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Fan de Redaksje
Beste lezers,
Wanneer deze De Flapút bij u in de brievenbus ligt of digitaal binnen krijgt, is de herfstvakantie al weer bijna afgelopen.
Misschien bent u er even tussenuit geweest,
weer even vrij, nadat alle werkzaamheden
(werk) en activiteiten (school) na de zomervakantie waren begonnen. De tijd vliegt
weer voorbij en de avonden worden langer.
Je kunt wel zien dat het herfst is. Het wordt
weer wat killer en natter. Draait u de tijd ook
weer bij met het ingaan van de wintertijd?
Nu de corona maatregelen weer wat losser zijn, kunnen we ook
weer wat meer ondernemen. De verenigingen gaan weer los en
even “uitgaan” is ook weer wat makkelijker. Eindelijk elkaar weer
even treffen bij bv. de Bluesjûn, It Nut, uitvoeringen van Vriendenkring, etc. Heerlijk bijkletsen onder het genot van een hapje en
drankje. Wat hebben we het gemist.
Geniet maar blijf bewust met elkaar omgaan.
De redactie geeft u graag de ruimte voor uw bijdrage. Een wisselwerking met onze lezers, in welke vorm dan ook, een nieuwtje,
verhaal, gedicht, foto’s, zijn altijd van harte welkom.
Zo kwam bijgaande foto bij ons binnen vanuit het MCL waar
De Flapút óók druk gelezen werd.

De Redaksje
wenst u veel leesplezier!
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Doarpsbelang
Heeft u vragen of ideeën? Mail ons!
Adressen Wel en Wee op pagina 41

Het bestuur Doarpsbelang
Jelsum-Koarnjum:
Roel Hooijenga
Janna Prosé
Germ de Jong
Sandra van der Meer
Jaap Keizer
Carla van der Veen

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
kandidaat bestuurslid

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

Tankbestjûging
It gemis bliuwt…
Mar it meilibjen nei it ferstjerren fan
ús heit en mem, pake en beppe

Albert Spoelstra
en
Anke Spoelstra-de Vries
hat ús goed dien.
Tige tank dêrfoar.
Marten
Peter en Carin
Helen en Douwe
en
bernsbern
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Jaarvergadering Doarpsbelang
Jaarvergadering donderdag 25-11-2021
De Bining 20:00 uur
Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering
van Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen jaarvergadering 25 november 2019
4. Jaarverslag van de secretaris 2019 t/m 2020
5. Financieel jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Nieuws uit de COVM door de heer G. Veltman
8. Doarpenfisy – uitslag enquête (Wonen in de Dorpen) uitslag
gepubliceerd op de website
9. Knelpunten openbaar gebied
10. Bestuur, aftredende leden Jaap Keizer; het bestuur stelt als
nieuw bestuurslid voor Nico Groenewegen.
Een voorstel voor tegenkandidaten kan worden ingediend tot
een kwartier voor aanvang van de vergadering, ondertekend
door tenminste 10 leden
11. Rondvraag
12. Pauze
13. Spreker de heer H.Buith m.b.t. ontwikkelingen Martena Zathe
14. Sluiting

Aan alle leden van
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum
Het lidmaatschap voor 2022 van de Vereniging Doarpsbelang
Jelsum-Koarnjum bedraagt € 3,50 per jaar.

Wilt u als lid van onze vereniging dit bedrag overmaken op
bankrekening NL82ABNA 0450 9220 14 t.n.v.
Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum.
Bij betaling graag uw adres vermelden.
Met vriendelijke groet
namens Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum,
Germ de Jong / penningmeester
Tel.: 058 - 257 2968, e-mail: germdejong3@gmail.com
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Jaarvergadering Doarpsbelang 2019
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 25 november 2019
40 personen aanwezig, afmeldingen van Dhr. H. Jansma (erelid), Jannie
Atsma (CDA).
Aanwezig: Gemeente Leeuwarden Wethouder Herwil van Gelder en Anja
Reus dorpsmanager.
Van de politieke partijen zijn aanwezig: Jan Willem Tuininga (FNP), Folkert
Dijkstra(FNP) en Ursula de Voogt (PvdA).
1. Opening
Auke Rijpstra heet ons allen hartelijk welkom en met name de ereleden
Jaap Keizer en Hendrikus Dijkstra. In het kort vertelt hij de punten van
deze avond.
2. Vaststellen agenda Akkoord
3. Notulen van jaarvergadering 2018
Het verslag van vorig jaar is geplaatst in De Flapút.
4. Jaarverslag voorgelezen door secretaris
Geschreven door Jaap Keizer.
Beginnend bij de jaarvergadering van 12 november 2018 willen wij in dit
verslag stil staan bij activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Op deze vergadering werd het Protocol Dorpsbudget vastgesteld (zie De
Flapút nov.’18). In de loop van 2019 ontving het bestuur talloze aanvragen
voor een bijdrage uit het Dorpsbudget. Op de ledenvergadering zal het
bestuur verantwoording afleggen van de toegezegde en bestede gelden.
Afscheid werd genomen van Mirjam van Heumen, waarna Germ de Jong
haar functie als penningmeester heeft overgenomen. Sandra van der Meer
werd gekozen als nieuw bestuurslid, zij zal zich met name bezighouden
met het Wel en Wee onder onze dorpsbewoners. Hiertoe zijn een aantal
contactpersonen gevraagd voor hun buurt.
Geheel onverwacht heeft de voorzitter te kennen gegeven per november te
willen stoppen wegens te drukke werkzaamheden; een aantal aandachtsvelden zijn deze zomer al door andere bestuursleden overgenomen.
Eindelijk zijn ook de woningen aan de Boarnsylsterwei gerenoveerd en grotendeels van zonnepanelen voorzien; alle woningen zijn na een hele poos
van leegstand nu weer bewoond.
De Stichting Dekema State is van plan het huis Op’e Terp 16 te renoveren
en de daarbij horende garage te vervangen door een nieuwbouw woning.
Omwonenden, die voor een informatie avond waren uitgenodigd hebben
met de plannen ingestemd.
Doordat de locatie van de huidige boerderij van Hettinga aan de agrarische
bestemming wordt onttrokken als gevolg van nieuwbouw ten noorden van
het landgoed Martena State, ontstaat er aan het begin van de Martenawei
de mogelijkheid voor nieuwbouw van een vijftal woningen. Van de bij de
rondgang met gemeenteambtenaren in september 2018(!) genoemde aandachtspunten is niets tot uitvoering gekomen. Alleen de parkeermogelijkheid aan de David van Goirlestrjitte en het afremmen van snelheid bij de
komgrens van Jelsum op de Aldlânsdyk kreeg aandacht. Ook is er in oktober nader overleg (maar nog geen realisatie!) geweest omtrent de speeltuin te Koarnjum.
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Wellicht is de trage gang van zaken mede te wijten aan minder vlotte communicatie onderling en aan die met de gemeente.
Wat gebeurt er toch veel in onze dorpen! Daar word je je bewust van als
het mooie boekwerkje “Vrijwilligers geven Jelsum en Koarnjum een gezicht” doorbladert. Niet alleen bestuurders, maar vooral vrijwilligers bij
verenigingen, dorpshuis en onze beide states Dekema en Martena.
Over Martenastate zijn bewoners en eigenaren is een boek verschenen:
“Proeftuin van het Paradijs?” Nog een opsteker voor de Stichting Martenastate, zijn vrijwilligers en beheerder It Fryske Gea was dat landschappark Martenastate in de categorie “stinzenplanten” tot beste “hotspot” van
Nederland werd uitgekozen; en dat uit 200 unieke botanische locaties!
Dekema State organiseerde dit jaar succesvol een aantal praamvaarten
vanuit Leeuwarden naar de state. In de loop van dit jaar werden bij de states en ook in de beide kerken en dorpshuis diverse culturele activiteiten
georganiseerd, zoals muziek, zang, voordrachten en vertellingen; blijf
daarmee doorgaan!
Er wordt gewerkt aan het tot stand komen van een zogenaamd “Rustpunt”
op het terrein van het voormalige treinstation te Jelsum aan de Brédyk.
Een artikel in de LC van 9 oktober (pag.36) geeft een aardige inkijk in wat
er in 1944 met het station is gebeurd.
Túnmanswente bestaat al weer 10 jaar en voorziet zeker in een behoefte:
verkooppunt streekproducten, toeristisch informatiepunt, kleine familiefeestjes, theetuin en praktijklocatie van de Middelbare Hotelschool
Friesland College en de opleiding landschapsbeheer van Nordwin College.
Bepaald niet het oor strelend waren de activiteiten van de vliegbasis: naast
de bekende oefening Frisian Flag was er een heel lang durende wapeninstructie cursus, die ook nog tot gevolg had dat het avondvliegen een
maand eerder dan gebruikelijk startte.
Doordat de vliegtuigen veelal met volle bepakking startten werd/wordt
veelvuldig de naverbrander gebruikt (om ons te laten wennen aan de JSF,
die 31 oktober zijn intrede deed?). Recent is een brief van omliggende dorpen en wijken uitgegaan naar Defensie, waarin wordt geprotesteerd tegen
deze verzwaarde omstandigheden. In de zomer werd het geluidmeetnet
rond de vliegbasis in gebruik genomen; dit kan helpen om de impact van
het geluid van de JSF te vergelijken met die van de F-16. Bovendien kan
men thuis op de computer de vliegbewegingen en de geluidssterkte, vlieghoogte en snelheid zien. De vliegbasis produceert weliswaar geluid, maar
wil samen met de omliggende dorpen en o.a. gemeente en provincie komen tot een zonnepark aan de westkant van de basis.
Omdat de grote afstand van het park naar een geschikte aansluiting op het
kabelnet zeer hoge kosten met zich meebrengt, werd enige tijd gezocht
naar mogelijkheden om de verkregen energie op te slaan als waterstof. De
komst van de JSF heeft evenwel kansen gecreëerd de opgewekte energie
op de basis zelf te benutten.
In oktober is begonnen met de voorbereiding van het groot onderhoud van
de torenspits van de Nicolaaskerk. De leien en hout- en zinkwerk moeten –
waar nodig - worden vervangen. Echter niet alles blijft hetzelfde: de rode
oriëntatieverlichting en de ladder aan de buitenkant verdwijnen, ook is het
8-koppige klokkenluiders gilde na 20 jaar helaas gestopt met het 1 uur
lang(!) inluiden van het nieuwe jaar; tank mannen!
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Jaarvergadering Doarpsbelang 2019

