De Flapút

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

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum
Simmermoanne

www.debining.nl
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Fan de Redaksje
16 mei kopijdatum, wat een schrik!!!!! Er zijn maar 4 items binnengekomen
voor maximaal 6 pagina’s. Met de 20 vaste pagina’s van adverteerders en
andere vaste rubrieken, moeten er dus nog voor 18 pagina’s kopij gesprokkeld worden om De Flapút te vullen. Wandelend komen we gelukkig dingen
tegen waarvan we denken dat het nieuwswaarde heeft voor de dorpelingen.
Dan ga je daar de mensen voor benaderen en gelukkig zijn ze bereid om op
korte termijn voor ons nog wat op papier te zetten. Jullie lezen de verhalen
daar over. Bedankt Kisoro (pag. 13) en Skeltepark (pag. 14) voor jullie verhaal.

WOUDSTRA
BORGERS - IRENES
BILDTSTAR
Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670
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Gelukkig heeft het ouderenproject ook hun korte seizoen beschreven
en kunnen we genieten van hun belevenissen!! (pag. 16 t/m 21)
We hebben een nieuwe dorpsgenoot in Jelsum:
welkom Louen de Vries. (pag.4)
Er zijn mooie exposities in de Johanneskerk te Britsum. (pag. 30/31)
Kastelendag op Dekema State (pag.7)
55+ kaatspartij (pag. 8)
Herinnering van de dodenherdenking van 4 mei te Jelsum (pag. 11)
Pakhûs SOLO met 2 mooie concerten (pag. 24/25)
Vluchtelingenopvang (pag.26/27/28)
Pelgrims in Koarnjum (pag. 32/33)
Tsjerketsjinsten (pag. 41)
De bijzonder weer gegeven Flapútloper. (pag. 22/23)

Bedankt allemaal om deze Flapút toch weer vorm te hebben gegeven. Het blijft nu eenmaal een dorpskrant voor ons allemaal en
door ons allemaal. Dus schroom niet om kopij in te leveren over je
hobby, vakantie, je lievelingsrecept,
een leuke anekdote enz.
Veel leesplezier!!
De Redactie

Op Dekema State
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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

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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Dekema State
24 / 7 Verse boerderij melk tappen
Ook luxe vleespakketten
Aldlânsdyk 20, Jelsum
06-44852207
Webshop: www.biomelktap.nl

Dag van het kasteel pinkstermaandag 6 juni
Thema: Een ramp is van alle tijden
“Een Ramp is van alle tijden”. Een specifieke ramp springt er uit
voor Dekema State, of eigenlijk twee. Eind 15de eeuw werd de oorspronkelijke stins twee keer achter elkaar verwoest. Gelukkig is de
plek begin 16de eeuw weer herbouwd en kun je een bezoek brengen aan de huidige state. Het verhaal hierover wordt verteld door
Tom Sandijck, die al sinds de jaren 90 betrokken is bij Dekema
State.
Voel hoe zwaar een kanonskogel is die gevonden is in de
gracht en mogelijk afgevuurd
uit een van de kanonnen in
1492. Het kaliber is 89 mm.
Dat komt overeen met de
grootste kogels in 2009 gevonden op het slagveld van Bosworth in Engeland (1485) Tegenwoordig wordt hij gebruikt
op het bureau in de boekerij
waar meneer zijn afrekeningen
en brieven even onder kon leggen, zodat ze niet van het bureau wapperden.
2de Pinksterdag zijn wij open
van 10-17 uur
Toegang € 5,-- volwassenen,
€ 4,-- senioren,
tot 18 jaar gratis toegang.

