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Fan de Redaksje
Beste lezer,
Voor u ligt het februarinummer van de Flapút.
In deze Flapút duiken we onder andere de de historie in. Er zijn een
aantal mooie oude foto’s met bijbehorend verhaal ingestuurd.
Daarnaast vind u ook een historisch onderzoek van het pand en de
school aan de Boarnsylsterwei. Hoe toepasselijk is het dat de nieuwe bewoners van de oude dorpsschool in Jelsum zich deze maand
voorstellen in de Flapútloper.
We zien voorzichtig weer wat data voorbijkomen van leuke activiteiten en voorstellingen. Uiteraard hopen we allemaal dat deze
doorgang kunnen vinden.
Verder zijn er een aantal andere bijdrages en een paar mooie winterse plaatjes.
Veel leesplezier.
Groeten, de redactie
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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

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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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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Feestbestuur
Jaarvergadering en dorpsfeest 2022
Beste feestgangers,
Op 24 november hielden wij onze jaarvergadering. Deze vergadering was druk bezet met betrokken dorpsgenoten. We kregen veel
complimenten over het afgelopen dorpsfeest en over onze toekomstplannen. Dit geeft ons veel vertrouwen om deze weg verder
in te slaan!
Tijdens de vergadering hebben we de leden voorgelegd om de datums van het feest te verplaatsen naar het eerste weekend van
september. De aanwezigen stemden hier allen mee in. We organiseren het dorpsfeest daarom vanaf nu het eerste weekend van september. Voor dit jaar zijn dat de datums 2, 3 en 4 september.
Ook gingen de aanwezigen akkoord met het toetreden van de nieuwe bestuursleden Arjan, Nanno en Bauke Beert. Daarnaast keken
we, ondanks corona, terug op een geslaagd feestjaar. Met onder
andere de Bingo Livestream, een drukbezocht dorpsfeest en een
gezellige Bining Blues Jûn was er van alles te beleven!
Voor het komende dorpsfeest is het thema ‘tijdmachine’. Hou hier
alvast rekening mee met het kiezen van je outfit! Ook willen we dit
jaar graag de straten in Jelsum en Koarnjum versierd zien. We hopen dat dit thema jullie hier veel inspiratie voor kan bieden.
Als feestbestuur zijn we ook altijd op zoek naar handjes die ons
kunnen helpen bij het organiseren van het feest. Denk bijvoorbeeld
aan helpen bij de opbouw van het feestterrein, het begeleiden van
de (kinder)spelletjes en het lijstlopen. Lijkt het je leuk om ons hiermee te helpen? Meld je dan aan bij onze vrijwilligerspoule via
0644588659 of detwadoarpen@hotmail.com.

Met een feestelijke groet,
It Feestbestjoer
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Lachyoga
Houden we stiekem niet allemaal van een goede lachbui? Bloed
gaat sneller stromen, je krijgt er een lekkere energie van en de
wereld ziet er een stukje mooier uit! Ja toch! In deze tijd kunnen
we wel wat vrolijkheid gebruiken.
Hierom organiseert Bianca van Proefkracht in het nieuwe jaar elke
laatste vrijdag van de maand, van 16.00-16.45 uur, lachyoga sessies in Koarnjum.

