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Van	de	redactie	
	
De	eerste	Muddejeyer	van	2021	ligt	voor	uw	neus.	De	afgelopen	tijd	is	
er	weinig	gebeurd	op	sociaal	vlak.	De	beperkende	maatregelen	met	
betrekking	het	Covid-19	virus,	heeft	ervoor	gezorgd	dat	er	niks	te	
beleven	viel	en	dat	is	te	merken	aan	de	dikte	van	deze	krant.	
	
Gelukkig	konden	we	toch	een	paar	dagen	de	schaatsen	onderbinden	en	
genieten	van	winterse	sferen.	Dit	heeft	heel	veel	mensen	goed	gedaan.	
De	IJsclub	Hemelum	zorgde	ervoor	dat	er	mooi	geschaatst	kon	worden	
op	een	stuk	van	de	Morra	en	voor	de	inwendige	mens	was	er	de	
welbekende	koek	en	zopie.	En	dit	alles	natuurlijk	met	in	achtneming	
van	de	1,5	meter.	
	
Wat	betreft	het	nieuws	in	deze	krant:		
Dorpsbelang	is	met	verschillende	onderwerpen	bezig,	maar	ook	hier	
geldt	net	als	bij	het	Corona-virus,	wordt	vervolgd…	Bovendien	zijn	ze	
druk	op	zoek	naar	een	nieuw	bestuurslid.	Heb	je	interesse?	Neem	
contact	op!	
De	uitslag	van	de	kleurwedstrijd	is	inmiddels	bekend	en	de	
prijswinnaars	staan	mooi	op	de	foto.	Fader	Jewsewy	en	fader	Onufry	
geven	weer	een	inkijkje	in	het	Kloosterleven.	
	
Het	goede	nieuws	is	de	de	kappers	vanaf	3	maart	weer	open	gaan!	
Daar	worden	wij	blij	van.	Hemelum	heeft	ook	een	kapsalon	in	de	vorm	
van	de	Knipkeet.	In	Uitgelicht	stelt	eigenaresse	Virna	Nagelhout	zich	
aan	u/jullie	voor.		
	
Veel	leesplezier!	
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De	Morra	en	het	strandje		
Begin	januari	is	Dorpsbelang	benaderd	door	Marrekrite.	Samen	met	
Wetterskip	Fryslân	en	de	Provincie	Fryslân	werken	ze	aan	
veranderingen	van	de	Langehoekspôlle,	een	eiland	in	de	Fluessen.	
Hierbij	komt	veel	zand	vrij	en	Marrekrite	vraagt	zich	af	of	het	
Hemelummer	strandje	een	aanvulling	van	zand	wil.	Dorpsbelang	vindt	
dat	een	uitstekend	idee,	maar	daarmee	is	het	niet	meteen	geregeld.	
Want	zoals	we	op	een	groot	bord	bij	de	ingang	van	het	aquaduct	bij	
Galamadammen	kunnen	lezen	zijn	de	provincie	en	het	waterschap	
ook	bezig	met	werkzaamheden	aan	de	oevers	van	de	Morra.	Uit	
overleg	met	de	provincie	bleek	dat	er	plannen	zijn	om	de	overgang	

van	land	naar	water	te	‘vernatten’	door	meer	riet	aan	te	planten.	Terwijl	ons	strandje	steeds	meer	door	
rietgroei	wordt	verkleind.	Wat	de	plannen	voor	het	Hemelummer	deel	van	de	Morra	precies	zijn	is	nog	
niet	bekend.	Onze	wens	voor	aanvulling	met	zand	van	het	strandje	wordt	hierin	meegenomen.	Wordt	
vervolgd.		
	
Verkeer	in	en	rond	Hemelum	3		
Tijdens	digitaal	overleg	met	de	nieuwe	contactwethouder	Bauke	Dam	op	2	februari	jl.	is	de	
verkeerssituatie	weer	besproken.	Even	een	opfrissertje:	er	is	nog	steeds	aanhoudend	verkeer	over	de	
Hegewei,	de	kruising	van	de	Nijbuorren	met	De	Maren	is	erg	onoverzichtelijk,	er	wordt	vaak	erg	hard	
gereden	op	De	Maren	(rakelings	langs	wandelaars,	spelende	kinderen,	fietsers,	kinderwagens	en	ruiters)	
en	er	zijn	regelmatig	fietsers	en	wandelaars	op	de	nieuwe	rondweg.	Op	3	september	vorig	jaar	heeft	
dorpsbelang	gevraagd	om	oplossingen	voor	deze	problemen.	Het	overleg	met	de	wethouder	resulteerde	
ruim	5	maanden	later	in	de	volgende	reactie	van	de	afdeling	Verkeer	van	de	gemeente:		

• Hegewei	–	Verkeer	kan	en	mag	hier	en	is	niet	tegen	te	houden.	Het	uiteindelijke	ideaalbeeld	is	
volgens	de	gemeente	verwijdering	van	het	asfalt,	bestrating	met	klinkers,	aangevuld	met	
maatregelen,	passend	bij	30	km/u.		

