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Fan de Redaksje
Oan de foarkant kinne jim al sjen, dit is in bysûndere edysje fan
De Flapút. As redaksje binne wy grutsk op dit 400ste nûmer fan de
doarpskrante. Want wêr sjochst it noch: in doarpskrante dy’t 11
kear yn it jier útkomt en ek noch fol stiet mei allerhanne nijs en
aktiviteiten út de doarpen?
Foar ús wie dit oanlieding om spesjaal foar dit nûmer de besoargers
fan De Flapút ris ekstra yn it sintsje te setten. Want gjin besoargers, dan ek gjin Flapút by jim yn de bus. 12 besoargers ha de
muoite nommen om harren ferhaal te fertellen. Wy ha dêr ien ferhaal fan makke. Ien ding wurdt dúdlik: de leafde fan de besoargers
foar De Flapút en foar it doarp is grut!
We pakke net grut út by dit 400ste nûmer en dat hat in reden. Oar
jier bestiet De Flapút nammentlik 40 jier. Wy ha al in oantal ideeën
om dit jubileum te fieren. Ha jim dy ek? Lit it ús witte!
Dizze 400ste Flapút is ek de edysje fan de nijjierswinsken. As
redaksje winskje wy jimme in lokkich en sûn nijjier ta.
Op nei 40 jier Flapút!
Beitske, Corrie, Greetje en Annewiep
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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

Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum feliciteert
De Flapút met het 400ste nummer!
Uitnodiging Dorpsbelang
Op 27 januari 2020 om 20.00 uur in De Bining nodigen wij u uit om
samen met ons de meerjarenvisie van onze dorpen te bespreken.
De meerjarenvisie heeft betrekking op o.a. de huisvesting, het
verkeer, de jongeren en de ouderen in onze dorpen.
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum wenst iedereen
prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum winsket
eltsenien noflike krystdagen en in
sûn en lokkich nijjier.
Vanwege ruimtegebrek in dit 400ste nummer, houden jullie het
verslag van de jaarvergadering Doarpsbelang van ons tegoed.
Dit plaatsen wij in het volgende nummer.
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Breng uw kerstboom en verdien geld!
Het nieuwe jaar in! Kerstboom er uit!
Uw kerstboom mag u brengen naar de volgende inzamelpunten:
Koarnjum
Parkeerplaats tussen De Bining en school, aan de kant van de
vroegere school.
Jelsum
Grasveld Op ‘e Terp aan de kant van de parkeerplaatsen.
Uw kerstboom moet daar liggen vóór woensdag 8 januari 2020
uiterlijk 16.00 uur, want dan komt Omrin ze ophalen.
De bomen moeten vrij zijn van potten, netten, zakken en restanten
van versieringen. De bomen worden versnipperd; de snippers
worden gebruikt in het openbaar groen.
Het inzamelen van kerstbomen levert Doarpsbelang JelsumKoarnjum geld op. Heeft u een goed idee waar geld voor nodig is
en waar de inwoners van Jelsum-Koarnjum blij van worden, laat
het ons weten.
Kinderen van basisschool De Swirrel helpen mee en worden daarvoor beloond met sinaasappels en loten voor boekenbonnen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij
Jaap Keizer, 058-2571319 of jaap.s.keizer@planet.nl

Denkt u eraan dat uw boom niet op de weg ligt?
Neppers niet gewenst.
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De besoargers fan De Flapút
400 kear is De Flapút yn Jelsum, Koarnjum en by de abonnees troch de bus gien. Alle reden om de minsken dy’t dêr foar
soargje ris yn it sintsje te setten. Tolve besoargers binne yngien
op de útnûging fan de redaksje om it der meielkoar oer te
hawwen. Hoe lang binne se al besoarger, wat is der leuk oan en
wat meitsje se ûnderweis mei? Se fersekeren my dat besoarger
wêze fan De Flapút beslist gjin spannende ferhalen opsmyt. Mar
gesellich en nijsgjirrich wie it wol!
Der binne besoargers by (Dieneke, Sjoukje en Jaap) dy’t De Flapút
al rûnbringe salang’t er bestiet: hast 40 jier. En de rest docht dêr
mei 30 en 20 jier net foar ûnder. Besoarger fan De Flapút, dat is in
putsje foar it libben. Soms sit it sels by de keap fan in hûs yn. Dat
ûnderfûn Joke doe’t se yn Koarnjum kaam te wenjen.

It docht bliken dat in soad besoargers al in hiele Flapút karriêre
ha. Redaksjeleden waarden besoarger, besoargers redaksjelid. De
loopbaan fan Piet begûn mei it fouwen fan De Flapút. Doe stapte
hy oer op nytsjen en dêrnei naam hy de rûte fan Sybenga oer en
is dy noait wer kwyt rekke. Mar it nytsjen mist er noch altyd, sa
gesellich as dat wie.

Gabe en Renske de Vries

Piet Keestra

Besoargers fan De Flapút ha in prima ûnthâld (de measten kenne
harren adressen út de holle, mar wat wolst ek nei 20, 30 of 40
jier?) en se binne nijsgjirrich. Rinze spant wat dat oanbelanget de
kroan. Hy besoarget yn Stiens. “Ik kin jo net, mar ik bring jo wol
altyd in boekje, wat is eins de link?”. De minsken wienen lid
fan it Nut.
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Ben van der Meer

Sjoukje (en Gerard)Veldman

Rinze van der Veen

It besoargjen fan De Flapút is bepaald gjin straf. Sagau’t se der
binne stappe de besoargers op de fyts of yn de auto. De Flapút
moat sa gau mooglik nei de minsken. Foar it wykein, want dan kinne de minsken de aktiviteiten fan it wykein noch meinimme. En de
minsken seagen ek út nei De Flapút. Foaral yn de tiid fan de polemyk tusken Sjoerd Span en Jaap Keizer. It gie need yn De Flapút
en de minsken woenen it lêze.
Dieneke Hamstra

Teddy Jansma

Trouwens, ek de nee/nee stickers moatte der oan leauwe. De
Flapút giet dêr ja/ja de bus yn want: elkenien hat rjocht op De
Flapút!
En dan toch in pear spannende foarfallen… Teddy, dy’t de rûte fan
Lieuwe oernommen hat, soe nei Theunis en Janny yn it Aldlân. Dêr
rûn in hûn om. Dêr hie Teddy it net sa op, dat se gie nei hûs en
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belle Theunis-en-dy. It die bliken dat sy gjin hûn hienen. Gelokkich
mar!
En dan binne Yvon en Piet in kear by wat glysterich waar mei de
auto fan de dyk rekke by Jaap Keizer foarhûs. Gelokkich wie Jaap
net thús en binne se mei de trekker fan de buorlju wer op de dyk
lutsen.
De Flapút rûnbringe is ek in sosjaal barren. In praatsje, in bakje
kofje. Fan ien dêr’t je fan witte dat de man stoarn is De Flapút
even yn ‘e hûs bringe. Je ha bining mei de minsken, ek omdatst
altyd op deselde adressen komst. Jan wit presys wa’t de lekkerste
kofje hat en siket it sa út dat er altyd efkes ergens in bakje helje
kin.
Ek De Flapút giet mei de tiid mei. Foar it ôfskaffen fan de plestikpûden krigen alle besoargers fan Piet altyd harren stapel Flapúten
yn in plestik pûde. No’t der hast gjin pûden mear binne is dat oars.
As de minsken net thús binne triuwt er soms 40 losse Flapúten
troch de bus en kin de besoarger se fan de matte sykje.