Kanonskogel als presse-papier
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Kaatsvereniging It Partoer
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4 mei Dodenherdenking

In deze ruimte kan ook uw
advertentie de volgende keer staan.
Het zal u verbazen wat de mogelijkheden zijn en de prijs is.
Sinds 2 jaar was er weer een dodenherdenking in en rond de kerk
in Jelsum. De kerk was vol en Josephine Land Cohen vertelde hoe
haar jeugd in de oorlog was verlopen. Dit was erg indrukwekkend
en tevens moeilijk voor haar. Voor menigeen die dit verhaal hoorde
was het alsof je het zelf beleefde. Ook buiten waren er erg veel
mensen. Misschien dat we door Oekraïne ons er weer meer bewust
van zijn.
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Nieuw restaurant Kisoro
Sinds 19 april 2022 is Jelsum een
nieuw restaurant rijker KISORO.
Onze specialiteit is Sushi die met
veel passie en aandacht voor u
bereid wordt, alle sushi’s worden
met verse producten bereid en
voor ons staat kwaliteit voorop.

Wylstrjitte 2
9051 AX Stiens
Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl
www.middelsee-assurantiën.nl
12

Het bereiden van de diverse
sushi’s is verheven tot een
kunst waarbij niet alleen de
smaak voortreffelijk moet zijn
maar ook hoe de sushi gepresenteerd moet worden, een ware streling voor het oog. Naast sushi’s zijn er natuurlijk ook andere producten waar u van kunt genieten en die aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen, vis, vlees en kip en niet te vergeten de bami,
de nasi en de diverse salades en als
dessert diverse soorten ijs en/of andere lekkernijen.
U wordt vriendelijk ontvangen in een
ongedwongen sfeer en u krijgt uitleg
over hoe wij uw bestelling via een
tablet afhandelen, op de tablet staan
alle gerechten en per persoon mag u
drie gerechten per ronde uitkiezen,
dit mag u meerdere keren herhalen.
Wilt u zien wat wij allemaal te bieden
hebben kijk dan eens op
www.kisoro.nl.
Gelet op de recensies doen we het
goed, een gezellige avond en tevreden klanten daar doen we het voor.
Een mooi en nieuw concept in Jelsum
waarbij wij hopen dat u ons restaurant zeker een keer komt bezoeken,
u bent van harte welkom!
13

SKELTEPARK
Op de oude locatie van
Ketellapper hebben wij
Bos bouw- en aannemersbedrijf BV 93 bedrijfs- en
opslagunits gerealiseerd.
De meeste units zijn verkocht en de rest hebben
we voor de verhuur. Dit
zijn units voor bedrijven
en particulieren. De kleinere units zijn veelal in
gebruik als caravan- en
camperstalling, oldtimerstalling etc. De grotere
veelal voor kleinere ondernemers zoals installatiebedrijven, timmerbedrijven, schildersbedrijven, etc.
Aangezien er veel vraag naar bedrijfs- en opslagruimte is, was het
park snel vol en konden we helaas niet iedereen gelukkig maken
met een unit.
De units aan de voorzijde blijven in eigen beheer (verhuur). Hierin
komt onder andere een yoga-school van mijn vrouw Jaey. Ook
komt er een voedingssupplementenbedrijf, een installatiebedrijf en
een vloerstofferingsbedrijf.
Wij zitten nu in de afrondingsfase van het park, de meeste units
zijn opgeleverd en aan de voorzijde maken we de laatste units gereed.
Het gazon is ingezaaid en in het najaar zullen er onder andere
fruitbomen worden geplant zodat “iedereen er de vruchten van
kan gaan plukken”….
Hopelijk rijdt iedereen
met plezier langs het
Skeltepark.
Met vriendelijke
groet,
Adze Bos
Buerefinne 2,
9051 HX Stiens
Mob: 062 291 8007
Tel: 058 257 3135
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Ouderenproject Jelsum – Koarnjum
Dinsdag 17 mei was het
alweer de laatste bijeenkomst van het Ouderenproject. En wat was het
geweldig! Wat hebben
we gedaan op deze afsluiting van dit seizoen:
we zijn met z’n allen
naar bioscooptheater Pathé in Leeuwarden geweest!