vervolg

Op 28 september heeft onze nieuwe burgemeester Sybrand Haersma Buma kort kennis gemaakt met onze dorpen. Daarbij is de nadruk gelegd op
o.a. het vele vrijwilligers werk en de lawaaibelasting, die onze dorpen ondervinden.
5. Financieel jaarverslag door Germ de Jong
Germ legt het financiële jaarverslag uit. In De Flapút is deze maand een
blad toegevoegd voor de contributie van de leden en om eventueel lid te
worden van Doarpsbelang. Germ hoopt zo weer wat meer lijn te krijgen in
het ledenbestand.
Gerard Veldman geeft aan dat automatische incasso misschien een idee is.
Het verslag is gecontroleerd door Sjoukje Veldman en Albert Sinnema en
akkoord bevonden.
De kascommissie voor volgend jaar is Albert Sinnema en Griet Kuipers.
Dorpsbudget: Diverse subsidieaanvragen. Deze worden in de vergaderingen van het bestuur besproken en goed-of afgekeurd. Uit de vergadering
wordt voorgesteld het mogelijk te maken ieder jaar een aanvraag te kunnen indienen, in plaats van eenmaal per 5 jaar. Germ zegt toe het protocol
hier nog eens goed op na te kijken.
Pieter vd Werf: Zou er een stukje in De Flapút kunnen komen waar de gelden heen gaan?
Jan Bijlsma: Wat gebeurt er als er budget over is? Antwoord: Het is de bedoeling dat het budget elk jaar opgemaakt wordt.
Albert Sinnema: Kunnen de regels nog een keer uitgelegd worden en kan
dit in De Flapút geplaatst worden?
Douwe: bepaalt het aantal inwoners de inkomsten? Dan zouden we beter 2
DB kunnen hebben, Gerard vraagt ook hoe de verdeling is. Antwoord Anja
Reus: het gaat niet naar inwoner getal, maar men werkt met een staffelverdeling.
6. Meerjarenvisie Doarpsbelang
Jaap heeft een concept meerjarenvisie geschreven. Het is een visie voor
10 jaar. Dit om de leefbaarheid te verbeteren.
De visie omschrijft o.a. de huisvesting, verkeer, ouderen, jongerenbeleid.
We nodigen een ieder uit om dit concept te bespreken en/of aan te vullen
op maandag 27.01.2020.
7. Vliegbasis / COVM
Gerard Veldman praat ons weer bij over de vliegbasis en vergadering
COVM. Dit jaar trainingen in Leeuwarden, geen garantie dat er volgend
jaar minder vliegbewegingen zijn. Gastvliegers geven meer overlast, vraag
of er sancties zijn en of deze toegepast worden. Volgens Gerard wel.
Dit jaar aanzienlijk meer klachten geregistreerd dan voorgaande jaren. Met
het nieuwe geluidsmeetnet systeem ook goed aan te geven. Zo is ook
goed te zien dat er veel excessen zijn.
Door omliggende Doarpsbelangen gezamenlijk een klachtenbrief gestuurd
naar Vliegbasis. Ook door bewoners van de Tjessingawei in Jelsum.
Door personeelsgebrek op de vliegbasis worden niet alle klachten behandeld. Doordat het luchtruim om ons heen vol raakt zowel met civiel als militair, ziet het er niet naar uit dat de vliegbewegingen bij ons minder worden, zal eerder meer worden. Zoals elk jaar raadt Gerard ons aan om te
blijven klagen bij extra lawaai of overdreven onnodig vlieggedrag.
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8. Energie werkgroep
Rutger Bijlsma laat via een power point presentatie zien hoe de stand van
zaken is betreffende het zonnepark op een locatie aan de westkant van de
vliegbasis.
In De Flapút zal zijn presentatie deze avond gegeven vermeld worden.
9. Speeltuin
4 december wordt het laatste speeltoestel gebracht. We krijgen van de
gemeente een vergoeding van de afgekeurde speeltoestellen.
In de nieuwe speeltuin zullen voor de allerkleinsten en de grote kinderen
speeltoestellen te vinden zijn.
Er is ook een passende naam voor de speeltuin bedacht: It Berneslûske.
De gemeente Leeuwarden zal het beheer van de speeltuin overnemen.
10. Aftredende / Nieuwe bestuursleden
Auke neemt afscheid van het bestuur. I.v.m. zijn werkzaamheden is het
niet meer te combineren. We bedanken Auke voor zijn bijdrage de afgelopen jaren.
Jaap neemt de voorzittersrol 1 jaar op zich. Roel Hooijenga neemt plaats in
het bestuur en zal de taak van voorzitter over een jaar op zich nemen.
11. Rondvraag
Wethouder Herwil van Gelder geeft een compliment voor alle energie die
de vrijwilligers in onze dorpen in alle activiteiten steken.
Haakje: Zou graag zien dat er voor De Bining bij de parkeerplaatsten meer
verlichting komt.
Jan Bijlsma: - wijst erop dat er te hard gereden wordt door de dorpen en
het zware verkeer trillingen in de huizen veroorzaakt. De bestrating zou
hier mede een oorzaak van zijn.
Ook vindt Jan dat de dorpen sûterig worden, o.a. slecht onderhouden tuinen. Jammer dat er geen invloed meer is om te bepalen wie er in de huurwoningen komen. Auke legt uit dat we vroeger onder de zogenaamde
“eilandenregeling” vielen, dan had DB een stem wie er in de huurwoningen
kwamen. Dit systeem is er niet meer.
Een positief punt vindt Jan het nieuwe fietspad. Hij is er blij mee.
Dijkstra: Het zware verkeer moet om onze dorpen heen geleid worden.
Jannie: Wanneer worden de Aldlânsdyk Koarnjum geasfalteerd? Jaap: is
door geldgebrek op de lange baan geschoven.
Anja Reus: Voor alle klachten kan men 14058 bellen.
Gerard Veldman: De website wordt niet meer beheerd; allemaal oude informatie. Klopt. We zoeken met spoed iemand die dit kan verzorgen.
Sjoukje Veldman: Sinds we bij de gemeente Leeuwarden horen zijn de
straten veel schoner.
Beeke Beeksma: Dit geldt niet voor de Holwortelstrjitte, die wordt vergeten. Slecht onderhouden plantsoen. Anja Reus gaat informeren. Beeke
wijst op de vrachtauto’s die op de parkeerplaatsen parkeren. Naast
Ketel-lapper is er ruimte om vrachtauto’s te parkeren.
Na de pauze praat Christel van Hoorn met haar collega ons bij over het
Dorpenteam. Erg verhelderend.
Datum jaarvergadering 2020: Volgt z.s.m.
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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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'It Nut' Jelsum, Koarnjum, Britsum
Seizoen 2021-2022
It nije seizoen liket al hast wer op in seizoen sa as we foar
de pandemy hiene. We meie wer in seal fol gasten talitte.
En dat docht ús goed.
Dit jier ha wy twa foarstellings yn gearwurking mei De Bining en
Huiskamer theater De Wier.
Spitigernôch kinne we dizze jûnen gjin koarting jaan.
Sadwaande ha wy miend de kontribusje dit jier te ferleegjen
nei €10, - p.p.
Op de kwitânsje is te lêzen op hokker bankrekkennûmer it bedrach
oer makke wurde kin.
 Sneon 13 novimber 2021
Tryater : Joop en Mads Wittermans
20 jier letter: still going strong
Gearwurkingsjûn mei De Bining
Kaarten: www.tryater.nl of op de
jûn sels by De Bining.