• Fietsers	en	voetgangers	op	de	rondweg	–	Dit	is	niet	persé	onveilig.	Het	is	een	60	km/u	weg	en	
daar	kunnen	fietsers	prima	samen	met	motorvoertuigen.	Fietsers	en	voetgangers	laten	zich	hier	
lastig	tot	niet	sturen.	Want	het	is	ook	korter	dan	door	het	dorp……		

• Verkeer	op	De	Maren	en	kruising	met	Nijbuorren	–	De	Maren	is	een	openbare	weg,	geen	
bebouwde	kom,	dus	geen	30	km/u	weg,	alleen	toegankelijk	maken	
voor	bewoners/bestemmingsverkeer	is	niet	te	handhaven,	halverwege	afsluiten	is	verkeerskundig	
geen	optie	en	er	zijn	al	snelheidsremmende	maatregelen	toegepast.		

• Over	de	kruising	van	De	Maren	met	de	Nijbuorren	zegt	de	afdeling	Verkeer	dat	deze	
verkeerskundig	beter	kan	worden	ingericht,	maar	dat	dit	alleen	gebeurt	bij	groot	onderhoud	en	
dat	is	nog	niet	ingepland.	Gemeentelijk	beleid	is	gericht	op	terugdringing	van	bebording,	dus	
spiegels	worden	ook	vrijwel	nooit	meer	geplaatst.		

Dorpsbelang	is	het	niet	met	alle	standpunten	van	de	gemeente	eens	en	beraad	zich	op	een	reactie.	We	
horen	ook	graag	jouw	mening,	dus	reageer	en	stuur	een	e-mail	naar	info@hemelum.nl.	

Gemeentelijke	schouw	3	
Het	verkeer	in	en	rond	Hemelum	kun	je	pas	goed	beoordelen	als	je	het	zelf	ervaart.	En	dat	geldt	ook	voor	
bijvoorbeeld	scheef	gezakte	stukken	bestrating	of	gaten	in	de	weg,	overbodige	stukken	stoep,	
onoverzichtelijke	bochten	door	woekerende	begroeiing,	etc.	Daarom	wil	dorpsbelang	zodra	de	situatie	dit	
weer	toelaat	met	mensen	van	de	gemeente	een	ronde	door	het	dorp	maken	om	de	knelpunten	te	
bekijken.	Het	is	dan	wel	belangrijk	dat	we	weten	welke	dit	zijn.	Dus	ervaar	jij	in	jouw	straat	of	ergens	
anders	in	Hemelum	zaken	die	aangepakt	moeten	worden,	meld	ons	dit	dan	alsjeblieft.	Ook	hierover	graag	
een	e-mail	naar	info@hemelum.nl.	
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Nieuwbouw?		
Het	woningaanbod	in	Hemelum	is	al	een	tijdje	heel	erg	beperkt.	Starterswoningen	zijn	er	eigenlijk	niet,	
prijzen	liggen	hoger	dan	ooit	en	nieuwbouwplannen	zijn	er	ook	niet.	Toch	is	het	gemeentelijk	standpunt	
dat	geen	enkele	kern	‘op	slot	zit’.	De	gemeente	zal	zelf	geen	initiatieven	tot	woningbouw	nemen,	maar	
kan	een	kansrijk	plan	wel	faciliteren.	Dat	betekent	dat	wij	als	Hemelummers	zelf	met	ideeën	moeten	
komen.	Dorpsbelang	wil	daarom	als	eerste	graag	weten	of	er	behoefte	is	aan	nieuwbouw	in	het	dorp.	Laat	
het	ons	weten!	Als	we	als	bewoners	niet	in	beweging	komen	en	niet	van	ons	laten	horen,	gebeurt	er	niets.	
Zou	je	zelf	een	nieuw	huis	willen	kopen	of	huren	of	wil	je	helpen	om	de	behoefte	aan	nieuwbouw	te	
inventariseren?	Laat	van	je	horen	via	info@hemelum.nl		
	
Hoe	gaat	het	buurvrouw?		
We	leven	allemaal	in	een	rare	tijd.	Maar	voor	de	één	heeft	corona	meer	gevolgen	dan	voor	de	ander.	We	
worden	opgeroepen	om	vooral	binnen	te	blijven,	thuis	te	werken,	anderhalve	meter	afstand	te	houden	en	
mondkapjes	te	dragen.	Want	niemand	wil	besmet	worden	met	dit	nare	virus.	Daarom	is	het	niet	zo	raar	
dat	sommige	mensen	vereenzamen.	Want	weet	jij	hoe	het	met	jouw	alleenstaande	buurvrouw	of	
buurman	gaat?	Kijk	een	beetje	naar	elkaar	om.	Denk	een	beetje	om	elkaar.	Hou	afstand,	maar	maak	eens	
een	praatje.		
	
De	Algemene	Ledenvergadering	(ALV)		
De	jaarlijkse	ledenvergadering	van	dorpsbelang	zal	voorlopig	niet	doorgaan	in	dorpshuis	De	Begine.	Vorig	
jaar	ontvingen	de	leden	een	beknopt	verslag	van	de	gebeurtenissen	en	activiteiten	en	de	financiën,	hoe	
we	het	dit	jaar	gaan	doen	weten	we	nog	niet.	We	willen	nieuw	bestuurslidmaatschap	wel	graag	
bekrachtigen,	maar	dat	kan	volgens	de	statuten	niet	zonder	stemming	onder	de	leden.	We	beraden	ons	
nog	op	het	vervolg.		
	
