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Fan de Redaksje
Koning Winter heeft er voor gezorgd dat de coronaperikelen
even wat minder aandacht kregen.
Sneeuw en ijs zorgden voor prachtige plaatjes en veel
sneeuw- en ijspret.
Ook fijn om te zien dat onze ijsbaan een belangrijke functie
heeft in onze dorpsgemeenschap.
In de vorige Flapút heeft de redactie een oproep gedaan om
gebruik te gaan maken van de digitale Flapút in plaats van
het boekje. Dit is belangrijk om de financiële positie van de
Flapút gezond te houden. Hoe minder boekjes, hoe lager de
drukkosten!
Tot nu toe zijn er 60 lezers overgestapt op de digitale versie.
Men is verbaasd over de kleurrijke digitale uitgave!
Wij hopen dat nog meer lezers zullen overgaan tot het lezen
van de digitale versie!
Het mailadres hiervoor is: doarpskranteflaput@hotmail.com.
Graag uw naam en adres vermelden.
De redactie wenst u weer veel leesplezier!

Foto: Nico Groenewegen

It kin krekt? It kin krekt net?
It kin net?
Bruno Groenewegen op het ijs bij
het Skierhús.
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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 of www.jelsumcornjum.nl

It geat oan:
De ijsbaan in Koarnjum is
open en er wordt goed gebruik van gemaakt.
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Bedrijvencentrum Koarnjum
Wat gebeurt daar toch allemaal?
Spelende kinderen, gave speeltoestellen, tekeningen op de ramen,
de meesten van ons kennen dat beeld nog wel. Basisschool Oan’t
Skipperspypke in bedrijf. Maar schooljaar 2015/2016 was het laatste jaar dat het gebouw als school gebruikt werd. De school werd
door de gemeente verkocht aan particulieren en het rechter gedeelte werd omgebouwd naar woonhuis. Maar bij het linker gedeelte
van de school bleef het stil. Geen bedrijvigheid op het oprukkende
onkruid na. Tot in de zomer van 2020 er weer licht in het gebouw
ging branden. En er allerlei mensen om het gebouw heen cirkelden.
Op 1 juli 2020 werden Jelle en ik de trotse eigenaar van het linker
gedeelte van Oan’t Skipperspypke. Maar om onze plannen met het
gebouw te realiseren moesten we aan de slag. Klussen, klussen en
nog eens klussen. En nu? Nu zijn we nog niet klaar met klussen
maar wel zover dat er weer gewerkt kan worden in de voormalige
school. Want wat is het nu geworden?

Oan’t Skipperspypke wordt Bedrijvencentrum Koarnjum.
In Bedrijvencentrum Koarnjum zijn 4 ruimtes gemaakt van ca. 15,
31, 35 en 56 m2. Een gezellige plek waar 4 bedrijven zich kunnen
huisvesten. Mijn bedrijf en Van der Werff Controlling zijn er al ingetrokken en de ruimtes van 31 en 35m2 zijn bijna klaar en komen
dan ook in de verhuur.
In 2021 gaan Jelle en ik gezellig door met klussen. Binnen moet er
nog wat gedaan worden, maar ook buiten gaan we nog weer verder. We zijn blij met ons stekkie. Ik vind het een heerlijke werkplek. We zijn blij met huurder Andries Van der Werff en we hopen
dat er nog één of twee bedrijven bij komen die dit net zo’n mooie
werkplek vinden als wij.
Groetenis
Wia van der
Meer
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen
Ook luxe vleespakketten
Aldlânsdyk 20, Jelsum
06-44852207
Webshop: www.biomelktap.nl
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De Flapútloper
Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie
Michiel (36), Lisette (30) & Wander (6mnd.)
Hoe lang woon je al in Jelsum
We zijn in het voorjaar van 2018 Op ’e Terp komen wonen.

