De Flapút

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum
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Juny 2020
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Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670
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Fan de Redaksje
Beste lezers,
Een nieuwe Flapút. Ondanks dat er weinig tot geen verenigingsnieuws is in deze Corona-tijd, is het toch weer gelukt om de krant
te vullen met een verscheidenheid aan nieuws. Er blijkt gelukkig nog genoeg reuring in onze dorpen te zijn!
We hebben een nieuwe rubriek: de Flapútloper. Voor ons een nieuwe manier van interviewen in deze en ook in de komende tijd van
beperkingen. De redactie gaat niet zelf op pad, maar stuurt een
lijstje met vragen. U kunt al een Flapútloper lezen in dit nummer,
een nieuwe inwoner van Jelsum bijt de spits af.
Wij wensen u alle goeds in deze bijzondere tijd,
de Redaksje

Ons bereikte het droevige bericht dat de heer Fokke Velsma uit
Britsum op 87-jarige leeftijd is overleden.
Vorig jaar was hij als bezorger van De Flapút in Britsum na bijna
40 jaren hiermee gestopt.
We zijn hem veel dank verschuldigd!
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Doarpsbelang
Heeft u vragen of ideeën?
Mail ons!
Het bestuur
Doarpsbelang 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 Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:
dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl
Website:
http://jelsumkoarnjum.nl

Tankbetsjûging
Oerweldigjend wie it grutte tal minsken dat lâns de rûte troch
Koarnjum en Jelsum in lêste groet brocht oan ús leave mem,
beppe en oerbeppe

Riemke Jansma-Bouma
Ek alle oare bliken fan meilibjen, respekt en wurdearring, yn
hokker foarm dan ek, binne foar ús fan grutte betsjutting west.
Wy binne dêr tige tankber foar.
De bern, beppe- en oerbeppesizzers

Koarnjum, maaie 2020
-------------------------------------------------------By dizze wolle wy alle lidmaatskippen fan Riemke Jansma-Bouma
oangeande ferienings yn Jelsum en Koarnjum opsizze.
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Wel en Wee
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee
Heeft u een Wel en Wee weetje? Geef ze aan ons door! Hieronder
ziet u een overzicht van de straten, namen en telefoonnummers
aan wie u ze kunt doorgeven. Wij zorgen voor een mooie kaart of
een bloemetje bij bijvoorbeeld:
25/50 jarig huwelijk, geboortes,
nieuwe bewoners,
langdurig zieken, overlijden
Alvast onze dank hiervoor!
Sandra van der Meer
Jelsum
Titus Sinnema: 058- 2574388: Skierhústerwei tot 8 (Groenteboer)/
Boarnsylsterwei/Brédyk te Jelsum/Piter Rindertsreedsje, It Paradys
Sandra van der Meer: 06-52125444: Aldlânsdyk t/m 12/
Skierhústerwei t/m groentehal/Op 'e Terp/Dekemawei 1 t/m 7/
Hoatse de Jongstrjitte
Jaap Keizer 058-2571319: Aldlânsdyk vanaf nr 7 (Heslinga) t/m
Dokkumer Trekwei
Marten Reen: 058-2574580 Finsterbuorren/Langhústerdyk/
Haskedyk/Dekemawei 2 t/m Teun Kuipers
Anneke Kuipers-Brouwer 058-2661399 Tsjessingawei (nr 6)

Koarnjum
Auke Rijpstra 06-83795568: Martenawei/Bokkesteeg/Tsjerkepaed
Baukje van den Burg 058-2574282: de Wier/Swarte Singel
(Martenastate)/Aldlânsdyk
Germ de Jong: 058 2572968: David van Goirlestrjitte(16)/
Helmblomstrjitte/Wylde Tulpstrjitte
Geert Beeksma (12) 058- 2574668: Holwortelstrjitte
Grieteloek Kingma 058-2574330: Longkrûdstrjitte(6)/
Giele Anemoanstrjitte
Wietske Ketellapper 058-2571278: Skeltedyk/Nijlânsdyk/Bredyk
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen
Ook luxe vleespakketten
Aldlânsdyk 20, Jelsum
06-44852207
Webshop: www.biomelktap.nl
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Nieuw bestuurslid Doarpsbelang
Even voorstellen als nieuw bestuurslid van Doarpsbelang JelsumKoarnjum.
Mijn naam is Roel Hooijenga en ik woon op
de Holwoartelstrjitte 16 in Koarnjum samen
met mijn echtgenote, wij hebben 3 kinderen
en 6 kleinkinderen.
Wij wonen nu meer dan 14 jaar met veel
plezier in Koarnjum en woonden hiervoor in
Stiens. Ik ben nog werkzaam als Technisch
Beheerder bij een Vastgoed organisatie in
Leeuwarden. Mijn werkgebied betreft noord
Nederland.
Afgelopen jaar ben ik door de oud-voorzitter Auke Rijpstra
gevraagd of ik interesse had om in het bestuur van DB JelsumKoarnjum toe te willen treden. Auke zou tijdens de algemene
ledenvergadering in november aftreden, ook Jaap had binnen het
bestuur aangegeven om aan zijn bestuurlijke periode van vele
jaren binnen DB af te willen treden.