Bestuurslid	gezocht!		
Helaas	heeft	Feikje	Bosma	te	kennen	gegeven	dat	zij	momenteel	niet	genoeg	tijd	heeft	om	zich	in	te	
zetten	voor	dorpsbelang.	Haar	werk,	opleiding	en	gezin	slokken	haar	volledig	op.	Ze	hoopt	op	termijn,	na	
voltooiing	van	haar	studie	meer	tijd	te	hebben	en	meldt	zich	dan	alsnog.	Daarom	zoeken	we	aanvulling	
van	het	bestuur	van	dorpsbelang.	Onze	voorkeur	gaat	uit	naar	vrouwen,	want	momenteel	zijn	we	met	vier	
mannen.	We	vergaderen	tegenwoordig	maandelijks	online.	Laat	van	je	horen	en	woon	eens	een	
vergadering	bij!	info@hemelum.nl.		
	
Nieuwsbrief		
Om	onze	leden	op	de	hoogte	houden	van	het	reilen	en	zeilen	in	Hemelum	en	binnen	dorpsbelang	
schrijven	we	met	enige	regelmaat	een	digitale	nieuwsbrief.	Nog	niet	alle	leden	hebben	zich	aangemeld	
om	deze	te	ontvangen.	Dus	ga	naar	www.hemelum.nl	en	meld	je	aan	voor	de	nieuwsbrief.		
	
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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NIEUWS  OPENINGSTIJDEN BLOEMBINDERIJ RIENETTA 
Zolang de winkel nog niet (volledig) open mag, werken we, grotendeels, op bestelling! 
Wat betekent dit: 
 

v Bestel je bloemen voor woensdag 12:00 uur. Wij weten dan wat we kunnen verwachten, 
en jij bent er zeker van dat je voor het weekend je bloemen in huis hebt. 

v Je kunt je bestelling afhalen op donderdag of vrijdag bij het afhaalloket van de winkel. 
v Bestel je na woensdag, dan is het afwachten wat we op voorraad hebben.  

 
Vanaf vrijdag 5 maart mogen we je ook “op afspraak” in de winkel ontvangen. 
Wat betekent dit: 
 

v Je maakt via WhatsApp of telefonisch een afspraak. 
v Om iedereen een kans te geven om langs te komen kun je maximaal 15 minuten in de 

winkel rondkijken. 
v Mondkapje verplicht! 

 
Voor vragen, bestellingen of afspraken: bel of app naar nummer  06-41124501 
 
We hopen iedereen weer gezond en wel bij/in de winkel te mogen 
begroeten! 
Mirjam en Rienetta 

	
	

Bij	elke	persconferentie	zijn	wij	hoopvol	of	wij		weer	los	kunnen	gaan.	Wij	staan	te	popelen	om	jullie	
allemaal	weer	te	kunnen	zien	en	dat	wij	de	gezelligheid	kunnen	bieden	die	wij	allemaal	nodig	
hebben.	Maar	helaas,	tot	nu	toe	krijgen	we	nog	geen	groen	licht	om	weer	aan	de	slag	te	gaan.		
Totdat	de	horeca	weer	open	mag,	blijven	wij	gesloten.		
Gelukkig	kunnen	jullie	ons	één	keer	in	de	maand	toch	in	De	Begine	aantreffen	tijdens	de	Dorpshap.		
Een	telefoontje	(06	48	62	75	37)	kan	er	voor	zorgen	dat	jullie	een	avondje	vrij	zijn	van	het	koken	én	
dat	De	Begine	een	beetje	financieel	geholpen	wordt	in	deze	lastige	tijd.		

De	Dorpshap	is	op	de	volgende	zaterdagen	gepland:	

• 13	Maart	
• 24	April	
• 22	Mei		
• 26	Juni		
• 24	Juli	
• 28	Augustus	

Daarnaast	kunnen	jullie	ons	binnenkort	in	het	dorp	verwachten	met	iets	goeds	voor	de	tuin	en	voor	
De	Begine.	Hopelijk	maken	jullie	hier	massaal	gebruik	van.		

De	vriendelijke	groeten	van	het	dagelijks	bestuur	van	De	Begine	en	onze	enthousiaste	beheerster		
en	hopelijk	tot	snel.	
	
Gerben,	Gert,	Nathalie,	Siementje,	Wiebe	en	Bertha	
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WELKOM	IN	HEMELUM	
	 	 	 Even	voorstellen:		
	
Hegewei	32	
Hallo,	wij	zijn	Frank	en	Heleen.	We	zijn	eind	juli	in	Hemelum	
komen	wonen	op	Hegewei	32	met	onze	kat,	Tommie.	We	
hebben	bijna	30	jaar	in	Schotland	gewoond,	vooral	op	
eilanden	aan	de	Westkust,	en	zochten	een	rustige	plek	na	
Frank’s	pensionering	als	huisarts.	Dat	hebben	wij	hier	
gevonden!	
Eerste	indrukken	zeer	positief.		
	

Ontzettend	aardige	buren	-	Jan	en	Sylvia	en	hun	gezin	hebben	ons	enorm	
geholpen	-	en	een	heel	vriendelijk	dorp	en	een	hele	mooie	omgeving.		
	
De	“Hemelum”	tas	voelde	als	een	heel	leuk,	verwelkomend,	gebaar.	We	
houden	van	wandelen,	fietsen	en	zeilen.	Frank	schaakt	en	Heleen	houdt	van	
tuinieren.	Frank	is	in	Woudsend	geboren	en	heeft	er	tot	zijn	17e	gewoond.	
Dus	dit	gebied	is	zeer	vertrouwd.	We	hopen	meer	mensen	te	leren	kennen	
als	de	Covid	pandemie	over	is!	
 