Nutsleden krije gjin koarting.

 Sneon 12 febrewaris 2022
Muzykgroep Vocal Roses

 Sneon 5 maart 2022

Holocaust-Hollywood troch:
Inez Timmer en Tseard Nauta
Gearwurkingsjûn mei
huiskamer theater De Wier
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'It Nut' Jelsum, Koarnjum, Britsum
Vader en zoon
Tweintich jier lyn spilen Joop en Mads Wittermans Vader en Zoon.
No stean se wer tegearre op it toaniel, mar der is wol wat feroare!
Yn de foarstelling fan doe hie heit lêst fan in midlifecrisis en wegere
soan, nettsjinsteande ynspanningen fan syn heit, te foldwaan oan
de noarmen fan de maatskippij. Anno 2021 sit de soan tsjin in midlifecrisis oan en liket er konformist wurden te wêzen. Wylst yn heit
de anargist wekker wurdt; hy set him ôf tsjin alle regels dy’t it âlder wurden en de oankommende dea mei har meibringe.
De rollen binne dus folslein omdraaid, of leit it wat oars?
Seis skriuwers (Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke
Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman) skreaunen nije teksten. Troch Jan Veldman en regisseur Liesbeth Coltof binne dy op
keunstige wize mei elkoar ferflochten. Vader en Zoon is in spul tusken feit en fiksje, doe en no. It is in humoristyske, oandwaanlike
en soms pynlike teaterdialooch. In hertstochtlik petear oer âlder
wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doare litte.
Vader en zoon is foar it grutste part Nederlânsktalich mei sa no en
dan Frysk.
tekst: Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer,
Bodil de la Parra en Jan Veldman
spul: Joop Wittermans, Mads Wittermans
regy: Liesbeth Coltof
dramaturgy: Jan Veldman
foarmjouwing: Guus van Geffen
kostúms: Mathilde van der Hoop
Vader en zoon is in ko-produksje fan Tryater en Theater Producties
Wittermans.

It Bestjoer:
Titus Sinnema, ponghâlder
Joke Scheffer, skriuwster
Haakje Stielstra
Janna Prosé
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€ 23,50
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Feestvereniging de Twa Doarpen

September 2021

Beste feestgangers,
Het afgelopen feest was een groot succes!
Eindelijk konden we weer eens gezellig met elkaar een biertje of
wijntje drinken en bijpraten over de afgelopen tijd. Het heeft ons
en alle vrijwilligers veel tijd en moeite gekost om het voor elkaar
te krijgen maar het was dat dubbel en dwars waard! Langs deze
weg willen we dan ook alle vrijwilligers en bezoekers bedanken!
Zonder jullie was hadden we het niet kunnen doen!
Wij willen hierbij ook graag onze leden uitnodigen voor de jaarvergadering van woensdag 24 november om 20:00 in De Bining.
We willen in deze vergadering onze nieuwe bestuursleden aan jullie voorleggen en veranderingen die wij willen maken rondom het
feest zoals de datums waarop het feest elk jaar gehouden wordt.
Nog een datum die niet in jullie agenda mag ontbreken is
6 november dan organiseren wij samen met De Bining en Great
Lake de Bining Bluesjûn! Een avond vol blues en gezelligheid met
o.a. The Blues Party, The Mudbirds en Great Lake!
Tot in november!
It Feestbestjoer
Feestvereniging de twa doarpen

detwadoarpen@hotmail.com
06 445 886 59
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Vriendenkring

1860 ----------------- 2021
Op freed 19 novimber en sneon 20 novimber 2021
presintearret de jongerein fan ‘Vriendenkring’ twa ienakters!

