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Hallo lezers, 
 
Voor u ligt het februari nummer van de Flapút. Er staan de komen-
de weken vele leuke theater– en muziekvoorstellingen op de plan-
ning. In Koarnjum heeft B&B Stinzenflora haar deuren geopend en 
ook kunt u in deze Flapút de notulen van de jaarvergadering van 
24 november 2022 van dorpsbelang lezen. Het Nijjiersslokje op de 
ijsbaan was een leuke opening van het nieuwe jaar en we hebben 
uiteraard een dorpsgenoot bereid gevonden die zich blootgeeft in 
de Flapútloper. 
 
Wist u dat de dorpskrant ook digitaal te lezen is. Wilt u graag ge-
bruik maken van de digitale editie van de dorpskrant in plaats van 
de papieren versie, stuur dan een mailtje naar  
doarpskranteflaput@hotmail.com  
 
Veel leesplezier 
 
De redactie 
 
 
 
 Foto van de eerste schaatsdag deze winter 

Fan de Redaksje 
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Aantal mededelingen Dorsbelang Jelsum-Koarnjum 
Zoals afgesproken in de algemene ledenvergadering Dorpsbelang 
Jelsum-Koarnjum van 24 november 2022 hierbij enkele antwoor-
den op de gestelde vragen. 
 

Voor meldingen van b/v defecte lichtmasten, gaten in de wegen 
etc. in de dorpen kunt u hiervoor een app op uw telefoon installe-
ren, het betreft de app “BUITEN BETER”  
U dient zich hiervoor éénmaal aan te melden met uw email adres 
en NAW gegevens, ter plaatse kunt u dan een foto van de situatie 
maken en de locatie aangeven en het bericht versturen. 
via de app wordt de gemeente hierdoor geïnformeerd en kan hierin 
dan actie worden ondernomen. 
 

M.b.t de eerder gemelde asfalt werkzaamheden aan de Wier en 
Aldlansdijk te Koarnjum, zal dit niet eerder worden uitgevoerd dan 
maart-april 2023. 
 

Een aantal zaken m.b.t. meldingen zullen door de heer Lauwerse 
van de Gemeente Leeuwarden worden uitgezocht.  
 

Met de redactie van de Flapût is contact geweest m.b.t. de vraag 
over het meesturen van een extra digitale bijlage voor het betalen 
van de contributie van Dorpsbelang naar de ontvangers van de di-
gitale Flapût. Het zogenaamde gele briefje wat wel in de papieren 
Flapût wordt bijgevoegd éénmaal per jaar. De redactie van de 
Flapût heeft aangegeven hier zich ongemakkelijk bij te voelen, post 
van elders kan dan ervaren worden als schending van vertrouwen. 
Als bestuur van Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum vinden wij het jam-
mer dat hieraan geen gehoor wordt gegeven. Dorpsbelang en de 
Flapût is er voor de bewoners van de dorpen. 
 

Namens Dorpsbelang, Voorzitter Roel Hooijenga 

Doarpsbelang 

Heeft u vragen of ideeën? Mail ons! 
 
Het bestuur Doarpsbelang Jelsum 
Koarnjum: 
Roel Hooijenga   voorzitter   
Nico Groenewegen  secretaris   
Germ de Jong   penningmeester 
Sandra van der Meer  algemeen lid 
Harmke Kingma   algemeen lid 
 
Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:  
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 
Website: www.jelsumkoarnjum.nl of jelsumcornjum.nl 
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Notulen jaarvergadering dorpsbelang 

 

Datum: 24-11-2022 
 
Aanwezige: 
Leden: 30 dorpsbewoners  
Externe: Bram Louwerse (gemeente Leeuwarden), Hein de Haan 
(wethouder) 
Namens het bestuur: Roel Hooijenga,  Janna Prosê, Germ de Jong, 
Nico Groenewegen, Sandra van der Meer 
 
1. Opening 
Roel Hooijenga opent de vergadering om 20:00 uur 
 
2. Vaststelling agenda  
Roel: een wijziging bij punt 11, Rutger Bijlsma heeft zich afgemeld 
namens de zonnepark werkgroep. Er staat een update van het zon-
nepark op onze website d.d. 18-9-2022. Punt 11 op de agenda 
komt hierbij te vervallen. 
 
3. Notulen jaarvergadering 25 november 2021 
Geen opmerking over de notulen, deze zijn vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris 2021 t/m 2022 
Janna leest het jaarverslag voor: 
 
Sinds de invoering van het jaarverslag wist ik (Janna) dit altijd te 
delegeren naar Jaap Keizer, maar dit jaar moet ik zelf aan de slag, 
Jaap heeft vorig jaar in de algemene ledenvergadering  afscheid 
genomen van zijn bestuurslidmaatschap. Het is gelijk ook de laat-
ste keer voor mij, want na meer dan 10 jaar in het bestuur van 
Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum te hebben gezeten is dit mijn laatste 
vergadering als bestuurslid voor DB. 
Van de Gemeente Leeuwarden ontvangen wij als Dorpsbelang jaar-
lijks een subsidie bedrag. Dit jaar hebben we weer verschillende 
subsidieaanvragen gehad, de volgende subsidies die wij als DB 
hebben verleent hebben betrekking op: 

Ouderen project 
Alde Fryske Tsjerken, verlichting kerk Jelsum 
Biljardvereniging, wandbord 
Martena Zathe, Schaakspel 
Martena Zathe, Brug 
Us Fertier 
Sneinsjongers, “Underweis” 
Feestvereniging, Dorpsfeest 
Alde Fryske Tsjerken, kunstwerk kerk Koarnjum  
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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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Vervolg notulen 

De dodenherdenking 4 mei jl. kon eindelijk na 2 jaar weer geza-
menlijk plaatsvinden. Het was een waardige herdenking, ondanks 
dat het klokkenluiden even in de war was door de verwarring met 
het doorgeven via de “bel”.  
 
Begin juli hebben we samen met DB Britsum een wandeltocht geor-
ganiseerd (de Trije Doarpen kuier) ondanks de voetbalwedstrijd 
Cambuur-Meppen bij DTD was het een succes en voor herhaling 
vatbaar. 
 
Het eerste weekend in september hebben we weer een prachtig 
dorpsfeest mogen beleven, dit maal zonder de coronamaatregelen. 
 
Cultureel zijn er ook weer activiteiten. Zoals eindelijk na 2 x uitstel 
kon het project “Underweis” plaatsvinden. 
 
Regelmatig schuift er tijdens onze bestuursvergadering een werk-
nemer(s) van Gemeente Leeuwarden aan. Wij ervaren dit als zeer 
positief. Zo kunnen we kennismaken en diverse zaken bespreken. 
Dit wil nog niet zeggen dat de problemen dan snel opgelost wor-
den. Er is helaas ook veel personeelswisseling bij de Gemeente 
Leeuwarden, en als bestuur krijgen wij ook niet altijd een reactie 
op de door ons gestuurde berichten. 
 
