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Nij	Talint	Orkest	Súdwest:	plezier	in	samen	
muziek	maken!		
	
De	muziekverenigingen	van	Stavoren,	Bakhuizen,	Parrega,	
It	Heidenskip,	Koudum	en	Workum	organiseren	samen	Nij	

Talint	Orkest	Súdwest,	een	superleuk	muziekproject	voor	volwassenen.	Er	hebben	zich	al	20	
deelnemers	opgegeven,	maar	er	is	nog	plek!	We	zoeken	vooral	nog	mensen	die	een	koperen	
blaasinstrument	willen	leren	bespelen:	trompet,	bugel,	cornet,	bariton,	trombone	of	althoorn.	Is	dat	
iets	voor	jou?	Wees	er	snel	bij	en	meld	je	aan!	
	
Nij	Talint	Orkest	
Een	instrument	leren	bespelen,	samen	muziek	maken,	andere	mensen	leren	kennen	en	vooral	veel	
plezier	beleven	aan	wat	misschien	wel	een	nieuwe	hobby	wordt.	Dat	is	Nij	Talint	Orkest!	Iedereen	
kan	meedoen.	Je	hoeft	geen	muzikale	achtergrond	te	hebben	of	noten	te	kunnen	lezen.	Je	mag	
fouten	maken	en	zoveel	vragen	als	je	wilt.	Iedereen	heeft	muzikaal	talent	en	dat	gaan	we	samen	
ontwikkelen.	
	
Hoe	werkt	het?	
Je	meld	je	aan	(zie	contactgegevens).	Voor	de	eerste	repetitie	ontvang	je	een	mail	met	alle	
informatie.	We	beginnen	zaterdagmorgen	25	september.	Alle	instrumenten	liggen	klaar.	Je	hebt	je	
voorkeur	al	doorgegeven	of	je	kiest	een	instrument	dat	je	leuk	lijkt.	Daarin	adviseren	we	je	natuurlijk.	
En	dan	gaan	we	los!	Dirigent	Guus	Pieksma:	“It	is	alle	kearen	wer	geweldich	om	te	sjen	hoe	entûsjast	
minsken	binne,	hoe	gau	se	lûd	út	it	instrumint	krije	en	binnen	tsien	minuten	de	earste	noaten	spylje”.		
In	tien	repetities	ontdek	je	je	instrument,	leer	je	noten	spelen,	eenvoudige	melodietjes	en	ook	heel	
snel	meerstemmige	muziek.	We	sluiten	de	repetitieperiode	af	met	een	gezamenlijk	daverend	
concert.	
	
Dochsto	mei?	
Twijfel	je	nog?	Lees	dan	even	wat	Froukje	(62	jaar,	muzikante	en	begonnen	bij	Nij	Talint	Orkest)	
vertelt:	“Ik	woe	altyd	al	graach	bugel	spylje,	mar	it	is	der	noait	fan	kommen.	Dit	wie	myn	kâns.	Ik	fûn	
it	heel	spannend	fan	te	foaren,	mar	doe’t	ik	der	ien	kear	wie,	wie	dat	oer.	De	sfear	is	lekker	
ongedwongen	en	posityf.	Ik	koe	folle	mear	as	ik	tocht.	Datst	it	mei	syn	allen	dochst	makket	it	ekstra	
leuk”.	
	
Voorproefje	
Op	zaterdag	11	september	2021	speelt	Mienskipsorkest	Workum,	met	Euphonia,	om	13.30	uur	bij	
dorpshuis	De	Gearte	in	Bakhuizen.	Zij	begonnen	twee	jaar	geleden	allemaal	als	Nij	Talint	muzikant.	
Kom	langs	en	laat	je	inspireren	door	het	enthousiasme	van	deze	muzikanten!	
		
