De Flapút

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum
Hea/Rispmoanne

July/Augustus 2021

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op

doarpskranteflaput@hotmail.com

WOUDSTRA
BORGERS - IRENES
BILDTSTAR
Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670
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Fan de Redaksje
Voor u ligt de zomereditie van de Flapút. In de vorige Flapút keken
we allemaal uit naar het mooie weer, nou dat hebben we in elk geval gekregen. Het is fijn om te zien dat iedereen er lekker op uit
gaat, de zwembaden weer opgezet worden en de barbecues weer
aangaan. Daarnaast goed nieuws omtrent alle Corona maatregelen,
er vinden steeds meer versoepelingen plaats. De vakantieplannen
worden wellicht steeds concreter.
Het is ook fijn om te zien dat de agenda van de dorpskrant langzamerhand weer gevuld wordt met activiteiten.
In deze editie, naast onze vaste rubrieken, een mooi artikel van
‘ladies on harleys’, informatie over het aankomende dorpsfeest en
tal van mooie foto’s!
Lijkt het u ook eens leuk om deel te nemen aan de Flapútloper of
kent u iemand met een mooi, bijzonder of interessant verhaal, dan
horen wij dat graag.
We wensen alle lezers alvast een hele fijne zomer toe.
Zonnige groet van de redactie.

Foto: Justin Nijboer
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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

Prachtige zonsondergang met op de voorgrond Fluitekruid en op de
achtergrond de Nicolaaskerk.

Gefotografeerd door Bob de Boer
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Wel en Wee
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee
Heeft u een Wel en Wee weetje? Geef ze aan ons door! Hieronder
ziet u een overzicht van de straten, namen en telefoonnummers
aan wie u ze kunt doorgeven. Wij zorgen voor een mooie kaart of
een bloemetje bij bijvoorbeeld:
25/50 jarig huwelijk, geboortes, nieuwe bewoners,
langdurig zieken, overlijden
Alvast onze dank hiervoor!
Sandra van der Meer
Jelsum
Titus Sinnema: 058- 2574388: Skierhústerwei tot 8 (Groenteboer)/
Boarnsylsterwei/Brédyk te Jelsum/Piter Rindertsreedsje, It Paradys
Sandra van der Meer: 06-52125444: Aldlânsdyk t/m 12/
Skierhústerwei t/m groentehal/Op 'e Terp/Dekemawei 1 t/m 7/
Hoatse de Jongstrjitte
Jaap Keizer 058-2571319: Aldlânsdyk vanaf nr 7 (Heslinga) t/m
Dokkumer Trekwei
Marten Reen: 058-2574580 Finsterbuorren/Langhústerdyk/
Haskedyk/Dekemawei 2 t/m Teun Kuipers
Anneke Kuipers-Brouwer 058-2661399 Tsjessingawei (nr 6)
Koarnjum
Auke Rijpstra 06-83795568: Martenawei/Bokkesteeg/Tsjerkepaed
Baukje van den Burg 058-2574282: de Wier/Swarte Singel
(Martenastate)/Aldlânsdyk
Germ de Jong: 058 2572968: David van Goirlestrjitte(16)/
Helmblomstrjitte/Wylde Tulpstrjitte
Geert Beeksma (12) 058- 2574668: Holwortelstrjitte
Grieteloek Kingma 058-2574330: Longkrûdstrjitte(6)/
Giele Anemoanstrjitte
Wietske Ketellapper 058-2571278: Skeltedyk/Nijlânsdyk/Bredyk
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen
Ook luxe vleespakketten
Aldlânsdyk 20, Jelsum
06-44852207
Webshop: www.biomelktap.nl
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Middelbrand in Jelsum op Skierhústerwei
De brandweer van Fryslân is vrijdagavond 18 juni opgeroepen voor
een containerbrand in Jelsum. Twee zeecontainers waarin papier
wordt opgeslagen zouden in brand staan.
In verband met een eventueel tekort aan water, omdat er lang geblust moest worden, werd er vrij snel opgeschaald naar middelbrand. Hierdoor kwam een tweede tankautospuit met extra bluswater ter plaatse. Korpsen uit onder meer Leeuwarden en Stiens zijn
gealarmeerd om
assistentie te
verlenen.
Om het papier te
blussen, werd
het met een
kraan uit de container getakeld.
De brandweer
heeft de brand
geblust en de
containers veiliggesteld. Er is
veel rook vrijgekomen, waarvoor
een NL Alert is
uitgegeven.
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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.343:
*Hans Rijpstra een aantal dagen voor de
leeuwen is gegooid boven op de poort naar
Park Martenastate en dat het wapen weer
straalt maar de leeuwen nog wachten op
een poetsbeurt...
Nr.249:
*Denkt W.B. dat de duurste mobieltjes in
het weiland groeien!
Zijn er in Koarnjum mensen, als ze hun
mobiel missen, de satelliet inschakelen en
alle vrienden en kennissen met een
detector op pad sturen.
*Zijn sommige mensen met de auto de weg wat kwijt op het
nieuwe terrein achter de boerderij bij Dekema State en denken dat
ze over de brug en over het schelpenpad te kunnen rijden...
Nr.351:
*Wia namens Dorpsbelangen aan “de witte voeten actie” heeft
meegedaan?
Nr.353:
*Ben Dorpsbelangen vanuit Bulgarije in de gaten houdt!
Nr.386:
*Er wild gecampeerd wordt bij ons in de dorpen...
Dit niet de bedoeling is...
We een hele mooie camping en camperplaats hebben...
Jubileumnûmer 25 jier:
*By Gabe yn ‘e Tuolle: Mei wy hjir “Blowe?”
Jimme mei hjir oant healwei twaen bliuwe.
Mar och men seit safolle...
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€ 23,50
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Een dorpsfeest als nooit tevoren
Beste Feestgangers,
Eerder dit jaar hebben we vanwege een ons allen bekende reden
het jaarlijkse Dorpsfeest verplaatst van het gebruikelijke derde
weekend van juni naar het eerste weekend van september, 3, 4 en
5 september. En aangezien er deze maand meerdere evenementen
zijn afgelast (Pinkpop, Stoke City) was dit een goede keuze: juni
2021 blijkt nog te vroeg voor grote feesten. Maar Nederland ontwaakt en die spreekwoordelijke stip aan de horizon wordt steeds
groter. Want een groot feest, dat wordt het wel degelijk in september! Zo hebben wij De Hûnekop gestrikt voor een optreden met
dank aan één van onze dorpsgenoten die in deze band speelt! Verder spelen in het weekend onder andere ook Butterfly, De Bankrupt Boys en The Gare op het feest.
Het thema van dit jaar is ‘op zijn Hollands’, daarom vragen wij jullie (nu het EK nog bezig is) om niet alle oranje of rood-wit-blauwe
decoraties weg te gooien. Deze decoraties kunnen wij namelijk uitstekend gebruiken voor de aankleding van de feesttent!
Heb jij dus na het EK nog leuke decoratie over?
Stuur ons dan een berichtje via Facebook en dan halen wij het
graag op!
Mailen of bellen mag ook naar: detwadoarpen@hotmail.com of
06 445 886 59
Binnenkort komen we ook het programmaboekje bij jullie langsbrengen en in week 34 en 35 gaan wij bij de deuren langs met ‘de
lijst’ voor een vrijwillige bijdrage.
Hou ook onze facebookpagina goed in de gaten!