Wat doe je in je dagelijkse leven
Michiel is zelfstandig ondernemer en
maakt illustraties en animaties voor bedrijven en organisaties. Daarnaast runt
hij een co-working plek in de binnenstad.
Hier kunnen creatieve zzp’ers een bureau
huren.
Lisette is barista en bedrijfsleider bij
Bagels & Beans.
Van welke muziek houd je
Michiel: Voornamelijk indie. Lisette heeft een brede muzieksmaak.
Gezamelijke favorieten: The Lumineers, Lianne La Havas, Leon Bridges en Michael Kiwanuka.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet
We wandelen graag. In de zomer vinden we het lekker om op
de racefiets langs de Dokkumer Ee en door Friese dorpjes te
fietsen. Michiel doet graag aan zaalvoetbal met z’n vrienden
en zou vaker z’n hardloopschoenen aan willen trekken.
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit
Michiel: Kamperen
Lisette: Samen met mijn broertje heb ik een oude Fiat 500.
Daar ga ik graag mee touren. Ook ben ik ben graag in onze
mini-moestuin bezig.
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar
Het beste moment van de week is zaterdagochtend. Heerlijk
om het weekend rustig op te starten met een goede kop koffie, croissantjes en de krant. Het liefst buiten, dus ergens in
het voorjaar of de zomer.
7

Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste
doen
Hoewel we met veel plezier Op ’e Terp wonen, dromen we
van een iets groter huis met iets meer tuin en misschien
zelfs aan het water.
Een huis waar plek is voor een grote moestuin, een kip en
een geit. Misschien in het Jelsumer Aldlân? Of ergens in het
buitenland mag ook.
Als er dan nog wat van de loterijprijs
over is zouden we ook graag met een
camper een aantal maanden op vakantie
gaan.
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook,
wat voor feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid
waarvan
Door de huidige situatie zouden we, als het weer zou kunnen
en mogen, elke gelegenheid voor een feestje aan willen grijpen.
Maar misschien een klein festival, met leuke bandjes en lekker eten in Jelsum? Sowieso vinden we het erg gezellig om
met vrienden buiten aan lange tafels lekker te eten.
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Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen
zijn, wie zou je dan kiezen
Lisette: Ik zou wel Pippi Langkous willen zijn.

Pippi Langkous

Wat is je favoriete gerecht

Onze favoriete keuken is de Italiaanse
keuken. Simpele gerechten met verse
ingrediënten en een goed glas wijn.
Maar we eten ook graag een Thaise of
Indiase curry.
Als je een half uur vrije tijd hebt,
hoe besteed je die dan
Als het weer het toelaat het liefst in de tuin. We vinden het
ook leuk om op pad te gaan en een koffie te doen op een terras.
Wat zou je graag nog weleens over willen doen
Lisette heeft een aantal maanden in Italië gewoond. Daar heb
ik heel veel mooie herinneringen aan. Dat zou ik nog wel
eens over willen doen maar dan met Michiel & Wander.
Ook zouden we onze middelbareschooltijd nog wel eens over
willen doen. Nieuwe dingen leren, ieder uur een ander vak.
Een zorgeloze tijd in de schoolbanken, al dacht je daar destijds anders over.
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Topkoe honderdtonner
In het agrarische landschap rond onze dorpen is de melkveehouderij belangrijk.
De redactie kwam ter ore dat er een koe met 100.000 kg
melkproductie was op het bedrijf van Mts. Brunner in
Koarnjum. Daar werden wij nieuwsgierig naar. Hier volgt het
verhaal van de boer.

