De Flapút

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum
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WOUDSTRA
BORGERS - IRENES
BILDTSTAR
Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670
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Fan de Redaksje
Daar is die dan weer! De Flapút van mei met heel veel mooie foto’s. Wat kunnen we zoal daarin lezen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een in memoriam van Gabe de Vries, een markant man die
bezorger was van De Flapút. Tevens een verhaal van Gabe
speciaal voor De Flapút
Subsidie aanvragen bij Doarpsbelang
De jaarvergadering van De Bining
Medewerkster gevraagd voor Stichting De Hoven
De Flapútloper
Dekema State die een vrijwilliger vraagt voor de bloemen
Dekema State die een combiticket heeft met Huis van Eysinga
Dekema State met de dag van de theetuin
Dodenherdenking welke weer kan na 2 jaar
Nieuws van het ouderenproject
Fotosessie van de zeer geslaagde middag paaseieren zoeken
en disco georganiseerd door de feestcommissie
Pakhûs SOLO
Opening en vraag naar vrijwilligers Túnmanswente
Martenastate
Vliegbasis
Kalinder

De Flapút is weer gevarieerd en nieuwsgierig om te lezen.
Veel leesplezier!!
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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

Verenigingen kunnen nog steeds subsidie aanvragen, indienen bij
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum.
Aanvragen kunnen verzonden worden naar:
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl
t.a.v. Germ de Jong
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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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In Memoriam
Onze bezorger van De
Flapút, Gabe de Vries, is
er niet meer. Wij verliezen hiermee een markante man die vele jaren
voor ons De Flapút bezorgd heeft. Een groot
verlies voor zijn vrouw
Renske, kinderen en
kleinkinderen.
Gabe was een echte
dorpsman. Samen met
Renske was hij jarenlang
de kastelein van
De Tuolle. Hij genoot ervan om met de jongelui
die in de kroeg kwamen
om te gaan.
Hij had nog een passie:
rietsnijden!!
Dat was iets wat hij tot op
late leeftijd heeft gedaan.
Gabe en Renske kwamen graag bij het ouderenproject. Daar was
Gabe dan ook echt “aanwezig”. Hij had altijd wel wat te vertellen.
De keren dat we groepsgesprekken hadden met UP hoorden we
iemand die veel meegemaakt had en daar ook zeker over wilde
vertellen. Gabe, we hebben van je genoten!!
Bedankt voor alles!!
Bêste minsken,

Wy witte net hoe`t wy jim bedanke moatte foar it tige grutte en
waarme meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave man,
ús heit en grutske pake en oerpake
Gabe de Vries
It is geweldich hoe`t jim oan ús tocht ha, tige tank derfoar.
Renske de Vries-Glas
Bern en bernsbern
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Kroechferhaal fan Gabe
Nijjiersdei 1985
Wy hawwe it iten krekt op, of der fljucht de doar fan “De Tuolle”
iepen. Fjouwer mannen kamen der yn, se roppe en raze “Folle Lok
en Seine” en ploften doe op een barkruk del. “Gabe, bier moat der
komme”, ik tocht die ha al moai wat “theewetter” hân!!
Ik sette harren gau allegearre een glês bier foar. Toen kwamen de
ferhalen los, dat ze noch net op bêd west hiene!! Ja sei de oare, en
it is hjoed ek noch feest en hij sloeg syn maat op it skouder, dat die
soe hast fan de kruk ôfdonderje. Doe pakten se him yn’e kraag en
seine “sitten bliuwe”. En sa gie it mar troch…..!!!!
It is mei drank sa…….., de iene wurd der fleurich fan, de oare
begjint te wrokjen!!
Sa wie it no ek wer. De iene begûn wat oer de oare syn heit te fertellen, wat net wier wie!! En samar begûnen se der op yn te slaan,
ik spotte der gauw tusken, mar it wie al te let…..
De oare hie him al san slach op de bek joen. Wat skrokken wy, it
liek mâl!! Der kaam een stik gebit troch syn wang hinne!! De oare
trije mannen seine “Gabe, hoe moatte wy hjir mei oan”. Ik sei “mar
gau yn de auto en nei dokter ta”, dat wy krigen him yn de auto en
degene dy’t noch it “helderste” wie, is efter it stjûr stapt en nei
Stiens ta riiden. Ik seach harren nei, it gie net hurd, mar wol rjocht
út. Dit komt wol klear toch ik. En sa ’t ik de doar wer ticht die,
seach ik twa tosken lizzen. Ik haw se mar yn it tapslaad lein.
Gabe de Vries