Romkje Hooghiemstra

Oerpake Jan Bijlsma mei lytse Eke

Piet Jansma

Dan noch even oer wat De Flapút foar de doarpen betsjut. Dêr binne alle besoargers it oer iens. De doarpskrante is in binend elemint
yn it doarp. Troch De Flapút witte je wat der yn it doarp gebeurt.
De Flapút jout it doarp ek identiteit. Minsken moatte echt beseffe
hoe belangryk dat is foar it doarp.
Dat is ek de reden dat de besoargers mei in soad nocht alle moannen harren rûte dogge. Se binne grutsk op De Flapút, sy bringe it
nijs. It heart der gewoan by ast op it doarp wennest. Je dogge it
foar it doarp, fanselssprekkend!
It mei dúdlik wêze: as redaksje binne wý hartstikke grutsk op ús
besoargers. En wat wie it leuk om sa mei se om de tafel te sitten
en al dy ferhalen te hearren.
Wy kinne it elkenien oanriede om dat ek ris te dwaan!
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De besoargers fan Doarpskrante De Flapút
Foto: Bob de Boer / 15-12-2018

Van links naar rechts:
Jaap Keizer
Anneke Kuipers
Gabe en zittend Renske de Vries
Albert Ruijne
Dieneke Hamstra
Tjitze Hofman
Sjoukje Veldman
Rinze van der Veen
Piet Keestra
Ben van der Meer
Joke Scheffer
Lieuwe Jansma (na overlijden Lieuwe heeft zijn vrouw Teddy
de bezorging overgenomen)
Ontbrekende bezorgers: Piet van der Schaaf, Jan Bijlsma,
W. Hogerhuis, Fokje van der Burg, Piet Jansma,
Romkje Hooghiemstra, Greetje Heeres (postabonnees)
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen
Ook luxe vleespakketten
Aldlânsdyk 20, Jelsum
06-44852207
Webshop: www.biomelktap.nl

10

Documentatiestichting Leeuwarderadeel
Boeken Documentatiestichting
Leeuwarderadeel online!
De meeste boeken die de Documentatiestichting Leeuwarderadeel
in de ruim vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft samengesteld,
zijn sinds kort integraal online te lezen via de website van onze
stichting. Zie: http://www.documentatiestichting.nl/
De titels die online raadpleegbaar zijn, zijn
onder andere:
Ljouwerteradiel beneamd,
lijvig boekwerk over het benoemen
van nagenoeg alle namen van stukken land
etc. die door de tijd heen voor het Noorder
trimdeel hebben gegolden.
Bruggen in Leeuwarderadeel,
met bespreking van de bruggen die er in
Leeuwarderadeel (geweest) zijn; met veel
uniek fotowerk. Ook een boek over de
molens die er in de gemeente staan of
hebben gestaan, en een boekwerk met
alle gevelstenen maken deel uit van
deze unieke historische collectie. Hiernaast
zijn boekwerkjes over
het boerenleven (historie van boerderijen) van verschillende dorpen in de serie
vertegenwoordigd.
Ook de folder met de beide historische fietsroutes is opgenomen.
Kortom wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van onze voormalige gemeente Leeuwarderadeel moet zeker kennisnemen van dit
unieke erfgoed!
.
Kijk daarom op onze website:
http://www.documentatiestichting.nl/
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Ouderenproject
Potjes actie
Zoals inmiddels bij u allen bekend is, komen er voorafgaand aan de
bijeenkomst van het Ouderenproject enkele dames bijelkaar om te
handwerken. Onder de bezielende leiding van Geke de Jong wordt
er driftig gehaakt, gebreid en uiteraard gekletst. Maar er worden
ook leuke ideeën bedacht, zoals lege potjes omhaken. Nadat er
maandenlang ingezameld is door de deelnemers konden we vorige
week afronden. Om meer bekendheid aan ons project te geven en
de ouderen van Jelsum en Koarnjum voor de kerstdagen een presentje te geven, werd het idee geopperd om alle inwoners vanaf 70
jaar een omgehaakt potje met waxinelichtje te geven. Degene die
in deze leeftijdscategorie vallen kunnen dus (of hebben al) één van
onze vrijwilligers verwachten om het potje te overhandigen. Wij
hebben ons best gedaan niemand over te slaan, mocht dat toch het
geval zijn, dan is dat geen onwil maar hebben wij u waarschijnlijk
jonger ingeschat…. U kunt kenbaar maken ook tot deze groep te
behoren door even contact op te nemen met één van onderstaande
vrijwilligers!
We starten het nieuwe jaar
op dinsdagmiddag
7 januari 2020 met een
nieuwjaarsborreltje, bijkletsen en spelletjes.
Dinsdag 21 januari komt
Henkie fan de
Polderdyk verhalen
vertellen samen met Syb
van Lingen op trekzak.
Vooral heel gezellig!
De overige data in 2020 zijn:
4 en 25 februari, 10 en 24 maart, 7 en 21 april en 12 en 26 mei .
Wilt u meedoen aan het Ouderenproject of heeft u een idee voor
een activiteit, neem contact op met één van de vrijwilligers:
Aukje Keestra: 2572012 / Yvon Wolfslag: 2153671 /
Naomi Span-Hoogland: 2570765 / Wietske Postema: 2572534/
Corrie van der Meer: 2572550.
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Túnmanswente

