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Beste lezer, 

 

Het  einde van het jaar nadert. Aan het begin van dit jaar werden 

we bij De Flapút opgeschrikt door de extreme prijsverhoging bij de 

drukker en werd de dorpsbewoners gevraagd zo mogelijk over te 

gaan op digitale lezing van de krant. Geweldig dat velen daaraan 

gehoor hebben gegeven en zo konden we weer verder, al was het 

wel met een andere drukker. 

 

Wat ook erg meegeholpen heeft waren de gulle gaven die we ont-

vingen. Zelfs zoveel, dat we er drie keer de krant van konden laten 

drukken! Wij hebben dit zeer gewaardeerd. 

 

Voor alle donaties heel veel dank!! 

 

In het nieuwe jaar hopen wij weer veel kopij te mogen ontvangen. 

Stuur ons uw verhalen! 

 

Alle goeds en  

 

 

Fan de Redaksje 
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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 
Nico Groenewegen  algemeen lid 
 
Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:  
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 
 
 
Website: www.jelsumkoarnjum.nl of jelsumcornjum.nl 

 

Doarpsbelang Jelsum Koarnjum  

wenst iedereen prettige kerstdagen  

en een gezond 2022  

 

 

 

 

 

Doarpsbelang Jelsum Koarnjum  

winsket eltsenien noflike krystdagen  

en in sûn en lokkich 2022 
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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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Oproep proeflopers audiotour  

Oproep proeflopers audiotour Dekema State 
In 2021 zijn we begonnen met het project AUDIOTOUR: Het 
binnenste van een buiten. 
 
In dit project proberen we portretten en plekken en daardoor de 
verleden tijd tot leven te wekken door het ten gehore brengen van 
kleine hoorspelletjes van een paar minuten, bijvoorbeeld een ge-
sprek tussen een paar dienstmeisjes of gesprekken of monologen 
van voormalige bewoners. 
 
Een groot deel van de fondsen is binnen, we hebben proefopnamen 
gemaakt en we kunnen dus beginnen met de afspraken om proef 
te lopen voor de audiotour bij Dekema State. 
Dit willen we doen met verschillende doelgroepen; jongeren, visu-
eel beperkte personen, museumliefhebbers en ouderen die wel 
eens vaker een museum bezoeken. 
 
In onze oproep hier in De Flapút willen we een aantal oude-
ren (65-plus) uitnodigen om kennis te maken met de proefversie, 
waar we dan na alle commentaren nog aan kunnen schaven voor-
dat we de uiteindelijke opnames gaan doen.   
 
Liefst zien we dat in 2 groepjes van ongeveer 3 personen gebeuren 
in de 2de week van februari 2022, met voorkeur voor vrijdag 11 
of zaterdag 12 februari. 
Uiteraard onder voorbehoud van en ons houdend aan de dan gel-
dende regelgeving van het RIVM (dus met QR code en met mond-
kapjes en 1,5 meter afstand). 
 
Als u zich aanmeldt horen we graag of u voorkeur heeft voor vrij-
dag of zaterdag, en in de ochtend of middag? Precieze afspraken 
volgen dan later. 
  
De proeflopers hebben een eigen smartphone nodig en koptele-
foon of oortjes. 
  
Er zijn zoals u wellicht weet trappen en opstappen en afstapjes 
te overbruggen dus iemand die rolstoel gebonden is kan maar een 
beperkt deel van de hoorspellen beluisteren en de state bekijken. 
  
We zijn nog bezig met het ontwikkelen van een evaluatie-
formulier. Dit formulier kan in overleg per groepje worden i 
ngevuld of individueel.  
  
Er zijn 20 hoorspelletjes ontwikkeld met achterliggende  
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informatie waar op doorgeklikt zou kunnen worden voor wie dat 
interessant vindt.  
  
20 Stuks is behoorlijk veel informatie, dus elk groepje zal een aan-
tal hoorspelletjes worden gevraagd te beoordelen, maar dit zijn 
niet dezelfde. 
We denken ongeveer 2 tot maximaal 2,5 uur voor deze proefloop 
sessies inclusief de evaluatie uit te trekken -als dat niet teveel ge-
vraagd is voor de deelnemers- 
  
Na de commentaren en kritieken van verschillende doelgroepen 
kunnen we kijken welke aanpassingen we eventueel kunnen doen 
aan de ruwe versie voordat we er betere/professionelere opnames 
van gaan laten maken. 
 
Aanmelden voor dit project kan via jacominehoogen-
dam@hotmail.com (omdat we straks met winterrust zijn t/m eind 
januari is via mijn privé mail het handigst, anders duurt het waar-
schijnlijk lang voordat u een reactie ontvangt) Wilt u ook aangeven 
in welke leeftijdsklasse u hoort? 65 plus/ 70 plus/ 80 plus? 
 
We horen graag van u, en neem gerust een vriend of vriendin 
mee! 
Met vriendelijke groet,  
Jacomine Hoogendam, Dekema State Jelsum 
 
 

 
Collecte Ned. Brandwonden Stichting  

 
Afgelopen oktober heeft de collecte van de Nederlandse Brandwon-
den Stichting plaats gevonden.  

Er is 557,54 euro opgehaald. De Nederlandse  Brandwonden Stich-
ting wil iedereen bedanken die gul gegeven hebben. Er is ook 
meerdere malen gebruik gemaakt van de QR code. De collectanten 
worden bedankt voor hun inzet.  

In totaal is er 2 miljoen euro opgehaald wat o.a. gebruikt gaat 
worden voor een wetenschappelijk brandwonden onderzoek naar 
littekenloze genezing.  

 

EHBO Vereniging Jelsum, Koarnjum, Britsum  

Nederlandse Brandwonden Stichting 

mailto:jacominehoogendam@hotmail.com
mailto:jacominehoogendam@hotmail.com
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€ 23,50 

 

Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders! 
 

Kunnen zij ook blij zijn 
met ons? 
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HKT De Wier/Art Connection 

Beste concertvrienden, 

Dat niet alleen artiesten, maar ook culturele organisaties creatief 

moeten zijn, blijkt zeker de laatste weken maar eens weer.  

Door corona gerelateerde zaken binnen Vocaal Ensemble Collage - 

Kerstconcert - en het Fries Kamer Orkest  - Nieuwjaarsconcert - 

kunnen deze geplande optreden helaas niet doorgaan en worden 

verplaatst naar een latere datum.   

Het Kerstconcert  van zondag 19 december in het 
WestCord WTC Hotel gaat gewoon door: 
 
een “klassiek” gitaarconcert door Jan Bartlema begeleid door  
pianist Rudi Kaldenberg. De lovende recensies in diverse bladen 
beloven ook voor deze middag een kerstsfeer met oorstrelende 
klassieke en moderne muziek. 

 

De entree is vrij toegankelijk 

met inachtneming van de QR 

code en na afloop collecte. 

Parkeren is gratis in de vak-

ken B2 en B3 naast het 

WestCord WTC Hotel bij het 

kanaal. 

Gezondheid, sfeer en veilig-

heid voor iedereen is voor 

ons belangrijk en dus niet in 

rijen bij elkaar maar gewoon 

gezellig aan tafeltjes met rui-

me afstand indien nodig.  