De Tuolle
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€ 23,50
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De Bining
Jaarvergadering Dorpshuis De Bining
maandag 9 mei om 19:30 uur
Hierbij willen we aangesloten verenigingen, vrijwilligers en overige
belangstellenden graag uitnodigen voor de jaarvergadering op
maandag 9 mei.
Louis Hooghiemstra zal aftreden als voorzitter en we willen hem
bedanken voor zijn jarenlange inzet. Deze jaarvergadering zal er
een nieuwe voorzitter worden gekozen. Tevens zal het financieel
jaarverslag worden gedeeld door onze penningmeester
Jelle van der Meer. De notulen van de afgelopen (2021) jaarvergadering zijn in te zien via onze website. De agenda volgt uiterlijk één
week voor de jaarvergadering, zie www.debining.nl
Kandidaat voorzitter, Lourens Veenstra
Lourens stelt zich hieronder voor;
Een beetje verrast was ik wel toen ik vanuit het bestuur benaderd
werd om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van
Dorphuis De Bining. Ik had juist besloten om het wat rustiger aan
te gaan doen, afscheid genomen van mijn drukke baan en me te
concentreren op onze B&B.
Na wat ampele overwegingen heb ik toch besloten om mij kandidaat te stellen.
Maar wie is Lourens? Samen met mijn partner Sandra en onze kinderen zijn wij zo’n acht jaar geleden in Jelsum komen wonen. Nog
steeds zijn wij blij dat we destijds ons huis ‘Op ‘e Terp’ hebben
kunnen kopen. Wat een fijne plek. Iedere dag wanneer ik thuis
kwam van mijn werk was het heerlijk om het dorpje binnen te rijden en de rust te ervaren.
Na bijna 40 jaar werken in het onderwijs, vind ik het leuk om mijn
ervaringen en tijd in te zetten voor onze dorpen en het dorpshuis in
het bijzonder. Wat mij betreft vervult het dorpshuis een belangrijke
functie voor de dorpen. Een ontmoetingsplek voor de verschillende
verenigingen en andere initiatieven. Wat dat laatste betreft, ga ik
graag met dorpsbewoners in gesprek om te horen wat voor ideeën
er leven. Met elkaar onderzoeken hoe we het dorpshuis een nog
grotere plek kunnen geven, zodat het dorpshuis een lange, mooie
toekomst zal hebben.

Kandidaat voorzitter, Lourens Veenstra
Kandidaat penningmeester, Jelle van der Meer (herkiesbaar)
Andere kandidaten kunnen zich per e-mail aanmelden t/m uiterlijk
7 mei.
dorpshuisdebining@gmail.com
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St. Hôven Britsum, Koarnjum, Jelsum
Onze Stichting
Hôven bestaande uit
5 bestuursleden,
verzorgt diverse afhandelingen m.b.t.
de kerkhoven van
Britsum, Koarnjum
en Jelsum.
Voor het kerkhof in
Jelsum zijn we per
direct op zoek naar
een medewerk(st)er
(groen)onderhoud.
Dit omdat de huidige
medewerker stopt.
De huidige medewerker van Britsum krijgt een functie elders en
ook daar zijn we op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er.
De medewerk(st)er werkt op vrijwillige basis en krijgt hiervoor een
vrijwilligersvergoeding (regels belastingdienst) op uur basis, betaald door de Stichting Hôven.
Mocht u interesse hebben voor één van beide objecten of voor het
onderhouden van beide objecten, dan kunt u contact opnemen met
één van onderstaande bestuursleden van de Stichting Hôven.
Ulbe Kuiphof telefoon 058-2574081,
Ytsje Buursma telefoon 058-2574147

