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Nr. 03 jaargang 2021 

Doarpskrante fan Himmelum 
 

Achter de voordeur 
Hegewei	nummer	15.	
Deze	voormalige	
winkel	stond	eerst	aan	
de	Buorren	en	is	steen	
voor	steen	herbouwd.			
	
Blz.	11	
 

Uitgelicht 
In	Hemelum	wordt	de	
allereerste	cider	van	
Friese	bodem	
gemaakt.	Een	gesprek	
met	Yde	Yntema.		
	
Blz.	14	
 

Duurzaam 
Hemelum 
Milieu	en	klimaat	
staan	vol	in	de	
aandacht.	Wat	kunnen	
we	zelf	in	en	om	ons	
huis	doen?	
Blz.	22	
 

Een ander ommetje 
Hemelummers	
wandelen	heel	wat	af.	
In	de	nieuwe	rubriek	
kun	je	jouw	favoriete	
‘ommetje’	delen.		
	
Blz.	24	
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Van	de	redactie	
	
De	redactie	heeft	dit	keer	weer	erg	haar	best	gedaan	om	een	
goed	gevulde	Muddejeyer	samen	te	stellen.	En	wij	kunnen	
zeggen	dat	het	aardig	gelukt	is	;-).		
	
Bij	de	redactie	van	De	Muddejeyer	vinden	we	het	nog	altijd	heel	
fijn	om	de	krant	op	papier	te	zien.	We	maken	de	krant	niet	
alleen,	samen	met	u	als	dorpsbewoners,	we	nieten	en	bezorgen	
hem	ook.	Dat	doen	we	met	alle	liefde.	Het	hoort	een	beetje	bij	
het	‘krantje	maken’.		
	
Maar	wellicht	bent	u	al	helemaal	‘digital	only’.	Vanwege	het	
milieu,	of	het	leesgemak.	En	krijgt	u	eigenlijk	het	liefst	helemaal	
geen	papieren	krant	meer.	Ook	geen	papieren	Muddejeyer…			
Als	redactie	van	de	dorpskrant	willen	we	daarop	inspelen.		
	
Dus	als	u	onze	dorpskrant	liever	alleen	digitaal	wilt,	dan	kan	dat	
ook.	Laat	het	ons	weten	via	muddejeyer@hotmail.com.	Als	u	uw	
naam	en	e-mailadres	doorgeeft,	komt	u	op	een	speciale	
verzendlijst	voor	abonnementen	die	‘alleen	digitaal’	zijn.		
Een	digitaal	abonnement	op	de	Muddejeyer	kost	net	als	de	
papieren	versie	6	euro	per	jaar.	Want	zoveel	scheelt	het	nu	ook	
weer	niet	in	het	werk	en	de	kosten.	U	krijgt	de	digitale	krant	wel	
extra	snel…	
	
De	redactie	van	De	Muddejeyer	
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Hemelummers	voor	Hemelum	
Het	valt	ons	als	bestuur	van	Dorpsbelang	op	dat	er	weinig	respons	
komt	op	de	stukjes	die	wij	schrijven	in	de	Muddejeyer.	Misschien	
speelt	de	Covid-19	epidemie	daarbij	een	rol,	maar	dat	kan	toch	niet	
de	belangrijkste	reden	zijn?	Wij	willen	ons	vrijwilligerswerk	graag	
goed	doen,	maar	dat	kan	niet	zonder	onze	leden.	Wij	hebben	jullie	
ideeën	en	inbreng	hard	nodig.	We	bespreken	dit	soms	met	
dorpsgenoten	en	zo	vroegen	twee	enthousiaste	Hemelummers	of	we	
niet	eens	moesten	nadenken	over	straatvertegenwoordigers.	Nou,	
dat	vinden	wij	een	uitstekend	plan.	Want	als	bijvoorbeeld	de	Hegewei	
opnieuw	ingericht	moet	worden	is	het	wel	handig	als	bewoners	het	

daar	over	hebben.	En	zo	zijn	er	per	straat	altijd	wel	zaken	die	spelen.	Daarom	doen	wij	deze	keer	
een	OPROEP	aan	Hemelummers	om	er	te	zijn	voor	jouw	straat	in	Hemelum.	Meld	je	aan	als	
straatvertegenwoordiger!	Stuur	een	e-mail	naar	info@hemelum.nl	dan	nemen	wij	contact	met	je	
op	om	hier	eens	over	te	praten.				
	
De	Morra	en	het	strandje	3	
Eind	juli	plaatsten	we	een	berichtje	op	onze	Facebookpagina	en	website	over	de	inrichting	van	het	
strandje.	We	vroegen	daarin	om	enthousiaste	mensen	die	frisse	ideeën	hebben	over	een	
aangepaste/nieuwe	inrichting	van	ons	strandje	aan	De	Morra.	Gelukkig	heeft	een	aantal	
betrokken	Hemelummers	zich	gemeld	en	Dorpsbelang	brengt	ze	graag	bij	elkaar.	Er	is	misschien	
geld	beschikbaar	bij	het	Iepen	Mienskip	Fûns	en	het	RABO-bank	fonds	Sûdwest.		
Als	het	goed	is,	neemt	de	Provinsje	Fryslân	binnenkort	contact	met	ons	op	over	onze	wensen	
passen	ze	dat	in	het	ontwerp	van	de	natuurplannen.	De	ontwerptekeningen	van	de	Provinsje	
worden	eerst	besproken	met	eigenaar/beheerder	It	Fryske	Gea.	
	