Lachyoga is lachen zonder reden. Het heeft zijn oorsprong in India
en is bedacht door cardioloog dokter Madan Kataria. Het is een
combinatie van onvoorwaardelijk lachen met yoga ademhaling en
beweging.
Lachen is gezond!
•
Lachen ontspant de spieren en zorgt voor een grotere bloedtoevoer naar de extremiteiten en alle spieren in het lichaam
•
Lachen reduceert het niveau van de stresshormonen adrenaline en cortisol
•
Lachen helpt de doses afweerstoffen in het bloed te verhogen
en het aantal Natural Killer Cells te vergroten
•
Lachen verhoogt de aanmaak van endorfine, een hormoon
dat pijn reduceert en lust verhogend werkt
•
Bij lachen wordt serotonine en dopamine aangemaakt, welke
als antidepressiva in het lichaam werken
•
Lachen verbetert de longcapaciteit en verhoogt het zuurstofgehalte in het bloed, het is een goede aerobic oefening
•
Lachen masseert de inwendige organen, hetgeen leidt tot
een betere bloedtoevoer en daardoor beter functioneren van
het lichaam (ook goede oefening voor het middenrif en de
buikspieren)
•
Lachen lucht op en werkt aanstekelijk
•
Lachen is een sociaal gebeuren en schept een band
•
Lachen is makkelijker dan mediteren, door te lachen sluit
men vanzelf al vele omgevingsfactoren uit
•
Een minuut lachen staat gelijk aan 10 minuten oefenen op
een roeimachine
Er is plaats voor maximaal 15 personen. Vanaf 21 jaar. Had ik al
gezegd dat het gratis is? Trek makkelijke, warme kleding aan. We
lachen namelijk buiten. Opgeven doe je door een mail te sturen
naar bianca@proefkracht.nl
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€ 23,50
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Bedankt
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Vliegbasis Leeuwarden
Vliegbasis Leeuwarden start onderzoek hoe geluidsbelasting
F-35 te verminderen
Nieuwsbericht | 16-12-2021 | 14:30
Het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) onderzoekt de mogelijkheden om de geluidsbelasting van de F-35 op
Vliegbasis Leeuwarden terug te brengen. Dat gebeurt op verzoek
van de commandant van de vliegbasis, kolonel Henk Doorten.
Omwonenden ondervinden veel hinder door de vliegoperaties van
het jachtvliegtuig. Dat blijkt uit gesprekken met hen en met de AuditCommissie van het Permanent Geluidsmeetnet, in deze rol de
belangenhartiger van de omwonenden. Vooral bij de start en landing van het toestel is het geluid hinderlijk.
Doorten: “We kunnen het geluid niet wegnemen, maar we kunnen
wel onderzoeken hoe we de hinder omlaag kunnen brengen. Daarmee hoop ik de balans tussen onze vliegbewegingen en de leefbaarheid in de omgeving te herstellen.”
Vliegprocedures optimaliseren
De NLR gaat nu samen met 322 Squadron de huidige vliegprocedures optimaliseren om de hinder te verminderen. Dat gebeurt met
gebruik van eigen data en die van het geluidsmeetnet Deze procedures worden in de simulator getest en daarna in het echt uitgeprobeerd.
De geoptimaliseerde profielen worden vervolgens voorgelegd aan
de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM), waar ook
vertegenwoordigers van dorpen en gemeenten in zitten. Het COVM
is het orgaan dat een voorkeur kan uitspreken welke van de geoptimaliseerde procedures de vliegbasis in de toekomst gaat gebruiken.
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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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Avondvliegen
Vanaf maandag 10 januari 2022 zijn de gevechtsvliegtuigen
begonnen met het vliegen in de avonduren van vliegbasis
Leeuwarden. In de weken 6, 7 en 8 wordt er van maandag
tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op
vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.
Het avondvliegen is
voor de F-35 net zo
noodzakelijk als voor
de F-16 én ook vergelijkbaar. In de avond
werken en vliegen is
voor al het personeel
fysiek, lichamelijk en
geestelijk een andere
ervaring en belasting
dan wanneer er tijdens
kantooruren overdag
geoefend wordt. Bovendien hebben we ervaren dat inzet tijdens missies veelal in de
avond en nacht uitgevoerd worden. Om goed voorbereid te zijn op
deze taak moet thuis dan ook in met duisternis geoefend worden.
Nachtzichtapparatuur Speciaal voor het vliegen bij duisternis
heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde
nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG).
Daar waar de NVG voor de F-16 nog apart op de helm gemonteerd
moet worden is deze nu volledig geïntegreerd in de F-35 helm. De
beelden worden in dit geval geprojecteerd op de visor in de helm.
De vlieger kan met de NVG alles rondom het vliegtuig zien, zowel
op de grond als in de lucht.
Oefengebied Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het
is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.
Informatie Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan
op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft u een vraag of ervaart u
hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken
via luchtmacht.nl/geluidshinder.
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Vriendenkring
Toanielselskip Vriendenkring
Jelsum-Koarnjum-Britsum
1860 ----------------- 2022
Op freed 19 en sneon 20 novimber ha we twa prachtige jûnen hân,
wer’t de jongerein út Jelsum, Koarnjum, Britsum en Hallum twa
moaie foarstellingen opfiert hawwe. Wat in talinten wenje der yn
ús doarpen en wat ha se moai spile!
Dizze jûnen wienen der wer in soad doarpsgenoaten om nei de
talinten te sjen, mar ek pakes, beppes, omkes en tantes en freonen út de omkriten wienen fan de partij. Aardich om te sjen dat
der sa’n soad belangstelling is en dat der sa meilibbe wurdt mei ús
spilers. Spitigernôch koene we sjoen de Koroana maatregels nei
ôfrin net neisitte. Hjirtroch koene de spilers net genietsje fan hun
momint fan “fame”. We hoopje dat folgjend jier wer mear mooglik
is en dat we dan wer in gesellige neisit ha kinne. Gelokkich ha we
de foto’s fan ús talinten noch.
Wy binne tige GRUTSK op ús spilers en hoopje dat se kommend
jier allegear wer mei dwaan sille!
Titus
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Theun
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Lieuwkje

