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EN	DE	WINNAAR	IS…..	
	
In	de	december	editie	van	De	Muddejeyer	was	er	voor	de	jeugd	een	kleurwedstrijd	uitgeschreven.		
De	4	mooiste	tekeningen	werden	beloond	met	een	prachtige	prijs.	
	
De	WINNAAR	van	kleurwedstrijd	is	geworden:	FEMKE	MOUS	
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Klusbedrijf	G.	Wielinga	
	

Hét	adres	voor	al	uw	:	
Binnen/buitenschilderwerk	

Timmerwerk	
Glaszetten	

Diverse	andere	werkzaamheden	
	

Bel	ons	voor	informatie	en	mogelijkheden:		
0514-681600	

Klusbedrijf	G.	Wielinga,	Meerweg	13,	
8561	AV,	Balk	
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De   nipkeet

NIJBUORREN 6

8584vm hEMELUM

06 28684046

instagram.com/

deknipkeet

facebook.com/

knipkeet

 

 

 
 

DE REKENHULP 
 
Kan ik stoppen met 
werken? 
 
Kan ik minder werken? 
 
Hoe zit het met mijn 
pensioen? 
 
Zal ik mijn hypotheek 
aanpassen? 
 
Hoe vul ik mijn 
belastingaangifte in? 
 
Zal ik een eigen bedrijf 
beginnen? 
 

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

 

GERRIT WIJBENGA 
  Bedrijfs & Garage deuren 
 

* Verkoop 
* Onderhoud 
* Reparatie 
 
 
 

Sijbren Sytsmastraat 2 
8584 VE HEMELUM 

Tel. 0514 – 582307 
06-53704179 
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Lekker 
ite mei 

 

Nathalie Wijbenga 
 

   
 
De Muddejeyer is altijd op zoek naar lekkere en bijzondere 
gerechten met een verhaal. Deze keer deelt Nathalie 
Wijbenga een heerlijk Limburgs gerecht met ons.  
Wanneer Nathalie gevraagd wordt waar haar liefde voor koken 
is ontstaan moet ze even na denken. Vanaf kleins af aan 
heeft ze het altijd al leuk gevonden om iets klaar te 
maken. Als kind bakte ze als snel een pannenkoek of een ei, 
terwijl haar moeder op het veld asperges aan het steken 
was. Daarna is ze steeds vaker dingen gaan uitproberen. 
Vroeger wilde Nathalie dan ook graag kok worden, maar toen 
ze de grote “hompen met vlees” in de keuken zag dacht ze: 
‘dit is niets voor mij’. Uiteindelijk heeft ze wel haar 
diploma behaald aan de horecaschool in Roermond, met de 
specialisatie voor gastvrouw. 
 
Een duidelijke kookstijl heeft Nathalie niet. Ze vindt het 
leuk om allerlei verschillende gerechten te koken en te 
maken zoals Indonesisch of een heerlijke Hollandse pot. Ze 
houdt van lekker koken ook al is het niet altijd gezond wat 
ze maakt. Ze geniet als anderen er blij van worden. Wel 
gebruikt ze altijd verse groenten. Haar inspiratie haalt ze 
meestal van smulweb of uit een kookprogramma wat ze gezien 
heeft op t.v. Dan gaat ze net zo lang op zoek totdat ze dat 
ene gerecht op internet vind en dan geeft ze het liefst 
haar eigen draai aan het recept.  
 
Op de vraag wat het lievelingsgerecht is van de familie 
Wijbenga geeft Nathalie aan dat ze met z’n vijven zijn en 
dat iedereen een eigen voorkeur heeft. Het is elke dag weer 
een uitdaging om iets te maken wat iedereen lust. Van 
stamppot, aardappelen groenten en vlees tot macaroni. 
Eigenlijk maakt  het niet zo veel uit. Wel maakt Nathalie 
gebruik van een weekplanner en mag iedereen in huize 
Wijbenga voorkeur aangeven wat ze die week willen eten. 
 