Bij de laatste bestuursvergadering is Christel van den Hoorn ge-
weest, zij heeft ons verteld over haar werkzaamheden bij Amaryllis 
en wat zij eventueel kunnen betekenen voor diverse bewoners van 
Jelsum-Koarnjum. Christel houdt zich bezig met opbouwwerk, U 
kunt bij haar terecht met diverse problemen en ideeën. Bestuur 
van DB heeft met Christel afgesproken dat zij binnenkort een 
schrijven in de Flapút gaat plaatsen over de activiteiten van Ama-
ryllis. Dorpsbelang zal dit dan ook op de website plaatsen.  
 
De uitbreiding van de geplande parkeerplaatsen aan de David van 
Goirlestrjitte zijn dit jaar gerealiseerd. Er is een uitbreiding van 5 
parkeerplaatsen gerealiseerd. 
 
Ook zijn er verkeersborden geplaatst bij het Paradyske om te ver-
hinderen dat zwaar verkeer over deze weg gaat. 
 
Door de Iepen ziekte in het Jelsumerbos worden/zijn de bomen ge-
rooid. Via de Flapút en de website is hierover informatie verstrekt. 
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Vervolg notulen 

Niet iedereen in onze dorpen heeft groene vingers en vind het mis-
schien lastig om zijn of haar tuin een beetje netjes te houden. Re-
gelmatig krijgt DB hierover meldingen. Iederéén  heeft andere 
ideeën over hoe een tuin eruit moet zien. Wat de één heel mooi 
vindt kan bij een ander een doorn in het oog zijn.  
 
Het nieuw aan te leggen zonnepark bij Vliegbasis Leeuwarden 
waar al vanaf 2014 mensen bij betrokken zijn, is ook een terugke-
rend onderwerp tijdens onze vergaderingen. Eerder dit jaar zijn 
hiervoor 2 bijeenkomsten in de Bining georganiseerd, waarvan de 
opkomst minimaal was. Over de huidige stand van zaken gaat Rut-
ger Bijlsma ons straks bijpraten. 
 
Het is de bedoeling dat dit jaar in opdracht van de Gemeente 
Leeuwarden herstelwerkzaamheden aan de Skeltedyk en de Wier 
zullen plaatsvinden. Er komen ook enkele snelheid remmende 
maatregelen. Helaas is op dit moment nog niet bekend wanneer de 
werkzaamheden zullen starten. 
 
5. Financieel jaarverslag penningmeester  
Germ de Jong geeft een verklaring op het financieel jaarverslag. 
Leden van dorpsbelang stijgt, dit jaar circa 10 aanmeldingen dit 
jaar. 
Bert Jorritsma, is automatische incasso een optie? Germ de Jong 
geeft aan dat dit geen geschikte oplossing is. 
Hendrikkus, Zou de contributie omhoog moeten, naar €5,-. Germ: 
we willen zo veel mogelijk leden, ook diegene met een smalle 
beurs.  
Vraag over Milieudefensie kosten, waarom staat dit bij de uitga-
ven. Roel: dit i.v.m. een informatiebijeenkomst over de natuurver-
gunning in de Bining. Dorpsbelang heeft adhesie verleend in een 
lopende beroepsprocedure betreffende de natuurvergunning. 
Opmerking van Baukje, ik mis de contributiebetaling omdat deze 
niet als ‘factuur’ wordt verzonden. Dorpsbelang heeft gevraagd 
aan de Flapút redactie voor een separate PDF voor de contributie-
betaling mee te sturen, echter dit is niet gebeurd. 

6. Verslag kascommissie, de heer Albert Sinnema en/of me-
vrouw Griet Kuipers  
Griet Kuipers, geeft namens de kascommissie aan dat het jaarver-
slag akkoord is. En er wordt decharge verleend aan het bestuur. 
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Vervolg notulen 

7. Nieuw kascommissie lid  
Roel vraag om één nieuw kascommissie lid.  
Sjoukje Veldman meld zich aan als nieuw kascommissie lid en zal 
de controle volgend jaar doen met Griet Kuipers. 
 
8. Pauze  
Pauze, 20:26 uur 
 
9. Nieuws uit de COVM door de heer Gerard Veltman  
Roel geeft het woord aan Gerard Veldman.  
Gerard deelt de laatste stand van zaken over de vliegbasis en 
COVM, zoals te lezen is op onze website 24-11-2022 
Vraag, bij welke woningen wordt gemeten voor isolatie? 
Gerard, dit is nog niet bekend. 
Vraag, het was mij onbekend dat er mensen gezocht werden voor 
klachtenafhandeling. Waarom zijn dergelijke functies / vacatures 
niet openbaar? Gerard, geeft aan dat er mogelijkheden zijn om te 
de klachtenafhandeling te ondersteunen. Zal dit na de vergadering 
bespreken met de vraagsteller. 
Jaap Keizer, wat gebeurd er met woningen die onvoldoende geïso-
leerd zijn? 
Gerard, dit is nog onbekend. We verwachten in het voorjaar 2023 
meer nieuws te hebben. 
Vraag, wat is de status van de spotterplek Jelsum? Hein de Haan 
geeft aan dat het lastig is om een geschikte plaats te vinden. Ei-
genlijk is geen enkel stukje grond geschikt en/of beschikbaar. 
Roel vraagt of er wel op alle klachten wordt gereageerd. Gerard 
geeft aan dat er vrijwel op alle klachten wordt gereageerd. Met 
uitzondering van enkele veel klagers, die soms herhaaldelijk tien-
tallen klachten per dag indienen. 

10. Bestuur, aftredende leden Janna Prosé 
Janna neemt na 10 jaar afscheid van het bestuur. Nico Groenewe-
gen neemt de functie secretaris over. Harme Dijkstra stelt zich 
even voor en neemt plaats in het bestuur als algemeen lid. 
 