Praktische	informatie	
Startdatum:	 zaterdag	25	september	2021	
Vervolg:	 iedere	week	op	de	zaterdagmorgen	
Tijd:	 	 9.30		–	11.30	uur	
Locatie:	De	Klink,	Dominee	L.	Tinholtstraat	1	8723	CW		Koudum	
Kosten:	€	100,-,	te	betalen	na	de	eerste	repetitie	
Wat	krijg	je:	 tien	repetities	onder	professionele	begeleiding,	een	instrument	en	muzieklessenaar	

te	leen	van	de	vereniging,	een	orkestmap	en	een	gegarandeerd	leuke	tijd	
Coronaproof:	 tijdens	de	repetities	houden	we	ons	aan	de	geldende	coronamaatregelen	
	
Voor	aanmelden,	vragen	en	informatie	kun	je	terecht	bij:	
Lisanne	Homma,	06	–	42201928	of	mail	naar	nijtalintorkest@gmail.com	
Kijk	ook	eens	op	https://www.facebook.com/nijtalintorkest/	of	www.nijtalintorkest.nl.	
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!!!NIEUWE	RUBRIEK!!!	DUURZAAM	HEMELUM	
	
Een	nieuwe	rubriek	in	de	Muddejeyer:	duurzaamheid.	Milieu	en	klimaat	staan	op	allerlei	
manieren	in	de	aandacht.	Grote	veranderingen	zijn	(waarschijnlijk)	nodig,	maar	wat	kunnen	
we	intussen	zelf	in	en	om	ons	huis	doen?	Daarvoor	is	deze	rubriek.	Heb	je	een	goed	idee,	
ergens	iets	interessants	gelezen,	een	handige	tip	of	een	voorbeeld	dat	je	hebt	gezien?	Stuur	
het	in	voor	de	volgende	Muddejeyer!	
	
Elektrische	laadpaal	in	Hemelum?		
Irma	van	Beek	en	Anja	Paap,	Buorren	13	

Dit	voorjaar	hebben	we	een	aanvraag	gedaan	voor	een	openbare	laadpaal	in	het	dorp.	We	hadden	
een	persbericht	van	de	gemeente	gelezen	dat	zij	1000	laadpalen	willen	realiseren	en	vonden	het	een	
poging	waard.	Er	zijn	immers	geen	openbare	laadpalen	in	ons	dorp.	De	dichtsbijzijnde	staat	in	Balk.	
Omdat	we	zelf	geen	elektrische	auto	bezitten	komt	onze	aanvraag	voorlopig	niet	in	aanmerking	voor	
de	regeling.	Mocht	de	gemeente	het	beleid	wijzigen	dan	wordt	er	weer	contact	met	ons	opgenomen.		

Een	schets	van	de	regeling	en	de	mogelijkheden.	
De	gemeente	Súdwest	Fryslân	heeft	een	regeling	vastgesteld	waarbij	zij	1000	elektrische	laadpalen	in	
de	hele	gemeente	willen	realiseren.	Ze	trekken	hier	10	jaar	voor	uit.	Particulieren	met	een	eigen	
elektrische	auto	kunnen	hier	gebruik	van	maken	en	zo	gratis	de	aanleg	van	een	laadpaal	op	eigen	
terrein	realiseren.	Als	het	niet	mogelijk	is	om	op	eigen	terrein	te	parkeren	kan	de	laadpaal	op	
openbaar	terrein	geplaatst	worden.	De	aanvraag	kan	gedaan	worden	bij	Laadkracht	BV	via	
regelmijnlaadpaal.com.		

Een	openbare	laadpaal	aanvragen	waar	meerdere	mensen	die	in	ons	dorp	wonen	of	ons	dorp	
bezoeken	gebruik	van	kunnen	maken	is	(nog)	niet	mogelijk.	Dit	zou	wel	kunnen	door	een	
laadoplossing	aan	te	schaffen	bij	Laadkracht,	die	vervolgens	op	gemeentegrond	mag	worden	
geplaatst.	De	eenmalige	kosten	hiervoor	bedragen	€	5.500,	waarbij	de	mogelijkheid	bestaat	om	voor	
een	deel	van	deze	kosten	subsidie	te	ontvangen.	Je	kunt	deze	subsidie	aanvragen	door	een	e-mail	te	
sturen	naar	subsidie@sudwestfryslan.nl,	je	ontvangt	dan	een	aanvraagformulier	via	de	mail.		

Laadkracht	BV	biedt	ondersteuning	bij	het	invullen	van	het	formulier	en	kan	zorgen	voor	contact	met	
een	lokale	energiecoöperatie.		
Laadkracht	BV	De	Bolder	72	|	9206	AR	Drachten	Telefoon:	06	19133207	www.laadkracht.com	

We	hopen	dat	het	snel	mogelijk	wordt	en	er	een	openbare	laadpaal	in	Hemelum	komt.	
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Ook	in	Hemelum	de	tegels	uit	de	grond?	
	