Nathalie haar eigen lievelingsgerecht is verse friet met 
zuurvlees. Een gerecht uit Limburg, daar waar Nathalie is 
opgegroeid. Als kind heb ik hier mooie herinneringen aan. 
Woensdags was het altijd frietdag. Mijn oma kwam dan langs 
en dan aten we met elkaar friet met zuurvlees of gebraden 
kip gemaakt door mijn moeder. ‘Limburgs zoervleisj’ is dan 
ook het gerecht dat ze graag met ons wil delen. 
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Limburgs Zoervleisj (zuurvlees met friet) 

 

 
 
Ingrediënten(4 personen) 

700 gram schnitzels (kalf/varken)  
3-5 uien  

1 dik plak peperkoek 
35 gr pure chocolade (6 blokjes) 

2 eetlepels (appel)stroop 
2 eetlepels suiker (naar smaak) 
1 grote mok (500ml)bruine azijn  

1grote mok (500ml)water  
3 kruidnagels, 2 laurierblaadjes, 20 peperkorrels 

1 kilo aardappelen 

 
Bereidingswijze 

Zuurvlees: 
Bereid het gerecht het liefst een dag van te voren. Snijd de uien 
in ringen en bak ze in wat boter. Ondertussen snijd je de 
schnitzels in stukjes en voeg deze bij de uien. Bak het vlees op 
hoog vuur tot het een mooie bruine kleur heeft. Als het vlees 
mooi is gebakken voeg je het water en de azijn toe zodat het 
vlees  onder water komt te staan. Daarna de ontbijtkoek, pure 
chocolade, stroop en suiker toevoegen. Breng alles aan de kook en 
zet het vuur dan weer laag. Leg de kruiden in een kruidenzakje 
boven op het vlees. Dit kruidenzakje kan  je zelf maken door de 
kruidnagel, laurierblaadjes en peperkorrels in een koffiefilter 
te doen en er een zakje van te vouwen. Heb je een ander filter, 
dan kan dat uieraard ook gebruikt worden. Laat het gerecht enkele 
uren op laag vuur staan zonder dat het pruttelt. Neem de pan van 
het vuur en zet deze weg om af te koelen. De volgende dag haal je 
het kruidenzakje uit de pan en breng je deze opnieuw aan de kook. 
Laat het gerecht vervolgens nog enkele uren door pruttelen tot 
het goed gaar is. 
 
Zelfgemaakte friet: 
Schil een kilo aardappelen en maak er reepjes (friet) van. Was de 
aardappelen en droog ze goed in een theedoek. Zet de frituurpan 
op 150 graden (frituurvet voor verse friet) en bak de friet voor 
gedurende 8 minuten totdat de randjes goudgeel zijn. Laat de 
friet dan goed afkoelen (het mooist is om ze in de ochtend al 
voor te bakken, zodat je ze ’s avonds af kan bakken). Als je ’s 
avonds de friet wilt eten verwarm de frituur dan tot 180-190 
graden en bak de frieten dan in 3-4 minuten af totdat ze zo bruin 
zijn als je zelf wilt. Heerlijk met wat mayonaise. 
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Yoga in Warns

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

gratis proefles

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

Lessen op dinsdagavond en vrijdagochtend.

yogamettille@gmail.com  06-55885264

 
De leukste zeil- en surfschool  

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

VAN STROE 
Textielbedrukking 

 

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

bedrijfskleding. 
 

belettering visitekaartjes, internetplaats 
computers reparatie en onderhoud 

vanaf maart tot eind juni volop 
tuinplanten 

 

Zaterdags gesloten 
Zondags open 

Hegewei 25 
8584 VK HEMELUM 
tel. 0514-581714 
mobiel: 06-25591739 
info@vanstroe.nl 
www.vanstroe.nl 
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“Kijk	eens	naar	beneden….de	wereld	ligt	aan	je	voeten”	

 
Mijn	naam	is	Ester	van	der	Wal-	de	Boer.	Sinds	2016	ben	ik	
erkend	en	gediplomeerd	medisch	pedicure.		
In	mijn	praktijk	te	Hemelum	is	jong	en	oud	van	harte	
welkom	voor	het	laten	verzorgen	en	behandelen	van	veel	
voorkomende	voet-	en	teennagelproblemen.	
 
Wanneer	breng	je	een	bezoek	aan	de	pedicure?	

