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Fan de Redaksje
Beste lezer,
Aan alles is volop te merken dat de herfst nu echt ingetreden is. De
zomergarderobe wordt ingeruild voor lekkere warme truien en een
dikke jas. We kunnen er nog steeds lekker op uit trekken om door
een zee van gele, oranje, rode en bruine bladeren te wandelen die
knisperen onder je voeten. De bomen hebben, hier en daar geholpen door wat wind, hun eerste najaarsvruchten afgeworpen. De
pruttelende pannen met stoofperen staan weer op.
De komende tijd is er weer van alles te beleven in onze dorpen. De
kinderen kunnen meedoen aan een herfst speurtocht en Sint Maarten optocht.
Maar er is uiteraard voor ieder wat wils, want ook De Bining Blues
jûn, diverse muziekvoorstellingen, een toneelvoorstelling en een
foto expositie zijn activiteiten die op het programma staan. En dit
was maar een kleine greep uit het totaalprogramma.
In deze Flapút vindt u ook de uitnodigingen van het doarpsbelang
en het feestbestuur voor hun jaarvergadering.
Veel leesplezier!

Hartelijke groet,
Redactie de Flapút
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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

Aan alle leden van Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum
Het lidmaatschap voor 2023 van de Vereniging Doarpsbelangen
Jelsum / Koarnjum bedraagt €3,50 per jaar.

Wilt u als lid van onze vereniging dit bedrag overmaken op bankrekening NL82ABNA0450922014 t.n.v. Dorpsbelangen Jelsum /
Koarnjum.
Bij betaling graag uw adres vermelden
Met vriendelijke groet namens Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum
Germ de Jong / Penningmeester
Tel. 058-2572968
Email: germdejong3@gmail.com
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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
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 06-13380070: 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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Uitnodiging jaarvergadering Doarpsbelang
Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van Doarpsbelang
Jelsum – Koarnjum.
Deze zal gehouden worden op donderdag 24.11.2022 om 20.00 uur in de
Bining te Koarnjum.
Agendapunten voor de jaarvergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Opening
Vaststelling agenda
Notulen jaarvergadering 25 november 2021
Jaarverslag van de secretaris 2021 t/m 2022
Financieel jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie, de heer Albert Sinnema en/of mevrouw Griet
Kuipers
Nieuw kascommissie lid
Pauze
Nieuws uit de COVM door de heer G. Veltman
Bestuur, aftredende leden Janna Prosê; het bestuur stelt als nieuw
bestuurslid voor Harmke Dijkstra. Een voorstel voor tegenkandidaten
kan worden ingediend tot een kwartier voor aanvang van de vergade
ring, ondertekend door tenminste 10 leden.
Huidige functie als secretaris wat nu door Janna Prosê wordt uitge
voerd, zal worden overgenomen door bestuurslid Nico Groenewegen.
Zonnepark, door Rutger Bijlsma
Rondvraag
Sluiting

Uw aanwezigheid stellen wij
zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Doarpsbelang
Jelsum Koarnjum
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Verslag jaarvergadering Doarpsbelang 2021
Jaarvergadering Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 25 november 2021
30 personen aanwezig,
Aanwezig :Gemeente Leeuwarden Wethouder Bert Wassink en Kanne Lei dorpsmanager
Van de politieke partijen zijn aanwezig: Janny Atsma (CDA), Hayo
Douwstra (CU), Anneke Adema (PvdA), Erelid Hendrikus Dijkstra
en Jaap Keizer.
Afmeldingen met kennisgeving: Folkert Dijkstra (FNP), Jan Willem
Tuininga (FNP)
1.

Opening

Roel Hooijenga heet ons allen hartelijk welkom.
2. Vaststellen agenda
COVM vergadering is uitgesteld naar 16 december a.s. om 13:00
uur, daarvoor in de plaats gaat Albert Sinnema ons bijpraten over
het geluidsmeetnet.
Jaarverslag agenda punt 4 op de agenda moet jaarverslag 20202021 zijn.
3. Notulen van jaarvergadering 2019
Notulen worden doorgelopen, geen opmerkingen, notulen zijn
goedgekeurd.
4. Jaarverslag voorgelezen door secretaris
Geschreven door Jaap Keizer.
Normaliter start het jaarverslag na de jaarvergadering in november. Door de opgelegde beperkingen i.v.m. Corona ging deze vergadering niet door en na een aantal latere data is besloten in de
zomer geen jaarvergadering uit te schrijven, maar te wachten tot
25 november 2021.
De wisseling van het voorzitterschap hoefde daar niet op te wachten en zo heeft Roel Hooijenga in maart het voorzitterschap van
Jaap Keizer overgenomen.
Wel hebben een aantal bestuursvergaderingen plaatsgevonden,
waaruit hierna een aantal besluiten en nieuwtjes. Een enkele bestuursvergadering duurde minder lang dan gebruikelijk, omdat we
na 21.00 uur niet meer over straat konden: bizar!
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Gelukkig zijn een aantal beperkingen gaandeweg versoepeld, zodat het verenigingsleven weer op gang kon komen en in september een succesvol dorpsfeest gehouden kon worden.
Het ledental van Doarpsbelang groeit gestaag en daar zijn we als
bestuur heel blij mee!
Kandidaat-bestuurslid Carla van der Veen heeft door vertrek uit
Jelsum zich teruggetrokken.