	
John	Lorist,	Oane	Risselada,	Sierd	Stellingwerf,	Huib	Volker	
	 	
Contact	voor	e-mail:	
info@hemelum.nl	
	
Secretariaat:	
Huib	Volker	
De	Maren	23	
8584	VP	Hemelum	
	
	
	
	
	

	



 
 

4	

	

	
Beste	Hemelummers,	
Eindelijk	 kunnen	 we	 met	 een	 positief	 gemoed	
kijken	 naar	 het	 winterseizoen.	 We	 hopen	 dan	
ook	 dat	 de	 volgende	 persconferentie	 er	 voor	
zorgt	 dat	 we	 elkaar	 (nog	 steeds)	 kunnen	
ontmoeten	 in	 ons	 dorpshuis	 de	 Begine.	 Als	
Bestuur	 is	 het	 lastig	 om	 een	 dorpshuis	 te	
besturen	 tijdens	Corona.	 Toen	we	allemaal	 fris	
begonnen	 aan	 het	 avontuur,	 hadden	 we	 niet	
gedacht	dat	we	alleen	maar	activiteiten	zouden	
afgelasten	en	bezig	zouden	zijn	met	bezuinigen,	
besparen	en	repareren.	Gelukkig	gloort	er	 licht	
aan	 de	 horizon	 en	 hopen	 we	 op	 een	 gezellige	
winter!	
	
Activiteitenkalender		
Binnen	nu	en	enkele	weken	valt	er	een	kersverse	
activiteitenkalender	 op	 de	 deurmat	 (of	 in	 de	
brievenbus).	 Veel	 evenementen	 zoals	 de	
Kinderdisco,	 de	 Doarpshap,	 het	 Handwerkcafé,	
het	 klaverjassen	 hebben	 wederom	 een	 plekje	
gekregen	 op	 de	 agenda.	 Sommige	 activiteiten	
kunt	 u	 ook	 goed	 onthouden	 door	 een	 handig	
ezelsbruggetje.	 Zo	 is	 het	 koffiedrinken,	 het	
“Bakje	Begine”	 in	de	ochtend	op	 iedere	 tweede	
dinsdag	van	de	maand,	dit	start	al	in	september.	
Ook	het	“Iten	in	de	Begine”	start	weer	in	oktober	
op	bijna	iedere	derde	dinsdag	van	maand.	
	
Doarps-bbq	
De	eerste	evenementen	staan	voor	de	deur.	We	
starten	dit	seizoen	met	een	gezellige	Dorps-bbq.	
Binnenkort	 ontvangt	 u	 een	 uitnodiging	 voor	 de	
bbq,	 we	 bezorgen	 deze	 in	 Hemelum	 huis	 aan	
huis.	 U	 kunt	 de	 flyer	met	 het	 inschrijfformulier	
tevens	vinden	bij	De	Jager	aan	de	Klaster	1a	(de	
dierenwinkel	tegenover	de	kerk).		
	
U	 kunt	 het	 formulier	 inleveren	 bij	 Nathalie	
Wijbenga	aan	de	Sijbren	Sijtsmastrjitte	2.		

De	bbq	 is	 ruim	op	gezet	zodat	er	 ruimte	 is	voor	
iedereen.	 Tijdens	 de	 bbq	 kunt	 u	 genieten	 van	
(live)muziek	 en	 presenteren	 we	 onze	
activiteitenkalender	voor	2021-2022.	
	
Nieuw:	Kaatje	&Mup	pop-up	knutselcafé	
Misschien	 is	 het	 u	 al	 opgevallen:	 We	 hebben	
recentelijk	 een	 nieuw	 evenement	 gelanceerd	 in	
de	Begine.	Het	Kaatje	&	Mup	Pop-up	knutselcafé	
is	 in	 juni	 al	 druk	 bezocht!	 Carolien	 is	 de	
initiatiefneemster	 van	 het	 knutselcafé.	 Zij	 heeft	
jarenlang	 een	 knutselcafé	 op	 Terschelling	
gerund.	Nu	woont	 ze	 sinds	kort	 in	Hemelum	en	
organiseert	 ze	 deze	 winter	 iedere	 maand	 een	
gezellige	 en	 creatieve	 knutselmiddag	 voor	 jong	
en	 oud.	 Het	 eerste	 knutselcafé	 wordt	 tegelijk	
met	 de	 Doarpshap	 georganiseerd	 op	 4	
september.	 Voor	 extra	 informatie	 over	 het	
knutselcafé	 kunt	 u	 terecht	 bij	 onze	 beheerster,	
de	 data	 voor	 het	 Kaatje	 &	 Mup	 Pop-up	
knutselcafé	 worden	 bekend	 gemaakt	 op	 de	
activiteitenkalender.	
	
Vrijwilligers	
Een	 dorpshuis	 kan	 niet	 zonder	 vrijwilligers.	
Daarom	 hebben	 we	 verschillende	 Whatsapp-	
groepen	in	het	leven	geroepen.	Iedere	app	heeft	
een	ander	thema	zoals	klusjes	in	en	rondom	het	
dorpshuis	 of	 bijvoorbeeld	 de	 bar	 en	
keukendienst.	 In	 iedere	 app	 staan	 vrijwilligers	
die	 de	 handen	 uit	 de	 mouwen	 willen	 steken.	
Helaas	 blijkt	 het	 behoorlijk	 lastig	 om	 de	 juiste	
vrijwilliger	te	vinden	voor	de	klus.	Komt	dit	door	
een	te	kort	aan	vrijwilligers?	Of	is	iedereen	zelfs	
tijdens	 corona	 zeer	 druk?	 Wij	 weten	 het	 niet.	
Wel	 weten	 we	 dat	 het	 dorpshuis	 een	
verbindende	functie	heeft	en	dat	vrijwilligers	erg	
belangrijk	 zijn	 om	 het	 dorpshuis	 draaiende	 te	
houden.	 Samen	 in	 het	 dorpshuis	 helpen	 tijdens	
activiteiten	 is	 ook	 erg	 gezellig!	 Het	 is	 een	
uitgelezen	 kans	 om	 nieuwe	 mensen	 te	
ontmoeten	 en	 meer	 te	 ontdekken	 over	 het	
dorpsleven,	Hemelum,	en	de	omgeving.	Heeft	u	
tips	voor	ons,	wilt	u	zich	als	vrijwilliger	opgeven	
of	 heeft	 u	 geen	 whatsapp?	 	 Neem	 dan	 even	
contact	op	met	Nathalie	onze	beheerster	via		
06-	48627537	
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NIEUWS	UIT	HEMELUM	
Hierbij	een	berichtje	van	Hester,	Marco	en	Merle,	oud-bewoners	van	
't	Fort	6.	
Aangezien	wij	in	de	zomervakantie	verhuisd	zijn	en	dit	vrij	vlot	ging	
vonden	we	het	prettig	iets	van	ons	te	laten	horen.	
	