Onze vrijwilliger Corrie
heeft enkele weken geleden contact gelegd met
Pathé en gevraagd naar de
mogelijkheden om de
prachtige film Silence of
the tides te vertonen voor
een groep van 30 personen. En dat kon, geweldig!
Om kwart voor twee was
iedereen aanwezig en werden we zeer vriendelijk
ontvangen door het personeel van Pathé.
Nadat iedereen in de
stoelen zat kon de
film beginnen.
Met in de pauze koffie/thee en een koek
konden we even de
benen strekken, sanitaire stop maken
en daarna nog ongeveer 3 kwartier
film kijken.
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Rond half vijf haalde iedereen de
auto of fiets weer op en ging het
richting Túnmanswente waar een
heerlijke maaltijd op ons wachtte.
Het was prachtig weer dus eerst
maar even lekker in de theetuin
zitten.

Zoals de deelnemers van het Ouderenproject wel weten gaan we
iedere keer nadat we in De Bining zijn geweest met z’n allen eten
in Túnmanswente te Koarnjum. Wij vinden het geweldig dat Marten
Sinnema en Symen de Vries dit voor ons doen, super bedankt heren en complimenten voor de lekkere maaltijden die jullie voor onze groep maken!
Even een korte terugblik op het afgelopen seizoen.
Nadat we lange tijd niet in De Bining bij elkaar konden komen
i.v.m. de coronamaatregelen gingen we 25 januari weer los met de
bijeenkomsten. Iedereen blij om elkaar weer twee keer in de
maand te ontmoeten!
Wij hadden als vrijwilligers weer ons best gedaan om een leuk programma voor het komende seizoen samen te stellen.
22 februari was het de beurt aan UP, een
gespreksmiddag onder leiding van Gerda
Cuperus, het thema deze keer was
GELUK.
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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

Op dinsdagmiddag 8 maart was het ook
weer gezellig in De Bining!
Het Generatiehuis had voor onze groep
ouderen een workshop georganiseerd.
Kunstenares Marjan Beuker kwam
langs en heeft ons aan een kennismakingsworkshop laten meedoen, Blauwdrukkunst.
Niemand
van de
groep, inclusief de
vrijwilligers, was
hiermee
bekend dus
het was
even spannend wat we gingen doen. Marjan legde
uit wat de bedoeling was.
Hoe maak je een blauwdruk?
Voor het maken van een blauwdruk
werk je met UV-gevoelig textiel of papier en zonlicht. Wij gebruikten papier,
dat papier leg je in de zon, bedekt met
een voorwerp of tekening (op transparant). Marjan had een zonnelamp mee
dus dat ging wat sneller. Na een tijdje verschijnt de kenmerkende
blauwe kleur van blauwdruk. De bedekte delen (waar het licht niet
bij kan) blijven wit.

22 maart kwam onze
dorpsgenoot Sjoerd
Hogerhuis langs om
een prachtige fotoreportage te laten zien
over de Friese Waddenkust.
De zaal was goed gevuld en iedereen
heeft genoten van de
foto’s.
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En dan dinsdag 19 april, wat een
héérlijke middag was dat! We hebben met zijn allen muziek gemaakt, een feest!
Onder het motto: Muziek maken
kan iedereen! Daarom leren we
volwassenen zonder muzikale ervaring een instrument te bespelen en
samen muziek te maken. Guus
Pieksma en Annewiep Bloem hebben ons een geweldig leuke middag bezorgd.