-

Sytske

-

Bauke Beert
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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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Winterwerk op Dekema

Foto Henk van der Hoek
Op Dekema State wordt momenteel de eigen honing en het eigen
fruit verder verwerkt. Fruit van pruimen, rode aalbessen, witte aalbessen, witte kruisbessen, rode kruisbessen, zwarte bes en mispel.
Nieuw dit jaar is dat een deel van de jam met zeeasterhoning
wordt gezoet. Uiteindelijk wordt hieraan nog ca. 4% suiker toegevoegd. Na proeven bleek dit een hele lekkere jam te zijn.
Aan de overige jam wordt ca. 30 % suiker toegevoegd, beduidend
minder dus dan in de reguliere jam van de supermarkt.

De komende weken moeten deze potten nog gevuld worden met
als eindresultaat 500 potten jam, een uniek product voor de
verkoop!
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Flapútloper
Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie
Tim en Dorien, beiden begin zestig, wonen aan de Boarnsylsterwei
3 te Jelsum, de oude Dorpsschool. Onze vier meiden wonen op kamers in Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen.
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum

Vanaf 10 december 2021 wonen wij in Jelsum.
Wat doe je in je dagelijkse leven
Dorien heeft vanaf 1984 veelal als manager gewerkt in het vastgoed. De laatste jaren bij een zorgorganisatie. Nu is zij eigenlijk
werkzoekende maar zal voorlopig nog wel bezig zijn met de Dorpsschool zowel binnen als buiten. Tim werkt als directeur van een woningcorporatie in Noord-Holland.
Van welke muziek houd je