• Voor	ontspanning-	en	verzorging	
• Ter	voorkoming	van	voetproblemen	
• Het	behandelen	van	voetproblemen	zoals:	

verdikte nagels,	traumanagels,	nagelreparatie,	
ingroeiende	nagels,	eelt,	likdoorns,	wratten, etc. 	

• Op	doorverwijzing	van	de	huisarts 

 
 

Pedicurepraktijk	Ester	
Hegewei	22,	8584	VJ	Hemelum	
Voor	informatie	en	het	maken	van	een	
afspraak,	belt	u:	06-21686551	
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NIEUWS	UIT	HET	KLOOSTER	
	
Het	 kerkelijk	 leven	
en	 de	 Grote	
Vastentijd		
	
Op	 15	maart	 begint	
dit	 jaar	 in	 alle	
orthodoxe	 kerken	
de	 periode	 van	 de	
Grote	 Vasten.	 Deze	
periode	 duurt	 tot	
aan	 het	 grote	 feest	
van	 de	 Opstanding	
van	Christus	 dat	we	
dit	 jaar	 op	 2	 mei	

met	 Pasen	 vieren.	 We	 zijn	 in	 het	 klooster	 al	
langer	bezig	met	de	vernieuwing	of	 renovatie	
van	 onze	 kloostergebouwen,	 sinds	 mei	
afgelopen	 jaar	 ook	 nog	 het	 Odulphus-huis.	
Uiterlijk	 heeft	 de	 materiele	 renovatie	 niets	
met	 een	 innerlijke	 vernieuwing	 te	 maken.	
Toch	 ligt	 in	de	nu	door	alle	orthodoxe	kerken	
in	 de	 wereld	 gevolgde	 periode	 van	 de	Grote	
Vasten,	 juist	 de	 nadruk	 op	 deze	 innerlijke	
‘’renovatie’’.	 Dat	 gaat	 natuurlijk	 niet	 met	
steigers	en	metselwerk	e.d.	gepaard,	maar	om	
een	 deel	 van	 onze	 dagelijkse	 manier	 van	
denken	en	leven	anders	te	doen,	bijvoorbeeld	
door	 soberder	 te	 eten	 en	 meer	 te	 bidden,	
zonder	 anderen	 daarmee	 lastig	 te	 vallen	 of	
aandacht	 te	 vragen.	 Inkeer	 van	 de	 mens	 tot	
zichzelf	is	een	belangrijke	voorwaarde	voor	de	
(hernieuwde)	 terugkeer	 tot	 God.	 Er	 zijn	
vastenregels	 die	 de	 kerk	 adviseert	 te	 volgen.	
Ieder	naar	zijn	mogelijkheden,	en	zonder	druk	
of	 dwang.	 De	 vasten	 is	 onvolledig	 indien	 wij	
naast	het	 fysieke	vasten	de	geestelijke	vasten	
verwaarlozen.	Inkeer	houdt	niet	in	afkeer	t.o.v.	
de	 wereld	 maar	 juist	 aandacht	 voor	 onze	
naasten	en	 in	een	vergevingsgezinde	houding	
met	elkaar	omgaan	om	in	ieder	de	afglans	van	
God	te	hervinden.	We	beginnen	deze	periode	
dan	 ook	 altijd	 met	 een	 vergevingsdienst,	
waarin	 we	 elkaar	 om	 vergeving	 vragen.	
Afstand	 houden	 zoals	 zo	 vaak	 in	 deze	
coronatijd	 vaak	hebben	 gehoord,	 kan	 in	 deze	
periode	 juist	gezien	worden	als	een	vorm	van	
geestelijk	afstand	nemen	tot	datgene	wat	ons	
te	 ver	 van	 God	 brengt.	 Anders	 dan	 bij	
renovatie	 in	 de	 bouw	 kun	 je	 minder	
gemakkelijk	 je	 eigen	 renovatie	 op	 schema	

krijgen.	 Het	 blijft	 als	 we	 eerlijk	 zijn	 vaak	 een	
zaak	van	‘’vallen-en-weer-opstaan’’.			
	
