De Flapút
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Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670
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Fan de Redaksje
It is al wer in jier lyn dat ik by de redaksje fan De Flapút kaam.
Ik skreaun fuort in foarwurd.
No skriuw ik myn lêste foarwurd, ik gean út de redaksje.
Jim ha lêze kinnen dat it meastal sa net giet by De Flapút.
25 jier komt earst.
It is ek net om De Flapút dat ik der mei stopje.
Ast wat foar it doarp dwaan wolst, gean dan yn de redaksje fan
De Flapút!
Leuke minsken en ek belangryk: learst noait sneller dyn doarpsgenoaten kennen. En hearst geweldige ferhalen út de doarpen,
fan no en fan froeger.
Nee, ik ha fan’t simmer besluten om it hûs te ferkeapjen. Dat gie
sneller as ik tocht. It skoallehûs komt yn goeie hannen. Yn de
tradysje fan De Flapút ha ik noch even tocht om it redaksjeskip mei
te ferkeapjen. Ik ha it net dien. Der komt fêst in opfolger.
Sels hie ik ek rillegau in oar hûs. 1 febrewaris ferhúzje ik nei nr. 5
yn Ypekolsgea, Súdwesthoeke.
Der is hjir in soad gebeurd en dit fielt as in goeie stap.
Elkenien hartstikke bedankt foar it kontakt en de stipe de ôfrûne
jierren, yn hokker foarm ek.
Groetnis en oant sjen!
Annewiep
Boarnsylsterwei 1

Foto Sjoerd Hoogerhuis
3

Doarpsbelang
Heeft u vragen of ideeën?
Mail ons!
Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelang
Jelsum Koarnjum:
Jaap Keizer
voorzitter
Janna Prosé
secretaris
Germ de Jong
penningmeester
Sandra van der Meer
algemeen lid
Roel Hooijenga
algemeen lid
Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum:
dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl
Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

Wist u dat….


U wordt uitgenodigd mee te denken over onze dorpenvisie…



U in deze Flapút hier meer over kan lezen…



Deze avond plaats vindt op maandag 27 januari
om 20.00 uur in De Bining…



U ook alvast de datum van de jaarvergadering in uw agenda
kan zetten…



Deze plaats vindt op donderdag 26 november 2020.
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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
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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24 / 7 Verse boerderij melk tappen
Ook luxe vleespakketten
Aldlânsdyk 20, Jelsum
06-44852207
Webshop: www.biomelktap.nl
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C O N C E P T:
DOARPENFISY JELSUM-KOARNJUM
Inleiding:
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum wil met dit document een visie
voor de beide dorpen neerleggen voor de komende 10 jaar (20202030). Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat –
volgens de inwoners – de gewenste ontwikkelingen zijn voor de
leefbaarheid van onze dorpen en hun naaste omgeving.
Leefbaarheid is zeer belangrijk en krijgt steeds meer aandacht van
de overheid. Om die overheid te informeren over de wensen en
mogelijkheden in onze dorpen is dit document opgesteld.
De inwoners van Jelsum en Koarnjum verwoorden het beeld dat ze
hebben van hun dorp voor nu en over de komende 10 jaar in dit
document aan de hand van een aantal thema’s:
Woningbouw/Voorzieningen/Woonomgeving/Verkeer/
Ouderen/Jeugd
Een visie veronderstelt “vooruit kijken”, maar een terugblik kan
daarvoor een goed fundament vormen; waar nodig een thema vanuit historisch perspectief worden benaderd.
WONINGBOUW
Het aantal inwoners van onze dorpen is in de loop der jaren nogal
veranderd:
1960 1979 2010 2014 2018
Jelsum
615* 501 354 338 320
Koarnjum 405 435 453 449 420
Totaal
1020 936 807 787 740
Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor het teruglopen van
het aantal inwoners in Jelsum:
- sluiting van de zuivelfabriek in 1959
- afbraak van 29 woningen aan It P. Rindertsreedsje en de Brédyk
met herbouw verdeeld over Jelsum en Koarnjum (zie toename tussen 1979 en 2010).
Voor Koarnjum en Jelsum gelden als oorzaken:
- bouwstop ten gevolge van de aanwezigheid van Vliegbasis Leeuwarden.
- wegtrekkende werkgelegenheid door verdwijnende middenstand
en toenemende mechanisatie in de landbouw
- gezinsverdunning (nu: 2,3 personen per huishouding)
- afbraak en samenvoeging woningen en bestemmingswijziging van
woningen.
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In het Structuurschema Militaire Terreinen zijn voor de
vliegbasis lawaaibelasting contouren vastgesteld. In dit
SMT staat beschreven dat het aantal gehinderde bewoners binnen de 45KE-zone niet mag toenemen. Milieubeperkingen,
die aan deze contour worden toegekend zijn opgenomen in het
Bestemmingsplan Dorpen.
Als we nu zien dat sinds de invoering van de bouwbeperking van
40 jaar geleden in onze dorpen de bevolking is afgenomen met
zo’n 200 personen dan is de vraag om woningbouw weer toe te
staan – zij het onder voorwaarden – alleszins te rechtvaardigen!
In het Bestemmingsplan Dorpen zijn voor een paar locaties een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Zodoende kon in de Hoatse de
Jongstrjitte een woning worden gebouwd (oorspronkelijk ruimte
voor 2^1).
Een andere locatie was aan de Giele Anemoanstrjitte-Skeltedyk
genoemde voor 3 woningen; helaas heeft Leeuwarderadeel gemeend deze grond te moeten verkopen……
De derde locatie is het aanstaande te saneren terrein van Martenawei 4 voor 4-5 woningen.
Andere mogelijke locaties: Martenawei, Skeltedyk, ten noorden
van Holwoartelstrjitte en Joussenwei, tussen Holwoartelstrjitte en
Spoarpaad.
Behoefte aan betaalbare huurwoningen. Geen verkoop van huurwoningen (prestatie afspraak met gemeente).
* Jelsum was in 1960 het tweede dorp in grootte na Stiens.
(Britsum: 604, nu ruim 1100)
VOORZIENINGEN
Onze dorpen hebben de volgende voorzieningen:
Dorpshuis De Bining, een florerend dorpshuis wat beheerd wordt
door een stichtingsbestuur en wordt bemand door een 50-tal vrijwilligers. Het gebouw heeft 4 zalen voor 16 – 150 personen met
een toneel, 2 kleedkamers met sanitair en 2 biljarts.
Punt van zorg is de beschikbaarheid van vrijwilligers.
Twee kaats- en voetbalvelden, een kunstgras wedstrijd- trainingsveld, kleedgelegenheden met sanitair en een kantine.
De grasvelden zijn in eigendom bij de gemeente, het kustgrasveld
is eigendom van de Stichting Flapbrêge; beide worden onderhouden door de BV Sport Leeuwarden en door vrijwilligers van
vv DTD. Ook de kleedgelegenheden en kantine worden onderhouden en bemand door vrijwilligers van DTD.
Punt van zorg is de deelname van voldoende spelers en speelsters
om een constant aantal elftallen overeind te houden.
8
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Twee kerkgebouwen, de Genovevakerk te Jelsum en de Nicolaaskerk te Koarnjum.
Beide kerken worden behalve voor de erediensten van de Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum gebruikt voor culturele evenementen uitgaande van respectievelijk de Stichting Dekema en Huiskamertheater De Wier.
De kerkgebouwen zijn eigendom van de Stichting Alde Fryske
Tsjerken en worden bemand door leden van de Plaatselijke Kommissie van de S.A.F.T.
Dekema State te Jelsum omvat naast de state op het landgoed
met stinzenplanten een koffie-/theeschenkerij en de Boersmastate
(beide met terras) voor ontvangst grotere groep bezoekers.
Martena State wordt particulier bewoond en heeft op het landgoed
nog een 3-tal woningen. Het oorspronkelijke landgoed is eigendom
van de PKN-gemeente Britsum-Koarnjum-Jelsum en wordt beheerd door een stichtingsbestuur. Het park wordt onderhouden
door vrijwilligers met hulp van It Fryske Gea. In 2019 werd het
landgoed uitgekozen (uit 200 unieke botanische locaties!) tot beste
hotspot van Nederland vanwege de unieke stinzenflora! Onlangs
werd het park uitgebreid met een bos van ruim 1 ha, ontstaan
vanuit het landschapsplan van een eerder landinrichtingsplan.
Túnmanswente is een voormalige tuinmanswoning op het landgoed
Martenastate en dient nu als trainingslocatie voor een horecaopleiding en voor opleiding landschapsbeheer.
Túnmanswente bevat een Bêd & Brochje, een theetuin, een streekproduktenwinkel en wordt gebruikt als groepsrestaurant, vergaderaccomodatie en toeristisch informatiepunt. Túnmanswente is een
leerbedrijf voor studenten van de Middelbare Hotelschool Friesland
College en Nordwin College onder begeleiding van de beheerder,
medewerkers en vrijwilligers.
In Koarnjum bevindt zich ten zuiden van de Nicolaaskerk een ijsbaan, die wordt beheerd door ijsbaanvereniging “Nocht en Wille”.
In beide dorpen is een speeltuin, waarvan het beheer gerund
wordt door vrijwilligers en Doarpsbelang. De gemeente houdt toezicht op de staat van onderhoud en laat reparaties uitvoeren.
Een speciale kommissie van Doarpsbelang is de redactie van de
dorpskrant “De Flapút”. Deze verschijnt 11 keer per jaar en wordt
huis aan huis bezorgd; ook veel oud-inwoners van onze dorpen
krijgen De Flapút bezorgd. Zodoende is deze dorpskrant een gewaardeerd “mienskipsbinend” element voor onze inwoners.
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Het realiseren van een zgn. rustpunt op de locatie van het
voormalige treinstation te Jelsum lijkt nu vorm te krijgen.
Het zal gerund worden door cliënten van Talant te Stiens.
WOONOMGEVING
Onze dorpen onderscheiden zich van veel andere dorpen “op de
klei” door een royale inbedding van boombeplanting.
Naast de fraaie states Dekema en Martena hebben we een aantal
fraaie woningen en boerderijen. Alle boerderijgebouwen in de bebouwde kom en enkele daarbuiten hebben hun agrarische functie
verloren. Om een voorbeeld te noemen: in 1950 werden in het totale gebied van Jelsum in 22 panden koeien gemolken, thans nog
maar op 5 plaatsen.
De omgeving nodigt uit tot het maken van wandelingen en biedt
talloze mogelijkheden voor fietsers om de omgeving te verkennen;
bloeiende bermen dragen bij aan het gebruiksgenot.
Punten van zorg zijn:
- de breedte van het fietspad langs de Dokkumer Ie
- de breedte van de fietspaden in het Jelsumer Aldlân en in het
verlengde van de Haskedyk (het laatste is bovendien
buitengewoon hobbelig)
- het ongedisciplineerd gedrag van schooljeugd op het Spoarpaad
(met z’n drieën fietsen)
- onderhoud fietsbrug over de Koarnjumer Feart.
Sinds enige tijd is Dekema State bereikbaar voor sloepen en het
praamvaren vanuit Leeuwarden. Punt van zorg is het bevaarbaar
houden van de vaarweg en de krappe doorvaart bij het Ulbepypke
(Finsterbuorren).
Helaas zuchten onze dorpen onder het vliegtuiglawaai van de vliegbasis. Goed contact en tijdige informatie over buitengewone vliegoefeningen door de vliegbasis wordt op prijs gesteld. Doarpsbelang
hecht bijzonder aan het blijvend vertegenwoordigd zijn in het
COVM.
VERKEER
Door de aanwezigheid van de provinciale weg N 357 zijn onze dorpen goed bereikbaar.
De aanleg van 2 rotondes in de Brédyk hebben zeer bijgedragen
het vloeiend afwikkelen van het uitgaande verkeer uit onze dorpen.
De aanleg van het Noordwest Tangent heeft bijgedragen aan minder files op de Brédyk, waardoor sluipverkeer door de dorpen minder plaatsvindt.
12