vervolg pag. 16

medewerkers || vrijwilligers || oproepkrachten
Ofrûne tiisdei frege Beitske my oft ik in stikje skriuwe woe. No ja,
goed, ik sil in stikje skriuwe foar De Flapút. Ik bin al wer in jier as
fjouwer as frijwilliger yn Túnmanswente aktyf en dat doch ik mei in
protte plezier. Ik wenje yn Dronryp en seach fjouwer jier lyn yn de
Stienser krante in advertinsje dêr't frijwilligers frege waarden yn
Tûnmanswente yn Koarnjum, en yn 'e teetún fan Túnmanswente.
Koarnjum wie foar my wol bekend. Martenastate, de âlde state,
dêr hat famylje fan ús heit wenne, dat wienen Ane en Dora van
der Wal. Reden genôch dus om yn sa’n spesjale omjouwing
frijwilliger te wêzen. Sa bin ik no alle 14 dagen op tiisdeitemiddei
by it âlderen projekt oanwêzich. Dan komme ek de dosint en de
studinten fan it Friesland College en dan om in oere as fiif lekker
ite. Simmerdeis sa no en dan ris ynfalle yn 'e teetún en dan
hoechst dy echt net te ferfelen.
Dêrnjonken bin ik noch oppas
beppe en mei graach
mei freonen nei toaniel
foarstellings ta gean. Ik soe
sizze kom mar ris del op in
tiisdeitemiddei om in bakje
kofje of tee, dan kinne wy it der
fierder wol even oer hawwe.
Oant sjen en groetnis fan Rie.
---------------------------------------------------------------------------------------

Als vrijwilliger is Stien Beckers ook al een aantal jaren werkzaam
bij Túnmanswente. In de eerste jaren regelmatig, momenteel zo af
en toe. Zij doet de verzorging van de bloemen en kan van
eenvoudige materialen bijzondere stukken
maken.
Oproepkrachten
Dan hebben wij nog onze oproepkrachten, toppers van meiden!
Denise Ubbels, Geanne Panstra en Alyda Prozee.
Marrit Ubbels en Inge Zijlstra zijn sinds kort gestopt.
Wij hebben daardoor weer twee vacatures vrij staan.
Lijkt het je leuk ons team te komen versterken, neem dan contact
op met Beitske Homsma: 06-12743436.
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Túnmanswente

vervolg pag. 20

medewerkers || vrijwilligers || oproepkrachten
Toen het ouderenproject in Koarnjum en Jelsum
opgestart werd, heb ik mij als vrijwilliger opgegeven. Want iets kunnen doen voor mijn
medemens, daar ligt mijn hart.
Op 1 September 2018 was ik werkloos, want het
aantal cliënten op de zorgboerderij waar ik werkte, liep terug. Een paar dagen later belde Pieter
van der Werff mij op met de vraag, of ik er wat
voor voelde om een paar uurtjes in de week bij Tunmanswente te
werken. Ik heb direct ja gezegd en nog geen spijt hiervan gehad.
Het is leuk en veelzijdig werk.
Tunmanswente is de voormalige tuinmanswoning van Martenastate. Er bevinden zich 2 kamers voor Bêd & Brochje, een groepsrestaurant voor vergaderingen, cursussen, feesten en partijen. Ook is
er een streekproducten winkel, waar ook veel toeristische informatie te vinden is. En in de zomer hebben we dan ook nog de theetuin, welke vooral in de weekenden druk bezocht wordt.
Het werk bestaat uit: schoonhouden en voorbereiden van de “Bed
en Brochje” kamers voor de gasten, ontvangen van de gasten, bereiden van ontbijt, lunchen, diners en High Tea volgens de wensen
van de gasten, coördineren van het personeel voor een soepel verloop van feesten en vergaderingen, bediening in de theetuin en in
het restaurant, bediening in de streekproducten winkel en
toeristische informatie verstrekken aan de gasten
Momenteel werk ik ook als oproepkracht bij Middelsé Hiem. Dit is
een dagbesteding voor verstandelijk beperkten. Beide banen zijn
goed te combineren, omdat ik 2 vaste middagen en om de drie
weken een weekend bij Tunmanswente werk.
Ik vind het fijn om in mijn werk, voor zowel de klanten
(Tunmanswente) als de cliënten (Middelsé Hiem) een fijne dag en
omgeving te kunnen bieden, Een waarin zij zich welkom en thuis
voelen. Wanneer ik zie dat de klant of de cliënt geniet van datgene
wat ik voor hen doe, dan is voor mij mijn werk geslaagd.
Ik wens u allen fijne feestdagen en een goed en voorspoedig
nieuwjaar. Met vriendelijke groet, Wietske Postema
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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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Poddestuollen
Vandaag (5 december 2019)
ontdekten wij een vreemd soort
zwam of paddenstoel. Hiernaast
de foto. Het leek wel een worm.
we hebben dit opgezocht in
ons “paddenstoelenboekje”
(we hebben ooit van It Fryske Gea
een “Poddestuollen" boekje gekregen, een Fryske natoergids)
en deze bood uitkomst.
Het blijkt de Pijpknotszwam te zijn (Macrotyphula fistulosa). Op z’n
Fries de Piipgnodzeswam. De Pijpknotszwam is een schimmel die
leeft op dode stammen, takken en twijgen van loofbomen, zoals de
els en berk. De naam fistulosa betekent buisvormig. De soort is te
vinden in de maanden september - oktober en komt voor in Europa
en Noord- Amerika. De pijpknotszwam is niet eetbaar. Kennelijk
zijn die wij vonden wat later ontwikkeld, want het is december.
Maar goed, maakt niets uit.
Voor ons is het bijzonder dergelijke vondsten “ uit te vogelen”.
Ben benieuwd wat we nog meer tegenkomen.
Hartelijke groet, Jenni en Anneke. (vrijwilligers Martenastate)
-------------------------------------------------

Kort geleden maakte Sjoerd Hogerhuis een foto van de geweizwam
op een stukje boomstam achter Túnmanswente (zie hieronder). Deze is niet zeldzaam, maar wel mooi om te zien want hij
doet zijn naam eer aan. In tegenstelling tot de lange pierlala die
tientallen cm lang kan worden is de geweizwam maar ongeveer 2
cm. Voor dit soort biodiversiteit is het belangrijk dat er boomstammen van verschillende soorten bomen blijven liggen in het bos.

