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Het decembernummer alweer. Weer een jaar waarin helaas niet 

alle geplande activiteiten in onze dorpen door konden gaan. Maar 

gelukkig wel het dorpsfeest en een muzikale avond als de  

Blues Jûn.  

De rest van het jaar staat er ook nog wel wat op de agenda bij een 

aantal verenigingen, wat spannend zal zijn voor de besturen om  

dit in goede banen te leiden en de juiste beslissingen te nemen  

gezien de laatste ‘gekleurde’ cijfers. 

 

Wij wensen alle lezers een koel hoofd en tot de volgende editie. 

Hartelijke groet van de Redaksje 

Fan de Redaksje 

Nieuwjaarswensen kunt u insturen  
uiterlijk 6 december 
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Doarpsbelang 

Heeft u vragen of ideeën? Mail ons! 
 
 
Het bestuur Doarpsbelang  
Jelsum— Koarnjum: 
 
Roel Hooijenga    voorzitter 
Janna Prosé                      secretaris 
Germ de Jong                   penningmeester 
Sandra van der Meer          algemeen lid 
Jaap Keizer   algemeen lid 
Nico Groenewegen  aspirant algemeen lid 
 
Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:  
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 
Website: www.jelsumkoarnjum.nl of jelsumcornjum.nl 
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Wel en Wee 
 

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee 
 

Heeft u een Wel en Wee weetje? Geef ze aan ons door! Hieronder 
ziet u een overzicht van de straten, namen en telefoonnummers 
aan wie u ze kunt doorgeven. Wij zorgen voor een mooie kaart of 
een bloemetje bij bijvoorbeeld: 
 
25/50 jarig huwelijk, geboortes,  
nieuwe bewoners, langdurig zieken,   
overlijden. 
 
Alvast onze dank hiervoor! 
Sandra van der Meer                 
 
 
 
 
Jelsum 
 
Titus Sinnema: 058- 2574388: Skierhústerwei tot 8 (Groenteboer)/
Boarnsylsterwei/Brédyk te Jelsum/Piter Rindertsreedsje, It Paradys 
 

Sandra van der Meer: 06-52125444: Aldlânsdyk t/m 12/
Skierhústerwei t/m groentehal/Op 'e Terp/Dekemawei 1 t/m 7/
Hoatse de Jongstrjitte 
 

Jaap Keizer 058-2571319: Aldlânsdyk vanaf nr 7 (Heslinga) t/m 
Dokkumer Trekwei 
 

Marten Reen: 058-2574580 Finsterbuorren/Langhústerdyk/
Haskedyk/Dekemawei 2 t/m Teun Kuipers 
 

Anneke Kuipers-Brouwer 058-2661399 Tsjessingawei (nr 6) 
 
Koarnjum 
 
Auke Rijpstra 06-83795568: Martenawei/Bokkesteeg/Tsjerkepaed 
 

Baukje van den Burg 058-2574282: de Wier/Swarte Singel 
(Martenastate)/Aldlânsdyk 
 

Germ de Jong: 058 2572968: David van Goirlestrjitte(16)/
Helmblomstrjitte/Wylde Tulpstrjitte 
 

Geert Beeksma (12) 058- 2574668: Holwortelstrjitte 
 

Grieteloek Kingma 058-2574330: Longkrûdstrjitte(6)/ 
Giele Anemoanstrjitte 
 

Wietske Ketellapper 058-2571278: Skeltedyk/Nijlânsdyk/Bredyk 
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**  Coronatagongsbewiis                                                                                                                           
Wy moatte de coronamaatregels fan it regear, dy dan fan tapassing 
binne, folgje.   De kommisje “Underweis” 
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 Wy sjogge jim graach kommen!!!!! 
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Vereniging IJsclub “Meiinoar Ien” 
 
Hoe fijn was het dat de winter begin februari 2021 zijn intrede 
deed. Om dit volgens de regels rondom COVID goed te kunnen or-
ganiseren hebben we een gepast overleg gehad.  
Het was een prachtige week. Wat hebben de kinderen en ook oude-
ren genoten dat er weer rondjes gereden konden worden.  
Ook werd er met veel plezier gebruik gemaakt van de andere   
attributen door jong en oud. 
Helaas konden ivm de regels van het RIVM geen wedstrijd activitei-
ten georganiseerd worden. 
We hopen aankomend seizoen op weer een mooie winter periode.  
 
Bestuur                    

Vereniging IJsclub “Meiinoar Ien” 
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Het bestuur van IJsclub “Meiinoar Ien” nodigt haar leden hierbij uit 
voor de jaarvergadering op woensdag 1 december 2021  
om 19:30 uur in De Bining te Koarnjum. 
   