Yn desimber hie mts. Brunner in hûndert tonner, in ko dy't
mear as 100.000 kilo molke produseare hat. It giet om Kleintje 8652, in ko út in famylje dy't al generaasjes lang op it bedriuw is. Wy jouwe se de namme fan de famylje mei as
folchnûmer it sifer dat op it earmerk stiet, dat wurket wol
maklik, ik wit wol út hokker laach de ko komt en as it
folchnûmer der op stiet, kin ik de namme maklik leare.
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Kleintje 8652 is 12 jier, in hiele anonyme ko yn'e keppel, se
hat wol ris in ûngemakje hân, in bewâlde oer, wêr't de molke
net út woe mar mei wat ekstra oandacht en geduld is se dêr
oerhinne kommen. Se fâlt no pas op om't se de 100.000 kg
helle hat. Dat is foar ús altiten in mylpeal. Kleintje is de 11ste ko op ús bedriuw dy't dizze prestaasje levere hat. Wy ha
ek noch in pear kij hân dy't op 98/99 ton stykjen bleaun binne, ekonomysk foar ús gjin inkeld ferskil mar se ha de 100
ton net helle, gjin oarkondes, gjin fermelding yn de statistieken.
Se hat no goed 7600 kg fet en aaiwyt produseare, de folgjende mylpeal is 10.000 kg fet en aaiwyt, in rekkensom leart dat
se dêrfoar mear as 130.000 kilo molke produsearje moat.
Kleintje is sa geef as kryt en giet moai troch mar as ik realistysk bin, tink ik dat 10.000 kg fet en aaiwyt in hiele toer
wurd. As in ko âlder wurdt, sakket de produksje faaks en dan
is 30000 kilo molke derby in hiel soad. Der rint ien dochter
fan har op ús bedriuw, in selde soart ko as har mem.
Wy ha gjin spesjale bân mei ús kij, se binne ús allegeare like
leaf, pas as der wat oan mankeart krije se ekstra oandacht.
Rudolf Brunner
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€ 23,50
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Rabobank
Nieuw: Rabobank Adviespunt in bibliotheek St.Annaparochie
Eerder vroegen wij onze klanten mee te denken over een geschikte locatie in St.-Annaparochie waar Rabobank adviesgesprekken kan voeren. Op deze oproep kwamen ontzettend
veel reacties. Als meest geschikte locatie is de bibliotheek
gekozen. ‘Wij zijn hier ontzettend blij mee’, laat directievoorzitter Jelmer Algra weten. ‘Niet alleen omdat we onze aanwezigheid in de regio hiermee waarborgen. Ook omdat de bibliotheek zich net als Rabobank inzet voor een sterkere leefomgeving’. Het adviespunt wordt gebruikt voor gesprekken over
hypotheken, financieringen en vermogensplanning.
Vanwege corona zijn afspraken in de bibliotheek op dit moment nog niet mogelijk. Zodra de richtlijnen het toelaten,
dan is elke dinsdag en donderdag van 13.30 tot 18.00 uur
een Rabobankadviseur beschikbaar voor afspraken.
Met vriendelijke groet,
Marije Reinsma
Adviseur Marketing & Communicatie

Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.
Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland
Telefoon +31 88 7267357
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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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De sneeuwvegers
The Snow Patrol
from Nova Zembla ....
Pieter, Dick, Bob @
Geert
maandag 8 februari
2021

Foto’s: Bob de Boer

Snoeien van de bomen
in Martenastate

Boerderij Martena Zathe,
Nadat de bijgebouwen
gesloopt zijn.
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www.vellingaoptiek.nl
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út 'e âlde doaze
In dit jubileumjaar halen we iedere maand iets uit de oude doos
Nei’t men seit....
Wist u dat...
Nr. 252:
*Is Hanneke Engbrenghof fan fan lange Baas B.

Nr.254:
*Wit Sinterklaas alles:
*Hat hij ek heard dat Hendrik de Jong net sokke moaie feskes
song.
*Moat Idske derom by Sinterklaas op it matsje komme.
Nr.270:
*Is it op en ôfbouwen fan de taap yn ‘e tinte noch nea sa bêst
ferûn no’t Dick Rijpstra de nije technysk man fan De Bining wurden
is.
*Binne dit wol syn eigen wurden...
Nr.280:
*Hâlde Aukje Y en Idske de J in praat maraton. Start wie by de
fuotbalkantine, de finish de oare deis op é Skierhústerwei.
*Hja hienen de ein yn ‘e bek.
Nr.285:
*Is Gryteloek har hinnefiletresept wat sneu kwytrekke.
*Ja, dat giet sa as jo it op ‘e efterkant fan jo eigen FNPnijjierskaart skriuwe.
*En dan yn ‘e haast om te besoargjen sa’n kaart troch de noch út
te súteljen kaarten hinne grieme.
Nr.308:
*Binne Tjitze syn brûkte pealtsjes goud wurdich
*Loerden de trije brourren Rijpstra hjir al wiken op
*Hat Hans se brûkt as steun foar de bekisting
*Brûkt Dick se dernei as steun bij skoanmem yn ‘e tún
*Sil Bob noch efkes wachtsje moatte foardat er se brûke kin as
branje
*Priuwt bij dizze mannen alles “swiet’’ wat fergees is