En toen was het alweer de laatste keer dat we bij elkaar waren,
dinsdag 17 mei de afsluiting met dus het uitje naar Leeuwarden en
een mooie film zien met elkaar.
Wat we nu kunnen melden is dat we elkaar in ieder geval op vrijdagmiddag 2 september gaan ontmoeten op het dorpsfeest!
Daar krijgen de deelnemers van het Ouderenproject nog bericht
over. Niet lang daarna gaan we weer verder met onze bijeenkomsten in De Bining en eten met elkaar.
Bent u nu ook heel enthousiast geworden (en dat kunnen wij ons
voorstellen) dan bent u van harte welkom om deel te nemen. U
kunt contact opnemen met één van onderstaande vrijwilligers.
1 x in de maand zijn er spelletjes waar u aan kunt meedoen, biljarten of gezellig kletsen met elkaar. De andere keer wordt er een activiteit georganiseerd door de vrijwilligers.
De kosten zijn € 7,50 voor de maaltijd, daar komen de drankjes
nog bij. In De Bining krijgt u 2x koffie, daar zijn geen kosten aan
verbonden.
We komen 2 keer in de maand op dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur
bij elkaar in dorpshuis De Bining en het gezamenlijk eten vindt
rond 17.30 plaats in Túnmanswente. Voor de deelnemers die het
leuk vinden om te handwerken begint een uur eerder, om 14.00
uur, de handwerkgroep.
We wensen alle deelnemers een goede zomer en zien elkaar graag
weer in september!
Hartelijke groeten,
Vrijwilligers:
Aukje Keestra (2572012), Corrie van der Meer (2572550),
Hanneke Engbrenghof (058-2571136), Haakje Stielstra (2570765),
Geke de Jong (2572968) en Yvon Wolfslag (06-11584121)

Foto
Aukje
Keestra
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Pakhûs SOLO
Concert 10 juni 2022
Organisatie: Podium Pakhûs SOLO, Stiens
Adembenemende blaasinstrumenten bespeeld door Giuseppe Doronzo
Locatie: Sint-Vituskerk Feinsum, Holdingawei 51
Zaal open: 19.45 uur | Aanvang 20.15 uur | Normaal: €17,50 |
Jongeren tot 20 jaar €9

Ooit gehoord van de Ney Anban en de Hulusi? Het zijn adembenemende, traditionele blaasinstrumenten uit Iran en China. Samen
met zijn microtonale bariton saxofoon neemt Giuseppe Doronzo ze
op vrijdagavond 10 juni mee naar Podium Pakhûs SOLO voor een
concert in de Vituskerk van Feinsum.
Waan je in andere sferen, landen en culturen zodra je de klanken
van Giuseppe Doronzo’s instrumenten hoort. Saxofonist Doronzo
(*1987) studeerde eerst klassiek in zijn geboorteland Italië en
daarna jazz aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.
Sindsdien heeft hij zich verdiept in hedendaagse en niet-westerse
muziek en verzamelde hij op zijn reizen nieuwe instrumenten. Kenmerkend aan de muziek is het gebruik van microtonaliteit: door de
afstand tussen opeenvolgende noten te verkleinen, ontstaan er
meer verschillende tonen. Doronzo werd voor zijn werk internationaal onderscheiden als ‘Music Revelation’ van 2018.

Concert 24 juni 2022
Organisatie: Podium Pakhûs SOLO, Stiens
‘Incoherence’: een muzikale dialoog door dubbeltalent Claire
Adams
Locatie: Podium Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9 Stiens
Zaal open: 19.45 uur | Aanvang: 20.15 uur | Normaal: €17,50 |
Jongeren tot 20 jaar: €9
Wie Podium Pakhûs SOLO kent is het inmiddels gewend: soloconcerten afgewisseld met kleine ensembles. Maar een duet in één…
dat was tot nu toe ongehoord. Claire Adams; Nederlandse en
Spaanse, musicus en filosoof, violiste én sopraan is met recht een
dubbeltalent te noemen. Deze getalenteerde musicus is op vrijdagavond 24 juni te beluisteren tijdens een SOLO-concert in het
Pakhûs in Stiens.