Feestvereniging de
twa doarpen
detwadoarpen
@hotmail.com
06 445 886 59
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Dekemastate
Dier & Tuinflits
Hoe mooi is de volle lente in de
boomgaard van Dekema State.
Het lijkt een wit-roze oase te worden, mede door het overvloedige
fluitenkruid langs de vele paden.
Alle jonge dieren lijken in no time
kleuterdiertjes te worden en de
pluk- en moestuin begint volop
groen te ontwikkelen.
De tuin vrijwilligers zijn de gehele
maand weer druk aan het wieden,
groenafval te verplaatsen naar de
compostbulten en natuurlijk de
paden mooi aan te harken en de
randen mooi af te steken zodat al
onze bezoekers een prachtig
beeld krijgen van dit kleine paradijs.

Waterwandelen
Dekema heeft afgelopen maanden haar aanbod beleefwandelingen
uitgebreid. Zo wordt er een wandeling aangeboden die met behulp
van de layertechniek voor de smartphone wordt vormgegeven.
Meer daarover te vinden op www.dagvanhetkasteel.nl en op
www.dekemastate.nl.
De W 2 R o u t e ’ ( W a t e r - W e e t j e )
brengt je aan de hand van een routekaart
met 18 QR-codes er kennis bij over de rol
van water op Dekema State, de agrarische grond eromheen en het Leeuwarder
Bos. Door het scannen van de QR-codes
wordt de informatie getoond op de
smartphone. Thuis kan de route nog eens
‘nagelopen’ worden via een URL code op
PC of laptop. Dan kan alle kennis achter
buttons en links rustig bekeken worden
over waterwegen en hun historie, de waterrecreatie, waternatuur en landbouw
gerelateerde waterzaken.
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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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Dekemastate
Recept
(Winter) bloemkool
Deze week hebben zijn de laatste winterbloemkolen van de moestuin gehaald, die bijna een jaar staan te groeien. Winterbloemkool
wordt eind juni gezaaid en in augustus uitgeplant op een bed buiten. Ze groeien uit tot flinke planten en overleven vrieskou. In de
winter worden ze met een net beschermd tegen de houtduiven, die
zouden ze anders helemaal opeten. In het voorjaar groeien ze door
tot kolen, en de oogst is soms al in april. Dit jaar in mei ivm het
koude weer. En tsjonge, wat zijn die lekker, zo vers van het land!!
Bloemkool is natuurlijk beetgaar al erg lekker, maar wat denkt u
van onderstaand (veganistisch) recept voor 2 personen?!
Gewokte pittige bloemkool
Ingrediënten