AGENDA  
 

Opening 
Mededelingen en ingekomen stukken 
Notulen vorige jaarvergadering 28-11-2019 
Jaarverslag  2019/2020 en 2020/2021 
Financieel verslag 2019/2020 en 2020/2021 
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
Bestuursfunctie: Bauke Beert Keizer is reeds gevraagd en wil 

wel plaatsnemen.  
 Aftredend en niet herkiesbaar: Jose Sinnema 

Planning activiteiten komend seizoen 
Rondvraag 
Sluiting 
 

Het bestuur 
—————————//——————--—— 

Jaarvergadering “Meiinoar Ien” 
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen 
Ook luxe vleespakketten 

 
Aldlânsdyk 20, Jelsum 

06-44852207 
Webshop: www.biomelktap.nl 
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Kaatsvereniging It Partoer 
 

Algemene ledenvergadering KF It Partoer   
 

KF ‘It Partoer’ nodigt u uit op onze jaarlijkse ledenvergadering! 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Opening 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Verslag vergadering 2019 

5. Mededelingen 

 - Doorstart organiseren 55+ partij 

 - Trainingspakken 

6. Financiën over 2019 en 2020 

 - Verslag kascommissie 

 - Verslag penningmeester 

7. Pauze 

8. Bestuursverkiezing 

 Wim-Henk Nicolay is aftredend en niet herkiesbaar 

 Auke Sijtsma is aftredend en niet herkiesbaar 

 Haye-Jan Nicolay is aftredend en herkiesbaar 
  

 Het bestuur stelt voor: 
Niels Sinnema als nieuw bestuurslid 

 

 Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk drie dagen vooraf- 

 gaand van de vergadering melden bij het bestuur.  
 

9. Wedstrijdagenda van ‘It Partoer’ , de KNKB en de Federatie  
10. Jeugdzaken 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

Donderdag 16 december 2021, 
20.00 uur, 
Britsenburg Britsum 
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Banketletteractie  
 

Banketletteractie KF It Partoer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals elk jaar houden we ook dit jaar weer een banketletteractie. 
Dit jaar gaat de opbrengst naar de renovatie van de kleedkamers 
in Britsenburg, nogmaals een reden om mee te doen met de actie! 
Zij kunnen het geld ook extra goed gebruiken met de coronatijd in 
het achterhoofd en de alsmaar stijgende bouwkosten. 
 
Eén banketletter kost 3,50 euro en twee voor 7 euro. Je kunt ook 
een doos kopen om bijvoorbeeld op het werk uit te delen, hier zit-
ten 10 stuks in.  
Je kunt de banketletters bestellen via 06839 893 07 en krijgt dan 
een betaalverzoek. De bestelling zal thuis worden bezorgd, uiter-
aard op anderhalve meter afstand.  
Hopelijk kunnen we mede door de sponsors en de kopers van de 
banketletters een mooi bedrag doneren aan Britsenburg ter reno-
vatie van de kleedkamers.   
 
 
 

 
Vanaf maandag 6 december 2021 gaan de gevechtsvliegtuigen van 
vliegbasis Leeuwarden in de avonduren vliegen.  
 
In de weken 49, 50 en 51 wordt er van maandag tot en met  
donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur.  
Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.  
 
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodza-
kelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden  boven Friesland, 
Drenthe, Overijssel en Brabant.  

Avondvliegen 
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€ 23,50 
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It Nut, Jelsum-Koarnjum-Britsum 

Seizoen 2021-2022 

Dit jier ha wy twa foarstellings yn gearwurking mei De Bining en 
Huiskamer theater De Wier. Spitigernôch kinne we dizze jûnen gjin 
koarting jaan. Sadwaande ha wy miend de kontribusje dit jier te 

ferleegjen nei € 10, - p.p.  

Sneon 29 jannewaris 2022, Keunstner Hans Jouta 
 Makker fan it byld fan Johan Cruijff 

 

 

 

 

 

 
Sneon 12 febrewaris 
2022, Muzykgroep  
Vocal Roses  
 

Sneon 5 maart  2022,  
Holocaust-Hollywood troch: 
Inez Timmer en Tseard Nauta 
Gearwurkingsjûn mei  
huiskamertheater De Wier  

 
 
 
 
 
 
 

 
It Bestjoer 

Titus Sinnema, ponghâlder. 
Joke Scheffer, skriuwster. 

 Haakje Stielstra 
Janna Prosé  
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Podium Pakhûs SOLO 

 
 

Een ‘heerlijk middagje’ met muziek voor piano, cello en slagwerk 
bij Podium Pakhûs SOLO. Op 5 december wordt er uitgepakt met 
nieuwe muziek voor deze unieke combinatie door de drie excellente 
musici Laura Sandee, Maya Fridman en Konstantyn Napolov.  
In de Sint-Vituskerk van Feinsum spelen zij een hedendaagse hom-
mage rond het thema Van Gogh 130!  
 

Lees verder en aanmelden via stinze-stiens.nl 
 
 
Op vrijdagavond 17 december komt  
Luc Geraats naar Feinsum om een soloconcert 
op de tuba te spelen. Geraats nam een cd op 
met solomuziek voor de tuba met als titel  
Tuba Vocalis. Hij speelt in dit concert twee 
premières.  