Wie	het	nieuws	volgt	kan	het	nauwelijks	ontgaan	zijn:	
de	aarde	warmt	op,	en	daardoor	verandert	het	klimaat.	
We	krijgen	vaker	te	maken	met	hevige	regenval	(en	
overstromingen)	en	met	langdurige	droogte.	De	
recente	overstromingen	in	o.a.	China,	Duitsland,	België,	
Zuid-Limburg	en	de	hevige	branden	in	Siberië,	Canada,	
Verenigde	Staten	en	Zuid-Europa	spreken	voor	zich.		
	
Alle	reden	om	na	te	denken	over	hoe	we	met	
klimaatverandering	om	moeten	gaan,	en	natuurlijk	hoe	
we	het	kunnen	tegengaan.	Dat	laatste	is	een	kwestie	
van	lange	termijn.	Maar	in	de	tussentijd	hoeven	we	niet	
stil	te	zitten.	Er	zijn	genoeg	simpele	maatregelen	die	we	
zelf	kunnen	treffen	om	het	leven	aangenamer	te	
maken,	als	we	vaker	te	maken	krijgen	met	hevige	
regenval	en	extreme	droogte.	
	
Een	heel	simpel	en	doeltreffend	initiatief	komt	van	de	

Stichting	Steenbreek.	Het	idee	is:	tegel	eruit,	plant	erin.	Op	de	site	van	de	Stichting	Steenbreek	
(https://steenbreek.nl)	staat	hierover:		
“Onze	leefomgeving	verandert	in	een	snel	tempo.	Plant-	en	diersoorten	verdwijnen	en	levende	
systemen	raken	verstoord.	Daarom	helpt	elke	vierkante	meter	steen	die	wordt	vervangen	door	groen.	
Het	water	kan	weer	in	de	bodem	zakken,	de	temperatuur	in	de	stad	wordt	getemperd,	fijnstof	wordt	
afgevangen,	insecten,	amfibieën,	vogels	en	kleine	dieren	vinden	weer	een	leefgebied,	het	bodemleven	
verbetert	en	mensen	voelen	zich	prettiger	en	gezonder.”	
	
De	Stichting	Steenbreek	werkt	samen	met	verschillende	maatschappelijke	organisaties	waaronder	
gemeenten	en	provincies.	Onze	gemeente	Sudwest	Fryslân	en	onze	provincie	doen	mee.	Op	de	site	
van	onze	gemeente	staat	o.a.	het	volgende:		
“Wij	doen	als	gemeente	al	veel	om	de	openbare	ruimte	groen	te	maken.	Maar,	ongeveer	40%	van	het	
stedelijk	gebied	is	van	inwoners!	Daarom	vragen	wij	jouw	hulp.	We	zijn	als	gemeente	aangesloten	bij	
de	Stichting	Steenbreek	om	samen	met	jou	te	zorgen	voor	(meer)	groen	in	de	buurt!	Heb	je	geen	tuin,	
maar	wil	je	toch	een	groenere	straat?	Dan	is	een	geveltuin	misschien	een	idee.	Geveltuinen	geven	
straten	waar	de	huizen	geen	voortuin	hebben	een	heel	ander	aanzicht.	De	straat	wordt	niet	alleen	
groener,	maar	ook	gezelliger!”	
	
Verder	geeft	de	gemeente	een	aantal	tips	hoe	je	je	voortuin	kunt	vergroenen.	En	als	je	geen	voortuin	
hebt,	kan	je	een	gratis	geveltuin	aanvragen.	Dus:	wil	je	je	inzetten	voor	meer	groen	en	minder	steen,	
informeer	dan	bij	de	gemeente	of	bij	de	Stichting	Steenbreek.	
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EEN	ANDER	OMMETJE….	
Hemelummers	wandelen	heel	wat	af.	Althans	ik	kom	–	dankzij	de	‘ommetje-app’	-	heel	wat	
dorpsbewoners	tegen	op	mijn	dagelijkse	wandelingetjes.	Vaak	loop	ik	dezelfde	stukjes,	vanuit	mijn	
achterdeur	naar	een	bankje	aan	de	Morra	of	via	’t	Fort	of	‘t	‘Koeienpaadje’	naar	de	Maren	en	weer	
naar	huis.		

