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Fan de Redaksje
Beste lezer,
Het laatste nummer van De Flapút voor de zomer, ligt voor u. We
genieten echter al van zomers warm weer, maar geregeld een
buitje erbij zal de tuinder en boer wel gelukkig maken.
Waar alle dorpelingen gelukkig van worden, daar is Tryater naar
op zoek in ‘It gelok fan Fryslân’.
Verderop in dit blad kunt u meer hierover lezen.
Geluk, een bijzonder onderwerp om bij stil te staan in deze tijd
waar het niet alom aanwezig is in (te)huis en ook niet in het
bedrijfsleven.
Maar ‘oog voor elkaar’ kan al veel betekenen. We hopen dat u
daarbij ook onze adverteerders kunt steunen met horeca-bezoek
of aankopen in deze moeilijke tijd!
We hopen u in gezondheid en welbevinden na de zomer weer te
ontmoeten,
Redaksje De Flapút

We wonen nu toch echt in de gemeente Leeuwarden!
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Doarpsbelang
Heeft u vragen of ideeën?
Mail ons!
Het bestuur
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:
Jaap Keizer
Janna Prosé
Germ de Jong
Sandra van der Meer
Roel Hooijenga

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid

Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl
Website: www.jelsumkoarnjum.nl

Argewaasje

Laat onze bermen niet kermen!
Dorpsgenoten, die met afval gemeentelijke bermen bederven
hebben notabene vaak de grootste erven…
Maar om daar nu foto’s van te maken
zouden dezen daardoor teveel in opspraak geraken.
Dumpen van tuinafval, puin en stenen hoort niet in de bermen,
ruim het op en laat ze niet langer kermen!
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De website voor Jelsum en Koarnjum

Website jelsumkoarnjum.nl
In voorgaande jaren was er voor onze dorpen een officiële
website. Helaas is deze geen succes geworden.
Maar in deze tijd van “online” is een website voor Jelsum en
Koarnjum een belangrijk informatiemiddel. Zodoende hebben
onderstaande personen website jelsumkoarnjum.nl weer een
nieuwe kans gegeven. Deze is weer actueel.
Voor een goed werkende website hebben we uw medewerking
nodig! Als u over informatie beschikt die voor onze inwoners
interessant of belangrijk is, geeft u dit dan door via “contact”,
welke u kunt vinden bij de opening van de website.
Zeker voor verenigingen is het een belangrijk en nuttig
communicatiemiddel!
Door met z’n allen actief met de website bezig te zijn, kunnen we
er wel een succes van maken! Wij rekenen op uw medewerking.
Roel Hooijenga (Doarpsbelang)
Corrie van der Meer (De Flapút)
Nico Groenewegen
Ben van der Meer
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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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Build and Be
Build and Be jaar later naar Tanzania
Op 3 juli 2020 zouden wij met onze Build and Be groep uit Britsum,
Koarnjum en Jelsum met z’n vijftienen vertrekken naar ons project
in Tanzania. Alles was geregeld: de vliegtickets, overnachtingen ter
plekke en afspraken met lokale bevolking. We zouden 3 huisjes
gaan bouwen voor de allerarmsten.
Nu heeft iedereen meegekregen dat door het corona virus alles stilligt en heel veel dingen niet door kunnen gaan. Zo ook onze reis
naar Tanzania. Wij leven hier als groep al bijna anderhalf jaar naartoe en balen dan ook ontzettend. Maar ook voor ons geldt, gezondheid staat altijd voorop. Voor ons maar natuurlijk ook voor de lokale bevolking.
Afgelopen jaar heeft u ons waarschijnlijk wel langs zien komen met
veel verschillende acties, dit alles om geld op te halen voor ons
project in Tanzania. Zo zijn we vorig jaar o.a. aan het pannenkoeken bakken geweest in de molen, hebben we op braderieën en fairs
gestaan, zijn we aan het autowassen geweest en hebben we Friese
boeken verkocht.

