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Herfst 
 
 
 
 
 
 
Regen en harde wind maar ook nog mooie zonnige dagen. 
En wat kunnen we dan genieten van de prachtig gekleurde bomen 
en de laatste bloemen in de tuinen. Het is al weer vroeg donker, 
dus maken we het in huis gezellig met licht, kaarsen en bessentak-
ken van buiten. Onze dikke truien en jassen hebben we uit de kast 
gehaald. Hebt u al stamppot gegeten? Mm, zuurkool, boerenkool of 
hutspot, heerlijk! Laat nu de winter maar komen, we zijn er klaar 
voor.  
 
Ook klaar is de nieuwe De Flapút met de vertrouwde rubrieken, 
maar ook concerten in prachtige oude kerken, de jaarlijkse verga-
dering van Doarpsbelang en een uitgewerkte dorpenvisie van  
Doarpsbelang voor beide dorpen. 
 
En...wat is het ‘voordeur’ initiatief? 
 
Een stukje uit de oude doos en een herfstwoordzoeker voor de  
kinderen. 
 
 
Veel plezier met het lezen van deze dorpskrant. 
De redactie wenst iedereen een sfeervolle herfst.  

 

En... 

 

 

 

Voor de reacties, felicitaties en giften bij het 40-jarig  
jubileum van De Flapút! 

Fan de Redaksje 
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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:  
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 
Website: www.jelsumkoarnjum.nl 

Beste Dorpsgenoten, 

Van 1 tot 7 november ga ik collecteren voor de Alzheimer collecte. 
Ik collecteer in heel Koarnjum. 
Omdat er veel gepind word vanwege corona ben ik bang dat jullie 
weinig kleingeld in huis hebben voor de collecte. 
Ik hoop dat jullie wat willen bewaren voor de collecte, het is zo be-
langrijk om verder onderzoek te doen. 
Wij hebben veel Alzheimer in de familie, daarom collec-
teer ik hiervoor. Ik wil jullie alvast heel erg bedanken. 

Groetjes Jannie Bruining  

Collecte Alzheimer 

WIST U DAT:  
  
Het maaiafval uit een paar burgertuinen aan de Skierhústerwei  
de gemeentelijke maaibeurt heeft overleefd… 
  
Dit niet bepaald dorpsverfraaiing is te noemen… 
  
Onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen de volgende 
Jaarvergadering plaatsvindt op donderdag 26 november 2020… 
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Wel en Wee 

 

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee 
 

Heeft u een Wel en Wee weetje? Geef ze aan ons door! Hieronder 
ziet u een overzicht van de straten, namen en telefoonnummers 
aan wie u ze kunt doorgeven. Wij zorgen voor een mooie kaart of 
een bloemetje bij bijvoorbeeld: 
 
25/50 jarig huwelijk, geboortes, nieuwe bewoners,  
langdurig zieken,  overlijden 
 
Alvast onze dank hiervoor!              
Sandra van der Meer 
 
 
 
 
Jelsum 
 
Titus Sinnema: 058- 2574388: Skierhústerwei tot 8 (Groenteboer)/
Boarnsylsterwei/Brédyk te Jelsum/Piter Rindertsreedsje, 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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Jelsum-Koarnjum van 1980-2020  

Er zijn nog enkele aanvullingen ingestuurd voor het overzicht in de 
vorige Flapút. 
 
Verdwenen bedrijven:  
Molke- en feerider Gerrit Bijlsma  
Kermisexploitant Van der Honing  
Installatiebedrijf Cor de Ruiter  
Swierstra Bouwkundig tekenbureau  
 
Nieuwe bedrijven:  
Stal Seldsum Minne en Esther Hovenga  
“Technisch VVE Adviesbureau RHO” – Roel Hooijenga 
(ingestuurd door JSK) 
 
Wêz Fluch 
In het mooie jubileumnummer van De Flapút miste bij de verdwe-
nen verenigingen de gymnastiekvereniging: “Wez Fluch”. 
De vereniging had groepen voor kinderen in verschillende leeftijds-
groepen, een damesgymgroep en een volleybalgroep. Ook werd 
jaarlijks het Nieuwjaars volleybaltoernooi en een uitvoering georga-
niseerd. (ingestuurd door Sjoerd Hogerhuis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

tip: 

der is in printeboek 
oer Dekema State 
ferskynd.  

Printeboek Dekema State 
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Nicolaaskerk  in Koarnjum  

 “Mens Erger Je Niet” met Thijs Meester en Tseard Nauta  
@ Nicolaaskerk  in Koarnjum – extra voorstelling 
 
Herkent u dat? Die irritante automobilist vlak voor je in het verkeer 
die ook nog geen richting aangeeft, uw vleeswaren, verpakt in dat 
plastic zakje dat maar niet open te krijgen is, de schaar die je niet 
terug kunt vinden of de bus die twee minuten te laat is en je bent 
al verlaat voor die belangrijke afspraak… 
 
Thijs Meester is acteur, zanger, bekend van de vele rollen in suc-
cesvolle producties zoals Elk Sinus, Kening Hert, De Wilde Boerinne 
en Het Kollumer Oproer. Ook is hij de winnaar van de Europese tv 
prijs “Circom”.  
 
Deze veelzijdige acteur heeft zijn kleine en grote ergernissen tot 
thema gemaakt in zijn nieuwe soloprogramma “Mens Erger Je 
Niet”.  
 
Herkenbaar, grensoverschrijdend en zonder schroom taboes door-
brekend voert deze eigenzinnige en toch sympathieke Fries u door 
een voorstelling vol prachtige liedjes en amusante, zelfs pittige ver-
halen. 
 
Deze cabareteske onemanshow  is zowel in het Fries als in het Ne-
derlands. Piter Wilkes, Marcel Smit en Sander Stienstra schreven 
prachtig nieuw repertoire voor deze voorstelling. 
 
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door instrumentalist en 
componist Tseard Nauta. Hij is o.a. bekend van zijn eigen solovoor-
stellingen, maar ook van zijn samenwerking met o.a. Inez Timmer. 
Ook speelt hij o.a. in de groepen Di Gojem en Patty’s Day Off. 
 

Zaterdag 31 oktober 2020 
Aanvang programma: 20.30 uur 
Deur open: 20.00 uur 
Toegangsprijs: €17,50- pp, gratis koffie, thee en … lekkere 
nootjes! 
 