11. Zonnepark, door Rutger Bijlsma  
Zie agendapunt 2. 
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Vervolg notulen 

12. Rondvraag 
 
Vraag van Douwe, Status trailerhelling, Jaap Keizer geeft aan dat 
er wel onderzoek naar gedaan is en dit is overgedragen aan Deke-
ma State. Ander probleem is dat de Lytse Feart door achterstallig 
onderhoud te ondiep is. Jacomine geeft aan dat de praamvaart er 
niet kan komen i.v.m. een te scherpe bocht. 
Vraag van Douwe, Energiepark, Popta Stichting wat is de status 
hiervan? Roel, hier heeft de werkgroep voor de zonnepanelen ne-
gatief op gereageerd.  
Opmerking van Douwe, graag een opsomming van wat er gereali-
seerd is. Misschien wat vaker een rubriek of update maken in de 
Flapút. 
Hans Rijpstra, Aldlansdyk Jelsum is niet volledig geasfalteerd. Ook 
mist er nog een verkeer remmende maatregel. Reactie DB: We 
hebben hier contact over met de gemeente Leeuwarden. Bram Lou-
werse zal dit ook uitzoeken.  
Hans Rijpstra, over onderhoud tuinen van huurwoningen.  Bram 
Louwerse geeft aan dat er geen excessen zijn geconstateerd bij on-
derhoud van de tuinen. WoonFriesland is de partij die actie moet 
ondernemen bij eventuele excessen. 
Hans Rijpstra, parkeerproblematiek hoek Skierhusterwei/
Aldlansdyk wordt niet opgepakt door gemeente Leeuwarden. Auto’s 
staan hier dagelijks op de stoep geparkeerd. Bram Louwerse heeft 
het genoteerd en gaat het opnieuw bekijken. 
Tjessingawei, bewoner geeft aan ontevreden te zijn over het onder-
houd van de straat. Defensie heeft dit ook recentelijk gebruikt als 
vluchtweg tijdens werkzaamheden was er veel zwaar verkeer. 
Piet, vraagt of de snelheid uit de Skierhusterwei straat kan worden 
gehaald. Ook is de weg zeer slecht onderhouden. Hein de Haan 
geeft aan dat er veel achterstallig onderhoud is aan de wegen van 
voormalig Leeuwarderadeel.  
Roel, een lichtmast op de Bredyk is nooit herplaatst na ongeval cir-
ca 1,5 jaar geleden.  
Vraag, wanneer wordt de weg bij de kerk bij Koarnjum nu geasfal-
teerd? Reactie: Op dit project is vertraging ontstaan. Dit zal medio 
2023 gebeuren. 
Vraag, een deel van de spotters parkeert op de Skierhusterwei bij 
vliegbasis evenementen. Gerard, normaal is er voor ieder evene-
ment overleg vooraf met de vliegbasis. Suggestie, Kan er niet stan-
daard een parkeerverbod ingesteld worden bij vliegbasis evene-
menten?  
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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 notulen 

Jacomine, geeft aan dat er twee defecte lampen “op ‘e Terp”. Roel 
vraagt aan Jacomine dit te melden bij de gemeente incl. het licht-
mastnummer. Tip van Roel: doe dit met de app “Buiten Beter”.  
Jaap Keizer, Het Jufferspaadje heeft aandacht nodig. Wie is er ver-
antwoordelijk voor het onderhoud? Jacomine geeft aan de gemeen-
te aangezien deze grond niet van Dekema State is. 
Kunnen we de rondvraag niet op een andere manier doen? Bijvoor-
beeld dat aanwezige hun vragen kunnen indienen op voorhand? 
Nico geeft aan dat niet alle verkeerszaken en problematiek  be-
sproken kan worden tijdens de rondvraag. Hier is de rondvraag 
niet voor bedoeld. Dorpsbelang zal zich hierover beraden. Het 
vooraf indienen van vragen of agendapunten lijkt Nico een goed 
voorstel. Hein de Haan doet een uitnodiging om een nieuw rondje 
te schouwen in de dorpen. Dorpsbelang zal dit oppakken.  
Roel, er is een vraag gekomen voor het project Bosk of wij ge-
schikte locaties weten voor bomen incl. plantenbak. Er komt hierop 
geen suggestie van de aanwezige, dorpsbelang zal zich hierover 
beraden. 
Roel, 6 december is er een informatiebijeenkomst over eventueel 
voedselbos. Dit op het stuk pachtland tussen Spoardyk en it Para-
dys. De direct omwonende zijn uitgenodigd voor een gesprek met 
de gemeente op 7 december 2022. 
Vraag, gaan we nog af op nieuwe inwoners om kennis te maken? 
Sandra geeft aan dit zo goed mogelijk te doen. 
 
13. Sluiting 
Roel sluit de vergadering om 22:00 uur en bedankt iedereen voor 
zijn aanwezigheid en inbreng en wenst een ieder wel thuis. 
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Verslag beleeftocht kerstavond 

Dag allemaal, 
 
Kerstavond konden we een beleeftocht lopen in het Koarnjumer 
Park, voor de meesten van ons bekend als Koarnjumer Bosk. Wat 
zag het bos er prachtig uit, mooi verlicht met allemaal lichtjes. Bij 
de poort van het bos werden we al welkom geheten en konden we 
ons inschrijven. We mochten artikelen voor de voedselbank daar 
achter laten. We werden uitgedaagd naar Bethlehem te gaan, daar 
was het gebeurd. We gingen op weg, kwamen de wijzen tegen, die 
een nieuwe ster hadden ontdekt en die ster wilden volgen. Eliza-
beth en Maria zagen we, hoe Elizabeth het wonder herkende door-
dat haar ongeboren kind bij het zien van Maria bewoog. Vol vreug-
de omhelzen zij elkaar. Verderop werden prachtige kerstliederen 
gezongen. En de herders lagen bij nachte. Ook zij hadden het won-
der meegemaakt. Vervolgens wezen de engelen ons de weg. We 
kwamen bij de wensboom, waar ieder een eigen wens op een 
kaartje mocht schrijven en in de boom hangen. 
Ook daar prachtige live muziek bij het drinken 
van chocolade melk of glühwein. Als afsluiter 
naar de mooie versierde kerk waar we samen 
konden zingen. En van het wonder door middel 
van het kerstverhaal mochten horen: Jezus is 
geboren.  
 
De diaconie van de PKN Gemeente te Britsum-
Koarnjum-Jelsum wil de organisatie en ieder die 
mee heeft gewerkt aan deze beleeftocht van 
het kerstverhaal heel hartelijk bedanken! Wat 
was het fijn zo onderweg te zijn. 
 
En….. de diaconie wil ook u/jullie bedanken. 
Want wat zijn er veel potten jam, chocolade 
pasta, pindakaas, dozen hagelslag en wat niet 
meer geschonken voor het doel: De Voedsel-
bank.  
 
Op de foto’s een kleine 
impressie van de goe-
deren. Ook in de collec-
tedoos en per bank was 
royaal gegeven.  
 