Mar och men seit safolle...
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JSF/F35

Domper voor Defensie: JSF maakt veel meer herrie dan
verwacht, wat gevolgen kan hebben voor het aantal
vluchten
De F-35, ook wel bekend als de 'Joint Strike Fighter',
maakt veel meer herrie dan was voorspeld. Dat is niet
alleen een tegenvaller voor omwonenden van de vliegbasis, maar ook voor eigenaar Defensie.
"Je weet als je hier woont dat hier lawaai is. En we zijn ook
niet tegen de vliegbasis. Maar er komt wel een hoop extra
herrie bij, en daar zijn we wel verontrust over. Nu zijn er nog
een paar F-35's, straks is het een heel squadron." Al bijna 25
jaar woont Albert Sinnema op zo'n 700 meter van de vliegbasis Leeuwarden. In het huis ernaast is hij geboren, daar
woont nu zijn broer. Tot ruim een jaar geleden doorkruisten
hier alleen F-16's het luchtruim. Die maken ook herrie, maar
beduidend minder, en heel anders.

Bezorgd over schoolkinderen
Sinnema: "Het geluid van dit toestel is veel zwaarder. En als
ze landen, hebben ze een heel irritante pieptoon. Dat komt
doordat ze op automatische piloot vliegen, is mij verteld. Dat
geeft meer lawaai, omdat ze steeds gas bijgeven. Door de
turbulentie zie je de bomen ook bewegen."
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De buurt maakt zich ook zorgen over de fietsers op het fietspad. "Er fietsen hier heel veel schoolkinderen. Tijdens piekmomenten, als ze het gas opentrekken, schrikken mensen op
het fietspad zich het apezuur en het is ook niet gezond voor
het gehoor."
Jarenlang is er over gesteggeld: de aanschaf van een opvolger van de F-16. De keuze valt uiteindelijk op de 'Joint Strike
Fighter', of de F-35 Lightning II, zoals het toestel eigenlijk
heet. Het is een miljardeninvestering voor Defensie. In totaal
heeft Nederland 46 gevechtstoestellen besteld, waarvan er 8
permanent op een vliegbasis in Arizona in de Verenigde Staten staan. De overige 38 worden, behalve op de vliegbasis in
Friesland, ook in het Brabantse Volkel gestationeerd. Daarnaast wil Defensie ook vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen.
In oktober 2019 landt de eerste F-35 in Leeuwarden. Het is
niet de eerste kennismaking voor de omwonenden met het
vliegtuig. In 2016 vliegt het toestel al een testvlucht. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) wordt ingeschakeld om geluidsmetingen te doen. Conclusie: het valt
wel mee met de herrie. Het geluid van de F-35 is bij de start
gemiddeld 3 decibel luider, bij de landing 7 decibel. Omwonenden vinden dat het meevalt: ze ervaren het geluid wel als
harder, maar niet per se veel hinderlijker dan de F-16.
Piek in aantal klachten
Maar hoe anders is dat nu. Het afgelopen jaar piekte het
aantal klachten uit de omgeving als nooit tevoren. Een speciale geluidscommissie, die onderzoek doet naar de overlast
van het toestel, constateerde onlangs dat de F-35 niet 3 decibel, maar gemiddeld 10 decibel meer herrie produceert dan
de F-16.
"Het afgelopen jaar was het eerste volle jaar dat de F16 én
de F35 vliegen", zegt Geert Verf van Dorpsbelang Marsum,
een dorpje aan de zuidkant van de vliegbasis. Hij zit namens
de omwonenden in de geluidscommissie. "Nu blijkt dat het
veel meer is dan de 3 decibel van die testvlucht. Wij hechten
veel meer waarde aan de cijfers van heel 2020 dan die van
één meting die eerder gedaan is. Dit is de werkelijkheid hè?"
Volgens Verf is het verschil van gemiddeld 10 decibel
'gigantisch'. "Elke 3 decibel is al een verdubbeling."
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Permanent geluidsmeetnet
Een belangrijke overwinning voor de omwonenden was de
komst van een permanent geluidsmeetnet rond de vliegbasis.
Op kleine en grotere afstand van de basis staan vijftien geluidsmeters, die het geluid van de toestellen continu meten.
Daarmee is het mogelijk om te controleren of de vliegbasis
binnen de geluidsnormen blijft.