Wylstrjitte 2
9051 AX Stiens
Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl
www.middelsee-assurantiën.nl
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Wellicht kunnen daardoor verbodsborden aan de Martenawei en Skierhústerwei wel verdwijnen. Evenwel is
sluipverkeer door zware vrachtwagens over Boarnsylsterwei en Martenawei als kortste wegverbinding tussen
de beide dorpen en Aldlannen zeer ongewenst in verband met trillingen in de naastgelegen woningen. Een vrachtautoverbod is aan
te raden.
Het fietsverkeer is al even genoemd bij het hoofdstuk Woonomgeving. De reeds lang bestaande fietssnelweg langs de Brédyk met
voorrang op toeleidende wegen biedt optimale mogelijkheden voor
een vlot woon-werkverkeer. De veiligheid is sinds enige jaren fors
verbeterd door tractorverkeer op de provinciale weg toe te laten.
Ook de realisatie van het Spoarpaad biedt een snelle fietsverbinding met Stiens.
Onze dorpen kennen een frequente busverbinding met Leeuwarden
en Stiens langs de Brédyk, een minder frequente verbinding loopt
door de bebouwde kom van Koarnjum.
De vaarverbinding over de Jelsumer Feart is al bij Woonomgeving
genoemd.
Punt van zorg is het onderhoud paden en wegen, zoals:
-

Skierhústerwei westelijk gedeelte
Martenawei
beide Aldlânsdiken
fietspad bij Haskedyk
fietspad tussen de Aldlânsdiken.

Bedankt!
Op de uitgave van het 400e jubileumnummer hebben wij veel leuke en positieve reacties gekregen.
Heel hartelijk dank hiervoor.

De redaksje, Greetje, Corrie, Annewiep en Beitske
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www.vellingaoptiek.nl
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Bazarcommissie
Al sinds jaar en dag wordt er in februari jaarlijks een bazarrommelmarkt in De Hoekstien gehouden voor kerk en goede
doelen.
De bazarcommissie en niet te vergeten een hele ploeg vrijwilligers
is hier jaarlijks voor in touw.
Maar tijden veranderen en net zoals overal slaat ook hier de vergrijzing toe. Daarom wordt vrijdag 7 februari 2020 de laatste
bazar-rommelmarkt gehouden die de bazarcommissie organiseert.
Wij hopen natuurlijk dat een stel enthousiaste mensen het
stokje van ons overneemt. Wij hebben een goed lopend
draaiboek, dat stellen we graag beschikbaar.
Met o.a. antiek, curiosa, 2e hands goederen, kleding, 'diggelguod',
boeken en natuurlijk is er een draaiend rad met vele leuke prijzen.

Voor de laatste keer!!