Beiden van soul en jazz. Tim houdt van Joe Jackson en Dorien van
The Beatles.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet
Tim houdt van fietsen. Beiden houden we van wandelen nu met
onze nieuwe pup, Fiepke een friese stabij.
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen
Die kunnen we niet bedenken. Of toch wel als onze kat Fokke thuis
komt met een prooi. Deze moeten wij dan opruimen.
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit
Voor dit jaar het opknappen van de oude Dorpsschool met de tuin.
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar
Eigenlijk heeft ieder moment van de dag van de week van de
maand in het jaar haar charmes en daar genieten we dan ook bewust van. Wij gaan voor de kwaliteit van het leven.
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Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen
Een huis kopen voor al onze kinderen.
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan?
We denken aan een house warming party vermoedelijk in het voorjaar in de tuin. Dit zodat wij met de buren kunnen kennismaken en
zij met ons, onder het genot van een hapje en een drankje.
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan zijn?
Tim kiest voor zestig plus. Dorien wil graag weer 40 zijn.
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn,
wie zou je dan kiezen?
Tim: Ik ben het liefst mezelf
Wat is je favoriete gerecht?
Tim : Macaroni met ham en kaas
Dorien: Eigen gemaakte tomatensoep met stokbrood, roomboter en
franse kazen.
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Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan
Tim: ik lees een boek of kijk een film of serie
Dorien: een boek lezen en muziek luisteren.
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je
moest huilen
Beiden weten we dit niet.
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt
Voor ons allebei is dat afscheid nemen van mensen die je lief hebt.
Vrienden en familieleden.
Een van de pleegkinderen naar een instelling brengen.
Wat zou je graag nog weleens over willen doen
Tim: Ik geef de voorkeur aan nieuwe ervaringen.
Dorien: Rondreis van een aantal weken in India met de kinderen
toen we 12,5 jaar getrouwd waren. Veel projecten gezien en inspirerende mensen ontmoet die graag delen ondanks hun slechte levensomstandigheden. Indrukwekkend, daar kunnen wij nog veel
van leren.
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Winters plaatje

Zonsopkomst bi de haven van Jelsum
Foto gemaakt door Ellis Comello
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.

Wij zijn blij
met onze
adverteerders
Kunnen zij ook blij
zijn met ons?
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Historisch onderzoek
Historisch onderzoek Boarnsylsterwei 1 en 3 te Jelsum
Medio 2020 is het pand Boarnsylsterwei 1 door ons bewoond. Het
betreft een voormalige onderwijzerswoning. De bouw van het pand
deed ons denken aan architect W.C. de Groot, bekend van o.a. de
centrale apotheek in Leeuwarden en Martenastate. Of W.C. de
Groot de architect is geweest; hierover zou het Historisch Centrum
Leeuwarden (HCL) uitsluitsel kunnen geven.

Informatie HCL
Uit onderzoek blijkt dat de grond, waarop later gevestigd de school
én schoolmeesterswoning, eigendom was van jonkvrouw Martina
Theodora Agatha Romelia Maria Vegelin van Claerbergen, weduwe
van Abraham Scholten. Mevrouw Martina Vegelin van Claerbergen
is de oudere zus van Duco Martena Burmania Jonkheer Vegelin van
Claerbergen, bekend als eerdere bewoner van Martenastate. Het
verhaal gaat dat zowel Duco Martena, zijn vader Edo Sjuck Burmania jonkheer Vegelin van Claerbergen en zijn grootvader, eveneens
Edo Sjuck genaamd, uit het leven zijn gestapt.
Aankoop grond
Vanwege de terugloop in het aantal leerlingen van de scholen in
Koarnjum en Jelsum werden deze gecombineerd en gekozen voor
een nieuwe school in Jelsum. Voor de bouw voor een openbare lagere school met onderwijzerswoning, kocht de gemeente Leeuwarderadeel begin 1906 de benodigde grond van genoemde mevrouw
Vegelin van Claerbergen voor een bedrag van f 1458,59. Op het
bestek en voorwaarden voor de school en woning, gemaakt door
gemeentearchitect J. Terpstra kon onafhankelijk van elkaar, worden
aanbesteed. De heer J. Terpstra was de feitelijk architect van zowel
de school als de woning en dus niet W.C. de Groot.
Bestek en aanbesteding
Uit het bestek blijkt dat er in 1906 al sprake was van een minimum
loon. Zie hieronder:
De aannemer zorgt, dat aan de arbeiders, die op het door hem aangenomen werk, hetzij middelijk, hetzij onmiddellijk in zijn dienst
zijn, geen lager uurloon wordt uitbetaald dan:
Voor een timmerman, metselaar, smid of stukadoor
Voor een steenhouwer
Voor een verver
Voor een opperman of gewoon arbeider
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f
f
f
f