Wij	hebben	4	jaar	met	veel	dankbaarheid	en	plezier	in	Hemelum	
mogen	wonen.	We	hebben	genoten	van	het	buitenleven,	de	rust	en	
de	hartelijke,	oprechte	ontvangst	in	het	dorp,	de	fantastisch	goede	
school	en	verdere	omgeving.	Het	was	prachtig	en	heel	bijzonder,	dit	
hadden	we	nooit	willen	missen.	Soms	kom	je	op	een	moment	in	het	
leven	dat	je	een	bepaalde	keuze	moet	maken	om	de	juiste	weg	te	
kunnen	blijven	bewandelen,	zo	moesten	wij	dat	helaas	ook.	Maar	vier	
jaar	op	die	plek	mogen	wonen,	dat	gaat	nooit	meer	uit	je	hart.	
Gelukkig	maar...	We	zijn	blij	verrast	met	Michiel	en	Goska	als	hele	
vriendelijke	en	welwillende	nieuwe	bewoners.	Het	voelt	goed	om	
deze	dierbare	plek	aan	hen	over	te	dragen	en	wensen	hen	alle	geluk	in	
Hemelum.	
	
Inmiddels	wonen	wij	met	onze	dochter	Merle	van	8	in	een	
kindvriendelijk	hofje	met	speelplein	voor	de	deur,	een	groene	woonwijk	aan	de	rand	van	Lelystad.	
Uiteraard	een	grote	verandering.	Gelukkig	zijn	we	ook	hier	vriendelijk	ontvangen	door	buurtgenoten	en	
zien	we	een	ontspannen	meisje	in	huis.	Marco	zijn	kite-	en	supboard	zijn	groter	dan	zijn	grasveld	dus	hij	
zal	in	zijn	vrije	tijd	weer	vaker	op	het	water	zijn.	Hester	heeft	gelijk	na	de	verhuizing	een	flink	stuk	
gemeenteplantsoen	in	adoptie	genomen	en	is	daardoor	druk	met	onkruid	verwijderen	in	de	wijk.	
Bijkomend	voordeel	is	dat	zij	gelijk	alle	buurtbewoners	goed	leert	kennen.	Merle	zit	net	als	in	Hemelum	
nog	het	liefst	hele	dagen	binnen	te	tekenen,	maar	wanneer	zij	de	op	het	zuiden	gelegen	voordeur	opent	
zijn	er	altijd	wandelaars	en	spelende	kinderen	direct	om	haar	heen.	Ook	is	de	auto	de	deur	uit	en	fietsen	
we	dagelijks	met	haar	door	de	wijk	en	de	stad.	We	denken	waardevolle	levenslessen	wederom...	of	zoals	
men	in	Friesland	zei:	"Hier	laat	je	iets	en	daar	vind	je	iets".		
	
Beste	Hemelummers,	en	iedereeen	die	zich	aangesproken	voelt,	hartelijk	dank	voor	alles!	We	missen	
jullie.		
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WELKOM	IN	HEMELUM	
	 Even	voorstellen:		
	
Nicolaaswei	23	
	
Beste	dorpsgenoten,	
	
Op	15	januari	2021	hebben	wij	ons	huis	
in	Stadskanaal,	waar	we	iets	meer	dan	
40	jaar	hebben	gewoond,	verkocht	en	
op	22	januari	2021	hebben	wij	het	huis	
aan	de	Nicolaaswei	23	gekocht	en	na	
de	nodige	aanpassingen/verbouwingen	
eind	mei	betrokken	met	onze	twee	
katten.	Wie	zijn	wij?	

	
Ik	ben	Iek	Siegersma-Nortier,	geboren	in	Amsterdam	en	opgeleid	tot	sociaal-cultureel	werkster	en	in	die	
hoedanigheid	ook	een	5-tal	jaren	werkzaam	geweest	in	Utrecht,	Kanaleneiland,	toen	nog	een	blanke	oase.	
Daarna	ben	ik	mijn	man	gevolgd	en	heb	vaak	hand-	en	spandiensten	verricht	bij	zijn	werkzaamheden.	
	

De	andere	ik	is	Yede	Siegersma,	geboren	in	Easterein,	een	dorpje	in	de	Greidhoek,	waarmee	ik	nog	steeds	
een	zekere	verwantschap	voel	omdat	ik	daar	een	deel	van	mijn	jeugd	heb	doorgebracht.	In	maart	1975	
ben	ik	afgestudeerd	aan	de	Faculteit	der	Diergeneeskunde	van	de	Rijksuniversiteit	Utrecht.	Vrijwel	
meteen	daarna	vertrokken	naar	Tunesië	voor	de	veterinaire	begeleiding	van	een	groot	exportportproject	
met	een	vleugje	ontwikkelingssamenwerking	voor	een	periode	van	drie	jaar.	Na	terugkeer	in	Nederland	
heb	ik	verscheidene	waarnemingen	en	assistentschappen	vervuld,	waaronder	ruim	anderhalf	jaar	in	
Lekkerkerk,	tot	we	in	1980	een	landbouwhuisdierenpraktijk	in	Stadskanaal	konden	overnemen.	Deze	
praktijk	is	later	uitgebouwd	tot	een	mooie	gemengde	(landbouwhuisdieren	en	gezelschapsdieren)	
meermanspraktijk.	Toen	zich	in	2014	een	geschikte	overnamekandidaat	meldde	(ik	was	inmiddels	bijna	
67),	heb	ik	aan	haar	de	praktijk	overgedaan	en	tot	op	heden	moet	ik,	tot	mijn	grote	vreugde	en	
tevredenheid,	zeggen	dat	ze	het	heel	goed	doet/doen.	

