De Flapút

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum
Gersmoanne

April 2021

Wij zijn blij
met onze
adverteerders!
Kunnen zij ook blij zijn met ons?

WOUDSTRA
BORGERS - IRENES
BILDTSTAR
Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670
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Fan de Redaksje
Wat zijn we blij dat onze dorpsgenoten betrokken zijn bij De
Flapút. Jullie hebben gelukkig in grote getale gereageerd om onze
Flapút gezond te houden en De Flapút digitaal te gaan lezen. Dit
gaat aanmerkelijk schelen in de kosten en kunnen we De Flapút 11
x per jaar blijven leveren. De digitale versie is prachtig in kleur. We
plaatsen vaak foto’s en die zijn in kleur uiteraard mooier. Ondanks
de corona waardoor we geen nieuws van verenigingen hebben, is

het ons toch gelukt om er een gevarieerde Flapút van te maken.
Als er mensen zijn die de Flapútloper eens in willen vullen, geef dit
dan aan ons door en sturen we de vragen naar je toe. Er zullen
vast mensen zijn met hobby’s enz die dat met ons willen delen.

Voor nu veel lees plezier!

Er begint weer een nieuwe cyclus van ploegen, zaaien en oogsten
Foto Ben van der Meer
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Doarpsbelang
Heeft u vragen of ideeën?
Mail ons!
Het bestuur
Doarpsbelang Jelsum Koarnjum:
Roel Hooijenga
voorzitter
Janna Prosé
secretaris
Germ de Jong
penningmeester
Sandra van der Meer
algemeen lid
Jaap Keizer
algemeen lid
Carla van der Veen
kandidaat bestuurslid
Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl
Website: www.jelsumkoarnjum.nl of jelsumcornjum.nl

Herinnering
De bijdrage ( lidmaatschap) voor 2021 van de Vereniging
Doarpsbelangen Jelsum / Koarnjum hebben wij nog niet van iedereen, die lid is, mogen ontvangen.
Mogelijk is dit aan uw aandacht ontsnapt. Wij vragen u dan ook
€ 3,50 alsnog over te maken op bankrekening
NL82ABNA0450922014 t.n.v. Dorpsbelangen Jelsum / Koarnjum.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet namens Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum

Germ de Jong / Penningmeester
Tel. 2572968
Email: germdejong3@gmail.com
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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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€ 23,50
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************************

In verband met verhuizing
garage/zolder opruiming
Kinderfietsjes, skelter, driewieler, stepjes,hobbelpaard,
2 persoonsschommel, kinderbureau en stoel,
kinderbedje en matras,
Kleine meubels – tafels, aupingbed 120/220
Oude naaimachine, kolenkit, stoven
Heel veel dingen gratis mee te nemen!
Zaterdag 3 april vanaf 10 uur
Hilda Koopmans, Hoatse de Jongstrj. 4, Jelsum
Tel. 058 2571190
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen
Ook luxe vleespakketten
Aldlânsdyk 20, Jelsum
06-44852207
Webshop: www.biomelktap.nl

8

Bedrijven in coronatijd

Ondanks de corona zijn er toch bedrijven die het aandurven om te
verhuizen of te starten.
In Koarnjum zijn deze bedrijven gevestigd aan de Skeltedyk.
Bij beide terreinen zijn nog ruimtes te huur:
Bedrijvencentrum Koarnjum 06-19610619 en
Skeltepark 058-2573135.
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Nieuwtje
Foto Jaap Keizer

Het 'Jufferspaedtsje' weer zichtbaar tussen de 10.000 bollen!
Het lijkpad van Dekemastate naar de kerk.
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In Memoriam

Karin Grijpstra 23-02-2020/ 23-02-2021

Er wonen mensen in de hemel,
Die je soms graag zou willen zien.
Al is het maar voor heel even,
Al kon het maar een minuutje of tien.
Nog één keer een berichtje sturen,
Nog één keer een laatste zoen.
Soms is het gemis zo overweldigend
En is het verdriet haast niet te doen.
Toch zijn deze mensen altijd bij je,
al is de afstand naar de hemel nog zo groot.
In je hart kun je altijd samen zijn ...
Want liefde stopt niet bij de dood!
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Foto’s Bob de Boer