Na een aantal bestuursvergaderingen te hebben meegemaakt in
2019 heb ik het bestuur medegedeeld dat ik akkoord ben. Op
verzoek van mij heeft Jaap aangegeven nog 1 jaar als tijdelijke
voorzitter te willen blijven en daarna het stokje wil overdragen aan
mij.
Tijdens de algemene ledenvergadering ben ik officieel voorgesteld
en tot het bestuur van DB Jelsum-Koarnjum toegetreden.
Veel berichten o.a. van de Gemeente Leeuwarden worden er naar
het secretariaat van DB gestuurd, Janna informeert dan alle
bestuursleden en daar waar eventueel actie op moet worden gezet
zal dan moeten worden geregeld.
Ook van de Gemeente Leeuwarden kregen wij als DB bericht om
eventueel deel te nemen aan een cursus politieke omgang, in overleg met het bestuur heb ik mij hiervoor aangemeld en met veel
plezier deelgenomen.
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Je krijgt op deze manier meer kijk op waar b/v alle geldstromen
heen gaan en wat er zoal in de gehele Gemeente Leeuwarden
speelt.
Als bestuur kunnen wij op dit moment niet mondeling vergaderen
i.v.m. corona virus en respecteren het besluit van de overheid
hierin. Als eventuele communicatie nodig is dan doen we dit via de
mail of de watts-app groep die wij als bestuur hebben.
Dat het vreemde tijden zijn bleek ook afgelopen 4 mei tijdens de
dodenherdenking, Jaap had in de Flapút van mei hier al een stukje
over geschreven.
Als bestuur hebben wij op gepaste wijze met een aantal leden van
De Nije Bazun de dodenherdenking herdacht. Namens de Gemeente
Leeuwarden en Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum hebben wij een
krans en een bloemstuk gelegd bij de graven van de oorlog slachtoffers op het kerkhof van Jelsum.

Ook zijn we op dit moment bezig om de website Jelsum-Koarnjum
weer actief te kunnen krijgen. Dit vergt de nodige aandacht en met
een paar vrijwilligers zijn we hier nu mee bezig. Het kan nog enige
tijd duren maar heeft onze volste aandacht.
Ook de speeltuin is inmiddels dusdanig aangepast dat alle speeltoestellen kort geleden zijn geplaatst. Wij hopen dat de kinderen hier
veel gebruik van zullen gaan maken en dat bij onregelmatigheden
hiervan melding zal worden gemaakt bij een van de bestuursleden
van DB.

M.b.t. bovenstaand hoop ik u enige informatie te hebben verstrekt
wie ik ben en wat wij als DB doen.
Met vriendelijke groet,
Roel Hooijenga
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Túnmanswente

Weer open!
Onze theetuin gaat weer open vanaf 1 juni 2020,
2e pinksterdag, wij ontvangen u dan graag.
Het terras heeft een aangepaste opstelling van de tafels en wij
volgen de richtlijnen van het RIVM.
Per 1 juni zijn er nieuwe openingstijden van Túnmanswente:

Maandag :
Dinsdag
:
Woensdag :
Donderdag :
Vrijdag
:
Zaterdag :
Zondag
:

gesloten
gesloten
8.30-16.30 uur
8.30-16.30 uur
8.30-16.30 uur
13.30-17.30 uur
10.30-17.30 uur

Persbericht
Theetuinen in Noordwest Friesland gaan weer open.
Bijna 8 weken later dan “normaal”, doen 9 theetuinen in Noordwest Friesland hun deuren weer open op maandag 1 juni voor publiek. Het zal vast eerst allemaal wat onwennig en zoeken zijn,
voor eigenaren en publiek, om de gestelde regels in acht te nemen
en uit te voeren. Iedere theetuin heeft zijn maatregelen op zijn
manier getroffen en aangepast op zijn tuin of terras. De eigenaren
vragen begrip en medewerking van de bezoekers zodat er, na lang
wachten, door beiden weer genoten kan worden. Door het prachtige voorjaarsweer zijn de tuinen fris groen en staan de knoppen op
uitbarsten om hun geuren te verspreiden en kleuren te tonen.
De theetuinen hebben gezamenlijk een prachtige Theetuinen routefolder voor u klaar liggen waarin alle theetuinen zijn genoemd
met een korte beschrijving. De theetuinen die meedoen zijn; Vlindertuin Aerden Plaats in Oude Bildtzijl, Túnmanswente in
Koarnjum, Dekema State in Jelsum, Brinkhoeve in Wier, Kloostertuin Oosterbierum in Oosterbierum, Theetuin Slappeterp in Slappeterp, Nauta’s Botenverhuur & Theetuin in Hitzum, De Gauwe
Krakeling in Winsum en Theetuin de Dille in Easterwierrum.
(kijk op de eigen websites van de Theetuinen voor hun actuele
openingstijden)
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Minibieb Túnmanswente
Foto:
Bob
de
Boer

Minibieb
Hoeveel boeken heb jij in huis die je nooit meer zult herlezen?
Bij Túnmanswente hangt sinds kort een minibieb.
Het motto is: Neem een boek - Schenk een boek
Zie je een leuk boek? Neem het lekker mee.
Heb je een boek over? Laat het hier achter voor iemand anders.
De kast is open tijdens de openingstijden van Túnmanswente.

