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        WOUDSTRA 
 

       BORGERS - IRENES     

              BILDTSTAR 
 

 Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670 

    Zeg het met BLOM… 
                 

                   voor al uw 

      gelegenheidsbloemwerk 
 

 Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691, bloembinderijblom.nl 
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Het is zondagmiddag….. 
 

Als je de weersvoorspellingen moest geloven zou het vanmiddag 

erg bewolkt zijn. 

Maar ik zit hier heerlijk te genieten in het zonnetje op deze  

prachtige middag in het najaar. 

En wanneer ik zo om mij heen kijk, komen in de tuin voorzichtig de 

vrolijke herfstkleuren al tevoorschijn. De geur is kruidig. 
 

In het Koarnjumer Bosk zijn veel wandelaars en bij Túnmanswente 

is het een gezellige drukte.  

Zo’n dag, daar wordt je toch vrolijk van! 
 

Je kunt daarom bijna niet geloven dat de berichten voor de komen-

de tijd zijn: Paraplu in de aanslag: de herfst is in aantocht. 

Toch kan dat ook weer een mooie en gezellige tijd zijn. 

Het brengt mensen weer samen. 

Van de vele activiteiten die staan aangegeven in deze Flapút, zitten 

er vast een aantal voor u bij. Misschien zal er dan een keuze ge-

daan moeten worden. 
 

Veel lees-en kijkplezier, de Redaksje 

Fan de Redaksje 

foto Douwe Homsma 
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Doarpsbelang 

Heeft u vragen of ideeën? 

U kunt ons altijd mailen! 

 

 

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelang 

Jelsum Koarnjum: 

Auke Rijpstra                    voorzitter 

Janna Prosé                      secretaris 

Germ de Jong                   penningmeester 

Sandra van der Meer          algemeen lid 

Jaap Keizer                        algemeen lid 

  
Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum: 

dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl 

Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl 

Wist u dat ... 

 

We rustpunten krijgen in en nabij onze dorpen… 

 

Deze zullen zijn bij de locatie voormalig treinstation Jelsum… 

 

En in het Leeuwarderbos bij de Vierhuisterdijk… 

 

28 september de Doe -& ontmoetdag is… 

 

Start van de beweegmaand… 

 

De nieuwe burgemeester Buma onze dorpen dan ook bezoekt… 

 

Dit jaar maandag 25 november de jaarvergadering is… 

 

Eind oktober de agenda op de website jelsum-koarnjum staat… 

  

U wordt uitgenodigd mee te denken over onze dorpenvisie… 

 

We daar in de jaarvergadering meer over vertellen… 
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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 
 

Sandra van der Meer: 06-52125444: Aldlânsdyk t/m 12/

Skierhústerwei t/m groentehal/Op 'e Terp/Dekemawei 1 t/m 7/

Hoatse de Jongstrjitte 
 

Jaap Keizer 058-2571319: Aldlânsdyk vanaf nr 7 (Heslinga) t/m 

Dokkumer Trekwei 
 

Marten Reen: 058-2574580 Finsterbuorren/Langhústerdyk/

Haskedyk/Dekemawei 2 t/m Teun Kuipers 
 

Anneke Kuipers-Brouwer 058-2661399 Tsjessingawei (nr 6) 

 

Koarnjum 

Auke Rijpstra 06-83795568: Martenawei/Bokkesteeg/Tsjerkepaed 
 

Baukje van den Burg 058-2574282: de Wier/Swarte Singel 

(Martenastate)/Aldlânsdyk 
 

Germ de Jong: 058 2572968: David van Goirlestrjitte(16)/

Helmblomstrjitte/Wylde Tulpstrjitte 
 

Geert Beeksma (12) 058- 2574668: Holwortelstrjitte 
 

Grieteloek Kingma 058-2574330: Longkrûdstrjitte(6)/ 

Giele Anemoanstrjitte 
 

Wietske Ketellapper 058-2571278: Skeltedyk/Nijlânsdyk/Bredyk 
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It wol en wee 

 
 Welkom lieve 

LENNART, geboren 9 juli 2019 

         Trotse heit en mem 

Harm Jan Dijkstra en Harmke Kingma 

   Grote zus 

   Leah 

 Skeltedyk 4, 9056 PD Koarnjum 

 HJ 06-83283116,  H 06-31676222 

 

Nei in lang en soarchsum libben is ferstoarn ús leave mem,  

beppe en oerbeppe 

 

Grietje Jousma-de Jong 

 
 Ljouwert, 26 maaie 1928               † Stiens, 29 augustus 2019 

 

sûnt 15 oktober 1994 widdo fan Tjitse Jousma 

 

Sjoerdtje en Tamme yn leafdefolle neitins, Wopke en Wies, Yme, 

Wiebren en Gerda, beppesizzers en oerbeppesizzers 
 

Skriuwadres: Fivel 1, 9204 CE Drachten 

 

De leechte bliuwt, mar al dy minsken by it ôfskied,  

al dy kaartsjes en besykjes nei it fertsjerren fan  

 

                              Keimpe Keestra 
 

hawwe ús goed dien. 

 

Tige tank foar safolle meilibjen, 

                                                      Wipkje Keestra 

                                                      Bern en bernsbern 

Koarnjum, septimber 2019  
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hâldt Haije Stienstra yn syn nije greide in eker frij foar  

wat ierdbeiplanten….. 
 

kin it te hurd riden yn it doarp op de Aldlânsdyk wolris in lilk read 

gesicht opleverje…. 
 

fynt Johan Sijtsma dat der yn de gemeentlike berm wol wat mear 

gers (waakse?) kin….. 
 

dat allinne syn tún der moaier fan wurdt….. 
 

