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Fan de Redaksje
Het laatste nummer van 2020. Wat een bewogen jaar!
Slecht en heuglijk nieuws naast elkaar in onze dorpen.
Slecht: in februari het tragische overlijden van Karin Grijpstra en daarna de
aanhoudende corona dreiging met voor velen nare gevolgen.
Heuglijk: voor De Flapút de viering met een kleurrijk nummer 400 in januari
en in oktober de viering van het 40-jarig bestaan van de dorpskrant met weer
een druk in kleur en een attentie in de bus op alle adressen in Jelsum en

Koarnjum.
We hopen elkaar in 2021 weer meer te kunnen treffen op straat, bij elkaar
thuis en in verenigingsverband.
Wij wensen allen geduld en gezondheid,
de Redaksje

Kerst– en nieuwjaarswensen

Tip: Kerst- en nieuwjaarswensen kunt u inleveren voor de komende
uitgave van De Flapút.
Kopij datum is 07-12-2020.

De Redaksje
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Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum
!!!!!!!!

Afzegging jaarvergadering

!!!!!!!!

Helaas kan i.v.m. de coronamaatregelen de jaarvergadering niet
doorgaan dit jaar.
De nieuwe datum zal, ook nu weer onder voorbehoud donderdag
21 januari 2021 worden.
Het bestuur Doarpsbelang
Jaap Keizer
Janna Prosé
Germ de Jong
Sandra van der Meer
Roel Hooijenga

Jelsum-Koarnjum:
voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid

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

!!!!!!!!

Aan alle leden

!!!!!!!!

Het lidmaatschap voor 2021 van de Vereniging
Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum bedraagt € 3,50 per jaar. Wilt u als
lid van onze vereniging dit bedrag overmaken op bankrekening
NL82ABNA 0450 9220 14 t.n.v. Dorpsbelang Jelsum/Koarnjum.

Bent u nog geen lid dan kunt u zich aanmelden via onderstaand
e-mailadres. U betaalt dan ook € 3,50 voor uw lidmaatschap
voor het jaar 2021.
Germ de Jong/penningmeester
E-mail: germdejong3@gmail.com, tel.: 058-2572968
4

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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Familie Hettinga
Niet meer in het dorp…
De meesten van jullie zullen het wel gelezen, gezien of gehoord
hebben, onze boerderij op de Martenawei nummer 4 is nu verkocht
en daarmee komt een eind aan het 127 jaar “buorkjen” door de
familie Hettinga in de dorpskern van Koarnjum.

Mijn overgrootvader Tjebbe Acronius Hettinga kwam in mei 1893
als pachter op de boerderij, hij pachtte de boerderij toen van de
laatste adellijke eigenaar van Martenastate, de heer Duco Martena
van Burmania Vegelin van Claerbergen. Oerpake Tjebbe kwam van
Dongjum.
In 1895 heeft het Old Burgerweeshuis, een stichting die boerderijen en landerijen verpacht en vroeger een weeshuis had in Leeuwarden, de boerderij en landerijen gekocht van Duco Vegelin van
Claerbergen. Vanaf toen werd de boerderij gepacht van het OBW.
Na Tjebbe hebben mijn pake Acronius en mijn heit Theo op de
boerderij gewoond en gewerkt. Sinds 1992 kwam ik bij mijn heit in
maatschap en in 1995 heb ik de gebouwen gekocht van het OBW.
We pachtten vanaf die tijd alleen nog een groot gedeelte van het
land van het OBW.
In 1997 kwamen Foekje en ik op de boerderij wonen en een paar
jaar later zijn onze kinderen Anoek, Rienk en Frank geboren.
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In de loop van de jaren nam het aantal koeien toe, kochten wij er
land bij en werd de ruwvoeropbrengst steeds groter. Plek voor vee,
opslag van voer en machines werd daardoor steeds lastiger te vinden. Een renovatie van de bestaande stal en uitbreiding van het erf
was niet mogelijk gezien de ligging in het dorp naast Martenastate.
Hierdoor ontstonden de plannen om uit het dorp te verplaatsen
naar een plek in onze weilanden.

Het is een heel lang proces geweest voordat er eindelijk gebouwd
kon worden! Vanaf 2010 tot nu is er veel veranderd in de landbouw,
vergunningen moesten steeds uitgebreider, onzekerheid over de
ruimte die je krijgt als boer om te groeien, banken die steeds voorzichtiger worden, het was een kwestie van lange adem.
In 2015 zijn we omgeschakeld naar biologisch boeren, we hebben
de nieuwbouwplannen toen aangepast en gekozen voor een kleinere
groei ten opzichte van onze eerste plannen.
Eind 2018 zijn we begonnen met de nieuwbouw en sinds 4 februari
2020 lopen de koeien in de nieuwe stal.
Anderhalve maand later , in de week van 16 maart, precies tijdens
het begin van de coronapandemie, zijn wij verhuisd naar ons
nieuwe huis op de Joussenwei 2.