Winkel Túnmanswente
Tip voor Vaderdag! Tip voor Vaderdag! Tip voor Vaderdag!

Stinzenplanten in Fryslân
€22,50 per stuk
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Proeftuin van het paradijs?
€24,95 per stuk

Wylstrjitte 2
9051 AX Stiens
Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl
www.middelsee-assurantiën.nl
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Túnmanswente
Vrijwilligers aan het werk:
Dick Rijpstra en
Geert Wigarda

Nieuwe dahlia's ingeplant

De bedden
staan er strak
voor...

Foto's
Bob de Boer

14

www.vellingaoptiek.nl
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Túnmanswente
Durkje Wigarda maakt
het pad onkruidvrij,
een hele klus!

Pad rondom de ploeg:
alle eer aan Bob

Pieter
gaat
alles
grondig
na
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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
nieuwe locatie yogalessen: Harlingersingel 11, Leeuwarden
www.skierhus.nl, info@skierhus.nl
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De Flapútloper
De Flapútloper met Sanne Groenewegen-Smulders
Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie?
Mijn naam is Sanne Groenewegen-Smulders, ik ben 35 jaar oud en
woon samen met mijn man Nico en zoontje Bruno Groenewegen.
Hoe lang woon je al in Jelsum?
Op 2 december 2019 mochten wij de sleutel in ontvangst nemen
van ons nieuwe huis, een woonboerderij in Jelsum - Het Skierhús.
Dit werd feestelijk gevierd bij notaris de Haan met taart, verzorgd
door de vorige bewoners Waling en Celesta Dijkstra.
Wat doe je in je dagelijkse leven?
Zelf ben ik werkzaam als Verpleegkundig Specialist op de Cardiothoracale chirurgie afdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden.
Ofwel de openhartoperatie-afdeling. Nico is ICT'er en zelfstandig
ondernemer van het bedrijf Innocam.
Van welke muziek houd je?
Mijn hemel, dat is geen eenvoudige vraag. Misschien wel van “het
concert des levens..”. Grapje, mijn muzieksmaak is enorm breed
van klassiek tot jazz van hip hop tot funk/dance en alles daar tussenin.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet?
Nou, ik moet eerlijk bekennen ik ben niet zo’n sporter. Heb ik altijd
wel fanatiek gedaan (hockey/paardrijden). Maar als ik 6-8 uur op
een operatiekamer sta ben ik daarna wel erg moe en tja, dan is
het lastig om weer in actie te komen. Wandelen met de hond vind
ik heel erg fijn. Sinds kort benutten we de oude yoga studio in ons
huis als privé gymzaal en sporten we mee met filmpjes online.
Nico is fanatiek met sport en weet mij daarin mee te nemen en te
motiveren. Daar ben ik dus heel dankbaar voor.

Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?
Haha, oef! Even nadenken, ik denk - strijken en afwassen. Ai, dat
zijn al twee klusjes...
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit?
Genieten van al het moois wat de omgeving en ons huis te bieden
heeft. Het observeren van onze kippen en de schapen op het land.
Genieten van Bruno die met rode konen op het voetbalveld van
DTD aan het trainen is, Jaap (onze hond) uitlaten, genoeg om op
te noemen.
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Nico, Sanne, Bruno en viervoeter Jaap

Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar?
Op zaterdagochtend als ik aan het ontbijt mag plaatsnemen en
Nico mij een kopje koffie serveert. Ik hou van de lente, dat vind ik
een mooie en fijne tijd. De week waarin mijn beide ouders jarig
zijn, eind april vind ik ook altijd erg fijn.
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen?
Ik ben gelukkig in heel veel opzichten maar niet in de loterij winnen dus wellicht kom ik niet verder dan een tientje en dat zal dan
worden besteed aan de boodschappen of zoiets. De strekking van
deze vraag is natuurlijk wat doe je met 1 miljoen?
Dat is net zo’n foute vraag als dat men zich een voorstelling gaat
maken bij een “ongeneeslijke ziekte”. Sommige mensen antwoorden op die vraag - “dan zou ik gaan reizen”. Waarom heb je daar
zoiets vreselijks voor nodig? Hetzelfde geldt dus ook voor 1 miljoen, waarom heb je altijd méér geld nodig om te doen wat je wilt
doen. Het enige wat je nodig hebt en waar je controle over hebt
zijn je eigen gedachte. Dus jezelf. Enfin, we dwalen af... ik hoop
dus van ganser harte dat ik nooit de loterij win. Het lijkt me een
enorme last. Maar goed, met 1 miljoen zou ik een financiële bijdrage leveren aan een relevant wetenschappelijk onderzoek.
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Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan?
Aha, ik ben gek op feestjes! Maar het moet een goeie zijn. Een
heerlijke barbecue voor mijn familie en vrienden op onze buitenplaats en dan vieren dat het COVID-19 virus is geëlimineerd.
Als je ervoor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan zijn?
Hè getver, wat een angstaanjagende gedachte. Kijk, wanneer de
conceptie plaatsvindt start het proces van “veroudering” een prachtige tak van sport daarin wordt de gerontologie genoemd.
Wanneer je de definitie van het “leven” begrijpt en dat de mens
dus als een klont cellen niet anders kan dan “verouderen” is het
niet zo moeilijk in te beelden dat elke leeftijd zijn of haar ups and
downs kent. Ik omarm dus het proces van ouder worden in lichamelijke, maatschappelijke en geestelijke zin. Tuurlijk krijgen we
kwaaltjes, rimpels en beginnen bepaalde onderdelen te “hangen”.
Echter, ik ben van mening dat wanneer je het ouderdomsproces als
een cadeautje ziet dan ben je een gelukkiger mens. Van wie ik deze wijsheid heb geleerd? Ik heb ooit onderzoek gedaan samen met
Prof. Dr. Andrea Maier, zoek haar maar op. Zij is een verademing
om naar te luisteren op het moment dat je enige twijfel over je
leeftijd hebt!
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn,
wie zou je dan kiezen?
Megan Rapinoe. Zij is een Amerikaans voetbalster van wereldfaam.
In alles zijn we 360 graden anders. Zij is enorm sportief, valt op
vrouwen, een wereldverbeteraar en ga zo maar door. Klinkt gek,
maar het lijkt me heel bijzonder om een keer vanuit haar blik op
deze wereld te kijken en om altijd te moeten “strijden”. Strijden
tegen ongelijkheid, strijden tegen racisme, strijden in het veld. Als
je over zo’n enorme vechtlust beschikt dan ben je een hele grote.
Wat is je favoriete gerecht?
Nou, maak daar maar gerechtEN van haha! Indonesische rijsttafel,
het liefst gekookt door mijn moeder - compleet met spekkoek en
soto ajammmmmmm.
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan?
Dat ligt er een beetje aan, als ik moet wachten tussen twee operaties in, dan is het meestal etend. Als ik thuis ben lees ik veel of zet
een lekker kopje koffie en ga even in de zon zitten.
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It Skierhûs

Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je
moest huilen?
Oef, ehhmm nou ik kijk heel weinig tv en de boeken die ik lees
hebben veelal betrekking op mijn vakgebied dus die emotioneren
mij niet direct. Als de vraag zou zijn geweest: “wanneer moest je
voor het laatst huilen” dat was gister - ik zag mijn broer na 3
maanden (op gepaste afstand vanwege Corona) en het overviel me
hoe erg ik hem mis en heb gemist de afgelopen 3 maanden. Ook
omdat er in 3 maanden tijd alweer zoveel is gepasseerd.

Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt?
Stoppen met mijn vorige baan en “afscheid nemen op je hoogtepunt” voor persoonlijke ontwikkeling.
Wat zou je graag nog weleens over willen doen?
Schriftelijk eindexamen van de middelbare school. Dat vond ik zo’n
leuke tijd. Sowieso vind ik het doen van examens heel leuk! (Klinkt
gek hè). Je weet dat je ergens voor geleerd hebt en dan het ultieme moment om alles eruit te persen. Heerlijk. Hetzelfde als rijexamen, vond ik ook zo leuk. Niet dat ik wil zeggen dat ik geniet
van “presteren onder druk” maar als je ervan overtuigd bent dat je
iets kan, je hebt er voor geleerd, je best gedaan noem maar op dan kan je het!
Sanne
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Het dorpsfeest dit jaar
Beste feestgangers,
Zoals de meesten van jullie vast hebben meegekregen zijn evenementen in verband met corona door het kabinet verboden tot in
ieder geval 1 september 2020. Dit maakt dat het dorpsfeest van
Jelsum-Koarnjum dit jaar dan ook niet door gaat. We vinden het
heel erg jammer, maar de gezondheid gaat voor!
We hopen dat we er volgend jaar weer met z’n allen een mooi feest
van kunnen maken!
It Feestbestjoer

Feestvereniging de twa doarpen

Ingestuurd

Het ijzeren gordijn in Jelsum...
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Op 'e Terp 16
Start bouwwerkzaamheden Op ‘e Terp 16 in Jelsum
Afgelopen week zijn de eerste werkzaamheden opgestart aan het
fraaie pand op de hoek in het centrum van Jelsum. Wat tot 2015
de woning was van Barbara Harrisson (1922-2015) wordt straks
weer een fraaie gezinswoning.
Een lange voorbereidingstijd was nodig om de plannen grondig te
ontwikkelen, maar ook om het mogelijk te maken weer een nieuwe
woning te mogen bouwen op de plek van de garage en de tuinmuur. Zo wordt Op ‘e Terp weer meer een levendige woonstraat
met deze twee verhuurbare woningen.
De planning is dat de bestaande woning in de loop van oktober
2020 klaar is, en dat vervolgens de nieuwbouw woning kan worden
opgestart. We gaan ervan uit dat begin 2021 de werkzaamheden
afgerond kunnen worden met de inrichting van de tuinen en de
stoepen.