 

Met vriendelijke groet, welkom en geniet, 

Huiskamertheater De Wier Koarnjum, Bob de Boer / 

Art Connection, Ed en Wilma van Dijk 
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Muzikale Iterij @ De Wier,  17-12-2021 

 

Dizze krystfakânsje is de première fan de "Muzikale Iterij" op 
freed17 desimber . 
Op jûntiid kin fansels op’t heden net en dêrom ha wy besletten om 
der in oanklaaide lunch fan te meitsjen, Mei deselde yngrediënten, 
allinne hâlde wy it net jûns mar op middei. 
 
Dat sil wêze op freedtemiddei 17 desimber om 12.30 ynrin en om 
13.00 begjinne wy!! 
 
Wat is it ek alwer? Bob de Boer lit muzyk hearre, dy’t te meitsjen 
hat mei iten en drinken en Wieke de Haan servearret dêr tapaslik 
iten by. Boppedat is der fan alles te sjen op in grut skerm en wy 
dogge ús bêst om jimme op oardel meter útinoar in plakje te jaan 
yn it húskeamerteater. Dus in moai en lekker útsje yn Koarnjum. 
Wy ûntfange jim’ mei in alkoholfrij drankje dat by de tiid fan ’t jier 
past... 
Moai tichtby, jimme kinne der by wize fan sprekken te gean hinne 
en neitiid binne  jimme moai op ‘e tiid wer werom en hoege jûn gjin 
waarm iten mear. 
 
De tagongspriis is € 29,50 p.p. dat is ynklusyf wolkomstdrankje en 
alle iten. Fanwege de première is it dizze middei ek ynklusyf de 
drankjes dy’t bûten it iten om noch besteld wurde. Dus ekstra 
oantreklik om no ta te happen op dit oanbod. 
Boppedat is der  foar elke gast in tapaslik kulinêr desimberpresints-
je om mei nei hûs ta te nimmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei muzikale en kulinêre groetnis, fan herte wolkom! Opjaan foar 
woansdei 15 desimber en tink derom fol is fol. 
Bob en Wieke @ De Wier, Koarnjum 
‘Muzikale (lunch) Iterij’ op vrijdagmiddag 17 december a.s. in 
huiskamertheater ‘De Wier’; inloop 12.30 uur, start 13.00 uur 
Muziek met bijpassende gerechtjes, of is het juist andersom? Maak 
het mee en proef zelf! 
Opgave voor wo. 15 dec. en vol is vol : 
tel. 06-54763154 of bobdeboer@pinupsanddowns.com 
Natuurlijk houden wij ons aan de dan geldende maatregelen. 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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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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Helpt u mee? 

Hallo allemaal,    

Vorig jaar hebben Syta Martha en ik kerststukjes gemaakt voor 

Kika. Ook dit jaar maken wij weer kerststukjes voor het goede 

doel. Wij hebben dit jaar gekozen voor het onderstaande doel van 

het Leger des Heils. Zij halen geld op om buurthuiskamers te reali-

seren voor eenzame mensen. Omdat de kerst vaak een gelegen-

heid is om samen te genieten van gezelligheid, leek ons dit doel 

wel heel geschikt! 

Wij geven, d.m.v. een “wegwijzerbord” op de Greate Buorren in 

Britsum, aan waar de kerststukjes kunnen worden gekocht. Wij 

hopen dat we weer veel stukjes mogen  

verkopen en zo een mooi bedrag op  

te halen! 
Groet, Syta Martha en Marleen 

 

 

Mag het Leger des Heils op u rekenen? 
In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam, en dit aantal 
zal helaas verder toenemen door de corona-crisis. Weinig inkomen, 
slechte gezondheid of echtscheiding zijn oorzaken waardoor vol-
wassen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van 
dien. Met de verdubbeling van het aantal buurthuiskamers willen 
we deze eenzaamheid bestrijden. Helpt u mee door dit project te 
steunen?    
                                                                                                                   
Wat we doen in de huiskamers 
Door heel Nederland hebben we buurthuiskamers die bedoeld zijn 
voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel is 
om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te 
voorkomen. Tegelijkertijd is het dé plek waar buurtbewoners el-
kaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er 
terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek 
over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Aangevuld 
met lokale activiteiten zoals huiswerkbegeleiding of muziekles voor 
kinderen.  
Gezien de nood en groeiende vraag willen we de komende jaren  
het aantal buurthuiskamers met 100 plekken uitbreiden, dit kan 
alleen met de steun van kerken en donaties. 
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Geen brood als ontbijt of lunch maar wat dan wel?  
Wat dacht je van je eigen granola, crackers,  
bananenbrood of haverkoek maken. 
 
Met onze unieke mixen maak je in een handomdraai  
een overheerlijk ontbijt of lunch, zonder dat je  
daarvoor veel verschillende ingrediënten 
in huis hoeft  te halen. 
 
Ook op de markt in Stiens 
bij de notenbar te koop! 

 
 

www.vandaaganderseten.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  

http://www.saak.frl
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Jaarvergadering Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum  
25 november 2021 

   
30 personen aanwezig 
Aanwezig: Gemeente Leeuwarden Wethouder Bert Wassink en 
Kanne Lei dorpsmanager. 
Van de politieke partijen zijn aanwezig: Janny Atsma (CDA),  Hayo 
Douwstra (CU), Anneke Adema (PvdA),  Erelid Hendrikus Dijkstra 
en Jaap Keizer. 
Afmeldingen met kennisgeving: Folkert Dijkstra (FNP), Jan Willem 
Tuininga (FNP). 
 
1. Opening 
Roel Hooijenga heet ons allen hartelijk welkom. 
 
2. Vaststellen agenda 
COVM vergadering is uitgesteld naar 16 december a.s. om 13:00 
uur, daarvoor in de plaats gaat Albert Sinnema ons bijpraten over 
het geluidsmeetnet. 
Jaarverslag agenda punt 4 op de agenda moet jaarverslag 2020-
2021 zijn. 
 
3. Notulen van jaarvergadering 2019 
Notulen worden doorgelopen, geen opmerkingen, notulen zijn 
goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag voorgelezen door secretaris 
Geschreven door Jaap Keizer.  
Normaliter start het jaarverslag na de jaarvergadering in novem-
ber. Door de opgelegde beperkingen i.v.m. Corona ging deze ver-
gadering niet door en na een aantal latere data is besloten in de 
zomer geen jaarvergadering uit te schrijven, maar te wachten tot 
25 november 2021. 
De wisseling van het voorzitterschap hoefde daar niet op te wach-
ten en zo heeft Roel Hooijenga in maart het voorzitterschap van 
Jaap Keizer overgenomen. 
Wel hebben een aantal bestuursvergaderingen plaatsgevonden, 
waaruit hierna een aantal besluiten en nieuwtjes. Een enkele be-
stuursvergadering duurde minder lang dan gebruikelijk, omdat we 
na 21.00 uur niet meer over straat konden: bizar! 
Gelukkig zijn een aantal beperkingen gaandeweg versoepeld, zo-
dat het verenigingsleven weer op gang kon komen en in septem-
ber een succesvol dorpsfeest gehouden kon worden. 