 

 

er wekelijks op woensdagochtend in Túnmanswente een koffieses-

sie plaatsvindt onder de noemer "Mancave" ... 
 

er n.a.v. het schrijven in de vorige Flapút door een attente dorps-

bewoner een prullenbak werd aangeboden voor naast de bank op 

de terp bij de Nicolaaskerk ... 

Verhuisbericht 

Dag lieve inwoners van Koarnjum en Jelsum, 
 

Na 13 jaar met mooie jaren en verdrietige jaren hebben wij  

besloten om met het hele gezin en alle dieren te verhuizen naar 

een heel mooi plekje in Alde Leie, naar een paradijsje met veel 

ruimte voor onze dieren. 

Wij willen iedereen bedanken voor al die jaren die wij hier ge-

woond hebben. 
 

Nog veel woonplezier in Koarnjum en Jelsum. 
 

Karlo, Dineke, Ilse en Sita Zondervan 

Pollepaed 1, 9071 XW Alde Leie 
 

Tevens willen we graag alle verenigingen bedanken en ons  

lidmaatschap opzeggen. 

Wist u dat... 

Nei't men seit... 
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Túnmanswente 10 jaar! 

 

Ja, al weer tien jaar is Stichting Túnmanswente actief in Koarnjum. 

De tiid hâldt gjin skoft! 

 

Een klein stukje geschiedenis: de oude tuinmanswoning van Mar-

tenastate kwam meer dan 10 jaar geleden vrij. Pieter en Yvon 

woonden toen net een paar jaar op de state. Pieter kwam met het 

idee de tuinmanswoning een andere bestemming te geven. Na vele 

gesprekken met buurtbewoners, Dorpsbelang en De Bining is er 

een projectplan geschreven en zijn subsidies aangevraagd. Met on-

dersteuning en een lening was het mogelijk de tuinmanswoning 

geheel te verbouwen.  

Een overeenkomst met Stichting Martenastate werd gesloten en 

tien jaar geleden konden de deuren los! 

 

En wat is er veel gebeurd in de afgelopen jaren. Een kleine ( niet 

complete) opsomming: het ouderenproject, veel familiefeestjes, 

een drukke theetuin, heel veel gasten in de B&B, verkooppunt van 

streekproducten en ook de Granola mixen van Janna Prosé, verga-

deringen, cursussen, startpunt voor excursies in het park, Midzo-

merAvond Vertellingen, te veel om op te noemen.  

 

Túnmanswente is niet meer weg te denken uit Koarnjum, we wer-

ken goed samen met De Bining ( bijvoorbeeld in het ouderenpro-

ject), verwijzen voor activiteiten naar elkaar en Túnmanswente is 

soms ook betrokken bij andere activiteiten in Jelsum en Koarnjum. 

Denk bijvoorbeeld aan het boekwerkje met foto’s van alle vrijwil-

ligers in de dorpen ( heeft u dat boekje nog niet?, gratis af te halen 

in Túnmanswente) of aan het Grien Festival in 2018 van de Stich-

ting Martenastate.  

 

We kunnen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom 

organiseren we op 16 oktober een 4-gangen menu voor €15 pp 

( inclusief 2 drankjes). U bent van harte welkom, maar wel even 

opgeven via informatie@tunmanswente.nl. We hebben op deze 

avond tevens een draaiend rad met leuke prijzen. Denk er om: vol 

is vol. Er wordt gekookt door studenten van de Horeca Opleiding 

van het Friesland College. Want ook zij helpen ons geweldig met 

koken voor ouderen, aankleding bij diverse evenementen, etc.  

mailto:informatie@tunmanswente.nl
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Half oktober is tevens het moment dat de theetuin weer gesloten is 

in het weekend. Alle andere activiteiten gaan gewoon door.  

U bent van harte welkom! 

foto's Douwe Homsma 
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 Túnmanswente 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een  

  

ENTHOUSIASTE  GEMOTIVEERDE OPROEPKRACHT  

  

Ben jij sociaal, enthousiast, leergierig en vind je werken in  

de Horeca een uitdaging? Dan is werken bij Túnmanswente  

misschien iets voor jou…  

  

Wat verwachten wij van jou?  

  

Je bent minimaal 15 á 16 jaar  

Je bent flexibel inzetbaar met name in de weekenden  

Je bent representatief, enthousiast en je weet van aanpakken  

Je woont in de nabije omgeving van Koarnjum  

  

Wij bieden jou afwisselende werkzaamheden.  

Heb je belangstelling voor deze baan?  

Neem dan contact op met Beitske Homsma (06-12743436) 

of stuur een email naar: beitske@tunmanswente.nl 

Openingstijden winterperiode 

Maandag  :8.30-16.00 uur 

Dinsdag  :8.30-16.00 uur 

Woensdag  :8.30-16.00 uur 

Donderdag  :8.30-13.00 uur 

Vrijdag  :8.30-13.00 uur 

                                  Een speurtocht door het Koarnjumer Bosk. 

Hierop staan opdrachten en vragen 

voor kinderen en volwassenen. 

Als opdracht vanwege het 10-jarig 

jubileum gemaakt door een student 

van het Friesland College. 

Loop eens bij ons binnen en vraag 

naar de mogelijkheden. 

Openingstijden Túnmanswente 
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Stichting Present 

 

De diaconie van de PKN gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

heeft in september een informatief gesprek gehad met  

dhr. Pieter Kooistra, voorzitter van Stichting Present Leeuwarden. 

Na telefonisch overleg met Germ de Jong van Doarpsbelang 

Koarnjum en Jelsum willen we u graag iets vertellen over Stichting 

Present. 