Onze	jeugd	hebben	we	doorgebracht	in	Dokkum,	o.a.	Lyceum	Oostergo,	waar	we	elkaar	ook	hebben	leren	
kennen.	We	hebben	3	kinderen,	twee	meisjes	en	één	jongen,	inmiddels	allen	volwassen,	verspreid	over	
het	land	wonend	(Doetinchem,	neuroloog,	Amsterdam,	apotheker	en	Haren,	internist)	waar	we	
regelmatig	oppassen	op	onze	kleinkinderen,	9	in	totaal.	We	hopen	nog	lang	van	ons	huis	hier	en	de	mooie	
omgeving,	bossen	en	meren,	te	kunnen	genieten.		

Onze	hobby's	zijn	onder	andere	zeilen,	ieder	jaar	een	week	op	de	Middellandse	Zee,	(we	wachten	nog	op	
een	ligplaats	in	de	jachthaven	hier)	en	bridgen	(amateurniveau,	het	zou	leuk	zijn	hier	in	het	dorp	
bridgepartners	te	vinden).		

Groet	aan	alle	dorpsgenoten,	Yede	en	Iek	
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JEUGDHONK	JUVENTA	
Na	vele	jaren	de	jeugd	te	hebben	vermaakt	op	
de	vrijdagavonden	en	dat	met	veel	plezier	te	
hebben	gedaan	is	de	tijd	gekomen	om	het	
stokje	over	te	geven.	
	
Hierbij	laten	we	weten	dat	Marije	van	der	
Werf	al	12	ouders	bereid	heeft	gevonden	om	
het	Jeugdhonk	te	behouden.	Misschien	zijn	er	
mensen	in	Hemelum	die	geen	kinderen	op	
school	hebben	maar	het	toch	leuk	vinden	om	
de	kinderen	een	leuke	creatieve	vrijdagavond	
te	bezorgen.	Dan	mag	u/jij	contact	met	Marije	
van	der	Werf	opnemen	mailadres	marije-
vander-werf@hotmail.com		
De	avonden	zijn	van	september	tot	met	juni.	
Het	kunnen	creatieve,sportieve	avonden	zijn.	
Wij	hopen	dat	het	Jeugdhonk	Juventa	toch	
mag	blijven	bestaan.		
	
Wij	Wilma	Bult,	Pietie	van	der	Zee,	Annieke	
Boersma,	Gretha	van	der	Wal	wensen	de	
nieuwe	leiding	heel	veel	plezier	en	een	hoop	
gezelligheid	toe. 
	
	
Extra	hulp	gevraagd	in	de	schoolmoestuin	
van	de	Kloostertuin	
	
Iedere	woensdag,	als	het	weer	het	ook	maar	
enigszins	toelaat,	gaan	een	paar	ouders	met	
een	groepje	kinderen	naar	de	moestuin	in	de	
Kloostertuin.	Iedere	keer	gaan	er	andere	
kinderen	mee	om	zo	ook	even	met	hun	neus	
buiten	de	boeken	te	genieten	en	te	leren	van	
wat	de	tuin	ons	te	bieden	heeft.		
	
De	moestuin	heeft	behoorlijke	afmetingen,	
die	we	uiteraard	niet	met	een	uurtje	per	week	
bij	kunnen	houden.	Daarom	zijn	we	op	zoek	
naar	een	moestuinliefhebber,	die	zijn	kennis	
en	kunde	zou	kunnen	overdragen	aan	de	
kinderen	(en	ook	aan	de	helpende	ouders…).	
Iemand	die	ons	zou	kunnen	begeleiden	in	het	
opzetten	van	een	tuin,	die	niet	super	netjes	

hoeft	te	zijn,	(het	is	een	tuin	voor	kinderen),	
maar	waar	we	wel	met	regelmaat	uit	kunnen	
oogsten	en	die	qua	onderhoud	behapbaar	
blijft.		
	
Wie	oh	wie,	zou	daar	tijd	en	zin	in	hebben.	
Nog	belangrijk	om	te	zeggen	dat	we	van	
niemand	verwachten	om	er	iedere	week	bij	te	
zijn,	af	en	toe	hulp	zou	al	heel	fijn	zijn.		
We	zijn	iedere	
woensdag	van	
13:15	tot	14:15	
op	de	tuin.		
	
Hartelijke	groet,	
het	school	
moestuin	team	
van	Hemelum.	
	
	
	

4e	editie	Garage	
Rommelmarktroute	
Hemelum	2022	
De	4e	editie	van	de	Garage	
Rommelmarktroute	Hemelum	gaan	we	
houden	in	april/mei	2022.	We	laten	begin	
2022	weer	van	ons	horen.	Verzamel	alvast	
spulletjes,	zodat	we	tijdens	de	4e	editie	in	
2022	flink	uit	kunnen	pakken.	
	
Namens	de	organisatie	van	de	Garage	
Rommelmarktroute	Hemelum	
Nathalie	&	Bodina	
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BOKKE	WALTER	EN	AGE	
	
ús	jongens,	ús	broers,	al	
mear	as	in	jier	sûnder	jim	
	
wy	wolle	elts	tanksizze	foar	
de	soarch	en	leafde	
wer	mei	jimme	om	ús	
tochten	en	tinke.		
It	die	en	docht	ús	goed.		
	
fam.	Lanting							fam.	de	Vries	
	
Hemelum,	september	2021	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
Foar	altyd	út	ús	fermidden,	nea	út	ús	hert	

 
It	is	foar	ús	ûnmooglik	om	eltsenien	persoanlik	te	betankjen	foar	it	meilibjen	tiidens	it	siikwêzen	
en	nei	it	ferstjerren	fan	ús	leave	heit,	pake	en	oerpake	
 

Feike	Valk	
 
It	is	dreech	dat	wy	him	al	sa	fluch	nei	ús	mem,	beppe	en	oerbeppe	moatte	misse,	mar	jimme	
waarme	belangstelling	hat	ús	tige	goed	dien.	
		