Build and Be op fair Dekema State, april 2019
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Build and Be
Ook dit jaar zijn we fanatiek begonnen met een nieuwjaarsduik in
de Britsumer haven, hebben we een benefietconcert gehouden en
een bingo georganiseerd. Ook dit voorjaar hadden we een aantal
acties gepland, maar deze hebben we vanwege het corona virus
ook moeten afblazen.
Kortom: wij hebben heel hard ons best gedaan om ons streefbedrag te behalen en door al uw overweldigende gulle giften is dit
gelukt! Daarvoor willen wij iedereen heel hartelijk bedanken.
Hoe gaan we nu verder? We hebben de reis een jaar uitgesteld,
naar de zomer van 2021. Ondanks dat we het streefbedrag hebben
gehaald, willen we toch nog wat extra geld ophalen om nog wat
extra’s voor de mensen in de te bouwen huisjes te kunnen doen
(zoals het leveren van bedden). Bovendien is de verwachting dat
de vliegtickets volgend jaar ook duurder zullen zijn. We blijven dus
doorgaan met onze acties. Zodra het weer kan, zult u van ons horen. Onze plastic flessen actie loopt nu ook nog steeds door. Dus
graag uw plastic flessen in de Tanzania kratten in één van de 3
dorpen doen.
We hopen dat u ons wilt blijven steunen en dat we volgend jaar
dan toch onze reis kunnen maken om de huisjes te kunnen
bouwen.

Via de lokale en sociale media
houden we u op de hoogte van
onze acties en het vervolg.
Build and Be

Tanzania krat, in de kleuren
van de vlag van Tanzania,
voor inzameling van
plastic statiegeld flessen
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€ 23,50
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De Bining
Stand van zaken dorpshuis De Bining
In deze laatste Flapút voor de zomerperiode laten we u hierbij de
huidige stand van zaken weten omtrent de coronamaatregelen die
gelden voor de dorps- en buurthuizen. Ook De Bining is genoodzaakt om de regels te hanteren die landelijk gelden.
Op de website van Doarpswurk staat uitgebreide informatie, onder
andere is te lezen:
De regels worden vanaf 1 juni enigszins versoepeld, maar dat
geldt niet voor alles. Er zijn nog een hoop activiteiten die niet
mogen.
•
•

Alle binnen sporten zijn verboden tot 1 september
(daaronder valt ook biljarten, bridgen, yoga etc.);
Evenementen zijn tot 1 september verboden

Omdat ons dorpshuis in de zomerperiode altijd al gesloten is, zult
u daar de komende tijd niet veel hinder van ondervinden. De Bining is gesloten tot in ieder geval 1 september 2020. Hoe de regels ná 1 september zijn, moeten we afwachten. We hebben als
bestuur wel zorgen over de periode daarna. Als de 1,5 meter regel
gehandhaaft blijft, moeten we met z’n allen kijken wat er wel en
niet mogelijk is.
foto Bob de Boer, 20-12-2018

Thuis in je eentje zwabberen is toch minder leuk...
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De Bining
Eind augustus komt het bestuur weer bijelkaar en hopen we
duidelijkheid te hebben over de richtlijnen. Dan gaan we met
verenigingen en vrijwilligers van De Bining in gesprek over de
mogelijkheden.
foto Bob de Boer, 20-12-2018

De barploeg schenkt nu thuis een glaasje voor zichzelf?

Wij hopen u zo (voorlopig) voldoende geïnformeerd te hebben en
mochten er vragen zijn, neem gerust contact op, namen en
telefoonnummers staan op onze website.
Als bestuur stellen we de gezondheid van iedereen die gebruik
maakt van De Bining, bezoekers, alle vrijwilligers en leden van de
verenigingen voorop. We wensen u dan ook vooral een gezonde
zomer toe!
Bestuur De Bining,
Louis Hooghiemstra, Wiepie Hoekstra,
Hotske Tolsma, Yvon Wolfslag,
Jelle van der Meer en Justin Nijboer
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Wylstrjitte 2
9051 AX Stiens
Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl
www.middelsee-assurantiën.nl
13