Odulphus-huis				
Voor	 zover	 mogelijk	 proberen	 we	 het	
Odulphus-huis	 te	 gebruiken	 als	 een	 plaats	
waar	 gelovigen	elkaar	 kunnen	ontmoeten,	na	
diensten,	 bijeenkomsten,	 vergaderingen,	
rondleidingen	 en	 andere	 bijzondere	
gelegenheden.	 Ook	 willen	 ruimte	 bieden	 aan	
orthodoxe	jongeren	–	maar	ook	anderen	-	om	
kort	in	het	klooster	te	verblijven.	En	daarnaast	
deel	 te	 nemen	 aan	 de	 diensten	 en	 een	
programma	 dat	 verdieping	 geeft	 in	 het	
orthodoxe	 geloofsleven.	 Vooral	 de	 aandacht	
voor	 het	 geloofsleven	 in	 onze	 tijd	 is	 wat	 ons	
voor	 ogen	 staat.	We	 hebben	 al	 enkele	 keren	
jongeren	 op	 bezoek	 gehad	 en	 zien	 dat	 de	
belangstelling	 groeit.	 Omdat	 het	 Odulphus-
huis	 nog	 niet	 helemaal	 geschikt	 is	 voor	 deze	
functie,	zullen	we	in	de	komende	jaren	steeds	
weer	 iets	 aan	 het	 gebouw	 verbeteren.	 Soms	
zijn	er	kleine	tegenslagen,	zoals	de	lekkage	op	
de	 eerste	 verdieping	 in	 de	 recente	
vorstperiode	 (inmiddels	 weer	 verholpen).	
Eerder	schreven	we	hier	ook	al	over	de	aanpak	
van	 de	 verouderde	 afwateringsbuizen.	Ook	 is	
inmiddels	 het	 fundament	 gestabiliseerd	 en	
een	 begin	 gemaakt	 met	 het	 verbeteren	 of	
vernieuwen	van	de	elektrische	 installatie.	We	
hopen	 in	het	voorjaar	 iets	aan	de	voortuin	 te	
doen,	waaronder	het	begin	van	het	pad	door	
onze	kloosterhof	(de	omliggende	tuin).	God	zij	
dank	 hebben	 we	 hulp	 van	 velen	 mogen	
ontvangen,	 zowel	 uit	 onze	 parochies	 als	
daarbuiten.		
	
Voortgang	van	kerkelijk	leven																
	We	 trachten	 in	 deze	 periode	 van	 bijzondere	
maatregelen	 i.v.m.	 de	 pandemie,	 binnen	 de	
grenzen	 van	 de	 mogelijkheden,	 diensten	 te	
houden	 met	 minimaal	 bezoek	 en	 veilige	
afstand.	 God	 zij	 dank	 is	 dat	 tot	 dusverre	
mogelijk	 gebleken.	Het	 ziet	 er	naar	uit	 dat	 er	
verlichting	 van	 de	 maatregelen	 gaat	 komen.	
Het	 gebied	 waarvoor	 het	 klooster	 als	
geestelijk	 middelpunt	 fungeert	 ligt	 verspreid	
over	 een	 gebied	 vanaf	 Alkmaar,	 Leeuwarden	
tot	aan	Zwolle.		Onze	parochie	in	Leeuwarden	
heeft	 sinds	 december	 helaas	 het	 zonder	
diensten	 moeten	 stellen.	 Onze	 orthodoxe	
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gemeenschap	 in	 Zwolle	 daarentegen	 houdt	
haar	 diensten	 in	 een	 relatief	 grote	 kapel,	
waardoor	 daar	 ononderbroken	 diensten	 zijn	
voortgezet.	 	 Parochianen	 onderhouden	
onderling	 contact	 of	 telefonisch.	 In	 email	
berichten	 	 en	 kaartjes	 wordt	 aandacht	
gegeven	 aan	 degenen	 die	 niet	 naar	 de	
diensten	 kunnen	 komen.	 Uiteindelijk	 is	 Gods	
genade	groter	dan	wij	ons	kunnen	voorstellen.	
Natuurlijk	 zullen	 we	 elkaar	 ondersteunen,	
maar	 zonder	 besef	 van	 Gods	 Alvoorzienende	
barmhartigheid	 is	 geen	 menselijk	 handelen	
bestand.	