12

Wylstrjitte 2
9051 AX Stiens
Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl
www.middelsee-assurantiën.nl
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Verrassende dingen in de natuur
Opvallende narcis,
drie bloemen aan
één steel
Foto Bob de Boer

Twee schildpadden in de rietkraag
tussen Jelsum en Leeuwarden

De eerste piekjes

Foto’s Ben van der Meer
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De Flapútloper
Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie
Mijn naam is Jelle van der Meer, 44 jaar en ben getrouwd met Wia.
We hebben twee kinderen, Jurre en Nora van 11 en 8 jaar. Ook
loopt er een kater rond, genaamd Drik, en vier kippen (hoop dat
deze wat langer leven want buizerds en marters weten onze kippen
wel te vinden).
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum
Ik woon bijna mijn hele leven in Jelsum. Opgegroeid aan de Bredyk
en later in Hoatse de Jongstrjitte. Op mijn 21 e verhuisd naar Leeuwarden om vervolgens na 5 jaar terug te keren naar het mooie Jelsum.
Wat doe je in je dagelijkse leven
Iedere dag pak ik de fiets richting Stiens naar
Holstein International, dat is een uitgeverij van
een tijdschrift over de Holstein koeien.
Hier werk ik als Financial Controller. Mijn taak is
om te zorgen dat alle financiële zaken van het
bedrijf in orde zijn.
Naast het werk ben ik actief als bestuurslid bij
De Bining en train / coach ik het J08 team van
DTD waar Nora in voetbalt.

Van welke muziek houd je
IK houd van veel verschillende soorten muziek,
maar mijn voorkeur gaat toch uit naar rock / pop. Tussen kerst en
oud & nieuw luister ik graag naar de Top 2000.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet
Op zondag een wedstrijdje voetballen in het 4e elftal van DTD.
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen
Opruimen!! Gelukkig dat Wia die klus wel doet bij ons thuis, dan
lijkt het huis tenminste nog netjes.

Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit
Ieder jaar wordt er een adventure run georganiseerd bij de Groene
Ster in Leeuwarden. Hier doe ik al een paar jaar aan mee.
Wat is je beste moment van de dag/dag
van de week/maand in het jaar
Het fijnste moment is de ochtend in het weekend. Lekker ontbijt op tafel, kopje koffie, muziek aan, krant erbij.

16

Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen
Als het genoeg geld is dan zou ik vervroegd met pensioen gaan,
geen werkverplichting meer hebben. Lekker van het leven genieten
en wereldreizen maken.
Als je een feestje zou geven wat voor
een dan ook, wat voor feestje zou het
dan zijn en ter gelegenheid waarvan
Door de corona heb je vrienden en familie
niet veel gezien. Nu het weer mag zou dat
een reden zijn om een feestje te geven.
Wat is of zijn je hobby’s
Ik voetbal graag en vind het leuk om te klussen.
Heb samen met Wia een gedeelte van de oude basisschool in Koarnjum opgeknapt. Hier zijn vier
kantoorruimtes gecreëerd. In één ruimte heeft Wia
haar bedrijf, de andere drie zijn voor de verhuur.
Er is nog ruimte beschikbaar.
Binnen is het nu klaar en dit jaar staat het opknappen van de tuin op de planning.
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan zijn
Niet specifiek een bepaalde leeftijd. Bij iedere leeftijd maak je iets
mee, dat kan iets moois of verdrietigs zijn. Nu vind ik het mooi om
mee te maken dat Jurre en Nora ouder worden en zelfstandiger.
Wat is je favoriete gerecht
Ik houd van lekker eten. Heb niet specifiek een gerecht die favoriet is.
Wat zou je graag nog weleens over
willen doen
Mijn vakantie met Wia naar Costa Rica.
Het was een mooie belevenis om door
de jungle te trekken en de dieren te
zien. ’s Avonds relaxen in het zwembad
en de toekans over je heen zien vliegen.
Maar ook de vakantie die ik samen met mijn vader heb gedaan
naar Nepal. Van een wandeltocht door het Himalaya gebergte tot
een olifantenrit door de jungle.
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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