De koeien genieten volop in de nieuwe stal en hebben meer ruimte
en veel licht. Ze kunnen zich laten melken wanneer ze zelf willen,
want het melken gaat automatisch met 2 melkrobots.
Ook ons bevalt het prima in het nieuwe huis met rondom vrij uitzicht op weiland en het bos van Martenastate.
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€ 23,50
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We hebben altijd met erg veel plezier in het dorp gewoond en gewerkt. Onze kinderen konden zo naar school lopen en genoten van
het spelen met vriendjes en vriendinnetjes op het erf van de
boerderij.
Veel mensen uit het dorp kwamen geregeld even langs om te
kijken op het erf en in de stallen, vaak met kinderen en/of met
pake- en beppesizzers.
In mijn jeugd was het ook super dat het toenmalige trainingsveld
achter de kerk lag en zo dichtbij was, elke dag voetballen met
vriendjes uit het dorp.
Nu de boerderij en het erf verkocht zijn aan Stichting Martenastate
is de cirkel rond. Er ligt een mooi plan klaar voor zowel boerderij
als erf.
Wij hopen dat toekomstige nieuwe bewoners van de boerderij er
met net zoveel plezier zullen wonen als wij. Het erf zal gaan veranderen in een bloemenweide passend bij het park van Martenastate.
Op onze nieuwe boerderij blijven dorpsgenoten met kinderen en
kleinkinderen vanzelfsprekend welkom om even een kijkje te nemen bij de dieren. Het is alleen een stukje verder lopen!
Als de coronapandemie op zijn eind is, hopen wij een open dag te
organiseren, zodat belangstellenden onze nieuwe biologische boerderij Frisohiem aan de Joussenwei 2 kunnen bewonderen.
We wensen iedereen hierbij fijne feestdagen en vooral een gezond
en gelukkig 2021!
Hartelijke groet van Erik, Foekje, Anoek, Rienk en Frank Hettinga
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Nicolaaskerk in Koarnjum
Strijkkwartet “Regina Forte”
~ Een adembenemend concert met een klassiek Russisch repertoire ~
Zondagmiddag 22 november 2020
Aanvang 15.00 uur, deur open 14.30 uur, entree p.p. €17,50
Locatie: Nicolaaskerk - De Wier 7 - 9056 PM - Koarnjum
Toegang alleen na aanmelding via tel. 06-54763154 of via
bobdeboer@pinupsanddowns.com
Annuleren is mogelijk, maar dan wel drie dagen voor dit evenement

Regina Forte is ontstaan in het najaar van 2014 vanuit een gezamenlijke wens om strijkkwartetten te spelen. De strijkers kennen
elkaar uit allerlei Friese ad hoc orkesten. Toevallig zijn ze alle vier
ook werkzaam in het onderwijs. Zoals vrijwel elke strijker koesterden ook zij de wens om een mooi strijkkwartet op te richten.
Inmiddels hebben ze meer dan 100 concerten verzorgd in de noordelijke provincies en daarbuiten, soms in samenwerking met Gerrit
Breteler, Peter van der Zwaag, Wiebe Kaspers en Douw Fonda.
Ze waren op radio en televisie te beluisteren in Noardewyn en
Podium Witteman On tour en in oktober 2019 begeleidden ze
Willeke Alberti in Afas Live in Amsterdam.
Het kwartet volgde masterclasses bij onder meer Johannes
Leertouwer, Kees Dekkers, Douw Fonda van het Vespucci Quartet,
het Ruysdael Kwartet, het Dudok Quartet Amsterdam en het
Bennewitz Quartet.
Tijdens de lockdown in het voorjaar heeft Regina Forte de gelegenheid te baat genomen om zich te verdiepen in het veelzijdige en
adembenemende Russische klassieke repertoire. Vanmiddag hoort
u het resultaat: via Oostenrijk en Tsjechië wordt u meegenomen
naar het Rusland van Borodin en Shostakovich. Dat belooft een
bijzondere muzikale reis.
Regina Forte bestaat uit:
Anna Molleman – viool
Ina Andela – viool
Inge van der Hoeven – altviool
Douw Fonda – cello
(vervangt Andrea Meijer)
U wordt van harte uitgenodigd om
te komen kijken en luisteren naar
Regina Forte in de sfeervolle
Nicolaaskerk op deze zondagmiddag.
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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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Wy geane ferhúzjen
Bêste doarpsgenoaten ,
Wy geane ferhûzjen , fanôf ús berte ha wy in Koarnjum en Jelsum
wenne, altyd mei in protte nocht.
Mar no is it tiid foar wat oars, it sil grif wenne moatte mar wy ha
der och san sin oan.
Fansels bliuwe wy mei de doarpen ferbûn , as frijwilligster yn De
Bining en De Flapút rûnbringe.
It leit no allegearre wat stil (Corona)
mar der komme bettere tiden.
Wy treffe jim grif wer yn De Bining of
yn Stiens.
Us nije adres is:
Piet en Aukje Keestra – Kuipers
Ljurkstrjitte 51, 9051 AL Stiens