In	de	directe	omgeving	van	ons	mooie	dorp	zijn	ook	hele	mooie	wandelroutes,	kort	en	lang,	met	een	
weids	uitzicht	of	heerlijk	beschut	door	bomen.	Die	routes	lopen	we	–	mijn	man	Peter	en	ik	-	vooral	in	
de	winter,	want	dan	hebben	we	meer	tijd	om	samen	te	wandelen.		

Onder	de	noemer	‘Weg	van	de	Gebaande	Paden’	vind	ik	het	leuk	om	wandelroutes	in	de	omgeving	te	
delen	die	net	wat	anders	zijn	dan	anders.	Een	rondje	waar	je	weinig	mensen	tegenkomt,	of	een	route	
die	je	zelf	hebt	bedacht.	Heb	jij	een	mooi	ommetje	dat	je	wilt	delen	met	andere	inwoners	van	
Hemelum?	Stuur	hem	dan	in…	

Als	allereerste	ommetje	in	deze	nieuwe	–	tijdelijke	–	rubriek	in	De	Muddejeyer:	een	blokje	om	in	het	
Harichster	bos.		

	

Start-	en	eindpunt:	Het	wandelpad	op	de	hoek	van	de	Bokkeleane,	Lykwei	en	Harichsterdyk,	bij	
wandelknooppunt	31.	

Het	is	een	heel	simpel	rondje.	Je	loopt	via	een	voetpad	met	bomen	aan	weerszijden,	onderdeel	van	
het	Harichsterbosk,	in	de	richting	van	de	provinciale	weg	(N359).	Het	pad	buigt	net	voor	de	N359	af	
in	de	richting	van	de	Lykwei.	Via	de	Ovonde	steek	je	de	N359	over.	Je	loopt	naar	landhuis	de	
Kippenburg	en	volgt	het	pad	rechts	van	de	Luts	naar	Ruigahuizen.	Je	kunt	wat	extra	kilometers	
maken	door	een	uitstapje	te	maken	in	de	Starnumanbossen,	maar	die	kun	je	ook	voor	een	andere	
keer	‘bewaren’.	Je	gaat	via	de	brug	bij	Ruigahuizen	de	Luts	weer	over,	steekt	ook	de	N359	over,	en	
gaat	dan	even	naar	links	de	Houtdyk	op	en	meteen	weer	rechts	het	Harichsterbosk	in.	Het	eerste	
voetpad	naar	rechts	nemen.	Dat	blijf	je	volgen	tot	je	bij	Greensales	uitkomt.	Linksaf	gaan,	en	bij	het	
brede	voetpad	weer	linksaf.	Je	komt	uit	bij	een	splitsing,	en	gaat	daar	rechtsaf,	in	de	richting	van	de	
Harichsterdyk.	Daar	aangekomen	ga	je	linksaf,	en	je	komt	dan	vanzelf	via	de	verharde	weg	weer	bij	
het	begin	uit.	

Ik	hoop	dat	jullie	dit	ommetje	(van	bijna	8	kilometer)	net	zo	leuk	vinden	als	wij.	Veel	wandelplezier,		
Ans	Bouwmans	en	Peter	van	Capelleveen		
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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 

 

Christina Kerkstra 
 

 
 
Vaak zijn we op zoek naar lekkere en speciale gerechten met 
een verhaal. Deze keer wel een heel mooi en bijzonder verhaal. 
Christina Kerkstra neemt ons mee naar haar liefde voor linzen. 
 