Jaarvergadering Doarpsbelang  
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Het ledental van Doarpsbelang groeit gestaag en daar zijn we als 
bestuur heel blij mee! 
Kandidaat-bestuurslid Carla van der Veen heeft door vertrek uit 
Jelsum zich teruggetrokken. 
 
Uit het Dorpsbudget werden subsidies toegekend aan De Swirrel 
(schoolplein), een AED bij De Bining, Stichting Dekema State 
(audiotour), Feestvereniging De Twa Doarpen (beveiliging), Oude-
renproject, Stichting Alde Fryske Tsjerken (verlichting Genovea-
kerk) en DTD (groot onderhoud kantine).  
Uit het overgebleven budget werd eerder nog subsidie verstrekt 
aan de Sneinsjongers (project “Underweis”) en de renovatie van de 
speeltuin in Koarnjum. 
De kerstboomactie wordt voortaan geregeld door IKC De Swirrel 
met de gemeente. 
De mogelijkheid voor een trailerhelling bij Dekema State in de 
Lytse Feart werd onderzocht door een paar stagiaires bij bedrijf 
Oosterhof Holman.  Er ligt inmiddels een uitgewerkt plan wat posi-
tief is ontvangen door het bestuur van de Stichting Dekema State. 
Het bevaarbaar houden van de Lytse Feart baart evenwel zorgen. 
Vanuit het bestuur is er contact met boerinnen over het bevorderen 
van biodiversiteit van de bermen van de Aldlânsdijken. 
 
De heer Henk Buith als voorzitter van de Stichting Martenastate 
heeft aan het bestuur van Dorpsbelang een toelichting gegeven op 
de plannen t.b.v. Martena Zathe. Geweldig dat het echtpaar Van 
Riemsdijk de boerderij en het grote bedrijfserf van de familie Het-
tinga heeft aangekocht. Het is de bedoeling dat In de boerderij 4 
appartementen worden gerealiseerd, het koetshuis wordt gerestau-
reerd en het grote erf wordt voorzien van vijver en omgevormd tot 
een eldorado van biodiversiteit. 
Hoewel de Túnmanswente vanaf 1 april werd gesloten, kon in de 
loop van de zomer de heropening plaatsvinden. De eigenaren/
uitbaters van Grand-Café/restaurant De Smalle Brug te Stiens zet-
ten de exploitatie voort. 
 
Op initiatief van buurtvereniging Alde Terp te Jelsum heeft Hans 
Rijpstra 2 prachtige borden gemaakt waarop weggebruikers wordt 
voorgehouden dat “Elkenien-Iedereen-Everyone” niet harder mag 
rijden dan 30 km/uur. Daarna zijn nog een zestal borden door Hans 
beschikbaar gesteld en gemaakt en door buurtbewoners geplaatst! 
 
De dodenherdenking op 4 mei is net als vorig jaar heel sober ge-
weest; alleen het bestuur legde een krans van de gemeente en 
bloemen namens Dorpsbelang; het Engels volkslied werd gespeeld 
door een vijftal leden van de Nije Bazún. 
 
Aangaande het Zonne Park valt te melden dat de werkgroep een  
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een vorm (coöperatie, stichting, BV o.i.d) zoekt om samen met een 
betrouwbaar geachte partij zelf mee te doen aan een openbare 
aanbesteding. Inmiddels heeft de werkgroep op 2 bijeenkomsten in 
september uitleg gegeven aan onze bewoners over het project; de 
avonden werden zeer matig bezocht. 
Als eigenaar van landerijen en boerderij Piter Rindertsreedsje 1 
hebben het Popta Gasthuis en GroenLeven het plan opgevat om ten 
zuiden van deze weg een zonnepark en een terrein met algenteelt 
te realiseren. Optioneel zou daar nog een aantal EAZ-windmolens 
bij moeten komen. 
 
Over het contact met de gemeente over het onderhoud aan wegen 
is het bestuur positief. Zo is deze herfst de bestrating in – wat nog 
wel eens zo genoemd wordt – de nijbou van Koarnjum en de Bok-
kestege hersteld, is het voetpad voor de Koarnjumer pastorie her-
steld en verbreed. Bovendien zijn in de trottoirs de op-/afritten ten 
behoeve van rolstoelgebruikers aangebracht/zichtbaar gemaakt. 
Asfalteringswerk werd uitgevoerd aan slechte plekken in het Piter 
Rindertsreedsje. Ook het fietspad langs de Dokkumer Ie en dat tus-
sen de beide Aldlânsdiken werden geheel geasfalteerd. 
Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat in 2022 bij het asfal-
teren van de Jelsumer Aldlânsdyk bij de komborden een verkeers-
drempel zal worden aangebracht. 
Op onze aanvraag heeft het college van B&W op 12 oktober beslo-
ten de brug tussen Finsterbuorren en de Aldlânsdyk officieel de 
naam “Ulbe’ Pypke” toe te kennen. Een ander historisch begrip “It 
Jufferspaedtsje” op het Plantsoen te Jelsum werd bij het planten 
van stinzenplanten weer zichtbaar gemaakt; nu het onderhoud 
nog…. 
De speeltuin in Jelsum werd de oude houten picknicktafel vervan-
gen door een nieuwe “betonnen”. 
Als onderdeel van het Rustpunt te Jelsum werd op de locatie van 
het voormalige station een wc-gebouw geplaatst door de stichting 
NFLS. 
Wethouder Wassink gaat met de woningstichting overleggen over 
aanpak van het onderhoud van de tuinen van de huurwoningen. 
 
Op 19 oktober hebben we met andere dorpsbelangen rondom de 
Vliegbasis op uitnodiging van de commandant overleg gevoerd over 
het vliegtuiglawaai. De dorpen waren eensgezind in hun oordeel 
dat het lawaai alle perken te buiten gaat en men zich grote zorgen 
maakt over de gezondheid van onze inwoners! De commandant er-
kende dat er veel meer lawaai is dan in het F-16 tijdperk. Aange-
ven werd dat hoe langer hoe meer trainingen plaatsvinden in een 
simulator, maar dat aan de andere kant de opdracht is om piloten 
voldoende te trainen. Aanpassing van vliegpatronen wordt wel on-
derzocht, maar structurele verbeteringen zullen via de politiek aan 
de orde moeten komen; er staat ons nog wat te doen! 
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Met de ontwikkeling van bedrijvigheid in onze dorpen zit het wel 
goed, ook al blijft het jammer dat Schildersbedrijf Gebr. Rijpstra 
niet meer bestaat door overdracht aan Klugkist & De Vries. 
Zo werd in Koarnjum in een gedeelte van de basisschool Bedrijven 
Centrum Koarnjum (BCK) gevestigd. 
Op de voormalige locatie van Garagebedrijf Ketellapper ontstond 
Skeltepark, waarop een viertal bedrijven zich vestigden en ruim 90 
opslagboxen een plaats kregen. Hoewel de inrichting nog niet volle-
dig afgerond is, lijkt die veel belovend te worden. Wel hebben wij 
zorgen over de nieuwe uitrit op de fietssnelweg, vanwege het grote 
aantal gebruikers van de opslagboxen. 
 