2 tomaten/ 2 cm verse gember/ 1 teen knoflook/ 1 gedroogde
chilipeper/ 2 el zonnebloemolie
350 g koelvers bloemkoolroosje/ 1 tl kerriepoeder
Bereiding
1. Snijd de tomaat aan de onderkant kruislings in. Dompel ze 20
sec. in kokend water. Neem ze eruit en laat afkoelen. Pel daarna
het vel eraf. Verwijder de velletjes en zaadjes en snijd het
vruchtvlees in kleine blokjes.

2. Schil de gember en snijd deze, de knoflook en chilipeper fijn.
Verhit de olie in een hapjespan of wok. Voeg de gember, knoflook
en chilipeper toe en bak het geheel 30 sec. Voeg de bloemkoolroosjes toe en roerbak alles 3 min.
3. Meng de blokjes tomaat en kerrie erdoor en
voeg scheutje water toe.
Leg een deksel op de pan
en laat nog 5 min. op een
matig vuur stoven tot de
bloemkool beetgaar is.
Breng op smaak met peper en eventueel zout.
Lekker met rijst en een
salade!
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www.vellingaoptiek.nl
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Martenastate
Túnmanswente in trek bij bezoekers
Túnmanswente op Martenastate heeft vanaf 1 april jl. een
nieuwe exploitant. En zoals te
doen gebruikelijk, zijn er enkele veranderingen waarneembaar. Binnen zijn enkele bouwkundige aanpassingen uitgevoerd, de dranken- en lunchkaart kent een wat andere samenstelling en de theetuin is
wat opener geworden. Het is al
jarenlang een waardevolle plek
om na een wandeling door het
park onder het genot van een
kop koffie of thee, een glas
wijn of lunch, nog even na te genieten. Het is tevens een uniek
adres voor vergaderingen en kleinschalige partijen, dit alles naast
de aanwezigheid van een gerieflijke B&B. Nu in deze maand het
voorjaar met zon zich laat aandienen en de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus grotendeels zullen zijn verdwenen,
gunnen wij Túnmanswente een vliegende (her)start waardoor Martenastate als geheel weer volledig gastvrij kan zijn voor de vele
bezoekers. Zie voor aanvullende informatie www.tunmanswente.nl.
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Contact:
Albert Sinnema
Skierhústerwei 40
9057RE Jelsum
06-12782347
albertsinnema@saak.frl
-voeren van een complete boekhouding al vanaf € 65,00 per maand
-BTW aangiftes
-subsidieaanvragen: asbest verwijdering, non-profit en cultuursector
-controllerwerkzaamheden
-inrichten financiële software
-fiscale vraagstukken
Zie voor informatie mijn website: www.saak.frl
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Papaver en mosterdzaad
Foto: Bob de Boer
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Flapútloper
Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie?
Mijn naam is Bauke Beert Keizer, ik ben 32 jaar en ik woon samen
met m’n 2 katten Bali en Bintang.
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum?
Ik ben in 1988 geboren in het Jelsumer Aldlân en ik woon sinds
2013 in Koarnjum.
Wat doe je in je dagelijkse leven?
Ik ben eigenaar van MijnZwemschool Sint Nyk in Sint Nicolaasga.
Daarnaast werk ik in de zomer in het buitenbad De Klomp in Wommels en werk ik als invaller in het basisonderwijs (o.a. op De Swirrel en in Lekkum). In mijn vrije tijd ben ik de leadsinger van mijn
band Keizer & De la Porte (eind 2021 komt ons eerste album uit!)
en ben ik waterpolo-keeper bij Zv Orca Leeuwarden.

Van welke muziek houd je?
Ik ben groot fan van Queen. Daarnaast houd ik erg van rock- en
bluesmuziek.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet?
Zwemmen!
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen?
Onkruid wieden en was opvouwen...
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit?
Ik doe aan Geocaching. Dit is een soort ‘modern schatzoeken’ met
behulp van GPS en dit kan wereldwijd. Er ligt zelfs een aantal Geocaches verstopt in Jelsum en Koarnjum. Wie zou die verstopt hebben…?
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar?
Woensdag en donderdag heb ik ‘weekend’ en dan kan ik (in de zomer) volop genieten van mijn tuin en jacuzzi.
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen?
Een wereldreis maken en met m’n familie/vrienden op vakantie.
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan?
Een groot tuinfeest met muziek en een kampvuurtje, om het leven
te vieren!
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Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan ga ik voor de legendarische leeftijd van 27 jaar: dan val je nog
onder ‘jeugd’ terwijl de wijsheid wel op het hoekje komt kijken
maar die leeftijd van 30 lijkt dan nog heel ver weg.

Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn,
wie zou je dan kiezen?
Doctor Who: reizen door de tijd (en ruimte)!
Wat is je favoriete gerecht?
Lasagne met heel veel kaas!
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan?
Muziek maken op mijn piano of gitaar.

Wat was de laatste film, tv programma of boek
waarbij je moest
huilen?
De WK-finale van
2010...
Wat was het
moeilijkste wat je
ooit gedaan hebt?
Een lied zingen op
de uitvaart van
mijn Beppe.
Wat zou je graag
nog wel eens
over willen doen?
Mijn studententijd
op de Pabo. Dat
was een schitterende tijd maar helaas
veel te kort: ik heb
de Pabo in slechts 4
jaar en 36 maanden afgerond.

21

Fietspad Dokkumer Ee opgeknapt

Het recreatieve fietspad tussen Leeuwarden en Bartlehiem is door
achterstallig onderhoud hier en daar te smal geworden, soms maar
90 centimeter. Dan kun je elkaar als fietsers niet makkelijk
passeren. Het pad is nu over de
gehele lengte weer op de oorspronkelijke breedte gebracht,
namelijk 1,40 tot 1,50 meter.
De werkzaamheden zijn in grijs
asfalt uitgevoerd.
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30 kilometer bordjes
Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan: sinds deze week staan er
nu ook twee bordjes in Koarnjum op De Wier om de automobilisten
extra attent te maken op de 30 kilometerzone binnen de bebouwde
kom van dit dorp.
Sowieso staat de 30 kilometeraanduiding al vermeld bij diverse wegen naar Koarnjum toe, maar toch
bleek het helaas noodzakelijk om diegenen die erg vaak te hard rijden er
nogmaals op te attenderen.
Er zijn veel klachten van bewoners
van De Wier dat er vooral in de vage bocht ter hoogte van de Nicolaaskerk gevaarlijke situaties ontstaan: men moet plots uitwijken
voor te hard rijdend verkeer en in naar de berm uitwijken, voor
zover die er is…`
Maar ook andere weggebruikers komen in gevaar door dit gedrag:
De Wier is immers een gedeelte van een populaire wandel- en
fietsroute.
In Jelsum verschenen deze bordjes met de tekst “30 – Elkenien –
Iedereen – Everyone” al eerder om ook daar de automobilisten te
wijzen op hun gevaarlijke rijgedrag.
De bordjes zijn op verzoek van verontruste bewoners gemaakt
door Hans Rijpstra uit Jelsum.

Bob de Boer – Koarnjum – 18 juni 2021
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Alde foto’s
Der wiene in soad lytse winkeltsjes yn Koarnjum en Jelsum oant om
en neiby de jierren 1960.
Om in pear te neamen: smidderijen, bakkers, winkelmannen en in
kapperssaak. Der waard ek wolris knipt of skeard bij Johannes Nijdam oan hûs, hy wie skilder mar koe ek wol hierknippe.
Yn die tiden wiene dêr gjin foarsjenningen as de kostwinner kaam
te ferstjerren, je moasten jo mar rêde om oan jild te kommen of by
de tsjerke oanklopje. Datselde jilde ek as men 65 jier waard, de
AOW wie der ek net. Dan barde it wol dat de minsken in lyts winkeltsje oan hûs hiene om wat te fertsjinjen.
Sa wennen der yn de bokkestege Johannes en Mientje Kuipers.
Mientje stoppe wol de hoazen, no tink ik panty’s neamd, om wat
ekstra sinten te fertsjinjen.

Dan Durk Hiemstra, troud mei Anne van Dijk. Hy hie sels buorkerij,
mar wie ek arbeider by de boer en koe klompen meitsje, foaral yn
de oarlochsjierren. Anne en Durk kamen faak by Anne har mem
Lutske van Dijk. Lutske wenne yn it hûs wer’t Steffen en Sippie
Hansma no wenje. As Anne en har mem Lutske, it groat ris gear
hiene, dan wie Durk lang stil. As hy op it lêst sy’n nocht hie fan dat
geëamel, sloech hy mei de fûst op de tafel en sei: “EN NO IS IT
UT!”
En dan no it winkeltsje fan Japke en Lieuwkje. Japke en Lieuwkje
wiene de dochters fan Anne Murks Bouma en Klaaske Hoekstra. It
pear hie neist dizze froulju noch in soan.
Yn 1900 is Anne Murks Bouma ferstoarn yn Koarnjum, hy wie 49
jier âld. Klaaske Hoekstra,dy’t yn 1940 is ferstoarn op 79 jierrige
leeftiid, hat hja yn 1915 in hûs oan de Martenawei bouwe litten?
Wer’t de Bouma’s earst wennen yn Koarnjum wit ik net. Klaasje Bouma-Hoekstra is yn dit pân úteinsetten mei in winkeltsje, dat
nei har ferstjerren oergien is op harren dochters.
Japke wie de winkelfrou en Lieuwkje wie yn myn jongesjierren wol
by it postkantoar, ûnder oaren yn Bitgummole.