Met haar jonge leeftijd is Claire Adams (*1996) een veelzijdig musicus en een boeiende persoonlijkheid: geschoold als sopraan en
violiste, student filosofie, winnaar van de Jacques de Leeuw-prijs
2019 voor jong podiumtalent en uitverkorene voor de Music Hub
Brabant 2020.
Tijdens het concertprogramma Incoherence staat niet alleen mooie
muziek maar ook sociale betrokkenheid centraal. Adams koppelt
moeiteloos lyrische zang aan een uitgekristalliseerde vioolklank en
snijdt onderwerpen aan uit een gespleten maatschappij, met als
doel interne spanningen en conflicten in kaart te brengen en deze
via onbegrensde klanken te verlichten.
Contact: Beate Loonstra,
programmadirecteur
beate@pakhussolo.nl
T: 0633858274
Podium Pakhûs SOLO is een label van
Stichting Stinze-Stiens.
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Vluchtelingenopvang
Vluchtelingenopvang Oekraïne in Britsum, Koarnjum en Jelsum
Vanuit de PKN-gemeente van Britsum, Koarnjum en Jelsum is een
poosje geleden een werkgroepje ontstaan om te kijken wat we kunnen betekenen voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Als eerste
zijn we begonnen om in elk dorp de lege flessen kist, die werd gebruikt voor het Tanzania project, te gaan gebruiken voor het inzamelen van lege flessen tbv giro 555 voor Oekraïne. Uw plastic lege
flessen zijn nog steeds van harte welkom.
In de Stienser en op de website van de kerk hebben we een oproep
geplaatst (is nog na te lezen op http://britsum-koarnjumjelsum.protestantsekerk.net). Ook hebben we de dorpsbelangen op
de hoogte gebracht van onze werkgroep. Wij vinden het belangrijk
dat de vluchtelingenopvang breed gedragen wordt door de dorpen
en niet alleen door de kerk.
Op dit moment zet de gemeente Leeuwarden in op grootschalige
opvang. Er zijn twee locaties: Oer ’t Hout in Grou (160 plaatsen) en
Nieuw Mellens in Leeuwarden (300 plaatsen). Deze locaties zitten
nog niet vol.
Kleinschalige opvang gaat via Takecarebnb. Zij coördineren vraag
en aanbod en bekijken of de aangeboden ruimte geschikt is. Op dit
moment zijn er 3 adressen in onze dorpen aangemeld en inmiddels
gescreend bij Takecarebnb. Wanneer en of er op deze adressen
daadwerkelijk vluchtelingen komen is nog de vraag. Dit kan ook
nog wel een paar maanden duren.
Niemand weet natuurlijk hoe de oorlog zich gaat ontwikkelen en
hoeveel vluchtelingen deze kant nog opkomen. Mochten deze
grootschalige opvanglocaties vol zijn, dan zal er mogelijk een beroep worden gedaan op de aangemelde adressen in onze dorpen.
Het gaat echter niet alleen om huisvesting. Er moet een aantal
mensen zijn, die zo af en toe eens kunnen helpen. Dit kan van alles
zijn: bijv. helpen met boodschappen, mee naar de dokter of met de
kinderen naar de kinderboerderij. Kortom: er moet een groep
mensen zijn in onze dorpen die zich wil ontfermen over deze vluchtelingen.
Mocht u nog woonruimte of spullen beschikbaar hebben of op de
één of andere manier willen meehelpen, neem dan contact met ons
op.
Wat we heel eenvoudig nu kunnen doen, is een brief naar Poetin te
sturen. Hierover vindt u informatie elders in deze Flapút.

Brief aan Poetin
Elders in de Flapút heeft u kunnen lezen over de Oekraïne werkgroep in onze dorpen. Op dit moment kunnen we niet zo veel doen,
maar wat we wel kunnen doen,
is een brief naar president Poetin sturen. Zoals u heeft kunnen lezen in de Stienser, heeft mevr. Janny Tiesnitsch uit Stiens een oproep geplaatst aan alle moeders om een brief te sturen aan president Poetin om een einde te maken aan de oorlog. De brieven zijn
ook bedoeld om Oekraïense en Russische moeders een hart onder
de riem te steken. Moeders over de hele wereld herkennen de angst
dat er iets gebeurt met je kind. En Poetin is niet alleen leider van
een kernmacht, maar ook een zoon van een moeder. Laten we hopen dat de brief door ons allen gestuurd een snaar raakt bij de Russische president (overgenomen uit de Stienser.) Dit prachtige initiatief juichen wij van harte toe en we willen u vragen mee te doen
aan deze oproep.
In de mini-bieb bij de Túnmanswente liggen een aantal kopieën van
deze brief. U kunt daar een exemplaar van de brief ophalen en ondertekenen met uw naam, woonplaats en moeder/mem, van ….
bijv. zoon van 18 of van 18 of twee kinderen van 4 en 6 jaar. Evt.
kunt u ook een digitaal exemplaar krijgen door een email te sturen
naar oekraine.werkgroep.bkj@gmail.com.
Dan kunt u de brief zelf uitprinten, ondertekenen en eventueel
doorsturen.
U kunt de brief sturen naar het adres dat op de brief vermeld staat,
maar het kan ook naar de Russische ambassade op onderstaand
adres.
Russische ambassade, tav:
His Excellency Mr. Aleksander Vasilievich Shulgin
Andries Bickerweg 2
2517JP Den Haag.
De inhoud van de brief kunt u
op de volgende pagina lezen.
Betty Tamminga, Fokje
Swierstra, Herman Lubberts,
Tine vd Veen
email: oekraine.werkgroep.bkj@gmail.com