Bloemenvrijwilliger voor Dekema State gezocht.
Zie jij jezelf al met bossen bloemen en takken door onze tuin lopen, geplukt in de pluktuin? En dan mooie bossen in de state en bij
het entreegebouwtje schikken?
Omdat een vrijwilligster een nieuwe werkkring heeft en een opleiding ernaast gaat volgen, kan ze de bloemen niet verzorgen alle
keren waarvoor ze zich in eerste instantie had opgegeven.
Ben jij of ken je iemand die het leuk zou vinden om deze opengevallen plek in te nemen? De eerste keer proberen we een ervaren
bloemenvrijwilliger mee te laten lopen. Het zou leuk zijn om hier
een nieuw team op te zetten. In deze periode worden de bloemen
altijd gedaan vlak voor het weekend (donderdag of vrijdag in overleg).
Het gaat om ongeveer 1 x per 3 weken. Eventueel zou zaterdagmorgen ook kunnen als dat je beter uitkomt.
Er ligt hier al een rooster om welke dagen het in eerste instantie
gaat, maar wellicht kunnen we daar nog in ruilen met andere vrijwilligers.

Met vriendelijke groet,
Jacomine Hoogendam
Dekema State
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Dekema State & Huis Van Eysinga
Ben je benieuwd hoe de Friese adel vroeger
woonde en leefde?
Bezoek dan behalve Dekema State in Jelsum
ook het Huis Van Eysinga in Leeuwarden.
Een voornaam huis op het platteland en een
voornaam huis in de stad.
Dat kan met een combiticket.

Dekema State in Jelsum

Huis Van Eysinga in Leeuwardenis een 18de-eeuws herenhuis gebouwd voor één van de meest aanzienlijke mannen van die tijd,
Frans Julius Johan van Eysinga.
Het huis ademt adellijke grandeur. In de chique stijl- en ontvangstkamers bewonder je prachtig origineel stucwerk, houtsnijwerk, met
ornamenten versierde plafonds, met landschappen beschilderde
behangsels, marmeren vloeren, en mooie portretten van de familie.
Uniek is dat je zelf kunt ervaren hoe de familie Van Eysinga hier
woonde. Je mag de kasten openen en kijken wat erin zit, plaats
nemen aan tafel om een spelletje te spelen, de pruik opzetten van
de heer des huizes of in de salon van blokfluitmuziek genieten .
Voor beide bezoeken kun je een combi-ticket (9,50) aanschaffen.
Let op: de openingstijden en dagen kunnen afwijken van die van
Huis Van Eysinga. Zie openingstijden op www.dekemastate.nl en
hier voor tijdsloten Huis van Eysinga.
Het combiticket is bij beide musea te boeken. De musea kunnen
aansluitend, maar ook op verschillende dagen bezocht worden.

Huis Van Eysinga is gelegen aan de Koningsstraat 25 in Leeuwarden, en geopend op woensdag t/m zondag.
Museumhuis Van Eysinga is niet toegankelijk voor bezoekers in een
rolstoel.
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Huis Van Eysinga
in Leeuwarden

Foto’s
Huis Van Eysinga:
Arjan Bronkhorst
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Dekema State
Zondag 22 mei dag van de theetuin 13-17 uur
Zondag 22 mei doen we
mee aan de dag van de
theetuin.

Als het weer meewerkt is
het goed toeven onder de
veranda op het terras bij
het entreegebouw waar de
thee en de koffie vers wordt
gezet!
Of bestel voor deze dag
een goed gevulde romantische of Friese picknickmand die je ergens
op het terras of in de tuin kunt gebruiken…(uiterlijk donderdag 18
mei bestellen).