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door bouwbedrijf
De Vries uit Leeuwarden in opdracht van Stichting Dekema State
en staan onder leiding van Adema Architecten uit Dokkum.
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Oant nei de simmer!
Goed nieuws over huiskamertheater De Wier in Koarnjum!
Beste dorpsbewoners,
Al geruime tijd zijn er geen concerten, kleine theatervoorstellingen
en lezingen in het kleinste en gezelligste huiskamertheater van
noordwest Fryslân aan de Wier. Maar daar gaat verandering in
komen …
Als het ‘corona’ sein weer op groen komt te staan en de culturele
evenementen weer mogen georganiseerd (hopelijk snel, na deze
zomer of later) dan verplaatst het intieme podium zich van de Wier
5 naar de sfeervolle en mooi klinkende Nicolaaskerk op de Wier 7.
In overleg met de Plaatselijke Commissie (S.A.F.T.) is recentelijk
overeengekomen om daar naar uit te wijken. Op deze locatie kan
de “1,5 meter afstand” goed worden nageleefd, iets wat in het huiskamertheater zelf nauwelijks tot niet te realiseren is.
In het verleden werden er al regelmatig concerten in de kerk van
Koarnjum georganiseerd, dit alles in samenwerking tussen theater
en PC. Voorbeelden waren o.a. “KrystReizgers” (die overigens weer
terugkomen op zondag 20 december a.s.!), het Risata Kwartet, duo
Robert Jan Stips & Marieke Brokamp, het Leeuwarder Kamerkoor,
Sânman & Sikke en natuurlijk Inez Timmer.
De evenementen in de maanden mei en juni gaan niet door, maar
… dit zijn de nieuwe die vanaf september op stapel staan:
Ierse en Schotse folk met Paddy’s Day Off, liedjesmaker Jan de
Vries van het Bildt, “Mens Erger Je Niet”: een toneelvoorstelling
met Thijs Meesters & Tseard Nauta, popband De Fries, luitist David
van der Zee, singer songwriter Bernard Brogue en het duo Ella and
her man. Bijzonder wordt trouwens ook de voorstelling ‘Holocaust
Hollywood’, met Inez Timmer & Tseard Nauta i.s.m. 't NUT. Deze
staat gepland op zaterdag 24 oktober @ doarpshûs De Bining.
Uiteraard dit alles ‘ijs en weder dienende’ en de data volgen later,
ik hou u op de hoogte!
Mei groetnis fan Bob de Boer (tel. 06-54763154,
e-mail bobdeboer@pinupsanddowns.com ).
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ADVERTENTIE

Hypotheekgesprek vanuit huis
Het coronavirus kan de nodige financiële onzekerheid met zich
meebrengen. Misschien sta je net op het punt om een nieuw huis te
kopen, maar twijfel je of dat in jouw situatie handig is. Of je hebt
een vraag over je huidige hypotheek. Het is niet nodig om met vragen te blijven zitten, wij zijn er voor je!
Voor een hypotheekgesprek hoef je de deur niet uit. Onze adviseurs staan voor je klaar voor een gesprek via video of telefoon. Zo
beperken we het fysieke contact en creëren we een veilige omgeving voor onze klanten en medewerkers in tijden van het coronavirus.
Een online videogesprek is eenvoudig en veilig. Je voert het gesprek via jouw computer, laptop, tablet of smartphone. Waar en
wanneer het je uitkomt. Tijdens het gesprek bespreken we dezelfde
onderwerpen als bij een afspraak op ons kantoor. Voordeel: je bespaart reistijd, zit in je eigen omgeving en je voert het gesprek met
onze vertrouwde adviseurs. Natuurlijk kun je ook een afspraak maken voor een telefoongesprek.
Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak op rabobank.nl/particulieren/hypotheek/afspraak-maken. Je kunt ons ook
bereiken via (058) 244 55 66.
Tip: via Online Bankieren en de Rabo App kun je zelf veel regelen
en chatten met een van onze medewerkers.