Sietske	&	Hindrik		
					Douwe	&	Janna		
					Hindrik	Jelle,	Grytsje	Silke	&	Marrit	Tjitske		
					Femke	&	Pieter		
					Rixt	Sietske		
					Feike	&	Jantina		
				Jelle		
 
Himmelum,	augustus	2021	
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•

Annet (16) en Eline (11),  
2 konijnen en 5 kippen. 
. 

•

Ze kwamen uit Ermelo en 
zochten al heel lang een huis 
met hobbyschuur in de Friese 
zuidwesthoek. 
 

•

Dochters Annet en Eline gaan 
naar school.  

 
•

 

… is de tafel in de keuken met 
uitzicht op de tuin. 

 

Johan heeft twee ‘gouden handjes’. Hij 

heeft het huis aan de Hegewei van 

onder tot boven verbouwd, en hij 

sleutelt graag aan alles wat een motor 

heeft. Dorien is de creatieveling, die 

bedenkt hoe het moet worden…en ze 

is ook gek van gemotoriseerd spul. 

Dus dat vult elkaar aardig aan. Verder 

genieten ze erg van het leven, of het 

nu buiten is bij de vuurkorf, op het 

water met een bootje, of aan de grote 

keukentafel waar ze eigenlijk bijna 

altijd zitten. Wacht niet met genieten 

tot later, want later kan eerder zijn dan 

je denkt, citeert Johan een uitspraak 

die hij onlangs voorbij zag komen. 

Positief in het leven staan, een beetje 

gek doen, rust in het hoofd en veel 

samen zijn op dit gouden plekje, dat is 

het recept voor een gelukkig leven van 

Dorien. Gelukkig is de verbouwing 

inmiddels  - na 24 jaar samen klussen 

- af.   

In 1912 is het pand gebouwd naast de 

kerk aan de Buorren. Steen voor 

steen is het huis vervolgens naar de 

Hegewei gegaan. Het is het 

voormalige winkel-woonpand van 

Albada, en daarvoor zat Walstra de 

fietsenmaker erin. Een pand met 

geschiedenis dus. Op zolder staat nog 

een doos met oude kranten, zoals een 

Friesch Dagblad uit 1894. Johan: “We 

vroegen een makelaar ons te 

waarschuwen als er een klushuis te 

koop kwam in de zuidwesthoek. Er 

heeft niet eens een bord gestaan.“ 

Dorien: “Johan vond deze omgeving 

erg mooi. Hij ging als kind op vakantie 

bij een boer in Molkwerum. Die vond 

het heel leuk dat we deze kant op 

kwamen.’’Als allerlaatste is de tuin 

‘opgeknapt’, na de aanleg van de 

Kloostertuin. Een verhoogde 

moestuin, een trampoline, een 

overkapping, weinig inkijk, wat wil je 

nog meer…. 
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Zondagschool Hemelum  
 

* Verhaal * Knutselen * Spel *  Muziek * Gezelligheid * 
 

Kom jij ook? 

 

 

 
 
 
 
 

Zondag 12 september 
Zondag 26 september 

Zondag 10 oktober 
 

Tijdstip: 09:30 – 10:30 uur 
Locatie: dorpshuis De Begine, Buorren 27 Hemelum 
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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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In	Hemelum	wordt	de	allereerste	cider	van	Friese	
bodem	gemaakt:	Aprillis.	De	flesjes	met	het	vrolijke	
appelbloesemetiket	zijn	sinds	kort	ook	in	de	buurt	te	
koop.	Een	gesprekje	met	eigenaar	Yde	Yntema	(51)	van	
de	Hâld	Moed	Cidery.		
 
Yde,	eerst	even	iets	over	jou,	als	geboren	en	getogen	Hemelummer.	Je	woont	in	Engeland	en	bent	
af	en	toe	in	Hemelum.	Hoe	ben	je	in	Engeland	terecht	gekomen?		
“Na	mijn	studie	aan	de	hogere	landbouwschool	kon	ik	naar	Engeland	om	een	master	te	halen.	Dat	
duurde	dan	1	jaar	in	plaats	van	de	2	jaar	die	stonden	voor	een	master	aan	de	landbouwuniversiteit	
van	Wageningen.	Het	leek	me	wel	leuk	om	een	jaar	naar	het	buitenland	te	gaan,	dus	zo	is	het	
gekomen.	In	Engeland	heb	ik	mijn	vrouw	ontmoet.	Zij	is	Frans.	Zij	sprak	geen	Nederlands	en	ik	geen	
Frans.	Maar	we	spraken	wel	beiden	Engels.	Zo	zijn	we	samen	in	St.	Albans,	boven	Londen,	terecht	
gekomen.	We	hebben	2	kinderen,	een	van	18	en	een	van	15.	Ik	werk	als	data-analist,	eerst	in	de	
auto-industrie,	en	nu	voor	British	Telecom.	Door	de	Brexit	en	de	coronacrisis	zijn	we	toch	aan	het	
denken	om	terug	te	gaan.	Nog	een	jaar	of	3,	denk	ik,	en	dan	wonen	we	in	Friesland.”					
	