Allen heel, heel hartelijk 
dank! 
Tine van der Veen 
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Het stinzenfloraseizoen kondigt zich aan       
 
De komende weken zullen de eerste stinzenplanten zich weer to-
nen. Op Martenastate wordt veel energie gestoken in het behoud 
van deze bijzondere flora. Deze verwilderde voorjaarsbloeiers zijn 
hier immers al eeuwen geleden aangeplant en vormen een grote 
bezienswaardigheid voor de talloze bezoekers. De toewijding voor 
het in stand houden van dit groene erfgoed is groot, echter er zul-
len altijd factoren blijven die niet beïnvloedbaar zijn. Denk aan 
weersomstandigheden als kou, vorst en regen. Vandaar dat elk 
jaar de te onderscheiden vijftien verschillende soorten tot verras-
singen kunnen leiden. Het sneeuwklokje en de winterakoniet zullen 
ongetwijfeld de spits afbijten. De volgtijdelijke groei en bloei van 
alle planten nodigen bezoekers uit om met enige regelmaat verrast 
te worden. 

Martenastate 
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Contact: 
Albert  Sinnema 
Skierhústerwei 40 
9057RE Jelsum 
06-12782347 
albertsinnema@saak.frl 

-voeren van een complete boekhouding al vanaf € 65,00 per maand 
-BTW aangiftes 
-subsidieaanvragen: asbest verwijdering, non-profit en cultuursector  
-controllerwerkzaamheden  
-inrichten financiële software  
-fiscale vraagstukken 
Zie voor informatie mijn website: www.saak.frl  

http://www.saak.frl
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Alderearst: folle lok en seine foar it nije jier! De iisklup hie it doel 
om 2023 yn te lieden mei in Nijjiersdûk mar dêrfoar krigen wy spi-
tigernôch gjin tastimming fan de gemeente… Dan mar wat oars be-
tinke. En doe ûntstie it idee fan in Nijjiersslokje by de iisbaan! By it 
Mei-inoar Ien - Kluphûs (by it reade trepke oan De Wier) hat it 
bestjoer âldjiersdei in partytinte opboud. Dizze selde tinte hat al 
ferskate feesten meimakke en is ek al 2 kear ynset as backstage op 
it Doarpsfeest fan Jelsum-Koarnjum. Hy kin wol tsjin in stjitsje dus! 
Mar foar de wissichheid hawwe wy it doek pas op 1 jannewaris de-
roer dien y.f.m. de hurde wyn. 
 
Op 1 jannewaris om 16:00o begûn it slokje! Muzyk, in pear fjoer-
koerkes en fansels in slokje. It biedwurd: “Fersûp de kater”! Nee, 
gekheid. It gong fansels om de geselligens. En gesellich dat wie it! 
It wie in grut súkses en wat ús oanbelanget foar werhelling fetber.  
 
En no mar hoopje op in kâld ferfolch fan dizze winter. Oant letter 
op it wetter! 
 
 
Mei freonlike groetnis, 
It bestjoer  
IIsklup Mei-inoar Ien  

 

Nijjiersslokje by de iisbaan 
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Flapútloper  

Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
Mijn naam is Haakje Stielstra ik ben 67 jaar en al-
leenstaand en woon samen met mijn kater Jossie. 
 
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum 
Ik ben geboren in Ferwert, daarna 13 jaar in Leeu-
warden en nu 35 jaar in Jelsum met heel veel plezier. 
 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Ben nu drie jaar met pensioen, daarvoor ben ik 47 jaar verpleeg-
kundige geweest. 
Heb mijn opleiding gehad in het St. Bonifatius Hospitaal te Leeu-
warden, daar heb ik 25 jaar gewerkt en daarna in het MCL op de 
afdeling grote buikchirurgie oncologie met veel plezier. 
Nu geniet ik heerlijk van mijn pensioen! Sinds kort werk ik mee 
met  het ouderenproject wat ik heel leuk en gezellig vind. Verder 
zit ik in het bestuur van het Nut. 
Heerlijk genieten van mijn vrijheid! 
 
Van welke muziek houd je 
Hou van bijna allerlei muziek, vooral Evergreens en Nederlandstalig 
en lichtklassiek. 
Heb jarenlang in een gemengd koor gezongen waar ik erg van heb 
genoten. 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 
Ik fiets graag( elektrische fiets). Verder doe ik aquavitaal en fit-
ness. 
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Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 
Klusjes zijn soms erg vervelend om te doen, maar ja het moet toch 
gebeuren dus maar even doorzetten. 
  
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit 
Hou zomers van fietsen. Tuin wat netjes houden. Vakantie vieren 
lekker op een Grieks eiland. 
 
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar 
Ben geen vroege vogel! Hou van de seizoenen vooral het voorjaar. 
Verder ben ik wel een avondmens. 
 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen 
Eerst van de schrik bijkomen en dan mijn naasten er van mee laten 
genieten! En eventueel goede doelen steunen. 
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Als je een feestje zou geven 
wat voor een dan ook, wat 
voor feestje zou het dan zijn 
en ter gelegenheid waarvan 
Mijn verjaardag. Fijn om elkaar 
weer te ontmoeten. 
  
Wat is of zijn je hobby’s 
Hou erg van lezen, borduren 
liefst zo fijn mogelijk, films en tv 
kijken en dagjes uit met 
vriendinnen! 
 
Als je er voor kon kiezen om 
voor altijd één bepaalde leef-
tijd te hebben, welke zou dat 
dan zijn 
Iedere leeftijd heeft zijn beko-
ring. 
  
 
Wat is je favoriete gerecht 
Zuurkool stamppot en als ovengerecht. En Jannie, een vriendin van 
mij, maakt een heerlijke Opperdoeze Ronde ovenschotel. 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 
Krant of tijdschrift lezen en Zweedse of kruiswoordpuzzels maken. 
  

 
 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen 
De film Les Uns et les Autres en toch ook wel boeken De vliegeraar 
van Khaled Hosseini en Het achtste leven van Nino Haratischwili. 
  
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 
Verlies van een vriendin op een jonge leeftijd en mijn ouders. 
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Bed and Breakfast Stinzenflora in Koarnjum is geopend! 
 
Mijn naam is Rachel en sinds 1 januari 2023 officieel eigenaar van 
de B&B Stinzenflora in Koarnjum. Bij de meeste mensen is B&B 
Stinzenflora waarschijnlijk nog bekend als B&B Túnmanswente. Ik 
heb ervoor gekozen om de naam te veranderen. Een nieuwe frisse 
start met een naam die goed past bij het landgoed de Martenasta-
te. Van binnen hebben de beide kamers een upgrade gehad qua 
comfort en een frisse uitstraling anno 2023 met nieuw meubilair, 
nieuwe verlichting en stoffering.  
 
De kamers zijn te huur voor toeristen maar ook voor familie, vrien-
den en/of kennissen die op bezoek komen en graag in de buurt 
willen overnachten. Op mijn website is er de mogelijkheid om een 
heerlijk ontbijt bij te boeken. Deze wordt in de ochtend persoonlijk 
door mij bij de kamers gebracht.  
 