En als je dan een bezoek aan de state brengt kom je helemaal in
de sfeer van weleer; je ziet er Dames en Heren die onder het genot
van een kopje thee en wellicht wat sterkers u een inkijkje bieden in
een thee-momentje van een Friese voorname familie van vroeger.
www.dekemastate.nl, info@dekemastate.nl,
058-2570020
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Dodenherdenking
4 mei, 19.00 uur bijeenkomst in de kerk van Jelsum
Op 4 mei organiseert de Protestantse Gemeente van Britsum,
Koarnjum en Jelsum voorafgaand aan de dodenherdenking, een
bijeenkomst in de Genovevatsjerke op de terp in Jelsum, vanaf
19.00 uur.
Er is passende muziek van de Nije Bazún en Josephine Land uit
Jelsum vertelt over haar ervaringen als joods meisje in de oorlogsjaren.
Deze bijeenkomst duurt tot ongeveer 19.45 uur, zodat er na afloop
gelegenheid is om aan te sluiten bij de dodenherdenking die georganiseerd wordt door dorpsbelang: de kranslegging bij de oorlogsgraven en de twee minuten stilte op de begraafplaats om 20.00
uur.
Alle dorpsgenoten en andere belangstellenden zijn van harte welkom om 19.00 uur in de kerk van Jelsum.

Met vriendelijke groet, Ds. Mirjam Hulzebos
------------------------------------------

Doarpsbelang Jelsum Koarnjum

Dit jaar wordt er weer een 4 mei herdenking
gehouden op het kerkhof van Jelsum.
De herdenking wordt gehouden op woensdag 4
mei te Jelsum. We komen om 19.45u bij elkaar
bij de consistorie te Jelsum.
Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van Doarpsbelang,
R. Hooijenga, voorzitter
Secr. mw. J. Prosé, Aldlansdyk 3, 9056 LK Koarnjum
Tel. 058-2572954 E-mail: jannaprose@planet.nl
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Wij zijn blij
met onze
adverteerders
Kunnen zij ook blij
zijn met ons?
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Ouderenproject Jelsum-Koarnjum
Op dinsdag 22 maart jl. heeft onze dorpsgenoot Sjoerd Hoogerhuis
een prachtige foto reportage laten zien over de Friese Waddenkust.
De reportage begon bij de Westhoek en Koehool en vervolgens
reisden we af naar het oosten tot Peasens-Moddergat. De zaal was
goed gevuld en iedereen heeft genoten van de foto’s.
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Er zijn nog een paar bijeenkomsten dit seizoen.
Op 19 april komen Guus & Annewiep muziek maken met ons!
Dinsdag 3 mei hebben we de spelletjes op het programma staan.
Dinsdag 17 mei is de afsluiting van het seizoen en gaan we met z’n
allen naar Pathé in Leeuwarden!
Silence of the Tides, is
de titel van de film waar
we heen gaan.

Mocht u volgend seizoen ook deel willen nemen aan het Ouderenproject dan bent u van harte welkom! We eten na afloop gezellig
met elkaar in Túnmanswente, kosten € 7,50 (exc. drinken). De
middagen zijn elke twee weken kosteloos te bezoeken in dorpshuis
De Bining. De handwerkclub begint om 14.00 uur, om 15.00 uur
komen de overige deelnemers en wordt er koffie of thee gedronken. De vrijwilligers organiseren eens per maand een activiteit en
op de overige dagen kan er een spelletje gespeeld worden of gebruik van het biljart worden gemaakt. De sjoelbak staat ook altijd
op tafel!
U kunt contact opnemen met één van onderstaande vrijwilligers
indien u graag mee wilt doen. De eerste bijeenkomst zal omstreeks
september zijn, dat wordt nog bekend gemaakt.
Aukje Keestra (058-2572012),
Corrie van der Meer (06-40996841),
Hanneke Engbrenghof (058-2571136),
Haakje Stielstra 06-30625092,
Geke de Jong (058-2572968),
Yvon Wolfslag (06-11584121)
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Feestcommissie
Zoals jullie in de vorige Flapút konden lezen heeft de feestcommissie een leuke middag georganiseerd voor de jeugd tot 10 jaar.
Het is een groot succes geweest. Zeker 50 kinderen kwamen op
het eieren zoeken af. Er waren zo’n 300 eieren verstopt bij Túnmanswente. Daarna was er een disco. Hier een foto impressie.
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Feestcommissie
BEDANKT!!
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Pakhûs SOLO
BLACK PENCIL: High Voltage
Locatie: Sint-Vituskerk Feinsum, Holdingawei 51
Zaal open: 15.30 uur | Aanvang: 16.00 uur | Normaal: €17,50 |
Jongeren tot 20 jaar: €9
Op zondagmiddag 1 mei speelt ensemble BLACK PENCIL bij
Podium Pakhûs SOLO het programma High Voltage. Een
uniek concert op de Dag van de Arbeid waarin het energieke
stuk Workers Union (vakbond) wordt uitgevoerd.

