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Fan de Redaksje
Nog steeds wordt ons leven beheerst door de Coronacrisis. Iedereen zal er, in meer of mindere mate, mee te maken hebben.
De nieuwe regels en afspraken zijn wennen voor ons allemaal. Toch
hopen we dat er de komende tijd meer ruimte komt om de regels
en afspraken te versoepelen, zodat er wellicht weer wat activiteiten
doorgang kunnen vinden.
Gelukkig wonen wij in het rustige Jelsum en Koarnjum waar wij
met gepaste afstand lekker naar buiten kunnen gaan. We kunnen
genieten van de mooie natuur om ons heen; de jonge dieren die
rondhuppelen en de bloemen die ontpoppen.
De komende maand staan er wederom geen activiteiten op de kalender. Dat neemt niet weg dat we geen materiaal hebben om de
Flapút te vullen.
Deze maand een mooi stuk van Dekema State, een verhaal van
Piet Keestra uit de oude doos, het klokluiden van Gerard Veltman,
Martenastate, de beren die her en der gespot zijn, gevonden voorwerpen en nog veel meer om met plezier te lezen.

Ons bereikte het droevige bericht dat Beeke Beeksma is overleden.

Het was een man met het hart op de goede plaats.
Veel verenigingen, bv De Flapút, De Bining, de biljartclub,
we konden allemaal een beroep op hem doen.
Hij stond altijd voor iedereen klaar.
Bedankt Beeke!!
De betekenis van ons leven
ligt in het verschil dat we maken
in de levens van anderen.
Nelson Mandela
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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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Overlijdensbericht
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Overlijdensbericht
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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://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

Buurtpreventie-app
Op aandringen van enkele bewoners zijn hier de telefoonnummers
van de beheerders van de buurtpreventie-apps:
Voor Jelsum:
Sandra v.d. Meer, tel.: 06-52125444
Voor Koarnjum: René Hofman, tel.: 06-21864142
Mirjam van Heumen, tel.: 06-29452912

U kunt zich bij een van deze beheerders aanmelden voor registratie
bij deze buurtpreventie-app.
De bedoeling van de app is om ongewone, verontrustende gebeurtenissen of omstandigheden te melden.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om berichtjes met elkaar uit te wisselen!!
Daarvoor kan het beste per buurt/straat een
aparte app worden gemaakt; sommige hebben
dat al.
Wij willen als bestuur nog bekijken of
een dorps-app (“Ditjes & Datjes”) wenselijk is.
Bestjoer Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum.
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4 Mei Dodenherdenking
Maandag 4 mei – dodenherdenking Jelsum
Hoewel het al jaren gewoonte is om op 4 mei de dodenherdenking
te houden te Jelsum en het dit jaar - 75 jaar na de bevrijding – een
bijzondere herdenking zou worden met een herdenkingsconcert
door De Nije Bazún en met een aantal korte voordrachten, loopt
het dit jaar helemaal anders.
Vanwege de uitbraak van corona is er een noodverordening afgekondigd. Hierdoor zijn samenkomsten verboden.
Wel mag Doarpsbelang met een zeer beperkt aantal mensen een
sobere herdenking houden. Dit zal zich beperken tot het luiden van
de kerkklokken, het spelen van de Last Post, 2 minuten stilte, leggen van bloemen en aftocht van het kerkhof onder klokgelui.
Wij vragen begrip voor deze gang van zaken en vragen u als medebewoner van onze dorpen op eigen gepaste wijze thuis te herdenken!

Bestjoer Doarpsbelang Jelsum – Koarnjum

Foto van de graven van de omgekomen soldaten op de begraafplaats te Jelsum
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Gevonden voorwerpen
Iemand zijn afval verloren in
de speeltuin van Koarnjum?

Foto’s Harm Jan Dijkstra

Hondenpoep netjes opruimen
in een zakje, en dan over de
takkenwal gooien. Omgekeerde wereld, laat het dan gewoon liggen! In het plastic
zakje vervuilt het veel meer!

Foto Wim Hoogendam
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Martenastate
Nijlganzen hebben weer
gebroed in het park, net
als vorig jaar en eind februari waren er zeven jongen.