 

Stichting Present bestaat al sinds 2009 en is een unieke organisatie 

die particulieren die hulp willen bieden in contact brengt met  

mensen die hulp nodig hebben. Mensen die dit zelf niet kunnen be-

talen en geen netwerk hebben. Het betreft klussen die hooguit een 

dagdeel tot een dag duren. Denk daarbij aan werkzaamheden in de 

tuin, huis opruimen, een klus in huis zoals bv een kamer opknap-

pen, kortom, een kortdurend eenmalig project.  

 

De zorgvragers komen meestal in contact met Stichting Present via 

de dorpenteams/wijkteams, de thuiszorg of de huisarts.  

De zorgvrager wordt gescreend door de Stichting Present, waarna 

deze op zoek gaat naar helpers uit het betreffende dorp waar de 

zorgvrager woont.  

 

De diaconie vindt Stichting Present een goede organisatie waar zij 

graag mee wil samenwerken. Ook vindt de diaconie het belangrijk 

dat Doarpsbelang Koarnjum en Jelsum en diaconie hierin samen-

werken, zodat de hulpvraag dorpenbreed kan worden gedragen en 

uitgevoerd.  

Daarom bevelen we van harte Stichting Present bij u aan en  

vragen u: geef u op als vrijwilliger! U kunt zich hiervoor aanmelden 

bij Doarpsbelang of bij de diaconie. Wij geven uw naam door aan 

Stichting Present. Het aantal klussen per jaar is gemiddeld  

twee tot vier.   

 

Omtinken, Mienskip! Hulp voor en door de buurt. Geeft u zich op? 

 

Opgave kan bij Doarpsbelang en  

Tine vd Veen, tel 058-257 2393 (diaconie van de PKN gemeente te 

Britsum-Koarnjum-Jelsum) 
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Huiskamertheater De Wier 
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Programma 2019 De Wier 

 

Zondagmiddag 29 september: vocaal ensemble KoarBizzNizz @ 

Nicolaaskerk, 15.00 uur 

 

Vrijdagavond 11 oktober:Beano - Americana 

 

Zondagmiddag 13 oktober: “Helden Fan Hjir”: Piet Kok & Roelof 

Reineman met “American Blues- and Folksongs” (premiére) 

 

Vrijdagavond 18 oktober – Ella and her man, winnaar Friese 

Anjer 2018 (Myn Skip) 

 

Zondagmiddag 27 oktober – Andries  Kobus en Jan van Erp, 

met nieuw luister-liedjes-programma en o.a. teksten van 

Baukje Wietsma  

 

Vrijdagavond 1 november: singer songwriter Zippora Tieman 

 

Zaterdagavond 9 november: (reünie)concert door Yetris: Roel 

Slofstra, Geppie Haarsma, Alco Hoogcarspel & Hans Kerkho-

ven 

 

Zondagmiddag 17 november: “Vijf Minuten voor Aanvang” met 

Inez Timmer       @ Nicolaaskerk 

 

Dinsdagmiddag 10 december: besloten voorstelling 

‘Ouderenproject jelsum - Koarnjum 

 

Zondagmiddag 15 december: klassiek kerstconcert met het  

Risata Kwartet @ Nicolaaskerk Koarnjum 

 

Zondagmiddag 22 december- Melvin van Eldik: “Indische Lente” 

Van harte welkom! 

” Huiskamertheater De Wier” 

De Wier 5 

9056 PM Koarnjum 

tel. 06-54763154 

of via bobdeboer@pinupsanddowns.com 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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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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Huiskamertheater De Wier 

Op vrijdagavond 11 oktober 2019 zal de groep Beano een swin-

gend concert gaan verzorgen.Tijdens deze vrolijke en muzikale 

avond zal de band een selectie maken uit hun zeer uitgebreide  

repertoire, dat  veelal valt onder de noemer 'Americana'. 

 

Daarbij wordt een keuze gemaakt uit covers van o.a. Neil 

Young,  John Wright, Bruce Springsteen en Creedence Clearwater 

Revival, maar ook zullen er verschillende nieuwe nummers ge-

speeld worden, die zanger/componist Lody Franzen  heeft uitge-

bracht op zijn ‘solo’ CD. 

 

Beano speelt deze avond in de volgende bezetting: Jan Zeldenrust 

(gitaar en zang), Lody Franzen (gitaar en zang), Menno Bonnema 

(basgitaar), Jacob Sytsma op accordeon en Thys Wadman 

(slagwerk en cello). 

 

Aanvang 20.30 uur / deur open 20.00 uur 

Entree €15,- p.p. 

Toegang alleen na aanmelding  via tel. 06-54763154 of via 
bobdeboer@pinupsanddowns.com 
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www.vellingaoptiek.nl 
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Uit Nieuwsbrief St. Martenastate 

 

Lezingen over de Martena’s 

 

Het in november 2018 door uitgeverij Wijdemeer uitgebrachte 

boek Martenastate, proeftuin van het Paradijs?, blijft in de 

belangstelling staan. Dit boek vol verhalen, is een voorbeeld van 

de rijkdom van de geschiedenis van Fryslân. Rijk geïllustreerd met 

prachtige kleurenfoto’s. In dit kader maken wij u ook graag attent 

op twee lezingen.  

 Op zaterdag 12 oktober a.s. verzorgen Marjan Brouwer, con-

servator van Museum Martena in Franeker en Henk Popma, histori-

cus, een lezing in Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden, aanvang 

13.30 uur. In deze lezing wordt de vraag beantwoord op welke wij-

ze een relatief onbekend geslacht Martena een machtspositie heeft 

verkregen. Beide inleiders hebben ook bijdragen geleverd aan 

voornoemd boek. 