Bazar - Rommelmarkt
vrijdag 7 februari 2020
van 17.00-19.00 uur
in de Hoekstien Britsum

Ook zijn er heerlijke zelfgebakken appeltaarten, kruidkoek en
cakes! U kunt er gezellig een kopje koffie of thee drinken en er zijn
weer patat, kroketten en frikandellen...
Zet de datum alvast in de agenda, want het is zeker weer de moeite waard om even te komen snuffelen en/of iets lekkers te nuttigen
en te kopen.
In de loop van januari komen w e w eer bij u langs met de
welbekende lucifersloten. Er zijn mooie prijzen te winnen, met als
hoofdprijs een fiets!
Woensdag 5 februari vanaf 16.00 uur w orden bruikbare
spullen(geen bankstellen en tv's) opgehaald in Britsum. Hebt u
spullen, maar woont u niet in Britsum, dan kunt u deze op bovengenoemde datum na 16.00 uur inleveren in De Hoekstien.
Info: Sjoukje Boorsma, tel. (058)2572441
e-mail: sboorsma@xs4all.nl
Graag tot ziens op onze gezellige bazar-rommelmarkt,
Sjoukje, Gerrie, Griet en Fetty
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Yoga Studio




Yoga groepslessen voor kinderen
Yogales voor 't bijzondere kind (via pgb)
Yoga groepslessen voor volwassenen
________________________________

Celesta Dijkstra, 06 - 223 941 07
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Túnmanswente

V alentijnsdiner
Ik hou van jou / Ek het jou lief / Ich liebe dich / I love you / Tora
dost daram / Saya cinta padamu / Sarang Heyo / Eu te amo / Jeg
Elsker Deg /Je t'aime / Ik hâld fan dei
Valentijn staat weer voor de deur en dat betekent lekker eten met
je geliefde, vriend, vriendin, familie of collega's. Over de oorsprong
van Valentijnsdag verschillen de meningen maar vast staat dat
14 februari een goede dag is om iemand die je lief is eens heerlijk
te verwennen.
Túnmanswente biedt u op vrijdag 14 februari een 3-gangen diner
met verrassend welkomstdrankje vanaf 18.00 uur.
Dit Valentijns diner zal worden bereid door onze huiskok
Daan van de Brule.

Meer informatie en aanmelden voor het Valentijns diner via
informatie@tunmanswente.nl of via telefoonnummer
(058)2572190 / 06-12743436 (meldt u tijdig aan)

Wij nodigen u van harte uit!
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€ 27,50 p.p. inclusief aperitief

Túnmanswente

Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

ENTHOUSIASTE
GEMOTIVEERDE
OPROEPKRACHT

Ben jij sociaal, enthousiast en leergierig en vind je werken in de
horeca een uitdaging? Dan is werken bij Túnmanswente misschien
iets voor jou… Wat verwachten wij van jou?
- Je bent minimaal 15 jaar
- Je bent redelijk flexibel inzetbaar met name in de weekenden
- Je bent representatief, enthousiast en je weet van aanpakken
Wij bieden jou afwisselende werkzaamheden.
Heb je belangstelling voor deze baan?
Neem dan contact op met Beitske Homsma (06-12743436) of
stuur een email naar: beitske@tunmanswente.nl
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Doarpsbelang
OUDEREN
Voor ouderen zijn in onze dorpen een beperkt aantal woningen beschikbaar. Mede door het ontbreken van winkelvoorzieningen en de
afstand tot zorg verlenende instanties vertrekken ouderen naar
Leeuwarden of Stiens, hoewel Stiens tot op heden niet kan beantwoorden aan de vraag naar geschikte appartementen.
Het zogenaamde Ouderenproject beoogt ontspanning en een ontmoetingsplaats te bieden aan ouderen. Hiertoe wordt van september tot juni iedere 14 dagen een middag georganiseerd in
De Bining met afwisselend biljarten en spelletjes en met aktiviteiten, zoals lezingen en presentaties. Daarna wordt een gezamenlijke
warme maaltijd in de Túnmanswente genuttigd. Bovendien is een
deel van de oudere dames als handwerkgroep aktief. Een 5 tal dames organiseert en verzorgt deze bijeenkomsten. Het geheel is een
samenwerkingsproject tussen De Bining en Túnmanswente.
Doarpsbelang en aantal fondsen dragen bij aan de financiering van
het project.
Naast het ouderenproject is de Bining enkele middagen geopend
voor 50-plussers voor kaart- en biljartspel. Tevens is er een koersbalgroep aktief.
JEUGD
De speeltuinen voor de jongste jeugd zijn al genoemd bij Voorzieningen. Daarnaast is op een overhoek van het kunstgrasveld te Jelsum een boardingvoetbalveldje aangelegd.
Afgezien van de mogelijkheden, die toneel- en sportverenigingen
bieden, zijn er voor de (oudere) jeugd geen faciliteiten in de dorpen.
Om oudere jeugd binnen de dorpsgemeenschap te houden is het
voorzien in betaalbare huurwoningen bittere noodzaak.
In ogenschouw genomen dat al tientallen jaren geen woningbouw
in onze dorpen plaatsvindt en daarbovenop de woningcorporatie
geen voorkeur mag/kan toepassen bij toewijzing van een woning
aan dorpsgenoten, wordt het hoog tijd voor het vragen van ontheffing van de regelgeving in de Volkshuisvestingswet, die zo’n voorkeurstoewijzing verbiedt.
Het hooghouden van de leefbaarheid in onze dorpen en het floreren
van diverse verenigingen staat en valt met de huisvesting van
jeugd!
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Verstrekte subsidies 2019
Naar aanleiding van de jaarvergadering hierbij het lijstje van de
verstrekte subsidies:
Stichting Túnmanswente ( ouderenproject)
Biljartvereniging dames
Us Fertier
Foto project ( boekje met vrijwilligers)
Stichting Evenementen: Project Underweis
Feestvereniging
Midzomeravond
Bining: duurzaamheid
Beweegmaand: doe en ontmoetdag
In het Dorpsbudget Regelement staat over de aanvraag van
subsidie het volgende:
Een initiatief komt eens per 5 jaar voor een bijdrage in aanmerking, tenzij de ledenvergadering van Doarpsbelang
Jelsum/Koarnjum een kortere periode vaststelt.
Een instelling en/of groep initiatiefnemers komt eens per 5 jaar
voor een bijdrage in aanmerking, tenzij de ledenvergadering van
Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum een kortere periode vaststelt.
In de ledenvergadering van november van 2018 zijn de leden van
Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum met het voorstel doarps budget,
ingebracht door het bestuur, akkoord gegaan.
In de ledenvergadering zijn er vragen gesteld over de periode van
5 jaar. In deze bijeenkomst, mede door een opmerking van Anja
Reus (dorpsmanager), is gebleken dat het mogelijk moet zijn dat
er ieder jaar een subsidie kan worden aangevraagd. Het is dan aan
het bestuur van Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum of deze aanvraag
gehonoreerd wordt. Dus dezelfde werkwijze die ook nu wordt gehanteerd.
Een aanvraag voor subsidie kan u doen tot 1 april 2020.
Bestuur Doarpsbelang
Jelsum/Koarnjum
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Huiskamertheater De Wier
Op zaterdagavond 8 februari 2020 staat de
Stichting Alde Fryske Tsjerken centraal tijdens een lezing
daarover in huiskamertheater De Wier in Koarnjum.
De heer Liuwe van der Meer uit Mantgum vertelt één en ander over
het ontstaan en de doelstelling van deze bijzondere stichting die
meer dan 50 kerkgebouwen in eigendom heeft en in samenwerking met o.a. vrijwilligers van de Plaatselijke Commissies deze
historische gebouwen openstelt. Ook ontfermt deze stichting
zich over een aantal kerkhoven in zes Friese dorpen, o.a. in
Blessum, Olterterp en Sibrandahûs.
Huiskamertheater De Wier werkt regelmatig samen met de PC in
Koarnjum en verzorgt op die manier concerten en theatervoorstellingen in de prachtige en mooi klinkende Nicolaaskerk.
De SAFT noemt zich ‘het grootste kleine podium van Fryslân”,
met 52 kerken achter één loket!