5. Financieel jaarverslag door Germ de Jong 
Germ legt het financiële jaarverslag uit. Nadelig saldo neemt af. 
Speeltuin Jelsum is weer apart vermeld. 
 

6. Verslag kascommissie 
Albert Sinnema en Griet Kuipers hebben de kas gecontroleerd, Al-
bert: Kas zag er netjes uit, akkoord bevonden. 
 

7. Vliegbasis / geluidsmeetnet 
Albert Sinnema verteld ons over geluidsmeetnet, samen met Foek-
je Kalsbeek houden zij zich bezig met het geluidsmeetnet. Na 2 
jaar komen er nu goede gegevens. 
Conclusie is dat er aanzienlijk meer lawaai is. Gedrag piloten kan 
wel bijdragen tot vermindering van het lawaai. 
Via de Fly tracker app kan iedereen de registraties volgen. 
Hayo Douwstra (CU) vraagt of er ook samenwerking is met omlig-
gende dorpen. Ja die is er. 
Jaap: KE berekenen, minder lawaai binnen kader, hoe zit het met 
piekbelasting. Antw. Nog geen antwoord, onderzoek loopt nog. In 
de avond minder lawaai dan overdag, hoe kan dat? Antw. Fly trac-
ker checken. 
Isolde: Hoe er gevlogen wordt, maakt verschil, Maakt klagen ook 
verschil, antw. Gerard Ja klagen heeft zin, wel liefs door zoveel mo-
gelijk verschillende personen. Het landen met automatische piloot 
zal meer lawaai geven dan met handbediening landen. 
A. Adema: zijn er gezondheidseffecten? Er wordt nu op gehoor-
schade onderzocht. 
19 oktober was er een bijeenkomst op de vliegbasis met afgevaar-
digden van omliggende dorpen en wijken. De gemoederen liepen af 
en toe hoog op. Er is ten tijde van de vergadering nog geen verslag 
ontvangen wat wel was beloofd door de communicatie medewerker 
van de Vliegbasis. 
Ben: Komen er meer vliegbewegingen boven noord Nederland? 
Antw. Ja 
Isolde: Intensieve oefeningen in de zomer, kan het niet beter ver-
deeld worden met vliegbasis Volkel, antw. Nee hier is de capaciteit, 
de know how en het geld. 
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COVM vergadering is uitgesteld, omdat de secretaris de stukken 
niet tijdig doorgestuurd had. 
Zittingen zijn voor iedereen toegankelijk. Je moet je alleen aan-
melden indien je wilt reageren op de stukken. 
 
8. Doarpenfisy 
Uitslag Doarpenfisy staat op de website (Jelsumkoarnjum.nl), 142 
reacties. 
Gerard: Dekemastate is niet bereikbaar voor sloepen/pramen. 
Antw Jaap: Klopt Wetterskip is hier voor verantwoordelijk. 
 
9. Knelpunten openbaar gebied 
Met Alwin Korf rondje door de dorpen gedaan. Veel knelpunten zijn 
al opgelost. Kanne Lei gaat achter nog niet gedane zaken aan, zo-
als parkeerplaatsen David van Goirlestrjitte, verkeers remmende 
maatregelingen. (noot voorzitter inmiddels reactie en actie door de 
heer Kanne uitgezet) 
 
10. Aftredende / Nieuwe bestuursleden 
Jaap Keizer neemt afscheid van het bestuur. We bedanken hem 
voor alle werkzaamheden die hij heeft verricht voor DB. We zullen 
hem missen. 
Nico Groenewegen neemt plaats in het bestuur als algemeen lid. 
 
11. Rondvraag 
Ben: vervuiling verkeersborden. Vooral verboden te rijden tussen 7 
– 9 uur. Ben heeft vaak gebeld wordt niets aan gedaan. (noot 
voorzitter, inmiddels hierover in contact met de betreffende per-
soon binnen de Gemeente) 
 

Hans R. Jarenlange parkeerprobleem Aldlansdyk Jelsum, 
Skierhusterwei gemaaid gras ligt in de bermen. 
 

Helen: Chauffeurs komen klagen, omdat ze niet langs foutief ge-
parkeerde auto’s kunnen. 
 

Nynke R: Op de Boarnsylsterwei wordt ook veel te hard gereden. 
 

Isolde: Hoe zit het met het glasvezelnet, zit weinig schot in. 
 

Bert Wassing: Kwam later inschuiven in de vergadering. Vond het 
fijn de sfeer te proeven en heeft vooral geluisterd. 
 

Albert S: Bestrating Skierhusterwei is erg slecht, Wanneer wordt 
het hersteld? 
 

Kanne Lei: Opvolger van Anja Reus stelt zich voor. 
 

Bob R: Soos – penningmeester beheert geld op zijn eigen privé 
rekening, niet verstandig kan dit ook meedraaien onder bankreke-
ning DB? 
 

Hanneke: Pad Finsterbuorren naar Dekemastate te smal. 
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Jaap: 
Wenje op in doarp 
 

Wat is fan wenje op in doarp de sin 
As hja deis de gerdinen net iepen hawwe kin 
 
Wat is fan wenje op in doarp de sin 
As foar in kollekte de doar net iepen kin 
 
Wat is fan wenje op in doarp de sin 
As hja jins tún net fatsoenlik ûnderhâlde kin 
 
Wat is fan wenje op in doarp de sin 
As hja miene dat túnôffal yn’e gemeenteberm lizze kin 
 
Wat is fan wenje by in doarp de sin 
As der jierrenlang bulten stien en pún oan de dykskant lizze kin 
 
Wat is fan wenje op in doarp de sin 
As hja noait frijwilliger wurde kin 
 
Wat is fan wenje op in doarp de sin 
As hja mienskipsin net fiele kin 
 
Wat is fan wenje op in doarp de sin 
As hja elkoar net iens “goeie” sizze kin 
 
Hawwe minsken it hjir noch wol nei’t sin 
As harren bern hjir letter gjin hûs krije kin? 
 
As hja hjir ienris oer neitinke kin 
Jawis, dan hat wenje op in doarp dochs sin! 
 
12. Pauze 
 
13. Spreker de heer Buith 
De heer Henk Buith namens bestuur Stichting Martenastate houdt 
een lezing en presentatie over de verbouw plannen t.b.v. de aange-
kochte boerderij door de familie Riemsdijk van de familie Hettinga, 
en geschonken is aan Stichting Martena Zathe. 
 
14. Sluiting 
Roel bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen 
wel thuis. 
 

Datum jaarvergadering 2022: Volgt zo spoedig mogelijk.  
 

 
Het jaarverslag van 2019-2020 is op de website te lezen. 
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Ulbe’ Pypke 
 

Ulbe’ Pypke 
 
It brechje oer de Jelsu-
mer lytse Feart, wêr 
Finsterbuorren ophâldt 
en de súdlike takke fan 
de Aldlânsdyk begjint. 
Op 12 oktober l.l. 
waard dizze namme 
offisjeel takend troch 
de gemeente. 
 
Op dizze foto is ek de 
pleats te sjen dêr Ulbe 
Hindriks libbe hat fan 
1795-1883. 
Ulbe syn heit – Hindrik 
Sakes -  is yn 1782 op 
dizze pleats kommen; 
hy naam yn 1811 de 
famyljenamme Roorda 
oan. De pleats is fan 
deselde famylje be-
buorke oant 1931; 
troch yntrouwen wie 
doe de famyljenamme 
Kooistra oan de pleats 
ferbûn. 
 