De soan wie letter haad fan de skoalle yn Hoevelaken, hy is yn
1913 op 27 jierrige leeftiid ferstoarn. De âldste suster Japke, ferstoar yn 1968, yn ‘e âldens fan 79 jier. Lieuwkje ferstoar yn 1971,
73 jier âld.
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Fjirde hús fan links is it winkeltsje fan Japke en Lieuwkje, der stiet
in frou foar it hús yn wite klean op de dyk.

Neidat Lieuwkje is
ferstoarn, waard it
hûs ferkocht oan
Ingele en Jeltsje
van der MeulenHayma. Sy ha letter in oar hûs
kocht yn Britsum,
der wenje se noch.
Sake en Aukje
Wiersma-Keestra
ha it hûs doe fan
harren kocht en
wenje der no
noch.

Piet

27

Huiskamertheater de Wier
Programma “huiskamertheater De Wier” – Koarnjum 20202021:
locatie Nicolaaskerk, De Wier 7, 9056 PM Koarnjum



Zondagmiddag 5 september 2021: “Ferlet!” – aanvang 15.00
uur, deur open 14.30 uur – entree: €17,50
Een liedjesprogramma in het Fries over behoefte, verlangen,
hoop, warmte, knuffels en aanraking in deze lastige pande
mie. Met Janneke Warringa (zang), Elske Fekkes (zang), An
drea Meijer (cello) en Peter van der Zwaag (piano). Alle tek
sten van bekende en onbekende nummers zijn vertaald door
Baukje Wytsma.



Zaterdagavond 11 september
2021: : ‘De tovenaar van de
Nederpop’: Robert Jan Stips
“SOLO” – aanvang 20.00 uur,
entree €20,-



Eventueel extra concert op zondagmiddag 12 september
15.00 uur!
In de 70-er jaren meteen raak met Supersister, toeren door
de USA met Golden Earring, het dak van Nederland eraf met
Sweet d’Buster, produceren van de successen van Gruppo
Sportivo, knipperlicht- samenwerking met Freek de Jonge en
… al meer dan 40 jaar door Europa toeren met de Nits! Dit is
in een notendop eigenlijk al hele muzikale verhaal van de
Haagse popmuzikant, arrangeur en producer Robert Jan Stips
(1950).



Zaterdagavond 9 oktober 2021: Piet Kok & Band met “Dylan
Day” – aanvang 20.00 uur, entree €17,50
Een liedjesprogramma met visualisatie over Bob Dylan die dit
jaar 80 is geworden. Dylan wordt door velen beschouwd als
de belangrijkste popmuzikant en tekstdichter van de afgelo
pen zestig jaar en is een cultureel-maatschappelijk icoon dat
geen gelijke kent.
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Zondagmiddag 24 oktober 2021: “Mijn schitterende scheiding”
– TRY OUT - met Inez Timmer, aanvang 15.00 uur, entree
€15,Een solovoorstelling van en met Inez Timmer: en dan ben je
opeens alleen, je man verlaat je voor een jonger model met
een grotere voorgevel, je dochter wil ook het huis uit en kerst
staat voor de deur. Alleen de hond blijft je gezelschap hou
den… Deze solo voorstelling gaat over een 'oudere-jongere‘
vrouw die zichzelf helemaal opnieuw moet uitvinden en daar
uiteindelijk met hilarische horten en stoten in slaagt.



OPTIE – november 2021:
voorstelling “Emily – onbekend voor de wereld)” door Gerard
& Compagnie (premiére).
Aanvang 20.00 uur, entree €15,Op muziek bewerkte gedichten van de Amerikaanse schrijfster
Emily Dickinson (1830-1886) in een intieme voorstelling: hoe
leefde ze, wie waren haar familie en vrienden, waarom zijn er
maar weinig gedichten van haar gepubliceerd … een mysteri
eus levensverhaal.



Vrijdag 17 december 2021: Ella & Her Man
met het mini-theaterprogramma ‘PianoHuis’.
Aanvang 20.00 uur, entree €17,50
Ella de Jong en Herman Woltman spelen nu
“Pianohuis” na het winnen van de zilveren
Anjer met “Myn Skip”. Muziektheater met
een huis vol instrumenten: Lena groeit op
onder de piano van haar moeder die les
geeft. Ze voelt zich veilig en maakt haar
eigen pianohuis. De holte onder de piano
blijkt ook een gevangenis. Naast de passie
voor muziek die gedeeld wordt is er geen ge
negenheid en aandacht voor Lena. Als ze la
ter te rugkeert, voelt ze de leegte van haar jeugd.