Uit het Dorpsbudget werden subsidies toegekend aan De Swirrel
(schoolplein), een AED bij De Bining, Stichting Dekema State
(audiotour), Feestvereniging De Twa Doarpen (beveiliging), Ouderenproject, Stichting Alde Fryske Tsjerken (verlichting Genoveakerk) en DTD (groot onderhoud kantine).
Uit het overgebleven budget werd eerder nog subsidie verstrekt
aan de Sneinsjongers (project “Underweis”) en de renovatie van
de speeltuin in Koarnjum.
De kerstboomactie wordt voortaan geregeld door IKC De Swirrel
met de gemeente.
De mogelijkheid voor een trailerhelling bij Dekema State in de
Lytse Feart werd onderzocht door een paar stagiaires bij bedrijf
Oosterhof Holman. Er ligt inmiddels een uitgewerkt plan wat positief is ontvangen door het bestuur van de Stichting Dekema State.
Het bevaarbaar houden van de Lytse Feart baart evenwel zorgen.
Vanuit het bestuur is er contact met boerinnen over het bevorderen van biodiversiteit van de bermen van de Aldlânsdijken.
De heer Henk Buith als voorzitter van de Stichting Martena State
heeft aan het bestuur van Dorpsbelang een toelichting gegeven op
de plannen t.b.v. Martena Zathe. Geweldig dat het echtpaar Van
Riemsdijk de boerderij en het grote bedrijfserf van de familie Hettinga heeft aangekocht. Het is de bedoeling dat In de boerderij 4
appartementen worden gerealiseerd, het koetshuis wordt gerestaureerd en het grote erf wordt voorzien van vijver en omgevormd
tot een eldorado van biodiversiteit.

Hoewel de Túnmanswente vanaf 1 april werd gesloten, kon in de
loop van de zomer de heropening plaatsvinden. De eigenaren/
uitbaters van Grand-Café/restaurant De Smalle Brug te Stiens zetten de exploitatie voort.
Op initiatief van buurtvereniging Alde Terp te Jelsum heeft Hans
Rijpstra 2 prachtige borden gemaakt waarop weggebruikers wordtvoorgehouden dat “Elkenien-Iedereen-Everyone” niet harder mag
rijden dan 30 km/uur. Daarna zijn nog een zestal borden door
Hans beschikbaar gesteld en gemaakt en door buurtbewoners geplaatst!
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De dodenherdenking op 4 mei is net als vorig jaar heel sober geweest; alleen het bestuur legde een krans van de gemeente en
bloemen namens Dorpsbelang; het Engels volkslied werd gespeeld
door een vijftal leden van de Nije Bazún.
Aangaande het Zonne Park valt te melden dat de werkgroep een
vorm (coöperatie, stichting, BV o.i.d) zoekt om samen met een betrouwbaar geachte partij zelf mee te doen aan een openbare aanbesteding. Inmiddels heeft de werkgroep op 2 bijeenkomsten in
september uitleg gegeven aan onze bewoners over het project; de
avonden werden zeer matig bezocht.
Als eigenaar van landerijen en boerderij Piter Rindertsreedsje 1
hebben het Popta Gasthuis en GroenLeven het plan opgevat om ten
zuiden van deze weg een zonnepark en een terrein met algenteelt
te realiseren. Optioneel zou daar nog een aantal EAZ-windmolens
bij moeten komen.
Over het contact met de gemeente over het onderhoud aan wegen
is het bestuur positief. Zo is deze herfst de bestrating in – wat nog
wel eens zo genoemd wordt – de nijbou van Koarnjum en de Bokkestege hersteld, is het voetpad voor de Koarnjumer pastorie hersteld en verbreed. Bovendien zijn in de trottoirs de op-/afritten ten
behoeve van rolstoelgebruikers aangebracht/zichtbaar gemaakt.
Asfalteringswerk werd uitgevoerd aan slechte plekken in het Piter
Rindertsreedsje. Ook het fietspad langs de Dokkumer Ie en dat tussen de beide Aldlânsdiken werden geheel geasfalteerd.
Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat in 2022 bij het asfalteren van de Jelsumer Aldlânsdyk bij de komborden een verkeersdrempel zal worden aangebracht.
Op onze aanvraag heeft het college van B&W op 12 oktober besloten de brug tussen Finsterbuorren en de Aldlânsdyk officieel de
naam “Ulbe’ Pypke” toe te kennen. Een ander historisch begrip “It
Jufferspaedtsje” op het Plantsoen te Jelsum werd bij het planten
van stinzenplanten weer zichtbaar gemaakt; nu het onderhoud nog
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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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Vervolg verslag jaarvergadering
De speeltuin in Jelsum werd de oude houten picknicktafel vervangen door een nieuwe “betonnen”.
Als onderdeel van het Rustpunt te Jelsum werd op de locatie van
het voormalige station een wc-gebouw geplaatst door de stichting
NFLS.
Wethouder Wassink gaat met de woningstichting overleggen over
aanpak van het onderhoud van de tuinen van de huurwoningen.
Op 19 oktober hebben we met andere dorpsbelangen rondom de
Vliegbasis op uitnodiging van de commandant overleg gevoerd
over het vliegtuiglawaai. De dorpen waren eensgezind in hun oordeel dat het lawaai alle perken te buiten gaat en men zich grote
zorgen maakt over de gezondheid van onze inwoners! De commandant erkende dat er veel meer lawaai is dan in het F-16 tijdperk.
Aangeven werd dat hoe langer hoe meer trainingen plaatsvinden in
een simulator, maar dat aan de andere kant de opdracht is om piloten voldoende te trainen. Aanpassing van vliegpatronen wordt
wel onderzocht, maar structurele verbeteringen zullen via de politiek aan de orde moeten komen; er staat ons nog wat te doen!
Met de ontwikkeling van bedrijvigheid in onze dorpen zit het wel
goed, ook al blijft het jammer dat Schildersbedrijf Gebr. Rijpstra
niet meer bestaat door overdracht aan Klugkist & De Vries.
Zo werd in Koarnjum in een gedeelte van de basisschool Bedrijven
Centrum Koarnjum (BCK) gevestigd.
Op de voormalige locatie van Garagebedrijf Ketellapper ontstond
Skeltepark, waarop een viertal bedrijven zich vestigden en ruim 90
opslagboxen een plaats kregen. Hoewel de inrichting nog niet volledig afgerond is, lijkt die veel belovend te worden. Wel hebben wij
zorgen over de nieuwe uitrit op de fietssnelweg, vanwege het grote
aantal gebruikers van de opslagboxen.