Wylstrjitte 2
9051 AX Stiens
Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl
www.middelsee-assurantiën.nl
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De Swirrel
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www.vellingaoptiek.nl
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Zorgen over herziening Luchtruim
In december 2017 is door de Staatssectretaris van Defensie en de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat een Plan van Aanpak
Luchtruimherziening aangeboden aan de Tweede Kamer.
Dit plan omvat een bredere spreiding van civiel en militair vliegverkeer boven Nederland.
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie willen
het zuidelijk militair oefenterrein sluiten en de F35’s van Volkel en
De Peel (en mogelijk België) in de toekomst boven het noorden
laten oefenen. Friesland ligt er middenin. Ook zal het noordelijk
oefenterrein waarschijnlijk gecombineerd worden met dat van
Duitsland. De bewoners vrezen voor toename jachtvliegtuigen van
Duitsland.
Als omwonenden van vliegbasis Leeuwarden zijn wij bang dat dit
zal leiden tot een toename van geluidshinder en uitstoot fijnstof
want vanaf de vliegbasis oefenen al veel jachtvliegtuigen boven
ons woongebied.
Toename daarvan is onacceptabel. De herziening van het Luchtruim richt zich op het gebied boven 2 km hoogte, maar ook dat
leidt tot ca 85 dB(A) aan geluid. En de bewoners vrezen een aanzuigende werking op vliegbasis Leeuwarden.
Overvluchten zonder de bedoeling om te landen worden niet meegeteld in de geluidscontouren van de vliegbasis. Dat geluid (en uitstoot) komt daar dus nog bovenop.
Een zorgelijke ontwikkeling en daarom hebben zestien dorpen
(waaronder dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum) en wijken rondom
vliegbasis Leeuwarden een uiterst kritische zienswijze ingediend
over de voorgenomen Luchtruimherziening.
Ook de Provincies Fryslân, Groningen en Drenthe, de gemeenten
Waadhoeke en Leeuwarden en andere maatschappelijke organisaties (zoals Waddenvereniging) hebben een zeer kritische zienswijze
ingediend.
De dorpen zijn bang dat het voorstel onveranderd doorgaat omdat
er niet gekeken is naar een alternatief.
Deze angst kwam ook sterk naar voren in het televisieprogramma
“De Hofbar” op 9 maart waarin dorpsgenoten van de Tsjessingawei
hun zorgen en verontrusting over de leefbaarheid in onze dorpen
duidelijk kenbaar gemaakt hebben.
De volledige tekst van de ingediende zienswijze is te vinden op de
site jelsum-koarnjum.nl onder de titel “Massaal verzet uit dorpen
en wijken tegen vergroting militair luchtruim boven Friesland”.

Gerard Veldman
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Het Geheim van de Drie Dukatons
Veel Leeuwarders, Jelsumers en Koarnjumers hebben wel eens
een wandeling langs het Jelsumer binnenpad gemaakt.
Bij het HCL kwam ik dit verhaal tegen, een krantenartikel uit Het
Kleine Krantje van Leeuwarden 21 april 1965.
Veel Leeuwarders hebben wel eens een wandeling langs het
Jelsumerbinnenpad gemaakt en velen zullen weten dat er aan het
Jelsumerbinnenpad een klein boerderijtje staat, dat aan geduid
wordt met de naam “De Drie Dukatons”.
Maar wie weet waar die naam vandaan komt en wat het boerderijtje ermee te maken heeft?
Mag men de legende geloven, dan is het zo gegaan:
eens – het moet heel. heel
lang geleden zijn-woonde
aan het -nu voor een groot
deel verdwenenJelsumerbinnenpad een boer
van middelbare leeftijd met
zijn vrouw en dochter.
Het waren oppassende en
gelovige mensen. De twintigjarige dochter had al vrij
lang verkering met een boerenzoon uit de buurt.
De jongelui waren het eens
geworden en zoals nu verloofden ze zich. Maar het
waren geen ringen die uitgewisseld werden: met het
door het meisje aannemen
van de knottendoek, die drie
gouden dukaten of kort gezegd ducatons bevatte, werd
de verloving beklonken. Dat
de jonge vrouw het met de
trouw niet zo nauw nam zou
kort daarna blijken.
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Het was op een stormachtige avond in de herfst, terwijl zij alleen
thuis was, dat er op de deur werd geklopt en een jongeman om
onderdak vroeg.
Hij was een knappe jongeling en het meisje raakte helemaal in de
bekoring van de knaap. Het was wat men noemt liefde op het eerste gezicht en voor de avond in de nacht was overgegaan zwoor
het minnende paar elkaar liefde en trouw. Hij schonk haar een
zware gouden ring en zij gaf hem de drie dukaten van de jonge
man, aan wie zij eerder trouw had gezworen.
Maar toen de jonge man op de dukaten het afgebeelde kruis zag,
veranderde hij plotseling in een verschrikkelijk monster met paardenpoten en hoorns op zijn kop.
Op hetzelfde moment vloog hij het raam uit, een vreselijke stank
achterlatend. Het trouweloze meisje raakte door dit onverwachte
gebeuren bedwelmd, maar toen zij na enige tijd weer bijkwam herinnerde zij zich alles en dit bracht haar tot inkeer. Zij biechtte haar
verloofde eerlijk alles op en zij kreeg van hem vergeving van haar
zonde. Kort daarna trouwden ze en ze leefden, zoals het in het
sprookje verteld wordt, nog lang en gelukkig op het boerderijtje
aan het Jelsumerbinnenpad. Uit dankbaarheid werd in de muur een
steen ingemetseld met drie ronde schijven, voorstellende de drie
gouden ducatons. En nu nog heet het boerderijtje aan het – vroegere – wandelpad van Leeuwarden naar Jelsum “De Drie Dukatons”
en nog zit, hoewel aan het oog onttrokken, de gevelsteen met de
drie ronde schijven er in de muur.