Christina is al jaren heel bewust bezig met wat ze eet. In 
2001, tijdens de MKZ crisis,  heeft Christina besloten geen 
vlees meer te eten en haar eetpatroon hier op aan te passen. 
Hier heeft ze in het verleden zelfs een cursus voor gevolgd. 
Sindsdien staan verse groenten, fruit, granen en peulvruchten 
op het menu, waar ze echt gek op is. Dit heeft ze vanuit huis 
al meegekregen. Koken volgens een recept past haar niet zo en 
daarom noemt ze zichzelf meer een creatieve koker. Voor 
inspiratie leest Christina graag kookboeken en het gaat haar 
dan vooral om de verschillende combinaties die worden gemaakt. 
Producten die niet mogen ontbreken in de keuken zijn voor haar: 
linzen, kerrie, Italiaanse kruiden, knoflook en gember. 
Als we vragen waar haar fascinatie en liefde voor linzen 
vandaan komt begint Christina enthousiast te vertellen. Het is 
de oude jeugdbijbel van haar moeder die haar geïnspireerd 
heeft. Als meisje was Christina dol op het lezen van verhalen, 
waarbij haar oog voor details een belangrijke rol speelde. Zo 
herinnert ze zich nog heel goed het verhaal van Ezau en Jacob. 
Jacob wilde in ruil voor de rode linzensoep het 
eerstgeboorterecht van Ezau hebben. Als jong meisje had ze nog 
nooit gehoord van linzen en vroeg zich af wat voor soep dit dan 
zou moeten zijn. Maar ze bleek niet de enige te zijn die niet 
wist wat linzen waren. Navraag bij haar moeder, oma en buurman 
maakte haar helaas niets wijzer. Niemand uit haar omgeving kon 
toentertijd vertellen wat linzen waren en hoe die eruit zagen. 
Tijdens een bezoek in de wereldwinkel, op 27 jarige leeftijd, 
zag ze voor het eerst linzen liggen. Blij dat ze eindelijk wist 
wat linzen waren, heeft ze deze meteen gekocht. Sindsdien 
gebruikt Christina linzen in veel diverse gerechten. Van 
macaronisaus tot linzenburger. En natuurlijk in de linzensoep. 
Het heeft enige tijd geduurd, voordat ze de rode linzensoep uit 
haar moeders kinderbijbel heeft kunnen maken. De rode kleur, 
zoals in de bijbel staat beschreven, ontbrak. Jaren later kwam 
ze bij toeval een Israëlisch recept voor linzensoep tegen en 
las toen dat daar tomatenpuree aan toe was gevoegd. Eindelijk 
kon ze de soep maken, zoals ze die had gelezen in haar 
kinderjaren. 
Christina wil dan ook graag dit recept delen met Hemelum. 
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Rode linzensoep 
 

Ingrediënten (2 personen) 
Uien naar wens 

Knoflook 
Olijfolie 

2 kopjes rode linzen 
Prei 

Broccoli 
Champignons 

Paprika 
Courgette 

Tomatenpuree (klein blikje,70 gram) 
1/2 liter bouillon 

 
 
 
Bereiding: 
Spoel de linzen goed af in een zeef. 
Hak de ui en knoflook fijn. Verhit een beetje olie of boter in een soeppan 
en fruit de ui en knoflook aan. Voeg een halve liter bouillon toe. Snijd 
de groenten fijn. Voeg deze samen met de linzen toe aan de pan. Breng de 
linzensoep aan de kook en laat deze ongeveer 15 minuten rustig pruttelen. 
Voeg daarna de tomaten puree toe en laat deze goed meekoken. Tenslotte 
eventueel naar smaak wat Italiaanse kruiden en/of peterselie toevoegen. 
Als de soep te dik wordt eventueel nog wat extra bouillon toevoegen. 
Tip van Christina: Er zijn ook nog kant en klare mogelijkheden. Denk 
hierbij aan linzen uit een pot of zakje. 
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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	
	
Nieuwe	 kerkelijk	
jaar.		
Eind	augustus	begin	
september	 is	 altijd	
een	 periode	 waarin	
veel	 activiteiten	
opnieuw	 beginnen.	
Vakanties	 zijn	
voorbij,	 de	 scholen	
beginnen	 weer.	
Mensen	 gaan	 weer	
aan	 het	 werk	 of	
moeten	 iets	 nieuws	
bedenken.	 Ook	 in	