Het virtuoze ensemble BLACK PENCIL brengt een origineel, fris en
afwisselend optreden in een unieke combinatie van instrumenten:
blokfluit (Jorge Isaac), panfluit (Matthijs Koene), altviool (Esra
Pehlivanli), accordeon (Marko Kassl) en slagwerk (Enric Monfort).
In High Voltage klinkt een selectie van de beste muziek uit het hedendaagse repertoire van BLACK PENCIL, waarin verschillende karakters elkaar afwisselen en aanvullen. Ritmes, grooves, pure polyfonie, humor, melancholische klanken, virtuositeit en ritmische precisie, rijke klankkleuren en meditatieve atmosferen.
BLACK PENCIL richt zich op een breed repertoire met nieuwe werken die speciaal voor het ensemble zijn gecomponeerd, evenals
een avontuurlijke reeks van eigen muziekarrangementen. Er zijn
inmiddels meer dan 120 composities speciaal geschreven voor het
ensemble.
Het concert duurt 80 minuten inclusief een korte pauze. Kijk voor
het volledige programma en kaarten op: www.pakhussolo.nl.
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Túnmanswente
Túnmanswente is vanaf 1 april weer geopend
Túnmanwente, de theetuin op Martenastate, is vanaf 1 april weer
geopend en wel op zaterdag en zondag, met het volledige assortiment dat uitbater Martin Sinnema, tevens exploitant van Grand Café De Smalle Brug in Stiens, gewend is hier aan te bieden. Op donderdag en vrijdag zullen vrijwilligers bij toerbeurt de opening verzorgen, maar dan een kleine kaart. Onze vrijwilliger Pieter van der
Werff heeft een groepje vrijwilligers bereid gevonden deze taak op
zich te nemen. Waarvoor hulde. Indien u voor deze activiteit ook
vrijwilliger wilt worden, dan graag uw reactie naar
info@martenastate.nl. Voor reserveringen voor het bêd & brochje,
vergaderingen, feesten en partijen ga naar www.tunmanswente.nl

Túnmanswente zoekt vrijwilligers
Op donderdag en vrijdag zou het leuk zijn dat Túnmanswente open
is. Dat kan alleen niet met betaalde krachten. Daarom zoeken wij
vrijwilligers die het leuk vinden om als gastheer/gastvrouw op te
treden. Hoe werkt het?
Je bent éénmaal per maand een dagdeel (van 11 tot 17 uur) beschikbaar om gasten een kopje koffie/thee/hapje te serveren en
uiteraard wil je toeristen ook graag iets vertellen over onze dorpen,
de states en de omgeving. Je hoeft geen schoonmaakwerkzaamheden te verrichten.
Uiteraard alleen op de dag dat het je past, we maken samen een
rooster per maand.
Wil je nog meer weten of wil je je opgeven,
neem dan contact op met Pieter van der Werff.
06 51292559 pietervdwerff1@gmail.com
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Martenastate
Eerstvolgende excursies Martenastate 2022

•

Excursie over de cultuurhistorie: op 30 april, 7 mei, 18 juni
en 9 juli van 10.00 tot 11.30 uur.

•

Fotografie-excursie cultuurhistorie: op 7 mei van 10.00
tot 11.30 uur.

Onze professionele excursieleiders heten u op voornoemde dagen
graag van harte welkom. Start bij de ingang onder de Barokke
poort aan de Martenawei. Belangstellenden worden gevraagd zich
vroegtijdig aan te melden via de website van It Fryske Gea,
www.itfryskegea.nl/activiteiten

Zes stormdagen op een rij, hoe moet je bomen voorbereiden…
Vijf bomen hebben het natuurgeweld niet overleefd. Onze vrijwilligers hebben dagenlang veel werk verricht om het park weer vrij
van takken op de paden te maken en de omgewaaide bomen te
verwijderen. Ieder jaar wordt een inspectie uitgevoerd omtrent de
kwaliteit van de bomen in het park. Dit ook in relatie tot rukwinden
of zwaar weer. De kracht van de natuur kan echter nooit onderschat worden zo blijkt maar weer.
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Vliegbasis