Het ontbijt wordt door mijzelf bereid in Stiens, waar ik woonachtig 
ben met mijn vriend Hendrik-Harm en onze 3 kinderen. Voor vra-
gen kun je altijd een berichtje sturen via mijn website.  
 

 
 
De B&B is het gehele jaar geopend, boekingen kunnen plaats vin-
den via mijn website: www.bedandbreakfaststinzenflora.nl 
 

 

B&B Stinzenflora geopend 

http://www.bedandbreakfaststinzenflora.nl
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.     

 

Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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……………………………………………………………………………..

‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum 
…………………………………………………………………………….. 

Seizoen 2022-2023 
…………………………………………………………………………….. 

 
Sneon 28 jannewaris  

Tryater mei Bingo! 
 

Sneon 18 maart 
Paddy’s Day off 

 
 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. 

 aakje Stielstra 
Janna Prosé                            

 

Email: itnutjkb@gmail.com         

 

 

It Nut  

mailto:itnutjkb@gmail.com


 27 

 

 
In het vorige nummer heeft u kunnen 
lezen dat Tryater de voorstelling 
BINGO!, een monoloog over trots en 
schaamte in Koarnjum, in dorpshuis de 
Bining in Koaarnjum komt spelen op 
zaterdag 28 januari.  
 
 
 

 
Vanaf eind januari brengt Tryater de Friestalige versie van BINGO!, 
een solo van Tamara Schoppert over armoede en eenzaamheid. 
Het stuk speelde begin dit seizoen kort in het Nederlands. De door 
Herman van Wijdeven (bekend van onder andere Mestmoeders en 
Niemand is hier eenzaam van PeerGroup) geschreven tekst is door 
Schoppert zelf vertaald. De voorstelling waarin ze bingodame Tine 
speelt gaat op vrijdag 27 januari in première in Dorpshuis De 
Bining in Koarnjum en is tot en met eind maart zo’n twintig keer te 
zien op diverse locaties in de provincie. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar op tryater.frl 
  
 

BINGO! 
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Paddy’s Day off 

Sneon 18 maart 2023 

Trije muzikanten mei in protte ûnderfining yn de muzyk bringe mei 
in protte entûsjasme Ierse en Skotse folkmuzyk.   jigs en reels, 
hertstochtelike rebelsongs en weemoedige ballades, in  ôfwiksel-
jend repertoire mei nûmers fan ûnder oare The Dubliners, The Po-
gues, Dougie MacLean en Flogging Molly. 

Mei in minitour om en de by Saint Patrick’s Day in maart 2018 
pleatste de groep harren yn de spotlights en sûnt dy tiid  spilet  
Paddy’s Day off mei súkses op festivals, yn kroegen en yn it teater. 

De dei nei Sint Patrick’s Day spilet Paddy’s Day off yn Koarnjum. 

Mario Kramer - sang, gitaar 
Tseard Nauta – kontrabas, fioel, sang 
Wander van Duin - banjo, mandoline, sang 

Paddy’s day off 
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Beste volksdansvrouwen, 
 
Zoals jullie weten (tenminste de meesten van jullie) , was het de 
bedoeling dat wij begin dit jaar een soort van project zouden doen 
in samenwerking met “Kunstkade” onder de noemer van “warme 
winterweken.” Op één van de laatste dagen van het oude jaar 
kwam er definitief groen licht. Toen bleek ook, dat er iets meer aan 
vast zat, dan dat ik aanvankelijk had gedacht. Het gaat om zes x 
een middag, die door ons moet worden ingevuld. Wij krijgen daar-
voor €1500,00. Uiteraard is het de bedoeling dat dat geld wel goed 
besteed wordt natuurlijk! 
Ik ben natuurlijk eerst in overleg gegaan met Baukje van de Bining. 
Dat was een heel plezierig gesprek en wij zijn tot het volgende ge-
komen: 
wij beginnen de “Warme Winterweken” op donderdag 19 januari. 
Wij dansen eerst van 15.15 tot ong. 16.00 uur. Vanaf 16.00 uur 
zijn gasten welkom. Men moet zich vooraf opgegeven, dit komt de 
komende week in de “Stienser”. Wij dansen daarna dus voor de be-
zoekers, die eventueel ook mee kunnen dansen. 
Wij hebben daarna rond een uur of vijf een gezamenlijke high-tea. 
Ook jullie moeten zich daar voor opgeven, het is geen verplichting! 
 
Daarna hebben wij dus nog vijf keer op dezelfde manier een dans-
middag. De laatste keer sluiten wij af met een broodmaaltijd, de 
andere vier keer doen wij het wat eenvoudiger met koffie en wat 
lekkers erbij. Voor alle keren geldt wel, dat iedereen zich moet op-
gegeven.    
 
Uiteraard is het gratis voor alle deelnemers. 
 
Wij zitten vijf keer in de “Barzaal” na afloop, alleen op 26 januari 
moeten wij gebruik maken van de “Witte zaal”, omdat de “Barzaal” 
dan bezet is. 
Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is op deze manier. En 
dat het natuurlijk ook een succes gaat worden. Wij kunnen ons wel 
op de kaart zetten! Ik heb met de “Stienser” afgesproken, dat wij 
tussentijds een stukje plaatsen over dit gebeuren. 
 
Donderdag kunnen we er natuurlijk nog even over praten. Maar 
omdat het deze week al in de “Stienser” komt, wilde ik jullie van te 
voren toch maar even op de hoogte brengen… 
 
Tot donderdag, 
hartelijke groet, Aeltsje                                                                                                    

Warme winterweken 
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Teaterkollektief Griene Sjippe spilet: ‘Bytsje Minder, Bytsje 
Mear’ 
 
Griene Sjippe is werom, en hoe! Yn 2022 ha Renee Fokkema, Fol-
kert Sijbrandi en Erwin Hendriks ferskate doarpen del west mei 
harren nije kabaretfoarstelling ‘Bytsje Minder, Bytsje Mear’. 
Skreaun én spile troch dizze mannen, moai net? Ek yn 2023 stean 
se wer op de planken, en dizze kear ek by jo yn it doarp! 
 
Bytsje Minder, Bytsje Mear is in kabaretfoarstelling mei muzyk en 
humoristyske teksten, dêr’t in ûnske minder as in ûnske mear sin-
traal stiet. Of..... Is it krekt oarsom? In fraach dy’t faak steld wurdt 
by it ôfweagen fan in produkt yn in winkel, mar ek tapaslik is foar 
allegear situaasjes yn it deistich libben. De sketsen jouwe in moai 
byld fan aktuele, werkenbere situaasjes, dêr’t it publyk harrensels 
yn ’e spegel werom sjocht.  
 