www.vellingaoptiek.nl
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Dekema State
Dekema State beperkt open voor publiek
Door de problemen rondom Corona lukte het ons niet om direct in
juni al open te gaan. We zijn dus blij dat het gelukt is om (krap)
voldoende vrijwilligers die het aandurven te mogen noteren voor
de openstelling vanaf juli. Sommige gastheren en gastvrouwen komen 2 keer per week, en daarom kunnen we straks zelfs 4 middagen per week het museum en het terras openen. Duidelijk is dat
als je/u vrijwilligerswerk zoekt je/u van harte welkom bent!! We
hebben nog wat open plekken. Vanaf juli kan je eventueel daarover
contact opnemen met ons.

Let op!
Onze openingstijden zijn anders dan andere jaren, en er
worden geen activiteiten georganiseerd.
De jaarlijkse imkerijdagen gaan dus ook niet door.

Vanaf 4 juli t/ 13 september gaan wij beperkt open voor
publiek.
Op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 13-17 uur
bent u welkom op het terras en in het museum.
(van 19/9 t/m 31 /10 alleen zaterdag en zondag)
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Dekema State
Reserveren voor het museum is verplicht.
Op onze website www.dekemastate.nl kunt u uw aankomsttijd
aangeven.
De gereserveerde tijd is het tijdstip dat je bij het museum wordt
verwacht, dus graag minimaal een kwartier vooraf aanwezig zijn
en een kaartje kopen bij het entreegebouw.
Onder agenda en bij openingstijden kunt u de link vinden.
Maximaal 2 gasten of 1 huishouden per kwartier mogen de state
in. Er is eenrichtingsverkeer en er is op diverse punten desinfectie
mogelijkheid. De gegevens die u verstrekt worden na een maand
verwijderd. Lukt het niet dan kunt u ons bellen op 058-2570020 of
mailen met info@dekemastate.nl.
Van
-

belang is
Contactloos te betalen
Er worden u gezondheidsvragen gesteld
Melden bij achterzijde entreegebouw als we open zijn
(bereikbaar via P1)
Overal op het terrein 1,5 meter afstand aanhouden
s.v.p

(lei) Fruit:
het onderwerp van de tentoonstelling op Dekema State dit jaar.
Foto boven:
Palmet met kruisende takken, een door tuinbaas Wim Hoogendam
bedachte vorm met de pruim Reine Claude d' Oulin
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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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'Ooft uyt Warmoezerij’ op Dekema State
De expositie op Dekema State staat dit jaar in het teken van fruit,
of zoals dat vroeger zo mooi heette: ‘Ooft uyt Warmoezerij’; fruit
uit de tuin. De tuinen van Dekema State liggen op vruchtbare
grond aan de zuidrand van de terp van Jelsum. Een groot deel ervan wordt al eeuwen gebruikt om groente en fruit te kweken. In
de 18de en 19de eeuw werden ook delen van de ‘tuingronden en
hoven’ verhuurd. Het huidige entreegebouwtje was de woning van
de tuinman. Uit oude kasboeken blijkt dat er in de tweede helft
van de 19de eeuw grote aantallen fruitbomen geplant werden. Er
werd destijds op vrij grote schaal groente en fruit geproduceerd.
Na 1980 raakten de tuinen in verval. Na de restauratie van Dekema State in 2000 is de boomgaard met vele oude appel- en perenrassen opnieuw aangelegd en er kwam weer een fruittuin met vele
soorten bessen. Tuinbaas Wim Hoogendam specialiseerde zich in
het kweken van leifruit langs de tuinmuur.

Tuinbaas Wim op inspectie langs de tuinmuur
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De term leifruit staat voor ‘geleide fruitbomen’. Door nauwkeurig
snoeien en opbinden aan een muur of schutting, of langs een stellage met latten of draden, wordt de groei van de boompjes geleid.
De tuinmuur van Dekema State, waar het leifruit groeit, werd in
1910 gebouwd. Niet alleen als afscheiding van de tuin maar ook
om leifruit te kweken. Een spouw zorgt ervoor dat de muur zonnewarmte langer vasthoudt. Daardoor groeien de boompjes beter en
leveren ze mooier fruit.