0,16
0,19
0,15
0,12

Deze loonen gelden voor arbeiders van 23 jaren of ouder, voor arbeiders tussen 20 en 23 jaar bedragen de loonen ten minste 80
procent, voor arbeiders tussen 17 en 20 jaar tenminste 60 procent
en voor arbeiders tussen 14 en 17 jaren 30 procent van bovengenoemde loonen.
Bij deze percentberekening worden 5/10 of meer van een cent voor
een heele cent gerekend, minder dan 5/10 deelen van een cent
worden verwaarloosd.
Een aantal aannemers was bereid het werk te klaren. Het is ons
niet helemaal duidelijk geworden welke aannemers het werk nu
feitelijk hebben uitgevoerd. Afgaande op de laagste prijs kwamen
hiervoor in aanmerking Gerlof Albert Miedema uit Sexbierum voor
de school (f 8900 excl. meubeltjes en f 9950 incl. meubeltjes) en
Pieter en Jan Rollingswier uit Hijum voor de onderwijzerswoning (f
5434). Het één na laagste bod voor de onderwijzerswoning was afkomstig van Jan Bolleman Koopmans uit Leeuwarden (f 5580). Opmerkelijk is dat in de aanbesteding voor de school door G.A. Miedema zich tot borg stelden Andries Miedema uit Pietersbierum en Ate
Lettinga Zn. uit Sexbierum. Dezelfde Andries Miedema stelde zich
gezamenlijk met Gerlof Albert Miedema (aannemer van de school)
borg voor het voltooien van de bouw van de onderwijzerswoning
door J. Koopmans (de één na laagste bieder). Zoals eerder aangegeven is ons niet duidelijk geworden wie nu uiteindelijk de bouw
van de onderwijzerswoning is gegund.
Voltooiing bouw school en bewoning onderwijzerswoning
In januari 1907 was de bouw voltooid.
Op 1 febr. 1907 kwam de meester van Koarnjum, Hein J. Feitsma,
aan het hoofd van deze school te staan. Hij ging op 1 aug. 1930
met pensioen. Zijn opvolger werd U. Siedsma uit Britsum. In sept.
1943 werd tot hoofd benoemd: K. Duursma, onderwijzer te Leeuwarden. Hij werd op 1 nov. 1949 hoofd van de lagere landbouwschool te Stompetoren. Zijn opvolger in Jelsum werd op 1 jan.
1950 J. Zantema uit Stavoren die tot sluiting van de school medio
jaren 60 de onderwijzerswoning heeft bewoond. Uiteindelijk is de
woning in 1967 voor een bedrag van fl. 18.500 verkocht aan de
heer F.L. Brameijer, bij een aantal van u nog wel bekend.
Anneke Kuiper

27

Historisch onderzoek
Hieronder een brief van de aanbesteding van de bouw van de
onderwijzerswoning.
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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It Nut
‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum
……………………………………………………………………………………..
Seizoen 2021-2022
……………………………………………………………………………………..
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 kontribúsje dit jier te ferleegjen nei
€ 10, - pp.
Alle foarstellings ûnder foarbehâld.

•
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Sneon 29 jannewaris 2022
Keunstner Hans Jouta
Makker fan it byld fan Johan Cruijff

•

Sneon 12 febrewaris
Muzykgroep Vocal Roses.