De heer van der Meer zal na afloop van zijn lezing
‘een kleine muzikale illustratie’ geven op een bijzonder
instrument als afsluiting van deze avond.
Zaterdagavond 8 februari 2020
Huiskamertheater De Wier
Aanvang 20.00 uur, deur open 19.30 uur
Entree €10,- p.p.
Toegang alleen na aanmelding via
bobdeboer@pinupsanddowns.com of via tel. 06-54763154
Annuleren is mogelijk, maar dan wel drie dagen voor dit
evenement

De Nicolaaskerk in
Koarnjum, één van de
kerken van Stichting Alde
Fryske Tsjerken.
Foto © Bob de Boer

22

23

Huiskamertheater De Wier
Zondagmiddag 9 februari is er weer een nieuwe aflevering in de
serie Huiskamergesprekken @ De Wier’. Op deze middag zijn de
acteurs Klaasje Postma en Freark Smink uit Britswert uitgenodigd.
Gespreksleider Gerrit Hofstra zal terugblikken en hen dus uitgebreid interviewen over hun speelperiode bij ‘Tryater", de toneel
producties “Jameimy” en “Rolling Home” van Klaasje, “Zelle” en
natuurlijk “Sybe Satellyt” van Freark. Op dit moment zijn beiden
weer ‘drok dwaande’ met nieuwe plannen.
In deze serie gesprekken zijn eerder
al Bearn en Jitske Bylker, Arno Brok
en Jannewietske de Vries te gast
geweest in dit huiskamertheater.
Zondagmiddag 9 februari 2020
‘ Huiskamergesprekken’ met
Klaasje Postma en Freark Smink
Aanvang 15.00 uur,
deur open 14.30 uur, Entree €10

Zondagmiddag 15 maart 2020
Zal een nieuw muzikaal project
zijnentree doen in Koarnjum!
Dan organiseert huiskamertheater De Wier een eerste versie van
de ‘Muzikale Doarpskuier Koarnjum’.
In vier verschillende huiskamers worden tussen 15 en 17 uur
4 uiteenlopende concerten gegeven. Tussendoor wandelen de
bezoekers van de ene naar de andere plek …
In de huiskamers van Sjoukje en Gerard Veldman,
Tineke en Hendrikus Dijkstra, Yvon Wolfslag en Pieter van
der Werff en Annigje Dijkstra wordt muziek gemaakt: van klassiek
en jazz tot pop.
Optredens zijn te verwachten van o.a.
singer-songwriter Zippora Tieman,
David van der Zee op luit en
accordeoniste Lammy Bruyns.
Zondagmidag 15 maart 2020
‘Muzikale Doarpskuier Koarnjum
in vier huiskamers!
Entree €12,50 p.p.
U kunt zich nu al opgeven voor al deze evenementen bij Bob:
” Huiskamertheater De Wier”
tel. 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com
toegang is alleen mogelijk na reserveren!
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Stichting Martenastate
Vogelnieuws
Het zal meeste mensen in
Koarnjum niet ontgaan zijn dat
er de afgelopen maanden ransuilen in het dorp zaten. Eerst
zaten ze in de kastanjebomen
in de Giele Anemoonstrjitte en
in december in een berk in de
Helmblomstrjitte. Soms ééntje,
meestal drie en soms of meer.
Ransuilen zijn bruin van kleur
en verder te herkennen aan de
verenpluimpjes op de kop die
lijken op oortjes. ’s Winters zitten ze vaak in groepen bij elkaar op zgn. roestplaatsen.
Aan de uitwerpselen en braakballen op de stoep is te zien in
welke zij boom zitten.
Nu ik het toch over vogels heb, hier een overzicht wat er zoal in de
nestkasten in het park Martenastate heeft gebroed dit jaar.
Totaal 20 nestkasten:
Koolmees
Pimpelmees
Ringmus
Boomklever
Spreeuw
Totaal

6
4 waarvan één broedgeval mislukt
2
1
1
14 broedgevallen waarvan 13 succesvol

In het nieuwe stuk bos achter het park zijn de afgelopen maand vijf
nestkasten geplaatst.
Koolmezen en pimpelmezen zijn de meest voorkomende broedvogels in de nestkasten. Daarnaast broeden er af en toe ringmussen
en het afgelopen jaar een boomklever. Deze laatste vindt blijkbaar
de nestkast op zich niet genoeg en metselt rondom de opening klei
aan binnen en buitenkant. Een aantal jaren geleden zijn er enkele
speciale kastjes opgehangen voor andere kleine vogels, maar dat
heeft tot nu toe geen broedgevallen opgeleverd. Er is één nestkast
voor spreeuwen en die is elk jaar bewoond. Er broeden echter meer
spreeuwen in het park in holtes in bomen.
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Ook andere vogels broeden in het park, zoals kauwen, kleine zangvogels, eenden, meerkoeten, houtduiven, turkse tortels en af en
toe een grote bonte specht.
Deze soorten zijn echter niet geïnventariseerd. Misschien broeden
de hierboven genoemde ransuilen ook wel in het park, want die
broeden in holle bomen en oude nesten van spechten.
Bij de blauwe reigers is het aantal broedende vogels de laatste jaren drastisch teruggelopen. Tot 2013 broeden er jaarlijks ongeveer
zeven paren en in de jaren daarna af en toe nog één. Een bijzonder
broedgeval dit jaar in het park is de nijlgans (eerste foto op de fotocollage). Op bijgaande foto is te zien welke vogels in het park
voorkomen en deels ook broeden. Er komen echter meer soorten
voor dan op dit overzicht staan.

Sjoerd Hogerhuis
Vrijwilliger Martenastate
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Biljartvereniging Jelsum-Koarnjum
Naast de reguliere competitie, waarin gestreden wordt om de felbegeerde wisselbokaal, nemen de heren ook de keu uit de kast voor
het december prijsbiljarten. Verdeeld over twee avonden (dinsdag
17 en vrijdag 20 december) worden de spelers op gemiddelde in 3
verschillende klassen ingedeeld. De vaste koppels spelen aller eerst
om de meest gewonnen partijen. Bij gelijk aantal punten in de poule is het aantal gemaakte caramboles doorslaggevend. Op soort
avonden stijgen vaak de “prijspikkers” boven zich zelf uit. Lukt het
bij de ene maat niet, dan kan de andere maat de klappen opvangen
door er een schepje boven op te doen. Al met al gezellige avonden
waar naast fanatisme ook ruimte is voor humor en ontspanning. In
de A-klasse wonnen de “kanonnen” Sjoerd Bakker en Albert Span
met 3 winstpartijen en 151 caramboles.
De gebroeders Rijpstra Henk Jan (met hulp van Evert Helfferich)
Dick en Bob pakten de 1e prijs in de B en C-klasse.
Aan de hand van onderstaande uitslagen mogen jullie zelf bepalen
wie de “beste Rijpstra” over de beide avonden was .

Hierbij de uitslagen:

A Klasse
1e Sjoerd Bakker – Albert Span
2e Jake van Nek – Lucas Rinsma

:6 punten en 151 carb.
:4 punten en 133 carb.

B Klasse
1e Evert Helfferich – Henk Jan Rijpstra
2e Dick Ubbels – Andries Engbrenghof
3e Jaap Keizer – Titus Sinnema

:8 punten en 82 carb.
:4 punten en 69 carb.
:4 Punten en 62 carb.

C Klasse
1e Dick Rijpstra – Bob Rijpstra
2e Albert Sinnema – Bart Gietema
3e Roel Kuipers en Andries v/d Werff

:6 punten en 66 carb.
:4 punten en 54 carb.
:4 punten en 53 carb.

Hoogste
A Klasse
B Klasse
C Klasse
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serie
Lucas Rinsma
Evert Helferich
Dick Rijpstra
Roel Kuipers

:12 carb.
:8 carb.
:6 carb.
:6 carb.