27

Update zonnepark bij vliegbasis

Beste dorpsgenoten,
Omdat het in deze tijd moeilijk is om een avond te organiseren om
iedereen te informeren over het zonnepark bij de vliegbasis, willen
we graag hiermee een overzicht geven van wat we als werkgroep
Energie tot nu toe hebben gedaan en wat de vorderingen zijn
rondom het zonnepark bij de vliegbasis.
In 2015 zijn wij als werkgroep aan de slag gegaan met het idee om
de dorpen duurzamer te maken op het gebied van energie. We wilden graag een soortgelijk energieproject opzetten als de dorpsmolens in verschillende Friese dorpen, zoals Reduzum. Bij deze dorpsmolens gaan de opbrengsten van het opwekken van duurzame
energie direct terug naar het dorp. Om de opties hiervoor te verkennen hebben we onder andere een enquête gehouden over het
thema duurzaamheid onder de bewoners van Jelsum-Koarnjum.
Uit deze enquête bleek dat dat zonne-energie de voorkeur had op
andere vormen van duurzame energie. Omdat zonne-energie de
voorkeur kreeg in de enquêteresultaten, de plaatsing van (grote)
windmolens niet mogelijk is door de aanvliegroute van de vliegbasis
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en omdat het niet mag van provincie, zijn wij verder gegaan met
zonne-energie als mogelijkheid voor het opwekken van duurzame
energie.
Om onze zoektocht te versnellen hebben we ons in 2017 aangemeld
bij de Sinnetafels van de provincie Fryslân. Bij deze Sinnetafels zijn
we samen met meerdere professionals en ambtenaren op zoek gegaan naar geschikte locaties voor het opwekken van zonne-energie.
Eén van de uitgangspunten hierbij was dat we minimaal 2 MWh
(2.000.000 kWh) wilden opwekken om zo evenveel duurzame energie op te wekken als het huidige elektriciteitsverbruik in JelsumKoarnjum. Uit deze overleggen zijn meerdere mogelijk geschikte
locaties gekomen voor zonneparken. De locaties lagen echter op
landbouwgrond en de agrariërs gaven aan de gronden niet te kunnen missen. Daarnaast gaven enkele agrariërs ook aan liever geen
zonnepalen te willen zien op landbouwgrond. Tijdens een jaarvergadering van dorpsbelangen kwam een andere bewoner uit Koarnjum
daarom met de vraag of de vliegbasis geen geschikte locatie was
voor een zonnepark.

Wij vonden dit ook wel een goed idee en daarom zijn we vervolgens
met deze vraag naar defensie gegaan. Defensie was zeer enthousiast en gaf aan ook bezig te zijn met een idee voor een zonnepark
bij de vliegbasis en wilde hierbij de omliggende dorpen, Jelsum,
Koarnjum, Marssum en Ingelum, graag betrekken. De eerste gesprekken hierover zijn begin 2018 gevoerd. Om verschillende redenen liep het project soms wat traag, maar na meerdere overleggen
kwam het resultaat steeds dichterbij. Vervolgens hebben wij de
voorlopige plannen gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van
dorpsbelangen. De aanwezigen waren toen erg positief over de
plannen.
De locatie van het zonnepark ligt aan de westkant van de vliegbasis
op zo’n 2,5/3 km van Jelsum en is ongeveer 12 hectare groot. Het
is grond van defensie dat verder niet in gebruik is. Wij vinden dit
een geschikte locatie omdat het uit het zicht ligt, omdat het geen
landbouwgrond inneemt en omdat de vliegbasis als grote afnemer
van stroom dichtbij ligt waardoor het elektriciteitsnet minder wordt
belast.
In de periode die volgde hebben we veel overleggen gehad met de
defensie, het rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van de grond), de gemeente en de andere dorpen. Bij deze gesprekken worden wij ondersteund door de energiewerkplaats Fryslân. Deze organisatie
helpt dorpen op het gebied van duurzaamheid. In de loop van 2019
waren we met alle partijen weer een stuk verder en hebben we wederom een presentatie gehouden tijdens de jaarvergadering van
Dorpsbelangen.
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Het afgelopen half jaar hebben we weer meerdere keren met de
partijen om tafel gezeten. Er word nu vooral vergaderd over de
mogelijkheden voor de dorpen om te participeren in het zonnepark.
Hoewel nog niet alles vast staat, willen we wel goed voorbereid zijn
op wanneer we weer stappen kunnen zetten. Daarom willen we samen met Marssum en Ingelum een overkoepelende organisatie oprichten waarin de verschillende dorpen vertegenwoordigd zijn. Deze
organisatie gaat zich dan bezig houden met de verdere werkzaamheden rondom het zonnepark. Hiervoor moeten wij als JelsumKoarnjum apart een organisatie oprichten waarmee wij kunnen
deelnemen in deze overkoepelende organisatie met Marssum en
Ingelum. Momenteel zijn we in overleg met Dorpsbelangen over de
mogelijkheden voor het oprichten hiervan. Zodra we weer een stap
verder zullen we dit aan jullie laten weten.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, idee, op/aanmerking
over het zonnepark dan kunt ons bereiken via de mail en/of telefoon.
Werkgroep Energie:
Auke Rijpstra, Jentje Faber en Rutger Bijlsma
Contactgegevens:
rutgerbijlsma@outlook.com, 06 44588659
————-//————

Deze pleisterplaats in Koarnjum wordt zo langzamerhand wel heel
chique...
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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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75 jaar vrijheid !
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Onderwijs in tijden van Corona
Wat we allemaal niet hoopten, was onvermijdelijk en gebeurde
toch. Ik weet het nog goed, 15 maart, het bericht tijdens de persconferentie. Alle scholen, kinderopvang, restaurants, cafés, sportscholen etc. moesten hun deuren sluiten.
Wij, als onderwijspersoneel, stonden voor een nieuwe uitdaging.
Het thuisonderwijs moest vorm krijgen. Dinsdag hadden wij op
school afgesproken met alle collega’s om pakketjes met werk voor
de leerlingen te maken. Het was enorm hectisch op school, de onzekerheid, de planning en drukte bij het kopieerapparaat. We probeerden alles zo snel mogelijk in goede banen te leiden. De dag
daarna konden de ouders tussen 10:00 en 11:00 uur een tas met
de werkpakketjes, boeken, schriften en de ipad voor hun kind
(eren) ophalen.