 Op maandag 7 oktober a.s. is 

er vanaf 19.30 uur in MFC De 

Skalm in Stiens, Pyter Jurjensstrjit-

te 17, een lezing door Henk Popma 

en Tjitte Kamminga, beide heren 

zijn samenstellers en mede-auteurs 

van het boek over Martenastate. In 

deze lezing wordt ingezoomd op 

Martenastate en Koarnjum in de 

19e eeuw. 

 

Beide lezingen worden van harte aanbevolen 
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Na een prachtige dag waarop veel vrijwilligers en leden van de 

vereniging hard gewerkt hebben om Dekema State gereed te 

maken voor een openluchtconcert brak de avond van de 31ste au-

gustus aan. Na zevenen kwamen de bijna 100 bezoekers binnen 

druppelen en konden ze nog even van een kopje koffie genieten. 

Het concert werd gegeven op het gazon voor het huis van Wim en 

Jacomine Hoogendam waar, met op de achtergrond de state, een 

soort pergola stond waaronder Annebet Brongers en Petra Roza, 

samen het duo Angelpact, hun optreden verzorgden. 

 

Annebet die het zingen voor haar rekening nam vertelde tussen de 

liedjes door over de tijd op Dekema State toen Jan van Wa-

geningen, haar grootmoeder Greta Pronk en haar moeder Els Pronk 

daar woonden. Verhalen die ook gebruikt zijn voor de expositie Het 

was er altijd gezellig en waar dankzij onder andere Annebet en 

haar familie veel foto’s te zien zijn uit die tijd, tussen 1950 en 

1970.  

Tussen de liedjes die al prachtig klonken, werd er solo gespeeld 

door Petra op haar harp, die de sfeer helemaal versterkte. 

Prachtige harptonen die het gevoel van een prachtige zomeravond 

op Dekema State benadrukten. 

Simmerjûn-concert valt in het water  



 23 

 

Nog één nummer verwijderd van de pauze, vielen plots een paar 

druppen en even later steeds meer. Het concert werd afgebroken 

en de pauze begon. Dat was nog een heel geren naar het  

entreegebouwtje want er brak een flinke bui los, gepaard met on-

weer. Eerst er vanuit gaande dat het tijdelijk was bleek al gauw 

dat het langdurig zou worden. Sommige bezoekers genoten nog 

even van een hapje en een drankje. 

Maar zodra het een beetje droger werd zijn de meeste bezoekers 

naar huis gegaan. Zo kwam er een einde aan een avond die zo 

mooi begon. Maar, zoals we die  avond al aankondigden, komt er 

een vervolg en wel op zaterdag 26 oktober 2019, dit keer in de 

kerk, aanvang 19.30 uur. 

De bezoekers die op 31 augustus j.l. aanwezig waren worden be-

naderd en kunnen zich aanmelden voor het vervolgconcert. Het 

spreekt vanzelf dat er geen extra kosten aan verbonden zijn. We 

hopen dat het deze keer net zo mooi wordt als het begin van het 

oorspronkelijke concert. In de kerk zitten we in ieder geval droog. 

 

Arnold Zebel, voorzitter van de Vereniging van Vrienden en Vriend-

innen van Dekema State 

 

-------//------ 

 

 

Kom je ook op de  
Kastanjemiddag op  

Dekema State? 
Zie de volgende pagina. 
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Beste feestgangers,  

 

Het après-ski feest van dit jaar was zeer geslaagd, vooral de  

matinees van zaterdag en zondag waren drukbezocht.  

Ook komend jaar zal er op beide dagen weer een matinee zijn.  

In het bestuur zal een wisseling van de wacht komen, Nynke zal na 

vele trouwe en gezellige jaren ons verlaten en wordt  vervangen 

door Marleen Engbrenghof. Daarnaast was het afgelopen jaar ook 

voor Yvonne het laatste jaar wegens verhuizing. Wij zijn nog op 

zoek naar een enthousiaste feestneus die ons team komt  

versterken!  

 

Het dorpsfeest 2020 zal plaatsvinden op 19, 20 en 21 juni en heeft 

als thema ‘Op zijn Hollands’ en het zou ook zomaar kunnen dat we 

het Nederlands elftal gaan aanmoedigen tijdens het feest.   

 

Op 27 november hebben we de jaarlijkse ledenvergadering  

gepland. Hiervoor nodigen wij jullie van harte uit om dan met ons 

mee te denken over de komende feesten.  

 

Bedankt voor jullie komst op het feest dit jaar en hou ook onze  

social media in de gaten!  

 

It Feestbestjoer  

 

 

Feestvereniging De twa doarpen  
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Treffen mei pakesizzers fan âld-Koarnjumers. 
 

In wike as wat lyn waard ik op in middei belle troch Pieter van der 

Werff. Hy hie fjouwer bêd en brochjegasten yn de túnmanswente. 

Fan de beide stellen sei de helte famyljewoartels yn Koarnjum te 

hawwen. 

Oft ik ek fertelle koe wêr’t harren pake en beppe, Foeke en Eelkje  

Elzinga, wenne hienen. 

No, dat wie foar my net sa’n poepetoer,want Foeke en ús heit ha 

jierrenlang kompanjons west.  

En it wenstee fan pake en beppe en de bern wie krekt tsjinoer de 

túnmanswente, dêr wêr’t no de famylje Homsma wennet. 

Ien fan de pakesizzers wennet yn Los Angeles en de oare yn 

Amsterdam. 

 

 Alde foto's 
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Yn ‘e jûn belle Pieter nochris. Ik hie ien fan de pakesizzers nochal 

nijsgjirrich makke. Oft ik de oare deis ris lâns komme koe en fertel 

ûnder it genot fan in bakje kofje wat mear oer pake en de famylje. 

Ik hie wat âlde foto’s mei nommen en fierder ha ik mar rekkene op 

myn ûnthâld. 