Betty Tamminga, Tine v.d. Veen, Fokje Swierstra, Herman Lubberts
email: oekraine.werkgroep.bkj@gmail.com.
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Tekst brief aan Poetin
President Poetin,
Deze brief komt van een moeder. Een moeder met een gebroken
moederhart. Dagelijks zie ik de beelden van de oorlog. Van kinderen in ongekende angst in schuilkelders. Van militairen die te
jong zijn om de gruwelen van een oorlog mee te moeten maken en
de rest van hun leven bij zich te moeten dragen.
Ik zie beelden van jonge mannen die nog een leven voor zich zouden moeten hebben. En die niet zouden moeten hoeven vechten in
een land waar mensen wonen met dezelfde wensen en verlangens
als de inwoners van Rusland, tegen mensen met wie ze een geschiedenis en cultuur delen.
Achter elke militair staat een moeder die haar zoon liefheeft. Die
haar zoon heel thuis wil krijgen, fysiek en psychisch. Van wie het
hart bloedt als haar angst bewaarheid wordt wanneer ze het bericht
krijgt dat haar zoon de gevechten niet heeft overleefd. Moeders die
een kind verliezen, leven verder met een gat in hun hart dat altijd
blijft. Dat geldt voor alle moeders wereldwijd, voor Russische moeders én voor Oekraïense moeders.

De geschiedenis leert dat het Russische volk kan lijden. Maar juist
een volk dat kan lijden, verdient een leider die het volk hoogacht
en onnodig lijden bespaart. Hoeveel moeders moeten hun zoon nog
verliezen voor een oorlog die alleen maar verliezers zal kennen.
Een verovering behaald door het veroorzaken van onmenselijk lijden kan nooit als overwinning worden gevierd. Daarom spreek ik u
als zoon aan vanuit mijn moederhart, voor alle moeders in Rusland
en Oekraïne: stop deze oorlog!
(Naam, woonplaats en moeder/
mem van …. bijv. zoon van 18 of
twee kinderen van 4 en 6)
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Johanneskerk Britsum
ACTIVITEITEN -AGENDA 2022
Zaterdag 2 juli t/m 11 september: Keramiek expositie van
Lydia Kruiper uit Goutum
Voor meer info zie website: www.elkeramiek.nl
Zaterdag 6 augustus t/m 11 september: Schilderijen expositie
van Jia Bei Le uit Britsum
Voor meer info zie website www.jiabeile.nl of facebook
Van 2 juli t/m 11 september KERK OPEN
op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 10 september: 10.00-17.00 uur
OPEN MONUMENTENDAG
Het thema is dit jaar: DUURZAAMHEID. Diverse locaties in onze
dorpen zijn te bezoeken. Nadere informatie volgt nog.
Vrijdag 23 september: 20.00 uur, Concert door Jiddisch
muziekgezelschap “Samoosara”
(Intree € volgt nog) In de pauze is er koffie/thee verkrijgbaar.