5. Financieel jaarverslag door Germ de Jong
Germ legt het financiële jaarverslag uit. Nadelig saldo neemt af.
Speeltuin Jelsum is weer apart vermeld.
6. Verslag kascommissie
Albert Sinnema en Griet Kuipers hebben de kas gecontroleerd, Albert: Kas zag er netjes uit, akkoord bevonden.
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7. Vliegbasis / geluidsmeetnet
Albert Sinnema verteld ons over geluidsmeetnet, samen met Foekje Kalsbeek houden zij zich bezig met het geluidsmeetnet. Na 2
jaar komen er nu goede gegevens.
Conclusie is dat er aanzienlijk meer lawaai is. Gedrag piloten kan
wel bijdragen tot vermindering van het lawaai.
Via de Fly tracker app kan iedereen de registraties volgen.
Hayo Douwstra (CU) vraagt of er ook samenwerking is met omliggende dorpen. Ja die is er.
Jaap: KE berekenen, minder lawaai binnen kader, hoe zit het met
piekbelasting. Antw. Nog geen antwoord, onderzoek loopt nog. In
de avond minder lawaai dan overdag, hoe kan dat? Antw. Fly tracker checken

Isolde: Hoe er gevlogen wordt, maakt verschil, Maakt klagen ook
verschil, antw. Gerard Ja klagen heeft zin, wel liefs door zoveel
mogelijk verschillende personen. Het landen met automatische piloot zal meer lawaai geven dan met handbediening landen.
A. Adema: zijn er gezondheidseffecten? Er wordt nu op gehoorschade onderzocht.
19 oktober was er een bijeenkomst op de vliegbasis met afgevaardigden van omliggende dorpen en wijken. De gemoederen liepen af
en toe hoog op. Er is ten tijde van de vergadering nog geen verslag ontvangen wat wel was beloofd door de communicatie medewerker van de Vliegbasis.
Ben: Komen er meer vliegbewegingen boven noord Nederland?
Antw. Ja
Isolde: Intensieve oefeningen in de zomer, kan het niet beter verdeeld worden met vliegbasis Volkel, antw. Nee hier is de capaciteit,
de know how en het geld.
COVM vergadering is uitgesteld, omdat de secretaris de stukken
niet tijdig doorgestuurd had.
Zittingen zijn voor iedereen toegankelijk. Je moet je alleen aanmelden indien je wilt reageren op de stukken.
8. Doarpenfisy
Uitslag Doarpenfisy staat op de website (Jelsumkoarnjum.nl), 142
reacties.
Gerard: Dekemastate is niet bereikbaar voor sloepen/pramen.
Antw Jaap: Klopt Wetterskip is hier voor verantwoordelijk
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9. Knelpunten openbaar gebied
Met Alwin Korf rondje door de dorpen gedaan. Veel knelpunten zijn
al opgelost. Kanne Lei gaat achter nog niet gedane zaken aan, zoals parkeerplaatsen David van Goirlestrjitte, verkeers remmende
maatregelingen. (noot voorzitter inmiddels reactie en actie door de
heer Kanne uitgezet)
10. Aftredende / Nieuwe bestuursleden
Jaap Keizer neemt afscheid van het bestuur. We bedanken hem
voor alle werkzaamheden die hij heeft verricht voor DB. We zullen
hem missen.
Nico Groenewegen neemt plaats in het bestuur als algemeen lid.

11. Rondvraag
Ben: vervuiling verkeersborden. Vooral verboden te rijden tussen
7 – 9 uur. Ben heeft vaak gebeld wordt niets aan gedaan. (noot
voorzitter, inmiddels hierover in contact met de betreffende persoon binnen de Gemeente)
Hans R. Jarenlange parkeerprobleem Aldlansdyk Jelsum
Skierhusterwei gemaaid gras ligt in de bermen.
Hellen: Chauffeurs komen klagen, omdat ze niet langs foutief geparkeerde auto’s kunnen
Nynke R: Op de Boarnsylsterwei wordt ook veel te hard gereden.
Isolde: Hoe zit het met het glasvezelnet, zit weinig schot in.

Bert Wassing: Kwam later inschuiven in de vergadering. Vond het
fijn de sfeer te proeven en heeft vooral geluisterd.
Albert S: Bestrating Skierhusterwei is erg slecht, Wanneer wordt
het hersteld?

Kanne Lei: Opvolger van Anja Reus stelt zich voor.
Bob R: Soos – penningmeester beheert geld op zijn eigen privé rekening, niet verstandig kan dit ook meedraaien onder bankrekening DB?
Hanneke: Pad Finsterbuorren naar Dekemastate te smal.
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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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Jaap vertelt:
Wenje op in doarp
Wat is fan wenje op in doarp de sin
As hja deis de gerdinen net iepen hawwe kin
Wat is fan wenje op in doarp de sin
As foar in kollekte de doar net iepen kin
Wat is fan wenje op in doarp de sin
As hja jins tún net fatsoenlik ûnderhâlde kin
Wat is fan wenje op in doarp de sin
As hja miene dat túnôffal yn’e gemeenteberm lizze kin
Wat is fan wenje by in doarp de sin
As der jierrenlang bulten stien en pún oan de dykskant lizze kin
Wat is fan wenje op in doarp de sin
As hja noait frijwilliger wurde kin
Wat is fan wenje op in doarp de sin
As hja mienskipsin net fiele kin
Wat is fan wenje op in doarp de sin
As hja elkoar net iens “goeie” sizze kin
Hawwe minsken it hjir noch wol nei’t sin
As harren bern hjir letter gjin hûs krije kin?

As hja hjir ienris oer neitinke kin
Jawis, dan hat wenje op in doarp dochs sin!
12. Pauze
13. Spreker de heer Buith
De heer Henk Buith namens bestuur Stichting Martenastate houdt
een lezing en presentatie over de verbouw plannen t.b.v. de aangekochte boerderij door de familie Riemsdijk van de familie Hettinga,
en geschonken is aan Stichting Martena Zathe.