 
 

	
Buorren	33	
Wij	zijn	de	familie	Schuitmaker	(Arend	Jan	en	Dorkas,	zoon	Syb,	dochter	Femke	en	hond	Flip)	en	zijn	
onlangs	verhuisd	van	een	dorpje	in	Noord	Holland	naar	Buorren	33	in	Hemelum.	Als	enthousiaste	
schaatsers	en	zeilers,	met	de	plaatselijke	watersportvereniging	en	ijsclub	op	loopafstand,	denken	wij	in	
Hemelum	en	omgeving	op	een	prachtige	plek	te	zijn	beland.	
	
Inmiddels	hebben	we	al	een	aantal	dorpsgenoten	mogen	ontmoeten,	maar	we	hopen	na	corona	kennis	te	
maken	met	meer	van	wat	ons	mooie	nieuwe	dorp	te	bieden	heeft.	Wat	een	verrassing	om	welkom	
geheten	te	worden	met	een	goed	gevulde	goodie	bag.	Hartelijk	dank	daarvoor,	leuk	om	zo	geïnformeerd	
te	worden	over	wat	er	speelt	in	Hemelum.	Wij	wensen	iedereen	fijne	feestdagen!	
	

	

KERSTPAKKETTEN	BIEB		
	
De	laatste	2	weken	van	december	hadden	we	een	"Kerstpakketten	bieb"	voor	de	deur	staan.		
Het	duurde	een	paar	dagen	voordat	het	op	gang	kwam,	maar	daarna	werden	er	dagelijks	dingen	geruild.	Elke	
avond	als	ik	thuis	kwam	was	het	weer	spannend	om	te	zien	of	er	iets	uit	gehaald	was	en	wat	er	voor	in	de	
plaats	terug	gezet	was.	Reuze	leuk!	
Uiteindelijk	werd	er	meer	ingezet	dan	uitgehaald,	zodat	er	op	oudjaarsdag	het	een	en	ander	over	was.	We	
hebben	deze	producten	zelf	gebruikt	of	weggegeven.	De	waarde	van	de	overgebleven	spullen	hebben	we	als	
geldbedrag	overgemaakt	aan	de	voedselbank.		
	
Wie	weet,	komende	december	weer?	
	
Erika	van	der	Baan	
Hegewei	28	
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• Gerard (59) en Baudien 
(55) van der Werf  
wonen hier met hond Jeppe en 
poes Kommus. Van de 3 
kinderen woont er nog 1 thuis. 
. 

• Eerste bewoners in ‘98  
Daarvoor huurden ze een 
woning aan de Nicolaaswei, ook 
als eerste bewoners in 1984.  
 

• Gerard werkt in Workum, 
Baudien in Oudemirdum  
Gerard is operator/verpakker bij 
Domo en Baudien werkt in de 
zorg bij Bos- en Meerzicht. 

 
• Hun favoriete plek in 

huis…   
… is aan de grote tafel achter 
(Baudien), of de tuin (Gerard). 

 ACHTER DE  voordeur 
 

“Hier kan ik mezelf zijn en wie binnenkomt 
is me lief.” 

Gerard: “We moesten binnen een week 

beslissen over dit huis. De famiie Mast 

was bezig met een 2-onder-1-kap. De 

mensen met wie ze zouden bouwen, 

haakten af. Het bouwplan, de 

aannemer, alles was al geregeld. Het 

was heel spannend in het begin. Maar 

met heel veel hulp van familie en 

vrienden hebben we het voor elkaar 

gekregen. Ik mag hier nog altijd graag 

wonen. En ik ben trots op wat we hier 

hebben gemaakt.” Baudien: “Oh mijn 

god, dacht ik in het begin, kon ik maar 

terug naar mijn kleine huisje. Alles was 

zo groot, en ik was zo moe van het 

behangen en verven. Maar het is nu 

wel mijn plek, hier kan ik zijn wie ik 

ben.” Voor veel kinderen uit het dorp is 

nummer 28 een heel bekend huis: 

Baudien was tot 5, 6 jaar geleden 

gastouder. Zo’n 35 kinderen zijn bij 

opgevangen. 

‘Kom dur bij’ opgevangen. “Ik wilde 

werken en ik was gek op kleine 

kinderen”, zegt Baudien. “De 

allereerste oppaskinderen zijn al 

getrouwd, en hebben inmiddels zelf 

kinderen. En ik heb nu kleinkinderen 

op wie mijn oppaskinderen passen.” In 

de maar liefst 30 meter diepe tuin,  

herinnert een trampoline nog aan die 

mooie tijd. “Maar de overstap naar 

Bos- en Meerzicht is ook goed 

geweest, inmiddels heb ik 2 diploma’s 

gehaald in 2 jaar. Daar word je sterker 

van.” Gerard rijdt elke dag naar 

Workum en kan de weg wel dromen. 

”Ik ben ooit begonnen als kelner, maar 

nu werk ik al meer dan 30 jaar op 

dezelfde plek. Het verveelt nooit.” Of 

ze nog ooit gaan verhuizen? “Het is 

straks wel erg groot, met zijn 2-en. 

Maar iets anders vinden is lastig nu. 

Wij zitten hier goed.”  