 
 
 
Dizze pleats wie de âldste fan de fjouwer Gasthúspleatsen yn  
Jelsum. Yn 1581 krige it Sint Anthony Gasthús yn Ljouwert de 
pleats oer fan it Sacramintsgilde en it Sint Japiks-Gasthús. 
 
Nei de famylje Kooistra is Tsjeard Jensma út Poppenwier op’e 
pleats kommen en hat dêr buorke oant 1976. Jensma is doe ferhu-
ze nei in oare Gasthúspleats yn Lekkum (Sjoerdsma State). De hu-
zing koe doe ferkocht wurde en de 23 hektare lân waard oanskood 
by it neistlizzende Haersma State. 
 

Jaap Keizer 

 
* Boarne: “Jelsum troch de tiden hinne” fan Hoatse de Jong. 
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Wat is je naam en leefsituatie 
Haye Stienstra en Judith Bosma en we hebben samen een melkvee-
bedrijf aan de Aldlânsdyk 18 in Jelsum. 
 
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum  
Sinds maart 2015. 
 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Wij zijn destijds verhuisd met een duidelijk doel voor ogen. Samen 
het bedrijf rond zetten met meer aandacht voor koe, land en boer. 
Op het bedrijf in Ten Boer (Groningen) was dit niet meer mogelijk. 
Na een jaar ook nog in Donkerbroek te hebben gezeten, kwamen 
we uiteindelijk na een lange zoektocht (en de tijd begon te dringen) 
in Jelsum terecht. Stapje voor stapje hebben we in de loop van de-
ze 6 jaar het nodige veranderd, verbouwd en aangepast. En in no-
vember 2018 is een melkrobot geplaatst. Nu heeft iedere koe een 
ligbox, een plek aan het voerhek en schoon drinkwater in over-
vloed. De stal is voorzien van ventilatoren en nieuwe verlichting. 
Voer halen we van eigen land en gebruiken alle mest weer op dat 
zelfde land. Een mooie kringloop zou ik zeggen. Er zijn echter nog  

De Flapútloper 
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genoeg wensen voor verbetering, maar zolang de melkprijs niet 
structureel omhoog gaat, alles duurder wordt en vooral van over-
heidswege ons van alles opgelegd wordt, is de toekomst erg onze-
ker. En kunnen een heleboel dingen gewoon niet. 
 
Desondanks is boer zijn een prachtig bestaan. 7 Dagen in de week 
gaat om 6 uur onze wekker. Koeien voeren, kalveren voeren, er is 
altijd een dier dat wat extra aandacht nodig heeft, schoonmaken, 
opruimen, aanvegen en altijd wat te repareren of onderhouden. 
Werk naar gelang de seizoenen en het weer.  
Het blijft een hele kunst om dier, land en boer gezond en tevreden 
te houden. Het is hard werken en lange dagen het jaar rond. De 
beloning staat niet op een bankrekening nr. maar loopt in het land, 
staat op stal, en zit tussen de oren. Er valt nog heel wat te vertellen 
over de melkveehouderij, het hoe en waarom en waarom niet, u 
bent van harte welkom om eens te komen kijken en te 
vragen en te horen over ons bestaan. 
 
Van welke muziek houd je 
Heel algemeen van country, rock en pop. 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 
Lopen, we lopen wat af zo op een dag. 
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 
Haye heeft een hekel aan dakgoten leeghalen en Judith aan de  
badkamer poetsen. 
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit 
Haye mag graag eens fietsen en Judith houdt ook wel van fietsen, 
met de hond wandelen en mag graag een boek lezen. 
 
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/maand in het 
jaar 
We zijn beide ochtendmensen. Haye ziet het voorjaar graag komen 
en Judith houdt van de herfst en de winter. 
 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen 
Een gat in de lucht springen! Haye gaat de stal renoveren en de 
badkamer is dringend aan vervanging toe. 
 
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor feestje 
zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan 
We zijn geen feestnummers. 
 
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd te 
hebben, welke zou dat dan zijn 
35 - 40. 
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Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, wie zou je 
dan kiezen 
Judith zou wel Pippi Langkous willen zijn, jong en onbezorgd. Niet 
gehindert door enige realiteits zin. 
 
Wat is je favoriete gerecht 
Haye zijn absolute favoriet is kip in zure room en Judith is dol op 
stamppot boerenkool. 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 
Aan klusjes. 
 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je moest 
huilen 
De berichtgevingen in krant en overige media zijn wel om te huilen. 
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 
Een melkveebedrijf verhuizen!!! Een ware uitputtingsslag. 
 
Wat zou je graag nog wel eens over willen doen 
We willen niks overdoen maar nog wel een heleboel doen. 
 

 

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel bestaat in 
2022 dertig jaar. Veel leden zijn al vanaf de begintijd bij 
onze stichting betrokken. Ook een aantal bestuursleden 
wordt al wat ouder en heeft te kennen gegeven dat er 
een nieuwe impuls nodig is om de stichting levend en 
daadkrachtig te houden. We zijn daarom op zoek naar 

mensen die de lokale historie, met name van de eerdere gemeente 
Leeuwarderadeel, een warm hart toedragen en zich willen inzetten 
om actief bezig te zijn om die historie voor de toekomst vast te leg-
gen en verder te helpen ontsluiten.  

 

Voor informatie over de Documentatiestichting, hoe de stichting is 
samengesteld en wat deze tot nu toe heeft ontwikkeld willen we 
verwijzen naar onze website: www.documentatiestichting.nl.  

We hebben een interessante en uitdagende bestuursfunctie voor 
geïnteresseerden beschikbaar. Bezoek de website of onze face-
bookpagina en stuur bij interesse of om informatie een mail aan de 
secretaris, e-mailadres: documentatiestichting@gmail.com.  

 

Tank yn it foarút! 

Historisch geïnteresseerden gevraagd 

http://www.documentatiestichting.nl
mailto:documentatiestichting@gmail.com
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Dekema State 

 

Wat brengt het  nieuwe seizoen?  
Dekema State sluit aan bij Arcadia 2022, het Occa Ripperda  
themajaar, de ‘rampendag’ van de Nederlandse Kastelen Stichting 
en is het team druk met de proefopnames van de audiotour.  
 
In 2022 zal er veel aandacht zal zijn voor Occa Ripperda  
Occa werd in 1619 geboren in het Groninger Farmsum en bracht 
een deel van haar jeugd door bij haar tante Anna Catharina op De-
kema State in het Friese Jelsum(1626-1633). Zij groeide op in een 
cultureel ontwikkeld regionaal en internationaal milieu.  
 