Thuisonderwijs voor de kinderen van Ellis: Jari en Dewi
De dagen erna hebben mijn collega en ik ons verdiept in het online
lesgeven voor de groepen 5 tot en met 8. Wij maken op de computer gebruik van office 365, waarin het programma teams ook is opgenomen. We hadden er nog nooit mee gewerkt, maar we kwamen
er al snel achter dat dit programma ons de perfecte mogelijkheden
bood voor het online lesgeven. Dit hebben we gelijk de week erna
opgepakt. De kinderen kregen hun weekplanning met daarin tijden
waarin ik ze online verwachtte voor hun les. Ik heb me erover verbaasd, want het ging al vrij snel prima.
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Al snel ontdekten we nog meer mogelijkheden van het programma
waardoor we alles, voor zover mogelijk, zo goed mogelijk door
hebben kunnen laten gaan. Ik vond het erg fijn om zo te kunnen
werken, maar aan de andere kant vroeg het ook veel van me, tussendoor veel vragen en berichten van mijn leerlingen, een aantal
dagen op school draaien voor kinderen die op de noodopvang zaten en thuis had ik mijn eigen kinderen om me heen die ook thuisonderwijs nodig hadden. Ook voor de ouders is het niet altijd gemakkelijk geweest om te moeten werken en tegelijkertijd hun kinderen te moeten begeleiden.
Gelukkig kwam in april het bericht dat we na de meivakantie weer
konden beginnen met halve groepen. Wederom een hele organisatie waarbij we ons zo goed mogelijk aan het protocol met alle
richtlijnen moesten houden. Desinfecterende gel bij de ingangen,
zodat de kinderen bij binnenkomst en na het buiten spelen hun
handen kunnen desinfecteren. Vaste looproutes in de klas. Een andere opstelling van de tafeltjes en stoelen, zodat de anderhalve
meter tussen de leerkracht en de kinderen gegarandeerd blijft. Na
schooltijd alle tafels en deurkrukken schoonmaken. Het schoolplein
inrichten in zones. Ouders die achter het hek moeten blijven wachten en niet de school in mogen komen.
De basisscholen waren vrij in de keuze op wat voor manier ze weer
open wilden gaan. Halve dagen naar school of toch hele dagen
naar school in halve groepen. Op de school waar ik werk is ervoor
gekozen om alle leerlingen in twee groepen te verdelen die om de
dag naar school gaan. In eerste instantie lag de nadruk op het sociale aspect. De kinderen hadden hun klasgenoten en juf gemist.
We hebben veel gepraat en de kinderen vonden het heerlijk om
weer met elkaar buiten te spelen. Daarnaast bestaan de dagen uit
het bespreken van huiswerk en instructies geven.
Nu mogen we vanaf 8 juni weer helemaal open. Ook dat zal weer
even wennen worden. Maar het is weer een stap vooruit. Ik kijk in
elk geval erg uit naar het moment dat ik al mijn kinderen weer in
m’n klas heb zitten en alles weer een beetje normaal wordt.
Ellis Comello
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Koarnjum in de lente

Foto’s Bob de Boer
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Dekema State in het voorjaar
2020, een jaar om lang niet te vergeten.
Begin maart – tevens zo ongeveer de start van ons seizoen- ging
alles op slot. Successievelijk werden steeds meer groepen en evenementen afgezegd; niet corona proef!!! Werving nieuwe vrijwilligers? Voorlopig niet! Nl doet, (tuin)groepen, schoolklassen? Lukt
niet! Arrangement stinzenflora? Helaas! Praamvaarten (er waren 7
geboekt in april en mei)? Onbespreekbaar! Cursus Wilde Weelde en
Botanisch tekenen? Voorlopig uitgesteld. Voorjaarsfair? Volgend
jaar een nieuwe kans! Dag van de theetuin? Onmogelijk! Imkerijdagen? Gaat helaas ook niet lukken!