Concert zondagmiddag 
5 december 2021 
 
Sint Vituskerk Feinsum,  
Holdingawei 51 
Zaal open: 14.45 uur  
Aanvang 15.00 uur  
 
Normaal: €17,50  
Jongeren tot 20 jaar €9 
 

Concert vrijdagavond 17 december 2021 
 
Sint Vituskerk Feinsum,  
Holdingawei 51 
Zaal open: 20.00 uur, aanvang 20.15 uur  
 
Normaal: €17,50, jongeren tot 20 jaar €9 
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 Wylstrjitte 2 
 9051 AX Stiens 
 Tel. 058- 257 4411 

 
    

   info@middelsee-assurantiën.nl 
   www.middelsee-assurantiën.nl 
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Dekema State 
 

Natuurwerkdagen 5 en 6 november jl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 5 november kwam een schoolklas uit de wijk Bilgaard in 
Leeuwarden lopend naar en van Dekema om te helpen met uit de 
grond trekken van esdoorn boompjes in het bos. We denken dat 
het begraven van een gevonden dood vogeltje nog de meeste in-
druk heeft gemaakt op deze kinderen 
 
Op zaterdag 6 november hielpen de jongste 2 scoutinggroepen van 
scoutinggroep Burmania met deze werkzaamheden. De tieners van 
dezelfde groep hielpen met wilgen knotten, met echt scherpe za-
gen! Ook waren er vijf volwassen hulpen die speciaal voor natuur-
werkdag hielpen bij het kortzetten van overhangende takken aan 
“het buitenom” Onze eigen Dekema vrijwilligers hebben alle groe-
pen geassisteerd en naast de vaste begeleiders meegewerkt en 
toezicht gehouden. Anderen brachten de afgezaagde takken van de 
wilgen weg of stapelden de afgezaagde takken op de takkenril. 
 
Het weer zat ook nog eens mee want de temperatuur was aange-
naam zacht en op een enkel spetje regen na verder droog. Het wa-
ren twee geslaagde dagen, en met resultaat! Alle wilgen langs de 
lytse feart zijn geknot, en het uit de grond trekken van esdoorn 
boompjes in het bos heeft voor meer ruimte gezorgd voor de stin-
zenplanten zoals holwortel en daslook Tijdens het werk werden de 
bolletjes ook gevonden en de kinderen toonden die met veel en-
thousiasme aan elkaar. 
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Dekema in de media 
Afgelopen oktober maand was Dekema in de media te vinden met 
de herfstpuzzeltochten, maar ook met de oproep voor het natuur 
werkweekend. Daarnaast stonden we prominent in de oktober erf-
goedaflevering van het magazine Noorderland met onze beleefwan-
deling ‘Van State tot stek’, en kwamen de dames van Dekema aan 
bod tijdens een lezing op 17 oktober door Yme Kuiper bij het HCL 
voor een geïnteresseerd publiek.  
 
Home made 
De koffiehoek is naar binnen verplaatst in verband met mogelijk 
winterse omstandigheden maar blijft alle dagen open. Daar liggen 
weer de home made sapjes voor u klaar, de potjes zeeasterhoning 
zo lang de voorraad strekt en natuurlijk weer de echte wollen wan-
ten en mutsen van onze eigen schapenwol gebreid. Wellicht een 
leuk tip voor Sinterklaas!  
 
Tuinflits 
Niets is mooiere dan de herfst in de 
tuin met lange schaduwen op het  
water en het gazon. Maar ook onder 
de bomen van de singels groeien er 
weer talloze paddenstoelen die met 
hun ondergrondse schimmelnetwerk 
bijzondere nuttige functies vervullen. 
De boomgaard lijkt door de verplichte 
kap van bomen en het fraaie laatste 
maaiwerk meer ruimte te hebben ge-
kregen en ook het bloemrijke gras-
land is van de laatste maaibeurt voor-
zien.    
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Kunst in je buurt 
 

Vanaf 13 november starten in Dorpshuis De Bining in Koarnjum 
gratis danslessen. Dansdocent Miranda van Toor stelt haar lessen 
open voor alle mensen tussen de 18 en 118 jaar, die van dansen 
houden. Samen werk je in vier maanden aan de dansvoorstelling 
‘Danstijd’, over ontmoetingen tussen verschillende generaties. Het 
thema is verbinding, de overeenkomsten en de verschillen tussen 
jong en oud en iedereen daartussenin! 
 
De lessen zijn een combinatie van moderne dans, ballettechniek en 
improvisatie oefeningen. Daarnaast dans je samen en leer je van-
uit een eigen idee te improviseren. Iedereen kan meedoen en de 
repetities zijn geschikt om zittend en staand uit te voeren. Plezier 
staat voorop en met de gezellige en hechte groep drinken we tij-
dens de pauzes koffie/thee met wat lekkers! De lessen zijn ook 
heel leuk voor ouderen die samen met hun (klein)kinderen (18+) 
willen deelnemen.  