R u b r i e k  A c h t e r  d e  v o o r d e u r  
M u d d e j e y e r  

Maart 2021 

 
VAN N ico laaswe i  

NUMMER 2 8  
B o u w j a a r  1 9 9 8  
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NIEUWS	HUISARTSEN	BAKHUIZEN	
 
Tijdens	de	griepvaccinaties		van	de	afgelopen	
maand	heeft	de	groep		van	73	t/m	79	jaar	ook	
een	pneumokken	vaccin	aangeboden	
gekregen.	Dit	was	nieuw	dit	jaar.	Hieronder	
leest	u	meer	over	de	pneumokken.	
	
Pneumokokken	vaccinatie	
	
Een	pneumokok	is	een	bacterie.	Iedereen	kan	
de	bacterie	bij	zich	dragen	zonder	er	ziek	van	
te	zijn.	Door	niezen	en	hoesten	komt	de	
bacterie	in	de	lucht.	Als	andere	mensen	die	
kleine	druppeltjes	inademen,	kunnen	ze	
besmet	raken.	Maar	ook	door	zoenen	of	
iemand	aanraken	na	hoesten	of	niezen,	kun	je	
besmet	raken.	Vooral	jonge	kinderen	en	
oudere	mensen	met	minder	weerstand	
worden	ziek	door	pneumokokken.		
	
Ziektes	die	u	kunt	krijgen	door	pneumokokken	
zijn:	longontsteking	(komt	het	vaakst	voor),	
oorontsteking,	bijholteontsteking,	
bloedvergiftiging	en	hersenvliesontsteking.	
Na	zo'n	ziekte	duurt	het	vaak	lang	voordat	u	
weer	helemaal	fit	bent.	Soms	blijft	uw	
gezondheid	voor	altijd	zwakker.		
	
U	kunt	voorkomen	dat	u	pneumokokken	in	uw	
lichaam	krijgt	door	vaak	uw	handen	te	wassen	
en	zo	weinig	mogelijk	uw	ogen,	neus	en	mond	
aan	te	raken.	Ook	door	te	hoesten	en	niezen	
in	de	binnenkant	van	uw	elleboog	of	papieren	
zakdoekjes	te	gebruiken	die	u	meteen	
weggooit,	kunt	u	voorkomen	dat	u	anderen	
besmet.		
	
Mensen	van	60	jaar	en	ouder	worden	sneller	
en	ernstiger	ziek	van	pneumokokken.	Daarom	
adviseert	de	Gezondheidsraad	mensen	van	60	
t/m	79	jaar	te	beschermen	tegen	
pneumokokken.	Er	zijn	alleen	niet	genoeg	
vaccins	om	alle	mensen	van	60	tot	en	met	79	
jaar	in	één	keer	uit	te	nodigen.	In	2020	is	dus	
gestart	met	de		groep:	mensen	tussen	de	73	
en	79	jaar.	De	komende	jaren	wordt	de	rest	
van	de	doelgroep	uitgenodigd.	Daarbij	wordt	

geprobeerd	om	elk	jaar	ongeveer	een	gelijk	
aantal	deelnemers	in	het	programma	te	
hebben.		
	
Op	oudere	leeftijd	vermindert	de	werking	van	
het	afweersysteem,	waardoor	de	
werkzaamheid	van	vaccins	met	de	leeftijd	
afneemt.	Daardoor	geeft	vaccinatie	bij	
mensen	boven	de	80	jaar	maar	weinig	
bescherming	en	worden	mensen	uit	deze	
leeftijdsgroep	niet	uitgenodigd	voor	de	
pneumokokkenprik.		
	
De	pneumokokkenprik	beschermt	u	tegen	het	
krijgen	van	ziekten	die	worden	veroorzaakt	
door	pneumokokken.	In	de	prik	tegen	
pneumokokken	zitten	dode	stukjes	van	deze	
bacterie.	U	wordt	niet	ziek	van	de	dode	
stukjes.	Wel	maakt	u	afweerstoffen	aan.	
Wordt	u	later	besmet	met	de	bacterie?	Dan	
herkent	uw	lichaam	de	bacterie.	Uw	lichaam	
kan	dan	sneller	en	beter	afweerstoffen	
maken.	De	kans	is	dan	kleiner	dat	u	ziek	
wordt.	Na	ongeveer	2	weken	geeft	de	
pneumokokkenprik	bescherming.	De	prik	
werkt	ongeveer	5	jaar.		
	
Er	zijn	veel	soorten	pneumokokken.	De	prik	
tegen	pneumokokken	beschermt	tegen	23	
soorten	die	het	meeste	voorkomen.	De	prik	
beschermt	dus	niet	tegen	alle	soorten.	Het	
aantal	ziekenhuisopnames	en	sterfgevallen	
kan	door	de	pneumokokken	vaccinatie	
aanzienlijk	verminderd	worden.	
	
Voor	vragen	kunt	u	terecht	bij	uw	huisarts.	U	
kun	meer	lezen	over	de	pneumokken	
vaccinatie	op	de	website	van	het	RIVM	of	op	
thuisarts.nl.	
	