Meer informatie over de optredens vindt u t.z.t op:
www.aldefrysketsjerken.nl
En op de facebookpagina: Johanneskerk van Britsum

Jia Bei le heeft een kleurrijk palet. Haar werk is schilderachtig neergezet met een losse toets. Ze maakt graag werk met verschillende
thema’s van landschappen, stadsgezichten en portretten.
Bezoek haar expositie in de Johanneskerk in Britsum, zie hiernaast.
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Pelgrims in Koarnjum
Vrijdagavond rond acht uur krijg ik een telefoontje van Ernst en
Peter Boers.
Geen idee wie dat zijn maar dat wordt al snel duidelijk.
“Wij zijn pelgrims en wij zoeken een slaapplaats voor de nacht.”
Van Bob de Boer hebben wij jouw telefoonnummer gekregen en wij
staan nu voor de kerk en daar willen wij graag overnachten.”
Ik ben even overrompeld door deze vraag en zeg dat wij geen faciliteiten voor overnachtingen in de kerk hebben.
Maar dat blijkt geen probleem te zijn.
“Wij hebben zelf een matje om op te slapen en met een paar kussens erbij redden wij ons wel. Als er een toilet is dan is dat voldoende.”
Voorzieningen voor eten en drinken zijn er ook niet in de kerk reageer ik nog.
“Oh nee maar dat hoeft ook niet want wij hebben zelf iets om te
eten.”
Inmiddels ben ik zo nieuwsgierig geworden naar deze mannen dat
ik zeg dat ik naar de kerk kom en daar moeten wij maar even iets
regelen.
En inderdaad het zijn echte pelgrims met hoed en cape en een minimum aan bagage.
“Wij hebben de afgelopen nacht in de Groate Kerk in St. Jacobiparochie geslapen en nu zijn wij hier en willen hier graag overnachten. Als wij een dak boven ons hoofd hebben is dat voldoende en
verder hebben wij niets nodig.”
Ik doe de kerkdeur open en laat de mannen binnen. Prima plek om
te slapen want er ligt vloerbedekking (in de voorkerk) en dat wordt
al als luxe ervaren.
Zij vertellen dat zij onderweg zijn naar . . . . ja, waarnaartoe eigenlijk?
“Wij zijn onderweg en de voetreis is ons doel niet de bestemming
en wij genieten van hetgeen wij onderweg tegen komen en aan het
eind van de dag zoeken wij een slaapplek en er is altijd een mogelijkheid waarbij we de voorkeur hebben voor een kerk” aldus Ernst.
“En lukt dat dan altijd?” vraag ik.
“Ja hoor wij zijn al weken onderweg en hebben nooit buiten hoeven
slapen. Soms bij mensen in een schuur of in een klein tentje dat
wij hebben maar meestal in een kerk.”
Ik ben nog steeds verbaasd dat ik met twee pelgrims in de kerk sta
maar treffender kan het eigenlijk niet zijn want reizigers die onderweg zijn die biedt je een slaapplek en een kerk is daar een bij uitstek geschikte plaats voor.
Als ik de mannen alleen wil laten en hen een goede nacht toewens
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krijg ik de vraag of zij een lied voor mij mogen zingen.
Er klinkt een middeleeuws reislied uit hun monden, tweestemmig
gezongen.
Een mooier cadeau kun je niet wensen.
Als zij de volgende ochtend de sleutel van de kerk bij Bob brengen
en hij hen uitnodigt voor een kop koffie dan nemen zij de uitnodiging aan maar geen koffie.
“Een glaasje water is voldoende” is hun reactie.
Echte pelgrims leven sober en dat blijkt maar weer.
Gerard Veldman, Koarnjum

De twee broers
en pelgrimgangers
Ernst en Peter
Boers te gast voor
een overnachting
in de Nicolaaskerk
te Koarnjum. In
het weekend van
13, 14 en 15 mei
2022 wandelden zij
gedeeltelijk het
Jabikspaad via
Kornwerderzand &
Sint Jacobiparochie
via Koarnjum naar
Friens. Om misschien later wel uit
te komen in Santiago de Compostela..., maar dat is
nog ver weg ...