Die normen worden elk jaar, onder andere aan de hand van
het
aantal starts en landingen én de hoeveelheid geluid die
een vliegtuig produceert, berekend. De vliegbasis mag die
zogeheten 'geluidscontouren' niet overschrijden, en Defensie beloofde de omwonenden zich daar ook aan te gaan
houden.
'Metingen liegen niet'
Maar kunnen ze die belofte ook waarmaken? Op verzoek van
EenVandaag buigt geluidsdeskundige Rein Muchall zich over
alle geluidsmetingen van het afgelopen jaar. Conclusie: bij de
start maakt de F-35 gemiddeld ruim 5 decibel meer lawaai
dan de F-16, bij de landing maar liefst een kleine 12 decibel.
"Het is veel meer dan ik had verwacht, zeker bij de landingen. Dit is een ernstig signaal. Die metingen liegen niet."
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Muchall, expert in vliegtuiggeluid, berekent dat de start van
de F-35 in de geluidscontouren meetelt voor drie F-16's.
"En bij de landing staat de JSF zelfs gelijk aan vijftien F16's."
Tegenvaller
Dat is niet alleen een tegenvaller voor de omwonenden. Muchall voorziet ook een groot probleem voor Defensie zelf. "Als
je alleen met de F-35 vliegt in plaats van de F-16, dan betekent dat je veel minder vluchten kan maken. Stel dat je in
2019 1.000 vluchten met de F-16 zouden zijn gemaakt, dan
mag je maar 380 vluchten met de F-35 maken."
Muchall vermoedt dat Defensie 'helemaal niet blij' zal zijn
met de meetresultaten. "En ze zullen dat ook niet accepteren." Muchall denkt dat Defensie tijd zal willen kopen. Er
zal, vermoedt hij, een commissie komen die zich over het
probleem gaat buigen, en met voorstellen zal komen. Het
doet hem denken aan het getouwtrek rond de geluidsnormen bij Schiphol die in de jaren 90 begonnen te knellen.
Na jaren van discussie werden ze uiteindelijk toch aangepast.
Vliegbasis: te vroeg voor conclusies
Defensie erkent in een reactie dat de F-35 meer lawaai
maakt dan de F-16, en dat dit kan betekenen dat er minder
kan worden gevlogen. Maar voor definitieve conclusies vindt
commandant Henk Doorten het nog te vroeg. "Wij vliegen nu
net zo als met de F-16, omdat we eerst ervaring moeten opdoen met het toestel. Straks als er meer vluchten gevlogen
zijn en we meer ervaring hebben opgedaan, dan kunnen we
misschien kijken hoe we dat eventueel kunnen aanpassen."
Het verminderen van avond- en nachtvluchten, die bij de berekening van de geluidsnormen veel zwaarder meetellen dan
vluchten overdag, zou volgens Doorten de overlast kunnen
verminderen. "En van de dorpen hebben we ook wel eens de
suggestie gehad met vol motorvermogen te starten, omdat
het toestel dan eerder van de grond komt en eerder hoog in
de lucht is. Maar dat betekent gelijk dat er op een andere
plek weer meer geluid ontstaat."
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De JSF op vliegbasis Leeuwarden