Freonlike	 groetnis,	 fader	 Jewsewy,	 fader	
Onufry	en	alle	parochianen	
Kloosterdiensten:	Dagelijkse	 diensten	 6.30	 u.	
en	 17.00	 u.	 (meestal	 niet	 op	
zaterdagavond/zondagochtend).	 	 Elke	
donderdagavond	 na	 dagelijkse	 Vesper	 om	
18.00	u.	Akathist	ter	ere	van	Christus	en	de	H.	
Nicolaas.																																																																										
Voor	 meer	 informatie		
www.kloosterhemelum.nl	 	 of	 mail	 naar	
info@kloosterhemelum.nl	
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VERANDA’S • TUINKAMERS • SCHUTTINGEN

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

Uitgebreid assortiment 

veranda’s, tuinkamers 
en schuttingen.

www.willemwierda.nl

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

 
* Enkelglas /  I solati eglas 

* Binnen/buiten   schi lderwerk 
*  Wandafwerking 

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

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

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

 Onderhoud, reparatie en schadeherstel 
 van alle automerken

 APK keuring

 Banden, trekhaken en accesoires

 AircoCheck, VakantieCheck, WinterCheck

 Garantie, Vakgarage Autoverzekering, 
 vervangend vervoer

VAKGARAGE
SCHILSTRA

SCHILSTRA

in Hemelum:

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

WWW.VAKGARAGESCHILSTRA.NL

Diabetes, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, 

ondergewicht. Ouderen, volwassen en kinderen. De diëtist 

van Dieetstyle begeleidt u naar een passende leefstijl binnen 

uw mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op onze website 

www.dieetstyle.nl.

Wat is uw (Di)eetstyle?

Dieetstyle

Annieke Boersma, diëtist

Bakhuizen, Koudum, Workum en Sneek (Antonius Ziekenhuis)

annieke@dieetstyle.nl

06 837 08 967
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In	de	Praktijk	voor	Fysiotherapie	Zuidwest	kunt	u	
terecht	voor:	
• Algemene	

Fysiotherapie	
• Cesar	therapie	
• Zwangerfit	

• Manuele	therapie	 • Oedeemtherapie	
• Kinderfysiotherapie	 • Bekkentherapie	
• Dry	Needling	 • Echografie	
• Medische	training	
• Sportspreekuur	

• Beweegprogramma	
(overgewicht,COPD
,DM,	oncologie	

	 • Register	podologie	
Wij zijn aangesloten bij ClaudicatioNet,  ParkinsonNet,   
COPD netwerk, Schoudernetwerk,  
Oncologie Netwerk en KBSF-jeugd 

	
Locatie Koudum:  Locatie Workum 
Wjukslach 11   Sportcentrum ZWF 
8723 GC Koudum  Hoekseize 22 
    8711 HR WORKUM 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: 
www.fysiotherapiezuidwest.nl, bellen naar de 
praktijk of mailen naar: 
info@fysiotherapiezuidwest.nl 
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De Jager HemelumDe Jager Hemelum
www.voerenstrooisel.nlwww.dejagerhemelum.nl

Diverse soorten kattenvoer
Brokken, versvlees en blikvoer

Bijvoorbeeld: 
Lara adult kip/kalkoen 2 kg €7,35

Lara adult Lam 2 kg €7,50

Diverse soorten krokante en geperste hondenbrok
Brokken, versvlees en blikvoer

Altijd voordelig geprijsd! Cavom Compleet 20 kg €44.95 €39.95

Diverse soorten kippenvoer (ook biologisch!)
Gemengd graan, legmeel en legkorrel

Bijvoorbeeld: 
Kasper Faunafood gemengd graan 20 kg €11,35

Kasper Faunafood legkorrel 20kg €11,95
Smulmix met rivierkreeftjes 3 kg €6,90

Regenit Zout voor de waterontharder
Altijd voordelig geprijsd!

25 kg €12,95 €8.50

De Klaster 1a | 8584 VA Hemelum | 0514 - 58 1716 | info@dejagerhemelum.nl - Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.30 uur,  zaterdag  9.00 t/m 16.00 uur.
Lunchpauze: 12.00 t/m 13.30 uur -> Shop online op www.voerenstrooisel.nl & www.dehynstefreon.nl

 
 

 