Vindt je biljarten leuk
of om te leren?
De Biljartclub Jelsum-Koarnjum
(inclusief damesafdeling
“De Stoaten”) zoeken voor volgend seizoen nog enkele biljartliefhebbers. Lijkt het je leuk om
in een ontspannen sfeer het biljarten te leren of heb je vroeger
ook biljart gespeeld en heb je na
drukte weer tijd om een avond vrij te plannen meldt je dan aan bij
Dick Rijpstra of Peter Keizer.
Ook dames zijn meer dan welkom!
De dames spelen op woensdag avond en de heren op Dinsdag
avond.
Dick Rijpstra
Peter Keizer

: e-mail: dickrijpstra@live.nl
: e-mail: peter.keizer@outlook.com

Kerstboomactie

Inzameling kerstbomen
leverde 87 stuks op!
HELAAS ook bomen met kruisen,
restanten van versiering, kluiten in
zakken en potten....
Vandaar dat er gesorteerd moest
worden, vanwege andermans
gemakzucht. Volgend jaar beter?
Corrie van der Meer
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Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 25 november 2019
40 personen aanwezig, afmeldingen van Dhr. H. Jansma (erelid), Jannie
Atsma (CDA) .
Aanwezig :Gemeente Leeuwarden Wethouder Herwil van Gelder en Anja
Reus dorpsmanager
Van de politieke partijen zijn aanwezig: Jan Willem Tuininga (FNP), Folkert
Dijkstra(FNP) en Ursula de Voogt (PvdA)

1. Opening
Auke Rijpstra heet ons allen hartelijk welkom en met name de ereleden
Jaap Keizer en Hendrikus Dijkstra. In het kort vertelt hij de punten van
deze avond.
2. Vaststellen agenda Akkoord
3. Notulen van jaarvergadering 2018
Het verslag van vorig jaar is geplaatst in de Flapút.
4. Jaarverslag voorgelezen door secretaris
Geschreven door Jaap Keizer.
Beginnend bij de jaarvergadering van 12 november 2018 willen wij in dit
verslag stil staan bij activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Op deze vergadering werd het Protocol Dorpsbudget vastgesteld (zie De
Flapút nov.’18). In de loop van 2019 ontving het bestuur talloze aanvragen
voor een bijdrage uit het Dorpsbudget. Op de ledenvergadering zal het
bestuur verantwoording afleggen van de toegezegde en bestede gelden.
Afscheid werd genomen van Mirjam van Heumen, waarna Germ de Jong
haar functie als penningmeester heeft overgenomen. Sandra van der Meer
werd gekozen als nieuw bestuurslid, zij zal zich met name bezighouden
met het Wel en Wee onder onze dorpsbewoners. Hiertoe zijn een aantal
contactpersonen gevraagd voor hun buurt.
Geheel onverwacht heeft de voorzitter te kennen gegeven per november te
willen stoppen wegens te drukke werkzaamheden; een aantal aandachtsvelden zijn deze zomer al door andere bestuursleden overgenomen.
Eindelijk zijn ook de woningen aan de Boarnsylsterwei gerenoveerd en grotendeels van zonnepanelen voorzien; alle woningen zijn na een hele poos
van leegstand nu weer bewoond.
De Stichting Dekema State is van plan het huis Op’e Terp 16 te renoveren
en de daarbij horende garage te vervangen door een nieuwbouw woning.
Omwonenden, die voor een informatie avond waren uitgenodigd hebben
met de plannen ingestemd.
Doordat de locatie van de huidige boerderij van Hettinga aan de agrarische
bestemming wordt onttrokken als gevolg van nieuwbouw ten noorden van
het landgoed Martena State, ontstaat er aan het begin van de Martenawei
de mogelijkheid voor nieuwbouw van een vijftal woningen. Van de bij de
rondgang met gemeenteambtenaren in september 2018(!) genoemde aandachtspunten is niets tot uitvoering gekomen. Alleen de parkeermogelijkheid aan de David van Goirlestrjitte en het afremmen van snelheid bij de
komgrens van Jelsum op de Aldlânsdyk kreeg aandacht. Ook is er in oktober nader overleg (maar nog geen realisatie!) geweest omtrent de speeltuin te Koarnjum.

30

Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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PEDICURE
In mijn praktijk of ambulant.
Behandeling op afspraak.
Janna Prosé
Aldlânsdyk 3, 9056 LK Koarnjum
06-22563553
jannaprose@planet.nl
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Alleen de parkeermogelijkheid aan de David van Goirlestrjitte en het afremmen van snelheid bij de komgrens van Jelsum op de Aldlânsdyk kreeg
aandacht. Ook is er in oktober nader overleg (maar nog geen realisatie!)
geweest omtrent de speeltuin te Koarnjum.
Wellicht is de trage gang van zaken mede te wijten aan minder vlotte communicatie onderling en aan die met de gemeente.
Wat gebeurt er toch veel in onze dorpen! Daar word je je bewust van als
het mooie boekwerkje “Vrijwilligers geven Jelsum en Koarnjum een gezicht” doorbladert. Niet alleen bestuurders, maar vooral vrijwilligers bij
verenigingen, dorpshuis en onze beide states Dekema en Martena.
Over Martenastate zijn bewoners en eigenaren is een boek verschenen:
“Proeftuin van het Paradijs?” Nog een opsteker voor de Stichting Martenastate, zijn vrijwilligers en beheerder It Fryske Gea was dat landschappark Martenastate in de categorie “stinzenplanten” tot beste “hotspot” van
Nederland werd uitgekozen; en dat uit 200 unieke botanische locaties!
Dekema State organiseerde dit jaar succesvol een aantal praamvaarten
vanuit Leeuwarden naar de state. In de loop van dit jaar werden bij de states en ook in de beide kerken en dorpshuis diverse culturele activiteiten
georganiseerd, zoals muziek, zang, voordrachten en vertellingen; blijf
daarmee doorgaan!
Er wordt gewerkt aan het tot stand komen van een zogenaamd “Rustpunt”
op het terrein van het voormalige treinstation te Jelsum aan de Brédyk.
Een artikel in de LC van 9 oktober (pag.36) geeft een aardige inkijk in wat
er in 1944 met het station is gebeurd.
Túnmanswente bestaat al weer 10 jaar en voorziet zeker in een behoefte:
verkooppunt streekproducten, toeristisch informatiepunt, kleine familiefeestjes, theetuin en praktijklocatie van de Middelbare Hotelschool
Friesland College en de opleiding landschapsbeheer van Nordwin College.
Bepaald niet het oor strelend waren de activiteiten van de vliegbasis: naast
de bekende oefening Frisian Flag was er een heel lang durende wapeninstructie cursus, die ook nog tot gevolg had dat het avondvliegen een
maand eerder dan gebruikelijk startte.
Doordat de vliegtuigen veelal met volle bepakking startten werd/wordt
veelvuldig de naverbrander gebruikt (om ons te laten wennen aan de JSF,
die 31 oktober zijn intrede deed?). Recent is een brief van omliggende dorpen en wijken uitgegaan naar Defensie, waarin wordt geprotesteerd tegen
deze verzwaarde omstandigheden. In de zomer werd het geluidmeetnet
rond de vliegbasis in gebruik genomen; dit kan helpen om de impact van
het geluid van de JSF te vergelijken met die van de F-16. Bovendien kan
men thuis op de computer de vliegbewegingen en de geluidssterkte, vlieghoogte en snelheid zien. De vliegbasis produceert weliswaar geluid, maar
wil samen met de omliggende dorpen en o.a. gemeente en provincie komen tot een zonnepark aan de westkant van de basis.
Omdat de grote afstand van het park naar een geschikte aansluiting op het
kabelnet zeer hoge kosten met zich meebrengt, werd enige tijd gezocht
naar mogelijkheden om de verkregen energie op te slaan als waterstof. De
komst van de JSF heeft evenwel kansen gecreëerd de opgewekte energie
op de basis zelf te benutten.
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“Ûnderweis” mei de Sneinsjongers

No witte wy noch hieltyd net wat dy Sneinsjongers fan doel binne.
Sy binne mei it projekt “Underweis” dwaande mar wat is dat no
krekt?
Wy ha Akke Berkenpas belle want sy is al fanôf septimber 2000 lid
fan it koar en sy sil it wol witte. “No wy ha in hiel gesellich koar en
wy sjonge ek moai” seit Akke “mar fan ús projekt kin ik net sa folle
sizze. Der komme hiele moaie filmbylden by, dat moatte de
minsken echt sjen “Bisto dan no in filmstjêr?” frege ik.
“Och heden nee, dat fyn ik fierste spannend en it duorret mei ek te
lang. Dy ambysje ha ik net. Mar sjonge is wol myn ding en it soe
moai wêze as wy der noch wat jonge minsken, en dan foaral jonge,
kreaze mannen by krije want dy kinne wy wol brûke.”
Sa besiket Akke wol nije leden te krijen mar wy witte noch net wat
“Underweis” krekt is.