Foto Bob de Boer
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Ingezonden
Beste Flapút-ers en andere lezers,
In de zomer van 2019 hebben we voor een derde maal de provincie Friesland bezocht. Tijdens dit bezoek lag de focus op Het Bildt en omgeving van
de voormalige Middelzee.
Van deze bezoeken maken we de laatste jaren hedendaagse historische
reisverslagen. Dit reisverslag heeft de titel 'Het Bildt' gekregen. Hiervan staat
nu de eerste zes dagen online.
We hebben deze onlangs aangevuld met het vierde en vijfde dorp dat we
bezochten op dag 7.

Bezochte plaats op dag zeven:
Feinsum
Stiens
Britsum
Koarnjum
Jelsum
Dit 'Het Bildt'-reisverslag beslaat tot nu toe uit ruim 500 pagina's A4 en maakt
gebruik van zo'n 715 mini-foto's en zo'n 290-tal illustraties die - aangeklikt uitvergroot bekeken kunnen worden. Daarnaast zijn er enkele filmpjes in opgenomen. In de tekst zijn verwijzingen gemaakt naar andere internetpagina's,
waaronder naar De Flapút : Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum. Deze hebben we gebruikt als informatiebron. We willen jullie daarom hartelijk danken
voor het schrijven van deze pagina's.
Dit is ook de reden waarom jullie deze mail ontvangen.
We verwijzen naar de site op Dag 7 Jelsum en Koarnjum
Hopelijk draagt het iets bij aan de algehele kennis over dit prachtig, historisch
en bijzonder gebied en dorp.
En voor de bewoner natuurlijk altijd leuk om te zien wat een 'vreemde' nu
eigenlijk ziet en opvalt.
Veel lees- en kijkplezier met deze ontdekkings- en/of herkenningstocht!
Het reisverslag: https://www.weikopiebes.nl/vakantie11F/reis2019.htm
Het reisverslag Dag 7: https://www.weikopiebes.nl/vakantie11F/
reis2019..htm#dag7
Het reisverslag Dag 7 - Koarnjum: https://www.weikopiebes.nl/vakantie11F/
reis2019.htm#dag7Koarnjum
Het reisverslag Dag 7 - Jelsum: https://www.weikopiebes.nl/vakantie11F/
reis2019.htm#dag7Jelsum
Met vriendelijke groet / Mei freonlike groetnis,
Heleen van Baalen en Weiko Piebes
Zwijndrecht
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Wij zijn blij
met onze
adverteerders
Kunnen zij ook blij
zijn met ons?
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Wichtige tillefoannûmers

Ynformaasje foar ús ynwenners

Alarmnummer hulpdiensten: 112

Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2,

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

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):

Dorpenteam Noord

058-257 2400

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/.

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval)

Zorgaanbieders

Ophalen grof vuil

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

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

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.
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 juni

Kerkelijke gemeente
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Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.

Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op
3 en 17 juni
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op
10 en 24 juni
Biobak extra data: op donderdag 2, 16 en 30 juni
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 7 juni
Textiel: in zakken na 8.00 uur op 13 juni

0900-8844
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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.

Tsjerketsjinsten

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

29 mei
11.00u

Werkgroep Eredienst

Tentdienst Britsum
Gospelkoor Sjammasj

05 juni
9.30u

Ds. Joh. Bakker

12 juni
09.30u

Ds. Mirjam Hulzebos

De Hoekstien Britsum
Pinksteren, fryske tsjinst
Slotdienst / koffiedrinken
NH Britsum

19 juni
09.30u

Zangdienst

De Hoekstien Britsum

26 juni
09.30u

Ds. Mirjam Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum

03 juli
09.30u

Ds. W.J. van Dijken

De Hoekstien Britsum
koffiedrinken

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het
KlantServiceCenter 088 995 22 22.
We helpen u graag!
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Redaksje
42e jiergong nr.427

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: 24-06-2022
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 13-06-2022
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com
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