De minsken wêr’t om gie, wienen in dochter (Inge) en in soan (Bo), 

fan de âldste soan fan Foeke en Eelkje, Sanne (Sanny). 

Foeke en Eelkje hienen neist Sanny noch trije bern: Lieuwe, Jan en 

Evertje (Efy) 

 

Inge wennet mei har partner in Los Angeles en Bo mei syn oare 

helte dus yn A’dam. 

Fan pake wisten Inge en Bo net safolle. In hiel soad fan wat ik 

fertelde wie eins nijs. 

Foeke kaam yn maaie 1929 fan Dronryp nei Ljouwerteradiel en 

kaam te wenjen op Jelsum nr 132; dat hat tinklik op Finsterbuorren 

west. 

 

Us heit Iede, berne op Warniahuzen, wie al sûnt 1921 bekend mei 

Jelsum, fûn hjir ek ús mem. Se ha nei harren trouwen yn Húzum 

wenne en yn dy tiid wurke Iede by it koeltechnysk bedriuw Enkers 

yn  Voorburg  Dat foldie mar min. Mar ja, it wie krisistiid, jo  

wienen yn dy tiid bliid mei wurk. Mar dochs naam Iede ûntslach en 

kaam yn 1928 werom nei Jelsum. 

Hy koe by smid Jacob van Broek oan ‘e slach en dêr trof hy û.o  

Foeke Elzinga  De beide mannen koenen it goed meiinoar fine. Yn 

1938 stie it hûs mei wurkpleats oan de Breedyk nr.77  te keap en 

dêr binne se tegearre in smidte begongen. Foeke wie neist smid ek 

ryksdiplomeard hynstesmid. 

Neist it smidswurk wie de bedriuwspoat mei ynstallaasjewurk op 

elektrysk-, gas-, wetter- en leadjittersgebiet Iede syn domein. 

Boppedat fersoarge hy de boekhâlding. 

 

Tige bliid wienen de pakesizzers mei in fotootsje út 1942 wêr’t de 

kompanjons yn de doariepening fan de smidte stean. 

It is foar safier as ik wit ek it iennichste plaatsje wêr’t se tegearre 

op steane.  

Yn it begjin fan de 60-er jierren gie it efterút mei de sûnens fan 

Foeke en hy is doe nei in pear jier siik wêzen út de firma stapt. Hy 

is yn 1985, acht jier nei Eelkje, yn Frjentsjer ferstoarn. 

  



30  

 

Eelkje kaam oarspronklik út de ferpleging. As lyts jonkje hie ik 

altiten kninen. Der stiet my noch by dat Eelkje ris it brutsen 

poatsje fan in knyn fan my spalke hat mei in pear iiskostokjes. 

Stisel die tsjinst as gipsferfanger. 

 

In foto fan in jonkje en in famke yn in optocht, nommen op it 

doarpsfeest fan 1936 soarge foar riedsels. It famke, myn âldste 

suster wie fansels in frjemde foar harren. Oan it jonkje, heit Sanne, 

doe in jier as acht, waard neat gjin bekends sjoen. De foto is mei in 

hertlik tankewol mei oer de grutte plasse gien. 

 

Alderlei dingen en foarfallen binne dy moarntiid de revu  passeard. 

De tiid fleach om en it wie foar de gasten samar heech tiid om op 

te stappen. Sy en ik in ûnderfining riker. 

 

Op ‘e foto sitte Inge en Bo yn ‘e midden fan it rigeltsje fan fjouwer. 

 

Beeke Beeksma 

---------//------- 

 

 

Alde foto'sferfolch 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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P E D I C U R E 

In mijn praktijk of ambulant.  
Behandeling op afspraak. 

 
     Janna Prosé 

Aldlânsdyk 3, 9056 LK  Koarnjum 
06-22563553 

jannaprose@planet.nl 
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Libbensferhalen skriuwe/ 

Levensverhalen schrijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn de rin fan it libben kin it ferlet ûntstean wat oer it eigen libben 

fêst te lizzen foar bern of bernsbern of gewoan foar josels. Elkenien 

wit fan it belang fan fotoalbums, plakboeken en deiboeken. By it 

âlderwurden giet in minske op syk nei syn woartels, nei de ferhalen 

dy’t achter him lizze. It libbensferhaal wurdt fan libbensbelang. 

 

Yn Ljouwert, by Tresoar, is sûnt jierren de kursus Levensverhalen 

schrijven/Libbensferhalen skriuwe te folgjen. Dielnimmers skriuwe 

en werskriuwe (yn it Nederlânsk of it Frysk), en reflektearje op 

hichte- en djiptepunten út har libben. In soad minsken knappe op 

fan prate en skriuwe oer it ferline. It jout grip op it deistich libben 

en sin oan de dagen. 

Yn de rin fan de lessen docht faak bliken dat neat ûnbetrouberder 

is as it eigen ûnthâld en dat der mear as ien wierheid bestiet. Dy 

ûntdekking is fan belang, om’t it jin mylder makket en ynsicht jout 

yn de betreklikens fan it eigen ‘gelyk’.   

 

Al mear as tweintich jier jou ik, Marga Claus,  kursussen  

Libbensferhalen skriuwe. Dit jier wer by Tresoar yn Ljouwert.  

As der yn it eigen doarp in groep belangstelling hat, kom ik ek 

graach nei de minsken ta. 

(Yn it kafee fan Winsum is der fjouwer kear jiers op tongersdei in 

‘weromkom-moarn’, foar wa’t nei de kursus noch graach in stok(je) 

achter de doar hâldt.)  

 

Op myn webside fine jo mear ynformaasje: www.margaclaus.nl  

Yn oktober begjin ik mei nije groepen.  