Je	hebt	in	2015	een	appelboomgaard	met	650	speciale	appelbomen	voor	cider	aangelegd.	Hoe	
kwam	dat	zo?	
“We	zaten	op	een	avond	op	Schiphol	te	wachten	op	het	vliegtuig	naar	Luton,	en	toen	vroeg	mijn	
vrouw	wat	mijn	dromen	nog	waren.	Mijn	ouders	hadden	vroeger	een	abonnement	op	de	Elsevier,	en	
daarin	had	een	wijnrecensent	eens	gezegd	dat	hij	appelcider	veel	geschikter	vond	voor	Nederlandse	
bodem	dan	wijn.	In	Engeland	wordt	heel	veel	cider	gedronken,	ik	denk	wel	het	meeste	van	de	hele	
wereld.	Dus	het	idee	om	zelf	cider	te	maken,	zat	al	een	tijdje	in	mijn	hoofd.	Dat	kwam	er	op	die	
avond	op	Schiphol	uit.	Het	zou	toch	wel	leuk	zijn	om	thuis	appelbomen	te	planten,	zei	ik.	Ik	zeg	nog	
steeds	‘thús’	als	ik	het	over	Hemelum	heb,	wat	mijn	vrouw	niet	zo	leuk	vindt.	Maar	ze	zei	meteen:	
dan	gaan	we	dat	doen.	Mijn	vader	had	nog	een	veldje	liggen	van	1,5	hectare.	Het	jaar	erop	hebben	
we	de	bomen	geplant.	Zes	jaar	later	was	de	eerste	cider	er.		
	

“Aprillis, cider 
van Friese bodem 
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Is	het	moeilijk	om	zo	ver	van	je	appelboompjes	af	te	wonen?	Heb	je	je	de	afgelopen	jaren	vaak	
zorgen	gemaakt?		
”Moeilijk	is	het	niet.	Alles	gaat	heel	gemakkelijk	tegenwoordig	met	de	computer.	Ik	heb	sensoren	in	
de	vaten	zitten.	Die	vaten	staan	in	Hemelum,	en	de	gegevens	komen	hier	automatisch	in	Engeland	op	
mijn	dashboard	binnen.	Ik	kan	dus	alles	volgen.	Af	en	toe	ga	ik	naar	Hemelum.	Bijvoorbeeld	om	te	
maaien	in	mei	of	te	oogsten	eind	oktober.	Het	is	een	heel	mooi	stukje	natuur,	de	boomgaard.	Ik	spuit	
niet.	Er	spelen	hazen,	er	is	een	dassenburcht,	je	ziet	vogels	en	reeën.	De	paardenbloemen	bloeien	
heel	mooi	in	het	voorjaar.	Ik	heb	speciaal	een	stammetje	gekozen	waarbij	je	het	gras	heel	hoog	kunt	
laten	groeien.	Dus	het	onderhoud	valt	mee.	Ik	heb	me	in	de	beginjaren	een	keer	zorgen	gemaakt	
door	het	droge,	hete	weer.	Toen	heeft	Meindert	de	Vries	een	paar	miljoen	liter	water	over	de	bomen	
gespoten.”	
	
Wat	is	cider	eigenlijk?	Hoe	lang	duurt	het	voor	de	appeloogst	van	dit	jaar	in	een	flesje	zit?	
“Cider	is	appelwijn,	gefermenteerd	appelsap.	Ciderappels	zijn	heel	hard	en	droog.	Je	kunt	ze	niet	zo	
eten.	Ze	lijken	zuur,	maar	ze	bevatten	heel	veel	fruitsuiker.	Vorig	jaar	heb	ik	voor	het	eerst	500	flesjes	
gebotteld,	maar	die	waren	zo	weg.	Dus	dit	jaar	is	mijn	eerste	echte	jaar,	met	een	productie	van	3	ton,	
oftewel	9000	flessen.	Zo	eind	oktober	oogsten	we	de	appels.	Ze	vallen	als	ze	rijp	zijn	van	de	bomen.	
De	appels	worden	geperst,	en	het	sap	gaat	in	vaten.	Dat	vergist	je	en	dan	heb	je	na	2	weken	de	basis.	
Al	na	een	maand	of	3	kun	je	er	cider	van	maken.	Maar	je	kunt	het	ook	jaren	laten	rijpen.	Normaal	
gaat	het	met	Pasen	in	de	fles.	Dit	jaar	heb	ik	het	iets	langer	laten	liggen.“	
	
Vertel	eens	iets	over	de	Aprillis…	Is	dit	het	eerste	label	
en	komen	er	straks	meer	variaties?		
“Aprillis	is	een	cider	met	een	heel	pure	smaak.	Ik	heb	12	
appelrassen	in	de	boomgaard,	dus	ik	zou	heel	veel	
verschillende	smaken	kunnen	produceren.	Maar	ik	ben	
een	beginnend	cidermaker,	en	je	hebt	wel	wat	volume	
nodig	omdat	de	kosten	per	fles	anders	erg	hoog	zijn.	Als	
dit	goed	gaat,	wil	ik	wel	eens	een	3-luik	maken,	3	
appelrassen	met	een	eigen	smaakje.	Of	een	alcoholvrije	
cider.	Het	label	van	Aprillis	is	ontworpen	door	de	broer	
van	een	goede,	dit	jaar	helaas	overleden	vriend	van	me.	
Hij	is	een	heel	goede	ontwerper	en	heeft	wat	
verschillende	varianten	gemaakt.	Deze	kwam	als	beste	
uit	de	bus.”		
	
Cider	is	heel	populair	aan	de	overkant	van	de	Noordzee	
en	ook	in	Frankrijk.	Hier	heeft	het	alcoholische	
appeldrankje	het	wat	lastiger.	Kun	je	het	vergelijken	
met	Jillz	van	Heineken?	
“Nee,	Jillz	is	meer	limonade-achtig.	Dat	is	
gefermenteerd	appelsap	met	suikerwater.	Als	je	daarvan	houdt,	dan	vind	je	mijn	cider	niet	lekker.	
Heineken	heeft	in	Engeland	grote	cidermerken	gekocht,	en	timmert	ook	in	Nederland	aan	de	weg.	
Daar	profiteren	we	als	kleine	cidermakers	van.	Cider	is	de	snelst	groeiende	alcoholdrank.	Maar	je	
hebt	dus	ook	het	nadeel,	dat	mensen	niet	weten	hoe	echte	cider,	zoals	wij	hem	maken,	smaakt.”		
	