Túnmanswente
Mooi initiatief van "Túnmanswente" @ park Martenastate,
Koarnjum: "Coffee To Go" ( alleen bij mooi weer)
Een lekker bekertje koffie of thee met iets lekkers daarbij voor het
luttele bedrag van één euro...

foto © Bob
de Boer Koarnjum
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www.vellingaoptiek.nl
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IJsvereniging Meiinoar Ien
Bij deze wil het ijsbestuur de jaarvergadering van 2020 annuleren i.v.m. de regels rondom Corona.
Het had zo mooi kunnen zijn. We hadden een prachtige nazomer
en er ontstonden leuke ideeën. Als we nou de ijsbaan wat eerder
onder water zetten kunnen we hier leuk activiteiten organiseren.
Zoals velen van jullie al hadden bedacht, zoals suppen, kanoën of
lekker dobberen in een rubberbootje. Helaas, het weer werd er niet
beter op en ook Corona stak de kop weer op.

Ook is de eerste nachtvorst in Nederland gesignaleerd en Piet
voorspelt weer een strenge winter met misschien wel weer eens
een Elfstedentocht!

Tijd dus om de contributie voor de ijsvereniging over te maken
voor seizoen 2020/2021. Dit kan door 6 euro over te maken naar
NL83 INGB 0002 3157 59, ten name van Meiinoar Ien en
onder vermelding van naam, straatnaam en nummer.
Donaties zijn ook welkom en kan al vanaf 4 euro.
Voor een ieder pas goed op je zelf en blijf gezond.
Rens Osinga/penningmeester, Martenawei 21, Koarnjum en
Sippie Hansma, secretaris
Ijsclub.meiinoarien@gmail.com
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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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IKC De Swirrel

Wist u dat?

☺We ongeveer 110 leerlingen op onze school hebben
☺We dit schooljaar 2 goede doelen hebben KIKA en ons schoolplein. U hoort er vast nog meer van dit schooljaar
☺We een nieuwe website www.deswirrel.nl hebben
☺We een leerlingenraad op onze school hebben en ze van alles
met elkaar bespreken
☺Er bovenbouw leerlingen opgeleid worden tot mediator in onze
school en ze bemiddelen in kleine conflictjes op het plein
☺We een buitenschoolse opvang op onze school hebben vanaf
14.00 uur
☺Onze peutergroep groeit en er een extra peuterjuf bij is
gekomen zodat de groep kan uitbreiden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met onze school.

☺We een prachtig nieuw leerplein, een nieuwe bibliotheek en een
bijna echte swirrelboom in school hebben
☺We de afgelopen periode aan het thema Amerika en Australië
hebben gewerkt en veel lekkere dingen met de kinderen gekookt
hebben (o.a. nacho’s en australian meatpie)
☺We nu met het thema kunst bezig zijn. En de komende weken
gaan fotograferen, schilderen, theaterlessen hebben en muziek
gaan maken

☺We hopen veel talent te ontdekken
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☺Binnenkort elke leerling zijn eigen winkeltje online heeft! Via
tekenfund maken de leerlingen hun eigen unieke kunsttekening.
De tekening wordt via Tenfund gedrukt op broodbakjes, onderzetters of ander materiaal en zijn online te bestellen!
De opbrengst gaat deels naar onze goede doel KIKA en naar een
nieuw speeltoestel voor op ons plein

We prachtige uitstapjes zouden maken en gastsprekers op school
zouden hebben, maar deze voor een deel niet doorgingen vanwege
Corona
☺We heel veel bollen geplant hebben bij Dekemastate

☺Er in de bibliotheek in Stiens een prachtige boekenlegger van
De Swirrel ligt
☺We meedoen met het techniekproject en het cultuurprogramma
van Kunstkade in Leeuwarden
☺We ons plein aan het opknappen zijn en al een nieuwe pingpong
tafel, een basketbalnet, een klimmuur en ballenkorf hebben. En we
nu aan het sparen zijn voor een nieuw klimtoestel