Spotlight op …..het kookboek van Occa Ripperda 
Het kookboek © Redmer Alma 
 

De decembermaand is de bij uit-
stek de ‘wat gaan we eten’ 
maand. Daarbij kijkt tegenwoor-
dig de consument tegenwoordig 
kritischer ‘van grond tot mond` 
waar producten vandaan komen. 
Hoe  
interessant is het dan te ontdek-
ken dat Occa Ripperda (1619-
1686) in haar kookboek minutieus 
beschrijft met welke producten ze 
werkte.  Wonende op diverse 
landgoederen, waaronder Dekema 
State, kwamen de meesten daar-
van uit haar directe omgeving. 
Nutstuinen speelden in de Goude 

eeuw een belangrijke rol evenals dieren uit de directe omgeving.                               
Occa haar recepten vallen op door de rijke smaak, maar ook door 
de vele  ‘gewone gerechten’ waarmee ze in haar jeugd in Farmsum 
in aanraking was gekomen.  
Boeiend is bovendien om, bij het opnieuw bereiden van haar re-
cepten, verrassende technieken en smaakcombinaties te ontdek-
ken. U gaat er volgend jaar nog veel over horen en lezen, maar 
voor nu is er onder ‘home made’ een lekker Occa recept te vinden. 
Zie ook ‘koken met Occa Ripperda’ https://vimeo.com/523684849  
(bron Groninger Archieven)  
 
Tuinflits 
De tuinhekken staan open van dinsdag t/m zondag tussen 10.30-
16.00 uur waarbij de koffiehoek in de gang van de tuinmanswo-
ning (ingang aan achterkant via P1) is geplaatst. Op maandag is 
alleen de tuin open.    

https://vimeo.com/523684849
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De maand november sprong qua 
temperatuur alle kanten op; grijs 
bewolkt en af en toe ‘nat-koud’ maar 
ook weer rond de 12 graden met als 
gevolg dat de dotterbloem al weer 
bloeide en de zwanen hun tweede 
leg hadden.Helaas hebben de kleine 
pullen het niet gered vanwege kou 
en honger. 

De oprijlaan wordt één keer in de 7 jaar geknot (het zgn. kandela-
beren) en van de takken werden de natuurlijke grachtbeschoeiin-
gen versterkt. 
 
December lekkernij: Groninger pannenkoeken van Occa 

 

Ingrediënten  
500 gram bloem, 125 gram kren-
ten, (eerst even 20 minuten wel-
len), 1 kaneelpijpje raspen, 850 
gram room, 5 eieren, 80 gram 
roomboter, beetje zout, boter om 
in te bakken. 
Bereiding 
Doe de bloem in een kom, ver-
warm de room en rasp daarboven 
de kaneel, smelt ook de boter al-
vast in een pannetje. De warme 

room en de eieren langzaam toevoegen aan de bloem en mengen 
met mixer. Bij glad beslag de boter, krenten en het zout toevoe-
gen.  
Bakken: De pan moet goed heet zijn. Smelt daarin een klontje bo-
ter, vul met een schep beslag de gehele bodem van de pan en bak 
langzaam tot de bovenkant een beetje 'droog' is. Draai de pannen-
koek om totdat ie aan beide kanten lichtbruin en gaar is. 
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Nijjierswinsk  
 
Al is de wrâld op it stuit wat oerstjoer  om ús hinne,  
Sykje yn 2022 dochs mar om de sinne, 

        Gerard en Sjoukje 

 
stil   

maar oorverdovend mooi  
brult de zon  

aan de horizon  
 

de state 
nu nog kil 

straks verlicht 
omarmt en verwarmt 

 
 

We zijn blij met alle warme ondersteuning en betrokkenheid bij  
Dekema State, op welke manier dan ook.  
Mede namens het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Deke-
ma State wensen we een ieder warme feestdagen en uitzicht op 
een mooi 2022,   
 
Wim en Jacomine Hoogendam   
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Nieuwe nestkasten    
De nestkasten in het park waren aan groot onderhoud toe. Enkele 
kastjes waren onbewoonbaar verklaard en maar liefst acht stuks 
waren gekraakt door een grote bonte specht. Het metalen plaatje 
voor de uitvliegopening weerhield de specht er niet van om een  
extra gat uit te hakken.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De vrijwilligers  van het Ouderenproject wensen  

alle deelnemers  en dorpsgenoten van  Jelsum – Koarnjum  

fijne kerstdagen en vooral een goede gezondheid   

in het nieuwe jaar    

Martenastate 
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Podium Pakhûs SOLO 

 

Het nieuwe jaar in met ‘Het Parlement der Dingen’  
op saxofoon en viool, zondagmiddag 9 januari 
 
Locatie: Sint-Vituskerk Feinsum, Holdingawei 51 
Zaal open: 14.45 uur | Aanvang 15.00 uur | Normaal: €17,50 | 
Jongeren tot 20 jaar €9 
 
Op zondagmiddag 9 januari pakken saxofonist Femke IJlstra en 
violist Merel Vercammen uit bij Podium Pakhûs SOLO. Aan het be-
gin van het nieuwe jaar wordt de Feinsumse Vituskerk het decor 
voor splinternieuwe muziek die reflecteert op de samenleving. Vier 
jonge componisten schreven nieuwe werken speciaal voor deze bij-
zondere combinatie van viool en saxofoon. Dit leidde tot muziek-
stukken over natuur, wetenschap, cultuur, politiek en de grens-
vlakken er tussen. 
 

Adembenemende blaasinstrumenten bespeeld door  
Giuseppe Doronzo, vrijdagavond 21 januari 
 
Locatie: Sint-Vituskerk Feinsum, Holdingawei 51 
Zaal open: 20.00 uur | Aanvang 20.15 uur | Normaal: €17,50 | 
Jongeren tot 20 jaar €9 
 
Ooit gehoord van de Ney Anban en de Hulusi? Het zijn adembene-
mende, traditionele blaasinstrumenten uit Iran en China. Samen 
met zijn microtonale bariton saxofoon neemt Giuseppe Doronzo ze  
mee voor een concert in de Vituskerk van Feinsum. 
 
Lees verder en aanmelden op stinze-stiens.nl/agenda/ 
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www.vellingaoptiek.nl 
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Sneon 29 jannewaris 2022 
Keunstner Hans Jouta,  makker fan it byld fan Johan Cruijff 
 
 

It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum 

 

Wy winskje elk in 

prachtich kultureel nijjier ta, 

 

 

It Bestjoer 
Titus Sinnema, ponghâlder. 
Joke Scheffer, skriuwster. 
Haakje Stielstra 
Janna Prosé  
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Al dagen staat ons huis op zijn kop. De wasmachine draait over-
uren, de vloer in de woonkamer wordt in de boenwas gezet en ook 
de ramen moeten eraan geloven. De logeerkamer wordt leegge-
ruimd en het logeerbed opgemaakt. 
 
In de keuken is het een bende. Overal slingeren recepten en de 
oven en het gasfornuis staan constant aan. Her en der staan potten 
en pannen op het aanrecht en ook de vieze vaat staat er opgesta-
peld omdat de vaatwasser het niet aan kan. 
Ik vind het wel wat hebben, al die drukte en ook de lekkere geuren 
kan ik best waarderen en dan mag ik ook nog alle probeersels van 
mama keuren. 
Mama is niet zo’n held in de keuken, beweert papa altijd en alhoe-
wel hij daarbij dan plagend naar mama kijkt, weet ik dat mama het 
geen leuk grapje vindt. Daarom doet ze nu natuurlijk ook zo haar 
best. Want we krijgen bezoek én het is bijna kerst. Om precies te 
zijn: morgen al! 
 