het	 kerkelijk	 leven	 is	 de	 maand	 september	
altijd	weer	het	begin	van	het	nieuwe	kerkelijk	
jaar.	 Al	 in	 de	 dagen	 van	 Christus	 gold	 de	 1e		
september	 als	 het	 begin	 van	 een	 nieuwe	
Genadejaar	 (vgl.	 Lk.4:	 19).	 Ook	 herinnert	 de	
dag	 aan	 de	 beslissende	 zege	 van	 keizer	
Constantijn	 de	 Grote	 over	 zijn	 tegenstander	
Maxentios	 in	de	 slag	bij	de	Milvische	brug	bij	
Rome	in	312	na	Christus.	Hierdoor	eindigde	de	
periode	van	de	eerste	christenvervolgingen	 in	
de	 klassieke	 oudheid.	 Zodat	 tijdens	 het	 1e	
Oecumenische	 Concilie	 te	Nicea	 	 in	 325	 door	
alle	 toenmalige	 bisschoppen	 besloten	 werd	
om	 1	 september	 te	 kiezen	 als	 begin	 van	 het	
nieuwe	 (kerkelijke)	 jaar.	 De	 huidige	
nieuwjaarsviering	 van	 de	 1e	 januari	 is	
overgenomen	 uit	 de	 belastingpraktijk	 van	 de	
Franse	koningen	 in	de	16e	eeuw.	 In	het	begin	
van	het	 kerkelijke	nieuwe	 jaar	worden	 in	 alle	
orthodoxe	 kerken	 het	 Feest	 gevierd	 van	 de	
Geboorte	van	de	Moeder	Gods.	Haar	begin	 is	
ook	 het	 allereerste	 begin	 van	 het	 Leven	 van	
Christus.	 Zij	 die	 ook	 als	 de	 symbolische	
belichaming	van	de	Kerk	wordt	gezien,	omdat	
zij	ooit	Christus	in	haar	gedragen	heeft.				
	
St.	 Odulphus	 in	 Vlaanderen																																																																																																																																																								
Eind	 vorig	 jaar	 bezocht	 dhr.	 Van	 Dueren	 ons	
klooster.	Hij	bleek	de	grote	organisator	achter	
de	 festiviteiten	 rond	 de	 officiële	 heropening	
van	de	11e	eeuwse	St.	Odulphuskerk	in	de	stad	
Borgloon	 in	 Belgisch	 Limburg.	 Uit	
naspeuringen	via	het	 internet	had	hij	ontdekt	
dat	 we	 hier	 in	 Friesland	 sinds	 2000	 een	
heropleving	meemaken	van	de	aandacht	voor	
deze	 heilige.	 	 Hij	 heeft	 destijds	 hier	 in	 ons	
klooster	 gelogeerd	 en	 we	 hebben	 het	

uitgebreid	 gehad	 over	 St.	 Odulphus	 en	 de	
hernieuwde	aandacht.	Helaas	konden	we	niet	
aanwezig	 zijn	 bij	 de	 heropening	 van	 de	 St.	
Odulphuskerk	 in	 Borgloon	 op	 jl.	 11	 en	 12	
september.	We	 hopen	 een	 andere	 keer	 toch	
met	een	delegatie	uit	Friesland	er	te	zijn.	Wel	
stuurde	 hij	 ons	 de	 volgende	 link	 https://sint-
odulphuskerk.be/waarin	 te	 zien	 is	 hoe	 mooi	
deze	 gerestaureerde	 St.	 Odulphuskerk	 er	 nu	
uitziet.	 In	 de	 belangrijke	 studie	 van	 Van	
Buytenen	 (Leeuwarden:	 1976)	 wordt	 ook	
melding	gemaakt	van	de	Odulphus-verering	in	
Borgloon.	Een	relatie	wordt	veronderstelt	met	
de	 Brabantse	 gedachtenis	 voor	 de	 heilige,	
omdat	 delen	 van	 het	 huidige	 Brabant	 bij	 het	
toenmalige	graafschap	Loon	hoorde,	waarvan	
Borgloon	de	hoofdplaats	is.			
	