☺De bovenbouw een techniektheater bij de Zamenhof in
Leeuwarden heeft gevolgd en hier hele leuke dingen gedaan heeft
o.a. 3 D printen en verschillende spannende proefjes
☺We het Joodse feest Jom Kippoer (grote verzoendag) hebben
gevierd en daarom onder andere een “sorrytuintje” op onze school
hadden
☺We met alle groepen met vreedzame School gewerkt hebben aan
het thema ”we horen bij elkaar” en nu bezig zijn met het thema
“conflict oplossen”
We helaas dit jaar een aangepast Sinterklaas- en kerstfeest
zonder ouders moeten hebben. We proberen er, ondanks corona,
een prachtig feest voor de kinderen van te maken

We u veel warmte en liefde toewensen
in deze bijzonder tijd
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De Flapútloper
Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie
Martijn Makelaar, 43 en Norma Wehkamp, 40.
En we zijn samenwonend met onze twee katten.
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum
We wonen sinds februari van dit jaar aan it Paradys in Jelsum.
Wat doe je in je dagelijkse leven
Martijn werkt in Leek als filiaalmanager en Norma werkt op
CSG Liudger in Drachten als HR-functionaris.

Van welke muziek houd je
Onze smaak is erg breed maar houdt wel op bij hoempapa en
piratenmuziek. Als Martijn aan het klussen is, draait ie vooral
hiphop en jaren 80. Zaz vinden we beiden erg leuk.
Muziek moet ons grijpen op een of andere manier. Als het even
lukt gaan we naar North Sea Jazz en daar ontdekken we dan wel
weer iets.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet
Wandelen en fietsen. En we slepen onszelf nog wel eens naar een
sportschool.
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen
De oven schoonmaken. En beiden zijn we niet dol op op hoogte
werken.
Het ergste aan klussen is voor Martijn het moment dat ie als een
moderne Hansje Brinker het water tegenhoudt met zijn vinger en
zijn vrije hand gebruikt om zwager Paul uit Koarnjum te bellen.
“Paul help!” Is al een gevleugelde uitspraak.
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit
Indoor gaat Martijn graag drummen. Als corona weer achter de
rug is, kan ie weer los met zijn coverband Ten Speed. Norma leest
graag. Outdoor motorrijden en reizen.
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar
Beste moment van de dag is voor ons beiden wel thuiskomen na de
werkdag, hoewel Norma nu bijna volledig thuis werkt. Dag van de
week is voor ons allebei de start van het weekend. Die begint voor
Martijn natuurlijk een dagje later. Favoriete maand in het jaar is
voor Norma december met z’n gezelligheid. Voor Martijn is dat mei
als de lente echt booming is, festivals en optredens ook weer volop
beginnen.
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Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen
Wellicht een resort beginnen op een tropisch eiland. En het huis
aflossen zodat we het hele jaar in/op een paradijs kunnen wonen.
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan
Waarschijnlijk een kleine bbq. Doen we ook een paar keer per jaar.
Meestal gaat dat erg spontaan.
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan zijn
Onze huidige leeftijd is best goed denken we. We hebben het nu
best mooi voor elkaar en nog een heel leven voor ons.

Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn,
wie zou je dan kiezen
Martijn vindt vliegen wel leuk. Peter Pan dus. Norma kiest voor Pippi Langkous. Want die durft alles.
Wat is je favoriete gerecht
Als we ook maar enigszins in de buurt van Zwolle zijn, dan wippen
we even langs bij Toko Bali. Die heeft een heerlijke Nasi Rames
waarbij rendang niet mag ontbreken.
In de winter maken we graag stoofpotjes en voor kerst hebben we
een heerlijk recept voor runderrollade met een saus waar je het
bord bij aflikt.
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan
Beetje afhankelijk van het moment van de dag. We doen een rondje door de tuin, even drummen, kleine wandeling in de buurt of
fietstochtje.
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je
moest huilen
We huilen niet zo gauw bij films. Misschien een beetje toen Jenny
doodging in Forrest Gump Hahaha. Wel een brok in de keel bij het
verhaal van Geuko uit Winschoten met zijn zeldzame ziekte AFM.
Die zat in een fundraiser tv programma (je geld of mijn leven) om
zijn reis en therapie in de VS te financieren.
Onlangs de documentaire ‘my octopus teacher’ op Netflix gezien.
Toen zat er ook wel een stofje in mijn oog.
Niet emotioneel maar gewoon prachtig om te zien is het kanaal
‘itchy boots’ op YouTube. Een vrouw alleen over de wereld op de
motor. Fantastische beelden en hele mooie ontmoetingen. Geeft je
weer een beetje vertrouwen in de mensheid.
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Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt
Naast stoppen met roken een bankstel dit huis in krijgen