 
De danslessen maken onderdeel uit van project ‘Kunst in je buurt’, 
van stichting Het Generatiehuis. De stichting is werkzaam in de he-
le gemeente en organiseert speciaal voor mensen uit het noordelijk 
gebied van de gemeente Leeuwarden (oud Leeuwarderadeel) vanaf 
maart 2022 ook projecten op het gebied van muziek en beeldende 
kunst.  
 
Ben je geïnteresseerd? En ben je tussen de 18 en 118 jaar? 
Geef je dan nu op via www.generatiehuis.nl of stuur een app naar: 
06 44 547 251. 
 

http://www.generatiehuis.nl
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www.vellingaoptiek.nl 
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Alde foto’s 

 

De twa arbeidershúskes nûmer 3 en 5  
oan de Nijlânsdyk te Koarnjum 

 
Dizze twa húskes oan de Nijlânsdyk yn Koarnjum binne om 1890 
hinne boud en tsjinnen as arbeiderswenten by de buorkerij op 
nûmer 1. Dizze pleats is no bewenne troch Dirk Jan en Marina Nell 
mei harren bern. Sy binne yn 2009 op dizze pleats kommen te 
wenjen, dy’t derfoar lang bebuorke waard troch de famylje De 
Boer.                                                                                                  
De famylje Nell buorken  foardat se nei Koarnjum kamen yn de  
buert fan Wassenaar. Net sa fier fan harren pleats ôf hie de 
keninklike famylje grutte besittingen oan pleatsen en lân, neamd  
“de Horsten” .              
De kening  wenne mei syn famylje, sa as jimme fêst allegearre  
witte, op “de Eikenhorst”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dan no efkes in lytse beskriuwing  fan de twa húskes. Troch de 
jierren hinne ha der in soad húshâldingen yn wenne.  Oant 1984 ta 
hat der altiten wol in arbeider fan de pleats yn ien fan de hûzen 
wenne. It kaam ek wolris foar dat de arbeider  yn maaie yn it hús 
kaam te wenjen en yn de hjerst al wer earne oars plak fûn hie 
en dan kaam yn ien jier yn itselde hûs dus twa kear in oare arbei-
der te wenjen. 
Yn it  lêstoan wie der dan mar ien hús nedich foar in arbeider en 
waard it twadde  hús oars ferhierd. Dat wie fan ôf de jierren fyftich  
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fan de foarrige iuw. Sa hat der ek ris in famylje Kleinstra yn wenne, 
de man hie syn  wurk as sipier yn de Ljouwerter finzenis.                                                                       
Sipke de Jager hat der ek in skoft mei frou en bern wenne. De  
Jager wie frachtweinsjauffeur en naam dan de frachtauto mei nei 
de Nijlansdyk. Letter hawwe sy noch yn Jelsum wenne.                                                                
Siebren Mulder, hy wurke bij Titan yn Jelsum, hat der mei syn 
húshâlding yn wenne. Hy krige in slim ûngelok mei de brommer en 
waard oerriden troch in frachtauto en oerlibbe dat net.   
                                                                        
Doe’t de lêste fêste arbeider Kees Mellema nei Stiens ferhuze, bin-
nen Pieter en Itske de Jong yn de arbeiderswentsjes kommen. De 
lettere arbeiders hiene allegearre in eigen wente  yn de omkriten.  
Foardat Pieter en Itske fan ôf harren trouwen yn 1984 der kamen 
te wenjen is der fan dizze twa hûzen ien makke. Derfoar hawwe 
der ek alris ferskate ferbouwings  pleats fûn en is der oan elke 
kant in stikje by oanboud, dat op de earste  foto rjochts is te 
sjen.                                                     
 
Sa’n 10 jier lyn hawwe Pieter en Itske  in hús kocht wêr Pieter syn 
heit en mem jierren wenne hawwe  oan de râne fan Stiens.                                                     
De famylje Nell hat it hûs ferboud en de binnenkant alhiel moder-
nisearre. It hus hat fan ôf doe de funksje krigen as wykein húske 
foar de famylje, dan kin Dirk Jan syn heit sa no en dan ek noch wat 
út ’e wei sette op de pleats. 
Sa binne der al in soad lytse oantinken oan dizze twa húskes. 
 
Piet Keestra 
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Het Fries Sociaal Planbureau heeft in samenwerking met Doarps-
wurk, Keunstwurk en Sport Fryslân onafhankelijk onderzoek ge-
daan naar de huidige stand van zaken en de toekomstige  
uitdagingen voor het verenigingsleven in Fryslân. 

 
 

Vervolg op  
blz. 26 
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Meer weten? 

Het uitgebreide 
rapport staat op... 