Zondagmiddag 19 december 2021: kerstconcert met vocaal
ensemble Sânman & Sikke. Aanvang 15.00 uur, entree
€17,50
Sânman & Sikke (o.lv. Siebren Kramer) is ontstaan in 1994 in
Workum en nu dus ruim 25 jaar actief en heeft met zijn sa
menstelling en repertoirekeuze geleidelijk een unieke plaats in
het Friese muziekleven weten te verwerven.
Het repertoire mag gerust breed genoemd worden; de diversi
teit aan stijlen, van barbershop tot Beatles en van gospel tot
Westcoast, zorgt ervoor dat het publiek zich geen moment
hoeft te vervelen.
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Huiskamertheater de Wier


Zaterdagavond 8 januari 2022: Nieuwjaarsconcert met Eddie
Mulder (gitaar) en Rosita da Lima (fotografie-visuals). Aanvang 20.00 uur, entree €17,50.
‘Meester’gitarist Eddie Mulder brengt de laatste jaren de ene
na de andere solo-cd’s uit. Zijn muzikale carrière is breed: v
an symfonische rock (Leap Day, Flamborougf Head, Pink
Floyd Project) tot veel sessiewerk in muziekstudio’s en fraaie
solo-optredens. Ook op deze avond presenteert hij weer zijn
nieuwste dubbel-cd “Blind Hunter”. De muziek wordt geïllu
streerd met de fraaie en sfeervolle fotografie van Rosita da
Lima.

Van harte welkom!
Toegang is alleen mogelijk na reserveren: bobdeboer@pinupsanddowns.com of via 06-54763154. Annuleren
is mogelijk, maar dan wel drie dagen van te voren van het
evenement, anders worden de entreekosten alsnog verrekend.

” Huiskamertheater De Wier”
(i.s.m. Plaatselijke Commissie Jelsum-Koarnjum & S.A.F.T.)
De Wier 5 - 7
9056 PM Koarnjum
tel. 06-54763154
of via bobdeboer@pinupsanddowns.com
Ook op Facebook te vinden onder ‘concerts and more @ de
wier’ en op Instagram onder Bob de Boer Koarnjum.
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Ladies on Harleys

Femke Rijpstra: “It moaiste fan in Harley? It gelûd!
Elke kear as ik it gas iepen lûk, kribelet it.”
‘Lamkes telle’
Het dbo’tje is zoveel méér dan een Dom Blokje Om, zoals de club
motorvrouwen van Femke een rit zonder aanleiding of bestemming
noemen. Het is de wereld achter je laten, ontsnappen aan de waan
van de dag, de afwas en de 1001 andere klusjes die er altijd liggen.
Het is doorwaaien, naar de lammetjes in de wei kijken, bijkletsen
tijdens een stop (die maken vrouwen graag) en jakkeren op een
machine die zoveel sterker is dan jij -en die je toch de baas bent.
Een dbo’tje zinloos? Welnee!