Tuinman Johann Hermann Knoop publiceerde in 1758 zijn boek
Pomologia, met fraaie handgekleurde platen van allerlei soorten
fruit. Hierbij twee pagina’s uit het boek, dat in de originele uitgave
op de expositie te zien is.

De expo geeft een beeld van de geschiedenis van de tuinen van
Dekema State, met veel aandacht voor het leifruit. Behalve het
echte fruit in de tuin komen in de state ook veel motieven van fruit
voor: op schilderijen en objecten en in ornamenten. Ook daarvan is
op de zolder van Dekema een overzicht te zien.
Voor een bezoek aan de tentoonstelling kunt u zich aanmelden op
de website van Dekema State. Zoals u weet zijn de tuinen – met
het ontluikende leifruit - wel te bezoeken zonder aanmelding vooraf.
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Het bedrijf De Vries Cornjum

Waar een “gratis af te halen: houtsnippers” al niet toe kan leiden..
Wij zijn de familie De Vries-Agema, wonend aan de Bredyk 10 in
Koarnjum.
Ons gezin bestaat uit 5 personen: Gerrit-Jan, Sjoukje, Anke-Marije
(21), Hanna (20) en Pietrix (14).
Sinds 1995 wonen wij op de boerderij, bij ouderen bekend als de
“pleats van Kalma”.
Corrie van der Meer vroeg mij een stukje te schrijven over ons als
gezin, en over het bedrijf. Ik zal het proberen…
In februari 1995 zijn Gerrit-Jan en ik hier komen wonen, voor ons
als twintigers destijds een hele grote stap. In mei van datzelfde
jaar zijn wij getrouwd, en zijn we begonnen met het verhuizen van
het bedrijf naar de Bredyk.
Gerrit-Jan is met zijn vader het bedrijf een kleine 40 jaar geleden
begonnen. Wat eerst alleen een riethandel was, groeide langzaam
verder uit naar wat het nu is.
Het bedrijf was eerst gevestigd op het oude industrieterrein van
Stiens. Doordat er steeds meer woningbouw rondom het bedrijventerrein kwam, moest het bedrijf verhuizen.
Ons oog was inmiddels op de boerderij gevallen, en gelukkig
hebben wij deze destijds kunnen kopen.
De gemeente heeft samen met ons een plan gemaakt, waardoor
wij de riethandel op de Bredyk konden voortzetten.
Nadat Gerrit-Jan in 1995 tot de maatschap trad, werden de ambities van het bedrijf groter. Ook werden wij trotse ouders van onze
meiden.
In 1998 werd onze oudste dochter Anke-Marije geboren, in 2000
volgde Hanna.
In 2005 werd ons gezin compleet met dochter Pietrix.
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In 2001 stapte Gerrit-Jan zijn vader uit het bedrijf, en zijn wij
samen verder gegaan.
De uitbreiding van ons bedrijf is geleidelijk gekomen. In eerste instantie een werkplaats, voor de bouw van de rupsmaaiers en rupsmachines, die voor het rietmaaien en natuuronderhoud nodig
waren. Het natuuronderhoud is in de loop der jaren steeds meer
een belangrijk deel van het bedrijf geworden, met daarbij de bouw
van het bijbehorend materiaal.
Daarna in 2005 de bouw van een opslaghal voor het gemaaide riet.
Als laatste uitbreiding is in 2015 de nieuwe bedrijfshal met
kantoren gebouwd, een verrijking voor ons allemaal.
Doordat onze machines specifiek worden gebouwd voor natte
natuurlanden, worden we steeds meer gevraagd om voor derden
machines te bouwen. Hierdoor breiden we uit in de bedrijfsvoering,
en moeten we regelmatig extra mensen inschakelen om zo aan de
vraag te kunnen voldoen. Allemaal positieve ontwikkelingen.
Momenteel werken er 15 mensen bij ons. Met z’n allen zijn we een
team dat machines bouwt, gewas in natte natuurgebieden maait,
het product verwerkt en alles wat er verder nog bij komt kijken.
Waar de mogelijkheden voor anderen ophouden, begint het voor
ons, op het gebied van moeilijk begaanbare terreinen.
Wij proberen als team vooruit te denken. Innovatief en met oog
voor de natuur.
We zijn in heel Nederland, en ook in het buitenland actief.
Momenteel lopen er aanvragen van Canada tot Oman, en in vele
landen binnen Europa.