Toegang uitsluitend na reserveren via  
bobdeboer@pinupsanddowns.com of via 06-54763154 
 
Annuleren is mogelijk, dan wel drie dagen van te voren,  
anders worden de entreekosten alsnog verrekend. 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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€ 23,50 
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oude situatie halverwege 

eind resultaat 
vernieuwing 
straatwerk 

 JSK 

Bruggetje Jelsum-Koarnjum 
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Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag jaarvergadering 25 november 2019 
5. Jaarverslag  2019-2020 
6. Financieel jaarverslag penningmeester 
7. Verslag Kascommissie 
8. Nieuws uit de COVM door Gerard Veldman 
9. Energie werkgroep Rutger Bijlsma & Geert Verf 
10. Pauze 
11. Knelpunten openbaar gebied 
12. Doarpenfyzje (zie bijlage/elders in De Flapút) 
13. Bestuursverkiezing: aftredend Jaap Keizer;  
 het bestuur stelt als nieuw bestuurslid voor:  
 Carla van de Veen, Jelsum. Een voorstel voor tegenkandida
 ten kan worden ingediend tot een kwartier voor de aanvang 
 van de vergadering, ondertekend door tenminste 10 leden.         
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

Inleiding: 
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum wil met dit document een visie 
voor de beide dorpen neerleggen voor de komende 10 jaar  
(2020-2030).  
 
 
Een dorpenvisie is een plan waarin wordt aangegeven wat – vol-
gens de inwoners – de gewenste ontwikkelingen zijn voor de leef-
baarheid van onze dorpen en hun naaste omgeving. 
Leefbaarheid is zeer belangrijk en krijgt steeds meer aandacht van 
de overheid. Om die overheid te informeren over de wensen en 
mogelijkheden in onze dorpen is dit document opgesteld. 

Agenda Jaarvergadering  
donderdag 26 november 2020 

in De Bining (o.v.b.) 

Doarpenfyzje 
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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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Doarpenfyzje vervolg 

De inwoners van Jelsum en Koarnjum verwoorden het beeld dat ze 
hebben van hun dorp voor nu en over de komende 10 jaar in dit 
document aan de hand van een aantal thema’s: 
 
Woningbouw 
Voorzieningen 
Woonomgeving 
Verkeer 
Duurzaamheid 
Ouderen 
Jeugd 

 
Een visie veronderstelt “vooruitkijken”, maar een terugblik kan 
daarvoor een goed fundament vormen; waar nodig is een thema 
vanuit historisch perspectief benaderd. 

WONINGBOUW 

Het aantal inwoners van onze dorpen is in de loop der jaren nogal 
veranderd: 
  1960   1979       2010  2014  2018 
Jelsum 615*   501    354  338  320        
Koarnjum 405   435    453  449  420          
Totaal 1020   936   807  787  740          
 
*Jelsum was in 1960 het 2e dorp in grootte na Stiens (Britsum: 
604, nu 950. 
 
Er zijn verschillende oorzaken te noemen voor het teruglopen van 
het aantal inwoners in Jelsum: 
 
- sluiting van de zuivelfabriek in 1959 
- afbraak van 29 woningen aan It P. Rindertsreedsje en de Brédyk 

met herbouw verdeeld over Jelsum en Koarnjum (zie toename tus-
sen 1979 en 2010). 
Voor Koarnjum en Jelsum gelden als oorzaken: 
- bouwstop ten gevolge van de aanwezigheid van Vliegbasis Leeu-
warden. 
- wegtrekkende werkgelegenheid door verdwijnende middenstand 

en toenemende mechanisatie in de landbouw 
- gezinsverdunning (nu: 2,3 personen per huishouding) 
- afbraak en samenvoeging woningen en bestemmingswijziging 

van woningen. 
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www.vellingaoptiek.nl 
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Doarpenfyzje vervolg 

In het Structuurschema Militaire Terreinen zijn voor de vliegbasis 
lawaaibelasting contouren vastgesteld. In dit SMT staat beschreven 
dat het aantal gehinderde bewoners binnen de 45KE-zone niet mag 
toenemen. Milieubeperkingen, die aan deze contour worden toege-
kend zijn opgenomen in het Bestemmingsplan Dorpen. 
Als we nu zien dat sinds de invoering van de bouwbeperking van 
40 jaar geleden in onze dorpen de bevolking is afgenomen met 
zo’n 200 personen dan is de vraag om woningbouw weer toe te 
staan – zij het onder voorwaarden – alleszins te rechtvaardigen! 
Verkennend overleg met Defensie kan wellicht een opening bieden. 
In het Bestemmingsplan Dorpen zijn voor een paar locaties een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Zodoende kon in de Hoatse de 
Jongstrjitte een woning worden gebouwd (oorspronkelijk ruimte 
voor 2^1). 
Een andere locatie was aan de Giele Anemoanstrjitte-Skeltedyk 
genoemde voor 3 woningen; helaas heeft Leeuwarderadeel ge-
meend deze grond te moeten verkopen…… 
De derde locatie is het aanstaande te saneren terrein van Mar-
tenawei 4 voor 4-5 woningen. 
Andere mogelijke locaties: Martenawei, Skeltedyk, ten noorden 
van de Joussenwei bij de Holwoartelstrjitte, tussen Holwoartelstrjit-
te en Spoarpaad. In overleg met de gemeente  moet er een gede-
gen onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties komen.   
Er is behoefte aan betaalbare huurwoningen en/of kleine, betaalba-
re koopwoningen voor jong (voorkeur) en oud. Toepassing van de 
eiland-regeling om jongeren binnen onze dorpen te houden bij het 
toewijzen van huurwoningen bespreken met de woningstichting. 
Geen verkoop van huurwoningen (afspraak prestatie met  
gemeente).  
Ontwikkeling van Vijver Zathe blijven volgen. 
 

VOORZIENINGEN 
 

Onze dorpen hebben de volgende voorzieningen: 
Dorpshuis De Bining, een florerend dorpshuis wat beheerd wordt 
door een stichtingsbestuur en wordt bemand door een 50-tal vrij-
willigers. Het gebouw heeft 4 zalen voor 16 – 150 personen met 
een toneel, 2 kleedkamers met sanitair en 2 biljarts. 
Punt van zorg is de beschikbaarheid van vrijwilligers; zij zijn wel de 
ruggengraat van onze dorpen! Zoeken naar slimme oplossingen. 
 