Binne jo nijsgjirrich wurden en ha jo ek nocht in jûntsje fertier? Dat 
kinne jo no kaarten bestelle fia: www.grienesjippe.nl 
 
Foarstelling: 4 febrewaris, de Bining, Koarnjum 
Sjogge wy jo dêr? 
 
Regy: Hotze Karsten 
Ljocht en lûd: Marius Del Grosso 
 
 

Bytsje Minder, Bytsje Mear 

http://www.grienesjippe.nl
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Tonality Flux: muziek van Harry Partch op speciaal gebouwde in-
strumenten 
 
Concert 5 februari 2023        
Locatie: Sint Vituskerk, Holdingawei 51 Finkum 
Zaal open: 14.45 uur | Aanvang: 15.00 uur | Normaal: €19,50 | 
Tot 20 jaar: €10,00  
Dit concert heeft een korte pauze 
 
Wonderlijke instrumenten voor grensverleggende muziek. Om zijn 
muzikale kleurenpalet te verbreden had de Amerikaanse componist 
Harry Partch in de 20e eeuw niet-bestaande instrumenten nodig. 
Het Amsterdam Partch Project bouwde deze instrumenten opnieuw. 
Op zondagmiddag 5 februari brengt het Scordatura Ensemble ze 
mee naar Finkum voor het concert ‘Tonality Flux’, georganiseerd 
door podium Pakhûs SOLO. 
 
Harry Partch (1901-1974) was een eigenzinnig componist en in-
strumentenbouwer die leefde aan de westkust van Amerika. Aan-
vankelijk was hij altviolist en pianist, maar toen hij begon te com-
poneren voelde hij steeds meer dat de westerse toonladder te be-
perkt was voor het muzikale kleurenpalet waarnaar hij op zoek 
was. Hij werd geïnspireerd door de natuurwetten van harmonie en 
intervallen en las boeken van Hermann von Helmholtz, een natuur-
kundige die schreef over de essentie van geluid. Tevens verdiepte 
hij zich in de Oude Grieken en hun toonladders.  
 
Hierdoor aangemoedigd besloot Partch speciale instrumenten in 43-
toonsstemming te bouwen en daar muziek voor te schrijven. Door 
het creëren van kleinere toonsafstanden ontstaat het fenomeen mi-
crotonaliteit. De term ‘tonality flux’ gebruikte Partch voor het mo-
duleren in deze zeer kleine stapjes. Uitvoeringen van Partch’ mu-
ziek zijn zeldzaam, aangezien het juiste instrumentarium hiervoor 
een noodzaak is. Sinds 2002 heeft het Amsterdam Partch Project, 
o.a. bestaande uit de leden van het Scordatura Ensemble, zich in-
tensief gewijd aan de reconstructie van deze muziek middels de 
bouw van de benodigde instrumenten.  
 
Op een gewone zondagmiddag klinken in de Vituskerk van Finkum 
zo de aangepaste altviool, diverse omgebouwde gitaren, de ge-
trainde menselijke stem en de chromelodeon; een aangepast trap-
orgel. Hieruit klinken tijdens het programma Tonality Flux koraal-
achtige akkoorden met een unieke microtonale kleurenrijkdom. 
 

Pakhûs SOLO 
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Het Scordatura Ensemble bestaat uit altvioliste Elisabeth Smalt 
(tevens artistiek leider), performer Chris Rainier (tevens resear-
cher) en toetsenist Reinier van Houdt. Het ensemble voert avon-
tuurlijke muziek uit van hedendaagse componisten en is gespeciali-
seerd in ongebruikelijke stemmingen en microtonaliteit. Tijdens dit 
concert klinken werken uit de periode 1930-1950: wonderbaarlijk 
intieme muziek in rijke klankkleuren, meeslepend en verhalend. 
 
Het drankje in de pauze is bij het concertkaartje inbegrepen. Meer 
informatie en reserveren: www.pakhussolo.nl. 
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Unieke klanken op de contrabas in Voyage that Never Ends 
 
Concert 17 februari 2023        
Locatie: Podium Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9 Stiens 
Zaal open: 19.45 uur | Aanvang: 20.15 uur | Kaarten: 
www.pakhussolo.nl 
 
Het woord ‘solo’ zit al in de naam van muziekpodium Pakhûs 
SOLO. Het tot intieme concertzaal omgebouwde pakhuis aan 
de Stienser Smelbrêge organiseert met vaste regelmaat con-
certen waarin een instrumentalist een verrassend solopro-
gramma presenteert. Op vrijdagavond 17 februari is het de 
beurt aan contrabassist Dario Calderone tijdens het pro-
gramma Voyage that Never Ends. Dat Calderone zijn luis-
teraars deze avond meeneemt op een eeuwigdurende reis is 
om diverse redenen uniek. Niet in de laatste plaats omdat 
Calderone de enige bassist is die het werk kan uitvoeren. 
 
Het werk Voyage that Never Ends werd in 1998 geschreven door 
componist Stefano Scodanibbio (1956-2012). Scodanibbio, tijdge-
noot van componisten als Giacinto Scelsi en de bekende Ameri-
kaanse componist Terry Riley, was zelf een meesterbassist en ver-
antwoordelijk voor een nieuwe solistische benadering van het in-
strument. In zijn stukken integreerde hij een breed spectrum aan 
‘extended techniques’: alternatieve speelwijzen die ontleend zijn 
aan andere instrumenten.  
 
Voyage that Never Ends wordt algemeen beschouwd als het meest 
interessante stuk ooit voor contrabas geschreven. Doordat dit stuk 
nooit is gepubliceerd, kon het ook nooit door andere bassisten wor-
den uitgevoerd. Totdat Scodanibbio het eigenhandig doorgaf aan 
Dario Calderone. Calderone leerde het stuk van Scodanibbio enkele 
jaren voor diens dood.  
 
Het werk, dat wordt gerekend tot het minimalistische genre, duurt 
45 minuten en bestaat uit vier gedeelten. De reis begonnen - on-
derbroken - voortgezet - en hervat. Scodanibbio laat de snaren van 
de contrabas verder omlaag stemmen, waardoor er andere boven-
tonen ontstaan die op elkaar inwerken. Hierdoor ontstaat een 
krachtige suggestie van klankvelden. Terry Riley omschreef deze 
klankenrijkdom als ‘een compleet orkest’.  
 
Daarnaast speelt Calderone, geheel in de voetsporen van zijn 
meester Scodanibbio, zijn eigen werk Caleidoscopio. Calderone is 
gefascineerd door de kunst van het moduleren.  