Een van onze laatst gebouwde rupstrekker met rupsgedragen ladewagen
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Het bedrijf De Vries Cornjum

Op de achtergrond de boerderij en de loodsen
Onze dochters zijn allemaal actief in de paardensport, vooral springen. Pietrix nu nog bij de pony’s, Anke-Marije en Hanna bij de
paarden. Op dit moment springen ze alle drie op internationaal niveau, een hele uitdaging.
Anke-Marije heeft haar studie Bouwkunde inmiddels afgerond, en
werkt bij de gemeente Leeuwarden.
Hanna doet op dit moment MBO examen, en gaat hierna verder
studeren aan het HBO.
Pietrix zit in havo 3, en gaat volgend schooljaar naar havo 4.
Het bedrijf loopt als een rode draad door
het gezin, wat zowel positieve als negatieve kanten heeft.
Het plekje waar wij wonen is gevormd
door ons allemaal.
Wij zijn er trots op om hier te mogen wonen en werken. De boerderij heeft al een
hele geschiedenis gehad, wij proberen
met respect voor het pand en de omgeving ons deel hieraan toe te voegen.
Sjoukje de Vries
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It NUT, Jelsum-Koarnjum-Britsum
Seizoen 2020-2021

Bêste minsken,
It Koronafirus hat de kultuer sektor foar earst op slot set en freget
in oare organisaasje as foarhinne.
Ek by It Nut moatte wy nei tinke oer hoe wy yn de takomst fierder
sille. Us programma foar it nije seizoen wie fier hinne klear.
Sawol Tryater as Inez Timmer kamen mei it útstel om harren
foarstelling foar út te skowen.
Tryater hat de foarstelling in jier foarútskood, de foarstelling
Holocoast-Hollywood is in healjier opskood.
Nei de simmer hoopje wy jimme op’e hichte te stellen hoe’t ús
programma der fierder útsjen sil.
It Bestjoer

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


•



In famylje kronyk oer leed en laitsjen yn in searje monologen.
Sneon 10 april 2021
Holocaust-Hollywood troch Inez Timmer en Tseard Nauta
Gearwurkingsjûn mei huiskamer theater De Wier
Sneon 13 novimber 2021
Tryater : Joop en Mads Wittermans
20 jier letter: still going strong
Gearwurkingsjûn mei De Bining

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
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De Flapútloper
De Flapútloper met de familie De Jong-Bonsma
Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie?
Hallo wij zijn Gerda, Ate, Aya, Ava en Fé. We zijn beide 35, Aya
wordt in augustus 4 en en Ava heeft eind mei haar tweede verjaardag gevierd. Fé is onze negen maanden oude hond.
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum?
We wonen in september al weer vijf jaar met veel plezier aan de
Aldlânsdyk in Jelsum.