	
Skuniadyk	12,	8574	TR	Bakhuizen,		
T	0514	58	12	87,	info@huisartsbakhuizen.nl	
www.bakhuizen.huisarts-plus.nl	
	
	

	
 

 



 

NIEUWS	HUISARTSEN	KOUDUM	/	WIJCKEL	
	
Een	jaar	geleden	ontspon	zich	een	epidemie	van	een	nieuw	virus	in	China.		
Hoewel	het	dreigend	over	kwam	was	het	nog	steeds	ver	van	onze	Zuidwesthoek.	
Een	maand	later	was	Noord-Italië	tot	een	rampgebied	geworden.	En	vlak	daarna	bereikte	het	
coronavirus	ook	Nederland.	Gelukkig	bleef	onze	regio	veilig,	maar	de	verregaande	maatregelen	om	
verspreiding	van	het	virus	in	te	dammen	hebben	niemand	ontzien.	Na	een	betrekkelijk	rustige	zomer	
op	coronagebied	zijn	we	nu	ook	als	Zuidwesthoek	onderdeel	van	de	pandemie.	Overal	slaat	het	virus	
toe	en	de	lock	down	waarin	we	nu	zitten	is	zwaar	om	vol	te	houden.	Iedereen	probeert	er	wat	van	te	
maken,	iedereen	doet	zijn	best,	maar	nagenoeg	iedereen	heeft	het	er	moeilijk	mee.	
	
Naast	het	gevoel	van	dreiging,	het	missen	van	het	normale	leven	en	de	sociale	contacten	is	er	ook	
reden	tot	optimisme.	Er	is	een	start	gemaakt	met	het	vaccineren,	wat	ons	uit	de	pandemie	moet	
gaan	helpen.	Toch	leiden	de	vaccins	niet	bij	iedereen	tot	een	gevoel	van	opluchting.	Vragen	over	hoe	
veilig	het	vaccin	is,	wat	de	lange	termijn	effecten	kunnen	zijn,	en	of	het	middel	(de	lock	down	en	het	
vaccin)	niet	erger	dan	de	kwaal	is,	zijn	allemaal	heel	terechte	vragen.	In	de	discussies	op	tv,	social	
media,	binnen	de	kennissen-	en	vriendenkring	blijkt	half	Nederland	viroloog	of	immunoloog	te	zijn.	
Het	is	echter	heel	moeilijk	feiten,	desinformatie	en	meningen	te	onderscheiden.	Dat	geldt	voor	
iedereen,	ook	voor	ons	als	professionals.	
	
Maar	ik	ben	ervan	overtuigd	dat	wij	in	Nederland	heel	erg	goede	onafhankelijke	en	kritische	
instituten	hebben	die	op	basis	van	de	wetenschappelijke	inzichten	de	best	mogelijke	adviezen	geven	
en	het	best	mogelijke	beleid	maken.	Iedereen	zal	moeten	besluiten	zich	wel	of	niet	te	laten	
vaccineren.	Ik	hoop	dat	u	daarin	ook	een	zo	goed	mogelijke	keuze	zult	maken.	
	
Voor	vragen	over	het	vaccin	kunt	u	ook	altijd	bij	ons	terecht.	
		
Dokter	Bakker	

	
ReumaNederland zoekt thuiscollectanten 
ReumaNederland kiest dit jaar door corona voor een Thuiscollecte waarbij iedereen 
gewoon kan collecteren vanaf de bank. Normaal gesproken zouden van 22 tot en met 27 
maart ruim 40.000 collectanten langs de deuren gaan, maar nu is die week uw hulp 
nodig als thuiscollectant! 
Door te helpen collecteren strijdt u mee tegen de rem van reuma op de levens van meer 
dan 2 miljoen Nederlanders. 
 
Over de Thuiscollecte 
Met de Thuiscollecte kunt u met uw mobiele telefoon gemakkelijk collecteren in eigen 
kring. Bijvoorbeeld onder vrienden, familie, de buurtapp of collega’s. Het is een leuke, 
nieuwe manier, waarbij u precies kunt zien hoeveel u straks hebt opgehaald. Met de 
opbrengst maakt ReumaNederland levens veranderend onderzoek en baanbrekende 
oplossingen voor mensen met reuma 
mogelijk. 
 
Meer informatie lezen en aanmelden kan 
via www.thuiscollecte.nl  
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COLUMN	 	 	 	 door:	Marijke	Schuil,	eigenaar	DE	FITGARAGE

Buiten	sporten,	kou	en	Wim	Hof.	
	
'Kan	dat	wel,	buiten	sporten?’	
	Werd	me	gevraagd.	
‘Is	dat	niet	slecht	voor	je?’	
	
Vanwege	 de	 Corona	 regels	 mag	 ik	
tegenwoordig	 binnen	 geen	 les	 geven.	 Maar	
wel	 buiten.	 Bij	 groepjes	 van	 2	met	 onderling	
een	 afstand	 van	minimaal	 4	meter	mag	 ik	 de	
groepjes	 afzonderlijk	 les	 geven.	De	 afgelopen	
weken	 heeft	 het	 gevroren,	 geijzeld,	
gesneeuwd,	 geregend,	 gewaaid	 en	 scheen	de	
zon.	Maar	wat	nu	als	de	temperatuur	rond	het	
vriespunt	ligt?	
Er	 zijn	 vaak	 momenten	 geweest	 dat	 ik	 de	
lessen	 moest	 annuleren	 vanwege	 gladheid,	
ijzige	wind	of	regen.	
Maar	 op	 de	 momenten	 dat	 het	 goed	 koud	
was,	maar	niet	glad	en	het	zonnetje	erbij?	Kan	
er	prima	gesport	worden.	En	dat	met	prachtig	
uitzicht	over	het	weiland	nog	wel!	
	