Haar eerste motor was een Honda Hornet, een degelijke maar oersaaie japanner, ideaal voor de ‘beginner’ dus. Femke Rijpstra
grijnst: “Ik moast dat ding fan ús heit keapje want Hornets soene
noait stikken gean. No ja, ik ha der altyd gedonder mei hân.”
Maar toen! Rijpstra werd verliefd en kreeg verkering. Zijn looks,
kracht en uitstraling: de Harley-Davidson van haar vriendje was
véél meer haar stijl dan die muizige Honda. De liefde is niet gebleven (“al binne we noch freonen”) maar een Harley staat er inmiddels wel in haar schuur. Een Sportster 883, de lichtste in de stal.
“Ik ha der in oar stjoerke en oare ljochten op krigen. Dat is it leuke
fan motoren: kinst der dyn eigen ding fan meitsje. Nei in paint job
liket mines swart, mar hy is blau mei in glitterke.”
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Ze kwam onderweg allerhande
motorclubs tegen, maar nooit
een chapter voor vrouwen op
Harleys. Die heeft Femke in
2016 toen zelf maar opgericht.
Daarna ging het snel.
”We binne begûn mei in wykeintsje op in motorcamping yn Ommen. Achttjin froulju, stripper derby, spultsjes dwaan, in ride out:
elkenien wie o sa entûsjast.” Nu telt haar community zeker achthonderd bikers en moet ze soms een camping boeken voor honderd motormaatjes tegelijk. “We binne in soad op de flutter”.
Dat deze club, exclusief voor vrouwen, zó geliefd zou worden, had
Femke niet kunnen dromen. Ze heeft leden die niet goed alleen op
avontuur durven. Die de snelweg liever vermijden, net als een
jankend hoog toerental.
“We ha in soad opstapplakken en helje se gewoan op. Froulju tille
elkoar op! We ride ek oars as mannen tink ik. We binne mear
toerders, ride bêst wol braaf. We wolle de lamkes yn it lân telle.”
Femke Rijpstra kan er kippenvel van krijgen. “dan ryd ik foarop yn
sa’n groep en sjoch ik ál dy koplampkes yn myn spegels. Dêr geane
we, dwers troch de file mei tsientallen motors. Skitterjend. Minsken
dy’t in tomke troch it raam stekke, nei ús smile en toeterje: it is
allegeare wurdearring en moaie reaksjes.”
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Martenastate
Stinzenflora, onze voorjaarsbloeiers in een historische omgeving
De groei en bloei van stinzenplanten is dit voorjaar
sterk beïnvloed geweest
door de temperatuur: het is
te lang te koud geweest en
de zon heeft te weinig geschenen. Hierdoor is het
seizoen met enige vertraging van start gegaan en
daardoor met enkele weken
verlengd, het Haarlems
klokkenspel en de daslook,
doorgaans de laatste bloeiende planten, zorgden echter voor een mooie afsluiting van het seizoen. Er heerst tevredenheid over de kwaliteit en verscheidenheid
van de achtereenvolgende voorjaarsbloeiers dit jaar. Echter altijd
wordt vastgesteld dat hierbij ook jaarlijks verschillen optreden. Er
zullen ongetwijfeld ook weer acties nodig zijn voor een volgend
voorjaar. Later in dit jaar zal uitgebreider met onze groene beheerder It Fryske Gea worden stilgestaan bij alle ontwikkelingen, om
vanuit de opgedane ervaringen acties in het onderhoud uit te werken.
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Stinzenflora-monitor
De vernieuwde Stinzenflora-monitor, is in het afgelopen seizoen
voor de eerste keer operationeel geweest. De nieuwe opzet van de
monitor, te weten de samenwerking met Noordelijke Lustwarande
en hierdoor een deelname van een groter aantal locaties in NoordNederland en Noord-Duitsland met stinzenflora, blijkt een schot in
de roos te zijn geweest. Het grote aantal bezoekers van de website en de vele reacties, illustreren ook een vergrote belangstelling
voor deze kleurige, veelzijdige en historische voorjaarsbloeiers.

Onze vrijwilliger Sjoerd Hogerhuis heeft tijdens het seizoen als
correspondent wekelijks voor de monitor tekst en foto’s aangeleverd van planten die op Martenastate zich toonden aan de bezoekers. Deze informatie is ook vermeld op onze website
www.martenastate.nl, zodat bezoekers voortgaand op de hoogte
zijn geweest van de actuele bloei van de planten. Op de website
van de monitor zijn inmiddels ook twee bijzonder informatieve reportages te bekijken over historische stinzenflora-locaties in
Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Van harte aanbevolen.
Op dit moment schiet het fluitenkruid op veel plaatsen omhoog,
ook een prachtig gezicht, echter het geeft aan dat het maaien binnenkort weer de nodige aandacht zal gaan vragen. Ook voor deze
activiteit staan onze zeer gewaardeerde vrijwilligers weer in de
startblokken. Een bezoek aan het landschapspark van Martenastate is in elk seizoen de moeite waard, melden wij met enige regelmaat. Nu het veelzijdige kleurenpalet van de stinzenflora is verdwenen, kan in de zomermaanden volop worden genoten van talloze tinten groen en de grote variatie in het bomen- en struikenbestand. Eveneens imponerend om te ervaren.
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Testfietsers gezocht
Zin om te fietsen?
Oudere testfietsers gezocht voor 9 nieuwe routes
Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen,
over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige
kruisingen. Doortraproutes horen bij het landelijke programma
Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk
veilig te laten doorfietsen: fietsen tot je 100ste. Vorig jaar werden
er al 23 van deze routes gemaakt, nu zijn er 9 nieuwe.
De Fietsersbond zoekt oudere fietsers die de route willen fietsen en
hun mening willen geven over de route.
De 9 nieuwe:
Drogeham 30 km of 17 km
Gerkesklooster 30 km of 21 km
Feanwâlden 25 km
Oentsjerk Wyns 17 km
Gorredijk 30 km
Appelscha 22km
Warns 25 km
Ameland 18 km
Vlieland 13,5
Wilt u een van de routes testen stuur dan een mailtje naar
fietsschool@fietsersbond.nl. Vermeld daarbij van welke plaats
u een route wilt ontvangen. U ontvangt de route en daarbij een link
naar een beoordelingsformulier over de route.
Doortraproutes
worden gemaakt
in opdracht van
het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid (ROF)
en de Friese gemeenten, als onderdeel van het
landelijke programma Doortrappen.
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Wat een regen
Midden juni ging het aardig
tekeer met, het water viel
met bakken uit de hemel
met als gevolg dat sommige straten tijdelijk onder
water stonden.