14. Sluiting
Roel bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst iedereen
wel thuis.
Datum jaarvergadering 2022: Volgt zo spoedig mogelijk.
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Jaarvergadering feestbestuur
Beste feestgangers,
Wij willen graag onze leden uitnodigen voor de jaarvergadering van
maandag 28 november om 20:00 in de Bining. De agenda voor
deze vergadering is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Verslag jaar 2022

4.Verslag dorpsfeest 2022
5. Verslag Penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuurswisselingen en -wijzigingen
8. Dorpsfeest 2023
9. Rondvraag
10. Sluiting
Andere data die niet in jullie agenda mogen ontbreken zijn
5 november, want dan is namelijk de tweede editie van de Bining
Blues Jûn en 11 november voor de Sint Maarten-optocht.
Tot in november!
It Feestbestjoer

Feestvereniging de twa doarpen
detwadoarpen@hotmail.com

06 445 886 59
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Oproep winterstalling
Beste medebewoners Jelsum, Koarnjum en Britsum,
Ik ben op zoek naar een winterstalling voor mijn kleine Mazda MX5, maar dat valt nog niet mee … Voorheen stond hij in een grote
boerderij in Britsum, maar helaas is dat door familieomstandigheden aldaar niet meer mogelijk.
Hij is afgelopen zomer opgeknapt, dus verdient een stalling. De afmetingen zijn 3.70 x 2.50 x 2.20 mtr.
Wie heeft ruimte voor me of een goede tip?
Met groet van Bob Verderop

De Wier 5
9056 PM Koarnjum
tel. 06-54763154 –
bobdeboer@pinupsanddowns.com
_____________________________________________________
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Sint Maarten optocht

Wanneer:
Tijd:
Locatie:
Voor wie:
Opgave:

11 November 2022
16:30 verzamelen
Dorpshuis De Bining, te Cornjum
Alle kinderen (+ begeleiding) uit Jelsum,
Koarnjum en Britsum
Bij Marrit Hovenga (06 25531418)

Feestbestuur De Twa Doarpen organiseert op vrijdag 11 november
2022 een oude vertrouwde lampionnentocht door het bos van Martenastate. Sfeervolle lampjes en onze bosmannetjes en vrouwtjes
zullen voor een prachtige route zorgen, waarbij de lekkernijen niet
zullen ontbreken.
Via deze weg nodigen wij alle kinderen uit de dorpen Jelsum,
Koarnjum en Britsum uit om samen met jouw vader, moeder, opa,
oma of andere begeleider mee te lopen in de optocht. Na de optocht zal er een lekkere hap en een drankje klaar staan voor iedereen in de Barseal van de Bining.
Programma:
16:30 uur:
16:45 uur:
17:30 uur:
20:00 uur:

Verzamelen bij de Bining
Start optocht door Martenastate
Warme hap en een drankje in de Bining*
Einde

* Na de warme hap zullen de kinderen wellicht in eigen groepjes
nog langs de deuren gaan, dit is op eigen verantwoordelijkheid. Vader, moeder, opa, oma of andere begeleider kunnen tijdens dit moment nog na praten/borrelen in de Bining tot
20:00 uur.
Wij hebben er zin in! Jullie toch ook?
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Toanielselskip Vriendenkring
Toanielselskip Vriendenkring
Jelsum-Koarnjum-Britsum
1860 ------------------------- 2022

Op 10 oktober hat der in bestjoerswiksel plakfûn. Theun Dijkstra
en Titus Sinnema ha nei jierenlange ynset ôfskied nommen fan it
bestjoer en plak makke foar twa nije leden. We wolle Theun en Titus fia dizze wei noch in kear hertlik tanke foar harren ynset, we
sille harren “kennis en kunde” tige misse. Gelokkich ha se tasein
dat we altyd foar goede ried delkomme meie. Mei it ôfskied fan
dizze twa mannen is der romte kommen yn it bestjoer. Eit van der
Velde en Anouk Planting binnen tidens de jiergearkomste as nije
bestjoersleden keazen. Wy binne tige wiis mei dizze fersterking.
Wolkom Eit en Anouk!
Yn desimber is it safier; we bringe it stik Memmesiel op de planken! Nei twa jier wachtsjen liket it der no dochs fan te kommen.
Fan septimber ôf binne Sytske Nicolay, Marleen Engbrenghof, Richt
van der Velde en Lieuwkje Boomsma ûnder lieding fan doarpsgenoate Regina Visser oan it repetearen. Neist dat se in soad wille
ha, wurdt der serieus repeteart en tekst leart om yn desimber it
yndrukwekkende stik Memmesiel foar jimme te spyljen.
Memmesiel giet oer fjouwer froulju yn de finzenis. It is de memmesiel dy’t harren by de strôt hat. Memmen yn de finzenis. De memmen dy’t se sear dien ha. De memmen dy’t se mist ha yn harren
libben of de memmen dy’t altyd klear stien ha. Oer skuld en skamte nei alle memmen dy fertriet ha om harren dochters. In foarstelling mei oangripende scênes en humor.
Kom “Memmesiel” sjen op freed 9 en sneon 10 desimber 2022
om 20.00 oere yn “De Bining” te Koarnjum!
Bauke Beert – Sytske – Lieuwkje – Eit - Anouk
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.

Wij zijn blij
met onze
adverteerders
Kunnen zij ook blij
zijn met ons?
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It Nut
……………………………………………………………………………..
‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum
……………………………………………………………………………..
Seizoen 2022-2023
……………………………………………………………………………..

•

Sneon 3 desimber 2022
Bunch en Barrels
Fleurige muzyk út de jierren 60 en 70

•

Sneon 28 jannewaris 2023
Tryater mei BINGO!