Het Jelsumer binnenpad liep vroeger, dus voordat Bilgaard
gebouwd werd, in ieder geval tot het zwembad “De Blauwe Golf”.
Het terrein daartegenover waar oa. het Bonnehûs is, heet nog
steeds De Drie Dukatons. Daar zal dan ook het boerderijtje gestaan
hebben.
Corrie van der Meer
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De hobby van Els Ubbels

Op een mooie zondagmorgen ben ik al vroeg aan het wandelen met
onze hond. Het heeft gevroren en het is zo mooi en rustig onderweg. Ik loop een rondje langs de Dokkumer Ee, vanuit Jelsum en
zo door het Aldlân weer terug. Halverwege kom ik Corrie en Ben
tegen en maken we een praatje. Corrie heeft gehoord dat ik wel
eens een nestje pups heb en zodoende lijkt het haar wel leuk als ik
een stukje voor de Flapút schrijf.
15 jaar terug kregen wij onze eerst Hovawart, een teefje. Het is
een ras wat niet heel erg bekend is. Het zijn vrij grote honden,
waaks, en ook lief voor het gezin. Omdat er nogal werd ingebroken
leek het ons heel verstandig om een hond aan te schaffen. Dit ras
is er in drie kleuren; helemaal blond ( daarbij vragen veel mensen
dan of het een Golden retriever is), helemaal zwart ( dan komt de
vraag of het een flatcoat is), en zwartblond, de tekening vergelijkbaar met een rottweiler ( dan vaak de vraag welke kruising het
is…).