Twee kaats- en voetbalvelden, een kunstgras wedstrijd- trainings-
veld, kleedgelegenheden met sanitair en een kantine.  
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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 grasvelden zijn in eigendom bij de gemeente, het 
kustgrasveld is eigendom van de Stichting Flapbrêge; 
beide worden onderhouden door de BV Sport Leeuwar-
den en door vrijwilligers van vv DTD. Ook de kleedge-
legenheden en kantine worden onderhouden en be-
mand door vrijwilligers van DTD. 

Punt van zorg is de deelname van voldoende spelers en speelsters 
om een constant aantal elftallen overeind te houden. Hoe gaat het 
verder met de samenwerking met SC Stiens? 
 

Twee kerkgebouwen, de Genovevakerk te Jelsum en de Nicolaas-
kerk te Koarnjum. 
Beide kerken worden behalve voor de erediensten van de Protes-
tantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum gebruikt voor cultu-
rele evenementen uitgaande van respectievelijk de Stichting  
Dekema en Huiskamertheater De Wier. 
De kerkgebouwen zijn eigendom van de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken en worden bemand door leden van de Plaatselijke Kom-
missie van de S.A.F.T. 
 

Dekema State te Jelsum omvat naast de state op het landgoed 
met stinzenplanten een koffie-/theeschenkerij en de Boersmastate 
(beide met terras) voor ontvangst grotere groep bezoekers. 
Martena State wordt particulier bewoond en heeft op het landgoed 
nog een 3-tal woningen. Het oorspronkelijke landgoed is eigendom 
van de PKN-gemeente Britsum-Koarnjum-Jelsum en wordt be-
heerd door een stichtingsbestuur. Het park wordt onderhouden 
door vrijwilligers met hulp van It Fryske Gea. In 2019 werd het 
landgoed uitgekozen (uit 200 unieke botanische locaties!) tot bes-
te hotspot van Nederland vanwege de unieke stinzenflora! Onlangs 
werd het park uitgebreid met een bos van ruim 1 ha, ontstaan 
vanuit het landschapsplan van een eerder landinrichtingsplan. 
 

Túnmanswente is een voormalige tuinmanswoning op het landgoed 
Martena State en dient nu als trainingslocatie voor een horecaop-
leiding en voor opleiding landschapsbeheer. 
De Túnmanswente bevat een Bêd&Brochje, een theetuin, een 
streekproductenwinkel en wordt gebruikt als groepsrestaurant, 
vergaderaccomodatie en toeristisch informatiepunt. De accommo-
datie wordt gerund door studenten van de Middelbare Hotelschool 
Friesland College en Nordwin College onder begeleiding van de 
(vrijwillige) beheerders. 
 

In Koarnjum bevindt ten zuiden van de Nicolaaskerk een ijsbaan, 
die wordt beheerd door de ijsbaanvereniging “Meiïnoar Ien”. 

Doarpenfyzje vervolg 
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Huiskamertheater De Wier is de nieuwste aanwinst in onze dorpen. 
Het biedt bijna het jaar rond aan maximaal 35 bezoekers een grote 
verscheidenheid aan optredens door muzikanten, vertellers, voor-
drachtkunstenaars, enz. Voor optredens met groter publiek wordt 
uitgeweken naar de  
Nicolaaskerk. 
 

In beide dorpen is een speeltuin, waarvan het beheer gerund wordt 
door vrijwilligers en Doarpsbelang. De gemeente houdt toezicht op 
de staat van onderhoud en laat reparaties uitvoeren. 
 

Een speciale kommissie van Doarpsbelang is de redactie van de 
dorpskrant “De Flapút”. 
Deze verschijnt 11 keer per jaar en wordt huis aan huis bezorgd; 
ook veel oud-inwoners van onze dorpen krijgen De Flapút bezorgd. 
Zodoende is deze dorpskrant een gewaardeerd “mienskipsbinend” 
element voor onze inwoners. 
 

De website van Doarpsbelang moet geactualiseerd worden en blij-
ven. Wellicht dat de jeugd met hun ICT-bekwaamheid hierbij kan 
worden ingeschakeld. 
 

Het realiseren van een zgn. Rustpunt op de locatie van het voor-
malige treinstation te Jelsum lijkt nu vorm te krijgen. Het zal ge-
rund worden door cliënten van Talant te Stiens. 
 

Algemeen wordt het verdwijnen van de (openbare) school zeer be-
treurd. 
 

Kan samenwerking met Dorpsbelang Britsum ook voordelen ople-
veren? Voor en tegen afwegen. 
 

 
WOONOMGEVING 
 

Onze dorpen onderscheiden zich van veel andere dorpen “op de 
klei” door een royale inbedding van boombeplanting. 
Naast de fraaie states Dekema en Martena hebben we een aantal 
fraaie woningen en boerderijen. Alle boerderijgebouwen in de be-
bouwde kom en enkele daarbuiten hebben hun agrarische functie 
verloren. Om een voorbeeld te noemen: in 1950 werden in het to-
tale gebied van Jelsum in 22 panden koeien gemolken, thans nog 
maar op 5 plaatsen. 
 

De omgeving nodigt uit tot het maken van wandelingen en biedt 
talloze mogelijkheden voor fietsers om de omgeving te verkennen; 
bloeiende bermen dragen bij aan het gebruiksgenot. 
 

> Vervolg pagina 22 
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De Flapútloper 

Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie. 
Mijn naam is Hotske Tolsma (49) en ben getrouwd met Rens Osin-
ga(48). Wij zijn op 8 oktober 1998 getrouwd. Samen hebben we 
drie kinderen. Froukje is 19 jaar en is begonnen aan haar laatste 
jaar MBO verpleegkunde. Ze loopt nu stage in het MCL en daarna 
wil ze HBO verpleegkunde gaan doen. Rudmer is 17 en zit in 5 
VWO. Hij werkt bij de AH in Bilgaard en wil straks Rechten gaan 
studeren. Siebrich is 14 en doet 3 Havo. Ze voetbalt bij Lac Frisia 
en mag graag paardrijden. Maar nu even niet omdat ze haar neus 
heeft gebroken tijdens een voetbalwedstrijd. 
 

Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum. 
Wij wonen sinds 5 april 2018 met veel plezier op de Martenawei 21 
in Koarnjum, de voormalige Vivo. 
 

Wat doe je in je dagelijkse leven. 
In het dagelijks leven werk ik als begeleider bij Mind Up in Leeu-
warden. Hier begeleid ik jongeren tussen 18 en 25 met een psychi-
sche stoornis. Rens is teammanager bij Achmea en is met zijn 
team verantwoordelijk voor de FBTO website. 
 