•

Sneon 5 maart 2022.
Holocaust-Hollywood troch:
Inez Timmer en Tseard Nauta
Gearwurkingsjûn mei huiskamer theater De Wier

It Bestjoer
Titus Sinnema, ponghâlder
Joke Scheffer, skriuwster
Haakje Stielstra
Janna Prosé
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Âlde foto’s
Op wat stienen mei in kessentsje dêrûnder sit Evert Helfferich, in
pear jier âld en hy wennet mei heit en mem George en Lokke
Helfferich-Hansma yn in wenboat oan de Dokkumer IE fan 1952
oant 1954.
De man op de foto is Harm Hoogland, hy wie postboade.
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De boat/wenarke (foto hjirûnder) fan de Helfferichs lei flakby it
brechje en is net troch de famylje Helfferich sels boud, mar
oankocht troch Evert sy’n heit by in boer út Wergea of Earnewald
wei. Letter ophelle troch Evert sy’n heit en sweager Jelle Hansma,
broer fan Evert sy’n mem. Mei in moterboat as duwboat.

Rjochts stiet in brechje, de boaten koene op nei Jelsum komme as
men dizze omheech wipte.
Hjir hat de fam. twa jier yn wenne.
Mar yn 1953, dus in jier letter, barde der in ferskrikkelik ungeluk
wer’t Evert sy’n mem getuge fan wie. Pake Evert verdronk yn de
Dokkumer IE en doe woe mem Lokke der eins wol wei te wenjen en
binne se yn 1954 nei Finsterbuorren ferhuze wer’t hja fjouwer jier
wenne ha.
De brêge soarge derfoar dat skippen, dy’t op nei Jelsum farre
woene, der troch koenen.
It is net ferwûnderlik dat George en Lokke dêr de thúshaven hiene,
want George is opgroeid op dat plak.
Heit en mem Helfferich hiene den buorkerij. Letter hat in broer fan
George, Thomas der mei s’n gesin yn de boat wenne en hat it
bedriuw fuortsetten fan sy’n heit Evert. Hy wie letter ek molkfarder
by de LMI, Ljouwerter molke Ynrjochting.
33

34

Post Harm Hoogland wenne yn de saneamde “reade húskes” yn
Koarnjum. Dizze binne ôfbrutsen, mar stiene net sa fier fan de
Koarnjumer rotonde of. Foarhinne stiene de hûskes tsjin de brédyk
oan, it wie doe noch net sa drok mei it autoferkear. Letter is der in
fytspaad efter langs kommen.
Der kamen mear auto’s en de dyk waard ferbrede, de húskes binne
doe troch de provinsje opkocht.
Harm Hoogland wie ien fan de trije posten dy’t harren wurk hiene
by it postkantoar yn Koarnjum oan de Martenawei. Se moasten de
post rûn bringe yn Britsum, Koarnjum en Jelsum.
Ie fan de oare posten wie Jouwert Terpstra en wenne yn Britsum.
Wiebe Nijdam wie de postkantoarhâlder en wenne oan de
Martenawei yn Koarnjum.
It wie yn dy tiid noch sa dat hja net mei drûge fuotten troch it lân
rinne koenen yn de hjerst en winter, dan moasten hja wol learzens
oan hawwe om wat droech fan it Koarnjumer âldlân nei it Jelsumer
âldlân te kommen. Der is mei de ruilferkaveling feroaring yn
kommen. Doe binne der fytspaden by de IE langs kommen en op
mear plakken binne de reden ferhurde.

Foto , ek op sawat it selde plak.
Der is by de post ek in soad feroare. Foarhinne waarden de
poststikken noch stimpele yn de kantoaren yn de doarpen,
tsjintwurdich giet alles nei Swolle ta en wurd alles der stimpele. Ik
ha noch aansichtkaarten dy’t yn Koarnjum of yn Ljouwert stimpele
binne.
Piet
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Kalinder
Onderstaande voorstellingen zijn onder voorbehoud.
Vrijdag 28 januari