Het is een officieel ras en wij hebben onze hond ook via bemiddeling van een rasvereniging gekregen. Na verloop van tijd wilden we
graag een tweede Hovawart erbij, en toen ontstond het idee om
zelf een nestje te gaan fokken en er eentje bij te houden.
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Ik ben aangesloten bij de Hovawartclub Nederland en heb daar info
opgevraagd. Voordat je mag fokken met je hond, moesten er eerst
HD foto’s gemaakt worden om te beoordelen of de heupen een A
status hebben, als dat niet het geval was dan mag je niet met je
hond fokken. De eisen bij de rasvereniging zijn vrij streng, dit om
het ras zo gezond mogelijk te houden.
Daarna werd er aan een gedragstest mee gedaan, deze moest ook
goed doorstaan zijn en vervolgens moest er nog een officiële oogtest gedaan worden bij een door de Raad van Beheer erkende oogarts. De oogtesten zijn vrij kort geldig. Al deze drie toelatingscriteria hadden wij goed doorlopen en zodoende kon ik toen een
fokaanvraag neerleggen bij de fokcommissie. Toen was het nog zo
dat deze commissie op zoek ging naar een passende reu. Tegenwoordig wordt er van de fokker zelf verwacht dat ze al een deel
vooronderzoek doen naar reuen die geschikt kunnen zijn.
Bloedlijnen van teef en beoogde reu mogen tot in 5e graad niet
overeenkomen, dit deel is nog wel uit te zoeken. Maar daarna gaat
de fokcommissie de gezondheid van beide lijnen uitzoeken op voorkomende ziektebeelden. Als bij moederskant bv hartproblemen
voorkomt dan is het zaak dat dit bij vaderskant niet, of veel minder
voorkomt. Er wordt niet alleen bij de voorouders gekeken, maar
ook bij broers/zusters en nakomelingen. Dit is dus een arbeidsintensief klusje. Uiteindelijk komt er dan een advies richting fokker
met een reu en een reserve reu die zouden kunnen passen. Dit ras
komt niet heel veel voor in Nederland, en de kans op een passende
reu is dus ook niet heel groot. Vaak moet je naar Duitsland of een
ander land voor een dekking.
Voor ons ging de reis naar Duitsland, naar Osnabrück. We hadden
toen onze hond loops werd progesterontesten laten doen en daaruit
valt af te leiden wanneer ongeveer het juiste moment van dekking
is. Wij dus naar Duitsland, een soort mini vakantie met een doel.
We troffen gelukkig hele aardige mensen en een reu die al ervaring
had. Dat was ons geluk. Eerst gingen we naar een afgesloten honden trainingsveld, waarbij de honden kennis konden maken en Silke Angelo alle hoeken van het veld liet zien. Maar hoe leuk ze elkaar vonden, tot een dekking kwam het niet. Beide honden rust
gegeven en later op de dag nogmaals. Zo ging het ook de tweede
dag, en zoetjesaan begon de spanning toch wel wat op te lopen,
zou het wel gaan lukken?
Dag drie begon op dezelfde manier, maar op het end van de middag was het dan toch raak en gingen we daarna weer op huis aan.
Een dag later ben ik nog een keer heen en weer gereden, samen
met de fokker van Silke en is er nogmaals een dekking geweest.
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En dan is het afwachten, na een kleine 4 weken zou een echo gemaakt kunnen worden. Dat hebben wij toen niet gedaan. De totale
draagtijd van een nestje pups is rond de 63 dagen. Op het end was
wel heel duidelijk dat ze pups zou krijgen en werd de kraamkamer
in orde gemaakt.
Bij ons ras is rond de 7-8 pups gebruikelijk, maar minder en ook
meer komt geregeld voor.
In de tuin hadden we onder een boom een hol van een ander beest
en dat gat had Silke grondig vergroot, maar op het end kon ze er
zowat niet meer uitkomen. Het was dus even oppassen dat ze er
niet meer in ging, ze wilde daar haar pups krijgen. Ze werd naarmate ze moest bevallen steeds onrustiger, en ineens begon het dan
toch. Op 4 mei 2010 kwam ‘s morgens het eerste pupje en dat ging
zo mooi door. Soms een paar achter elkaar en dan weer eens een
anderhalf uur pauze. Het bleef maar doorgaan en toen na nummer
10 stopte het en was het klaar. Moederhond likt alle pups schoon
en wij droogden ze daarna nog na en wogen de pups en schreven
het gewicht op, de kleur en het geslacht. Ook kreeg ieder pupje een
gekleurd bandje om, om ze zo goed uit elkaar te houden. Bij een
combinatie van ouderdieren zwartblond en blond ( dit was de vader), kunnen alle drie de kleuren geboren worden, en dat was ook
in ons geval zo. Het was wel heel bizar dat we 9 reuen en maar 1
teefje hadden. We hadden 3 blonde reuen, 2 zwartblond en de rest
was zwart. De pupjes waren mooi op gewicht en dronken bij moeder. Met 10 pups moet je wel goed in de gaten houden of ze ook
allemaal aan bod komen om te drinken, want er waren niet genoeg
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Er zit vaak een bijdehand bij die wel zorgt dat hij aan het beste
speen terecht komt, ook als hij bij het minst melkgevende speen
ligt, is hij binnen no-time weer bij het beste speen.
De eerste paar weken heb ik bij moeder en pups geslapen, want in
de werpkist zou moeder per ongeluk toch op een pup kunnen gaan
liggen. Ook moesten de pups ‘s nachts drinken en zoals gezegd
moest er goed op gelet dat ze allemaal genoeg kregen. Vooral de
eerste paar dagen kan het heel snel verkeerd aflopen als dat niet
gebeurd. De pupjes werden in het begin ook twee keer per dag gewogen, om zo eventueel bij te kunnen geven met een flesje mocht
het niet genoeg groeien.
Na ruim twee weken kregen we geregeld bezoek van mensen die
een pup wilde hebben. Ik had tijdens de dracht al meer dan 50
aanmeldingen. Mensen die zo heel graag een Hovawart wilden hebben. Maar toen puntje bij paaltje kwam, duurde het veel mensen
toch te lang ( paar maanden) en waren ze al naar Duitsland gegaan
om een pup te halen, of waren ze ineens toch voor een heel ander
ras gegaan. Verbazend allemaal. Maar wij hebben leuke mensen
kunnen vinden voor onze puppen, met sommige mensen hebben
we nog steeds contact. De weken vlogen voorbij, het was mooi
weer, dus de hondjes geregeld naar buiten waar we een puppy verblijf hadden gemaakt. Het was zaak om ze voldoende verschillend
materiaal aan te bieden. Ook hadden we kleine kittens, die waren
niet bang voor de puppen en vlogen ook door de kraamkamer
heen. Zo konden we ze daar ook mooi mee socialiseren. En gratis
erbij ook nog de vliegtuig-herrie. Het bezoek zat vol verbazing te
kijken dat de pups er helemaal niet van schrokken. Ook een auto
ritje is gemaakt, en bij de koeien kijken enz.
Nog een leuk voorval was dat onze buurman langs de weg liep met
de honden van zijn dochter, ondertussen kijken of hij door de heg
wat pups kon zien in de tuin. Daarbij had hij niet in de gaten dat 1
van zijn honden een sprintje in de berm nam. Met als gevolg dat
wij ineens een plons en wat gefoeter uit de gracht hoorden komen.
Om nooit te vergeten....