Van welke muziek houd je. 
Ik ben groot fan van Bruce Springsteen en die wordt regelmatig  
gedraaid. Rens luistert dan mee.  
 

Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet. 
Rens loopt al jaren hard en windsurft wanneer het weer het toelaat 
en ik doe aan yoga. 
 

Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen. 
Eigenlijk zijn er geen klusjes die we echt vreselijk vinden.  
 

Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit. 
Mijn favoriete outdoor activiteit is een bezoek aan SC Heerenveen 
en die van Rens windsurfen. 
 

Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar. 
Rens zijn favoriete moment van de dag is op zaterdagochtend lek-
ker rustig de LC lezen. Mijn favoriete moment is na thuiskomst van 
een late dienst lekker nog even bank hangen voor de tv. 
 

Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen. 
Als eerste zou ik een camper kopen en Rens zou het huis afbetalen. 
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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. 
Na de coronatijd weer een feest met familie.  
 
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn. 
Onze huidige leeftijden. Het leven is goed op dit moment. 
 
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, 
wie zou je dan kiezen. 
Dan zou ik kiezen voor de vrouw van Bruce Springsteen en Rens de 
man van Julia Roberts. 
 
Wat is je favoriete gerecht. 
Rens houdt erg van Thais eten en ik heb geen voorkeur, zolang het 
maar vegetarisch is. 

 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan. 
Rens mag dan graag het nieuws en weer volgen op de telefoon. 
Wanneer ik een half uurtje over heb doe ik een spelletje op mijn 
telefoon. 
 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen. 
Bij concerten van The Boss word ik vaak emotioneel. En Rens van 
liefdesfilms zoals ‘love actually’, ‘nothing hill’ en ‘alles is liefde’. 
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt. 
Voor Rens is dit de Slachtemarathon lopen en voor mij mijn eerste 
halve marathon. 
 
Wat zou je graag 
nog weleens over 
willen doen. 
Voor allebei geldt 
onze vakanties in het 
buitenland als gezin. 
Ze zijn nu op een 
leeftijd dat ze niet 
meer allemaal mee 
gaan. 
 
 
 
 
Groetjes,  
Rens en Hotske 
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Punten van zorg zijn: 
- de breedte van het fietspad langs de Dokkumer Ie 
- de breedte van de fietspaden in het Jelsumer Aldlân en in het ver-
lengde van de Haskedyk   
   (het laatste is bovendien buitengewoon hobbelig) 
- het ongedisciplineerd gedrag van schooljeugd op het Spoarpaad 
(met z’n drieën fietsen en   
 gebruik door brommers is kwestie van handhaving!) 
- onderhoud fietsbrug over de Koarnjumer Feart. 
- onderhoud Tsjerkepaed en pad t.o. pastoriein Koarnjum. 
- onderhoud tuinen bij groot deel van de huurwoningen is ver be-
neden peil; rode   
   beukenhaag bij Skierhústerwei? 
 

Sinds enige tijd is Dekema State bereikbaar voor sloepen en het 
praamvaren vanuit Leeuwarden. Punt van zorg is het bevaarbaar 
houden van de vaarweg en de krappe doorvaart bij het Ulbepypke 
(Finsterbuorren).  
 

Helaas zuchten onze dorpen onder het vliegtuiglawaai van de vlieg-
basis. Goed contact en tijdige informatie over buitengewone vlieg-
oefeningen door de vliegbasis wordt op prijs gesteld. Doarpsbelang 
hecht bijzonder aan het blijvend vertegenwoordigd zijn in het 
COVM. 
 

VERKEER 

 
Door de aanwezigheid van de provinciale weg N 357 zijn 
onze dorpen goed bereikbaar. 
De aanleg van 2 rotondes in de Brédyk hebben zeer bijgedragen 
het vloeiend afwikkelen van het uitgaande verkeer uit onze dorpen. 
De aanleg van het Noordwest Tangent heeft bijgedragen aan min-
der files op de Brédyk, waardoor sluipverkeer door de dorpen min-
der plaatsvindt. Wellicht kunnen daardoor verbodsborden aan de 
Martenawei en Skierhústerwei wel verdwijnen. 
 
Evenwel is sluipverkeer door zware vrachtwagens over Boarnsyl-
sterwei en Martenawei als kortste wegverbinding tussen de beide 
dorpen en Aldlannen zeer ongewenst in verband met trillingen in de 
naastgelegen woningen. Een vrachtautoverbod is aan te raden dan 
wel het plaatsen van bloembakken (met stinzeplanten!). Dit kan 
tevens ertoe bijdragen dat er minder snel wordt gereden in de be-
bouwde kom. 

Doarpenfyzje vervolg 
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Enkele risicovolle T-splitsingen zijn: 
- Boarnsylsterwei-Skierhústerwei (weinig uitzicht, maar daardoor 
wel veilig?) 
- Aldlânsdyk-Skierhústerwei (weinig ruimte door verkeerd gepar-
keerde auto’s) 
- Martenawei-Helmblomstrjitte (voorrang onzeker vanwege 
“doorgaande asfaltweg”) 
 

Het fietsverkeer is al even genoemd bij het hoofdstuk Woonomge-
ving. De reeds lang bestaande fietssnelweg langs de Brédyk met 
voorrang op toe leidende wegen biedt optimale mogelijkheden voor 
een vlot woon-werkverkeer. De veiligheid is sinds enige jaren fors 
verbeterd door tractorverkeer op de provinciale weg toe te laten. 
Ook de realisatie van het Spoarpaad biedt een snelle fietsverbin-
ding met Stiens. 
 

Onze dorpen kennen een frequente busverbinding met Leeuwarden 
en Stiens langs de Brédyk; een minder frequente verbinding loopt 
door de bebouwde kom van Koarnjum. 
 

De vaarverbinding over de Jelsumer Feart is al bij Woonomgeving 
genoemd. 
 