Keiharde toezegging
Ook geluidsdeskundige Muchall ziet mogelijkheden om de
hoeveelheid herrie omlaag te krijgen, zoals het aanpassen
van routes en de manier van landen. Maar hij denkt niet dat
daarmee het hele probleem kan worden opgelost. Hij vermoedt dat het aanpassen van de geluidsnormen uiteindelijk
'onontkoombaar' is.
Als het zover komt zullen de omwonenden daar niet zonder
slag of staat mee akkoord gaan, zegt Gerard Veldman, die de
bewoners aan de noordkant van de basis vertegenwoordigt.
"We hebben de keiharde toezegging van Defensie dat dit niet
gebeurt, en daar houden we ze ook aan. Dus de enige oplossing lijkt mij dat er minder vluchten met de F-35 uitgevoerd
gaan worden. En dat zal dan mogelijk ten koste gaan van het
oefenprogramma van de Luchtmacht. Maar de geluidscontour
is wat ons betreft heilig."

Informatie van programma Eenvandaag
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De Auditcommissie van het geluidsmeetnet
In 2019 is het geluidsmeetnet rondom vliegbasis Leeuwarden in
gebruik genomen.
Vanaf dat moment is een auditcommissie ingesteld die een onafhankelijk toezicht houdt op het functioneren van alle facetten van
het geluidsmeetnet en hierover richting de COVM rapporteert. De
auditcommissie signaleert onvolkomenheden en verbeterpunten en
voorziet de COVM gevraagd en ongevraagd van advies.
Deze commissie bestaat uit omwonenden van de vliegbasis en namens onze dorpen zijn hierin Foekje Kalsbeek uit Koarnjum en Albert Sinnema uit Jelsum vertegenwoordigd.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de gevolgen van (veel) geluid laat de commissie zich adviseren door deskundigen.
Zo is op initiatief van Foekje Kalsbeek door de heer Hoekman van
het Audiologsch Centrum een uiteenzetting gegeven over gehoorschade en gezondheidseffecten als gevolg van (hard) geluid.
Het blijkt dat effecten van geluid zoals gehoorschade sterk persoonsgebonden zijn.
Ook is de hersteltijd van belang omdat langdurig bloot staan aan
lawaai eerder schade veroorzaakt dan wanneer dit kortdurend is.
Kinderen zullen lawaai eerder als storend ervaren dan ouderen omdat het kindergehoor in het algemeen nog geen beschadigingen
kent terwijl bij ouderen veelal een vorm van beschadiging aanwezig is.
Daarnaast is de auticommissie voortdurend in gesprek met Casper,
het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg, het onderhoud
en de gegevens van het meetnet.
Het streven is om de informatie die zij verstrekken zo volledig mogelijk aangeleverd wordt maar tegelijkertijd ook hanteerbaar is.
“Wat is belangrijk (vlieglawaai) en wat is minder interessant
(omgevingslawaai)”
Een voorbeeld van onvolledige informatie is als meerdere vliegtuigen tegelijkertijd overvliegen wordt dat als één geluidsevent
geregistreerd terwijl het vier moeten zijn.
Zo is er een aantal situaties/gegevens die nog verfijnd moeten
worden en waar de auditcommissie op toe ziet.
Suggesties en/of vragen met betrekking tot het geluidsmeetnet
zijn welkom en daarvoor kunt u terecht bij de bovengenoemde
personen. Zij staan open voor uw reacties waarbij wel vermeld
moet worden dat de auditcommissie geen “klachtenloket” is.
Voor klachten kunt u terecht op de site:
https://lwr.flighttracking.casper.aero/
Gerard Veldman
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ALDE FOTO’S
Samar in pear foto’s fan de
Koarnjumer en de
Jelsumer tjerken.