...www.fsp.nl 
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Contact: 
Albert  Sinnema 
Skierhústerwei 40 
9057RE Jelsum 
06-12782347 
albertsinnema@saak.frl 

-voeren van een complete boekhouding al vanaf € 65,00 per maand 
-BTW aangiftes 
-subsidieaanvragen: asbest verwijdering, non-profit en cultuursector  
-controllerwerkzaamheden  
-inrichten financiële software  
-fiscale vraagstukken 
Zie voor informatie mijn website: www.saak.frl  

http://www.saak.frl
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Heel lang geleden toen ik nog jong was en nog geen baard had woonde ik 
al in Madrid. Naast mij woonde een rijke man die drie dochters had. Clara, 
Maria en Elisabeth speelden vaak in de tuin achter het huis van hun vader. 
Ik zag ze dan spelen als ik in mijn werkkamer zat. De meisjes hadden al-
tijd hele mooie kleren aan en ze hadden veel speelgoed: blokken om te 
bouwen, poppen, een grote schommel en nog veel meer. Ik moest altijd 
glimlachen als ik het zag. 
 
Maar op een dag zag ik de meisjes niet meer buiten spelen, de schommel 
werd niet meer gebruikt en het was stil in het huis van de buren. En dat 
bleef zo, heel veel dagen, weken en maanden achter elkaar. Ik verbaasde 
me erover, wat was er aan de hand? Ik klopte aan bij de buurman en 
vroeg hem of er iets was gebeurd. 
 
'Nee hoor, Klaas, er is niks aan de hand. Alles gaat goed hoor. Bedankt dat 
je het vraagt,' zei de buurman. Maar ik geloofde er niks van. Ik vroeg het 
aan de mensen in de buurt en de groenteboer wist wat er was gebeurd en 
vertelde het mij. De vader van de meisjes was al zijn geld kwijt geraakt en 
nu moesten ze honger lijden. Misschien moest hij wel zijn huis uit en op 
straat gaan leven met zijn drie kinderen en zijn vrouw. 
 
Ik wist meteen wat ik moest doen. Midden in de nacht ging ik naar het 
huis van de buurman en door een klein raampje dat open stond gooide ik 
een hele buidel goudstukken naar binnen. De munten rolden en stuiterden 
door de kamer. Een paar kwamen in de schoenen van de meisjes terecht 
die daar bij de open haard stonden. Het was een feest. 
 
De volgende dag hoorde ik gejuich en gelach uit het huis van de buren. De 
meisjes speelden weer in de tuin en de buurman danste met zijn vrouw. 
Hij had weer genoeg geld om eten te kopen voor zijn kinderen.  
 
Dat was heel fijn. Ik stond in mijn werkkamer naar buiten te kijken toen 
Piet binnen kwam. Hij keek naar mij en zei: 'Sinterklaas, wat is er daar 
buiten? U staat zo vrolijk te kijken, wat is er te zien?' 
'Oh Piet, ik kijk naar de buren. Vannacht heb ik gouden munten naar bin-
nen gegooid. Het was zo heerlijk om te doen. Ik zou wel bij alle kinderen 
gouden munten naar binnen willen gooien.' 
'Maar Sinterklaas,' sprak Piet, 'dat kan niet we hebben niet zoveel gouden 
munten. Wel voor alle kinderen van Madrid maar niet voor alle kinderen 
van Nederland.' 'Wat jammer,' zei ik. 

Sinterklaas vertelt 
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En Piet zag aan mijn gezicht dat ik het liefst bij alle kinderen gouden mun-
ten naar binnen zou gooien. En hij ging iets bedenken. Piet dacht: 'De 
meisjes van hiernaast hadden honger en nu hebben ze weer te eten. Als 
Sinterklaas nou eens bij alle kinderen iets lekkers te eten naar binnen zou 
gooien? Het moet een beetje lijken op gouden munten natuurlijk. Ik ga de 
kookpiet eens vragen of die iets kan bedenken.' Piet ging naar de keuken: 
'Kookpiet, kun jij iets lekkers bedenken voor kinderen dat rond is en zo 
groot als een gouden munt en dat er ook een beetje op lijkt?' 
 