Je	website	is	helemaal	in	het	Fries,	en	ook	het	etiket	op	het	flesje	is	Fries.	Ben	je	zo	trots	op	je	
geboortegrond?		
“Ik	ben	niet	zozeer	van	de	‘pompeblêden’,	als	wel	van	de	Friese	rockmuziek	en	de	cultuur.	Want	daar	
ben	ik	mee	opgegroeid.	Het	Fries	is	herkenbaar,	en	iedereen	kan	het	begrijpen.	De	naam	Hâld	Moed	
is	de	naam	van	de	boerderij.	Ik	heb	er	alleen	cidery	achter	gezet.”	
	
Wil	je	meer	weten	over	Aprillis	of	de	Hâld	Moed	Cidery?	Ga	dan	naar	de	website:	https://cider.frl/	



 
 
 

17 

Zes vakantiehuizen op het 
terrein van de loods achter 
het Dorpshuis, aan de 
Buorren 31.  
 
Bijna 20 jaar geleden kwam de buurman te 
koop… Twee jaar eerder waren we gestart 
met de overname van Zeilschool de Morra, 
toen buurman Van der Wal vroeg of we ook 
interesse hadden in zijn loods. En ja, het is 
wat ze zeggen, de buurman komt maar één 
keer te koop, dus bedachten we vanuit 
allerlei scenario’s wat er zou gebeuren als 
er een andere buurman zou komen, wat wij met de loods zouden kunnen doen.  
 
De plannen die we hadden, kwamen niet echt van de grond, het was eigenlijk ook moeilijk 
combineerbaar met de zeilschool. De loods ligt op een prachtige plek. Misschien wel de mooiste plek 
van het dorp, met een fantastisch uitzicht op de zonsondergang over het weiland en het meer. 
Plannen voor ontwikkeling werden gemaakt, verscheurd, opnieuw gemaakt, opnieuw verscheurd, 
totdat we nu eindelijk met veel goede moed durven te zeggen, dat we een plan hebben, waarvan de 
uitvoering in zicht komt.  
 
6 duurzame vakantiehuizen. Gebouwd van CLT (cross laminated timber), dus helemaal van hout, 
verwarmd (en gekoeld) door warmtepompen en zonnepanelen. Ze krijgen elk een houten terras en 
verder staan ze in een gemeenschappelijke tuin. Er komt geen hek omheen, en gekeken vanuit 
Warns, gaan ze op in het landschap.  
 
Naar de wens van de gemeente, worden het vakantiehuizen, met een verplichting tot verhuur. Alle 
huizen worden verkocht en de verhuur zal door de zeilschool gedaan worden. De inrichting van de 
huizen zal worden gedaan, door het team van Sip&Clara, met zoveel mogelijk tweedehands items. 
Sterk, maar niet nieuw! Dus denk aan de sfeer van It Flinkeboskje en de Flinkefarm. 
 
We willen duurzame huizen bouwen. Gericht op de toekomst voor jaarrond recreëren, want zeker wij 
als bewoners van Hemelum, weten hoe heerlijk het hier wonen is, zeker buiten het hoogseizoen! 
 
Voor eenieder die interesse heeft om te zien hoe de huizen er uit komen te zien, nodigen wij jullie tzt 
van harte uit om de presentatie te komen bekijken, als de huizen verkocht zullen worden.  Voor nu kun 
je de website bekijken: www.vakantiehuishemelum.nl 
 
Hartelijke groet, Remco van Hettema 
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KERKDIENSTEN	NICOLAASKERK	
	
De	diensten	beginnen	om	09.30	uur.		
Gelukkig	mogen	we	weer	zingen,	de	dienst	duurt	ongeveer	1	uur.		
	
Altijd	al	afgevraagd	waarom	soms	om	even	voor	half	elf	de	kerkklokken	luiden?		
Wel,	we	bidden	dan	voor	het	dorp,	voor	u	en	voor	de	wereld,	en	tijdens	het	bidden	luiden	we	de	
klokken.		
	
Voor	de	kinderen	is	er	om	de	week	in	de	Begine	kindernevendienst	ook	om	09.30	uur.	We	starten	
op	12	september,	we	zingen,	luisteren	naar	een	verhaal,	knutselen	etc.		
	
Diensten:	
03	oktober	mevr.	Galien_Dorenbos		
10	oktober	pastor	Pasterkamp		
17	oktober	ds.	Hordijk	
24	oktober	dhr.	Fluit	
31	oktober	dhr.	T.	van	der	Meulen	
	
07	november	dhr.	Speelman		
14	november	dhr.	Voogd	
21	november	pastor	Pasterkamp		
28	november	dhr.	Wiersma	
	
05	december	ds.	Bakker	
12	december	dhr	Mulder	
19	december	dhr	T	van	der	Meulen	
24	kerstnachtdienst	21.30	
25	kerstmorgen	pastor	Pasterkamp		
31	december,	oudjaarsdag	dhr	Giliam	
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100	JAAR	RKVV	BAKHUIZEN	
1923-2023	

	
Een	100-jarig	jubileum,	dat	vier	je	niet	elk	jaar.	
De	voetbal	vereniging	laat	deze	bijzondere	mijlpaal	niet	aan	zich	voorbij	gaan	en	wil	dit		gaan	vieren	
met	allerlei		activiteiten	voor	groot	en	klein.	
Een	vereniging	waar	natuurlijk	de	afgelopen	100	jaar	veel	is	veranderd.	
	
Er	is	een	commissie	in	het	leven	geroepen	die	bezig	is	om	te	kijken	op	wat	voor	manier	er	aandacht	
kan	worden	besteed	aan	dit	honderdjarig	jubileum.	
	