Wat doe je in je dagelijkse leven?
Aya en Ava spelen het liefst buiten met de hond. Ze gaan een paar
dagdelen per week naar de kinderopvang en vermaken zich thuis in
de zandbak, op de trampoline of in hun buitenkeuken.
Gerda en Ate runnen samen het appartement/B&B het Koetshuis
en Camperplek Jelsum. Daarnaast werkt Ate als docent op het
Nordwincollege in Leeuwarden en is Gerda werkzaam bij de FBTO.
Van welke muziek houd je?
We hebben geen specifieke muzieksmaak.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet?
Ate houdt ervan om lekker bezig zijn in de (moes)tuin en klussen in
huis. Gerda houdt van hardlopen.
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?
Ate: De container bij de weg zetten.
Gerda: Was opvouwen.
Aya en Ava: Speelgoed opruimen.
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit?
Gerda: Kleren maken
Ate: Op de moestuin bezig zijn.
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar?
Zondagochtend rustig en ongehaast ontbijten met het gezin.
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen?
Wereldreis.
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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?
Homewarmingparty ter gelegenheid van het feit dat de verbouwing
van ons woonhuis is afgerond.
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan zijn?
Gerda: 23
Ate: 16
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De Flapútloper
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn,
wie zou je dan kiezen?
Aya: Mega Mindy
Ava: Anna en Elsa
Gerda: Lagertha
Ate: Jappie Commando
Wat is je favoriete gerecht?
Aya: Pannekoeken
Ava: Pasta Gorgonzola
Gerda en Ate: Indiase curry

Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan?
Ate: Krant lezen
Gerda: Boek lezen
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je
moest huilen?
Frozen
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt?
Ate: Marathon van Parijs lopen

Wat zou je graag nog weleens over willen doen?
Ate: Op reis met pake.
Gerda: Kind zijn.

Aan de Dokkumer Ee de stelpboerderij Tsjemtsjoech
van de familie De Jong met de camperplaats
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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MEDISCH PEDICURE
VOOR EEN PEDICURE OF VOETREFLEXBEHANDELING
IN MIJN PRAKTIJK OF AMBULANT
Janna Prosé
Aldlânsdyk 3, 9056 LK Koarnjum
06-22563553
jannaprose@planet.nl
www.jannasvoetverzorging.nl
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Op vakantie in coronatijd

Wij zijn 7 juni jl. met het vliegtuig op vakantie gegaan naar Bulgarije. Dit was een vreemde en bijzondere reis. In de trein, de bus en
het vliegtuig met een mondkapje op.
Vanaf vliegveld Eindhoven zijn we naar Bulgarije gevlogen.
In een bijna lege trein van Leeuwarden naar Eindhoven. Vanaf
Eindhoven vertrokken die dag slechts 4 vliegtuigen. Dus we
kwamen aan in een bijna lege vertrekhal. Heel vreemd, maar wel
lekker rustig.
In een toch nog driekwart gevuld vliegtuig, met alleen een verplicht
mondkapje, naar Bulgarije. Het blijft vreemd en onpraktisch, eten
en drinken, om zo 2,5 uur door te brengen. In de aankomsthal in
Varna werd onze temperatuur gemeten en moesten we een formulier invullen waarin we verklaarden dat wij niet ziek zijn en op
eigen verantwoording het land ingaan. Als we dan buiten komen,
beseffen we dat wij als een van de eerste weer met vakantie zijn.
Met z’n vieren in een taxi; geen probleem!
De eerste dagen was een mondkapje in de winkels verplicht. De
1,5 meter is in Bulgarije ook van toepassing, maar in de praktijk
zie je het niet terug! Dus een gezellig en levendig uitgaansleven.
Echt een vakantiegevoel !!!!!!!
Ben en Corrie van der Meer
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Alde foto's
Fabrykshúskes yn Jelsum
Ik krige ûndersteande foto fan Greetje Heeres. Hja wennet al fanôf
de jierren santich fan de foarige iuw yn dizze fan eartiids dûbele
wente.

Waarm wetter en dus in brûs wiene noch net oanwêzich, dat wie ek
it gefal mei it húske. Mei oare wurden, der siet noch in tonne yn
dy’t geregeld wiksele waard troch, sa’t wy dan seine, in tonsjeleger
fan de gemeente die der dan in oar tonsje ûnder sette. Dat barde
dan ien kear yn de wike as fjirtjin dagen.
Besite wie doedestiids wol lyrysk oer it moaie útsicht fanôf de
p..doaze: op it fee yn ‘e greide en de tsjerke derefter...
Mar ryklik gau kaam der al in brûs en in húske oansluten op in
bearput en letter op it rioel.