Alle vrijwilligers werden naar huis gestuurd, terwijl Wim en Jacomine Hoogendam en Rini Ravia doorwerkten. Klussen genoeg! Vanaf
week 20 (ruim 2 maanden later) zijn we in de tuin met kleine
groepjes vrijwilligers opgestart, na bij kantine e.d. allerlei maatregelen genomen te hebben om corona-proof te kunnen werken.
De schilder heeft ondertussen ook stug doorgewerkt zodat in ieder
geval de gebouwen en alle houtwerk er weer spic en span uitziet.
De brug is van een nieuw loopvlak voorzien, en Rini is terwijl we dit
schrijven nog bezig met de restauratie van de aansluiting van de
brugleuning naar de deurpost; hier zat een grote rotte plek.
De tuin bleef open voor bezoekers, en werd zelfs vaker opengesteld, de hekken open en een bus bij het entreegebouw voor een
mogelijke bijdrage. Zo kon iedereen dicht bij de stad genieten van
een stukje natuur en hoefde de prachtige stinzenplanten-tijd niet te
worden overgeslagen.
Aandacht genoeg ondertussen vanuit de media:
op Omrop Fryslân radio een item over de zorgen omtrent de terugkeer van vrijwilligers, het Friesch Dagblad besteedde een mooi artikel over 2 pagina’s aan Wim en Jacomine als beheerdersechtpaar
in de serie van staten en stinzen vlak voor Pasen,
Op 9 mei stond er een artikel in Trouw over het nieuwe boek van
Stinzenplanten in Fryslân, waar Wim met een collega-tuinbaas een
hoofdstuk in heeft geschreven over het onderhoud. Hier werden de
lezers expliciet in uitgenodigd ook de mooie tuin van Dekema State te bezoeken!
En het onderhoud in de tuin ging wel door!!
Er is een nieuw maaidek aangeschaft, omdat de oude in elkaar was
gelopen en materiaalkosten 2/3 bedroegen van een nieuwe, en dan
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moest er zelfs nog aan gesleuteld worden, terwijl Rini al zoveel omhanden heeft.

Tijdens de tijd zonder vrijwilligers gebruikte Wim een van de tuinkarretjes, die de laatste jaren in gebruik was door een vrijwilliger.
Helemaal ingericht met alles wat hij onderweg maar nodig kon hebben kon hij zo zeer effectief zijn tijd besteden en was ondanks de
langere dagen en ondanks het feit dat hij 6 dagen per week bezig
was aan het einde van de dag minder moe…. Resultaat is een
(tweedehands) karretje erbij, met dank aan het bestuur van de
Stichting.
De regelgeving wordt waarschijnlijk versoepeld en als dat zo is mogen per 1 juni de musea en terrassen weer open., maar, kan dat
wel in onze situatie? Het is puzzelen op protocollen en op (on)
mogelijkheden binnen Dekema State, en alles staat of valt met de
beschikbaarheid van gastheren en gastvrouwen.
Voorlopig kunnen we in ieder geval geen groepen ontvangen.

De State en het terras zijn beide nog gesloten voor
bezoekers in de maand juni!
Bij geopende hekken kunt u wel de tuin in.
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Dekema State
Het is dubieus of de state sowieso open kan. Naast het maken van
protocollen moeten alle fysieke maatregelen worden genomen; ontsmetting geregeld, schermen opgesteld e.d.
We kunnen helaas niet in de toekomst kijken. We raden aan de
website in de gaten te houden. Of volg ons op Facebook DekemaState of word vriend van Dekema State, twitter, of Instagram
@dekemastate. Deze social media nemen ook een vlucht tijdens
het Corona tijdperk! Mensen brengen meer tijd door achter hun
beeldschermen.

Hele tapijten van bloeiende daslook op Dekema State
Het is sowieso leuk om de groei en bloeiberichten te volgen op de
website waarvan we nu een wekelijks bericht plaatsen met foto’s
en een stukje tekst. Dit is ontstaan door de deelname aan de stinzenplanten-monitor, waar we al 6 jaar aan meedoen. Omdat zij van
alle deelnemende tuinen slechts een klein stukje tekst opnemen en
ook niet alle foto’s zijn we ermee begonnen deze teksten en foto’s,
aangevuld met wat algemenere groei en bloei informatie op de site
te plaatsen. We proberen hier voorlopig mee door te gaan, ondanks
het feit dat de monitor nu is afgelopen.
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Wij zijn blij
met onze
adverteerders.

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

Dhr. Heuberger / mw. Oosterbaan /
mw. Landmeter / mw. Butselaar:
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon:
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:

058-257 4388
058-266 7722

Kerkelijke gemeente

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl
Wijtse Kemker, voorzitter kerkenraad
058-257 2684
Fokje Swierstra, scriba.bkj@hotmail.com
06-273 223 39

Wijkagent

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

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.

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 5 en 19 juni
Groene container (Biobak): op vrijdag 12 en 26 juni
Biobak extra data: op donderdag 4 en 18 juni
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op 9 juni
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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!

44

Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente
te Britsum-Koarnjum-Jelsum
Door het Corona virus zijn alle kerkdiensten geannuleerd.
Zolang er geen reguliere kerkdiensten mogelijk zijn, wordt er iedere woensdagavond om 19.15 uur via kerkdienstgemist.nl een
meditatief moment uitgezonden vanuit de Hoekstien.
Er zullen lezingen zijn, (orgel)muziek, gebeden.
Deze opnames kunnen ook op een later moment nog worden
beluisterd. Op de website van de prot. gemeente: https://britsumkoarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ is een link (Kerkdiensten
→ Kerkdienst gemist) te vinden naar deze uitzendingen.
Ook is de meest recente informatie van de gemeente op de
website te vinden.
(Omrop Fryslân zendt elke zondagochtend om 10.00 uur een
kerkdienst uit.)
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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.
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tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje.
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Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút
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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.
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De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen.
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De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 15-06-2020
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

Doarpskrante flaput@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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