Dan Bob de Boer mar ris freegje want neffens my hat hy der ek
wat mei te krijen. “Ja, dat kloppet” seit Bob “ik ha foto's makke fan
de tariedingen en ik soargje foar it lûd by de foarstelling”.
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“Wurdt it dan sa'n grut spektakel dat der in aparte lûdsman by
moat?” “Ja wy meitsje der in hiele moaie foarstelling fan, oars as
in gewoan konsert, it wurdt hiel bysûnder. As de minsken yn De
Bining komme dan is der oeral lûd en muzyk dat ik soe sizze kom
allegearre op freed 17 of sneon 18 april nei De Bining”.
Sjonge, filmbylden, in aparte lûdsman no dan sil der ek noch wol
in ljochtman bykomme.
It hâldt wat yn mei dy Sneinsjongers! Ik bin hiel benijd nei it risseltaat.

Op freed 17 en sneon 18 april 2020 is it safier,
beide jûnen begjinne om 20.00 oere yn
doarpshûs De Bining te Koarnjum.
Annewiep Bloem
Foto’s: Bob de Boer
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Kapbeleid gemeente Leeuwarden
Bomen en groen in de gemeente Leeuwarden
Vanaf 1 januari 2020 gelden voor de hele gemeente Leeuwarden
dezelfde regels voor het kappen van bomen. Uitgangspunt van de
gemeente Leeuwarden is het behoud van bomen en groen, omdat
een groene omgeving bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.
Maar soms kan het voorkomen dat u 1 of meerdere bomen wilt
kappen.

Wat moet ik doen als ik een boom wil kappen?





Voor het kappen van maximaal 9 bomen heeft u geen vergunning nodig.
Voor het kappen van 10 of meer bomen heeft u wel een vergunning nodig. Het gaat daarbij om bomen die op 1.30 m.
hoogte een stamdoorsnede hebben van 20 cm of meer.
Kleinere bomen tellen niet mee. Als een boom voorkomt op
de lijst van monumentale en waardevolle bomen moet u altijd
een vergunning voor kap aanvragen
Als u een vergunning nodig heeft dan geldt ook een
herplantplicht van 110%. Als herplant niet mogelijk is betaalt
u een compensatiebedrag van €500,- per boom. Voor een
monumentale of waardevolle boom is dit €2000,- .
Deze bedragen worden in het Compensatiefonds groen
gestort. Dit fonds wordt bijvoorbeeld gebruikt om op andere
plekken bomen en groen te planten.

Bomen en zonnepanelen
De gemeente juicht het plaatsen van
zonnepanelen toe. Bij plaatsing van zonnepanelen moet u er rekening mee houden dat bestaande bomen mogelijk
kunnen groeien. U mag geen bomen
snoeien of kappen als die het licht van
uw zonnepanelen wegnemen.

Meer informatie
U vindt de regels en overige informatie
voor het kappen van een boom op de
website van de gemeente Leeuwarden,
op de pagina Groen. Hier vindt u ook de
lijst van monumentale en waardevolle
bomen.
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Stinzenflora-monitor 2020
De vroege voorjaarsbloeiers zijn bij steeds meer mensen geliefd.
Bij stinzen, staten, buitenplaatsen en andere historische monumentale panden worden deze gekoesterd vanwege hun tere verschijning en kleurenpracht. Al aan het einde van de winter bloeien
ze door tot ver in mei. Het tijdstip van bloei is ieder jaar weer anders afhankelijk van het weer. Daarom is de Stinzenflora-monitor
een uitstekend hulpmiddel om bezoek aan de landgoederen en
parktuinen te plannen. De kalender in de Stinzenflora-monitor
geeft wekelijks actuele informatie over Stinzenflora in Friesland en
elders in Nederland. Vanaf 8 februari - 10 mei 2020 is de nieuwe
kalender weer actief.

Dit jaar is het motto ‘Eeuwigdurende Lente’.
In het verre verleden was de gedachte dat in de Paradijstuin de
bloemen en bomen het hele jaar door bloeien en vrucht dragen. Er
zou een ‘Eeuwigdurende Lente’ heersen. Op een schilderij uit de
vijftiende eeuw staan mooie Lenteklokjes tussen zomerbloeiende
planten en struiken. In de zestiende en zeventiende eeuw hadden
koningen en andere vorsten de ambitie om de Paradijstuin te benaderen. Daarvoor was het nodig om planten uit de hele wereld,
die toen net ontdekt waren, bij elkaar te brengen in een tuin.
Voor bezoek aan de stinzenflora in Jelsum, Koarnjum en Stiens,
lees verder op www.stinzenflora-monitor.nl
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In oktober is begonnen met de voorbereiding van het groot onderhoud van
de torenspits van de Nicolaaskerk. De leien en hout- en zinkwerk moeten
– waar nodig - worden vervangen. Echter niet alles blijft hetzelfde: de rode oriëntatieverlichting en de ladder aan de buitenkant verdwijnen, ook is
het 8-koppige klokkenluiders gilde na 20 jaar helaas gestopt met het 1 uur
lang(!) inluiden van het nieuwe jaar; tank mannen!
Op 28 september heeft onze nieuwe burgemeester Sybrand Haersma Buma kort kennis gemaakt met onze dorpen. Daarbij is de nadruk gelegd op
o.a. het vele vrijwilligers werk en de lawaaibelasting, die onze dorpen ondervinden.
5. Financieel jaarverslag door Germ de Jong
Germ legt het financiële jaarverslag uit. In de Flapút is deze maand een
blad toegevoegd voor de contributie van de leden en om eventueel lid te
worden van Doarpsbelang. Germ hoopt zo weer wat meer lijn te krijgen in
het ledenbestand.
Gerard Veldman geeft aan dat automatische incasso misschien een idee is.
Het verslag is gecontroleerd door Sjoukje Veldman en Albert Sinnema en
akkoord bevonden.
De kascommissie voor volgend jaar is Albert Sinnema en Griet Kuipers.
Dorpsbudget: Diverse subsidieaanvragen. Deze worden in de vergaderingen van het bestuur besproken en goed -of afgekeurd. Uit de vergadering
wordt voorgesteld het mogelijk te maken ieder jaar een aanvraag te kunnen indienen, in plaats van eenmaal per 5 jaar. Germ zegt toe het protocol
hier nog eens goed op na te kijken.
Pieter vd Werf: Zou er een stukje in de Flapút kunnen komen waar de gelden heen gaan?
Jan Bijlsma: Wat gebeurt er als er budget over is? Antwoord: Het is de bedoeling dat het budget elk jaar opgemaakt wordt.
Albert Sinnema: Kunnen de regels nog een keer uitgelegd worden en kan
dit in de Flapút geplaatst worden?
Douwe: bepaalt het aantal inwoners de inkomsten. Dan zouden we beter 2
DB kunnen hebben, Gerard vraagt ook hoe de verdeling is. Antwoord Anja
Reus: het gaat niet naar inwoner getal, maar men werkt met een staffelverdeling.
6. Meerjarenvisie Doarpsbelang
Jaap heeft een concept meerjarenvisie geschreven. Het is een visie voor 10
jaar. Dit om de leefbaarheid te verbeteren.
De visie omschrijft o.a. de huisvesting, verkeer, ouderen, jongerenbeleid.
We nodigen een ieder uit om dit concept te bespreken en/of aan te vullen
op maandag 27.01.2020.
7. Vliegbasis / COVM
Gerard Veldman praat ons weer bij over de vliegbasis en vergadering
COVM. Dit jaar trainingen in Leeuwarden, geen garantie dat er volgend
jaar minder vliegbewegingen zijn. Gastvliegers geven meer overlast, vraag
of er sancties zijn en of deze toegepast worden. Volgens Gerard wel.
Dit jaar aanzienlijk meer klachten geregistreerd dan voorgaande jaren. Met
het nieuwe geluidsmeetnet systeem ook goed aan te geven. Zo is ook goed
te zien dat er veel excessen zijn.
Door omliggende Doarpsbelangen gezamenlijk een klachtenbrief gestuurd
naar Vliegbasis. Ook door bewoners van de Tjessingawei in Jelsum.
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Voor al uw
gelegenheidsbloemwerk
Ook uw Fleuropbloemist