Jou jo gau op, der is no noch plak! 

 

Levensverhalen schrijven 

http://www.margaclaus.nl
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Seizoen 2019/2020 

 
 Sneon 12 oktober 2019 

 Grytz en Grize 

 Sneon 9 novimber 

 Tryater : raze om protters. 

 Gearwurkingsjûn mei De Bining. 

 Kaarten bestelle: 

www.tryater.nl 

itnutjkb@gmail.com 

 Sneon 21 desimber 2019 

 Great Lake 

 Sneon 18 jannewaris 2020 

 Keunstner Hans Jouta 

 Sneon 22 febrewaris 2020 

 Jan Arendz en Marijke Geertsma 

 De man fan dyn libben 

 

 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 

It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum 

http://www.tryater.nl
mailto:itnutjkb@gmail.com
mailto:itnutjkb@gmail.com
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Sneon 12 oktober 

Muzikaal duo Grytz en Grize 
 

Jonge blom Grytsje Melchers en âlde rôt Douwe van der Werff 

meitsje al sûnt 2010 tegearre muzyk.It enerzjike duo hat in breed 

repertoire en past dit oan oan de winsken fan it publyk.Under oare 

muzyk fan Elvis presley, Tina Tutnere, the Beatles en Adele. 

Op dizze jûn sil der in wiere pubkwis spile wurde.  
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Sneon 9 novimber 
Tryater 

RAZE OM PROTTERS 
Koarte tekst 

Yn dizze oandwaanlike teaterfoarstelling wurdst gizele troch Doede, 

in jonge mei in licht ferstanlike beheining. Mar meitsje dy gjin 

soargen: hy hat gjin kwea yn it sin. Hy wol allinne mar hiel graach 

datst efkes harkest. Kinsto him hearre? 

 

RAZE OM PROTTERS Wannear’t it genôch is. 

Ast hieltyd mar it gefoel krijst dat net ien dy heart en net ien dy 

sjocht, wylst sa dyn bêst dochst om derby te hearren, hoe hâldst 

dy dan steande...? 

 

It bart Doede (Raymond Muller), in jonge mei in licht ferstanlike 

beheining, wannear’t in soad feroaret yn syn libben. Sûnt in pear 

wiken sit er ferplichte thús by syn mem (Aly Bruinsma), dy’t ek 

fersoarging nedich hat. Hy hat dien krigen om’t er by fersin syn net 

te temjen leafde foar in publyk persoan te bot utere, wylst syn 

freonen dat krekt sa oanmoedigen. Dêrtroch liket der gjin plak 

mear foar him te wêzen yn de maatskippij. 

 

Help krijt er fan ynstânsjes, mar hy wurdt fan de muorre nei it sket 

stjoerd. Hoe hurd oft er ek besiket, Doede krijt mar gjin fet op 

hoe’t it dan wol heart. As útsetter driget ek syn favorite dowehobby 

foar him te djoer te wurden. Hy begrypt it net; wêrom mei hy net 

dwaan wat er wol? Hy docht sa syn bêst, wêrom wurdt dat net 

sjoen? Yn stee fan de kop hingje te litten, komt Doede yn aksje en 

easket in poadium. It is genôch. 
 
Yn dizze oandwaanlike teaterfoarstelling wurdst gizele troch Doede 

- mar meitsje dy gjin soargen: hy hat gjin kwea yn it sin. Hy wol 

allinne mar hiel graach datst efkes harkest -. Hy nimt dy mei yn 

syn wrâld, yn syn dreamen, lâns de paden fan syn ûnfrede, 

iensumheid en langstme. Kinsto him hearre? 

It Nut 
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Eelco Venema skriuwt en regissearret Raze om protters. Hy is by 

Tryater bekend as spiler, mar ûnderwilens hat er ek in flink oantal 

stikken skreaun. Syn stikken wurde kenmerke troch it mei humor 

foar it fuotljocht bringen fan skrinende werklikheden. Rooftop 

Memories, dat te sjen wie yn Theater Bellevue yn Amsterdam, wie 

fan syn hân. In pear jier lyn skreau er mei oan de ‘Liwwadder’ 

útfiering fan Discopigs, koartlyn skreau er So happy together. 

Fierder skreau Eelco mei oan Wa oerlibbet de skries en Doarp 

Europa. 

_______________________ 
 
Credits 

Tekst Eelco Venema | Regy Eelco Venema | Spul Aly Bruinsma, 

Raymond Muller, Mads Wittermans, Olympia Kotopoulos | Regy-

assistint Trieneke Verbeek | Dekorûntwerp Marieke Veenstra  

 

Leden fan It NUT krije 

op dizze jûn gjin 

koarting. 

Prizen:€ 17,50, 

freonen en jongeren  

mei in CKV/CJP-pas  

€ 15.50. 
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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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Van de vliegbasis 
 

Op donderdag 31 oktober 2019 is het zo 

ver: de F-35 met tailnummer F-009 landt 

op vliegbasis Leeuwarden.  

Dit toestel is het eerste F-35 jachtvlieg-

tuig dat vanaf Leeuwarden gaat opereren 

en markeert het startpunt van het eerste 

F-35 squadron in Nederland. 

 

Deze historische mijlpaal is het waard om 

op gepaste wijze bij stil te staan met zo-

wel het defensiepersoneel dat aan de komst van de F-35 heeft ge-

werkt en de omgeving van de vliegbasis. Daarom vindt er die dag 

een besloten ceremonie voor genodigden plaats op de Friese vlieg-

basis.  

  

U kunt zich opgeven om er bij te zijn. Per huishouden mogen maxi-

maal 2 personen van 12 jaar of ouder zich inschrijven via deze in-

ternetlink:  

https://enquete.mindef.nl/faa/index.php/11739?lang=nl  

Wacht niet te lang, want vol is vol!  