Ze waren er dus vroeg bij!
In de weken daarna heb ik
de jongen niet meer gezien.
Afgelopen woensdag 8 april
zat één nijlgans rustig aan
de vijver op de punt van het
kampeerterrein, toen er
plotseling een soortgenoot
(mannetje) op hem af dook
en er een hevig gevecht tussen de twee losbrak. Er was
ook een vrouwtje bij die de
aanvaller aanmoedigde.
De echtgenote van de eerste kwam er ook op af, vermoedelijk zat
die in de buurt te
broeden. De twee
vrouwen gingen ook
meevechten.
Na een minuut of vijf
was het gevecht voorbij en gingen de aanvallers er vandoor.
Het gevecht ging denk
ik om het territorium,
dat veroverd c.q. beschermd moest worden en heel toevallig
dat ik met telelens in
aanslag op die plek
was.
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Nicolaaskerk Koarnjum
Een paar weken geleden heeft het
moderamen (bestuur) van de PKN
het plan opgevat om op
woensdagavond van 19.00 tot
19.15 uur de klokken van alle
kerken te laten luiden.
Het idee hierachter is om in deze
tijd van coronacrisis een teken
van hoop en troost te geven aan
alle mensen die de regelmatige
contacten missen en zich daardoor mogelijk eenzaam voelen.
Wij (Plaatselijke Commissie van
de Stichting Alde Fryske Tsjerken)
geven gehoor aan deze oproep en
dus wordt op woensdagavond een
kwartier lang de klok geluid in
Jelsum en Koarnjum.
En niet alleen in onze dorpen
maar overal waar mensen de
moeite nemen om dit te doen.

Klokkenluider Gerard Veltman
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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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Amaryllis
Heel Friesland belt!
Ouderen worden zonder twijfel het
zwaarst getroffen door de huidige
Coronacrisis. Naast natuurlijk het
risico op besmetting gaat het virus gepaard met ongekende gevoelens van eenzaamheid.
Ouderen hebben nu onze hulp nodig, jouw hulp nodig.
Stichting Sociaal Goud strijdt tegen eenzaamheid onder ouderen in
Friesland. Wij hebben massaal aanmeldingen gekregen van vrijwilligers uit heel Friesland, alleen het bereiken van ouderen is lastig
nu we niet meer langs kunnen bij de ouderen zelf.
Ouderen zijn vaak niet zo mediawijs als wij dat zijn, en we willen
hen toch graag een hart onder de riem steken.
Denk je dat jouw opa/oma/vader/moeder/buurman/buurvrouw onze hulp kan gebruiken? Meldt ze dan aan via de website, dan nemen wij contact met hen op!
Het aanmelden van een oudere kan via de website https://
sociaalgoud.nl/heel-friesland-belt/
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www.vellingaoptiek.nl
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‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum

Seizoen 2020-2021
• Sneon 24 oktober 2020
 Holocaust-Hollywood troch Inez Timmer en Tseard Nauta
 Gearwurkingsjûn mei huiskamer theater De Wier
• Sneon 14 novimber 2020
 Tryater : Joop en Mads Wittermans

20 jier letter: still going strong
Gearwurkingsjûn mei De Bining

• Sneon 13 febrewaris 2021
 De onverwoestbaren troch aktrise Anna Raadsveld.

In famylje kronyk oer leed en laitsjen yn in
searje monologen.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier.
* ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen )
Gasten: € 10,- de persoan de jûn.
By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse
bydrage frege.
Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs
‘De Bining’ fan Koarnjum,
It Bestjoer
Titus Sinnema, ponghâlder.
Joke Scheffer, skriuwster.
Haakje Stielstra
Janna Prosé

Email: itnutjkb@gmail.com
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Sneon 24 oktober 2020
Holocaust-Hollywood
troch Inze Timmer en Tseard Nauta.
Dizze meartalige foarstelling fertelt op ynkringjende wize it
ferhaal fan de Joadske skriuwster Ilse Weber,fan DútskTsjechyske komôf, en har bern oer it libben yn it konsintraasjekamp Theriesiënstadt.
Gearwurkingsjûn mei huiskamer theater De Wier.
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‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum

Sneon 14 novimber 2020
Joop en Mads Wittermans:
20 jier letter: still going strong
Yn 1998 ha Joop en Mads Wittermans it toanielstik Vader en
Zoon spile by Theater v/h Oosten. Foar de tekst fan it stik
binne doedestiids sân skriuwers frege om in alle frijheid in
sène fan it tema 'vader en zoon' út te skriuwen.
Regisseur Matthijs Rümke (1954-2015) makke fan dizze
bysûnder autentike sènes, tegearre mei de akteurs, in suksesfolle foarstelling.
Heit rûn tsjin de midlife krisis oan en soan wegere,
nettsjinsteande de ynspannings fan syn heit, te foldwaan oan
de noarmen fan de maatskippij. Tidens de toernee ûntstie it
idee om yn de fiere takomst, as de soan tsjin de midlife
oansjocht en de heit yn it âldereinhûs lak hat oan de regels
en de maatskippij, op 'e nij in toanielstik op dizze wize te
meitsjen. De tiid om dat plan foarm te jaan is oanbrutsen!
Teksten: Tom de Ket, Youri Vos, Rob de Graaf, Marijke
Schermer, Bouke Oldenhof, Bodil de la Parra en Jan Veldman
Spul: Joop en Mads Wittermans
Einregy: Liesbeth Coltof
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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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Martenastate
Sinds enkele maanden strekt zich
een pandemie uit over vrijwel de
gehele wereld. Het Corona-virus
maakt ongelooflijk veel mensen
ziek en eist vele slachtoffers, ook
in Nederland. Een bijzonder verdrietige zaak. Het sociale leven
staat vrijwel stil, binnen blijven is
het nadrukkelijke advies van de overheid. Anderzijds blijven duizenden medewerkers in de cruciale beroepen in de gezondheidszorg, de ouderenzorg, onderwijs, kinderopvang en supermarkten,
op bewonderenswaardige wijze hun werkzaamheden verrichten.
Het virus zet de wereld op z’n kop en beheerst alle media. Natuurlijk hopen we van harte dat er ook weer betere tijden gaan aanbreken. En laten we vooral uitzien naar een toekomst waarbij de herontdekte waarden zoals saamhorigheid, zorgzaamheid en het respecteren van regels voortaan blijvend de aandacht krijgen. Op dit
moment geeft een wandeling in park, bos en singel van Martenastate een extra mogelijkheid om even te ontspannen. Enkele
mooie foto’s van Sjoerd Hogerhuis nodigen u hierbij toe uit. Op
verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân en de politie vragen wij wel
een ieder nadrukkelijk de landelijke richtlijnen in acht te nemen.
Zie hiertoe het toegevoegde bericht dat ook bij alle ingangen van
Martenastate is opgehangen.
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Aan onze bezoekers.
De gevolgen van het Corona-virus zijn zeer ingrijpend in de gehele
wereld. Ook in Nederland. In dit kader delen wij u het volgende
mee.
Landschapspark Martenastate is alleen toegankelijk vanaf
gang tot zonsondergang.

zonsop-

Voor een onderdeel uit de landelijke noodverordening vragen wij
uw speciale aandacht.

Artikel 2.2. Niet in acht nemen veilige afstand 1. Het is verboden
zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen
op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en
andere personen een afstand te houden van tenminste 1,5 meter.
2. Dit verbod is niet van toepassing op: - personen die een gezamenlijke huishouding vormen; - kinderen tot en met 12 jaar die
samenspelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of
voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht
nemen.
Verder is het volgende onveranderd van toepassing: vrij wandelen
op de paden; honden mogen alleen mee als ze aangelijnd zijn. Het
voorafgaande geldt in het park, het bos en de singel. De Túnmanswente en het natuurkampeerterrein zijn gesloten.
Koarnjum, 27 maart 2020
Bestuur Stichting Martenastate

