lekkere en mooie taarten ontwerpen voor feestjes
en partijen. Het moet wel leuk blijven. Vaak krijg ik heel leuke reacties op mijn taarten, en daar doe
je het toch voor. Zoals op mijn visitekaartje staat: Taarten maken is mijn hobby en dit doe ik met
passie en plezier.
18
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DEELNAME AAN DE FRIESE VOICE: SJONG!
Hi,
Mijn naam is Klaske Smid, 17 jaar oud. Wie weet kom
ik voor sommige mensen bekend voor..
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Klaske Smid en
woon nu 16 jaar in Hemelum, ik volg de opleiding
onderwijsassistente in Sneek, en daarnaast volg ik de
musicalopleiding MUZT. Naast dat ik veel op het
podium sta voor toneelstukken, musicals en
zangoptredens, sta ik ook regelmatig op de set voor
films, series & commercials, zo heb ik laatst één van de hoofdrollen mogen spelen in een nieuwe
commercial voor Ziggo x Ajax Amsterdam & was ik te zien in de film “de zaak Shell”.
Dit jaar heb ik voor de tweede keer mee mogen doen aan de Friese Voice, SJONG! In 2019 heb ik
hieraan ook deelgenomen, en ben toen in de finale beland, een top ervaring! Dit jaar werd ik
gevraagd om weer mee te doen, en dat heb ik ook zeker gedaan. Ik heb samen met Joyce Folkertsma
een Friese tekst geschreven op een bestaande hit. Het liedje dat ik heb gekozen is “The Climb” van
Miley Cyrus, een nummer waarvan ik de boodschap echt super mooi vind en mezelf ook wel in
herken. Samen zijn we aan de slag gegaan, en hebben daar een nieuwe Friese tekst op geschreven
“Hjoed is de dei”, een persoonlijke tekst, over een zoektocht naar jezelf waarbij je soms struggles
ervaart maar daar toch weer bovenop komt te staan.
Daarnaast is het ook echt een hele positieve tekst, met een zomerse twist en een leuke melodie.
Samen met Sietse Broersma van De Kast hebben we de puntjes op de i gezet, en de songtekst was
ingestuurd. Een paar weken later kreeg ik het super leuke nieuws, dat ik genomineerd was voor de
tekstprijs (de prijs voor de beste tekst). Wat een eer om bij de beste 3 te zitten qua tekstprijs!
Raynaud Ritsma mocht de winnaar uitkiezen & verrassen. Nadat ik dat nieuws te horen had
gekregen, mocht ik een videoclip opnemen, met mijn eigen geschreven lied, dat was tevens ook mijn
auditie. Een dag na de audities werden de prijzen bekend gemaakt. Tot mijn verbazing stond team
SJONG met Raynaud voor mijn deur, met het hele toffe nieuws dat ik de prijs voor de beste tekst had
gewonnen, WOW! Daarnaast mag ik in september optreden bij Omrop Fryslân, Noarderwyn live,
daar mag ik mijn liedje dan ook laten horen, iets waar ik ook ontzettend veel zin in heb!
Ik geniet van alles wat op mijn
pad komt en ga lekker zo door.
Ik zet veel van mijn
gebeurtenissen op mijn
instagram, daar kan je mijn
avonturen verder volgen! Mijn
gebruikersnaam is;
Klaske_smid. Thanks voor het
lezen, en wie weet tot snel!
Groetjes Klaske!
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MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:
collectanten gezocht in Hemelum (SUDWEST FRYSLAN)!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Hemelum
(SUDWEST FRYSLAN). Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte
multiple sclerose (MS)?
Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis
vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel
belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven
die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom
doorgaan.
Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!
Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem,
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar
de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In
Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste
symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest
invaliderende ziekte onder jonge mensen.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te
genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit
de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en
een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS.

Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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