•

Sneon 18 febrewaris 2023

For ever 27
Muzyk oade oan muzikanten dy’t op 27 jierrige leeftiid by ús
wei rekke binne
Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier.
* ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen )
Gasten: € 10,- de persoan de jûn.
By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse
bydrage frege.
Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs
‘De Bining’ fan Koarnjum,
It Bestjoer
Titus Sinnema, ponghâlder.
Joke Scheffer, skriuwster.
Haakje Stielstra
Janna Prosé
Email: itnutjkb@gmail.com
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Sneon 3 desimber 2022.
Bunch en Barrels

Dizze muzykgroep spilet fleurige muzyk út de jierren fan de
provo’s, wite fytsen en dolle Mina’s mei akoestyske gitaren,
bluesharp, basic perkusje, akkordeon, fioel en mearstemmich
fokalen.
Se bringe ûnder oare nûmers fan Crosby,Still & Nash, Stealers
Wheel, The Kinks, Flower Pot Men, Scott Mckenzie, The Byrds, The
Hollies, Neil Yuong, The Fortunes en noch folle mear.

_____________________________________________________

Verhuizing
Beste vrienden, buren en inwoners van Jelsum-Koarnjum,
Ten eerste wil ik jullie allen bedanken voor de vriendschap.
Vooral de buren wil ik daarvoor heel hartelijk danken. Jullie zijn in
liefde om mij heen geweest en daar waar nodig geholpen.
Heel veel dank daarvoor.
Ik ga verhuizen naar Apeldoorn waar mijn oudste zoon woont, en
verder al mijn andere familie.
Mijn nieuwe adres:
Miep Kamphuis
Amphion 30,
7314 AT Apeldoorn
Groet Miep Kamphuis
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De Flapútloper
Een doorkijkje bij:
Douwe en Beitske
Homsma

Wat is je naam, leeftijd en
leefsituatie
De meeste mensen zullen ons
wel kennen…Wij zijn Douwe en
Beitske Homsma, beide 64 jaar
en zijn ruim 42 jaar getrouwd.
Wij hebben drie kinderen:
Klaske, Pieter, Geert,
schoonzoon Theo,
schoondochter Femke.
Inmiddels zijn we pake en beppe
van twee prachtige kerels,
Delmer bijna 11 jaar en
Jesse Douwe 1.5 jaar.
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum
In 1980 zijn we in Koarnjum komen wonen. En wonen hier met veel
plezier al ruim 42 jaar in het koetshuis van Martenastate. Toen wij
het huis kwamen bezichtigen, was met name ik, gelijk verliefd en
nog steeds. Waar vind je zo’n idyllisch plekje… Iedere dag wel even
een rondje door ‘ons privé’ Bosk, wat nog steeds mooier wordt door
de uitbreidingen.
Wat doe je in je dagelijkse leven
Sinds twee jaar ben ik zonder werk. Ik heb indertijd mogen meewerken aan de opbouw van Túnmanswente. Mijn taak was beheerder praktijkopleider. Met veel plezier en enthousiasme heb ik hier
11 jaar mogen werken, tot Stichting Túnmanswente helaas door
omstandigheden niet verder kon gaan met dit concept.
Ik houd van tuinieren, handwerken, lezen en ben graag creatief bezig in huis maar ook buiten.
Zit in de redactie van De Flapút, ben betrokken bij de Protestantse
Gemeente Britsum Koarnjum Jelsum. Help mee bij het organiseren
van diverse activiteiten en doe de opmaak van De Twasnaar.
Douwe is een kleine 50 jaar werkzaam geweest in de Bouw. Eerst
als timmerman en later als uitvoerder.
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Sinds juni dit jaar mag hij genieten van zijn vervroegd pensioen.
Hij houdt zich bezig met klusjes in en rondom huis en ja, hoe gaat
dat… de kinderen hebben ook altijd wel een klusje voor heit. Verder
is hij actief bij de Klompskippers.
Van welke muziek houd je
Douwe zijn muziek keuze is heel breed: jaren 60 / 70 muziek,
Country, en zo nu en dan Nederlandstalige muziek.
Zelf mag ik graag luisteren naar Enya.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet
Wij houden beide van fietsen, en dan op de mountainbike.
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen
Dat hebben we beide niet.
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit
Wij zijn allebei het liefst buiten, zo ik eerder schreef, het fietsen op
de mountainbike.
We hebben al vele prachtige en bijzondere routes gefietst. Vooral
het Lauwersmeergebied vinden wij bijzonder.
Onze vakanties brengen wij door op het water, we varen al ruim 35
jaar. Uiteraard gaan de mountainbikes mee.
Daarbij mag Douwe ook heel graag zeilen.
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Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar
Wij genieten van iedere dag, van elk seizoen.
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan zijn
Als we moeten kiezen… 40. Maar iedere leeftijd heeft zijn eigen
charme.

Wat is je favoriete gerecht
Ooit gemaakt…Kip in de hoed! En sindsdien favoriet met een heerlijke frisse salade.
Maar wij genieten ook van de Hollandse pot!
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan
We hebben tegenwoordig veel vrije tijd en gaan er dan ook regelmatig op uit of passen op onze pake en beppesizzers.
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je
moest huilen
Echt huilen niet maar wel kreeg ik tranen in mijn ogen bij één van
de series van Outlander. En er zijn ook wel boeken die mij hebben
ontroerd.
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt
Het begraven van je ouders… het voelt alsof je een stukje van je
zelf verliest…
Wat zou je graag nog weleens over willen doen
Een tocht langs de eilanden met de boot ,eiland hoppen’.
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Ouderenproject
Inmiddels zijn we al weer voor het 6e seizoen begonnen met de bijeenkomsten van het Ouderenproject Jelsum – Koarnjum in dorpshuis
De Bining te Koarnjum. Op 27 september was het de eerste keer na de
zomervakantie dat iedereen elkaar
weer zag en er gezellig bijgepraat
werd, ook de sjoelbak kwam weer op
tafel! De dames die willen handwerken zijn altijd een uur eerder aanwezig, om 14.00 uur. Om 15.00 uur is
er koffie want dan komen ook de
overige deelnemers binnen. We komen 2-wekelijks bij elkaar. De vrijwilligers organiseren elke maand een
activiteit, de keer erop zijn de spelletjes aan de beurt. Op dinsdagmiddag 11 oktober is dhr. Meijer, voorheen dierenarts te Stiens, op bezoek
geweest en heeft verteld over zijn
werkzame leven als dierenarts,
dat was zeer geslaagd!
De volgende bijeenkomst combineren we met een kunstproject
vanuit kunstenaarscollectief Stoereloer. In de gemeente Leeuwarden zijn bewoners de komende periode met kunstenaars en dichters aan de slag om hun poëtisch nalatenschap te verbeelden in
Bezinningsbomen. Hier doen ook een aantal deelnemers van het
Ouderenproject aan mee. Dit doen we in De Bining op dinsdagmiddag 25 oktober, degene die niet mee willen doen kunnen gezellig in
de barseal een spelletje doen of kletsen met de andere aanwezigen.
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Dinsdag 8 november komt natuurgids Betty Kooistra langs voor een
presentatie van haar eigen foto’s.