Piipgnodzeswam
Stinzenflorabosk
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www.vellingaoptiek.nl
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Túnmanswente
medewerkers || vrijwilligers || oproepkrachten
Sinds deze zomer werk ik bij
Túnmanswente, mijn naam is
Atty de Boer en ik woon al mijn
hele leven in Leeuwarden. Ik
heb een lieve man, 2 zonen een
schoondochter en 2 hele lieve
kleinzonen.
Doordat ik aan het klussen was
in het koetshuis op 2e paasdag
zag ik dat het enorm druk was
bij Túnmanswente en heb toen
mijn hulp aangeboden en van
het één kwam het ander.
Ook werk ik nog bij AH-XL op de delicatessen afdeling en ik zing in
het popkoor Firstbeat waar we nu druk aan het oefenen zijn voor
een popopera. Mijn vakanties breng ik graag door in Frankrijk waar
we veel fietstochten maken.
Nu maar hopen op mooi weer volgend jaar zodat het lekker druk
wordt in Túnmanswente en ik met veel plezier aan de slag kan.
--------------//----------
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Yoga Studio
————————



Yoga groepslessen voor kinderen
Yogales voor ‘t bijzondere kind (via pgb)
Yoga groepslessen volwassenen

————————Celesta Dijkstra, 06- 223 941 07
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Pearke biljerten
Op 29 november 2019 hadden de damesbiljarters en de herenbiljarters weer het traditionele “Pearke biljerten” De loting van de
“Pearkes” werd nu anders gedaan. De herenbiljarters met de meeste caramboles werden gekoppeld aan de vrouwenbiljarters met de
minste caramboles.
Er waren twaalf “pearkes” en we werden in drie poules ingedeeld.
Dit betekende dat elke poule uit 4 “pearkes” bestond en dat je tegen de drie “pearkes” uit jouw poule moest spelen.
Tijdens het biljarten werd er serieus gespeeld, maar daarnaast had
gezelligheid en goede sfeer de boventoon. Je kon zien dat sommige
vrouwen aardig bedreven zijn geworden in het biljarten, want ze
deden niet onder voor de mannen. Soms maakte de vrouw meer
caramboles dan de man tijdens een wedstrijd.
De uitslag van deze avond:
In poule A
1e prijs
Tietsje Hooijenga en Piet de Vries
2e prijs
Janneke Grijpma en Beeke Beeksma
Deze twee dames zijn nog maar net lid en beginnend biljarters, en toch hebben ze door hun doorzettingsvermogen
en sportiviteit en mede door hun partner een prijs gewonnen!
In poule B
1e prijs
Ina Ubbels en Douwe Hoekstra
2e prijs
Korrie Nijdam en Evert Helfferich
In deze poule speelde ook Ina haar man Dick Ubbels mee. Toen ze
tegen elkaar moesten spelen was de strijd zeer hevig. Het meubilair moest het zelfs ontgelden.
In poule C
1e prijs
Wietske Postema en Andries van der Werff
2e prijs
Aukje Bijlsma en Jappie Sytema
In deze poule moesten de Titus Sinnema en zijn “pearke” het opnemen tegen zijn broer Albert en zijn partner Wiepie. Ook dit was een
verhitte strijd. Albert en Wiepie wonnen dit keer.
Al met al was het een spannende, maar bovenal een sportieve
avond.
De volgende keer “Pearke Biljerten” is op vrijdag 6 maart 2020.
Wij mannen en vrouwen biljarters zien daar nu al naar uit.
Sportieve wensen voor het nieuwe jaar, Wietske Postema
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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.

Voor de laatste keer!!

Bazar - Rommelmarkt
vrijdag 7 februari 2020
van 17.00-19.00 uur

Met o.a. antiek, curiosa, 2e hands goederen, kleding, 'diggelguod',
boeken en natuurlijk is er een draaiend rad met vele leuke prijzen.
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 we weer 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 worden 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
24
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Nijjierswinsken

Noflike krystdagen
en in sûn en lokkich
2020 tawinske.
Piet en Aukje

Fijne feestdagen
en een
goed 2020
Dekema State

Us winsk foar 2020:
Jou elkoar wat mear de romte.
Praat wat faker meielkoar.
Want by einbeslút
Moatte wy allegear troch
deselde doar.
Gerard en Sjoukje

Van harte welkom aan boord van vlucht 2019 naar 2020.
Je wordt verzocht alleen de beste herinneringen aan 2019 als handbagage
mee te nemen. Vervelende, foute en droevige momenten kun je opbergen
in de bagage vakken achter je. Vlucht 2019 naar 2020 staat gepland voor
een reisduur van 12 maanden. Tijdens de vlucht wordt persoonlijk contact
op prijs gesteld. Het gebruik van social media is ook toegestaan. Maak de
stoelriem goed vast. Onderweg passeren wij Gezondheid, Liefde,
Blijdschap, Harmonie, Welzijn en Vrede. Tijdens de vlucht serveren wij een
cocktail van Vriendschap, een Sabayon van Gezondheid, een Gratin van
Welvaart, een Schaal vol Excellent Nieuws, een Salade van Succes, een
Cake van Blijdschap. Dit alles word geserveerd met knapperige croutons
van knetterende lachsalvo's.
Ik wens jou en allen die je lief zijn een plezierige reis aan boord van
vlucht 2019 naar 2020.
Namens Isolde en Jannie
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Dekema State november-december
Buxus
De buxus op het
voorplein rond
de zonnewijzer
was ziek (geen
buxusmot maar
een schimmel);
deze is vervangen voor een
kleinbladige
minder ziektegevoelige Ilex.
We hopen dat
deze volgend
seizoen weer
een mooi haagje gaat vormen.
BHV training
Jaarlijks herhalen we de bedrijfshulpverleningstraining, samen met
onze vervangers die tijdens onze afwezigheid de verantwoording
dragen, 2 medewerkers van de Schierstins en 2 medewerkers van
Poptaslot. Bij toerbeurt gebeurt dit bij de verschillende musea, en
dit jaar was het bij Dekema State zelf. Een ontruimingsoefening
was dit jaar een goede aanleiding om ons eigen “huis” eens even
extra onder de loep te nemen.
Kinderfeestjes
Op de valreep hebben
we nog 3 kinderfeestjes
in november en december ontvangen.
De jarigen hadden hier
een heel gezellige
middag, met verkleden,
speurtochten en poffertjes.
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Vervolg Dekema november-december
Dak van de boerderij
Er waren nog steeds
enkele problemen met
het dak van de
boerderij. In november
zijn de laatste herstelwerkzaamheden
hieraan uitgevoerd.