Wat zou je graag nog weleens over willen doen
De middelbare school hadden we beiden misschien wat serieuzer
kunnen doen. Maar aan de andere kant: de feesten. Het examen.
Het feest na het examen. Wat een prachtige tijd was het. En wat
jammer dat zovelen dat in deze tijd niet kunnen meemaken.
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Anne Feenstra Band op dubbel Vinyl
Die jongen van Boarnsylsterwei 20, met die nuvere bus op
het hiem, heeft met zijn band een dubbel LP uitgebracht.
In 2020 zouden ze hun 10 jarig bestaan vieren. Tante Corona
dacht en denkt daar anders over. Alle optredens in binnen- en
buitenland zijn doorgeschoven naar 2021.
Maar de jonge heren hebben niet stil gezeten. Deze week verschijnt hun dubbel LP met de titel “dubbel en dwars”.
1 LP is gevuld met 12 nieuwe nummers en de andere LP met de
beste 15 van de afgelopen 10 jaar. Een juweeltje volgens kenners
(naaste familie en zij zelf). Ook het nieuwe werk wordt gekenmerkt
door een afwisseling van ingetogen nummers, zoals “de wind” en
meer up tempo nummers zoals “de wolf huilt”.
Het genre is de afgelopen 10 jaar niet veranderd; een singersongwriter band met rake teksten, ontroerend, eerlijk en nuchter.
De verkoop is gestart. Er is 1 uniek verkoopadres en dat is bij
good old Wobbe van Seijen, Platenzaak Discus aan
de Voorstreek 14 in Leeuwarden. Als Feniks herrezen uit de as.
Geopend op do, vrij en zaterdag vanaf 12.00 uur.

Het album bevat een downloadcard. De hoes is een kunstwerkje.
Dus ook zonder LP speler is de aanschaf zeker aan te raden. De
oplage is slechts 200 stuks. Een dubbel CD versie komt heel
binnenkort ook op de markt.
De presentatie van het nieuwe album is uitgesteld naar 2 januari
2021. Locatie: Neushoorn in Leeuwarden (alles onder voorbehoud
van Corona). Er volgen nog meer locaties. Nieuws is te volgen via
https://www.facebook.com/anne.feenstra.927 van Anne Feenstra.
Vragen: Mail naar annefeenstra69@gmail.com
Website: www.annefeenstra.nl
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Kerstpakkettenbibliotheek in Koarnjum
We gaan het eind december even anders doen met onze lytse bieb
(Martenawei 57 in Koarnjum). Zo rond 17 december gaan a lle
boeken er tijdelijk uit om plek te maken voor iets anders: de inhoud van kerstpakketten.
Iedereen die een kerstpakket heeft, heeft er wel dingen in zitten die hij zelf niet hoeft. Weggooien is zonde! Op deze manier kun je die dingen omruilen, of
achterlaten voor iemand die helemaal geen kerstpakket krijgt. Dus heb je niks om achter te laten omdat
je simpelweg niet zo veel hebt? Voel je dan zeker
niet bezwaard iets mee te nemen, dit is er júíst voor
jou.
Het is geen werkende koelkast, dus liever geen versproducten achter laten.
Een paar dagen voor de jaarwisseling gaat de lytse
bieb even helemaal weg. Wat er dan nog aan houdbare voeding in zit gaat naar de voedselbank, eventuele non-food naar de kringloopwinkel. Op 2 of 3
januari komt de lytse bieb weer gewoon met boeken terug.

Kerstpakkettenactie
Beste mensen,
Als dorpsgemeenschappen willen wij ook dit jaar (evenals voorgaande jaren) graag een mooi kerstpakket samenstellen voor onze
dorpsgenoten in Britsum, Koarnjum en Jelsum met een minimuminkomen, zodat ook zij iets extra’s krijgen voor de feestdagen.

Wilt u hieraan een bijdrage doen? U kunt uw gift doneren op
IBANnummer NL61 ABNA 0450 2235 07 ten name van
Diaconie Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum.
De diaconie zal zorgen dat het pakket bij de mensen met een
minimuminkomen terecht komt.
Alvast heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Wij wensen u allen gezellige en gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 2021.
Hartelijke groeten,
Diaconie Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum
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Kerstpakketten voor de minima in
Britsum, Koarnjum en Jelsum
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Britsum-KoarnjumJelsum verzorgt een kerstpakkettenactie voor de inwoners van
Britsum, Koarnjum en Jelsum die vallen onder de richtlijnen van de
participatiewet.
Degenen dit tot de categorie van potentiële ontvangers behoren,
moeten voldoen aan de volgende criteria:
a.
zelfstandig wonend in Britsum, Koarnjum of Jelsum;
b.
voldoen aan een netto inkomen, excl. vakantietoeslag, van:
1.
Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde
leeftijd – maximaal € 1.006,00;
2.
Gehuwden of samenwonenden vanaf 21 jaar tot de
pensioen gerechtig de leeftijd – maximaal € 1.437,00;
3.
Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leef
tijd – maximaal € 1.125,00 (zonder extra pensioen);
4.
Gehuwden of samenwonenden beide personen ouder
dan de pensioen gerechtigde leeftijd – maximaal
€ 1.526,00 (zonder extra pensioen);
Voldoet u aan de bovenstaande criteria, dan kunt u onderstaande
antwoordstrook invullen en uiterlijk op vrijdag 11 december 2020
inleveren bij: R. Kuiphof-Smees, De Greiden 8, 9055 LR Britsum
Het kerstpakket wordt alleen bezorgd op vrijdagavond
18 december 2020 tussen 19.00 en 21.00 uur.
--------------------------------------------------------------------------ANTWOORDSTROOK
Ja, ik meld mij aan voor een kerstpakket van de Diaconie van de
Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum.
Ik ben op vrijdagavond 18 december 2020 tussen 19.00 en 21.00
uur thuis.
Tot welke categorie behoort u?
1
2
3
4
(graag omcirkelen)
Naam:
_________________________________________________
Adres:
_________________________________________________
Graag ook invullen (i.v.m. thuiswonende kinderen):
Ik ben een:
alleenstaande met ____________ kinderen, in de leeftijd van
_______________________
gezin met _________ kinderen, in de leeftijd van
______________________
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‘ voordeur ’ initiatief