In december staat er een Sinterklaasbingo op het programma!

En zoals ieder jaar sluiten we het jaar af bij Bob de Boer in
Koarnjum. Dit keer gaan we op dinsdag 20 december een muzikale
voorstelling in de kerk bijwonen. Het is nog een verrassing wie deze voorstelling gaat geven…
Nog wat algemene informatie:
1 x in de maand zijn er spelletjes waar u aan mee kunt doen, biljarten of gezellig kletsen met elkaar. De andere keer wordt er een
activiteit georganiseerd door de vrijwilligers.
De kosten zijn € 10,00 voor de maaltijd, daar komt een drankje
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. Zoals gezegd, voor de deelnemers die het leuk vinden om te handwerken begint een uur eerder,
14.00 uur, de handwerkgroep.
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 onderstaande vrijwilligers en uiteraard hopen wij u binnenkort als nieuwe deelnemer te mogen begroeten!
(Indien nodig wordt u opgehaald en weer thuis gebracht)
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)

33

Bining Blues Jûn
De Bining Blues Jûn 2022 Zaterdag 5 november
Na een succesvolle eerste editie organiseren De Bining, Great Lake
en Feestvereniging De Twa Doarpen op zaterdag 5 november de
tweede editie van De Bining Blues Jûn!
Dit jaar komt de Nick Bult Boogie & BluesBand (B4) naar
Koarnjum.
Nick Bult Boogie and BluesBand (B4) Al sinds 1996 spelen Nick
Bult, Wietze Koning, Bob Philipse en André van der Werf in dezelfde
samenstelling. En dat is te horen want beter dan dit wordt het niet.
Als een stoomtrein dendert dit clubje topmuzikanten door de tent!
Als je denkt “waar heb ik die namen eerder gehoord” dan is dat
niet zo gek. Al jaren spelen ze in verschillende samenstellingen in
binnen en buitenland, van postzegelpodia tot stadions. In vele bekende en minder bekende bands en met vele bekende en minder
bekende artiesten hebben ze het podium gedeeld. Maar als ze dan
weer met z’n vieren samen spelen gebeurt er iets bijzonders. Kom
het zelf zien want dit mag je niet missen! Nick Bult (Ten
Sharp, Marco Borsato, Venice, Boudewijn de Groot) Toetsen/Zang
Behalve als toetsenist wordt Nick ook veel gevraagd als vocalist. Zo
is zijn stem te horen op cd’s van Jan Smit, Ten Sharp, de Memoriesband, Gordon, Vangrail, Ferry van Leeuwen, diverse reclamespots en op cd’s en dvd’s van Marco Borsato die hem vroeg als backingvocalist tijdens de Symphonica in Rosso tour 2006, Wit Licht in
2008 en 3Dimensies in 2010.

Vanaf 2008 is Nick te horen als o.a. “Boer Bart” in de Zappelin kinderserie Biba Boerderij, waarvoor hij samen met Ferry van Leeuwen ook de muziek schreef. Nick toerde als vaste toetsenist bij de
Amerikaanse band Venice. Ook nam hij vanaf september 2007 het
muzikale stokje over van Ernst Jansz, als pianist tijdens de Lage
Landen Tour, gevolgd door Vaarwel Misschien Tot Ziens en Achter
Glas, van Boudewijn de Groot. Jaarlijks in de maand december is
Nick bovendien te zien tijdens de Acoustic Christmas concerten, als
pianist bij de 3JS.
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Nick is musical director van Charly Luske en als MD, pianist en vocalist verbonden aan TOP2000Live en See You In Heaven.
Zijn talent als musical director is onder andere te zien bij grote
evenementen als het jaarlijkse Amsterdam Diner, Festival Strand
die hij muzikaal ondersteunt met z’n eigen artiestenbegeleidingsband Nick Bult All Star Band.

Nick Bult Boogie &
Nick Bult
Wietze Koning
André van der Werf
Bob Philipse

BluesBand
- zang en toetsen
- gitaar
- basgitaar en zang
- drums

Special guests:
Sandra van der Meer (de Heeren van Amstel, Great Lake, Nationaal
Songfestival)
Kees de Groot (Great Lake, Theatershow Jeans, Rolf Sanchez, Marcel Kaptein, Still Life)
Bauke Beert Keizer (Keizer & De la Porte, Meester & Meester)
Waar: Doarpshûs De Bining, Wylde Tulpstrjitte 2 te Koarnjum
Wanneer: zaterdag 5 november vanaf 20:00 uur

Entree: € 12,50 voorverkoop via www.debining.nl / €15 aan de
deur
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Herfst speurtocht
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Vrijwilligers gezocht
Stichting dorpshuis de Bining zoekt vrijwilligers die er tijdens
activiteiten voor kunnen zorgen dat:








de bar open is
de keuken kan worden geopend
ze kunnen optreden als gastheer/gastvrouw
er diverse algemene werkzaamheden gedaan kunnen worden
er technische klusjes aangepakt kunnen worden
er gezelligheid ontstaat.