 

Er wordt ook interesse verwacht buiten het vliegbasisterrein voor 

deze gebeurtenis. Daarom is er een aantal voorbereidingen en ver-

keersmaatregelen getroffen in nauwe samenwerking met onder an-

dere gemeenten, politie, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Er 

zijn drie spottersplekken ingericht rondom het veld voor mensen 

die de aankomst willen bijwonen buiten de hekken.  

Voor de veiligheid is de N-357 tussen de Tjessingawei en de 

rotonde bij Jelsum van 13:00 tot 16:00 uur gesloten op 31 

oktober. Bewoners krijgen een doorgangsbewijs.  

 

-----//---- 
 

Avondvliegen 
Vanaf maandag  30 september 2019 gaan F-16’s van de Koninklij-

ke Luchtmacht vliegen in de avonduren. In de weken 40, 41, 42, 

45, 46, 48 en 50 wordt er vanaf vliegbasis Volkel en Leeuwarden 

van maandag tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 

uur. Op vrijdag wordt vanaf Leeuwarden alleen overdag gevlogen. 

https://luchtmacht.us17.list-manage.com/track/click?u=57eb605a78fae5a6cfc23e7f7&id=58859c9874&e=365292a8c7


40  

 

'Fair d'Alde Skoalle', 5 oktober van 11-17u,  de toegang is gratis. 

Boarnsylsterwei 3.                       Een fair met alles op het gebied 

van een gelukkig leven, waar-

onder hoofdmassage, make-up, 

coaching, voeding, yoga en  

lifestyle producten. Er is koffie, 

thee en heerlijke crêpes! 
 

U kunt voor een fair-prijs ad-

vies, massages of coaching  

krijgen. En er zijn vele leuke 

artikelen te koop. 

Fair Jelsum 
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1860  ----------------- 2019 

 

It toaniel is los! Nei in moaie lange simmer binne der twa groepen 

jeugd dwaande om yn desimber in stik foar jimme op de planken te 

bringen.  

Der binne in oantal jongeren dy’t oare jierren al wat ûnderfining  

opdien ha mei it spyljen en in tal nije talinten.  

Richt van der Velde en Sytske Nicolay binne ferantwurdlik foar de 

jongste groep jeugd. Dit binne Linde Hofman, Willem Holwerda, Jel-

mer van der Burg, Isis Hofman en Silke de Vries en sy spylje it stik 

“Wa komt der by it sirkus wurkjen?” fan Peter van den Bijllaardt. 

 

Anita Dijkstra sil de rezjy foar de groep âldere jeugd fersoargje.  

Esmee Sinnema, Jelmer Nicolay, Sido Faber, Annika de Vries en 

Mirthe Swart spylje “De Dûnsles” fan Karin Idzinga. 

 

Op freed 13 en sneon 14 desimber 2019 bringe sy de stikken op 

de planken. Notearje dizze data alfêst yn de aginda, sadat jimme it 

net misse! 

 

Yn novimber stiet ús jiergearkomste op de planning. Yn de folgjen-

de Flapút folget hjiroer mear ynformaasje.  

 

Fine jo it toaniel yn ús doarpen belangryk, wolle jo koarting krije op 

ús toanieljûnen en soene jo ek graach ris meidwaan wolle oan in 

kursus? Dan kinne jo ús stypje troch lid te wurden fan toanielselskip 

Vriendenkring. Foar ynformaasje kinne jo terjochte by ien fan de 

bestjoersleden.  

Titus Sinnema 

Theun Dijkstra 

Louis Hooghiemstra 

Lieuwkje Boomsma 

Sytske Nicolay 

 

Vriendenkring 
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Nieuwe boeken over stinzenflora 

De toegenomen belangstelling voor stinzenflora kan niet los gezien 

worden van de verschijning van nieuwe boeken over deze voor-

jaarsbloeiers. Eind 2018 is een tweede druk uitgebracht van 

“Tuinieren met Stinzenplanten” van Trudi Woerdeman. Deze nieu-

we versie is deels herzien en uitgebreid. Meer dan in de eerste 

druk, is deze tweede druk gericht op stinzenplanten als 

“tuincultureel erfgoed”. Het ontwerp, behoud en beheer van stin-

zenplanten op buitenplaatsen en parken op grote schaal krijgt meer 

aandacht. Aan het eind van dit jaar wordt in het kader van de reeks 

“Basisgidsen” van de KNNV Uitgeverij, de “Basisgids Stinzenplan-

ten” uitgebracht. De auteurs Rick Hoeksema, Wil Leurs en Heilien 

Tonckens brengen in navolging van de eerder uitgebrachte gelijk-

namige app (gratis te downloaden alleen voor Android)  een boek 

uit voor in de binnenzak. Circa 120 soorten Nederlandse stinzen-

planten met kleurenfoto’s zorgen voor directe herkenning. 

Herdruk boek “Stinzenflora in Fryslân” 

It Fryske Gea en Stichting Martenastate hebben dit jaar ook ener-

gie gestopt in een cursus voor vrijwilligers die werkzaam zijn in een 

omgeving met stinzenflora. Naast een dagdeel met theorie, zijn ook 

enkele bezoeken gebracht aan belangrijke vindplaatsen. Het is de 

bedoeling om in het komend jaar deze aanvullende scholing voort 

te zetten. Het maakt de werkzaamheden van de vrijwilligers nog 

veelzijdiger en het geeft hen meer inzicht in het beheer van het 

stinzenplantenmilieu. Tijdens deze cursus werd het gemis ervaren 

van “Stinzenflora in Fryslan”, een boek uitgegeven in 2008 en al 

vele jaren niet meer verkrijgbaar.   