Beschoeiing “haven”
Jelsum
Weer begon de beschoeiing te verzakken. Op 3 en 4 december
heeft de firma Bijlsma dit hersteld, in de hoop dat dit nu afdoende
stevig is geworden.
Snoeiwerk
Voor onze winterrust snoeien we de boomgaard. Aangezien er sinds
vorig jaar veel mooie
stinzenplanten en andere
bloeiers in de boomgaard
groeien zou het jammer zijn als
we die platstampen tijdens de
snoei voordat ze mooi uitkomen.
Winterrust
Vanaf half december is
Dekema State weer met
winterrust.
Tijdens deze periode gebeurt er weinig tot niets op
Dekema State, en zit er
niemand op kantoor.
Vanaf 4 februari zijn wij
weer bereikbaar.
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Het seizoen 2020 op Dekema State
Op kantoor en met diverse werkgroepen zijn we druk aan het
voorbereiden. Het jaarschema van activiteiten is al een heel eind
klaar. Ook de groepsaanvragen druppelen weer binnen.
Verder is er door 7 scholen met 9 schoolgroepen een bezoek aan
ons gereserveerd via schoolkade. In februari en maart proberen wij
de meeste scholen te ontvangen,

Vanaf april hebben we de handen weer vrij voor andere activiteiten
en ontvangsten. Tussendoor kunnen scholen zich altijd nog
aanmelden.
We hebben afspraken gemaakt voor het varen naar Dekema met
stichting praamvaren Leeuwarden (je bent welkom om een keer
deze tocht mee te maken op een van de opstapdagen, of boek met
een groep een eigen vaart). Ook zijn we bezig met arrangementen
via Greenjoy zodat je met een kleiner groepje ook naar ons toe
kunt varen vanuit de stad. Je kunt bij Dekema State een vaarkaart
van Leeuwarden en omgeving afhalen (vanaf februari).
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Martenastate
Wandelexcursies in alle jaargetijden
Elk seizoen heeft Martenastate haar bezoekers wel wat moois te
bieden. Vandaar dat er vanaf 2020 elke maand een wandelexcursie wordt aangeboden.
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. Daarna 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. 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.
Ga mee op pad met de excursieleiders van It Fryske Gea en geniet
van het verhaal over de cultuurhistorie van het park en haar
eerdere bewoners, de grafheuvel, de state, het park, de vogels en
de ontwikkelingen van het park.

13.30-15.30 uur
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Huiskamertheater De Wier
Melvin van Eldik @ De Wier:
solo-theaterprogramma “Havana Blues & Indische Lente”
"HAVANA BLUES-INDISCHE LENTE” is de titel van een
solovoorstelling van muzikant/dichter Melvin van Eldik
met verhalen, liedjes en gedichten.
Zondag 22 december 2019
Huiskamertheater De Wier – Koarnjum
De Wier 5
9056 PM Koarnjum
Aanvang 15.00 uur, deur open 14.30 uur
Toegang €10,Toegang alleen na aanmelding/reservering via
tel. 06- 5476 3154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com
Annuleren is mogelijk, maar dan wel drie dagen voor het
evenement.

Persfoto Bob de Boer
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‘Grunneger Troebadoer’
Jan Henk de Groot
‘Nieuwjaarsconcert’ @ huiskamertheater De Wier Koarnjum
Vrijdagavond 10 januari 2020
Aanvang 20.30u, deur open 20.00u .
Entree €12,50 p.p., inclusief koffie/thee
en … lekkere nootjes!
In De Wier zal Jan Henk zijn mooiste
liedjes spelen afgewisseld met ‘staarke
verhoalen’!

Gitarist Eddie Mulder
‘solo’ @ De Wier in
Koarnjum
op zaterdagavond
25 januari 2020
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In weromsjoch

[út nr. 306]

Ald spoar ôfbrutsen
Nei 110 jier is de âlde spoarwei no wer ôfbrutsen
Nei 110 jier komt der alhiel in ein oan it âlde spoar fan it
Dokkumer lokaaltsje dat fanút Ljouwert ek bij Jelsum en Koarnjum
lâns riden hat.
Op 29 April 1901 is de spoarwei,nei in protte argewaasje, tsjinstanners en froast, feestlik Iepene.
Nuvere bykomstichheid wie doe dat ien fan de tsjinstanners fan
dit trajekt de hear Gerardus van Wageningen, op de dei fan de
iepening yn Jelsum te hôf brocht is.
Tiden hawwe tiden wurdt der wol sein , no 110 jier letter is
Prorail oan it ôfbrekken fan ditselde eintsje spoarwei fan Stiens
oan de fleanbasis ta, want it measte wie der sa troch de lêste jierren hinne al yn stikjes en bytsjes weihelle
troch de gemeente Ljouwert, fleanbasis en oan de noardkant fan
Stiens steane der al hûzen op.
Sa wiene der om
1900 hinne tsjinstanders dy’t it
spoar dêr net
ha woene, mar dêr
sille no toch ek wol
minsken wêze dy’t
sizze fan,
moat dit eintsje
nostalgy no ek
noch ôffierd wurde?
Mar wat der ek
mei barre sil, de
âldizerprys lycht
der ek net om, dat
it sil wol bij de Hoogovens yn IJmuiden bedarje.
Mar sa sil der ek wol altyd argwaasje bliuwe. Ek yn de kranten is
der al omtinken oan jûn, tsjintwurdich ek samar klear.
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Om 1901 hinne sil der wol ris in foto makke wêze,mar no komt
alles wol op de foto of stiet op de film.
Frederiek en Sjoerd Hoekstra Bonnema kamen mei in treinkaartsje
fan 9 septimber 1992 .De bêrn fan de legere skoalle hawwe noch
in kear mei it treintsje op en del fan Stiens nei Ljouwert riden .
Dit treinkaartsje is hjir dan ek ôfprinte.
Dan in pear foto‘s bij de Koarnjumer halte? fan it ôfbrekken fan
de spoarwei yn febrewaris 1911.
Piet
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Pakhûs SOLO
Wytske Holtrop en Ruña ’t Hart

Ravel, Schnittke en Kodály voor duo cello en viool
17 januari 2020, Pakhûs SOLO Stiens,
aanvang concert 20.15 uur, koffie/thee vanaf 19.45 uur .
Het nieuwe programma is dit keer geen solo programma maar een
duo programma met de jonge violiste Ruña ’t Hart. Net als Wytske
studeerde ze cum laude af voor haar master, Wytske in Geneve en
Ruña in Amsterdam. Ruña heeft een voorliefde voor kamermuziek
en speelt muziek van barok tot hedendaagse muziek.
Het is een boeiende en afwisselende compositie die dit duo op
overtuigende wijze ten gehore bracht. Het stuk Stille Musik van
Schnittke, is een relatief recent stuk, namelijk uit 1979. Zoals de
titel al suggereert gaat van dit stuk een grote rust uit. Het laatste
stuk is van de Hongaarse componist Kodály. Daarmee gaan we terug naar het tweede decennium van de twintigste eeuw. Na Bartok
wordt hij gezien als de belangrijkste Hongaarse componist. Deze
opus 7 voor viool en cello past goed bij de overige twee stukken en
is een mooi slot van dit programma.
Toegang € 17,50, reserveren via www.stinze-stiens.nl/agenda/
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Tonielselskip Vriendenkring
Desimber 2019, it ein fan it jier, mar foar ús it begjin fan in moai
seizoen. Wy ha twa prachtige jûnen hân, wer’t de jeugd út ús doarpen twa moaie foarstellingen opfiert hawwe. Dizze jûnen wiene der
wer in soad doarpsgenoaten om nei de talinten te sjen, mar ek
pakes, beppes, omkes en tantes en freonen út de omkriten wiene
fan de partij. Wy binne tige GRUTSK op ús jonge spilers en hoopje
dat se kommend jier allegearre wer mei dwaan sille!
No’t it desimber toaniel wer efter de rêch is binne we alwer healwei
it toaniel seizoen. De tariedingen foar it maartstik binne yn folle
gong. We ha Regina Visser út Koarnjum berêd fûn om de regy foar
it maartstik op har te nimmen. Regina is dosint drama yn it fuortset
ûnderwiis, derneist is se dosint kunsttheater by Seewyn kunsteducatie en hat se al in moai soad iepenloftspullen regissearre. Wy binne tige grutsk dat sy dit jier yn eigen doarp de regy dwaan wol.
Marleen, Wendy, Sytske en Romkje sille in rol spylje yn it stik en
begjinne jannewaris mei repetearren. Hokker stik it wurdt der fertelle we yn de oare Flapút mear oer!