Met 6 weken werden de pups geënt, en ook kwam de Raad van Beheer op kynologisch gebied langs om de pups te chippen. Toen met
7 weken kwam de Hovawartclub om de pups te testen op exterieur
en gedrag. Daarbij werd elk pupje goed bekeken op raskenmerken
en welk karaktertje het pupje had. Dit was voor het toewijzen van
de pups naar hun nieuwe eigenaren heel fijn. Een druk/pittig karaktertje kan bv beter niet naar mensen met kleine kinderen, of
mensen die voor het eerst een Hovawart kregen. Het is nl best een
pittig ras om op te voeden, eigenzinnig.
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En toen was het moment daar dat de pups met 8 weken naar hun
nieuwe eigenaars gingen. Aan de ene kant goed, want ze waren
echt aan meer uitdaging en hun eigen leven toe met een nieuw gezin. Maar aan de andere kant was het ook heel lastig om weer afscheid te nemen.
We hebben uiteindelijk zelf uit dat nestje geen pup aangehouden
maar uit een later nestje.
Voordat ik opnieuw mocht fokken werden de pups uit het eerste
nest gekeurd rond de leeftijd van 1 jaar. En als dat allemaal goed
leek dan mocht ik weer een nieuwe fokaanvraag indienen. Totaal
mag ons ras drie keer een nestje krijgen, maar twee was genoeg
voor onze honden. Het komt er best op aan, vooral bij een groot
nest. Uit het tweede nest hebben we zelf wel een teefje aangehouden; Blijke. Zij heeft ook twee nestjes mogen krijgen ( alles met
tussenpose van anderhalf tot twee jaar), uit haar eerste nestje
hebben we Femke aangehouden. Wij hebben op 1 keer na altijd
grote nesten gehad; 10 tot 13 stuks. Gelukkig hebben de kinderen
ook altijd leuk mee geholpen, het is echt 8 weken lang je agenda
leeg vegen en niks anders plannen. Ook is het niet altijd rozengeur
en maneschijn geweest. Iedere keer was weer anders, zowel bij
een dekking als met de pups, ook wel pups die soms ziek waren,
moeder die ziek werd en moeder die niet genoeg melk had voor
zoveel pups, en we dus flesje bij gingen geven x zoveel keer op
een dag en nacht.
Maar het was zo leuk om te
doen. Nu is de rust weergekeerd na het laatste nestje.
We genieten na van de berichten uit de appgroep
waarin het wel en wee gedeeld wordt van de pups
die nu ondeugende jonge
honden zijn en genieten
zelf van onze Eke.
Groet van Els Ubbels
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Dekema State
In de regionale
media was het
persberichtje te
vinden maar ook
te horen bij Omrop
Fryslân over het
leuke initiatief van
Dekema State:
koffie to go! In het
eerste lente weekend was er al gelijk een ‘moaie flecht op ‘e koai’. Na het afhalen kun je een plekje
in de tuin zoeken om lekker te gaan zitten.
Als straks de terrassen weer open mogen, zijn ook de zitplaatsen
op het terras weer open!