foto: © Bob de Boer - Koarnjum

Gespot in Koarnjum @ Túnmanswente (park Martenastate)
op zondag 8 november 2020 het 'voordeur’ initiatief.

Neem een prachtig mooi klein pakketje mee en breng het naar
iemand bij je in de buurt die misschien behoefte heeft aan een
praatje ... dat kan een zieke zijn, of iemand die zich eenzaam
voelt, een nieuwe bewoner in je dorp of stad of gewoon een
onbekende in je omgeving.
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Stichting Martenastate
Persbericht
Koarnjum, 5 november 2020
Landschapspark Martenastate in Koarnjum wordt uitgebreid
Martenastate in Koarnjum-thans bestaande uit een landschapspark,
stinzenflorabos en –singel, bijzondere opstallen zoals state, koetshuis en Túnmanswente-zal een royale uitbreiding ondergaan. De
naastgelegen boerderij aan de Martenawei 4 en het volledige perceel zullen worden toegevoegd aan het bezit van
Stichting Martenastate. Deze uitbreiding wordt mede mogelijk
gemaakt door de heer en mevrouw Willem van Riemsdijk en
Trudy van Riemsdijk –Zandee.
Met deze aankoop worden meerdere historische banden hersteld.
De laatste adellijke bewoner van Martenastate, jonkheer Duco van
Martenavan Burmania Vegilin van Claerbergen, verhuurde de boerderij op deze plek in 1893 aan de grootvader van de heer
Erik Hettinga, de laatste actieve boer alhier die deze plek inmiddels
heeft verruild voor een nieuwe locatie richting Britsum.
Het toegevoegde gebied wordt veranderd in een natuurinclusieve
plek waar mens en natuur samenkomen. In de boerderijschuur zullen naar verwachting na restauratie enkele woonappartementen
worden gerealiseerd, terwijl het grootste deel van het perceel zal
worden vergroend tot een inheemse bloemenweide met een zeer
hoge biodiversiteit, die via natuurlijke belevingspaden in openbare
verbinding zal staan met het huidige landschapspark van
Martenastate. De nieuwe locatie krijgt de naam Martena Zathe.
Op deze karakteristieke plek in Koarnjum zullen verleden, heden en
toekomst op verantwoorde wijze met elkaar worden verbonden.
Een bezoek aan Martenastate wordt vanwege de ontstane
verscheidenheid aan landschapstypes nu nog attractiever voor een
ieder uit de wijde omgeving.
Het bestuur van Stichting Martenastate, bij monde van voorzitterHenk Buith, toont zich uiterst dankbaar jegens het echtpaar Van
Riemsdijk. Deze historische plek met bewoning sedert de 15e eeuw
zal door hun toedoen een kwalitatieve impuls kunnen ondergaan.
Voor de financiering van enkele resterende onderdelen van het
plan, waaronder de volledige vergroening van het terrein, zal nog
een beroep worden gedaan op provinciale en landelijke vermogensfondsen, overheden en particulieren.
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Bloemenweide