Punt van zorg is het onderhoud paden en wegen, zoals: 
- Skierhústerwei westelijk gedeelte 
- Martenawei 
- beide Aldlânsdiken 
- fietspad bij Haskedyk 
- fietspad tussen de Aldlânsdiken (met name de brug) 
 

DUURZAAMHEID 

Klimaatverandering leidt tot bewustwording van duurzame opwek-
king en gebruik van energie. Het initiatief van vier dorpen ten wes-
ten en ten oosten van de vliegbasis om in samenwerking met De-
fensie een zonnepark in te richten lijkt goede kans van slagen te 
hebben. Wellicht kan participatie van bewoners, verenigingen en 
stichtingen bijdragen aan de realisatie van dit project én mogelijk 
financieel profijt opleveren. Zonnepanelen horen op daken en niet 
op (landbouw-) grond. Het plaatsen van zonnepanelen op pas ge-
renoveerde huurwoningen van de woningcorporatie is een stap in 
de goede richting! 
Bij openbare parkeerterreinen zouden laadpunten moeten komen 
voor elektrische auto’s en – fietsen. 
Voorlichting over duurzaamheid m.b.t. gebruik apparaten, verwar-
ming, isolatie, enz. is wenselijk, bijvoorbeeld in samenwerking met 
het Ouderen Project. 

Doarpenfyzje vervolg 
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OUDEREN 
 

Voor ouderen zijn in onze dorpen een beperkt aantal woningen be-
schikbaar. Mede door het ontbreken van winkelvoorzieningen en de 
afstand tot zorg verlenende instanties vertrekken ouderen naar 
Leeuwarden of Stiens, hoewel Stiens tot op heden niet kan beant-
woorden aan de vraag naar geschikte appartementen. 
 

Het zogenaamde Ouderen Project beoogt ontspanning en een ont-
moetingsplaats te bieden aan ouderen. Hiertoe wordt van septem-
ber tot juni iedere 14 dagen een middag georganiseerd in De Bining 
met afwisselend biljarten en spelletjes en met activiteiten, zoals 
lezingen en presentaties. Daarna wordt een gezamenlijke warme 
maaltijd in de Túnmanswente genuttigd. Bovendien is een deel van 
de oudere dames als handwerkgroep actief. Een 5 tal dames orga-
niseert en verzorgt deze bijeenkomsten. Het geheel is een samen-
werkingsproject tussen De Bining en De Túnmanswente.  
Doarpsbelang en aantal fondsen dragen bij aan de financiering van 
het project. 
 
Naast het ouderenproject is de Bining enkele middagen geopend 
voor 50-plussers voor kaart- en biljartspel. Tevens is er een koers-
balgroep actief. 
Aangeraden wordt eens voorlichting te geven over zaken als door-
lopende abonnementen op bijvoorbeeld kabel t.v. 
 

JEUGD 
 

De speeltuinen voor de jongste jeugd zijn al genoemd bij Voorzie-
ningen. Daarnaast is op een overhoek van het kunstgrasveld te Jel-
sum een boardingvoetbalveldje (Pannakooi) aangelegd. 
Afgezien van de mogelijkheden, die toneel- en sportverenigingen 
bieden, zijn er voor de (oudere) jeugd geen faciliteiten in de dor-
pen. 
 

Het is aan te raden de jeugd zelf te vragen waar zij behoefte aan 
heeft; dit zou goed kunnen in samenwerking met v.v.DTD. Jeugd 
zelf wat laten organiseren voor de eigen doelgroep levert in de re-
gel wel draagvlak op. Buiten-fitness wordt als aantrekkelijke activi-
teit genoemd.  
 

Om oudere jeugd binnen de dorpsgemeenschap te houden is het 
voorzien in betaalbare huurwoningen bittere noodzaak.  
In ogenschouw genomen dat al tientallen jaren geen woningbouw 
in onze dorpen plaatsvindt en daarbovenop de woningcorporatie  
 

Doarpenfyzje vervolg 
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geen voorkeur mag/kan toepassen bij toewijzing van een woning 
aan dorpsgenoten, wordt het hoog tijd voor het vragen van onthef-
fing van de regelgeving in de Volkshuisvestingswet, die zo’n voor-
keurstoewijzing verbiedt. 
Het hooghouden van de leefbaarheid in onze dorpen en het floreren 
van diverse verenigingen staat en valt met de huisvesting van 
jeugd! 
 

Aanbevelingen vanuit de leden 
 
- betere bestrijding van de bereklauw 
- dorpen verfraaien met aanplant stinzeplanten 
- afvalbakken rond Dekema State 
- meer hondendrollenbakken 
- enkele openbare toiletten en gratis watertappunten 
- minder reclame- en (overbodige)verkeersborden. 
- verlichting van It Spoarpaad (is niet iedereen het mee eens….) 
- de wenselijkheid van een vrij liggend fietspad langs de Joussen-
wei i.v.m. schoolgaande jeugd dan wel een nog lagere snelheid in 
te stellen vindt gehoor bij meerderen. 
 

Hallo dorpsgenoten,  
 
Wil je in Koarnjum kleding in de kledingcontainer gooien, is die vol. 
 
Mooi maar vervelend? Nee, je kunt even doorrijden naar Britsum 
daar staat de container vooraan in dorp rechts, tegenover de Kerk. 
Zet geen zakken naast de container, dan wordt alles nat en worden 
ze weggegooid. Zonde van de kleding toch? 
Je kunt OMRIN bellen als de container vol is, telefoonnummer is  
0900 210 0 215 .Handig om direct even in je mobiel te zetten. 
Ook staat er een kledingcontainer bij de 
Poimar vooraan naast de glasbak. 
Als je boodschappen doet ook handig. 
Je kunt het ook direct naar het Leger des 
Heils brengen in Bilgaard, daar zijn ze 
heel blij mee en blijft de kleding  mooi en 
droog. 
Het Leger des  Heils zit bij het eerste 
stoplicht links op de rondweg, rechtdoor 
over weg aan linkerkant, elke middag 
geopend.  
 
Groetjes van Jannie Bruining    

Kledingcontainer 



28  

 

 

 

Aan de inwoners van Britsum, Koarnjum en Jelsum, 
 

Afgelopen weken werden de coronamaatregelen weer langzaamaan 
aangescherpt omdat het virus zich toch weer uitbreidt. De afgelo-
pen maanden en ook de komende periode heeft voor heel veel 
mensen behoorlijke gevolgen. Achter elke voordeur in onze dorpen 
vind je een andere manier om met corona om te gaan. De één trekt 
zich er weinig van aan, de ander is bang en onzeker ‘wat als ik het 
krijg, of mijn dierbaren’, weer een ander is zwaarmoedig omdat 
werk en inkomen is weggevallen en de ander is eenzaam omdat 
juist in deze tijd er minder contact is en mensen op een afstand 
blijven. Terwijl we allemaal behoefte hebben aan contact, even een 
praatje, even je gedachten verzetten, even verbonden voelen met 
de mensen in je (buur) dorp, elkaar even ontmoeten.  
 