Er wordt een nieuw hek
geplaatst achter de boerderij zodat de schapen
vaker verweid kunnen
worden.

De mooie voederbak die verplaatsbaar is voor de
bleskopschapen
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De eerste lammetjes worden eind maart verwacht bij Dekema State. Vanwege het slechte weer zijn de dikke dames alvast binnen in
de schuur gelaten.

Buitenprogramma basisschool onderbouw
Op Dekema State is in deze coronatijd een coronavrij buitenprogramma bedacht. De kinderen worden verdeeld in maximaal 5
groepjes onder begeleiding van iemand vanuit school (ouders of
leerkrachten e.d.).
De groepjes gaan op bezoek bij mevrouw Dekema en een paar van
haar personeelsleden.
De begeleiding is op het hele terrein verantwoordelijk voor het
groepje. De begeleiders van de kinderen moeten de 1,5 m. van de
andere volwassenen in acht nemen.
Zowel kinderen als begeleiding moeten zich kleden naar de weersverwachting, omdat het hele programma buiten plaats vindt. Dus
goed warm aankleden bij koud weer.
Voor de begeleiders
wordt een plattegrondje gemaakt met daarop de namen van de
verschillende personages met daarbij een
nummer. Elk groepje/
elke begeleider krijgt
een eigen nummer/
naam.
Na het luiden van de
bel doorlopen naar het
volgende nummer,
vanuit nummer 5 terug
naar 1.
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Verhuizing
Langs deze weg wil ik graag Jelsum en omstreken laten weten dat
ik na ruim 13 jaar het dorp heb verlaten. Wat heb ik die jaren met
plezier gewoond in het hoekhuisje van de Skierhústerwei.
Mijn paard stond jarenlang in Britsum en toen dat niet meer ging
vanwege zijn leeftijd en mijn carrière switch is hij naar Welsrijp
verhuisd.
Ik bleef in Jelsum en kocht een jong paard erbij die in de opfok bij
Grou stond. Zo tufte ik de halve provincie door om alle paarden te
zien. Mijn droom was dan ook beide paarden op 1 plek en het liefst
aan huis. Maar ja. Dat is voor mij alleen geen doen.
Vrienden van mij hadden dezelfde droom en zagen het ook niet zitten om zonder extra handjes de paarden aan huis te hebben.

Je voelt het al aankomen, er was een oplossing waar wij allen blij
van zouden worden. De zoektocht naar een passende locatie was
niet eenvoudig, maar het is gelukt. Midden in het Corona jaar verhuisden de paarden naar de wei bij de boerderij terwijl wij in de
schuur kampeerden. Geen makkelijke tijd. In december konden we
het huis in en heb ik me op de bouw van mijn huis gestort.
Wat ben ik blij en trots op mijn huisje, ik kan de paarden zien lopen
vanaf de toekomstige veranda. Het is nog lang niet af, maar voelt
als thuis. Inmiddels heb ik mijn huisje in Jelsum schoon en leeg
achtergelaten. Ik hoop dat er een leuke nieuwe bewoner van kan
gaan genieten.
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Bedankt voor de fijne jaren dat dit artistieke vikingvrouwtje mocht
doorbrengen in Jelsum. Ik ga daar gewoon verder mee in Friesland,
iets noordelijker aan de rand van het Lauwersmeergebied waar
ganzen overvliegen en de sterren nog beter te zien zijn. Midden in
de natuur en bij de paarden.
Met een lieve groet,
Signe
Blizz (26+) en Brisingr (4)

Nieuwsgierig naar de bouw van het huis? Op mij youtube kanaal
Signe of Horses kan je het proces terug zien. www.youtube.com/
signeofhorses
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Túnmanswente
koopjesmarkt≡koopjesmarkt≡koopjesmarkt
Zo u eerder in de Flapút heeft kunnen lezen, heeft
Stichting Túnmanswente de huur opgezegd bij
Stichting Martenastate per 1 april 2021.
Omdat wij nog een assortiment aan restvoorraad hebben staan,
organiseren wij een koopjesmarkt.