Diagnoaze B.E.R.N.
Skreaun troch Jurgen Zweemer

Tom hat in protte fantasij. Dat moat ek wol want Tom is gauris allinnich thús. Syn heit en mem binne altyd oan it wurk en der binne
se tige grutsk op. Se prate alinne mar oer harren wurk en harkje
alhiel net nei elkoar. Tom fantasearret as er buortet hiele ferhalen
by elkoar. Syn fantasij is sa grut, dat er alle karakters, alle bisten
en meunsters en minsken ek echt sjocht en fielt.
Spitegernoch sjogge heit en mem dit net en kinne se net meidwaan
yn syn ferhalen…
Spile troch:

Isis Hofman, Timo de Haan, Liza Sinnema, Jelmer
v.d. Burg, Vera Althuisius, Tiemen Bonnema, Emily
Althuisius en Tamara Bonnema

Rezjy :

Lieuwkje Boomsma
Zie verder pagina 18

16

Wylstrjitte 2
9051 AX Stiens
Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl
www.middelsee-assurantiën.nl
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Vriendenkring
&
www.willem.nl

Skreaun troch Froukje Popma
It is Sandra net dúdlik wêrom har
freondinne Thecla har moaie
keamer yn in studinteflat ferruilet
foar in âld krot yn in ûnhuere
buert. Hat de freon, dy't Thecla
troch chatten kennen leard hat,
der wat mei te meitsjen?
Ek mem Aly, fertrout it spul net
en komt om poalshichte te
nimmen. Se weaget har derby yn
't hoale fan de liuw...

Spile troch:
Rezjy :

Mirthe Swart, Esmee Sinnema, Jelmer Nicolay,
Janny Haijma, Linde Hofman en Sido Faber
Sytske Nicolay, mei help fan Eit van der Velde

Lûd. ljocht, dekor:

Kevin Wiersma, Hendrik Hooghiemstra,
Theun Dijkstra, Wybren Postema en Bob
Rijpstra
Klean:
Renate Bruinsma
Smink- en kapwurk: Manon Overberg, Christa Rooks,
Antje van der Burg, Mirjam van Heumen en
Ageeth Rooks.
Útfierings:
Plak:
Oanfang:

Freed 19 en sneon 20 novimber 2021
De Bining te Koarnjum
20.00 oere

Yntreepriis oant 16 jier:
fan 16 jier ôf:

€ 3,€ 6,-

Titus Sinnema, Theunis Dijkstra, Lieuwkje Boomsma,
Sytske Nicolay en Bauke Beert Keizer
Sjoch ek ris op ús Facebookside:
https://www.facebook.com/toanielselskipvriendenkring/
of folgje ús op Instagram @toanielselskipvriendenkring!
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www.vellingaoptiek.nl
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Bluesjûn
Bêste doarpsgenoaten,
Na een meer dan fantastisch Doarpsfeest is het over een paar weken weer tijd voor een feestje:
Doarpshûs De Bining, Great Lake en Feestvereniging
De Twa Doarpen slaan de handen ineen en organiseren op zaterdag 6 november DE BINING BLUESJÛN!
Een avond vol blues en gezelligheid met o.a. The Blues Party,
The Mudbirds en Great Lake!
Komst ek?

Wanneer
Hoe laat
Waar

: zaterdag 6 november
: 19:30 - 24:00u.
: Doarpshûs De Bining,
Wylde Tulpstrjitte 2 in Koarnjum

Kaarten kosten €10,- per stuk in de voorverkoop en €12,50 per
stuk aan de deur. Wil je kaarten bestellen? Maak dan €10,- per
kaart over naar:
NL50 RABO 0335 4049 79 t.n.v. Doarpshûs De Bining
o.v.v. Blues Jûn.
Wees er snel bij want op = op.
See you there!
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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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Dekema State
Dekema State in november
Met het einde van oktober in zicht, begint het openstellingsseizoen
van Dekema State ook ten einde te lopen. 31 Oktober sluit het museum haar deuren voor de wintermaanden, tot die tijd is het nog te
bezoeken op de zaterdagen en zondagen. Hoewel het seizoen door
corona wat later op gang kwam dan gehoopt, kijken wij toch terug
op een zeer geslaagd seizoen! We hopen jullie allemaal ook volgend jaar weer in het museum te mogen ontvangen. In de wintermaanden blijft het mogelijk een bezoek te brengen aan het museum indien u met een groep bent, of een minimum bedrag wordt
betaald. Wist u trouwens dat de state en de tuin ook uitermate geschikt zijn voor een fotoreportage (tegen betaling)?
Hoewel het museumseizoen er nu bijna op zit, gaat het werk achter
de schermen gewoon door. Zo ontvangt onze werkgroep educatie
af en toe een schoolklas, wordt er nog druk gewerkt om de tuin
winterklaar te maken, is er een audiotour in ontwikkeling en zijn
vrijwilligers druk bezig met het breien van mutsen en wanten! En
ook de laatste maand hebben we niet stil gezeten.
In de herfstvakantie heeft de Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State in samenwerking met vrijwilligers van Dekema State een herfstspeurtocht uitgezet. Zo konden kinderen met
hun (groot)ouders, ondanks het niet doorgaan van de kastanjemiddag, toch genieten van Dekema State in herfstsferen. Leuk om te
zien hoe hiervan genoten is!
Daarnaast is er druk gewerkt om ons educatie aanbod meer bekendheid te geven door het ontwikkelen van zowel een kinderactiviteiten folder als een educatiefolder voor basisscholen. Zo kunnen
kinderen verschillende speurtochten bij ons doen, maar ook groep
1 t/m 8 van bassischolen kunnen terecht voor verschillende programma’s. Onze website hebben vernieuwd om hier meer informatie over te geven.
In de tuin is het laatste fruit geoogst, de appels en peren zijn verwerkt tot appelcake en perentaart bij de bakker en de bessen liggen klaar in de vriezer om weer lekkere jam te worden. Maar niet
alleen wij mensen zijn hard aan het werk geweest, ook de bijen
hebben het druk gehad! Deze worden in september altijd bij de
zeedijk neergezet zodat ze nog van het zee-aster buffet kunnen
genieten. Tuinbaas Wim heeft samen met vrijwilligers de laatste
honing uit de raten geslingerd, welke weer gekocht kunnen worden
bij de koffiehoek.
De tuin blijft aankomende maanden uiteraard wel gewoon open, en
de koffiehoek laten we vooralsnog ook staan. Een warm drankje
maakt een lekkere herfst of winterwandeling natuurlijk helemaal
compleet of neem eens een kijkje bij onze Dekema producten!
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De Flapútloper
De Flapútloper mei
Wieke de Haan
Sûnt in goed jier bin ik hast alle
wykeinen yn Koarnjum; ik útfanhûzje dan by Bob de Boer;
troch de wike wenje ik yn Mantgum, oan it spoar Ljouwert-Snits.
Dêrnjonken haw ik in karavan op
'e Skâns ( Oostmahorn), dêr't wy
ek graach wêze meie.
Haw in baan by Tresoar yn
Ljouwert en myn wurk bestiet
foar in part út socialmedia
berjochten pleatse foar de Fryske
litera-tuerwebside Sirkwy en foar
it grutste part út it betinken en
útfieren fan aktiviteiten by eksposysjes yn Obe.
Dêrneist bin ik op 't stuit dwaande mei it organisearjen fan in
Rock-'n-Roll tentoanstelling yn
Obe. Dy giet op 12 novimber los
oan it Aldehouster tsjerkhôf.