Daarom willen wij het ‘voordeur’ initiatief starten. Jij kunt ook mee-
doen, ongeacht hoe je de coronamaatregelen ervaart. Door mee te 
doen kun je vorm geven aan ‘samen gemeenschap zijn’ in onze drie 
dorpen.  
 

Wat is het ‘voordeur’ initiatief?  
Het ‘voordeur’ initiatief betekent dat je bij iemand aanbelt, iemand 
die je kent of juist helemaal niet kent en maakt even een praatje 
bij de voordeur. Hoe is het? Hoe ervaar je deze periode? Lukt het 
allemaal? Dit kan op anderhalve meter afstand, wanneer iemand 
het prettig vindt en een langer gesprek wil, kan diegene je natuur-
lijk uitnodigen om binnen te komen. Op anderhalve meter afstand 
kun je veilig contact hebben. Die persoon die is bezocht, doet het-
zelfde bij twee andere mensen. Belt aan, maakt een praatje. Die 
twee personen gaat ook weer bij twee personen aanbellen voor een 
praatje. En die vier mensen gaan ook elk weer bij twee mensen op 
bezoek. Dan zijn er al acht mensen bezocht, deze acht doen dit ook 
en zo ontstaat er, hopen wij, een kettingreactie. Op deze manier 
moet het lukken om het gevoel van verbondenheid in onze drie 
dorpen te stimuleren. 
 

En je komt niet met lege handen. Op diverse plekken in de drie 
dorpen kun je een klein pakketje halen wat je kunt meenemen naar 
de desbetreffende persoon die jij bezoekt. Het is een klein zakje 
met daarin een theezakje, een koffiestaafje, een chocolaatje, een 
kaarsje, een kaartje (waar je een groet op kunt schrijven) en een 
brief met de uitleg. Dit zakje kun je overhandigen. Je kunt samen 
een kopje thee (en misschien de vraag op het theezakje bespreken) 
of een kopje koffie drinken. Als afsluiting vraag je degene of hij/zij 
meedoet met het ‘voordeur’ initiatief. Wanneer ze dit niet willen, 
geen probleem, daar is iedereen vrij in.  

‘voordeur’ initiatief  
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Op de onderstaande adressen kun je na 8 november een 
‘voordeur’ zakje ophalen. Je kunt het aantal zakjes eruit halen wat 
je nodig hebt. Je mag natuurlijk vaker zakjes pakken wanneer je 
meerdere voordeur bezoekjes gaat brengen.   
 
Jelsum:  
Titus Sinnema, Skierhusterwei 38, onder de carport. 
 
Koarnjum:  
Lieuwkje Boomsma, David van Goirlestrjitte 19 onder het afdak bij 
de voordeur. 
Túnmanswente, Martenawei 2 onder de wit-gele tent. 
 
Britsum: 
Aukje Haijma Menno van Coehoornwei 2, aan de rand van de stoep, 
bij de kleine bibliotheek.  
Dorien Zijlstra Finne 28, onder het afdak bij de voordeur 
Margreet Holwerda Sillan 34, onder het afdak bij de voordeur.  
 
Wat levert het op? 
We hopen dat je op deze manier verbinding voelt met dorpsgeno-
ten, nieuwe mensen leert kennen en elkaar een beetje kunt steu-
nen in deze lastige tijd. Uiteindelijk is het zo dat een mens gedijt bij 
contacten met andere mensen.  
 
We gaan er vanuit dat je de richtlijnen van het RIVM volgt, dus dat 
je GEEN bezoekje gaat brengen wanneer je last hebt van gezond-
heidsklachten, zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn, verhoging, be-
nauwdheid etc.  
 
Heb je vragen of wil je meer informatie bel dan met Margreet  
Holwerda 06-83177720 of Dorien Zijlstra 06-16433997 
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De útfiering fan ús “projekt Underweis“ giet freed 11 desim-
ber en sneon 12 desimber 2020 net troch! 
 
Yn de Flapút fan april 2020 ha wy boppesteande nije data fan útfie-
ring opskreaun.  
Sjoen de omstannichheden kinne wy op dit stuit net oefenje en 
meie wy jim, sa as it no liket, yn desimber net manmachtich yn de 
Bining ûntfange. 
De kommisje komt yn desimber wer byelkoar om de situaasje te 
besprekken. Oan’t letter.   
 

De kommisje “Underweis”. 

“Underweis” mei de Sneinsjongers 

       Gehoord & Gezien in de LC 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Stichting Martenastate 

Foto’s: 
Anneke Kuiper 
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Foto: Douwe Homsma (gezicht op Koarnjum vanaf de Aldlânsdyk) 

 

     Foto: Bob de Boer (IJsbaan Koarnjum) 
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Túnmanswente voorlopig gesloten 
 
In verband met de nieuwe aangescherpte regels voor de horeca 
tegen Corona is Túnmanswente voorlopig gesloten voor de komen-
de vier weken.  
Mocht u aankopen willen doen uit onze winkel, kunt u dit het best 
doen op maandagmorgen of woensdagmorgen. Er is dan iemand 
aanwezig van 8.30—12.00 uur. 
Of u kunt bellen, dan kan er een tijdstip worden afgesproken. 
(06-12743436 / 06-51292559) 
 
Het boekenkastje blijft open.  
 
Houdt u ook onze website in de gaten voor actueel nieuws: 
www.tunmanswente.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We gaan de rest van het seizoen dicht voor publiek.  
Ondanks het feit dat de regering aangeeft dat musea open mogen 
blijven wil het bestuur het zekere voor het onzekere nemen.   
   
De tuin is vrij toegankelijk wanneer de hekken open staan. Van 
dinsdag t/m vrijdag is dat tussen 9 en 17 uur, op zaterdag zondag 
en maandag van 13-17 uur (of eventueel eerder)....  
 
Met vriendelijke groet, Wim en Jacomine 

Túnmanswente 

Dekema State 
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In dit jubileumjaar halen we iedere maand iets uit de oude doos 
 
Nei’t men seit.... 
Wist u dat... 
 
Uit het allereerste nummer ( 1980) 
*Grieteloek en Brigitta de F-pupillen het voetballen zo goed leren             
dat wanneer ze bij het ingooien de voeten optillen, Griete en 
Brigitta op de knieën gaan liggen en elk een been vastpakken 
zodat die op de grond blijven. 
 