www.martenastate.nl

Foto’s Sjoerd Hoogerhuis
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Huiskamertheater de Wier
Beste geïnteresseerden in huiskamertheater De Wier,
het blijft voorlopig nog spannend ... de maatregelen staan nog
steeds op 'scherp' en dat kan ook nog wel even gaan duren.
Voordat we dit alles weer achter de rug hebben zitten we al snel in
het einde van dit voorjaar en misschien wel in de vroege zomer… of
zelfs later.
Daarom heb ik toch maar besloten alle evenementen sowieso tot
en met juni 2020 te cancelen, uiteraard uit voorzorg en uit veiligheid.
Dat betekent dat (als alles weer goed komt uiteraard) huiskamertheater De Wier zijn deuren weer opent in september van dit jaar.
En er staat u een mooi programma te wachten: concerten van bijvoorbeeld Paddy's Day Off, Jan de Vries, popband 'De Fries' en Bernard Brogue, maar ook toneelvoorstellingen met o.a. Thijs Meester en Inez Timmer. Ook de eerste Muzikale Doarpskuier Koarnjum
wordt opnieuw gepland. En er komen weer concerten in samenwerking met de Plaatselijke Commissie (S.A.F.T.) in onze prachtige Nicolaaskerk.
En niet te vergeten enkele lezingen, o.a. verzorgd door Peter Bak
over de zijn nieuwe boek-biografie over WO II-verzetsstrijder Willem Santema en de al eerder uitgestelde huiskamergesprekken met
Klaasje Postma & Freark Smink.
Keuze genoeg en uiteraard: tige wolkom fansels!
Alle evenementen die de afgelopen maanden niet doorgingen worden verschoven naar later. Uiteraard hou ik u op tijd weer op de
hoogte via de nieuwsbrieven als u dat wilt (aanmelden kan via
bobdeboer@pinupsanddowns.com) en via ons dorpskrantje De
Flaput.
Op Facebook onder 'concerts and more at de wier' vindt u ook alle
info. En over een tijdje is de website www.pinupsanddowns ook
weer actief.
Samen komen we verder, maar eerst even op afstand van elkaar…
Mei groetnis fan
Bob de Boer @
De Wier
Koarnjum, 14
april 2020
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Te koop aangeboden

Dubbel-konijnenhok
€25,Bob - tel. 06-54763154
De Wier 5 - Koarnjum
_____________________________________________________

Te Huur:

vrijstaande woning te Hijum, per 1 juni 2020.
Voor meer informatie bellen naar 0651613386
Na 18.00 uur bereikbaar
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Dekema State
Hoe zou het op Dekema State zijn?
We hebben in verband met de voorschriften van het RIVM besloten
alle vrijwilligers voorlopig “naar huis te sturen”. Aangezien veel
van hen onder de kwetsbare groepen vallen, en wij het niet op ons
geweten willen hebben dat ze hier Corona oplopen hebben we besloten één lijn daarin te trekken. We missen de vrijwilligers natuurlijk wel enorm, de dynamiek is verdwenen….
Alle groepen zijn t/m eind mei afgezegd en het museum is sowieso
tot nader order gesloten. Wat openstelling voor losse gasten betreft wachten we af of er nieuwe richtlijnen komen en of we daaraan kunnen voldoen; de 1,5 meter maatschappij!

Zolang dit mogelijk is houden we de hekken van het terrein
open voor publiek. Zelfs met het Paasweekeinde verliep dit prima. Er is 6 hectare aan wandelgelegenheid en de gasten verspreiden zich netjes over het terrein. Nu de stinzenplanten bloeien en de
fruitbomen in bloei komen is het mooi als iedereen hiervan kan genieten! Van dinsdag t/m vrijdag staan de hekken in ieder geval
open van 9-17 uur, en daarna nog het hek aan de oprijlaan. In het
weekend en op maandag zouden de hekken wat later open kunnen
gaan, maar we zetten ze in ieder geval wel open! Wel graag rekening houden met de afstand van 1,5 meter, en als je met een auto
komt wel graag gebruik maken van de parkeerplaatsen! We zetten
dagelijks een melkbus neer voor een eventuele vrijwillige bijdrage.
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Voor wie het huis niet uit durft;
wekelijks plaatsen we een verslag van de bloei op Dekema
State op onze website
www.dekemastate.nl/
stinzenflora. Op facebook Dekema-State of instagram dekemastate plaatsen we nog vaker
foto’s en berichten. Dus wie
over deze sociale media beschikt
kan ook op afstand mee genieten.