Uit de LC van 12 april 2022
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Kalinder
30 april

Excursie Martenastate

blz. 33

01 mei

Pakhûs SOLO

blz. 30

03 mei

Ouderenproject

blz. 27

04 mei

Dodenherdenking

blz. 24

07 mei

Excursie Martenastate

blz. 33

07 mei

Fotografie excursie Martenastate

blz. 33

09 mei

Jaarvergadering De Bining

blz. 11

17 mei

Uitje ouderenproject

blz. 27

22 mei

Dag van de theetuin Dekema State

blz. 22

18 juni

Excursie Martenastate

blz. 33

09 juli

Excursie Martenastate

blz. 33

Wurdt de Aldlânsdyk no it ôffalputsje fan Dekema State?
JK
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Hoek Martenawei—De Wier

Foto Bob de Boer
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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

Grofvuil wordt 2 keer per jaar gratis opgehaald. Dit moet vooraf
worden aangemeld. Maak een afspraak via de Afvalapp,
www.omrin.nl of bel met 0900 -210 0215.

Afvalkalender voor de maand mei
Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op
6 en 20 mei
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op
13 en 27 mei

Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 10 mei
Textiel in zakken voor 8.00 uur op: deze maand niet
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Ferskiningsdata 2022
`

Nû.
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

Moanne
Febrewaris
Maart
April
Maaie
Juny
July/Aug.
Septimber
Oktober
Novimber
Desimber
Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

10-01-22
07-02-22
14-03-22
11-04-22
16-05-22
13-06-22
15-08-22
12-09-22
10-10-22
07-11-22
05-12-22

21-01-22
18-02-22
25-03-22
22-04-22
27-05-22
24-06-22
26-08-22
23-09-22
21-10-22
18-11-22
16-12-22

Sellemoanne
Foarjiersmoanne
Gersmoanne
Blommemoanne
Simmermoanne
Hea/Rispmoanne
Hjerstmoanne
Wynmoanne
Slachtmoanne
Wintermoanne
Foarmoanne

U zoekt een woning ?
Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of
elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres.
Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite
www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting?
U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het
aanbod op internet bekijken.
Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl.
De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn:
uw persoonsgegevens, e-mailadres en uw inkomensgegevens.
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het
KlantServiceCenter 088 995 22 22.
We helpen u graag!
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Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente
te Britsum-Koarnjum-Jelsum
Hieronder de kerkdiensten voor de maand Mei
(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

Foargonger

Doarp/Bysûnderheden

01 mei
09.30u
04 mei
19.00u
08 mei
09.30u
15 mei
09.30u

Ds. K. Meijer,
Stadskanaal
Ds. Mirjam Hulzebos

De Hoekstien Britsum
Koffiedrinken
Genovevatsjerke Jelsum
Dodenherdenking
De Hoekstien Britsum

22 mei
09.30u

Ds. D. Scholtens
Stiens

Dekema State
Openluchtdienst

26 mei
09.30u

Ds. R. Veenboer
Leeuwarden

De Hoekstien Britsum
Hemelvaart

29 mei
11.00u

Werkgroep Eredienst

Tentdienst Britsum
Gospelkoor Sjammasj

Ds. C.J. v.d Beukel,
Marum
Ds. Mirjam Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum
Bevestigingsdienst
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Redaksje
42e jiergong nr.426

oplage 500 eksimplaren

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum

tel.: 0640996841
tel.: 0612743436
tel.: 0628787176

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâlder:
Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl
tel.: 2572600
Drukker: CSL Digitaal, Leeuwarden

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne
stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00
fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum.
Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút
oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse.
Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te
grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde.
De redaksje fan de doarpskrante hâldt it rjocht om ynstjoerd
materiaal yn te koartsjen, oan te passen of net te pleatsen.
Anonime bydragen sille net pleatst wurde.
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen.
Anonieme bijdragen zullen niet worden geplaatst.
—————//—————
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 27-05-2022
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 16-05-2022
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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