Alles voor een kleine prijs, zoals waddenproducten, wijnen,
boerderij ys, hebbedingetjes, fryske boeken: Skelte wol in skelter,
Mûske fan Martena, e.a.
U bent van harte welkom op:
Zaterdag 27 maart: 13.00-17.00 uur
Maandag 29 maart: 9.00-12.00 uur
Woensdag 31 maart: 13.00-17.00 uur
Martenawei 2, Koarnjum

32

út 'e âlde doaze
In dit jubileumjaar halen we iedere maand iets uit de oude doos.
Nei’t men seit…
Wist u dat...
Nr. 315:
*Hawwe Piet Keestra en Yvon Wolfslag elkoar efkes goed yn ‘e
eagen sjoen; mar wie dat no foar of nei dat sy nochal skeef gien
binne?
Nr. 316
*Hat Bob Rijpstra it skyen al goed yn ‘e macht, hij giet mei twa
stokken de lift yn en komt der mei fjouwer wer út. Dus dan kinne
je ek twa kear sa hurd foarút komme, soe men sizze.
Nr. 328:
*Set Túnmanswente yn op in lange hite simmer. Is der safolle iis
ynslein (spekulaasje of miskalkulaasje?) dat hja de buorren ynmoatte om friezerromte.
Mar och men seit safolle...
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Toen en nu
Weilandje - groententuin bij Túnmanswente
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De Flapútloper
Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie
Wij zijn Ben (69) en Corrie (63) van der Meer uit Jelsum en onze
zoon Jelle (43) woont samen met Wia (39) en de kleinkinderen
Jurre (10) en Nora (7) ook in Jelsum.
Onze dochter Marieke (40) woont samen met Bas (46) en de kleinkinderen Milan (12) en Ruben (10) in Leeuwarden.

Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum
Wij wonen al 44 jaar in Jelsum. Wij zijn in 1976 verhuisd vanuit
Leidschendam naar Jelsum. Eén van onze beste beslissingen in ons
leven.
Wij hebben eerst 13 jaar aan de Bredyk, buurtschap ’t Haantje, gewoond. In 1988 en 1989 zijn de huizen afgebroken in verband met
de Vliegbasis. Wij wonen nu met veel plezier aan de Hoatse de
Jongstrjitte.
Wat doe je in je dagelijkse leven

Omdat wij niet meer werken, genieten wij samen nog meer van de
mooie dingen die het leven te bieden heeft.
Door de jaren heen beleven wij ook plezier aan vrijwilligerswerk in
de dorpsgemeenschap, zoals Corrie nu aan de deelname als vrijwilliger van het Ouderenproject Jelsum- Koarnjum. Iedere twee weken is er een activiteit welke wordt afgesloten met een gezamenlijk
eten.
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Van welke muziek houd je
Vooral de muziek uit de jaren 60, 70 en 80 spreekt ons aan. Ook
rustgevende muziek zoals Tibetaanse en Boeddhistische meditatiemuziek.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet
Corrie wandelt iedere dag en Ben gaat regelmatig mee.
Ben zijn leven heeft altijd in het teken gestaan van sport: voetballer, voetbalcoach, Elfstedentocht schaatsen (3x), fietsen (21x
waarvan 3x samen met Corrie op een tandem), wandelen (1x),
Triathlon van Almere (4x), 4-daagse van Nijmegen (3x).

Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit
Outdoor is voor Ben de tuin, het fietsen en in de natuur zijn. Indoor
is voor Corrie het lezen en bloemschikken. Outdoor het wandelen.
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar
Voor ons is iedere dag weer een belevenis.

Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen
Naast het gezin zijn er in Nepal en Bulgarije prachtige projecten te
verwezenlijken.
De basis voor deze keuze ligt in het feit dat wij vanaf 2000 tot
2019 met onze stichting Nepal Pariwar in Nepal al vele mooie projecten hebben gerealiseerd. Ook vanaf 2004 tot 2009 hebben wij
een bijzonder project in Bulgarije gedaan.
Onze ervaring met deze landen hebben ons leven verrijkt.
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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
Wat zou het leuk zijn om na de Corona periode de straat af te sluiten en aan lange tafels samen met straat- en dorpsbewoners een
gezellig samenzijn te hebben.
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan zijn

Ben 56 en Corrie 55. Op die leeftijd waren wij uitgewerkt en konden we nog meer van het leven genieten.
Wat is je favoriete gerecht
Gevarieerde salades en de ochtend beginnen met een grote kom
yoghurt met fijngeprakte banaan, havermout, rozijnen en fruit.
Zijn er dingen in je leven waarop je trots ben
Trots op de manier hoe wij nu in het leven staan!