Foar no wolle wy elkenien noflike krystdagen
en in sûn en kultureel 2020 tawinskje!
Titus, Teun, Lieuwkje, Sytske, Bauke Beert
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It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum






Sneon 18 jannewaris 2020
Keunstner Hans Jouta
Sneon 22 febrewaris 2020
Jan Arendz en Marijke Geertsma’
De man fan dyn libben

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 en Janna Prosé
Email: itnutjkb@gmail.com

Wy winskje elk in geweldich, prachtich en
bysûnder kulturiel nijjier ta.
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Sneon 18 jannewaris
Keunstner Hans Jouta

Hans Jouta is in ferneamd Fryske keunstner (1966)
Hy makket fan brûns ferskate bylden sa as:
Swimmer Maarten van der Weijden, Keatser Hotze Schuil,
fuotballer en assistint trainer Bobby Haarms en de maraton riders
fan Earnewâld. Yn 2020 sil hy in byld fan fuotballer Johan Cruijf
meitsje.
Op humoristyske wize fertelt Hans Jouta oer syn wurk, deadlines,
ferrassende en nijsgjirrige opdrachten.
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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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Build and Be naar Tanzania
Zoals inmiddels bekend zal zijn, gaan we in juli 2020 met 14 mensen (voornamelijk jongeren) uit onze drie dorpen naar Tanzania om
daar te helpen met het bouwen van huisjes voor de allerarmsten.
Ook gaan we meehelpen op de lokale school.
Voor dit project is heel veel geld nodig. Zoals jullie hebben gemerkt, zijn we afgelopen jaar al bezig geweest met allerlei acties
om geld op te halen. Zo hebben we in het voorjaar in de drie dorpen kisten met de Tanzaniaanse vlag geplaatst waarin lege plastic
flessen gedeponeerd kunnen worden. Deze actie loopt nog steeds
en wij zouden het super vinden als u uw flessen aan ons wilt doneren. Daarnaast hebben we op diverse fairs en braderiën gestaan.
We zijn aan het pannenkoeken bakken geweest bij de molen in
Stiens, hebben Fryske boeken gesuteld, auto’s gewassen bij Britsenburgh en onlangs hebben we een wijnactie gehouden. Ook hebben we op de Swirrel verteld over ons project en voor de herfstvakantie is dit afgesloten met een sponsorloop door de kinderen, die
ruim € 2.000 heeft opgeleverd. Een fantastische prestatie van de
kinderen, ondanks het slechte weer!
Al met al hebben we de helft van ons streefbedrag nu binnen. Maar
we zijn er nog niet: ook de andere helft, hoofdzakelijk bedoeld voor
bouwmateriaal voor de huisjes, moet nog binnengehaald worden.
Daarom blijven we nog doorgaan met onze acties.
Het nieuwe jaar luiden wij in met een eerste actie: een echte
nieuwjaarsduik op woensdag 1 januari van 13u – 14u in de haven op Efter de Wâl. Deze primeur voor Britsum mag u niet missen! Alle deelnemers van de Build and Be groep hebben zich laten
sponsoren en zij zullen met z’n allen het water in ’duiken’. Komt
ons allen aanmoedigen en sponsoren. Er is muziek en presentatie
aanwezig en om op te warmen is ook hier snert, glühwein en ‘koek
en zopie’. De volgende activiteit is een benefietconcert op zaterdag 25 januari om 19.30u in de Hoekstien. Hier zullen optreden
Passion for Christ en Grutsk. Dit zijn twee bands die het christelijke
geloof op inspirerende wijze uitdragen met hun muziek. Het belooft
een prachtige avond te worden met fantastisch licht en geluid. De
entrée is gratis: er wordt alleen een collecte voor Build and Be gehouden. Daarnaast staan er voor volgende nog diverse andere acties op stapel, waar u nog van zult horen. Wij danken u hartelijk
voor alle steun tot nog toe en hopen dat u ons zult blijven ondersteunen. Help ons helpen! www.stichtingbouwwoningentanzania.nl
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Sjongmiddei yn Koarnjum
Zondagmiddag 8 december 2019
Dirigente en zangdocente Annigje
Dijkstra uit Koarnjum hield op deze
middag haar ‘sjongmiddei’, daarvoor had ze als locatie huiskamerheater De Wier uitgekozen.
Het muzikale programma werd verzorgd door haar zangleerlingen
Maya de Jonge (sopraan), Erica
Maarsen (sopraan) en Joukje van
der Mei (mezzosopraan). De dames
werden begeleid door Sjoukje van
der Velde op piano.
Ook was er deze middag het debuut van “Myn Mannen”, een nieuw
vocaal ensemble (opgericht juni
2017) dat bestaat uit Hans
Rijpstra, Titus Sinnema, Geart
Beeksma , Gerard Veldman en Bob de Boer.
Het leverde deze bijzondere middag een volle bak op en de sfeer
was perfect. Aangezien het ook
een soort van zangles voor iedereen was kon het publiek meedoen aan de zangoefeningen
voorafgaande aan het concert!
Annigje trakteerde haar toehoorders op een mooi en gevarieerd
zangprogramma: muziek van
Händel tot Venice en van Beethoven tot Jim Reeves …De middag
was verdeeld in vijf blokken en
leverde een verrassende variatie
in koor- en zangstijlen op. Er
werd besloten met het fraaie lied
“There’s one more song” van Peter Hammerstein dat door alle
‘leerlingen’ enthousiast werd gezongen.
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Na ruim een uur zingen werden de uitvoerenden verrast door Annigje met een fraaie witte roos en ze sprak de woorden ‘ik bin
grutst op jimme!’. Gastheer Albert Sinnema verraste haar echter op
een verdiend bloemstuk en de vocale cd “Voces8” namens ‘Myn
Mannen’.
Daarna was een gezellige nazit en onder het genot van een drankje
kwam een ieder tot de conclusie dat één en ander geslaagd was!
Want laten we wel wezen … het was best spannend voor een ieder… En voor de nieuwe “Sjongmiddei” versie 2020 zijn er alweer
plannen…
Roberto Luistervinkie