Nr.182: 
*Brekt Helen Spoelstra har autokaai 
*Bellet Anneke Rijpstra dêrom Hans wol fjouwer kear op syn 
mobiele telefoan 
*Is sy bang dat hy net wit wer’t EE leit 
 
Nr.184: 
*Sjonge se net allinne op it koar, se binne ek oan’t toniel spyljen 
en boatsje it spultsje “Zwaan kleef aan” as de dyken glêd binne. 
*Bringt Hindrik Weiland dan alle froulike leden thús. 
 
Nr.189: 
*Is Gerard Veldman “ynfalpake” 
 
Nr.220: 
*Komt de redaksje nei in ritsje yn ‘e sweef oan kopy 
 
Nr.223: 
*Was de hond van de familie J. Brünner de laatste tijd wel eens op 
stap... 
*En zijn er nu bij de hond van Jan en Joke 8 kleine puppies 
geboren, die sprekend op hun vader lijken... 
 
Nr.226: 
*Denkt opa Dick (Ubbels) altijd dat het ijs hem wel houden zal 
*Maar was dat deze keer niet het geval 
*En lieten zijn kleinkinderen hem tot z’n middel in de prut staan 
om het verhaal thuis te vertellen 
 
 
 
Mar och men seit safolle... 

út 'e âlde doaze 
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Fotograaf Bob de 
Boer uit Koarnjum 
exposeert de ko-
mende najaarsperio-
de een selectie van 
een aantal fotower-
ken op groot for-
maat in kledingzaak 
“Meneer & Mevrouw 
Hoekstra” in Stiens. 

Er zijn enkele foto’s te zien als voorbeelden van portret, landschap, 
kunst, natuur en luchtmacht fotografie. Deze onderwerpen nemen 
een fraaie plek in en passen opvallend goed tussen de kleding, ac-
cessoires en inrichting bij Meneer en Mevrouw Hoekstra. 

Voor de fotograaf is het de uitdaging om te experimenteren met 
uiteenlopende onderwerpen, licht en opvallende kaders. Sommige 
foto’s worden bewerkt om een extra creatieve tint aan het geheel 
toe te voegen. 

De grote formaten op 100 x 75 cm op geborsteld aluminium geven 
een verassend resultaat in combinatie met de bijzondere belichting. 

Persfoto: muzikante Jolanda Miedema (“Jolly F”) - © Bob de Boer 
Photography. De openingstijden van deze winkel zijn te vinden op 
de site www.hoekstrastiens.nl 

 

 

Expositie Bob de Boer 
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Voor de kinderen 
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Collectanten gezocht in Koarnjum, Jelsum! 
 
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-
huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard 
op zoek naar collectanten in Koarnjum, Jelsum. Help jij ons 
in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 
 
Anders dan anders 
 
Door het coronavirus ziet de MS collecte er dit jaar anders uit. Col-
lecteren mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat 
onze collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het 
Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar col-
lectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code door 
brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om on-
line te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie 
hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/
collecteren-in-coronatijd/  
 
Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten 
in de strijd tegen MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar col-
lecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in 2002, na 
een aantal jaar van vage klachten, de diagnose MS. De impact op 
het gezin was groot. ‘Hij was 52 en een sterke en ondernemende 
man. Na de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren 
dat hij ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid 
moest hij al vrij snel zijn werk als assurantieadviseur opgeven. Hij 
voelde zich afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin 
getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last van vermoeidheid en 
kan nog maar een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief 
achteruit. Om daar een weg in te vinden, is een proces. Als partner 
kun je je machteloos voelen. Door te gaan collecteren, had ik het 
gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.’  
  
MS staat niet stil, dus wij ook niet 
 
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Natio-
naal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder an-
dere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit 
van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag 
niet stil komen te liggen, MS staat immers ook niet stil.  
Helpt u mee? Word collectant. 
  
Meer informatie of aanmelden:  
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren  

MS collecteweek  

http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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Pakhûs SOLO  

 

Zondag 29 november 
 
Concert Ere Lievonen, klavecimbel, kerk Feinsum,  
organisatie Pakhûs SOLO  
 
Common Passions', nieuwe muziek voor klavecimbel Locatie: Sint-
Vitus kerk, Feinsum/FinkumZaal open: 15:45 | Aanvang 16:00 uur 
| Normaal: €17,50 | Jongeren tot 20 jaar 9 € |Ere Lievonen is een 
veelzijdige Fins-Nederlandse musicus die een zeer grote staat van 
dienst heeft onder andere op het gebied van hedendaagse klave-
cimbelmuziek. Daarom heeft Pakhûs SOLO uit Stiens hem uitgeno-
digd om op te treden in de Sint-Vituskerk in Feinsum. Hij is ook 
actief als componist en bespeelt de piano, fortepiano en het orgel 
en is thuis zowel in de barokmuziek als het moderne repertoire.Op 
ons verzoek heeft hij een soloprogramma samengesteld voor kla-
vecimbel onder de titel Common Passions. Het is muziek uit de 
twintigste eeuw en hedendaagse muziek, dus nieuwe muziek voor 
een barokinstrument. We hebben Ere vorig jaar voor het eerst ho-
ren spelen in het Muziekgebouw in Amsterdam. Dat concert was 
toen gewijd aan Louis Andriessen die in 2019 80 jaar werd. Ook 
werd een stuk gespeeld van zijn leerling, de Grieks/Nederlandse 
componiste Calliope Tsoupaki. Deze componisten staan nu ook op 
het programma. Muziek van Tsoupaki, die in 2019 Componist des 
Vaderlands werd, hebben we eerder in Stiens gebracht met een 
ontroerend mooie solo compositie voor panfluit gespeeld door Mat-
thijs Koene. Nu speelt Ere Lievonen het stuk Common Passionuit 
1994, dat Tsoupaki opdroeg aan Annelie de Man (1943-2010), een 
klaveciniste die hedendaagse muziek propageerde. Er werd een 
twee-jaarlijkse prijs in het leven geroepen ter nagedachtenis aan 
haar. Ere Lievonen is lid van de jury. Het concours dat dit jaar zou 
plaats vinden is uitgesteld vanwege het corona virus.De Hongaars-
Oostenrijkse componist György Ligeti heeft een aantal bijzondere 
solowerken voor klavecimbel geschreven. Het stuk Continuum is 
een fascinerend stuk dat het uiterste eist van de musicus. Het 
tempo van de toetsaanslagen ligt zo hoog dat de muziek een con-
tinuum benadert. Renaud Gagneux is een hedendaagse Franse 
componist, die onlangs in 2018 overleed. Hij heeft zijn opleiding 
gehad bij onder andere Stockhausen en Messiaen. Hij raakte later 
gefascineerd door de Japanse cultuur en poëzie. De vier haiku’s 
zijn korte stukjes muziek met grote zeggingskracht. Ook laat Ere 
Lievonen ons kennis maken met enkele stukken van zijn landge-
noten. Juha Koskinen is een jonge Finse componist die geïnteres-
seerd is in klankkleur en het begrip tijd. Tot slot een boeiend stuk 
van één van de belangrijkste levende Finse componisten van he-
dendaagse muziek, Jukka Tiensuu.  
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De muziek klinkt af en toe alsof er op een orgel wordt gespeeld en 
dan klinkt het weer hemels ijl waarbij de klanken lijken op de hoog-
ste tonen van een piano, maar dan helderder en ijler 
 