Het	Odulphus-huis	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Zoals	 al	 eerder	
geschreven	 wordt	 er	 steeds	 meer	 gebruik	
gemaakt	 van	 het	Odulphus-huis.	 Het	 klooster	
heeft	 	nu	de	mogelijkheid	om	vaker	gasten	te	
ontvangen.	 Vooral	 voor	 pelgrimerende	
moeders	 met	 kinderen	 biedt	 het	 Odulphus-
huis	 een	 uitkomst.	 We	 hebben	 al	 in	
anderhalve	 maand	 gezinsbezoeken	 gehad	 uit	
Eindhoven	 en	 Gouda.	 Ook	 de	 verzoeken	 om	
overnachtingen	nemen	toe.	Helaas	kunnen	we	
niet	aan	alle	verzoeken	voldoen,	omdat	er	wel	
een	 relatie	 tot	 de	 orthodoxe	 diensten	 en	 het	
klooster	 moet	 bestaan.	 Binnenkort	
verwachten	 we	 weer	 een	 groepen	 jongere	
orthodoxe	 gelovigen	 de	 Bratsvo	
(=broederschap,	 een	 recent	 landelijk	 initiatief	
om	orthodoxe	jongemannen	nog	meer	bij	het	
kerkelijke	 leven	 te	 betrekken).	 Ook	 bezocht	
een	 orthodoxe	 jongeren	 catechese-groep	 uit	
Groningen	het	klooster.	 	Zij	willen	allen	vaker	
langskomen.	 Kortom	 we	 zullen	 wat	 vaker	
bezoek	 in	 groepen	 kunnen	 verwachten.	
Daarmee	 vervult	 het	 Odulphus-huis	 al	 een	
belangrijk	 deel	 van	 wat	 we	 ermee	 hebben	
beoogt.	 Intussen	 gaan	 de	 individuele	
catechisatie-gesprekken	 in	 het	 Odulphus-huis	
verder.	 Vooral	 ook	 voor	 de	 nazit	 bij	 de	
Goddelijke	 Liturgie	 of	 andere	 diensten	 biedt	
het	 Odulphus-huis	 goede	 mogelijkheden.	
Vanuit	de	genoemde	groepen,	maar	ook	door	
enkele	 individuele	 bezoekers	 is	 hulp	
aangeboden	om	werkzaamheden	ten	behoeve	
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van	 het	 klooster	 te	 verrichten.	 God	 zij	 dank	
voor	al	dit	onverwachte	hulpaanbod.				
	
Een	 kapel	 Elk	 klooster	 heeft	 naast	 de	
hoofdkerk	meestal	 nog	wel	 een	 kleine	 kapel.	
Nu	 is	 onze	 kloosterkerk	 al	 niet	 erg	 groot	 te	
noemen,	 maar	 qua	 omvang	 zeker	 geschikt	
voor	het	aantal	bezoekers	bij	onze	diensten	(al	
neemt	 het	 bezoek	 weer	 gestadig	 toe	 na	 de	
corona	 impasse).	Toch	 is	er	ook	behoefte	aan	
een	 kleine	 kapel,	 waar	 men	 in	 stilte	 kan	
bidden	of	waar	 in	bijzondere	situaties	ook	de	
biecht	 kan	 worden	 gehoord.	 Op	 de	 eerste	
verdieping	 van	 het	 Odulphus-huis	 is	 een	
geschikte	 kamer	 die	 als	 toekomstige	
kloosterkapel	 zal	 worden	 ingericht.	
Parochianen	 hebben	 al	 kandelaars	
geschonken	en	uit	de	parochie	van	Zwolle	zijn	
twee	 analois	 (eenvoudige	 inklapbare	
lessenaars	voor	het	 lezen	tijdens	de	diensten)	
teruggekomen.	Ook	zijn	er	iconen	beschikbaar	
en	 zijn	 er	 uit	 eerdere	werkzaamheden	mooie	
houten	 halfronde	 panelen	 beschikbaar.	 Eind	
deze	maand	 zal	 de	 Bratsvo	 een	 begin	maken	
met	de	werkzaamheden	aan	de	kapel.									
	
	
	

Kerkelijk-	 en	 kloosterleven	 verder																																																																																																																															
Intussen	 gaat	 het	 kerkelijk-	 en	 kloosterleven	
verder	met	voortgang	van	dagelijkse	diensten,	
feestelijke	 Goddelijke	 Liturgieën	 en	 de	
kerkelijke	 sacramenten.	 Halverwege	 augustus	
mochten	 we	 onze	 aartsbisschop	 Jelisey	
ontvangen	bij	een	Grote	Vesperdienst		in	onze	
parochie	 in	 Zwolle	 (ressorteert	 voorlopig	
onder	het	klooster).	Waar	hij	met	instemming	
de	 vorderingen	 zag	 die	 de	 gemeenschap	
maakt	 om	 tot	 een	 zelfstandige	 parochie	 te	
komen.	 Ook	 de	 anderhalf	 jaar	 geleden	 in	
gebruik	genomen	en	gehuurde	Theodorakapel	
in	het	centrum	viel	bij	hem	 in	de	smaak.	Hier	
in	 het	 klooster	 gaan	 de	 diensten	 als	 vanouds	
verder	en	hopen	en	bidden	we	om	zegen	over	
ons	werk.					
	