De	data	voor	de	festiviteiten	zijn	definitief	vastgesteld	en	wel	op:	
Donderdag	18	–vrijdag	19	en	zaterdag	20	mei	2023	.	

	
Zet	deze	data	alvast	in	uw	agenda.	
Zijn	er	mensen	die	op	wat	van	manier	ook,	kunnen	bijdragen	aan	dit	jubileum	
(denk	bijv.	aan	foto	s	,	anekdotes	,	etc.)	dan	willen	we	dit	graag	van	u	vernemen.	
	
U	kunt	dit	melden	aan	Jelle	Jellesma	tel:	06-22058316	
	
	

V.V.	BAKHUIZEN	ZOEKT	(BEGINNENDE)	SCHEIDSRECHTERS	
	

MOGELIJKHEID	OM	CURCUS	TE	VOLGEN	BIJ	VOLDOENDE	DEELNAME.	
	
	

Door	groei	van	de	voetbalvereniging	Bakhuizen	zijn	scheidsrechters	
nodig.	We	zijn	op	zoek	naar	sportievelingen	die	dit	een	leuke	uitdaging	vinden.	

Zowel	bij	senioren	en	jeugd	hebben	we	jullie	nodig.	
Bij	voldoende	opgave	zal	er	een	cursus	worden	georganiseerd.	

Wil	je	graag	meer	informatie?	
Dat	kan	bij	Jelle	Jellesma	

De	Maren	24,	Hemelum.	Tel.06-22058316	
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KOM	VOETBALLEN	BIJ	HET	DAMESTEAM	VAN	BAKHUIZEN!	
	
Wij	zijn	een	team	dat	opgegroeid	is	met	voetbal.	Onze	ouders,	broers,	vrienden	&	
vriendinnen	zitten	al	jaren	op	voetbal	of	staan	langs	de	lijn	fanatiek	aan	te	moedigen.	
Dit	deden	wij	ook	,	totdat	we	ons	eigen	voetbalteam	zijn	begonnen.	
	
We	zijn	meiden	van	Stavoren	tot	Bakhuizen.	Wij	zijn	Bakhuizen	Vrouwen	1.	
	
Bakhuizen	Vrouwen	1	speelt	7de	klasse.	Dit	is	de	laagste	klasse	van	het	Nederlandse	
Amateurvoetbal	of	zoals	wij	het	zien:	de	op	zeven	na	hoogste	ploeg.	Want	wat	blijkt?	
Voetballen	is	wat	wij	het	liefste	doen.	En	of	we	er	goed	in	zijn?	We	worden	steeds	beter.	
Een	ding	is	zeker:	we	staan	sterk	tijdens	de	derde	helft.	
	
Er	word	1	dag	in	de	week	getraind	en	de	wedstrijden	vinden	plaats	op	vrijdagavond.	
Hier	speel	je	wedstrijden	van	4	x	20	min.	Op	een	half	veld.	
	
BENIEUWD	GEWORDEN	NAAR	ONS	TEAM?	
	
Trek	dan	je	voetbalschoen	uit	de	kast	of	leen	een	paar	oude	schoenen	van	je	broer	en	kom	
een	uurtje	vrijblijvend	meetrainen.	
	
Geef	je	op	door	een	berichtje	te	sturen	naar	Marlies	of	vraag	haar	naar	informatie:	
Op	telefoonnummer	:	06-50960295.	
	
Liefs,	Het	Damesteam	
 
 

    
 
 



 

 
	
	
	
	
	
	

 
 
 

Start seizoen 2021/2022 
 
 

Het nieuwe sportseizoen bij Sportfederatie BEO gaat weer van start!  
 

Om jong en oud, in en om Bakhuizen, kennis te laten maken met verschillende sporten, vindt u hieronder de 
trainingstijden per sport. 

 

Iedereen mag gratis en vrijblijvend 2x deelnemen aan een les of training naar keuze.   
 

De meeste trainingen en lessen vinden plaats in M.F.C. de Gearte te Bakhuizen. 
(de ingang bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw.) 

 
Volleybal: 
 

Betreft Dag + tijd Leeftijd 
Mini’s/CMV Dinsdags van      15.00 - 16.00 en  

                         16.00 - 17.00 uur 
Vanaf 7 jaar/groep 4/5 
Groep 6/7 

C-jeugd Dinsdags van      17.00 - 18.00 uur 11 – 13 jaar 
B-jeugd Dinsdags van      17.15 - 18.30 uur 

(in Oudemirdum) 
13 – 15 jaar  

A-jeugd Dinsdags van      18.30 - 19.30 uur 16 – 17 jaar 
Dames 1 Dinsdags van      19.30 - 21.00 uur  
Dames 2 Woensdags van  19.00 - 20.30 uur  
Dames 3 Woensdags van  19:00 - 20.15 uur  
Dames recreanten Woensdags van  20.15 - 21.30 uur  
Heren 1 Woensdags van  20.30 - 22.00 uur  

 

 
Gymnastiek: deze lessen vinden allemaal plaats in M.F.C. de Gearte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Kom gerust langs en neem meteen uw sportieve outfit mee!  
Zo maakt u kennis met enthousiaste leden en trainers en wie weet bent u straks één van onze nieuwe sporters. 

 

Meer info over de verschillende sporten vind u op www.sportfederatiebeo.nl 
Of mail gerust met vragen naar info@sportfederatiebeo.nl  

 
Hopelijk zien wij u of uw kinderen een keer gezellig aanwaaien! 

Betreft Dag + tijd Leeftijd 
Peuters/kleuters Woensdags van   13.45 - 14.45 uur Vanaf 2,5 jaar 
Jeugd Woensdags van   14.45 - 15.45 uur Gr. 3, 4 en 5 
Jeugd Woensdags van   15.45 - 16-45 uur Gr. 6, 7 en 8 
Ouderengym v.a. 7 okt. Donderdags van    9.15 - 10.15 uur  