Om der efter te kommen wannear dit hús boud wie ha ik in mail nei
de gemeente Ljouwert ta stjoerd mei de fraach of sy my hjir mear
oer fertelle koene, ek bygelyks wa’t de eigners west wiene. Ik krige
in dei letter in mail werom mei alles der sa yn beskreaun wêr’t ik
om frege hie.
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Dizze wenten binne boud yn 1867 en Sipke Louws Olivier (en letter syn soan) wie doe de eigner. Hy wie de bewenner fan de pleats
derneist, it hôf dertusken.
Yn 1921 binne beide huzen oankocht troch de suvelfabryk fan
Jelsum en waarden it dus de saneamde fabrykswenten.
Se binne yn 1967 wer ferkocht om’t de suvelfabryk al oernommen
wie troch de L.M.I., de Leeuwarder Melk Inrichting, dy’t harren
doe yn Ljouwert oan de Emmakade (?) fêstige hie, wer’t no in
supermerk stiet.
Doe sil de buorman, Sjoerd Nieuwenhuis wol de eigner wurden
wêze.
Greetje is yn de jierren santich yn Jelsum kommen te wenjen en
hierde earst it sté fan de fam. Nieuwenhuis, de helte oan de kant
fan boer Span. Dêrfoar wenne der in skoaljuffrou.
It sté oan de linkerkant waard doe ferhierd oan in baakster.
Yn 1976 sil Greetje it wol oankocht hawwe, nim ik oan en is der
ien wenning fan makke.

Yn ‘e doar nei
de keuken

Om it karakteristike fan de wenning te behâlden, foel noch net ta
mei de hjoeddeiske easken oan komfort en lûdsfoarskriften.
Mar lokkich koene der noch in oantal orizjinele saken bewarre
bliuwe, sa as balkenplafonds, in bedstee, panieldoarren en tichelwurk (de saneamde ‘witjes’).
Ik bin fan betinken dat de fam. Sjoerd en Janke van der Ploeg-van
der Woude, hy wie tsiismakker, der sawat om 1946 hinne yn dizze
wente (lofts) is kommen te wenjen.
Foar syn trouwen, hy kaam fan de buorkerij, dressearde Van der
Ploeg hynders. Dit ha ik meikrigen fan in skoandochter fan de fam.
Van der Ploeg, hja is letter troud mei soan Geart.
Sy kaam om 1950 hinne mei Geart yn de kunde en doe wennen
hja der al wat jierren neffens har, neidat hja earst op de pleats ’It
Skierhús’ wenne hawwe, skean tsjinoer harren.
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Alde foto's
Earst waard der simmerdeis yn de fakânsjetiid hûnen by harren
brocht om dêr op te passen as de minsken mei fakânsje wiene.
Van der Ploeg hie as hobby hûntsjes fokke, fan it Teckelse ras.
Foar de fam. Van der Ploeg wenne de fam. Tjeerd Lykles Galema
der, ek dizze man wie tsiismakker yn de fabryk te Jelsum, hy soarge der ek foar dat it restprodukt fan de tsiis, te witten waai, wer
klear setten waard yn molkbussen. Dat gie dan werom nei de boeren foar kealledrinken.
Galema is yn 1959 ferstoarn en moast, doe’t hy net mear yn de
fabryk wurke, út it hús wei en is doe nei de Aldlânsdyk yn Jelsum
ferhúze.
Greetje fertelde dat se de foto krigen hie fan Jan en Aukje BijlsmaRijpstra en hja fertelden dat Jan syn foarâlders ek yn dit hús wenne
hiene.