Wat was het mooiste wat je ooit gedaan hebt
Samen hebben we 3 trekkingen gemaakt in de Himalaya in Nepal.
Heel speciaal was ons bereikte punt op 5000 m. hoogte.

Een bijzondere
trekking was er
een naar 4500 m.
Eerst met een
klein vliegtuigje,
tussen de bergketens door, naar
2500 m om daarna in 5 dagen de
4500 m te bereiken.
Voor Ben ook nog
zijn 4 parachute
sprongen in
Frankrijk.
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Wat zou je graag nog weleens over willen doen
Ben zou zijn studiejaren over willen doen omdat hij in de zestiger
jaren andere dingen belangrijker vond.
Wat zou je graag nog weleens willen doen
Voor een groepje dorpsgenoten een reis organiseren naar de mooie
en oude stad Varna in Bulgarije met tevens een bezoek aan hetdorp Petrov Dol waar wij geregeld vertoeven.

_____________________________________________________

Het belang van Doarpsbelang
De speeltuin in Jelsum is blij met de nieuwe picknicktafel.
Deze wens ging, in samenwerking met Doarpsbelang, in vervulling.
Hieruit blijkt maar weer het belang van Doarpsbelang!
Voor een idee of
wens, welke ten
goede komt aan onze mooie dorpen,
ben je bij Doarpsbelang aan het juiste
adres!
Ben van der Meer speeltuin Jelsum
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Huiskamertheater De Wier
Een nationaal gebaar voor de
jarige gitarist-zanger George
Kooymans van de legendarische
Nederlandse rockband Golden
Earring:
donderdag 11 maart 2021 klonk
uit de speakers van een mini-PA
systeem ook op De Wier 5 in
Koarnjum de originele (extra
lange) versie van "Radar Love".
En de start was op de seconde
af precies om 17.15 uur!
Enkele dorpelingen kwamen
meegenieten van dit ijzersterke
nummer van deze band, een
echte rock-car-classic. Songtekst en de info over de wonderlijke geschiedenis en opname
van deze grote hit werden op
een A-4tje tijdens deze
'openlucht-luistersessie' van 6
minuten en 23 seconden uitgedeeld.
En uiteraard kon de originele
single uit 1973 in een fotolijst bekeken worden.
Een initiatief van Bauke Beert Keizer en Bob de Boer
(huiskamertheater De Wier) in Koarnjum.
foto
©
Bob
de
Boer
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Wichtige tillefoannûmers
Alarmnummer hulpdiensten: 112
Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane Stiens
Huisartsen
Dhr. Heuberger / mw. Oosterbaan /
mw. Landmeter / mw. Meekes:
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon
Dhr. Braber/ mw. Folkeringa:
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:
Apotheek Stiens:

058-257 1969
058-257 1254
058-257 3572
058-257 2131

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112
Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112

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
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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 april 2021
Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op
9 en 23 april
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op
2,16 en 30 april
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 13 april
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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

Veel mensen blij gemaakt

Namens de
Protestanse Gemeente
Britsum-Koarnjum-Jelsum
werden de inwoners van
deze dorpen op de eerste
lentedag verrast met een
bos tulpen, als hart onder
de riem en teken van hoop
en leven.
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Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente
te Britsum-Koarnjum-Jelsum
Hieronder de kerkdiensten voor de maand april.
Op de website is de meest recente informatie te vinden:
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/

De diensten zijn alleen online toegankelijk, behalve met Pasen
dan zijn er twee diensten waar, na opgave, max. 30 mensen bij
aanwezig kunnen zijn. De diensten zijn met beeld (alleen
Britsum) 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

1 april
19.30u

Ds. M. Hulzebos,
Heilig Avondmaal

Witte donderdag,
De Hoekstien Britsum.

2 april
19.30u

Liturgiegroep

Goede vrijdag,
De Hoekstien Britsum.

3 april
19.30u

Liturgiegroep

Stille zaterdag,
De Hoekstien Britsum.

4 april
09.30u
11.00u

Ds. M. Hulzebos

Pasen
De Hoekstien Britsum,
Nicolaastsjerke Koarnjum.

11 april
09.30u

Ds. P. Dijkstra

Fryske tsjinst,
De Hoekstien Britsum.

18 april
09.30u

Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum.
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Redaksje
41e jiergong nr. 414

oplage 500 eksimplaren

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: 23-04-2021
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 12-04-2021
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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