Van graslanden naar bloemenweiden
De aan beide zijden van de ingang van het natuurkampeerterrein
liggende graslanden zullen een andere inrichting krijgen. Van de
standaarduitvoering, met louter gras zonder veel aanvullend
leven, naar bloemenrijke weiden met een hoge mate van biodiversiteit.
Zoals bekend staat de biodiversiteit onder druk. Schaalvergroting
in de landbouw, overbemesting, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar ook de uitbreiding van wegen en steden, zorgen ervoor dat onze leefomgeving steeds minder geschikt is voor planten, dieren en ook ... mensen. Wilde bloemen, bijen, vlinders en
vogels zullen naar verwachting hier op deze plekken weer in grote
getale kunnen terugkeren.
Bij fa. “Cruydt Hoeck wildebloemenzaden” uit Nijeberkoop is een
grote voorraad bloemenzaden gekocht, passend bij de bodemgesteldheid; de zaden zijn met zorg door onze vrijwilligers uitgestrooid. Het mengsel bevat maar liefst 20 (!) soorten, waaronder
duizendblad, margriet, weegbree, boterbloem, ratelaar, koekoeksbloem, gele morgenster en rode klaver. Een bloem- en kleurrijk
resultaat na enige tijd is dan voor mens én dier, zoals vlinders,
bijen en hommels, een waar eldorado. De bodem is daar waar nodig ook voor de ontvangst van deze zaden in gereedheid gebracht.

In beide bloemenweiden zal een pad worden gemaakt waarlangs
bezoekers dan met eigen ogen de schoonheid van de nieuwe inrichting kunnen aanschouwen. Hierdoor kan de wandeling over
een deel van De Wier achterwege blijven. We zien uit naar de
transformatie van de weilanden en zijn benieuwd naar de reacties.
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Nieuwe bomen

Bomen zijn van levensbelang
Bomen en bossen hebben een onschatbare waarde: ze bieden bescherming, voedsel en een woonplaats voor mensen, dieren en
planten. De bodem blijft beschermd tegen erosie en verbetert de
bodemvruchtbaarheid. Bomen zijn dus van onschatbare waarde
voor klimaat, mens en natuur.
Bomen planten is dus blijvend nodig. En niet alleen in stedelijke en
groene gebieden in ons land, maar overal ter wereld. Er zijn organisaties die voor dit nobele doel zijn opgericht, denk hierbij aan
Trees for all. Echter ook elke particuliere actie is in dit kader een
stap in de goede richting.
Zo hebben onlangs Marianne Borgman en Frans Woltring uit Leeuwarden de daad bij het woord gevoegd. Zij hebben enkele bomen
geschonken aan het landschapspark van Martenastate, waaronder
een rode treurbeuk, witte paardenkastanje, zomereik, paardenkastanje en een fladderiep.
Een prachtig gebaar dat navolging verdient.
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Omrop Fryslân: “Bûtenpleats”
De provincie Fryslân kent enkele mooie buitenplaatsen en landgoederen met prachtige parken. De nieuwe serie “Bûtenpleats”
van Omrop Fryslân vertelt het verhaal van deze Friese staten.
Vanuit het perspectief van eigenaren, deskundigen, vrijwilligers en
andere betrokkenen. In de filmische afleveringen wordt de kijker
meegenomen naar het verleden, heden en de toekomst van de
buitenplaatsen.
Bûtenpleats was al vanaf 26 oktober iedere maandag te zien vanaf
17.15 uur. De serie is gemaakt door Mrs. Moon Productions en telt
maar liefst acht afleveringen met de achtereenvolgende onderwerpen: het ontstaan, eigenaren, tuinen en parken, gebouwen, landschap en natuur, inkomsten, vrijwilligers en toekomst. Op een later moment kunnen via de website van Omrop Fryslân de uitzendingen nog eens worden bekeken. Stichting Martenastate en ook
Dekema State zijn enkele van de organisaties die met veel genoegen een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van deze serie.
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Park
Martenastate

Foto:
Sjoerd Hogerhuis
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Kaatsvereniging It Partoer
Banketletteractie voor onze
kaatsende jeugd!!

Net zoals vv DTD heeft de kaatsclub It Partoer ook sponsoracties
nodig om alle kosten te kunnen dekken. Dit jaar houden wij weer
een banketletteractie. Zijn er mensen die de kaatsclub een steuntje
in de rug willen geven in deze corona tijd?

Prijzen: 1 voor 4 euro en twee voor 6 euro! In één doos zitten
twaalf banketletters (over de prijs komen we wel uit) !
Bij interesse geef het maar aan via 06 839 893 07 of via
Facebook.
I.v.m. Corona gaat het betalen via een betaalverzoek en zal je bestelling thuis bezorgd worden.
Hopelijk kunnen we, mede door de sponsors, weer mooie kaatswedstrijden organiseren met een gezellige nazit!
Update: waarschijnlijk worden de letters volgende
week bezorgd.