Er zijn nieuwe schapen op het terrein; de 100 jaar geleden in Jelsum gefokte zwartbles schapen door van der Burg. Het is een
vrolijk gezicht.
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Dekema State
Ook hebben de
zwanen 5 kuikens,
die al snel groter
worden. Kijk uit voor
de vader! Die is erg
beschermend.

Het werk gaat door!
Wim maakt extra uren in de tuin en lange dagen. Zijn doel is om,
nu het nog droog is, te zorgen dat hij goed bij is in de tuin. Daarna
wordt het gras maaien, moestuin en onkruid wieden. Allerlei extra
klussen en klusjes stellen we even uit. Misschien dat we op termijn
als de richtlijnen iets versoepeld worden een modus vinden om de
vrijwilligers wel weer welkom te heten. Veel vrijwilligers staan te
popelen, maar voorlopig vermijden we alle risico’s.
Naast het werk in de tuin is er wat geregel omtrent het klaarmaken
van het woonhuis van de boerderij Boersma Zathe. De vorige
huurders (de familie Roorda) zijn eruit, er is een schoonmaakbedrijf
in bezig geweest, de schilder komt nog en er zijn nog wat klussen
die in het huis moeten gebeuren.
Per 1 juni gaan Rini en Pia Ravia hier wonen. Rini is de vaste klusjesman van Dekema State.

De gebouwen krijgen allemaal een schoonmaak- en schilderbeurt door Klugkist en de Vries schilders, nu Hans Rijpstra geniet
van zijn pensioen.
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Jacomine heeft op kantoor nu geen werk aan groepsontvangsten en
het organiseren van activiteiten; mooi tijd dus om eens even achterstallige administratie op te ruimen.
Er zijn filmopnames gemaakt voor het project Bûtenpleats voor
Omrop Fryslan dat volgend jaar zal verschijnen. Verder is er iemand langs geweest voor de verzekering om alle antiek weer te
taxeren. We hebben speciale verlichting aangeschaft voor de expositie omdat daar kwetsbare oude boeken in worden tentoongesteld.
Installatie hiervan laat nu even op zich wachten. Meer over de expositie in de volgende Flapút.
Ook liggen er nog voldoende klussen zoals subsidies afhandelen,
doelgroepen educatie/ kinderfeestjes/varen naar Dekema, leren
werken in vernieuwde website, foto’s maken en verwerken van de
bloei voor de stinzenfloramonitor, de zelfevaluatie van de museumregistratie e.d. Als er echt niets meer te doen is kan Jacomine altijd
nog in de tuin helpen. De telefoon is oorverdovend stil!
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Dekema State
In het Friesch Dagblad van zaterdag 12 april stond een mooi artikel
over Dekema State. Te vinden op onze website https://
www.dekemastate.nl/dekemas-state-in-de-media/
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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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Dekema State
Hieronder vind je een link naar informatie over daslook als geneeskrachtige plant; niet verkeerd in deze tijden van ziekte en
angst. In het wild mag er niet geplukt worden in Nederland
(beschermde plant) maar bij Dekema State is het een tuinplant en
kunnen we hem gewoon gebruiken. Wij hebben ervaring dat het
geen probleem is om ervan te oogsten/ dat de planten er niet onder te lijden hebben. Dit willen dus graag delen met onze vrijwilligers. We hebben hier genoeg op ons eigen terrein!
Als jullie toch eens langskomen voor een wandeling, neem dan een
schaar of mesje en een zakje of bakje mee en oogst wat blad en
of bloemknoppen. Natuurlijk niet dwars door de beplanting heen
banjeren! Onze ervaring is dat het gewassen onbewerkte blad een
aantal dagen goed blijft in de koelkast als je het in een gesloten
bakje bewaart. In het artikel staat ook dat je het het liefst vers
moet gebruiken. Let op, het is pittig, zeker als je er bloemknoppen
in verwerkt. Wij vinden het heerlijk! Fijngesneden als kruid door
een salade, als extraatje in een stamppot, of de bloemetjes als ze
straks in bloei zijn losgehaald van de steeltjes, het blad met olie
geblenderd als pesto, verzin het maar..... In het artikel staan ook
een aantal voorbeelden genoemd.
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/108279-de
-geneeskracht-van-daslook.html
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Alde foto’s
Ferhaaltsje oer Douwe en Swopkje Hoekstra.