Ik bin wat in apart mins, want snijblommen jou ik neat om en ik
haw ek net safolle mei muzyk. No lear ik wol rap by sûnt ik mei
Bob omgean.
Swimme yn bûtewetter fyn 'k hearlik, hurdrinne, kuierje, fytse en
kanoje mei Bob as de iisbaan yn Koarnjum aanst wer ûnderrûn is.
Moarns bin ik op myn bêst, ast moat kin ik myn bêd útspringe en
puddingsiede.
Favorite aktiviteit yn 'e hûs: gesellich mei Bob oan 'e kofje en
bûtendoar: de strânseisdaagse kuierje mei freondinnen.
Feestje? Aanst in oantal muzikale iterijen yn Koarnjum organisearje
mei Bob.
Favorite leeftiid: 62.
Fansels wol ik graach mysels wêze, der binne al safolle oaren.
It lekkerste iten: as ik mei myn neisten om 'e tafel sit, dan smakket my alles like lekker.
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As ik in healoerke frije tiid oer ha, dan gean ik in slachje om troch
Martenastate.

It dreechste yn myn libben wie om in bern te ferliezen.
Wat ik graach oerdwaan wolle soe? Dat ik dy bewuste dei oerdwaan
koe. Mar ja, it is sa't it is.
As ik de balâns fan myn libben opmeitsje dan fyn ik, dat ik it geweldich troffen ha mei Bob, myn dochters en oanhing, myn freonen
en myn wurk.
Sa út en troch help ik yn it húskeamerteater, dus wy treffe inoar
grif wol in kear.
Alle goeds,Wieke de Haan

Collecte
Beste mensen,
Vanaf 7 november tot en met 13 november is de Alzheimer
collecte. Ik zelf collecteer in heel Koarnjum.
Zouden jullie wat kleingeld willen bewaren voor dit goede doel?
Ik collecteer omdat mijn mem, skoanmem en mijn zus Alzheimer
hadden en nu mijn oudste broer Alzheimer heeft.
Als.......
Als ik het niet meer weet, geef je mij dan je hand?
Wil je mij leiden door dit verwarrende land?
Als ik het niet meer kan, wil je mij dan laten zien hoe het moet?
Wil je mij helpen en laten zien hoe jij dat doet?

Als ik niet meer begrijp en jou woorden niet snap, wil je dan
herhalen in een taal die bij mij past?
Als ik in mijn verwardheid niet meer weet wie jij bent, wil je mij
dan vasthouden? En mij laten voelen dat je mij wel herkent?

Als dan de dag komt dat ik er niet meer ben, als ik afscheid genomen heb, wil je dan vergeten dat ik jou vergat? En mij herinneren
zoals ik was, voordat de ziekte mijn geheugen opvrat?
MC Eberhart
Mocht je belangstelling hebben voor Alzheimer gedichtjes, je kunt
je aanmelden op: gedichten nieuwsbrief Azheimer Nederland/ dementie.nl, dan krijg je elke week een gratis gedicht toegestuurd.
Ik bewaar ze zelf in een map.
Jannie Bruining
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Pakhûs SOLO
Van Hand tot Hand:

concert door Anna voor de Wind
Voor het eerst is bij podium Pakhûs
SOLO een klarinettist te beluisteren
met een soloprogramma.
Op vrijdagavond 19 november speelt
klarinettiste Anna voor de Wind een
programma met twee gloednieuwe
stukken die afgelopen jaar tot stand
kwamen. De werken werden beïnvloed door de context van een lastige,
afstandelijke tijd en veranderden in
symbolen van hoop.

Ruka (2020) is een stuk van Trevor Grahl voor basklarinet en stopmotionfim. In de gelijknamige film van animator Jiri Trnka staat de
onderdrukking van een kunstenaar centraal. Een man met een
droom wordt verleid, misleid en getart tot er geen andere keuze is
dan samen met zijn droom in scherven uiteen te vallen. Met de
muziek van Trevor Grahl klinkt de basklarinet diep, soms dreigend,
dan weer fluisterend of grommend.
My voice is in my Hands (2021) van Giuliano Bracci is gebaseerd op
gedichten van Emily Dickinson. De Envelope Poems waren korte
gedichten op gerecyclede enveloppen, aan niemand en tegelijk aan
iedereen geadresseerd. De muziek is breekbaar, ruw en poëtisch.
Het stuk herinnert ons aan onze vergankelijkheid, kwetsbaarheid
en hoop.
Anna voor de Wind studeerde cum laude af aan het Conservatorium van Amsterdam en is een specialist in hedendaagse repertoire
op de klarinet. Ze speelt met gerenommeerde ensembles als Asko|Schönberg en het Nieuw Ensemble en trad op tijdens de Gaudeamus Muziekweek in Utrecht en festival November Music in
’s-Hertogenbosch.
Het concert begint om 20.15 uur en duurt een uur zonder pauze.
Meer informatie en kaarten: www.pakhussolo.nl.
Voor dit concert is een coronatoegangsbewijs verplicht.

Locatie: Sint-Vituskerk Feinsum, Holdingawei 51
Zaal open: 20.00 uur | Aanvang 20.15 uur
Toegang: €17,50 | Jongeren tot 20 jaar €9,00
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Workin’, Relaxin’, Cookin’ en
Steamin’
Op zondagmiddag 7 november vindt er in
Feinsum een bijzonder concert plaats. Er zullen nieuwe stukken klinken van componist en
saxofonist Frans Vermeerssen voor altsaxofoon, piano, tenorsaxofoon en cello, geïnspireerd op albums van de Amerikaanse trompettist Miles Davis. Het concert wordt georganiseerd door podium Pakhûs SOLO in de serie
‘Pakhûs SOLO Pakt Uit’ en vindt plaats in de
Sint-Vituskerk.