En kookpiet dacht na en bedacht een recept: een beetje meel met wat 
honing, kaneel, wat gember en een snufje peper. Hij roerde het met water 
en kneedde het tot deeg. Met zijn hulpjes maakte de kookpiet er ronde 
schijfjes van zo groot als gouden munten en toen gingen ze in de oven. 
Toen ze klaar waren riep hij Piet erbij. 
'Nou Piet proef maar eens, is dit wat je bedoelde?' 
'Jammie, die zijn lekker en een beetje pittig. Wat zit er in?' 
'Meel, honing, kaneel, gember en een snufje peper.' 
'Wat zeg je me nou kookpiet: meel, honing, kaneel, gember en peper? 
Heb jij koekjes gemaakt met peper er in?' 
'Ja, dat maakt ze een beetje pittig, dat vind je toch lekker? En de kinderen 
van Nederland ook denk ik.' 
'Ik ga Sinterklaas er ook wat laten proeven, ik ben benieuwd wat hij ervan 
zegt.' Piet zette onopvallend een schaaltje met die koekjes op mijn tafel. 
Toen ik binnen kwam zag ik ze staan en ik dacht: 'Wat een vreemde koek-
jes zijn dat, het lijken wel muntjes.' Ik proefde er een. Ze waren heel lek-
ker knapperig en zoet en ook een beetje pittig. Ik riep Piet. 
'Piet, wat zijn dit voor koekjes, ik heb ze nog nooit geproefd.' 
'Nee Sinterklaas dat kan ook niet, kookpiet heeft ze net vanmorgen be-
dacht. Ik wilde iets bedenken dat je kunt eten, dat lekker zoet is en dat je 
naar binnen kunt gooien bij kinderen en dat lijkt op gouden munten. Dat 
wilde u toch zo graag, Sinterklaas?' 
'Ja Piet, dat wilde ik heel graag. Dit zijn geen gouden munten maar ze zijn 
wel erg lekker. 'En hoe noem je die lekkere koekjes?' 
'Dat weet ik nog niet Sint, ze hebben nog geen naam.' 
'Hmm, dan moeten we daar eens over nadenken. Ze moeten wel een 
naam hebben. Misschien weten de kinderen het wel.  
Lieve kinderen weten jullie hoe die kleine ronde koekjes heten?' 
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Wat is je naam, leeftijd en 
leefsituatie? 
Wij zijn Andries, 64 jaar en Han-
neke Engbrenghof, 60 jaar en wo-
nen aan de Hoatse de Jongstrjitte 
te Jelsum. 
  
Hoe lang woon je al in Jelsum/
Koarnjum? 
Hanneke woont al vanaf haar ge-
boorte in Jelsum. De eerste 28 
jaar aan de Breedijk.  
Andries is in Franeker opgegroeid 
en woont vanaf zijn trouwdag in 
1983 in Jelsum. 
  
Wat doe je in je dagelijkse le-
ven? 
Hanneke heeft 40 jaar gewerkt bij 

De Friesland Zorgverzekeraar. Na de fusie met Zilveren Kruis is ze 
in 2019 haar baan kwijt geraakt. Ze is nu werkzaam bij Kwadrant-
groep en gaat vanaf 1 december voor Het Friese Land aan de slag. 
Andries is bijna 40 jaar werkzaam bij de Onttinningsfabriek en 
hoopt vanaf 1 januari 2023 van zijn pensioen te kunnen genieten. 
 
Van welke muziek houd je? 
Hanneke houdt veel van muziek uit de jaren 70. Andries is fan van 
de Rolling Stones. Hij heeft diverse concerten van deze groep be-
zocht. 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet? 
We houden allebei van fietsen, Andries maakt nog wel eens een 
wandeling. 
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
Hanneke heeft er een hekel aan om de grote vriezer te ontdooien. 
Dit klusje wordt vaak te lang uitgesteld. Andries kan niet bedenken 
waar hij een hekel aan heeft. 
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit? 
Hanneke houdt er van om het huis schoon en gezellig te maken,  
kleding naaien, iets lekkers bakken en lezen. Buiten is ze graag aan 
het tuinieren. Verder is ze vrijwilliger bij het Ouderenproject en 
barvrijwilliger in de Bining. 
Andries houdt van puzzelen, lezen en luisteren naar muziek. Buiten  

De Flapútloper 
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geniet hij in de tuinkamer van het luisteren naar muziek en gaat 
graag een potje biljarten in de Bining.  
 
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/maand 
in het jaar? 
Vrijdagavond, het begin van het weekend vinden wij een fijn mo-
ment. Wij houden van de zomer, lekker met de caravan op reis 
naar de Noordhollandse kust of naar een bosrijk gebied. Ook reizen 
we in september graag naar een zonnig land. 
 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen? 
Met de kinderen naar Australië reizen, als ze mee willen tenminste. 
 
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan? 
Wij zijn niet zulke grote feestnummers. Wij genieten er van om het 
thuis gezellig te maken met de kinderen of vrienden of met hen uit 
eten te gaan.  
 
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn? 
Wij zouden beide wel voor altijd 35 willen zijn. 
 
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, wie 
zou je dan kiezen? 
Wij willen wel een toverfee zijn die het Coronavirus de wereld uit 
tovert. 
 