Swopkje Hoekstra, berne op 20 septimber 1891 te Jelsum, en Douwe Hoekstra, berne op 21 augustus 1889 te Koarnjum, binne op 12
maart 1919 troud yn Ljouwerteradiel en hawwe harren te wenjen
setten yn de Gasthúskes oan de boarnsylsterwei yn Jelsum.

Hja krigen twa bern; Gerrit en Pietsje. Gerrit is yn de gasthúskes
yn Jelsum berne en syn suster Pietsje is yn Koarnjum berne. De
famylje wenne doe yn it hûs njonken de flapbrêge, wer’t no Harm
en Tineke Hansma wenje. Hja hiene in grientehannel en winkel mei
wat brânstof hannel derby njonken de âlde flapbrêge, tegearre mei
broer Anne Hoekstra. Beppe Swopkje betsjinne yn de winkel. Broer
Anne wenne twa huzen fierderop, der hie foarhinne in smid yn sitten.
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Soan Gerrit hat syn âldelju opfolge. Yn 1939 stie Gerrit al
ynskreaun as “Brandstoffen-handelaar’’. Earst soarge petroalje
foar it haadynkommen, mar letter is de branje der bij kommen.

Yn de twadde wrâldkriich moast soan Gerrit fan de Dútsers nei
Dútslân ta te wurkjen. Mar hy is thúsbleaun en moast doe ûnderdûke. Dit duorre in jier en njoggen moannen lang, dat hat net
in maklike tiid west. Om’t de Dútske soldaten ek geregeld yn de
winkel harren boadskippen hellen.
Yn 1951 troude Gerrit mei Trijn en hawwe se it brânstof bedriuw
oernommen. Se koene ek de grientehannel wol oernimme, mar
dat wie Gerrit syn ding net.
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Alde foto’s
As der in treinwagon mei branje oankaam op it stasjon yn Stiens,
hie Gerrit yn de regel help fan minsken dy’t yn de fabriken wurken.
Dy hiene wolris wat tiid oer om mei te helpen. Want foar ien man
allinnich wie dat hast net te dwaan. Ek gasflessen hiene Gerrit en
Trijn yn de hannel. Nei’t it ierdgas yn de doarpen Koarnjum en Jelsum kommen is, waard der in stik minder branje ferkocht en is
Hoekstra yn 1965 oan it wurk rekke bij it konstruksjebedriuw Titan
yn Jelsum. Hy moast der earder mei ophâlde omdat de rêch it witte
liet.
No wennet de soan fan Gerrit, Douwe yn it hûs wer’t foarhinne syn
omke Anne wenne. De doarpsgrins tusken Koarnjum en Jelsum in
eartiids in eintsje ferlein. Sûnder te ferhúzjen binne Swopkje, Gerrit
en Trijn fan Koarnjum yn Jelsum komme te wenjen. Douwe Hoekstra hat dat net mear meimakke, hy wie doe al ferstoarn.

Piet
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Verhuisbericht
Mevrouw Gé Jansma-Alkema is verhuisd.
Oud adres:
Van Wyckelstrjitte 46
Stiens
Nieuw adres:
Stienserhiem, Fidesta
Pyter Jurjenstrjitte 21 d
9051 BR Stiens
_____________________________________________________

Jelsum, 5 mei 2019
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Berenjacht
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Even pauze voor deze
wandelaars naast de beer.
Foto’s Bob de Boer
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Voor al uw
gelegenheidsbloemwerk
Ook uw Fleuropbloemist
Langebuorren 45A, Stiens
058-2504691
www.bloembinderijblom.nl