Pakhûs SOLO 

http://www.pakhussolo.nl
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Door te focussen op gemeenschappelijke noten worden overgan-
gen doorgaans vanzelfsprekend, naadloos en subtiel. In Caleido-
scopio past Calderone dit gegeven toe op andere parameters dan 
de harmonie. Zo worden klankkleur en ritme even belangrijk. De 
focus ligt niet meer op de aankomst na de overgang, maar op de 
reis zelf. Zo vormen beide composities het programma tot één ge-
heel.  
 
Dario Calderone werd geboren in Rome en woont en werkt sinds 
2008 in Amsterdam. Hij wordt internationaal geprezen als uitmun-
tend en vooruitstrevend performer. Hij speelde ruim 10 jaar bij 
het Nieuw Ensemble en is momenteel vaste bassist bij het Nieuw 
Amsterdams Peil (NAP), Trio Feedback en ensemble MAZE. Cal-
derone is een belangrijke speler in de ontwikkeling van nieuw so-
lorepertoire voor de contrabas. 
Het programma duurt 60 minuten en heeft geen pauze. Er is kof-
fie/thee vooraf en een drankje na afloop. Kijk voor meer informa-
tie en kaarten op: www.pakhussolo.nl.  
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“Bob de Boer Photography” 
 
Bob beoefent naast de muziek al jarenlang een andere passie: de 
fotografie.  
Zijn onderwerpen zijn uiteenlopend: kunst, portretten, natuur, pop 
en urban-photography.  
 
De werken zijn te zien op uitvergrotingen op o.a. geborsteld alumi-
nium, wat een bijzondere indruk en weergave geeft vanwege het 
licht dat op deze foto’s valt en … terugspiegelt op het oog.  
Hij gebruikt nooit kunstlicht, 
maar tovert met het bestaan-
de. Ook dat geeft een opmer-
kelijk resultaat, zeker bij de 
portretten.  
Ook wordt op deze expo foto-
werk getoond op dibond, plexi-
glas, hout, kunstof en canvas. 
Verder is een selectie van zijn 
werk te zien tijdens deze expo 
d.m.v. videopresentaties. 
 
Bob heeft een media-
achtergrond: hij is jarenlang werkzaam geweest als o.a. geluids-
man, video-editor en muziekspecialist bij verschillende Nederlandse 
landelijke en regionale omroepen. 
In Koarnjum runt hij al jarenlang succesvol huiskamertheater De 
Wier onder de noemer ‘Concerts and More @ De Wier’. 
 
Deze expositie in theaterkerk Mammemahuis in Jellum zal worden 
geopend op zaterdag 11 februari a.s. door wethouder van de ge-
meente Leeuwarden de heer Kuiken. 
Meestergitarist Eddie Mulder verzorgt tevens een bijzonder mini-
concert. 
De aanvang is om 14.00 uur, de kerkdeur is open om 13.30 uur. 
Van harte welkom! 
 
Fotoexpositie ‘Bob de Boer Photography’ 
11 t/m 19 februari 2023 
Opening 11 februari a.s. om 14.00 uur 
Theaterkerk Mammemahuis  
Hegedyk 15 
9026 BA Jellum 
Meer info: www.mammemahuis.nl of via Bob de Boer: tel. 06-
54763154 

Fotoexpositie Bob de Boer 

http://www.mammemahuis.nl
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Moeite om de energierekening te betalen? Kijk of je recht 
hebt op een vergoeding. 
Gas en stroom zijn duurder geworden. Veel mensen moeten nu 
meer betalen en komen in de problemen. De gemeente heeft een 
regeling gemaakt om te helpen.  
 
Er is een regeling voor drie groepen. 
Voor mensen met een inkomen lager dan 125% van de bij-
standsnorm 
Voor deze mensen was er al een regeling. In 2022 hebben zij € 
1.300 ontvangen. Ook krijgen zij in 2022 alvast een bedrag voor 
2023. Dit is € 500. De gemeente besluit later of er nog extra geld 
komt in 2023. Behoor je tot deze groep? Je hoeft de vergoeding 
van € 500 niet aan te vragen. Je ontvangt het geld automatisch.  
 
Voor mensen met een inkomen dat ligt tussen de 125% en 
150% van de bijstandsnorm 
Deze vergoeding is nieuw. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van je 
inkomen. De vergoeding kan € 300,-, € 500,- of € 800,- zijn. Je 
moet deze vergoeding voor 1 maart 2023 aanvragen bij de ge-
meente Leeuwarden. Je vraagt de vergoeding aan door een formu-
lier in te vullen. Dit formulier vind je op www.leeuwarden.nl/
energietoeslag.  
 
Voor studenten met een inkomen lager dan 150% van de 
bijstandsnorm 
Deze vergoeding is nieuw. Je vraagt de vergoeding aan per studen-
tenhuishouden. Dit moet voor 1 maart 2023. De vergoeding ligt 
tussen de € 300 en € 1.300. Je moet laten zien dat je energiekos-
ten hebt. Dit kun je doen door een energiecontract te laten 
zien.  Of door te laten zien dat je een bedrag betaalt voor gas en 
elektra aan de verhuurder. Meer informatie vind je op 
www.leeuwarden.nl/energietoeslag. 
 
Hulp nodig? 
De energievergoeding vraag je aan via de website van de gemeen-
te Leeuwarden. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de vergoe-
ding? Ga dan naar een buurt- of dorps-
kamer. Je vindt daar het Buurtservice-
punt, zij helpen je bij het invullen van 
het formulier. De openingstijden vind je 
op www.leeuwarden.nl/
buurtendorpskamers. 

Gemeentelijke vergoeding energie 

http://www.leeuwarden.nl/energietoeslag
http://www.leeuwarden.nl/energietoeslag
http://www.leeuwarden.nl/energietoeslag
http://www.leeuwarden.nl/buurtendorpskamers
http://www.leeuwarden.nl/buurtendorpskamers
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Hallo Allemaal, 
 
Tijdens dit schrijven zijn 
we de eerste week van 
het nieuwe jaar alweer 
gepasseerd! 
 
Wij willen iedereen heel 
hartelijk bedanken voor 
het kopen van de kerst-
stukjes die we bij                      
Hessels Kerstbomen 
Verkoop mochten neer-
zetten.  
 
Hessel bedankt hiervoor! 
 
 
 
 
Na aftrek van alle onkosten hebben we een prachtig bedrag van 
€425,00 over gehouden en dit gestort naar het goede doel:                        
Stichting Jarige Job. 
 
Wij willen diegenen, die ons groen en ander kerstmateriaal hebben 
gebracht, hartelijk bedanken! We hebben bijna alles kunnen ge-
bruiken! 
 