37

Vituskerk Feinsum, Pakhûs SOLO
Ere Lievonen 29 november 16.00 uur
Ere Lievonen is een veelzijdige Fins-Nederlandse musicus die een
zeer grote staat van dienst heeft onder andere op het gebied van
hedendaagse klavecimbelmuziek. Het programma staat op de website en bevat o.a. composities van de bekende Nederlandse componist Louis Andriessen, van de huidige componist des vaderlands
Calliope Tsoupaki en de Hongaarse componist Ligeti. Dit laatste
stuk is zeer fascinerend en eist het uiterste van de musicus. Er zijn
maar weinig musici die dit aandurven/-kunnen.
Uiteraard is het doorgaan van het concert afhankelijk van de maatregelen die vanwege Covid-19 genomen worden.
De huidige maatregelen schrijven voor dat concerten t/m 18 november afgelast zijn.
We hopen van harte dat de prachtige muziek weer mag klinken,
niet alleen voor de musici en componisten maar vooral ook voor
jullie als liefhebbers.
De titel van het programma ‘Common Passions’ is, juist nu, veelbetekenend.
Hoeveel behoefte er aan muzikale inspiratie is bleek bij het vorige
concert van Esra Pehlivanli in oktober.
Het was helemaal uitverkocht en er was nog een wachtlijst van belangstellenden.
Reserveren kan via de ‘knop aanmelden’ in de agenda op onze
website: https://stinze-stiens.nl/agenda/
Je ontvangt de gebruikelijke automatisch gegenereerde bevestigingsmail.
Mocht het concert echter vanwege de omstandigheden toch niet
door kunnen gaan, dan zullen we een nieuwe datum vastleggen en
overleggen we met je of je de reservering wilt handhaven.
In dat verband is het praktisch om, tegen de gewoonte in en in tegenstelling tot wat in de normale bevestigingsmail staat, te wachten met betaling tot je een mail van ons ontvangt met een definitieve bevestiging en instructies voor je bezoek i.v.m. corona.
Diegenen die zich al opgegeven hebben en reeds betaald hebben,
kunnen, indien het concert niet doorgaat, het betaalde bedrag terugkrijgen als ze niet van de nieuwe datum willen of kunnen gebruik maken.
We kijken ernaar uit jullie weer te ontmoeten.

38

Wij zijn blij
met onze
adverteerders!
Kunnen zij ook blij
zijn met ons?
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Dekema State
Bollen planten op De Terp in Jelsum.
Zullen we volgend voorjaar kunnen genieten van allemaal mooie
stinzenplantjes, zoals de voorjaarshelmbloem en de bostulp?

Vele handen maken licht werk! 56 Leerlingen van basisschool
De Swirrel uit Britsum met hun leerkrachten hebben op vrijdag 6
november een deel van 13000 stinzenplanten bolletjes in de grond
gestopt. Een en ander was zorgvuldig voorbereid door de gemeente
Leeuwarden in samenwerking met de tuinbaas en vrijwilligers van
Dekema State, waarvan velen zich bij het gaten prikken de blaren
in de handen hebben gewerkt. De bolletjes zijn uitgekozen aansluitend bij het sortiment stinzenplanten dat in Jelsum en omgeving
voorkomt.
Jammer genoeg ging vanwege Corona de Natuurwerkdag van Landschapsbeheer Friesland niet door. De rest van het werk zal daarom
afgemaakt worden door vrijwilligers van Dekema State (de rest van
de bolletjes poten en afdekken met de grond, die net als de bolletjes aangeleverd werden door de gemeente Leeuwarden)
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De randen van de terp zijn vrijgehouden zodat daar eventueel eerder gemaaid kan worden. Ook is een pad uitgespaard, het vroegere
“Jufferspaadsje” dat liep vanaf de poort in de muur rond Dekema
State over De Terp richting de kerk.
Jaap Keizer, inwoner van Jelsum en vertegenwoordiger van Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum heeft als kenner van de dorpsgeschiedenis
de lijntjes hiervoor uitgezet.

Kalinder

Zon 22 november

Nicolaaskerk Koarnjum/ De Wier
Concert, 15:00 uur, zie pagina 12

Zon 29 november

St. Vituskerk Feinsum/ Pakhûs SOLO
Concert 16:00 uur, zie pagina 38
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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

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
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 na 7.30 uur op
4 en 18 december
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op
11 december en (let op) op zaterdag 19 december
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op 22 december
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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
Hieronder de kerkdiensten voor de maand december.
Opgave noodzakelijk. (scriba.bkj@hotmail.com of
tel.2572684) 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

5 dec.
09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum

12 dec.
09.30u

Ds. D. de Boer

De Hoekstien Britsum

19 dec.
09.30u

Ds. J. van Dijken

De Hoekstien Britsum

Informatie over de diensten rondom kerst en de jaarwisseling komen op een kerstkaart die medio december
huis aan huis verspreid wordt.
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Redaksje
40e jiergong nr. 410
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 ponghâlder:
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.
Anonime bydragen sille net pleatst wurde.
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezonden 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: 18-12-2020
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 07-12-2020
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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