Earst in foto fan de noardkant
De foto rjochts is de alde tsjerke dy’t yn 1873 ôfbrutsen is
Hy hie krekt as Jelum doe in sealtek toer. De ljedder lei der al foar,
it soe wûrde.
De âdlansdyk wie yn dy tiid in modderreed en is mei it pûn fan de
tsjerke ferhurde.
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Foto fan 1910

De foto út 1957

Foto út 2010
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Uit de maandmail van Dekema State
Home made: De zoete aardappel
(Bron: o.a. wikipedia) In de moestuin

van Dekema State kunnen soms bijzondere exemplaren van de natuur tevoorschijn komen zoals deze zoete
aardappel. De zoete aardappel of bataat is een plant uit de windefamilie en
staat op de zevende plaats op de lijst
van belangrijkste voedselgewassen in
de wereld, en op de vijfde plaats in
ontwikkelingslanden, na rijst, tarwe,
maïs en cassave. De zoete aardappel
bevat in tegenstelling tot de aardappel
(die zetmeel bevat) inuline, dat langzamer verteert dan zetmeel en is daarom
beter voor diabetespatiënten. Voorts
bevat de plant veel andere gunstige
bestanddelen, maar ook een vorm van
suiker(raffinose). Er bestaan roze en
witte varianten van de zoete aardappel. De roze variant bevat meer β-caroteen dan de witte variant.
Soep van zoete aardappels met wortel en paprika
Bron: allerhande/ Voorgerecht, 6 personen
Voorbereiding: 10 minuten, Bereiding: 35 minuten
Ingrediënten (plus soeppan en staafmixer) peper naar smaak
1 zoete aardappel, 3 wortels, 2 rode paprika's, 2 rode uien,
3 teentjes knoflook, 3 takjes peterselie, 2 bouillonblokjes, 2 el olie,
1 liter water.
Bereiden Schil de aardappel en wortels en snij deze in stukjes. Halveer de paprika's, verwijder steel en zaadjes en snij ze in kleine
stukjes. Pel en snipper uien en knoflook. Verhit 2 el olie in een
soeppan en fruit ui en knoflook 3 minuten op lage temperatuur.
Voeg de stukjes zoete aardappel, wortel en paprika toe en bak 5
minuten mee. Schep het mengsel af en toe om. Voeg het water en
de bouillonblokjes toe, breng aan de kook en laat de soep afgedekt
20-25 minuten zachtjes koken. Hak de peterselie fijn. Pureer de
soep met de staafmixer, proef en breng de soep op smaak met peper.
Schenk de soep in koppen
en laat met een eetlepel
de resterende olijfolie in
druppels op de soep lopen. Garneer de soep met
de fijngehakte peterselie.
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u

29

30

Dekema State
Uitstel Help Pake en Beppe de Vakantie door
Gezien de huidige maatregelen heeft de museumfederatie
besloten het programma help Pake en Beppe de vakantie
door in de voorjaarsvakantie uitgesteld. We hopen in de meivakantie hier op terug te
kunnen komen. Ook het programma wat Dekema State had
bedacht komt daarmee voor februari te vervallen.
Voorbereiding Covid-Proof beleefwandelingen
We zijn bezig met het ontwikkelen van een paar beleefwandelingen die Covid-proof zijn. We zijn blij dat we hier financiële steun bij
hebben gekregen van een nieuw fonds van het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de SKBL. Ook het aanklikfonds van de provincie voor het ontwikkelen van toeristische producten heeft
al een bijdrage toegezegd.
Gesloten, maar welkom in de tuin
De tijd van stinzenplanten is weer aangebroken. Zo lang
we gesloten zijn voor publiek is de tuin vrij toegankelijk als
de hekken open staan. Van dinsdag t/m vrijdag is dat tussen
9 en 17 uur, in de weekenden ‘s middags. Is het hek bij P1
dicht dan kan je even om de muur lopen en kijken of het hek
aan de oprijlaan wel open staat.
Vanaf 20 februari kan je
op de stinzenfloramonitor.nl weer kijken welke voorjaarsbloeiers bloeien.
Dit jaar doen behalve Martenastate en Dekema State
en andere Friese groeiplaatsen ook tuinen in Groningen
en Duitsland mee met de
monitor.
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Er staat een prachtig artikel in de Fryslân historisch tijdschrift, in nr 1 van januari/ februari 2021.
van Yme Kuiper over Lucia, de weduwe van Dekema. Uit
een particuliere collectie is een mooi schilderij boven water
gekomen van deze Lucia ter gelegenheid van haar aanstaande tweede huwelijk. Wij hebben geen toestemming een foto
hiervan te plaatsen, dus wie het wil zien zou kunnen overwegen dit nummer te verwerven. Op de achtergrond van dat
schilderij uit 1661 staat Dekema State afgebeeld en
komt daar aardig overeen
met afbeelding van Stellingwerff, die de State in
1722 blijkbaar redelijk realiteitsgetrouw afbeeldde.
Leden van de Vereniging
Vrienden en Vriendinnen
van Dekema State krijgen
een verkorte versie van dit
artikel in de eerstvolgende
nieuwsbrief.