Van velen hoorden we dat jullie het jammer vinden dat we ermee 
gaan stoppen. Daarom hebben we besloten om dit nog even “open” 
te houden en misschien volgend jaar toch nog door te gaan en dan 
bijvoorbeeld op bestelling of zoiets.  
 
Dit maken we dan natuurlijk weer kenbaar in De Troffel, De 
Twasnaar en De Flapút. 
 
Hartelijke groeten van de “kerst-knutsel-dames” 
 
Syta Martha van der Honing en Marleen Kamminga 

Bedankt 
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Do 19 januari  start warme winterweken, volksdansen,  
    dorpshuis De Bining 
 
Ma 23 t/m    avondvliegen vliegbasis Leeuwarden 
Do 26 januari  
 
Za 28 januari  voorstelling BINGO! Tryater, dorphuis De  
    Bining, 20:00 uur 
 
Za 4 februari   voorstelling Bytsje Minder, Bytsje Mear,  
    dorpshuis De Bining, 20:15 uur 
 
Zo 5 februari  Tonality Flux, organisatie Pakhûs SOLO, Sint 
    Vituskerk Finkum, 15:00 uur 
 
Vr 17 februari   Voyage that never ends, Podium Pakhûs  
    SOLO, Smelbrêge 9 Stiens, 20:15 uur 
 
Za 18 maart   muziekvoorstelling Paddy’s Day off,   
    dorps huis De Bining, 20:00 uur 

Ook in het jaar 2023 zijn weer talrijke excursies gepland die be-
langstellenden de gelegenheid geven om onder deskundige leiding 
aan een rondleiding deel te nemen. Het accent zal liggen op het 
stinzenfloraseizoen. Het volledige jaaroverzicht treft u aan op onze 
website www.martenastate.nl onder activiteiten.  

• De aftrap vindt plaats op zaterdag 4 februari, van 10.00 uur 
  tot 11.30 uur: “Op zoek naar sneeuwklokjes”. 

• Ook op zaterdag 4 februari, van 13.30 uur tot 15.30 uur,  
 kunnen deelnemers het succesvol fotograferen van sneeuw-
 klokjes onder de knie krijgen.   
 

Kalinder 

Excursies Martenastate 

https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=c665ad63bb&e=539900411f
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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 
 

Wel en Wee 



42  

 

 

Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 

Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane Stiens 
 

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

Apotheek Stiens: ma t/m vrij 8.00-17.30 uur 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, 
Nije Skalm, Ljipstrjitte 1, 9051 AR Stiens. 
Dorpenteam Noord van Amaryllis is bereikbaar via 058 303 0401 of 
info@dorpenteamnoord.nl. Voor meer informatie over wat ze voor 
u kunnen betekenen kunt u kijken op  
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/.  
 

Zorgaanbieders 
Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net):  06-5177 9732 
St. Palet (www.paletgroep.nl):    088-512 7000 
Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of     058-257 6306           
Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200 
 

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

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

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

Wichtige tillefoannûmers 

mailto:info@dorpenteamnoord.nl
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/
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Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 
Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058. 
 
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur.  
Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.leeuwarden.nl. 
 

Vliegbasis Leeuwarden            058-234 6700 
Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder   0800-022 6033 
of invullen van het online klachtenformulier. 
Vliegbewegingen: www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen  
of NOS teletekst pagina 766. 
Geluidsmeetnet: lwr.flighttracking.casper.aero. 
 

Zwembad It Gryn 
Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):    058-257 2400 
 

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) 
Seerob 23, Stiens  
(online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’)          0900-210 0215 
Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past  
kunt u naar de milieustraat brengen op 
maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op 
zaterdag: 9-13 uur. Milieupas mee nemen. Reserveren is nodig. 
 

Ophalen grof vuil  
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  

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

 
Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 27 januari 
en 10 februari 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 3 februari 
en 17 februari 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 14 februari 
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Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
434  Febrewaris  09-01-23    20-01-23  Sellemoanne  
435  Maart   06-02-23     19-02-23  Foarjiersmoanne  
436  April    13-03-23    24-03-23  Gersmoanne  
437 Maaie   10-04-23     21-04-23  Blommemoanne  
438  Juny    15-05-23     26-05-23 Simmermoanne  
439   July/Aug.  12-06-23    23-06-23 Hea/Rispmoanne  
440  Septimber  14-08-23    25-08-23 Hjerstmoanne 
441 Oktober  11-09-23    22-09-23 Wynmoanne  
442 Novimber   09-10-23    20-10-23  Slachtmoanne 
443 Desimber  06-11-23     17-11-23 Wintermoanne 
444 Jannewaris  04-12-23    15-12-23  Foarmoanne 

 
 
 
 

 
 

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! 

Ferskiningsdata 2023 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/


 45 

 

 

Tsjerketsjinsten 

  
Hieronder de kerkdiensten voor de maand Februari 2023 
(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 

      
22 jan 
09.30u 

Ds. A. Bouman De Hoekstien Britsum 
Heilig Avondmaal 

29 jan 
09.30u 

 

19.00u 

Bram Gerritsma 
 
 
Liturgiegroep 

Nicolaastsjerke Koarnjum 
 
 
Nicolaastsjerke Koarnjum 
Vesper 
 

05 febr 
09.30u 

Mw. Aeltsje de Groot Genovevatsjerke Jelsum 

12 febr 
09.30u 

Werkgroep Eredienst 
 

De Hoekstien Britsum 
Doorstartdienst 
Koffiedrinken/ Sneinskuier 

19 febr 
09.30u 

Ds. Joh. Bakker Nicolaastsjerke Koarnjum 
Doopdienst 

22 febr 
19.30u 

Liturgiegroep Genovevatsjerke Jelsum 
Aswoensdagviering 
 

   

   

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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43e jiergong nr.434                                  oplage 500 eksimplaren  
                                                                      
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 0640996841 
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum  tel.: 0628787176 
 
Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâlder:                           

Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl             tel.: 2572600      

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

—————//————— 
  
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 19-2-2023 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 6-02-2023 
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: 
 

  
 

doarpskranteflaput@hotmail.com 

Redaksje 
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Doarpshûs De Bining 

 

De Bining, it brûzjende sintrum 
fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben 

yn en rûn Koarnjum 
 

In pân op in treflike lokaasje 
mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken 

 

Yn De Bining binne jo te plak foar 
in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing,  

presentaasje of kursus 
 

By ynteresse kinne jo skilje mei 
Baukje vd Burg 058-257 4282 of 
maile nei baukje62@hotmail.com  

______________________________________ 

 
Dorpshuis De Bining kan niet zonder vrijwilligers! 

Heeft u interesse, schroom niet en kom onze  
vrijwilligerspoule versterken.  

 

Neem contact met ons op  
dorpshuisdebining@gmail.com 

 

www.debining.nl 