‘Alstjeblieft, Gijs, schrap maar schoon,’ zegt mama, terwijl ze me 
de zoveelste beslagkom aanreikt en daarna een tulband in de oven 
schuift. ‘Op hoop van zegen … ’ 
‘Deze gaat eindelijk lukken, mama!’ 
Mama zucht, de lok voor haar ogen wappert op en neer. Haar wan-
gen zitten onder de witte vegen van het meel. 
‘Ik hoop het,’ zegt ze zacht. Ze gaat tegenover mij aan de keuken-
tafel zitten en neemt een slok van haar imiddels koud geworden 
thee. ‘Ik weet niet wat ik anders moet. Misschien vanavond nog 
snel naar de supermarkt om een tulband te kopen.’ 
‘Bah, die zijn zo droog! Maar het komt heus wel goed. Kijk eens 
hoe mooi het beslag eruit ziet en het smaakt ook heerlijk!’ 
Abrupt zet mama haar theeglas weer neer, een scheut thee landt 
op het tafelkleed. Ze merkt het niet eens op, want ze haast zich 
naar de grote pan met soep. 
‘Net op tijd!’ roept ze en draait het gas uit. ‘Het vlees moet nog 
precies een uur pruttelen en de stoofpeertjes ook.’ 
Ze loopt naar de tafel terug, maar struikelt over de dweilstok, die 
daar nu doelloos ligt. Ze kan zich nog net op de been houden en 
ploft snel op haar stoel. Er rolt zomaar een traan, hij trekt een 
spoor door de witte veeg op haar wang. 
‘Mama! Wat is er?’ 
‘Ik ben een beetje moe.’ 
‘Verder niets?’ 
‘Nee. Hoewel … ik zit een beetje in mijn maag met tante Cor.’ 
‘Tante Cor? Moet je daarom huilen?  

Perfekt in pyjama 
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Het is toch leuk dat ze komt logeren! Ik heb haar zo lang niet ge-
zien. Jij vindt haar toch ook wel lief?’ 
Mama knikt. ‘Ja hoor, ze is best lief. Maar ze is gewoon zo anders 
dan papa, terwijl ze zijn zus is. Dat komt vast omdat ze bijna 
twaalf jaar ouder is.’ 
Mama pakt haar glas weer op, haar handen trillen. 
‘Ik ben echt een beetje zenuwachtig, want tante Cor is perfect. Ze 
kan heel goed bakken en koken, haar huis is kraakhelder en zelf 
ziet ze er altijd uit om door een ringetje te halen.’ 
‘Maar mam,’ roep ik. ‘Ik ben blij dat jij niet perfect bent! Dan zou-
den je wangen nooit onder het meel zitten en zou ik nooit de ton 
met blokken om mogen kieperen. Jij bent de allerliefste en aller-
leukste mama die er bestaat!’ 
Mama lacht alweer en woelt met haar hand door mijn stekels. ‘We 
gaan er een mooie kerst van maken. Ik heb er echt mijn best voor 
gedaan!’ 
‘Dat weet ik en papa weet dat ook!’ 
‘Wat weet papa ook?’ 
‘Hé pap! Ben je daar al?’ 
Papa geeft me een knuffel en daarna is mama aan de beurt. 
‘Jij weet toch dat mama haar best heeft gedaan voor tante Cor?’ 
‘Natuurlijk weet ik dat!’ Zijn blik dwaalt van de rommelige keuken 
naar de besmeurde wangen van mama om dan haar ogen te berei-
ken. 
‘Tante Cor is … altijd zo … zo perfectionistisch,’ stottert ze. 
‘Dat weet ik en daarom nodig ik haar niet zo vaak uit,’ zegt papa. 
‘Maar morgen is het kerst en ze is helemaal alleen …’ 
‘Ja, ik weet het,’ zegt mama. ‘Het is ook goed en Gijs vindt het ge-
weldig dat ze komt.’ 
Ik stuiter door de keuken. ‘Ze is toch best aardig?’ 
‘Tja,’ zegt papa, ‘Tante Corona heeft zo haar eigenaardigheden, 
maar verder bedoelt ze het goed.’ 
‘Co-ro-na?’ proest ik. 
‘Ja, zo heet ze voluit. Opa en oma vonden die naam te chique en 
noemden haar Cor, maar tegenwoordig wil ze Corona genoemd 
worden.’ 
‘Wat ben je eigenlijk vroeg thuis?’ Over mijn hoofd kijkt mama be-
zorgd naar papa. 
Ik kijk ook eens goed naar hem. Hij ziet er vreemd wit uit. 
‘Ik voel me niet echt fit,’ zegt hij, terwijl hij moet hoesten. 
‘Jij ook al niet?’ zegt mama. ‘Ik heb hoofdpijn en ben zo rillerig. Ik 
ga even liggen. Vanavond ruim ik de troep wel verder op.’ 
Papa loopt achter haar aan naar boven. Ik kijk de keuken rond. Al 
mama’s voorbereiding dreigen alwéér in de soep te lopen. Snel 
draai ik het vuur onder het vlees en de stoofpeertjes uit en werp 
een blik in de oven. Precies op tijd tover ik er een pracht van een 
tulband uit. Dan haal ik de vaatwasser leeg en ruim hem opnieuw 
in. Ik dweil en poets tot alles weer glimt en schep daarna een kop  
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soep uit de pan. Als ik tijdens het televisie-kijken mijn soep lepel, 
komt mama beneden. 
‘Heb jij alles opgeruimd?’ vraagt ze blij verrast. 
Ik knik trots, maar als ik haar aankijk, schrik ik. 
‘Je bent ziek, hè?’ 
‘Ja,’ zegt ze, ‘en papa ook, nog erger dan ik. We hebben tante Cor 
net afgebeld.’ 
‘Wat jammer en vooral voor haar.’ 
Mama knikt. ‘Ze had er alle begrip voor en ze zou nu haar buur-
vrouw uitnodigen, die ook alleen is.’ 
‘Wauw, wat goed! Maar … al jouw voorbereidingen zijn nu wel voor 
niets geweest.’ 
‘Nee hoor,’ lacht mama, ‘want morgen vieren we kerst.  
Kerst in pyjama.’ 
‘Gelukkig maar! Gelukkig gaat kerst gewoon door,’ zucht ik. ‘Met of 
zonder Corona …’  
 
Uit: Corona Kerstverhalen,  
Hoe vier je kerst in coronatijd 
 

 

Texaco Jelsum verder als onbemand tankstation 
 

 
 
 
 
 

Met ingang van maandag 13 december zullen de broers Cor en Alex 
van Kammen de bedrijfsvoering van het Texaco tankstation aan de 
Brédyk in Jelsum overdragen aan de EG Group. Sinds 2013 heeft 
team Texaco Nijlân de tankstations en carwash met veel plezier 
gerund. Reden om het aflopende huurcontract niet weer te verlen-
gen is de landelijk afnemende verkoop van brandstoffen en het 
toekomstige verbod op verkoop van rookwaren. De EG Group heeft 
er voor gekozen de shop en carwash te sluiten en als onbemand 
tankstation verder te gaan. Dit betekent dat ook de verkoop van 
LPG zal moeten worden gestaakt. Klanten die nog in het bezit zijn 
van een waskaart voor de carwash kunnen deze voor 13 december 
nog gebruiken. 
  