Bubbels
Zondag 5 januari 2020 geven wij weer een voorstelling met mziek
in de kerk van Jelsum. Georganiseerd en gebracht door inwners
van Jelsum, Koarnjum (en Britsum). Het is een vertelling/ uitbeelding van het sprookje 'De nieuwe kleren van de Keizer' van Hans
Christian Andersen door kinderen uit onze dorpen. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door Great Lake, verteller Jaap Keizer.
De regie is in handen van Anita Dijkstra, geluid en techniek in
handen van Bob de Boer en Theun Dijkstra. Grafische vormgeving
wordt ook dit jaar door Dimitri van Veenen gedaan.
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Underweis mei de Sneinsjongers

Foto’s: Bob de Boer

Wêr binne de Sneinsjongers sa drok mei? Mei it projekt Underweis,
omdat se oare jier 20 jier besteane. Safier bin ik. Mar wa binne de
Sneinsjongers eins? En wat is Underweis? Ik ha in praatsje
oanknope mei Alie Tiemersma, it iennige Britsumer lid fan de
ploech.
Alie sjongt no sa’n fjouwer jier by de Sneinsjongers. Se song ek by
oare koaren, mar hâldt fan de klank fan it mingd koar. Se hat it
wakker nei’t sin. Ien kear yn de fjirtjin dagen lekker sjonge, yn in
ûntspannen sfear en mei in leuke groep minsken.
Frysk, Nederlânsk, Ingelsk repertoire: de Sneinsjongers draaie
nergens de hân foar om. Alie fynt it hearlik.
“En no binne jim dwaande mei in projekt, Underweis”, hifkje ik.
“Ja…. we trede net faak op, mar as we wat dogge, moat it ek oars
as oars. Underweis wurdt hiel bysûnder, we binne der no al drok
foar oan it oefenjen. We dogge alles
út ‘e holle. We leare bewegings, der
is sis mar in choreografy. En we
wurkje mei byld”. Mear wol se der
beslist net oer sizze. We hâlde it der
op dat as de Sneinsjongers wat organiseare, we rekkenje kinne op in
moaie jûn fol ferrassings!
17 en 18 april om 20 oere yn De Bining is it safier.
Annewiep Bloem
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Yogalessen in De Bining

Hatha Yoga
Vanaf maandag 13 januari 2020
begint er weer een nieuwe serie
yogalessen.
In de yogaserie van dit voorjaar
is het thema: Creativiteit.
Een vrolijk thema, wat perfect past bij het voorjaar. Aan het begin
van het jaar observeren we wat de aankomende tijd belangrijk
voor ons is en heb je wellicht goede voornemens. Nieuwe ideeën
borrelen op en je wilt meteen aan de slag. De yogahoudingen van
deze nieuwe voorjaarsserie ondersteunen deze creativiteit.
De yogahoudingen helpen je om spanningen op een rustige
manier los te laten en blokkades op te ruimen.
De yogaoefeningen zijn daarnaast ook gericht op het gehele
lichaam; evenwicht, coördinatie en ademhaling spelen hierin een
belangrijke rol.
De lessen worden gegeven door Machteld Kiestra,
GZ-psycholoog en gediplomeerd yogadocent.
maandagavond 19.00 tot 20.00 uur
Serie van 12x: 13 januari – 30 maart 2020
donderdagochtend 9.30 tot 10.30 uur
Serie van 12x: 16 januari – 2 april 2020
vrijdagochtend 9.30 tot 10.30 uur
Serie van 12x: 17 januari – 3 april 2020
AANMELDEN: via www.ppe.praktijkinfo.nl
of bel met de praktijk (058) 215 5562
KOARNJUM: in Dorpshuis De Bining,
Wylde Tulpstrjitte 2, Wite Seal (matjes/dekentjes aanwezig)
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Voor al uw
gelegenheidsbloemwerk

Ook uw Fleuropbloemist
Langebuorren 45A, Stiens
058-2504691
www.bloembinderijblom.nl
Stalling gezocht voor onze camper in de buurt van Koarnjum.
De afmetingen van onze camper zijn:
L: 6 mtr - B: 2.3 mtr - H: 2.9 mtr.
Ingaande per april/mei 2020.
Mobiel: 06-30804222
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Van een adverteerder
Cambridge Weight Plan, een medisch onderbouwd dieet, wat inmiddels al bijna 25 jaar bestaat in Nederland, gaat per 1 Januari van
naam veranderen.
The 1:1 Diet
Waarom? 1:1 staat voor 1 op 1 begeleiding. Uit onderzoek is gebleken dat een dieet volgen, een grotere kans van slagen heeft, als je
dit onder begeleiding doet.
En dat is waar ik voor sta, een goede begeleiding tijdens, maar
vooral ook na het afvallen.
“Gewichtsverlies is leuk, maar op gewicht blijven
is nog veel leuker!”
The 1:1 Diet is een manier van afvallen waarbij maaltijdvervangers
gecombineerd worden met gezonde voeding, onder (twee) wekelijkse begeleiding.
Wil je een afspraak, zodat ik je alles hierover uit kan leggen? Per 1
September zit mijn praktijk gevestigd in het “Hart van Stiens”.
Om de naamsverandering te vieren, betaal je de hele maand Januari geen intakekosten.

Ik wens een ieder fijne feestdagen
en een gezond 2020!
Marieke van der Meer

47

IJsclub Meiinoar Ien
Winter 2019 - 2020: Krijgen we een witte kerst?
Een witte kerst heeft wat magisch en is ook het fenomeen waar
velen jaarlijks weer van dromen. We zingen dan ook niet voor
niets: "I'm dreaming of a White Christmas". Of 2019 ons ook daadwerkelijk een witte kerst zal brengen, is op voorhand moeilijk te
zeggen. In Nederland is sinds 1900 maar acht keer een witte kerst
geweest.
Volgens de weersvoorspelling in de Enkhuizer Almanak is een witte
kerst in 2019 niet uitgesloten. Volgens de Almanak begint december 2019 zacht en wordt het gedurende de maand steeds kouder.
De maand begint betrokken en nevelig, maar vanaf circa 15 december is er kans op nachtvorst en gedurende de laatste tien dagen van december is er kans op winterse neerslag. Een witte kerst
is daardoor dan ook niet uitgesloten.