Langebuorren 45A, Stiens
058-2504691
www.bloembinderijblom.nl

Concert
In de Nicolaaskerk te Koarnjum speelt op
zaterdag 15 februari het strijkkwartet Regina Forte.
aanvang 20 uur, entree € 15,-.
Aanmelden via bobdeboer@pinupsanddowns.com.
of via 06-547 631 54.
Organisatie: Huiskamertheater de Wier i.s.m. Plaatselijke
Commissie Jelsum-Koarnjum.
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Door personeelsgebrek op de vliegbasis worden niet alle klachten behandeld.
Doordat het luchtruim om ons heen vol raakt zowel met civiel als militair,
ziet het er niet naar uit dat de vliegbewegingen bij ons minder worden, zal
eerder meer worden.
Zoals elk jaar raadt Gerard ons aan om te blijven klagen bij extra lawaai of
overdreven onnodig vlieggedrag.
8. Energie werkgroep
Rutger Bijlsma laat via een power point presentatie zien hoe de stand van
zaken is betreffende het zonnepark op een locatie aan de westkant van de
vliegbasis.
In de Flapút zal zijn presentatie deze avond gegeven vermeld worden.
9. Speeltuin
4 december wordt het laatste speeltoestel gebracht. We krijgen van de
gemeente een vergoeding van de afgekeurde speeltoestellen.
De nieuwe speeltuin zullen voor de allerkleinsten en de grote kinderen
speeltoestellen te vinden zijn.
Er is ook een passende naam voor de speeltuin bedacht: It Berneslûske.
De gemeente Leeuwarden zal het beheer van de speeltuin overnemen.
10. Aftredende / Nieuwe bestuursleden
Auke neemt afscheid van het bestuur. I.v.m. zijn werkzaamheden is het
niet meer te combineren. We bedanken Auke voor zijn bijdrage de afgelopen jaren.
Jaap neemt de voorzittersrol 1 jaar op zich. Roel Hooijenga neemt plaats in
het bestuur en zal de taak van voorzitter over een jaar op zich nemen.
11. Rondvraag
Wethouder Herwil van Gelder geeft een compliment voor alle energie die
de vrijwilligers in onze dorpen in alle activiteiten steken.
Haakje: Zou graag zien dat er voor de Bining bij de parkeerplaatsten meer
verlichting komt.
Jan Bijlsma: - wijst erop dat er te hard gereden wordt door de dorpen en
het zware verkeer trillingen in de huizen veroorzaakt. De bestrating zou
hier mede een oorzaak van zijn.
Ook vindt Jan dat de dorpen sûterig worden, o.a. slecht onderhouden tuinen. Jammer dat er geen invloed meer is om te bepalen wie er in de huurwoningen komen. Auke legt uit dat we vroeger onder de zogenaamde
“eilandenregeling” vielen, dan had DB een stem wie er in de huurwoningen
kwamen. Dit systeem is er niet meer.
Een positief punt vindt Jan het nieuwe fietspad. Hij is er blij mee.
Dijkstra: Het zware verkeer moet om onze dorpen heen geleid worden.
Jannie: Wanneer worden de Aldlânsdyk Koarnjum geasfalteerd? Jaap: is
door geldgebrek op de lange baan geschoven.
Anja Reus: Voor alle klachten kan men 14058 bellen.
Gerard Veldman: De website wordt niet meer beheerd; allemaal oude informatie. Klopt. We zoeken met spoed iemand die dit kan verzorgen.
Sjoukje Veldman: Sinds we bij de gemeente Leeuwarden horen zijn de
straten veel schoner.
Beeke Beeksma: Dit geldt niet voor de Holwortelstrjitte, die wordt vergeten. Slecht onderhouden plantsoen. Anja Reus gaat informeren. Beeke
wijst op de vrachtauto’s die op de parkeerplaatsen parkeren. Naast Ketellapper is er ruimte om vrachtauto’s te parkeren.
Na de pauze praat Christel van Hoorn met haar collega ons bij over het
Dorpenteam. Erg verhelderend. Datum jaarvergadering 2020: Volgt z.s.m.

41

‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum
Seizoen 2019 / 2020


Sneon 22 febrewaris 2020
° Jan Arendz en Marijke Geertsma
° De man fan dyn libben
° Kaarten reservearje fia itnutjkb@gmail.com



Sneon 7 maart 2020
° Gearwurkingsjûn mei De Bining
° Tryater, De Prutsers ( Barseal)
° Reservearje kaarten itnutjkb@gmail.com
° Kaarten € 12,50/ ( maksimaal 60 persoanen)
° Nutsleden krije dizze jûn gjin koarting

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier.
* ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen )
Gasten: € 10,- de persoan de jûn.
By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse
bydrage frege.
Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs
‘De Bining’ fan Koarnjum.
It Bestjoer
Titus Sinnema, ponghâlder.
Joke Scheffer, skriuwster.
Haakje Stielstra
Janna Prosé
De man fan dyn libben
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DE MAN FAN DYN LIBBEN
In tragikomeedzje fol leafde en wraak, skreaun troch Arthur Japin
n.o.f. syn boek ‘De man van je leven.’
Yn it Frysk oerset troch Marijke Geertsma
Spilers
Rezjy

: Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma
: Bruun Kuijt

‘De man fan dyn libben’ giet oer in frou dy’t siik is en net wer
better kin.
Om har man goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him.
Sy set dêrom in kontaktadfertinsje en der komt in kreaze jonge
frou op ôf. Kin net moaier, soene je tinke.
Mar dan blykt dat har man en dy jongere frou elkoar al kenne en
komt de fraach om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en
wa hâldt wa no foar de gek?
Neat is wat it liket…
Kaarten kin reserveard wurde fia itnutjkb@gmail.com