Vermeerssen, naast componist en saxofonist ook arrangeur, dirigent en saxofoondocent aan het ArtEZ Conservatorium, laat zich in
zijn werk inspireren door elementen uit jazz en pop, minimal music
en klassieke werken van Stravinsky, Sjostakovitsj en Ravel. Met als
doel een brug te slaan tussen bekend en nieuw, welluidend en experiment, tussen pop, jazz en hedendaags klassiek. In de vier nieuwe solostukken van Vermeerssen gaat ieder instrument een gesprek aan met bewerkte samples van stukken uit de albums van
Davis.
Vermeerssen heeft al veel betekend voor de jazz, geïmproviseerde
en hedendaagse muziek in Noord-Nederland, waaronder bij de Big
Band Friesland, het Fries Symfonie Orkest, het Frysk Fanfare Orkest en het door hem opgerichte Fries Project Orkest. Hij zal zelf
Cookin uitvoeren op tenorsaxofoon en wordt tijdens het concert
bijgestaan door drie gerenommeerde musici.
Dineke Nauta voert Workin uit op altsaxofoon. De geboren Friezin
trad op in bekende zalen in Europa en werd met het Ebonit
Saxophone Quartet genomineerd voor een Edison Klassiek. Pianist
Aljosja Buijs is lid van het Orkest de Ereprijs, voert nieuwe muziek
uit in heel Europa en is hoofd van de opleiding Klassieke Muziek op
het ArtEZ Conservatorium. Hij zal Steamin spelen. Wytske Holtrop
speelt Relaxin op cello. Holtrop ontving een prestigieuze beurs van
de Kurt Sanderling Orkestacademie. Momenteel woont en werkt ze
in Berlijn bij het Konzerthausorchester. Voor de pauze zullen de
vier musici elk een door hen gekozen solostuk voor hun instrument
spelen.
Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer 90 minuten
inclusief korte pauze.
Meer informatie en kaarten: www.pakhussolo.nl.
Voor dit concert is een coronatoegangsbewijs verplicht.
Locatie: Sint-Vituskerk Feinsum, Holdingawei 51
Zaal open: 14.45 uur | Aanvang 15.00 uur
Toegang: €17,50 | Jongeren tot 20 jaar €9,00
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Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op
Dit najaar staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim
180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.
“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in
wijken. Als je een conflict hebt met
je buren, dan zit je thuis niet lekker
meer op de bank. Soms verziekt een
burenruzie zelfs je dagelijks leven of
beïnvloedt het je werk.
3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren
samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners
weer on speaking terms komen,” vertelt coördinator Gea Niemeijer
van buurtbemiddeling Amaryllis in Leeuwarden, sinds 2007 actief in
de gemeente Leeuwarden.
Al 25 jaar succesvol
In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste met
buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. Gea Niemeijer
“Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in de daarop volgende 25 jaar
tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen.
Op basis van benchmarkgegevens schatten we dat er in die periode meer dan 180.000 meldingen werden gedaan van burenoverlast. Buurtbemiddeling breidde zich afgelopen jaren als een olievlek
uit over Nederland. Intussen bieden meer dan 300 gemeenten hun
inwoners buurtbemiddeling aan.”
Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke
kengetallen. Buurtbemiddeling:
- vermindert de ervaren woonoverlast;
- verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten;
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- vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;
- heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat
stress dat een conflict oproept, bij het vinden van een oplossing
vermindert.
Gea Niemeijer licht toe: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te
gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van
buurtbemiddeling.”
Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en
buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. “En
ook heel belangrijk,” vult Gea Niemeijer verder aan, “bewoners
voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in
een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in
hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken
Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor
reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor en
dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug in de aard van de
conflicten. Gea Niemeijer legt uit: “Gemiddeld is een vijfde van de
zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld
psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest gemelde
klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”
Gea Niemeijer van buurtbemiddeling Amaryllis is bereikbaar via
058 303 0400 of g.niemeijer@amaryllisleeuwarden.nl.

Kano

Gratis af te halen!
Degelijke stabiele tweepersoonskano.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met 06-15608579
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Review
Pieters Computer Service (PCS)
Ik had een probleem met mijn laptop die opstartproblemen had.
Daarbij was de laptop ook in gebruik heel langzaam. Pieter had
snel het probleem gevonden en opgelost. De laptop werkt weer als
nieuw. Dit was mij zelf nooit gelukt.
Na mijn laptop heb ik ook mijn desktop bij Pieter gebracht. Hier
mankeerde wat meer aan maar ook daar wist Pieter, door het vervangen van onderdelen en het installeren van de correcte software,
wel raad mee. Resultaat een computer die weer mee kan met zijn
tijd.
Pieter de computerdokter. Hij luistert, hij onderzoekt en geneest!
Topservice!
Nogmaals bedankt Pieter! Mvg, Mark Ruitenbeek

Pompoenfrietjes

Dekema State

Met dit recept maak je heerlijke pompoenfrietjes uit de oven!
Lekker met een stukje vlees of vega en nog wat extra groenten erbij. Dit recept is voor ongeveer 2 personen.
Ingrediënten:
1 grote pompoen;
4 teentjes knoflook;
3 takjes verse rozemarijn;
5 eetlepels olijfolie;
1 eetlepel citroensap;
Peper en zout naar smaak.
Bereiding
Verwarm de oven voor op 220 graden. Snij de pompoen in tweeën
en lepel je het vruchtvlees eruit.
(Dit bewaren om later nog pompoensoep mee te maken). Snijd de
pompoen nu in dunne ‘reepjes', zodat er als het ware een soort
frietjes ontstaan. Bekleed een bakplaat met bakpapier en leg de
pompoenfrietjes hierop. De knoflookteentjes leg je los tussen de
pompoen. Trek de blaadjes van de rozemarijn en strooi ook deze
over de pompoen. Besprenkel de pompoenfrietjes met de olijfolie
en het citroensap en voeg als laatste wat peper en zout toe naar
smaak. Bak de frietjes in 40 minuten gaar in de oven!
Tip: keer de pompoen halverwege een keertje om, zodat alle frietjes mooi egaal gebakken worden aan alle kanten.
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De honing van Dekema
Links: inspectie.
Linksonder:
ontzegelen, dit is
de wasdekseltjes
verwijderen.

Boven: na het ontzegelen gaan de raten in de
honingslinger. Door
ronddraaien slingert de
honing eruit en loopt
door een zeef in een
emmer.
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De honing moet daarna nog een
week dagelijks geroerd worden
voordat het in potjes gedaan
kan worden.

Zeeaster

Foto’s: Femmie de Vries
Tekst: Wim Hoogendam

35

Kerstpakketten voor de minima
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Britsum-KoarnjumJelsum verzorgt een kerstpakkettenactie voor de inwoners van
Britsum, Koarnjum en Jelsum die vallen onder de richtlijnen van de
participatiewet.
Degenen dit tot de categorie van potentiële ontvangers behoren,
moeten voldoen aan de volgende criteria:
a.
zelfstandig wonend in Britsum, Koarnjum of Jelsum;
b.
voldoen aan een netto inkomen, excl. vakantietoeslag, van:
1.
Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd – maximaal € 1.025,00;
2.
Gehuwden of samenwonenden vanaf 21 jaar tot de
pensioengerechtigde leeftijd – maximaal € 1.464,00;
3.
Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde
leeftijd – maximaal € 1.140,00 (zonder extra pensioen);
4.
Gehuwden of samenwonenden beide personen ouder
dan de pensioengerechtigde leeftijd – maximaal
€ 1.546,00 (zonder extra pensioen).
Voldoet u aan de bovenstaande criteria, dan kunt u onderstaande
antwoordstrook invullen en uiterlijk op vrijdag 10 december 2021
inleveren bij: R. Kuiphof-Smees, De Greiden 8, 9055 LR Britsum
Het kerstpakket wordt alleen bezorgd op vrijdagavond
17 december 2021 tussen 19.00 en 21.00 uur.
--------------------------------------------------------------------------ANTWOORDSTROOK
Ja, ik meld mij aan voor een kerstpakket van de Diaconie van de
Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum.
Ik ben op vrijdagavond 17 december 2021 tussen 19.00 en 21.00
uur thuis.
Tot welke categorie behoort u?
1
2
3
4
(graag omcirkelen)
Naam:
_________________________________________________
Adres:
_________________________________________________
Graag ook invullen (i.v.m. thuiswonende kinderen):
Ik ben een:
•
alleenstaande met ___________ kinderen, in de leeftijd van
_______________________;