Wat is je favoriete gerecht? 
Wij houden van de Griekse en Mexicaanse keuken. Hanneke is dol 
op zelfgemaakte hachee, Andries vindt witlof met ham en kaas erg 
lekker. 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan? 
Hanneke gaat dan het liefst in de tuin werken, Andries vindt het fijn 
om na een dag hard werken buiten van de natuur te genieten. 
 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen? 
Hanneke huilt wel eens bij het kijken naar All You Need Is Love. 
Andries huilt niet bij de tv of een boek. 
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt? 
Het afscheid moeten nemen van mem, in september. 
 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen?  
De geboorte van de kinderen en de leeftijd van hen t/m de lagere 
schooltijd. 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Terugblik Blues Jûn 
 

Op zaterdag 6 november was de eerste editie van de Bining Blues 
Jûn. De avond begon met een optreden van de Mudbirds uit het 
Friese Oude Bildtzijl. Het duo won in 2011 The Dutch Blues  
Challenge.  
 
Gevolgd door The Blues Party onder leiding van Anne Zeilstra.  
 
Kees de Groot (gitaar) en Sandra van der Meer (zang) waren na-
mens Great Lake van de partij.  
 
Bauke Beert maakte het feest compleet met zijn Elvis Presley - 
Blue Suede Shoes optreden. 
 
Hierbij willen we alle bezoekers, muzikanten en vrijwilligers  
bedanken voor een geweldige avond! 
 
Nico Groenewegen, Bauke Beert Keizer, Kees de Groot en Sandra 



 37 

 

 



38  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                       



 39 

 

Verdeelstation Koarnjum start een samenwerking met uitdelen van 
gratis menstruatieproducten. In Nederland heeft 1 op de 10 jonge 
meiden en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tam-
pons. Verdeelstation Koarnjum ontvangt sinds 27 oktober 2021 
producten van het Armoedefonds om de meiden en vrouwen met 
een krappe beurs in Koarnjum en wijde omgeving te helpen. Alex 
Miedema van het verdeelstation: “Al sinds onze kerstpakkettenbi-
bliotheek op 1 januari 2021 een algemener nut kreeg en werd om-
gevormd naar een verdeelstation, staan er 24/7 menstruatiepro-
ducten klaar voor een ieder die het nodig heeft. Niet alleen voor 
arme mensen, maar ook voor wie een noodgeval heeft. Deze koch-
ten we tot nu toe altijd zelf, uit donaties of van ons eigen geld. 
Door de samenwerking met het Armoedefonds blijft er nu meer 
geld over voor eten, drinken en andere toiletartikelen, die hier ook 
voor iedereen klaar staan.” 
 
“Hygiëne moet geen luxe zijn, maar voor 
iedereen mogelijk”, aldus woordvoerder 
Irene Verspeek van het Armoedefonds. 
Via de uitgiftepunten worden maandver-
band en tampons, maar ook wasbaar en 
biologisch maandverband en cups ver-
strekt aan jonge meiden en vrouwen. 
Sinds het Armoedefonds is gestart met 
de actie is er al veel steun gekomen van 
mensen en organisaties. Vrouwen halen 
hun toiletkastjes leeg en sturen de pro-
ducten op die ze niet meer gebruiken, er 
worden menstruatieproducten gekocht 
en ingezameld. “Wij zijn enorm blij met 
deze steun!”, aldus Verspeek.  
 
Het Armoedefonds gaat de komende tijd 
door met het uitbreiden van het aantal 
uitgiftepunten. Mensen kunnen de actie 
ondersteunen door zelf producten in te 
zamelen en naar het Armoedefonds op te 
sturen. Meer informatie vind je op 
www.armoedefonds.nl/menstruatie-
armoede. 
 
Verdeelstation Koarnjum kun je vinden 
in de tuin van Martenawei 57, tegenover 
het oude hoofdveld van DTD. Het kastje 
is altijd voor iedereen beschikbaar. 

Verdeelstation Koarnjum 

http://www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede
http://www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede
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Wo 24 nov. Jaarvergadering Feestver De Twa Doarpen, 
   De Bining, 20.00 uur, zie pag. 15 nov. nummer 
 
Do 25 nov.  Jaarvergadering Doarpsbelang, De Bining,  
   20.00 uur, zie pag. 5 nov. nummer 
 
Vr 26 nov.   Verhalenavond Friesland, zie verhalenavond.nl 
  
Wo 1 dec.   Jaarvergadering IJsclub Meiinoar Ien,  
   De Bining, 19.30 uur, zie pag. 9 
 
Zo 5 dec.  Sinterklaas vertelt, zie pag. 29-30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo 5 dec.  Concert Podium Pakhûs SOLO, 
   St. Vituskerk Feinsum, 15.00 uur, zie pag. 16 
 
Vr 10 dec.+ Projekt Underweis, De Sneinsjongers, 
Za 11 dec.  De Bining, 20.00 uur, sjoch side 6-7 
 
Di 14 dec.  Ouderenproject 
 
Do 16 dec.  Algemene ledenvergadering Kaatsver. It Partoer 
   Britsenburg Britsum, 20.00 uur, zie pag. 11 
 
Vr 17 dec.   Concert Podium Pakhûs SOLO, 
   St. Vituskerk Feinsum, 20.15 uur, zie pag. 16 
 