De foarstelling wurdt spile yn de barseal fan De Bining, der binne
60 sitplakken beskikber.
Graach yn it foar reservearje by itnutjkb@gmail.com
Kaarten kostje € 12,50 it stik ynklusyf in kopke kofje of tee.
Om’t it in gearwurkingsjûn fan De Bining en It Nut is krije
Nutsleden gjin koarting.
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De lêste fan Beeke...
It Nije Ljocht
Dit stikje, dat ek myn lêste wêze sil, giet oer boppesteand
ûnderwerp.
Yn ‘e oarloch en fuort dêr nei wie foar in hiel soad - fral
âldere minsken - it beskikber wêzen fan it elektrysk as
enerzjyboarne noch in ûnbekend fenomeen.
Us heit, dy’t hjir yn de doarpen it ynstallateursfak behearske,
krige dêr sa yn ‘e rin fan de tiid. op ferskillende wize mei te
krijen.
Sa ek de kear dat hy by in âld wyfke oan ‘e Lange Jammer yn
Jelsum “Elektrysk ljocht” oanlizze moast.
Tsjintwurdich tinke wy dan oan in ynstallaasje mei
oanslútpunten oant yn alle hoeken en hernen fan ús wurken/of wenplak. Oeral ha wy hjoed de dei wol in lampe stean
of hingjen en wy smoare omtrint yn de stopkontakten.
Yn dy tiid bestie de komplete ynstallaasje út ien hinglampke
en ien stopkontakt yn de wenkeamer.
Dan wie men altiten klear foar it gefal der oait ris sa’n
nijmoadrich stik húsrie of ark, lykas in elektrysk feger en blik
oanskaft wurde soe.
Us heit – hy hold fan “it gas der op “- wie rillegau klear mei it
krewei oan de Lange Jammer en doe waard it fansels sa
njonkenlytsen tiid foar it grutte moment, it “moment
suprème”.
Iede draaide de knop om – nee, wipskeakelders bestiene doe
noch net, en der wie ljocht!
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It âlde minske koe it amper leauwe, sloech de hannen
omheech en doe foar de eagen en sei tsjin ús heit:
“Iede, jonge, hoe is it yn ‘e frede mooglik dat dy petroalje sa
gau by dy lampe komt!”
Doe’t ik jierren letter yn myn frije tiid ús heit wolris holp by it
ynstallaasjewurk, waard steefêst de krekt neamde sin brûkt
nei’t wy de boel wer draaiende hienen nei it oplossen fan in
steuring.
Sjoen it feit dat dy sin no by ús yn ‘e húshâlding ek noch
wolris brûkt wurdt, bewiist dat wol dat it ferhaal noch net
fergetten is.
Sa’t ik yn ‘e oanhef al oanjûn ha, wie dit myn lêste bydrage
foar ús doarpskrante.Ik bin begongen by nr.267 en ha, neist
wat fakânsjeferhalen, oant en mei dit nûmer om beurten mei
Piet Keestra in stikje skreaun.
It ljocht giet no, alteast hjir op papier, út.

Ik winskje jimme noch jierrenlang in bulte lêsplezier ta.
Beeke Iedes Beeksma
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Stichting Martenastate
Kom heerlijk wandelen over statige lanen rond een eeuwenoude
state. Met uitzicht over het weidse landschap rondom het park ontdek je hoe bijzonder deze groene parel in haar omgeving is. Elk
seizoen heeft Martenastate haar bezoekers wel wat moois te bieden. In het latere voorjaar ontpoppen de knoppen van de bomen
zich tot bladeren, een frisse en kleurrijke vertoning. Weldra kondigen zich diverse, ook broedende vogels aan. Zomers dragen de
fruitbomen vrucht en is er verkoeling in het bosrijke park te vinden.
In het najaar zijn de kleuren van de bomen wellicht op z’n mooist,
prachtige roestbruine en donkere groentinten staan in contrast met
de frisblauwe luchten op de achtergrond. In de winter maken de
boomstammen iets mystieks van het park, de bijna serene vijver
rond de state ligt er rustig bij, misschien bedekt met een laagje ijs
of sneeuw. Aan het begin van het jaar kenmerkt het park zich door
de rijkelijke bloei van maar liefst 16 soorten stinzenflora. Het park
is in 2019 zelfs verkozen tot stinzenflora hotspot van Nederland. Ga
mee op pad met onze excursieleiders van It Fryske Gea en geniet
van het verhaal over de cultuur historie van het park en haar eerdere bewoners, de grafheuvel, de state, het park, de vogels en de
ontwikkelingen van het park.

v.l.n.r.:Aad, Geert, Betty
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Belevingsprogramma Martenastate

Aanmelden voor de excursies kan tot en met een dag van
tevoren via tel. 0512-381448 of via www.itfryskegea.nl.
Kosten: leden It Fryske Gea gratis, niet leden € 4,- en niet leden
tot 12 jaar € 2,-. Meer informatie op www.itfryskegea.nl.
47

Kalinder
Ma 27 jan.

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum, Dorpenvisie,
De Bining, 20 uur

Di 4 febr.

Ouderenproject, DeBining/ Túnmansw ente,
Spel

Vr 7 febr.

Rommelmarkt, De Hoekstien Britsum, 17 -19
uur, zie pag. 16

Za 8 febr.

Op zoek naar sneeuwklokjes, M artena State,
zie pag. 47

Za 8 febr.

Lezing St. Alde Fryske Tsjerken,
Huiskamertheater De Wier Koarnjum, 20 uur,
zie pag. 24

Zo 9 febr.

In Huiskamergesprekken Klaasje Postma en
Freark Smink, 15 uur, Huiskamertheater
De Wier Koarnjum, zie pag. 24

Vr 14 febr.

Valentijnsdiner, Túnmansw ente,
vanaf 18 uur, zie pag. 18

Za 15 febr.

Strijkkwartet R egina Forte,
Nicolaaskerk Koarnjum, 20 uur,
zie pag. 40

Di-Vr
18-21 febr.

Help Pake en Beppe de vakantie door,
Dekema State, zie www.dekemastate.nl voor
nadere informatie

Vr 21 febr.

Kaartavond, De Bining

Za 22 febr.

It Nut: 'De M an fan dyn libben', De Bining,
20 uur, sjoch side 42-43

Di 25 febr.

Ouderenproject, De Bining/ Túnmansw ente,
Wiepie Hoekstra vertelt over haar werk als bode
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Wichtige tillefoannûmers
Alarmnummer hulpdiensten: 112
Huisartsen

Dhr. Heuberger / mw. Oosterbaan /
mw. Landmeter / mw. Butselaar:
Mw. Kalsbeek:
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969
058-257 1254
058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112
Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112
Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens:
058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan
Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U
kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 058-585 3790.
Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op
www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net):
06-5177 9732
St. Palet (www.paletgroep.nl):
0900-321 3213
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
Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:
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058-257 4388
058-266 7722

Ynformaasje foar ús ynwenners
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: luchtmacht.nl/vliegbewegingen
of NOS teletekst pagina 766.

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.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval
Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender

Grijze container (Sortibak): vrijdag 31 januari en 14 februari
Groene container (Biobak): vrijdag 7 en 21 februari
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op 18 februari
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Ferskiningsdata 2020
`

Nû.
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411

Moanne
Febrewaris
Maart
April
Maaie
Juny
July/Aug.
Septimber
Oktober
Novimber
Desimber
Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

13-01-20
10-02-20
16-03-20
13-04-20
18-05-20
15-06-20
17-08-20
14-09-20
12-10-20
09-11-20
07-12-20

24-01-20
21-02-20
27-03-20
24-04-20
29-05-20
26-06-20
28-08-20
25-09-20
23-10-20
20-11-20
18-12-20

Sellemoanne
Foarjiersmoanne
Gersmoanne
Blommemoanne
Simmermoanne
Hea/Rispmoanne
Hjerstmoanne
Wynmoanne
Slachtmoanne
Wintermoanne
Foarmoanne

U zoekt een woning ?
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!
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Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente
te Britsum-Koarnjum-Jelsum
Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysûnderheden

2 febr.
09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum, doorstartdienst

9 febr.
09.30u

Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum

16 febr.
09.30u

Dhr. Tj. v/d Meer

De Hoekstien Britsum

23 febr.
09.30u

Nog niet bekend

Nicolaastsjerke Koarnjum

26 febr.
19.30u

Liturgiegroep.

De Hoekstien Britsum,
Aswoensdagviering
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Redaksje
40ste jiergong nr. 401

oplage 500 eksimplaren

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum
Annewiep Bloem, Boarnsylsterwei 1, Jelsum

tel.: 2572550
tel.: 0612743436
tel.: 0611641742

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster:
Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl
tel.: 2572600
Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden
Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne
stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00
fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum.
Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút
tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje.
In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten
(of fergees fia e-mail).
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 djoere 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.
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen.
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 21-02-2020
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 10-02-2020
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

54

55

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

56