Waarom	is	het	niet	slecht?	
Als	 we	 gaan	 schaatsen	 trekken	 we	 toch	
speciale	 kleding	 aan?	Nou,	 dat	 doe	 je	 ook	bij	
fitness-achtige	 sporten	 die	 buiten	 plaats	
vinden.	 Lange	 broek,	 thermo-ondergoed,	
handschoenen,	 muts,	 zolang	 je	 lichaams-
temperatuur	maar	niet	te	laag	wordt.	
Bij	 een	 goede	 warming	 up	 zorgt	 je	 lichaam	
voor	 een	 flinke	 dosis	 zuurstof	 opname,	 dus	
bloed	 circulatie.	 Daardoor	 wordt	 je	 lichaam	
warm,	door	beweging.	Fantastisch	toch?	
Blijf	 je	 te	 lang	 staan	 of	 kleed	 je	 je	te	 koud,	
verbruikt	 je	 lichaam	 vooral	 energie	 om	 zich	
warm	 te	 houden,	 waardoor	 prestaties	
achteruit	hollen.	Daarnaast	worden	je	spieren	
stram.	 Door	 de	 kou	 kun	 je	 je	 spieren	minder	
goed	 aansturen	 en	 wordt	 de	 coördinatie	
minder.	Daardoor	maak	je	eerder	een	misstap,	
waardoor	 je	 een	 blessure	 kunt	 oplopen	 of	
eerder	 last	 krijgt	 van	 bepaalde	 gewrichten	 of	
pezen.	Pezen	zijn	al	slecht	doorbloed,	met	kou	
wordt	de	doorbloeding	nog	minder.		
Na	 een	 warming	 up	 is	 iedereen	 warm	 en	
doorbloed	genoeg	om	een	pittige	training	aan	
te	 kunnen.	 En	 dan	 is	 het	 een	 kwestie	 van	

blijven	bewegen	natuurlijk.	
	
Over	 kou	 gesproken…	kennen	 jullie	
onze	wereld	 beroemde	 Nederlander:	‘The	
Iceman’	Wim	Hof? 	
Wim	heeft	diverse	kouderecords	op	zijn	naam	
staan.	 Hof	 ontwikkelde	 een	 methode	
waardoor	 mensen	 beter	 bestand	
tegen	kou	zouden	kunnen	zijn.	
Hof	 is	 ervan	
overtuigd	dat	
mensen	 hun	
zenuwstelsel	
kunnen	
beïnvloeden	
met	 hun	
geestelijke	
vermogens.	
Hij	
ontwikkelde	
een	 leerschool	 voor	 het	 beïnvloeden	 van	
het	cardiovasculaire	 systeem	(het	 hart	 en	 de	
bloedvaten).	In	 zijn	 'Wim	 Hofmethode'	
combineert	 hij	ademhalingstechnieken	en	 de	
overtuiging	 dat	 het	 lichaam	 meer	 kan	 dan	
gedacht	met	koudetrainingen.		
De	 ademhaling	 techniek	 bestaat	 uit	 3	 fases	
binnen	 een	 aantal	 tellen.	 Je	 begint	 met	
inhaleren	 in	 je	 longen,	daarna	nog	dieper,	 tot	
in	je	buik	en	daarna	het	laatste	stukje,	tot	in	je	
hersenen.	 Dat	 vasthouden	 en	 dan	 heel	
langzaam	uit	ademenen	en	dit	herhalen.	Als	je	
hier	 meer	 over	 wilt	 weten?	
www.wimhofmethod.com	
	
Dus.	 Geloof	 in	 de	 krachten	 van	 je	 eigen	
lichaam.	 En	 het	 is	 juist	 goed	 om	 in	 de	
natuurlijke	 kou	 te	 zijn	 en	 te	 sporten,	 het	
maakt	 je	 lichaam	 sterk	 en	 zorgt	 voor	 een	
sterker	 immuun	 systeem.	 En	 is	 dat	 nou	
toevallig	 niet	 precies	 wat	 we	 tegenwoordig	
nodig	hebben?	
	
Binnenkort	maar	met	z'n	allen	in	bikini	en	
zwembroek	een	sneeuwballen	gevecht	dan?		
	
Ik	zeg	ja!	
	
Groetjes,	Marijke	
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 Winterse plaatjes….. 
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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.

Buorren 27 Hemelum | begine.hemelum@gmail.com | 06 48627537

 

Bloembinderij Rienetta 
Iedere vrijdag van 9.00 – 18.00 uur 

 

 
 

Nijbuorren 16 – 8584 WT – Hemelum 
Telefoon: 06-41124501 
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	“DE	KNIPKEET”	

 
 
Dit	keer	een	gesprek	met	Virna	Nagelhout	van	de	
Knipkeet:	
	
Wanneer	ben	je	begonnen	en	hoe	is	het	idee	om	
voor	jezelf	te	beginnen	ontstaan?	
Na	mijn	studie	ben	ik	gaan	werken.	Eigenlijk	wilde	
ik	wel	meer	uren	maken	en	ik	kreeg	steeds	meer	
vragen	van	familie,	vrienden	en	bekenden	of	ik	ze	
thuis	wilde	knippen.	Mijn	vader	was	meteen	erg	enthousiast	toen	ik	over	mijn	plannen	vertelde	om	
voor	mijzelf	te	gaan	beginnen.	Hij	kwam	ook	met	het	idee	om	van	een	schaftkeet	een	“knipkeet”	te	
maken.		Sytze	en	Marijke	Werkman	hadden	toevallig	nog	een	keet	staan	en	die	konden	wij	
overnemen.	Mijn	vader	is	super	handig,	hij		heeft	de	keet	omgebouwd	tot	Knipkeet.	Ik	kon	mij	
helemaal	uitleven	wat	styling	betreft	en	zo	is	het	een	gezellige	en	knusse	werkplek	geworden.		
	