•
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gezin met _________kinderen,
______________________

in

de

leeftijd

van

Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Op bezoek bij boer Hettinga
Dinsdagmiddag 5 oktober zijn de deelnemers van het ouderenproject Jelsum-Koarnjum bij ons op visite geweest op de nieuwe boerderij.
Nu de regels t.a.v. Corona versoepelen zijn deze uitjes gelukkig
weer mogelijk.
Leuk om te zien dat er veel animo was om te komen, de groep bestond uit meer dan 30 personen.
Veel bekende gezichten voor mij, al had ik velen al heel lang niet
meer gezien.
Ik kon vertellen dat
de koeien het super
doen in de nieuwe
stal met veel meer
ruimte, frisse lucht en
licht.
Het automatisch melken gaat ook goed en
bevalt prima.
Heel veel mensen van
deze groep hadden
nog nooit een melkrobot zien werken. Mooi
om de verbazing op
hun gezicht te zien
hoe mooi rustig dat
gaat.
Velen hadden zelf in
de landbouw gewerkt
of hadden mensen in
de familie die ook
boer waren. Ze waren
dan ook zeer geïnteresseerd.
Toen nog even een blokje over het erf. Zo’n nieuwe boerderij is
veel ruimer opgezet als vroeger viel iedereen op.
Mooie vragen waren:
Worden de koeien ook nog gepoetst en gewassen ?
Wordt de stal ook elk jaar schoongemaakt?
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Het poetsen doen
de koeien zelf, elke
groep heeft een
draaiende borstel,
waar ze heerlijk onder kunnen staan
om het stof en oude
haar weg te poetsen.
De robotruimtes
maken we wel regelmatig schoon,
maar de stal met
ligboxen wordt niet
zoals vroeger elk
jaar schoongespoten, ze krijgen wel
regelmatig nieuw strooisel in hun
boxen.

Als laatste nog even langs de jonge
kalfjes en de paarden, die hebben
ook een mooi plekje gekregen in de
nieuwe loods.
De kattenfamilie kreeg ook veel aandacht, die vinden dat heerlijk.

Ik hoop dat iedereen een goede indruk heeft gekregen van het bedrijf.
Daarna gingen ze naar de Túnmanswente, waar een lekkere maaltijd klaar stond.
Een heel mooi initiatief om elke 14 dagen iets te organiseren voor
deze mensen, super dat de vrijwilligers dit mogelijk maken.
Groeten Erik Hettinga
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Huiskamertheater De Wier
Concerts & More De Wier is een samenwerkingsverband aangegaan met Art Connection Cultuurprojecten (Leeuwarden).

Concerten vinden plaats onder de noemer ‘Kanselarijconcerten’,
uiteraard in de monumentale Kanselarij aan de Tweebaksmarkt in
Leeuwarden. Ook zijn in dit nieuwe seizoen concerten gepland in de
moderne lobby van het WestCord WTC Hotel in Leeuwarden.
Meer weten? Kijk eens op https://www.artconnectionexpo.nl/
voor het volledige programma.
———-//———
Zondag 24 okt., 15.00 uur,
Nicolaaskerk Koarnjum,
€ 15,-,
‘Mijn schitterende scheiding’,
een solovoorstelling van en
met Inez Timmer over een
‘oudere jongere vrouw’ die
zichzelf na haar
scheiding helemaal opnieuw
moet uitvinden en daar uiteindelijk met hilarische
horten en stoten in slaagt.
Zaterdag 6 nov., 20.00 uur, Nicolaaskerk Koarnjum, € 19,-,
Marcel Kapteijn & the Raindogs (Sander & Nico),
Een mix van intieme songs en rauwe blues, intens gezongen vanuit
de tenen.
Vrijdag 12 nov., 20.00 uur, Huiskamertheater De Wier, € 10,-,
presentatie door kunstenaar PK van der Zee.

Zaterdag 27 nov., 20.00 uur, Huiskamertheater De Wier, € 15,-,
“Keel” – J.J.Cale in ’t Bildts met Jan de Vries & Ruben Bus,
‘Keel’ is een project dat is ontstaan naar aanleiding van een JJ Cale
Tribute Concert, waarvoor Jan een aantal liedjes vertolkte in het
Bildts. Reserveringen via 06-5476 3154.
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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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Tusken Lân en Wetter
De podiumtour ‘Tusken lân en wetter’ is geïnspireerd op schilderijen van Friese landschappen van kunstenaar Jentsje Popma.
Zangeres Janna van der Honing en multi-instrumentalist
Herman Woltman brengen samen deze muziekvoorstelling.

Popma schilderde het Friese landschap vanuit de directe waarneming, de werkelijkheid met de weersomstandigheden die zich op
dat moment aandienden.

Tijdens de voorstelling hoort men de pure klanken van de zang van
Janna en muziek van Herman. Elk lied heeft zijn eigen identiteit,
zijn eigen schilderachtige werkelijkheid, telkens geïnspireerd op
elementen uit schilderijen van Popma.
Na de pauze brengen Janna en Herman nummers ten gehore vanuit
hun eerdere samenwerking in de formatie Souldada
Waar: Genovevakerk Jelsum
Wanneer: zondag 7 november, 15.00 uur
Entree: € 10,Opgave bij: gfjveldman@gmail.com
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Dekema State
Wiebe Adema Symposium
Het Wiebe Adema Symposium wat vrijdag 19 november 2021
wordt georganiseerd door Stichting Dekema State en Stichting
Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen is al helemaal volgeboekt.
Wel is het symposium nog digitaal te volgen, opgave dient hiervoor gedaan te worden door het aanmeldingsformulier op de website van het sKBL (www.skbl.nl/aanmeldingsformulier-wiebeadema-symposium/).
Lezing
Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State
Donderdag 18 november 2021 vindt de jaarlijkse lezing van de
Vereniging van Vrienden en Vriendinnen van Dekema State plaats
in de kerk van Jelsum. Sanny de Zoete, kunsthistorica en damast
expert, is uitgenodigd om te vertellen over linnengoed in de 17e
eeuw en het damasten tafelkleed wat Dekema State dit jaar in
bruikleen heeft mogen ontvangen. Meer informatie over de lezing
volgt op onze website, www.dekemastate.nl.
——————//——————
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“Underweis” mei de Sneinsjongers

Yn de foarige Flapút hawwe wy ferteld dat wy “de Sneinsjongers”
dien wurk meitsje wolle mei ús foarstelling “Underweis”.
Yntusken binne wy al wer 4 wiken fierder, hawwe wy drok oefene
en begjinne alle puzzelstikjes op harren plak te fallen. Wy geane
dan ek op folle krêft nei de optredens op
freed 10 en sneon 11 desimber 2021.
Sa as jim njonken lytsen wol witte is “Underweis” in programma
wer by’t jim oan de hân fan film, muzyk, sang en téater mei op reis
nommen wurde troch ús doarpen. Eigenaardichheden, fertriet, wille
en leafde komme foarby.
En fansels nei ôfrin muzyk
- freed spilet Great Lake en
- sneon Weima & vd Werf.

De optredens binne dus freed 10 desimber en sneon 11 desimber
2021. Oanfang 20.00 oere yn doarpshûs “De Bining“ yn Koarnjum.
Reservearjen
Mei grutte tank oan ús sponsoren kinne wy dit alles dwaan. En dat
foar in yntree fan € 5,- (meirekkene in kop kofje of tee).
Wolle jim komme dan graach reservearje. Sûnder reservearjen nei
De Bining komme kin fansels ek, dan jildt fol=fol”.
Reservearje kin fanôf no mei e-mail of tillefoan.
Graach by reservearjen mei e-mail opjaan:
- namme, adres en tillefoannûmer,
- hokker jûn en hoefolle kaarten.
E-mailadres: geertbeeksma@planet.nl
Tillefoannûmers: 058-2572025 (Tineke Dijkstra)
of 058-2574668 (Geert Beeksma).