Freonlike	 groetnis,	 fader	 Jewsewy	 en	 fader	
Onufry	
	
Kloosterdiensten:	Dagelijkse	 diensten	 6.30	 u.	
en	 17.00	 u.	 (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	;	
	

      

 

G R A T I S  P R O E F L E S

info@defitgarage.nl Marijke: 06-52311010Klipper 7 WARNS www.defitgarage.nl

Check de website voor meer informatie en de lestijden. 

We zijn verhuisd! Kom een keer langs om een kijkje te nemen!

LET OP!!!

***NEW***
FLEX FIT

De Focus bij FLEX FIT ligt op het versterken van je core & het wegnemen van stijfheid in je gewrichten en
 je spieren. En zo je lichaam mobieler, flexibeler en sterker te maken.

Heb je veel last van je rug? Dan kan de FLEX FIT je op de goede weg helpen.

HEAVY-BAG-FIT HIIT-FIT FLEX FIT
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Winterseizoen 2021-2022 
Dit	is	het	jaarprogramma	van	de	Spylder,	voor	zover	bekend.	

Uitgebreidere	informatie	over	de	voorstellingen	en	eventuele	wijzigingen	en	aanvullingen	op	onze	site	en	via	
Facebook. 

 

18	september	 Film:	De	Vogelwachter	 20:00	uur	

19	september	 Muziek:	Trio	Plamure	(kamer-	en	salonmuziek)	 14:30	uur	

2	oktober	 Beleving:	Yin	Yoga	XL	&	Klank	(31	okt.,	28	nov.	en	12	dec.)	 11:00	en	14:30	uur	

10	oktober	 Muziek:	BlueSunday	(Americana/rootsmuziek)	 14:30	uur	

16	oktober	 Kinderfilm:	Frozen	11			 15:00	uur	

16	oktober	 Film:	Ballon	 20:00	uur	

24	oktober	 Beleving:	Soul	Gift	Vrouwencirkel	(ook	op	21	nov.	en	12	dec.)	 19:00	uur	

30	oktober	 Beleving:	Soul	Gift	Sounds	(	ook	op	27	nov.	en	11	dec.)	 14.00	uur	

7	november	 Toaniel:	PIER	21	mei		“Wat	Soesto!”	 15:00	uur	

13	november	 Film:	Knives	Out		 20:00	uur	

14	november	 Kinderfilm:	Pim	&	Pom	 15:00	uur	

17	november	 Film:	Pride	(georganiseerd	door	PKN	kerk	Warns)	 20:00	uur	

11	december	 Film:	Frida	 20:00	uur	

18	december	 Kerstmarkt	 14:00	uur	

19	december	 Kinderfilm:	Dolittle	 15:00	uur	

26	december	 Muziek:	Kerstconcert	Bob	van	der	Ent	(viool)	en	pianist	 11:30	uur	

8	januari	2022	 Film:	Beanpole	 20:00	uur	

22	januari	 Beleving:	Soul	Gift	Sounds	(	ook	op	26	febr.,	19	mrt.		en		16	april)	 14:00	uur	

23	januari	 Beleving:	Yin	Yoga	XL	&	Klank	(27	febr.	en	17	april)	 11:00	en	14:30	uur	

6	februari	 Muziek:	Strijkkwartet	Regina	Forte		 14:30	uur	

20	maart	 Muziek:	Vocaal	ensemble	Koarbizznizz	 14:30	uur	

15	mei	 Muziek:	Saskia	van	der	Wel	(cello)	en	Vincent	van	Laar	(klavecimbel)	 14:30	uur	

12	juni	 Muziek:	Hanneke	Rouw	(cello)	en	Sofia	Vasheruk	(vleugel)	 14:30	uur	

juni	 Start	jubileumseizoen	20	jaar	De	Spylder	 	
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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

Hennepstrooisel met eucalyptus
bodembedekking voor kip, konijn, 

cavia of paard

15 kg €7,75

Diverse krokante en geperste honden- en kattenbrok
Brokken, versvlees en blikvoer

Altijd voordelig geprijsd! 

Huismerk hondenbrok 10 kg €19.95 €16.50

Huismerk kattenbrok 10 kg €20.95 €19.50

Kattenbakvulling

Bijvoorbeeld: 

Happy Home absorberend 20L €7.75

Biocats klontvormend 18L  €12,50

Agriselect woodpellets 20L €7,95

Hooi & stro
Altijd voordelig geprijsd!

5 kg €6.00 (daar kun je lekker lang mee!)

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  

 

 