Wat	voor	opleiding	heb	je	gedaan?	
	
Ik	heb	de	3-jarige	kappersvakopleiding	gevolgd	aan	de	Friese	Poort	
in	Sneek.	Daarna	heb	ik	een	half	jaar	een	opleiding	gevolgd	in	
Amsterdam.	Deze	opleiding	was	vooral	gericht	op	specifieke	knip-	
en	kleurtechnieken.	Het	kleuren	van	haar	vind	ik	ook	echt	leuk	om	
te	doen.	Dat	is	ook	wel	mijn	specialisme.	
Tijdens	de	studie	liep	ik	stage	bij	bij	een	kapsalon	in	Balk.		Tijdens	
deze	stage	mocht	ik	meedoen	aan	de	Coiffure	Award.	Hiervoor	ben	
ik	toen	genomineerd	voor	de	Young	Talent	Award.	De	Coiffure	
Award	wordt	ieder	jaar	uitgereikt	en	daar	doen	heel	veel	grote	
kapsalons	uit	Nederland	aan	mee.	Ik	moest	4	verschillende	foto’s	
inleveren	van	verschillende	“bijzondere”	kapsels.	Dat	ik	was	
genomineerd	was	echt	heel	bijzonder.	De	prijsuitreiking	is	altijd	in	
Hilversum	met	veel	glitter	en	glamour.	Ik	heb	niet	gewonnen,	maar	
het	was	een	ervaring	om	nooit	te	vergeten!		
	

	
	
	

	
	

Inzending Coiffure Award 
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Wanneer	kunnen	mensen	bij	jou	terecht?	
Ik	ben	6	dagen	per	week	open.	Van	maandag	t/m	zaterdag.	Via	telefoonnummer	06-28684046	kan	
een	afspraak	gepland	worden.	Dit	kan	telefonisch	of	via	de	WhatsApp.	Ik	knip	zowel	dames,	heren	als	
kinderen,	jong	en	oud,	iedereen	kan	bij	mij	terecht.	
	
Kapsels	zijn	erg	aan	mode	onderhevig.	Hoe	blijf	jij	bij?	
Ik	houd	de	social	media	goed	bij,	en	volg	de	nieuwe	trends	op	de	voet.	Daarnaast	volg	ik	veel	
trainingen,	Met	name	trainingen	op	het	gebied	van	kleurtechnieken	en	het	eigen	maken	van	nieuwe	
producten	hebben	mijn	interesse.	
	
Welke	producten	gebruik	jij	in	je	salon?	
Ik	gebruik	de	lijn	van	Finnley’s.	Zij	bieden	een	complete	lijn	van	shampoo,	verzorging	en	styling	die	
goed	en	betaalbaar	is.	Dit	is	een	Nederlands	product	dat	nog	niet	heel	lang	op	de	markt	is.	Finnley’s	is		
alleen	verkrijgbaar	via	de	groothandel	of	de	vertegenwoordiger.	Voordeel	hiervan	is	dat	ik	de	
producten	tegen	een	eerlijke	prijs	aan	kan	bieden.	Daarnaast	gebuik	ik	het	merk	Wella	voor	kleuren,	
en	gebruik	en	verkoop	ik	bepaalde	producten	van	L’Oreal.	
	
	
Hoe	beleef	jij	de	Corona-periode	
Ik	vind	het	erg	jammer	dat	we	dicht	
moeten,	maar	snap	heel	goed	dat	er	
maatregelen	nodig	zijn	om	het	virus	te	
bestrijden.	Daar	werk	ik	natuurlijk	graag	
aan	mee.		Tijdens	de	2e	lockdown	ben	
ik	verhuisd.	Dus	ik	heb	nu	wel	weer	zin	
om		aan	de	slag	te	gaan.	Ik	krijg	ook	
allemaal	vragen	van	mensen	of	ik	ze	
niet	even	kan	knippen.	Maar	dat	kan	
natuurlijk	niet.	De	meeste	mensen	zijn	
ook	wel	weer	aan	een	knip-	of	
kleurbeurt	toe	zo	langzamerhand.	We	
moeten	nog	even	geduld	hebben	met	
z’n	allen.	Maar	als	we	weer	open	
mogen	dan	kan	ik	In	de	Knipkeet	
volgens	de	Corona-regels	mijn	werk	
doen.	Er	kan	maar	1	persoon	tegelijk	
naar	binnen	en	ik	plan	de	afspraken	zo	
dat	er	voldoende	tijd	tussen	zit	om	alles	
te	desinfecteren	en	te	ventileren.		
Ik	heb	er	in	ieder	geval	weer	zin	in!	
	
Wie	weet	tot	ziens	in	de	knipkeet!	

 

 
	