Louis Andriessen (1939*) Overture to Orpheus (1982)Juha T. Koskinen 
(1972*) Lusia-fantasia (2013)Sampsa Ertamo (1973*) Imp (2012)Renaud Gagneux 
(1947-2018) Quatre haïku de Bashō (2007)György Ligeti (1923-2006) 
Continuum (1968)Calliope Tsoupaki (1963*) Common Passion 
(1994)Jukka Tiensuu (1948*) Musica ambigua VI: Veto (1998) 
Een uitgebreid CV is te vinden op de website http://
www.erelievonen.eu 

Toegang €17,50, tot 20 jaar €9,00. 
Er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voor-

komen is het goed je vroegtijdig aan te melden.  
 
Wil je met meer mensen komen, dan ben je i.v.m. Covid-19 ver-
plicht om je apart met het eigen e-mail adres aan te melden wan-
neer je niet tot eenzelfde huishouden hoort. Betaling moet vooraf 
door het verschuldigde bedrag over te boeken op bankrek. NL 66 
ABNA 0447 0342 51 t.n.v. W.H. van Riemsdijk o.v.v. Lievonen. 
Kaartjes liggen bij binnenkomst klaar.  
 
Ben je onverhoopt verhinderd, dan moeten annuleringen uiterlijk 
24 uur voor de aanvang van het concert/activiteit doorgegeven 
worden, anders moet helaas de toegangsprijs alsnog worden verre-
kend. 
 
Wij houden ons aan de regels van het RIVM i.v.m. Covid-19 en ver-
wachten dit ook van de bezoekers. Als je je niet lekker voelt of ver-
kouden bent, blijf je thuis. Bij binnenkomst wordt de zaal vanaf het 
podium opgevuld. Bij het weggaan gaan degenen die achteraan zit-
ten het eerste naar buiten en de anderen sluiten aan, steeds op 1,5 
meter. 

Bezoekadres St. Vituskerk, Holdingawei 51, 9053LV Feinsum/
Finkum. OV Bus 154 vanaf Leeuwarden/Stiens.  

 
Informatie en reserveren: 
http://www.stinze-stiens.nl/
agenda/  
 
 
 
 
Ere Lievonen  
Fotograaf:  
© Sharis Coppens  

http://www.erelievonen.eu
http://www.erelievonen.eu
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Za 31 okt.  Voorstelling, Nicolaaskerk Koarnjum,  
   20.30 uur, zie pag. 8 
 
Do 26 nov.  Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum, De Bining,  
   20.00 uur, zie pag. 12 
 
Zo 29 nov.  Concert Sint Vitus Kerk Feinsum, 16.00 uur 
   zie pag. 42 
 
 
 
 

########### 
 
 
 
 

Foto: DH (Koarnjumer Bosk) 

Kalinder 
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Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders! 
 
 

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

Huisartsen 
Dhr. Heuberger / mw. Oosterbaan /  
mw. Landmeter / mw. Butselaar:    058-257 1969 
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon:     058-257 1254 
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:    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 
Het team 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  058-257 4388 
Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:    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       0900-8844 
cees.hoekstra@politie.nl  

Wichtige tillefoannûmers 

http://www.lwdvoorelkaar.nl/
mailto:cees.hoekstra@politie.nl
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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 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 
 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op  
6 en 20 november 2020 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 
30 oktober 2020, 13 en 27 november 2020 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op  
27 oktober en 24 november 2020 
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` 

Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
401  Febrewaris  13-01-20    24-01-20  Sellemoanne  
402  Maart   10-02-20     21-02-20  Foarjiersmoanne  
403  April    16-03-20    27-03-20  Gersmoanne  
404 Maaie   13-04-20     24-04-20  Blommemoanne  
405  Juny    18-05-20     29-05-20 Simmermoanne  
406   July/Aug.  15-06-20    26-06-20 Hea/Rispmoanne  
407   Septimber  17-08-20    28-08-20 Hjerstmoanne 
408 Oktober  14-09-20     25-09-20  Wynmoanne  
409 Novimber   12-10-20    23-10-20  Slachtmoanne 
410 Desimber  09-11-20     20-11-20  Wintermoanne 
411 Jannewaris  07-12-20    18-12-20  Foarmoanne 

 
 

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! 

Ferskiningsdata 2020 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

Hieronder de kerkdiensten voor de maand november. 
Het kan zijn dat er wijzigingen zijn. 
Op de website is de meest recente informatie te vinden: 
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ 

De diensten zijn ook via de website van de prot.gemeente te 
beluisteren. Er is  een link te vinden naar deze uitzendingen. 
(Kerkdiensten → Kerkdienst gemist) 
  
Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 

      

1 nov. 
09.30u 

Ds. D. Schreurs De Hoekstien Britsum 

      

8 nov. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum / 
Oogstdienst. 

      

15 nov. 
09.30u 

Betty Tamminga / 
Beitske Homsma 

De Hoekstien Britsum /  
Gemeentedienst. 

      

22 nov. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos 
  

De Hoekstien Britsum / 
Laatste zondag kerk. jaar 

      

29 nov. 
09.30u 

Liturgiegroep De Hoekstien Britsum 

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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40e jiergong nr. 409                                 oplage 500 eksimplaren  
                                                                      
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 0640996841 
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum  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 djo-
ere 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. 
Anonime bydragen sille net pleatst wurde. 
 
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezon-
den materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. 
Anonieme bijdragen zullen niet worden geplaatst. 
 
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 20-11-2020  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik: 09 –11-2020  
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: 
 

 
 

 
doarpskranteflaput@hotmail.com 

Redaksje 
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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 