42

Túnmanswente
Fotokaarten
In Túnmanswente, is een tijdje terug een foto-expositie geweest
over Park Martenastate van fotograaf Bob de Boer. Dat resulteerde
ook in de verkoop van enkele fotokaarten destijds.
Recentelijk is deze collectie kaarten flink uitgebreid.
Allerlei verschillende onderwerpen zijn nu verkrijgbaar: de natuur
zoals vogels, vlinders, bloemen en bijen, het park Martenastate, de
kerken van Jelsum en Koarnjum, Túnmanswente zelf en enkele
sfeervolle opnamen uit het prachtige Noorwegen.
Voor elke gelegenheid is er een geschikte kaart te koop. Ze kosten
€2,- per stuk, inclusief envelop. Mocht u meerdere kaarten willen
kopen dan worden ze steeds voordeliger…
Deze afbeeldingen zijn ook verkrijgbaar als uitvergroting op elk gewenst formaat, bijvoorbeeld op canvas, plexiglas en zelfs op hout
en aluminium. Vraag naar de mogelijkheden!
Túnmanswente, Martenawei 2 9056 PE Koarnjum
tel. 058-2572190 of e-mail: beitske@tunmanswente.nl
Bob de Boer, De Wier 5 9056 PM Koarnjum
tel. 06-54763154 of e-mail: bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Huiskamertheater De Wier
Programma na de zomervakantie:
•

Zaterdag 19 september: Ierse folk met Paddy’s Day Off, aanvang 20.30 uur

•

Zaterdag 3 oktober: Jan de Vries met Bildtse vertolkingen van
JJ Cale, CD presentatie, aanvang 20.30 uur

•

Zaterdag 10 oktober 2020: “Mens Erger Je Niet”, theaterprogramma met Thijs Meesters en Tseard Nauta

•

Zondag 11 oktober 2020: ‘Helden Fan Hjir’ i.s.m. Friesland
Pop, aanvang 15.00 uur: dan komt ‘De Fries’ hier in het theater

•

Luitspeler David van der Zee @ Nicolaaskerk i.s.m. PC – SAFT
– 18 oktober 2020

•

‘Holocaust-Hollywood’ met Inez Timmer & Tseard Nauta,
i.s.m. NUT Jelsum Koarnjum in dorpshuis De Bining: 24 oktober 2020

•

Nieuw theaterprogramma ‘Ella and her man’@ Nicolaaskerk,
zaterdag 14 november

•

Singer songwriter Bernard Brogue – 30 oktober 2020

•

Ouderproject Jelsum Koarnjum – 15 december 2020

•

‘’KrystReizgers” zondagmiddag 20 december 2020 in de Nicolaaskerk i.s.m. PC - SAFT

•

Zaterdag 30 januari 2021: Robert Jan Stips (NITS) Solo @ De
Wier

•

Vrijdag 5 maart 2021: singer songwriter Sarah Soteman, winnares Singer Songwriter Contest 2018 (Friesland Pop)

•

Vrijdag 14 mei 2021: Arnold Veeman uit Groningen met het
programma “DUVEL”
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Verder verwacht 2020 - 2021:
•

Ernst de Corte: ‘Lied van mijn vader – deel 2’ (De zoon van .)

•

Sita & Marije – aanstormend jong ‘singer-songwriter’ talent

•

Lezing door Peter Bak over zijn boek “Door de tralies schijnt
de zon”, een biografie over verzetsman Willem Santema –
najaar, voorjaar 2020-2021

•

Nieuwe voorstelling Inez Timmer & Thijs Meester

•

Diverse concerten in de Nicolaaskerk Koarnjum i.s.m. De
Plaatselijke Commissie Jelsum-Koarjum S.A.F.T.

Van harte welkom!
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven, neem contact op met Bob
U kunt zich nu al opgeven voor al deze evenementen bij Bob:
” Huiskamertheater De Wier”
De Wier 5
9056 PM Koarnjum
tel. 06-54763154
of via bobdeboer@pinupsanddowns.com
Ook op Facebook onder ‘concerts and more @ de wier’ en ook op
Instagram onder Bob de Boer Koarnjum.
Toegang is alleen mogelijk na reserveren!
Annuleren is mogelijk, maar dan wel drie dagen van te voren van
het evenement, anders worden de entreekosten alsnog verrekend.
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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

www.britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.nl
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl
058-257 2829

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.

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 8 en 22 mei
Groene container (Biobak): op vrijdag 1, 15 en 29 mei
Biobak extra data: op donderdag 23 mei
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op 12 mei
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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

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 verzorgd door Ds. Mirjam Hulzebos.
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://
britsum-koarnjum-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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Redaksje
40ste jiergong nr. 404
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum

oplage 500 eksimplaren
tel.: 0640996841
tel.: 0612743436
tel.: 0628787176

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: 29-05-2020
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 18-05-2020
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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