lachyoga—Koarnjum

Zaterdag 29 januari

kunstenaar Hans Jouta

Zaterdag 12 februari

muziekgroep Vocal Roses

Vrijdag 25 februari

lachyoga—Koarnjum

Zaterdag 5 maart

Holocaust Hollywood

Zonsopgang op een winterse ochtend met een temperatuur van –5
graden.
Boerderij in Koarnjum—gefotografeerd door Bob de Boer
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Persbericht ‘Muzikale Iterij’
Eerste “Muzikale Iterij” viel in goed in smaak!
Op vrijdagmiddag 17 december j.l. vond de première plaats van
een nieuw evenement in huiskamertheater De Wier in Koarnjum:
Muzikale Iterij. Dat was overigens wel op de valreep, vlak daarna
kwamen we weer in een complete lockdown terecht.
Wieke de Haan die een passie voor koken heeft en Bob de Boer
met zijn muziekpassie hebben wat nieuws bedacht voor in een intieme en sfeervolle setting in huiskamertheater De Wier:
Bob draait muziek die, in
brede zin, over eten en drinken gaat en vertelt als de
Friese culinaire Leo Blokhuis
interessante verhalen daarbij. Ook stelt hij leuke muziekvragen tussen het eten
door en visualiseert één en
ander. Wieke heeft enkele
Friese kookboeken geschreven en maakt speciale kleine
gerechten (zogenoemde tapas of fingerfood), geïnspireerd door de geselecteerde
en gedraaide muziek. En dat
maar liefst in 11 gangen …
Uiteraard licht ze al haar gemaakte gerechten toe. Het is
een compleet theaterprogramma dat enkele uren
duurt.

De première was zeer geslaagd, de eetclub reageerde op deze middag erg enthousiast en daarom wordt dan ook dit evenement nu
officieel opgenomen in de programmering van ‘it teaterke’ in 2022.
Muziek met bijpassende gerechtjes, of is het juist andersom? Maak
het mee en proef zelf!
Informatie is te krijgen via bobdeboer@pinupsanddowns.com of via
tel. 06-54763154
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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
Jaap Osinga, voorzitter kerkenraad
058-257 3416
Rina Sijtsma, scriba.bkj@hotmail.com
06-549 227 01

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
Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 11 en 25
februari
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 4 en 18
februari
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 15 februari
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Ferskiningsdata 2021
`

Nû.

Moanne

Kopij uterlik

Ferskining

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

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

July/Aug.

U zoekt een woning ?
Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of
elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres.
Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite
www.woonfriesland.nl.
Heeft u thuis geen internet aansluiting?
U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het
aanbod op internet bekijken.
Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl.
De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn:
uw persoonsgegevens, e-mailadres en uw inkomensgegevens.
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het
KlantServiceCenter 088 995 22 22.
We helpen u graag!
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Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente
te Britsum-Koarnjum-Jelsum
Hieronder de kerkdiensten voor de maand Februari
(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.
Op de website is een link te vinden naar de uitzendingen.
Website: https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
Dei/Tiid

Foarganger

Doarp/Bysûnderheden

30 jan.
09.30u

Drs. T.R.A. Simonides

De Hoekstien Britsum
Fryske Tsjinst (online)

6 febr.
09.30u

Ds. R. Reitsma

De Hoekstien Britsum

13 febr.
09.30u

Ds. J.H. Strubbe i.s.m.
groep Winteractiviteiten

De Hoekstien Britsum,
Doorstartdienst (online)

20 febr.
09.30u

Ds. A. Bouman

De Hoekstien Britsum

27 febr.
09.30u

Ds. D. Schreurs

(online)

(online)

De Hoekstien Britsum
(online)
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Redaksje
42e jiergong nr.423

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: 18-02-2022
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 7-02-2022
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

______________________________________________

Dorpshuis De Bining kan niet zonder vrijwilligers!
Heeft u interesse, schroom niet en kom onze
vrijwilligerspoule versterken.
Neem contact met ons op
dorpshuisdebining@gmail.com

www.debining.nl
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