Dit meie alle doarpsgenoaten en kunde om utens
net misse. Opjaan dus!!
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Underweis

Mei grutte tank oan ús sponsoren.
Bedriuwen:
Primera Stiens/Dokkum, Klugkist & De Vries Leeuwarden, Agema
Vlaggenmasten & Agema Riooltechniek, Meneer & Mevrouw Hoekstra, Middelsee Assurantiën & Hypotheken, Catering en Barverhuur
De Tuolle, Texaco Nijlân, Bike Total Haijma & Witgoedspecialist
Haijma, Weitenberg Assurantiën, Albert Heijn Stiens, Riethandel De
Vries Cornjum, Wynsma Mechanisatie en Broekens B.V. Stiens.
Ferienings en Stiftings:
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum, Doarpshûs De Bining, Stifting de
Terpen, Boelstra-Olivier Stichting, Stichting Martenastate, Stichting
het Old Burger Weeshuis, Stichting Steunfonds Spaarbank Stiens
en Gemeente Leeuwarden.
De kommisje

Foto’s Bob de Boer
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“Underweis” mei de Sneinsjongers

De Sneinsjongers is een gemengd 4-stemmig koor, telt 21 leden
welke woonachtig zijn in Jelsum, Koarnjum en Britsum. Het repertoire is zeer divers en varieert van gedragen liederen tot moderne
songs.
Vrijdag 10 december en zaterdag 11 december 2021 gaan de
Sneinsjongers een bijzonder optreden verzorgen. Wij gaan samen
met jullie aan de hand van een film, theatrale bijdragen, muziek en
natuurlijk zang een reis (Underweis) door onze prachtige dorpen
maken. De emoties van het leven zullen voorbij komen. Humor,
verdriet, plezier, apartheden en liefde.
Herkenning voor iedereen op zijn of haar wijze.
Na afloop van de voorstelling is er muziek:
- vrijdagavond speelt Great Lake en
- zaterdagavond Weima & vd Werf.
Met grote dank aan onze sponsoren kunnen wij dit allemaal organiseren. En dat voor een entree van € 5,- euro (inclusief een kop koffie of thee bij binnenkomst).
Kom samen met je partner, vriend of vriendin en maak op een vrijblijvende en gezellige manier kennis met de dorpen en jouw dorpsgenoten.

Reserveren
Je kunt vanaf nu kaarten reserveren voor de voorstellingen op vrijdag 10 december en zaterdag 11 december 2021. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur in dorpshuis De Bining te Koarnjum.
Naar De Bining gaan en niet reserveren kan natuurlijk ook. Dan
geldt vol=vol.
Je kunt door middel van e-mail of telefoon reserveren.
Graag onder vermelding van:
- Jouw naam, adres en telefoonnummer,
- Welke avond je wilt komen en hoeveel kaarten je wilt reserveren.
E-mailadres: geertbeeksma@planet.nl
Telefoonnrs. : 058-2572025 (Tineke Dijkstra)
of 058-2574668 (Geert Beeksma).
Wij zien jullie graag in De Bining.
De commissie “Underweis”
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Kalinder
Zat 23 okt.

Orgelconcert, De Leeuwarder stadsorganist
Theo Jellema speelt Bach, 15.00-15.45 uur,
Nicolaaskerk Koarnjum (gratis, wel collecte)

t/m 24 okt.

Herfstspeurtocht voor kinderen 4-12 jaar,
Dekema State, 10-17 uur, gratis

Zon 24 okt.

Solovoorstelling Inez Timmer, HKT De Wier/
Nicolaaskerk, 15.00 uur, zie pag. 40

Zon 31 okt.

Reguliere sluiting museum Dekema State,
tuin blijft open

Zat 6 nov.

Bluesjûn, De Bining, 19.30 uur, zie pag. 20

Zat 6 nov.

Muziek van Marcel Kapteijn & The Raindogs,
HKT De Wier/ Nicolaaskerk, 20.00 uur, pag.40

7 t/m 13 nov.

Collecte Alzheimer, zie pag. 25

Zon 7 nov.

Muziekvoorstelling ‘Tusken lân en wetter’,
Genovevakerk Jelsum, 15.00 uur, zie pag. 42

Zon 7 nov.

Concert, Pakhûs SOLO/ St. Vituskerk Feinsum,
15.00 uur, zie pag.27

Vr 12 nov.

Presentatie kunstenaar P.K. van der Zee,
HKT De Wier, 20.00 uur, zie pag. 40

Zat 13 nov.

Tryater, It Nut/ De Bining, 20.00 uur, pag. 11-12

Don 18 nov.

Dekema lezing, Genovevakerk Jelsum, 20.00 uur,
zie pag. 43

Vr 19 nov.

Concert, Pakhûs SOLO/ St. Vituskerk Feinsum,
20.15 uur, zie pag. 26

Vr 19 en
Zat 20 nov.

Toneel, Vriendenkring, De Bining, 20.00 uur,
zie pag. 16 en 18

Wo 24 nov.

Jaarvergadering Feestver. De Twa Doarpen,
De Bining, 20.00 uur, zie pag 15

Do 25 nov.

Jaarvergadering Doarpsbelang, De Bining,
20.00 uur, zie pag. 5

Zat 27 nov.

Muziek van Jan de Vries & Ruben Bus,
HKT De Wier/ Nicolaaskerk, 20.00 uur, zie pag. 40

Ouderenproject: 2 en 30 nov. een activiteit en 16 nov. spelletjes
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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

Met ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Dorpenteam Noord,
Pyter Jurjenstrjitte 17 in Stiens, direct naast de hoofdingang van
de Skalm.
Dorpenteam Noord van Amaryllis is bereikbaar via 058 303 0401 of
info@dorpenteamnoord.nl. Voor meer informatie over wat ze voor
u kunnen betekenen kunt u kijken op
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/.

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, 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: www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen
of NOS teletekst pagina 766.
Geluidsmeetnet: lwr.flighttracking.casper.aero.

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. Milieupas mee nemen. Reserveren is nodig.

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 voor de maand november
Grijze container (Sortibak): op vrijdag voor 7.30 uur aan de weg
op 5 en 19 november
Groene container (Biobak): op vrijdag voor 7.30 uur aan de weg
op 12 en 26 november

Papiercontainer: op dinsdag voor 17.00 uur aan de weg op
23 november
Grof vuil: met afspraak op 11 november
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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

te Britsum-Koarnjum-Jelsum
Hieronder de kerkdiensten voor de maand november.
De diensten zijn ook online, met beeld (alleen De Hoekstien) en geluid via de
website van de prot. gemeente te volgen.
Op de website is een link te vinden naar de uitzendingen.
Website:https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysûnderheden

31 okt.
09.30u

Drs. T.R.A. Simonides

Nicolaastsjerke Koarnjum

7 nov.
09.30u

Ds. D. Scholtens

Nicolaastsjerke Koarnjum,
oogstdienst

14 nov.
09.30u

Gemeenteleden o.l.v.
Betty Tamminga en
Beitske Homsma

De Hoekstien Britsum,
gemeentedienst

21 nov.
09.30u

Ds. R. Reitsma

De Hoekstien Britsum,
laatste zondag kerk. jaar

28 nov.
09.30u

Ds. P. Dijkstra

Jelsum,
Fryske tsjinst
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Redaksje
41e jiergong nr. 420

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: 19-11-2021
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 08-11-2021
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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