Daarnaast zoeken we mensen voor het bestuur!
Wij als bestuur willen graag vooruit kijken en hier hebben we frisse
wind bij nodig. Wij willen het dorpshuis aantrekkelijker maken voor
het bredere publiek, zowel voor de ouderen als de jongeren. We
zoeken mensen met leuke ideeën en die out of the box durven te
denken.
Vooral in onzekere tijden met hoge energieprijzen en de onrust in
de wereld, kunnen we elkaar juist helpen door elkaar te verenigen.
Zodat U en wij er niet alleen voor hoeven te staan.
Word vrijwilliger en help ons om nog meer gastvrijer te worden dan
we nu al zijn.
Aanmelden kan door gewoon even binnen te wandelen als het
dorpshuis geopend is en/of contact met ons te zoeken. Dit kan via
de mail: dorpshuisdebining@gmail.com
of telefonisch: 058-257 4282
We hopen snel van u
te horen.
Met vriendelijke groeten,
stichting dorpshuis de
Bining
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Foto expositie Túnmanswente
Beste lezers van De FlapUt!
Sinds 3 oktober 2022 is er weer een foto expositie ingericht van
Bob de Boer Photography in de ruimte van de sfeervolle Túnmanswente.

Een aantal uit deze serie onder de titel ‘Geen bloemen en planten
plukken of uitgraven!’ heeft in 2018 ook al eens op deze locatie gehangen. Nu is deze expo aangevuld met een paar nieuwere werken
op geborsteld aluminium en dat geeft een bijzonder en opvallend
resultaat.
Naast het organiseren van culturele evenementen (o.a. huiskamertheater De Wier) ben ik al jarenlang een fervent fotograaf en daarom is het nu extra bijzonder om in Koarnjum opnieuw een selectie
foto’s te mogen exposeren aldaar.
Het prachtige park rond de state is een onuitputtelijke bron van
inspiratie om dingen, ook details, voor de lens te krijgen en vast te
leggen. Ik heb dat destijds dan ook gedaan en de foto’s zijn bewerkt in een herfstachtige tint. Ook komen er een paar te hangen
van buiten het park. Ook de omgeving is fotogeniek!
Misschien kijkt u d.m.v. deze foto’s ook eens met een ander oog
naar deze fraaie omgeving…
Van harte welkom om eens om het hoekje te kijken in de Túnmanswente.
De expositie is al vanaf 3 oktober te zien.

Wilt meer informatie over deze tentoongestelde foto’s?
Bel tel. 06-54763154 of mail naar
bobdeboer@pinupsanddowns.com
Ik zit ook op Facebook met mijn fotowerk:
www.facebook.com/bob.deboer.7186
Met een fotografische groet, van
Bob Verderop @ De Wier,
Koarnjum
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Mancave Túnmanswente

De 'Mancave Túnmanswente', die elke maandagochtend bij elkaar
komt, bestaat uit Dick, Geart, Bob en Pieter.
Eerst koffie met wat lekkers erbij, dan hard aan het werk...
Het seizoen zit er weer op, dus tijd voor een laatste maaibeurt en
het opruimen en stallen van al het tuinmeubilair in de herfst.
En dan gaat deze mancave in winterslaap.
Met dank trouwens aan Hendrikus die het afgelopen seizoen ook
heel veel heeft gedaan wat betreft onderhoud van de theetuin!
De foto is gemaakt door Otte op maandagochtend 10 oktober 2022
en is bewerkt door 'Déjà Vu' Bob.
_____________________________________________________
"Alle eendjes zwemmen in ... "
Volop herfst @ De Wier in
Koarnjum ... deze regenton loopt
al regelmatig over,
maar de eendjes hebben het erg
naar hun zin en zwemmen vrolijk
rond, weer of geen weer.
foto © Bob de Boer Photography
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Alzheimer collecte
Hallo dorpsgenoten,
Ik Jannie Bruining (Jannie van Isolde), collecteer voor Alzheimer,
omdat mijn Mem, Skoanmem, zus alzheimer hadden en nu mijn
oudste broer.

Ik hoop dat jullie wat kleingeld hebben hiervoor of je kunt de QR
code scannen.
Alvast bedankt.
De doolhof van ‘t vergeten

In de doolhof van ‘t vergeten ,
Wijst het hart de juiste weg.
Daarbij zijn geen woorden nodig,
Geen gesprek geen overleg.
Daar laat je de liefde spreken,
Die zich uit in lichaamstaal.
In doolhof van ‘t vergeten
Is het spreken niet verbaal.
In de doolhof van ‘t vergeten
Vind verdriet een eigen plek.
Daar kun je de liefde voelen,
In het zwijgende gesprek.
Troost zit daar in een omhelzing,
Acceptatie, in een zoen.
Woorden hoef je niet te zoeken,
Omdat woorden niet voldoen.
In de doolhof van ‘t vergeten,
Zullen woorden je ontgaan.
Met je glimlach, met je tranen,
Kun je elkaar verstaan.
In de doolhof van ‘t vergeten
Daar bestrijd je angst en pijn,
Door het hart te laten spreken,
Door er simpelweg te zijn.
Hans Cieremans
Alzheimer collecte
Van 6 - 12 november
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Energie en energiebesparing
Tips en subsidies voor energiebesparing
Last van een veel te hoge energierekening? De energieprijzen zijn
op dit moment erg hoog. Maar in een paar slimme stappen kunt u
veel energie en dus ook geld besparen. Om u te helpen uw woning
te verduurzamen en energie te besparen, hebben we hier een aantal tips voor kleine maatregelen in huis en een kort overzicht welke
subsidies beschikbaar zijn.
Kleine maatregelen in huis
In uw eigen huis kunt u met kleine maatregelen ook veel energie
besparen. Dit kan met een groot of klein budget maar ook zonder
budget door verandering van gedrag:








CV op 60 graden (laten) zetten; www.zetmop60.nl
Korter douchen of kouder douchen
Waterbesparende douchekop
Alleen de leefruimte verwarmen (bijvoorbeeld de woonkamer)
Tochtstrips gebruiken
Ledlampen gebruiken

Energiecoaches voor minima

Heeft u een klein budget en weet u niet goed hoe u thuis energie
kan besparen? Onze energiecoaches helpen u graag! Stuur een
mailtje naar energiecoach@leeuwarden.nl
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Subsidies
Er zijn een aantal subsidies en leningen, waar u gebruik van kunt
maken als u uw woning wilt verduurzamen:
Eigen woning

Als u energiebesparende maatregelen in uw woning uitvoert,
kunt u van de rijksoverheid subsidie krijgen. De ISDEsubsidie. Afhankelijk van welke maatregel u uitvoert en hoeveel, kunt u een subsidie van 15% tot 30% krijgen.

Met de Duurzaamheidslening kunt u geld lenen voor energiemaatregelen in uw woning. Bijvoorbeeld voor isolatie of
een warmtepomp.

Is uw woning meer waard dan de hoogte van uw hypotheek?
Dan biedt gemeente Leeuwarden de Verzilverlening aan. U
kunt de aanpassingen aan uw woning dan betalen vanuit de
overwaarde van uw huis, zonder dat uw maandlasten stijgen.



Verenigingen van Eigen woningbezitters (VvE’s)





VvE`s kunnen de Investering Subsidie Duurzame Energie
(ISDE) aanvragen. Onder andere voor zonneboilers, warmtepompen en een aansluiting op een warmtenet.
Met de regeling energiebesparing eigen woning (SEEH)
kunnen VvE’s subsidie krijgen voor: het isoleren van het dak,
de buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas.
Wilt u als VvE advies op maat krijgen? Over welke energiebesparende maatregelen nu het meest geschikt zijn voor uw gebouw? Maak dan gebruik van de subsidie voor
'Energieadvies en procesbegeleiding'

Samen aan de slag met een energie-initiatief
Wilt u zelf een verschil maken in uw dorp of wijk dan kunt u een
energie-initiatief beginnen. Weet u niet waar u moet beginnen? Of
juist uw bestaande initiatief verder brengen? Vraag dan de subsidie
voor duurzame wijken en dorpen aan!
Meer informatie?
Alle tips en subsidies vindt u op het Energieloket:
www.energieloketleeuwarden.nl
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Tuingrond beschikbaar
Tuingrond beschikbaar in Jelsum
Op de overtuin (op ‘e Terp naast Dekema State) in Jelsum is een
stuk tuingrond vrijgekomen.
Er is bijna 300 m² beschikbaar. Het is ook mogelijk om dit op te
delen in kleinere percelen en evt. een kleiner stuk te gebruiken.
Het kost slechts een paar tientjes per jaar.
Wie belangstelling heeft om deze grond te gebruiken, kan contact
opnemen met Sijtse v.d. Honing, Menno van Coehoornwei 17,
Britsum. Tel.nr. 2574581 of email naar svdhoning@gmail.com.

30 – Elkenien – Iedereen – Everyone
Er zijn nog steeds regelmatig klachten van bewoners van De Wier
in Koarnjum dat er vooral in de vage bocht ter hoogte van de Nicolaaskerk gevaarlijke situaties ontstaan: men moet plots uitwijken
voor te hard rijdend verkeer en naar de berm uitwijken, voor zover
die er is…`
Maar ook andere weggebruikers komen in gevaar door dit gedrag:
de gehele straat De Wier is immers een gedeelte van een populaire
wandel- en fietsroute, ook in dit jaargetijde de herfst. Natuurlijk
geldt deze aanbeveling
om de snelheid behoorlijk te verminderen
voor iedereen, maar
zeker ook voor de eigen
dorpsbewoners in
Koarnjum en omgeving. Dank daarvoor!
Ingezonden door
Bob de Boer
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Kalinder
Za 15 okt. t/m
Zo 30 okt.

Herfst speurtocht, 13:00-17:00 Dekema state

Za 22 okt.

Di 25 okt.

Ouderenproject, 14.00 handwerken en 15.00
gezamenlijke activiteit, de Bining-Túnmanswente

Vrij+zat
28+29 okt.

Voorstelling ‘Underweis’ mei de Sneinsjongers,
20.00 de Bining

Zon 30 okt.

Concert Pakhûs SOLO/St. Vituskerk Feinsum,
15.00 uur

Zat 5 nov

De Bining Blues Jûn, vanaf 20:00, de Bining

Din 8 nov.

Ouderenproject, presentatie natuurgids Betty
Kooistra

Vrij 11 nov .

Sint maarten optocht, 16:30, verzamelen bij de
Bining

Don 24 nov.

Jaarvergadering doarpsbelang, 20:00, de Bining
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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: ma t/m vrij 8.00-17.30 uur

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
Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 21 oktober, 4 november, 18 november
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 28 oktober, 11 en 25 november

Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 22 november
Grof vuil: met afspraak op 0900-2100215
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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 November
(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

23 okt
09.30u

Drh. R. Veenboer

De Hoekstien Britsum

30 okt
09.30u

Gemeentedienst

06 nov
09.30u

Ds. M. Hulzebos

13 nov
09.30u

Mw. A. Stork

De Hoekstien Britsum
Presentatie Build and Be,
reis Tanzania
Nicolaastsjerke Koarnjum
Oogstdienst
met broodmaaltijd
Genovevatsjerke Jelsum

20 nov
09.30u

Ds. Joh. Bakker

27 nov
09.30u

Ds. M.Hulzebos

De Hoekstien Britsum
Laatste zondag kerkelijk
jaar
Nicolaastsjerke Koarnjum
1e advent
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Redaksje
42e jiergong nr.431

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: 18-11-2022
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 7-11-2022
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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