Betrouwbaarheid
De Enkhuizer Almanak heeft een betrouwbaarheidspercentage van
ruim 70%. Op basis van dit hoge betrouwbaarheidspercentage
mogen we dus hoop houden op een witte kerst.

Wij wensen iedereen
Fijne en Witte Feestdagen!
Bestuur Ysclub “Meiinoar Ien”
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MidzomerAvondVertellingen
Oproep:
Voor het organiseren van de
MidzomerAvondVertellingen vragen wij
iemand die onze public-relations
zou willen verzorgen.
Draagt u dit evenement een warm hart toe, wij zoeken
sponsoren, die het evenement willen ondersteunen.
Jouw naam en of bedrijf nemen wij dan mee in onze PR.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Beitske Homsma, beitske@tunmanswente.nl of 06-12743436.

Gezocht: Verhalenvertellers!
Verhalen Vertellen kun je leren
Voor de MidzomerAvondVertellingen zijn wij op
zoek naar mensen uit onze dorpen die een
mooi verhaal hebben en deze graag zouden
willen vertellen.
Paul de Haas is al een aantal jaren
professioneel verteller en hij wil je, wanneer je
hier zin in hebt, begeleiden jou verhaal
authentiek op jouw eigen manier beeldend en
speels te vertellen.
Er zal aandacht worden besteed aan: stemgebruik, mimiek,
expressie, inhoud van het verhaal, inleving en emotie, losmaken
en ontspanning en tot slot presentatie.

Maar bovenal zijn de avonden bedoeld om plezier en humor te
beleven met elkaar. En ook een goede oefening om plezier te
krijgen in het vertellen van verhalen! En wie weet, sta jij daar bij
de komende MidzomerAvondVertellingen jouw verhaal te vertellen.
Voor meer informatie en opgave, neem dan contact op met
Paul de Haas, info@pauldehaas.com of 06-5332 5404.
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Rijpstra schilders draagt de kwast over...

en Schilderbedrijf Klugkist & de Vries
breidt uit na overname
Het Leeuwarder schildersbedrijf Klugkist & de Vries timmert aan de
weg. Rijpstra Schilders uit Jelsum wordt na bedrijfsbëindiging door
eigenaar Hans Rijpstra overgenomen. Het familiebedrijf, opgericht
in 1875, was sinds 1984 in handen van de drie broers Rijpstra. Bij
gebrek aan opvolging werd gezocht naar een gerenomeerde
branchegenoot, die hetzelfde vakmanschap en schilderskwaliteit in
zich heeft als Rijpstra Schilders. Die werd gevonden in
Klugkist & de Vries. Met vertrouwen wordt vanaf 1 januari 2020
personeel en klantenportefeuille ondergebracht bij het Leeuwarder
schildersbedrijf.
Het aantal werknemers van Klugkist & de Vries wordt door de
overname uitgebreid naar 16 vakmensen. De dagelijkse leiding
van het bedrijf is daarbij in handen van Dirk de Vries.
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Alle vakschilders hebben als thuisbasis het bedrijfspand
aan de Ceresweg 4 op industrieterrein de Hemrik in Leeuwarden.
Klugkist & de Vries verwacht met deze uitbreiding klaar te zijn om
de nog steeds aantrekkende markt optimaal te kunnen bedienen.
“We zijn altijd goed vertegenwoordigd geweest in de particuliere
sector in en rond Leeuwarden. De laatste jaren weten ook steeds
meer (grote) spelers in vastgoed en onderhoud ons te vinden”,
aldus Dirk de Vries.
“Maar ook scholen, overheidsinstellingen en het MKB waarderen de
kwaliteit en mentaliteit van onze vakmensen.
Een man een man, een woord een woord is blijkbaar nog steeds
iets bijzonders. Voor ons niet. Aanpakken, mooi en vooral goed
werk leveren en daarbij doen wat je belooft, zit in onze
bedrijfscultuur.”
Naast het reguliere binnen- en buitenschilderwerk doen we steeds
vaker aan kleuradvies, wandafwerkingen, beglazingen en
restauratie.
Ook eigenaren van boten kunnen bij ons terecht voor onderhoud
aan hun schip. Door te blijven innoveren en door te ontwikkelen is
schildersbedrijf Klugkist & de Vries klaar voor de toekomst.
Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Dirk de Vries,
directeur / eigenaar op 06-22 90 23 74 of via
info@klugkistdevries.nl
-----------------------------------------------
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Kalinder
Za 21 dec.

It Nut, Great Lake, De Bining, 20 uur

Zo 22 dec.

Koor de Welle, Johannestsjerke Britsum,
19 uur

Zo 22 dec.

Theaterprogramma, De Wier, 15 uur,
zie pag. 32

Wo 1 jan.

Nieuwjaarsduik in haven Efter de Wâl
Britsum, 13-14 uur, zie pag. 41

Zo 5 jan.

Muziek en verhalen, kerk Jelsum, zie pag. 43

Di 7 jan.

Ouderenproject, zie pag. 12

Vr 10 jan.

Nieuwjaarsconcert, De Wier, 20.30 uur,
zie pag. 33

Vr 17 jan.

Kaartavond, De Bining

Vr 17 jan.

Concert, Pakhûs SOLO, 20.15 uur, zie pag. 36

Za 18 jan.

It Nut, De Bining, 20 uur, zie pag. 38

Di 21 jan.

Ouderenproject, zie pag. 12

Za 25 jan.

Benefietconcert, De Hoekstien Britsum,
19.30 uur, zie pag. 41

Za 25 jan.

Muziekprogramma, De Wier, 20.30 uur,
zie pag. 33

Ma 27 jan.

Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum, De Bining,
20 uur, zie pag. 4
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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): op vrijdag 20 december
Groene container (Biobak): op vrijdag 27 december
Let op:
Papiercontainer op maandag 23 december na 17.30 uur
Data voor 2020 nog niet bekend
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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

31 dec.
19.30u

Ds. M. Hulzebos
Oudjaarsdienst.

Genovevatsjerke Jelsum,
m.m.v. Martin Pals, luitist

5 jan.
09.30u
10.00u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum,
Koffiedrinken,
Ochtendgebed

12 jan.
09.30u

Dhr. R. Veenboer

Nicolaastsjerke Koarnjum

19 jan.
09.30u

Ds. M. Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum,
Heilig Avondmaal

26 jan.
09.30u

Mw. A. de Groot

Nicolaastsjerke Koarnjum,
Fryske tsjinst
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Redaksje
40ste jiergong nr. 400

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 24-01-2020
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 13-01-2020
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com
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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
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