Foto’s: Bob de Boer
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Martenastate
Uitbreiding Martenastate met Martena Zathe
In de achterliggende periode
zijn vele waarderende woorden
uitgesproken vanwege het feit
dat de naastgelegen dorpsboerderij, het koetshuis en het perceel aan de Martenawei 4 zijn
toegevoegd aan het huidige
landschapspark. Op een doek
op de bouwhekken wordt een
artistieke impressie van de toekomst afgebeeld: de boerderij
en het koetshuis in oude glorie
hersteld en het perceel omgetoverd tot een bloemenweide met vele
inheemse planten, een eldorado met een grote mate
van biodiversiteit, anders gezegd, een openbaar toegankelijke natuurinclusieve plek, waar mens en natuur samenkomen.

Op dit moment verkeert het vergunningentraject in een eindfase en
worden er bouwkundige voorbereidingen getroffen. Het perceel
heeft de tijd gekregen om “tot rust te komen”, hoewel de vele regen in de afgelopen periode ook verwerkt moest worden. Vanaf
medio juni zal er grondwerk worden verricht, zand aanvoeren, de
grond bewerken en frezen en een eerste tijdelijke inzaaiing van
verschillende bloemen.
Teneinde de realisatie van het volledige project mogelijk te maken,
wordt een beroep gedaan op vermogensfondsen en overheden om
financieel bij te dragen in de hoge kosten. Gelet op enkele vragen
die ons bereikten, is het passend ook in deze nieuwsbrief te melden
dat financiële bijdragen van particulieren natuurlijk eveneens zeer
welkom zijn. Ook zij die zich sterk met Martenastate verbonden
voelen, kunnen zich via het e-mailadres info@martenastate.nl met
het bestuur van de stichting in verbinding stellen voor een nader
overleg. Ook in dit geval kan de “mienskip” een bijdrage leveren
aan de realisatie van een project dat uiteindelijk verenigd met het
aanwezige gebied van Martenastate, zo’n belangrijke plaats inneemt in de gehele regio van Noardwest Fryslân en de Gemeente
Leeuwarden.
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Kalinder
14 juni t/m 5 september

Jubileum expositie Marco Goldenbeld,
Dekemastate

Vrijdag 3, zaterdag 4,
zondag 5 september

Dorpsfeest

Zondag 5 september

‘Ferlet’, huiskamertheater de Wier

Zaterdag 11 september

‘de tovenaar van de Nederpop’, Robert
Jan stips, huiskamertheater de Wier

Zaterdag 9 oktober

Piet Kok & band met ‘Dylan Day’, huis
kamertheater de Wier

Zondag 24 oktober

‘Mijn schitterende scheiding’, Inez Tim
mer, huiskamertheater de Wier
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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
Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane Stiens
Huisartsen
Dhr. Iemhoff / mw. Landmeter /
mw. Oosterbaan / mw. Meekes /
dhr. Heuberger / mw. Braam:
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon /
Me. Folkeringa / dhr. Braber:
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
St. Palet (www.paletgroep.nl):
088-512
Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of
058-257
Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518

Begraffenisferiening Eare en Plicht
Jelsum-Koarnjum
Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of
Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

9732
7000
6306
0200

058-257 4388
058-266 7722

Kerkelijke gemeente

Www.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

Grofvuil wordt 3 keer per jaar gratis opgehaald. Meld je grofvuil
minimaal 2 werkdagen voor de aangegeven datum aan. Maak een
afspraak via de Afvalapp, www.omrin.nl of bel
0900 -210 0215

Afvalkalender
Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 2, 16, 30
juli & 13, 27 augustus
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 9, 23 juli &
6, 20 augustus

Biobak extra data: 1, 15, 19 juli & 12, 26 augustus
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 6 juli & 3, 31 augustus

Grof vuil: met afspraak op 22 juli
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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 maanden juli en augustus.
Het kan zijn dat er wijzigingen zijn.
Op de website is de meest recente informatie te vinden:
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/

Voorlopig zijn de diensten alleen in de Hoekstien te Britsum. Er
zijn max. 30 kerkgangers toegestaan. Aanmelden hoeft niet. De
diensten zijn ook online, 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

Foarganger

Bysunderheden

4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 aug.
8 aug.
15 aug.
22 aug.
29 aug.

09.30u
09.30u
09.30u
09.30u
09.30u
09.30u
11.00u
09.30u
09.30u

Mw. N. Berntsen-Rademaker
Ds. B.G. Keizer
Ds. C. Akkerboom-Hondema
Liturgiegroep
Ds. D. de Boer
Ds. J.W. van Dijken
Ds. J.H. Strubbe
Drs. T.R.A. Simonides
Fryske Tsjinst
Ds. F. Fink
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Redaksje
41e jiergong nr. 417

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: 27-8-2021
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 16-8-2021
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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