Maandmail Dekema State
Sinds november 2020 verschijnt er een maandmail van Dekema State, met laatste nieuwtjes, wat tuinberichten, interessante weetjes en een recept.
Ben je geïnteresseerd in deze berichten?
Je kunt je aanmelden via https://www.dekemastate.nl/
aanmelden-maandmails/, of stuur een mailtje naar info@dekemastate.nl
Er zit enige overlap in deze maandmail en het bericht in de
flapút, maar de maandmails zijn uitgebreider en verluchtigd
met meer foto’s.
U kunt daar ook de oude maandmails bekijken.
We hopen vanaf april weer gasten te mogen ontvangen, en anders tot ziens in de tuin!
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Feestvereniging De Twa Doarpen
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Wij zijn blij
met onze
adverteerders!
Kunnen zij ook blij
zijn met ons?
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Wichtige tillefoannûmers
Alarmnummer hulpdiensten: 112
Huisartsen

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

058-257 1969
058-257 1254
058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112
Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112
Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens:
058-257 2131

Dorpenteam Noord

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 voor de maand maart 2021
Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op
12 en 26 maart
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op
5 en 19 maart
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 16 maart
Textiel in zakken: op maandag na 8.00 uur op 15 maart
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Ferskiningsdata 2021
`

Nû.
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Moanne
Febrewaris
Maart
April
Maaie
Juny
July/Aug.
Septimber
Oktober
Novimber
Desimber
Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-01-21
08-02-21
15-03-21
12-04-21
17-05-21
14-06-21
16-08-21
13-09-21
11-10-21
08-11-21
06-12-21

22-01-21
19-02-21
26-03-21
23-04-21
28-05-21
25-06-21
27-08-21
24-09-21
22-10-21
19-11-21
17-12-21

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 maart.
Het kan zijn dat er wijzigingen zijn.
Op de website is de meest recente informatie te vinden:
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
In de lockdown periode zijn de diensten alleen online toegankelijk. Ze zijn met beeld en geluid via de website van de
prot.gemeente te volgen.
Op de website is een link te vinden naar de uitzendingen.
(Kerkdiensten → Kerkdienst gemist)
Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysûnderheden

7 maart
09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum.

10 maart
19.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum.
Biddag.

14 maart
09.30u

Ds. G. Wessels

De Hoekstien Britsum.

21 maart
09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum.

28 maart
09.30u

Ds. M. Hulzebos,
Palmzondag

De Hoekstien Britsum.
In samenwerking met de
school.
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Redaksje
41e jiergong nr. 413

oplage 600 eksimplaren
(incl. emailadressen)

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum

tel.: 0640996841
tel.: 0612743436
tel.: 0628787176

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâlder:
Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl
tel.: 2572600
Drukker: CSL Digitaal Leeuwarden
Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne
stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00
fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum.
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: 26-03-2021
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 15-03-2021
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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