Oan de oare kant (rjochts) wennen Reinder en Nieskje Jongsma.
Nieskje wie fan har sels in Bonnema. Har broer wie arsjitekt Abe
Bonnema, woldwaner fan it Frysk museum.
Piet Keestra

Anno 2020
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Vriendenkring
Toanielselskip Vriendenkring
Jelsum-Koarnjum-Britsum
1860 ----------------- 2020

We binne oan ‘e ein kommen fan it meast bizarre toaniel seizoen dat
wy as bestjoer oait meimakke ha. Yn desimber ha we twa prachtige
jûnen hân fersoarge troch de jeugd. Yn maart soe in klup froulju it stik
Memmesiel op de planken bringe. Doe’t se hast klear wiene foar de
útfiering briek Koroana út en koene we troch alle maatregels dy’t
nommen binne gjin útfiering ha. Spitich foar de spilers en it publyk,
mar sûnens giet boppe alles!
Normaal sprutsen stekke wy as bestjoer de koppen byinoar om plannen te meitsjen foar it neikommende seizoen. Mar dit kear kinne wy
noch net sa’n soad plannen meitsje om’t we net witte hoe’t it komt.
Dêrom ha wy spitigernôch beslute moatten om it jeugdtoaniel foar
desimber te skrassen. Ek it stik Memmesiel leit noch op stapel. We
witte net wannear’t we dit stik opfiere kinne. Dêrfoar binne we
ôfhinklik fan ferskate partijen. Sadra’t we mear witte, litte wy it jimme
sa gau as mooglik witte.
Foar no winskje wy elkenien in sûne simmer en hoopje we dat we yn
septimber wer posityf nijs bringe kinne.
Titus Sinnema
Theun Dijkstra
Lieuwkje Boomsma
Sytske Nicolay
Bauke Beert Keizer
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Knip dit part ôf en stjoer it nei
Tryater, Antwurdnûmer 6950, 8900 WC Ljouwert
(postsegel net nedich) of goai it yn de
Geloksbrievebus op de Skierhústerwei 38 yn Jelsum
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Te Keap

TE KOOP
Drie voerbakjes voor 2 konijnen. Speciale aanbieding: €25,Bij aankoop gratis prachtig en goed onderhouden dubbel
konijnenhok cadeau!
Voor info:
Bob de Boer,
tel. 06/54763154 of
bobdeboer@pinupsanddowns.com

(wij horen niet bij de koop)
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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

Dorpenteam Noord werkt vanuit De Skalm in Stiens. 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.

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 3, 17 en 31 juli en op
14 en 28 augustus
Groene container (Biobak): op vrijdag 10 en 24 juli en op
7 en 21 augustus
Biobak extra data: op donderdag 2, 16 en 30 juli en op
13 en 27 augustus
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op
7 juli en 4 augustus
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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
Door het Corona virus zijn er ook in juli nog geen zondagse
erediensten. Het is de bedoeling om 2 augustus weer te starten.
Het is nog niet bekend hoe dit er uit gaat zien.
Iedere woensdagavond om 19.15 uur is er via kerkdienstgemist.nl
een meditatief moment uitgezonden vanuit de Hoekstien.
Er zullen lezingen zijn, (orgel)muziek, gebeden.
Te volgen via de website van de prot. gemeente:
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ , er is een
link (Kerkdiensten → Kerkdienst gemist) te vinden naar deze uitzendingen. Deze opnames kunnen ook op een later moment nog
worden beluisterd.
Tijdens deze opname zijn er max. 30 bezoekers welkom (via de
hoofdingang). Het is niet nodig om u van tevoren aan te melden,
wel is er een registratiesysteem.
De Hoekstien is ook op zondagavond tussen 19.15 en 20.00 uur
open. Er is de mogelijkheid voor meditatie in stilte en er kan een
lichtje aangestoken worden. Er wordt gezorgd voor muziek en
beelden. U bent welkom en kunt vrij in- en uitlopen.
Bij bezoek aan de Hoekstien graag bij de ingang uw handen desinfecteren en liever geen gebruik maken van garderobe en toilet.
Maximaal 30 aanwezigen.
De meest recente informatie van de
gemeente is op de website te vinden.
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Redaksje
40ste jiergong nr. 406
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: 28-08-2020
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 17-08-2020
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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