Namens de Mannen van Kammen en medewerkers worden alle 
klanten bedankt voor de bezoeken de afgelopen jaren en wij wen-
sen iedereen alvast fijne feestdagen en een goed en gezond 2022. 

Texaco Jelsum 
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Vr 17 dec.  Concert Podium Pakhûs SOLO, 
   St, Vituskerk Feinsum, zie stinze-stiens.nl/agenda 
 
Vr 17 dec.  Muzikale (lunch) Iterij, HKT De Wier ,inloop 12.30 
   uur, start 13.00 uur, zie pag. 12 
 
 
 
 
 
 
 
Za 8 jan.  Nieuwjaarsconcert met gitarist Eddie Mulder, 
   HKT De Wier, zie Facebook ‘concerts and  
   more@de wier’ of tel. 06-547 631 54 
 
Zon 9 jan.  Concert Podium Pakhûs SOLO, 
   St, Vituskerk Feinsum, zie pag. 34 
    
Za 15 jan.  Muzikale (lunch) Iterij (2), HKT De Wier 
   zie Facebook ‘concerts and more@de wier’ of  
   06-547 631 54 
 
Vr 21 jan  Concert Podium Pakhûs SOLO, 
   St, Vituskerk Feinsum, zie pag. 34 
 
Za 22 jan.  Zanger/pianist Guus Westdorp, programma 
   ‘We zullen doorgaan-Ramses door Guus’, 
   HKT De Wier/Nicolaaskerk Koarnjum, 
   zie Facebook ‘concerts and more@de wier’ of  
   06-547 631 54 
 
Za 29 jan.  Kunstenaar Hans Jouta, Het Nut, zie pag. 37 
 
Za 29 jan.  Muzikale voorstelling door Gerard & Compagnie &  
   Risata‘ (première): ‘Emily– onbekend voor de  
   wereld’, HKT De Wier/Nicolaaskerk Koarnjum, 
   zie Facebook ‘concerts and more@de wier’ of  
   06-547 631 54 

Kalinder 

Agenda onder voorbehoud van 
de coronamaatregelen 
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Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 

Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane Stiens 
 

Huisartsen 
Dhr. Iemhoff / mw. Landmeter /  
mw. Oosterbaan / mw. Meekes / 
dhr. Heuberger / mw. Braam:    058-257 1969 
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon / 
Me. Folkeringa / dhr. Braber:    058-257 1254 
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:    058-257 3572 
 

Apotheek Stiens:      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 9732 
St. Palet (www.paletgroep.nl):    088-512 7000 
Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of     058-257 6306           
Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200 
 

Begraffenisferiening Eare en Plicht   
Jelsum-Koarnjum 
Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of  058-257 4388 
Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:    058-266 7722 
 

Kerkelijke gemeente 
Www.britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net 
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl   
Jaap Osinga, voorzitter kerkenraad   058-257 3416 
Rina Sijtsma, scriba.bkj@hotmail.com          06-549 227 01 
 

Wijkagent 
Cees Hoekstra, cees.hoekstra@politie.nl  0900-8844    

Wichtige tillefoannûmers 

mailto:info@dorpenteamnoord.nl
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/
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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: data voor januari nog niet bekend 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak):  
op vrijdag na 7.30 uur op 
 
Groene container (Biobak):  
op vrijdag na 7.30 uur op 
 
Papiercontainer:  
op dinsdag na 17.00 uur op  
Textiel: in zakken voor 8.00 uur op  
Grof vuil: met afspraak op 
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Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
423  Febrewaris  10-01-22    21-01-22  Sellemoanne  

424  Maart   07-02-22     18-02-22  Foarjiersmoanne  

425  April    14-03-22    25-03-22  Gersmoanne  

426 Maaie   11-04-22     22-04-22  Blommemoanne  

427  Juny    16-05-22     27-05-22 Simmermoanne  

428   July/Aug.  13-06-22    24-06-22 Hea/Rispmoanne  

429   Septimber  15-08-22    26-08-22 Hjerstmoanne 

430 Oktober  12-09-22     23-09-22  Wynmoanne  

431 Novimber   10-10-22    21-10-22  Slachtmoanne 

432 Desimber  07-11-22     18-11-22  Wintermoanne 

433 Jannewaris  05-12-22    16-12-22  Foarmoanne 

 

Ferskiningsdata 2022 

Dankbetuiging 

 

Alle goede woorden en andere blijken van meeleven 
na het overlijden van onze dochter en zus  

 
Sara 

 
hebben ons goed gedaan.  
 
Heel veel dank daarvoor.  
 
We missen haar enorm.  
Het troost ons te merken dat er aan haar en aan ons 
gedacht wordt.  
 
Mirjam Hulzebos, Hedzer Jacobi en kinderen 
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum  

 

Hieronder de kerkdiensten voor de maand januari. 
(De meest recente informatie is te vinden op de website) 

De diensten zijn ook online, met beeld (alleen De Hoekstien)  en 
geluid via de website van de prot.gemeente te volgen,  

m.u.v. de Genovevatsjerke Jelsum. 
Op de website is een link te vinden naar de uitzendingen. 

Website:https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ 
 

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 
 

24 dec. 
19.30u 

Groep 
“Winteractiviteiten” 

Kerstavondviering 
De Hoekstien, Britsum  
alleen online 
mmv Great Lake 
 

25 dec. 
09.30u 

Ds. J. Bakker De Hoekstien Britsum, 
1e Kerstdag.  Doopdienst 
 

26 dec. 
09.30u 

Mevr. A. Stork, 
Dronrijp 

Nicolaastsjerke Koarnjum 
2e Kerstdag 
 

31 dec. 
19.30u 

Ds. D. Scholtens 
Stiens 

De Hoekstien Britsum, 
Oudjaarsdienst, 
alleen online 
mmv luitspeler Martin Pals 
 

2 jan. 
10.30u 
11.00u 

Ds. J. Bakker Nicolaastsjerke Koarnjum 
Koffiedrinken (o.v.b.) 
Ochtendgebed 
 

9 jan. 
09.30u 

Ds. H. Post-Knol 
Dronrijp 
 

De Hoekstien, Britsum 

16 jan. 
09.30u 

Ds. D. Scholtens 
Stiens 

De Hoekstien Britsum 
Heilig avondmaal 
 

23 jan. 
09.30u 

Ds. M. Mazereeuw De Hoekstien, Britsum 

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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42e jiergong nr. 421                                 oplage 500 eksimplaren  
                                                                      
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 0640996841 
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum  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 djo-
ere 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 ingezon-
den 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: 21-01-2022 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 10-01-2022 
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: 
 

  
 

doarpskranteflaput@hotmail.com 

Redaksje 
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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 

Dorpshuis De Bining kan 
niet zonder vrijwilligers! 

 
 

 
 
Daarom zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die in  
de bardienst willen  
meehelpen. 

 
 

Heb je interesse?  
Neem contact met ons op 
dorpshuisdebining 
@gmail.com 
 
 
 
 
 
www.debining.nl  