     

Kalinder 

 Agenda onder voorbehoud  
van de coronamaatregelen 



 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders! 
 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 

Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane Stiens 
 

Huisartsen 
Dhr. Iemhoff / mw. Landmeter /  
mw. Oosterbaan / mw. Meekes / 
dhr. Heuberger / mw. Braam:    058-257 1969 
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon / 
Me. Folkeringa / dhr. Braber:    058-257 1254 
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:    058-257 3572 
 

Apotheek Stiens:      058-257 2131 
 

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen 
Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 
Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 
 

Dorpenteam Noord 
Met ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Dorpenteam Noord, 
Pyter Jurjenstrjitte 17 in Stiens, direct naast de hoofdingang van 
de Skalm.  
Dorpenteam Noord van Amaryllis is bereikbaar via 058 303 0401 of 
info@dorpenteamnoord.nl. Voor meer informatie over wat ze voor 
u kunnen betekenen kunt u kijken op  
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/.  
 

Zorgaanbieders 
Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net):  06-5177 9732 
St. Palet (www.paletgroep.nl):    088-512 7000 
Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of     058-257 6306           
Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200 
 

Begraffenisferiening Eare en Plicht   
Jelsum-Koarnjum 
Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of  058-257 4388 
Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:    058-266 7722 
 

Kerkelijke gemeente 
Www.britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net 
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl   
Jaap Osinga, voorzitter kerkenraad   058-257 3416 
Rina Sijtsma, scriba.bkj@hotmail.com          06-549 227 01 
 

Wijkagent 
Cees Hoekstra, cees.hoekstra@politie.nl  0900-8844    

Wichtige tillefoannûmers 

mailto:info@dorpenteamnoord.nl
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/


 43 

 

 

Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 
Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058. 
 
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur.  
Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.leeuwarden.nl. 
 

Vliegbasis Leeuwarden            058-234 6700 
Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder   0800-022 6033 
of invullen van het online klachtenformulier. 
Vliegbewegingen: www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen  
of NOS teletekst pagina 766. 
Geluidsmeetnet: lwr.flighttracking.casper.aero. 
 

Zwembad It Gryn 
Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):    058-257 2400 
 

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) 
Seerob 23, Stiens  
(online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’)          0900-210 0215 
Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past  
kunt u naar de milieustraat brengen op 
maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op 
zaterdag: 9-13 uur. Milieupas mee nemen. Reserveren is nodig. 
 

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval 
Grofvuil wordt 3 keer per jaar gratis opgehaald. Meld je grofvuil 
minimaal 2 werkdagen voor de aangegeven datum aan. Maak een 
afspraak via de Afvalapp, www.omrin.nl of bel      0900 -210 0215 
 

Afvalkalender voor de maand december 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag voor 7.30 uur op 
3,17 en 31 december 
 

Groene container (Biobak): op vrijdag voor 7.30 uur op 
10 en 24 december 
 

Papiercontainer: op dinsdag voor 17.00 uur op 21 december 
 
 
 
Textiel: in zakken voor 8.00 uur op 3 december  
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Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of 
elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. 
Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite  

 
www.woonfriesland.nl.  

 
Heeft u thuis geen internet aansluiting? 
U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het  
aanbod op internet bekijken.  
 
Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl.  
De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn:  
uw persoonsgegevens, e-mailadres en uw inkomensgegevens. 
 
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen  met het   
KlantServiceCenter 088 995 22 22.  
 
We helpen u graag! 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 
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41e jiergong nr. 421                                 oplage 500 eksimplaren  
                                                                      
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 0640996841 
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum  tel.: 0628787176 
 
Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâlder:                           

Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl             tel.: 2572600      

 
Drukker: CSL Digitaal, Leeuwarden 
 
Finansjele bydragen, abonnemintsjild  en oare betellingen kinne 
stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00  
fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. 
 
Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút  
oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. 
Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djo-
ere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te 
grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. 
 
De redaksje fan de doarpskrante hâldt it rjocht om ynstjoerd  
materiaal yn te koartsjen, oan te passen of net te pleatsen. 
Anonime bydragen sille net pleatst wurde. 
 
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezon-
den materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. 
Anonieme bijdragen zullen niet worden geplaatst. 
 
 

—————//————— 
  
 
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 17-12-2021 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 06-12-2021 
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: 
 

  
 

doarpskranteflaput@hotmail.com 

Redaksje 
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Doarpshûs De Bining 

 
 

De Bining, it brûzjende sintrum                               
fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben  

yn en rûn Koarnjum 
 

In pân op in treflike lokaasje 
 mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken 

 
Yn De Bining binne jo te plak foar                           

in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing,  
presentaasje of kursus 

 
By ynteresse kinne jo skilje mei 
Baukje vd Burg 058-257 4282 of  
maile nei baukje62@hotmail.com 

 
 

Webside:www.debining.nl 
Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 

9056 PW Koarnjum 
058– 257 1690 