Uit Nieuwsbrief St. Martenastate 
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Het is verheugend te kunnen melden dat  

It Fryske Gea en Stichting Martenastate  

voorbereidingen treffen die gaan leiden tot 

een herdruk, waarbij een actualisering en 

tekstuitbreiding dit boek tot een waardevol 

document zullen maken voor een ieder die 

de schoonheid van stinzenflora heeft of wil 

leren kennen.  

Het boek, uit te geven door Uitgeverij Born-

meer in Gorredijk, zal ongetwijfeld door een 

zeer grote groep kopers op waarde worden 

geschat. Derhalve, een boek om naar uit te 

zien!  

 
Boomgaard en berceau 

De regelmatige bezoeker 

van Martenastate zal ook 

hebben opgemerkt dat 

de groei en bloei van de 

fruitbomen in de boom-

gaard naast het parkeer-

terrein en langs de ber-

ceau zeer voorspoedig 

verloopt. Het is nog 

maar enkele jaren gele-

den dat schoolkinderen  

ons hielpen om deze bomen de planten.  

De bomen zijn nu al opvallend royaal fruitdragend, een prachtig 

gezicht. Echter ook hier is professioneel onderhoud zeer wenselijk. 

 

De Stichting Fruit yn Fryslân  staat ons hierbij professioneel terzij-

de. De methode van snoeien en begeleiding van de perenbomen bij 

de berceau luistert erg nauw. Het vormen van de zgn. snoeren ver-

eist vakmanschap. De vrijwilligers krijgen ook onderricht waardoor 

de vereiste kennis breed aanwezig is. De alhier geplante rassen zijn 

niet alledaags, vele historische rassen met bijzondere namen ma-

ken ook dit onderdeel passend bij de historische omgeving.  

Binnenkort zullen kleine bordjes met deze namen bij elke boom 

worden geplaatst.  

Het vullen van flessen met zeer bijzondere appel- en perensap is 

derhalve aanstaande. Ook de pruimenbomen bij  Túnmanswente 

zijn gesnoeid.  
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Za 28 sept. Bezoek burgemeester Buma  

 

Zo 29 sept.  Concert KoarBizzNizz, Nicolaaskerk Koarnjum, 

   bobdeboer@pinsupanddowns.com 

 

Di 1 okt.   Ouderenproject De Bining-Túnmanswente,  

   activiteit in het kader van de beweegmaand 

 

Za 5 okt.  Fair Jelsum, zie pag. 41 

 

Vr 11 okt.  Concert Beano, huiskamertheater De Wier, 

   zie pag. 18 

 

Za 12 okt.   Concert Grytz en Grize, It Nut, zie pag. 35 

 

Zo 13 okt.  Concert Piet Kok en Roelof Reineman, 

   huiskamertheater De Wier, zie pag. 15 

 

Di 15 okt.  Ouderenproject De Bining-Túnmanswente,  

   activiteit in het kader van de beweegmaand 

 

Wo 16 okt.  Lekker ite by Túnmanswente, sjoch side 8 

 

Vr 18 okt.   Concert Ella and her man, huiskamertheater  

   De Wier, bobdeboer@pinsupanddowns.com 

 

Vr 18 okt.  Kaartavond De Bining 

 

Za 19 okt.   Kastanjemiddag Dekema State, zie pag. 24 

 

 

 

 

 

Za 26 okt.   Concert Angelpact, kerk Jelsum, zie pag. 23 

 

Zo 27 okt.   Concert Andries Kobus en Jan van Erp,  

   huiskamertheater De Wier,  

   bobdeboer@pinsupanddowns.com 

Kalinder 
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Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 

 

Huisartsen 
Dhr. Heuberger / mw. Oosterbaan /  

mw. Landmeter / mw. Butselaar:    058-257 1969 

Mw. Kalsbeek:       058-257 1254 

Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:    058-257 3572 

 

 

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen 
Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 

Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 

Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens:  058-257 2131 

 

 

Dorpenteam Noord 
Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan 

Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens wer-

ken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U 

kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 058-585 3790. 

Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op 

www.lwdvoorelkaar.nl 

 

 

Zorgaanbieders 
Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net):  06-5177 9732 

St. Palet (www.paletgroep.nl):    0900-321 3213 

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 

Wichtige tillefoannûmers 

http://www.lwdvoorelkaar.nl/
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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: luchtmacht.nl/vliegbewegingen  

of NOS teletekst pagina 766. 

 
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. 

 

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval 
Aanmelden via www.omrin.nl of tel.          0900-210 0215 

 
Afvalkalender 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag 11 en 25 oktober 

Groene container (Biobak): op vrijdag 4 en 18oktober 

Papiercontainer: op dinsdag 1 oktober vanaf 17.30 uur  
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` 

Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 

 

390  Febrewaris  14-01-19    25-01-19  Sellemoanne  

391  Maart   11-02-19     22-02-19  Foarjiersmoanne  

392  April    18-03-19     29-03-19  Gersmoanne  

393  Maaie   15-04-19     26-04-19  Blommemoanne  

394  Juny    20-05-19     31-05-19 Simmermoanne  

395   July/Aug.  17-06-19    28-06-19 Hea/Rispmoanne  

396   Septimber  19-08-19    30-08-19 Hjerstmoanne 

397 Oktober  16-09-19     27-09-19  Wynmoanne  

398 Novimber   14-10-19    25-10-19  Slachtmoanne 

399 Desimber  11-11-19     22-11-19  Wintermoanne 

400 Jannewaris  09-12-19    20-12-19  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 2019 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 

te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

  

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 

      

29 sept. 
09.30u 
19.00u 
  

Ds. R. Veenboer 
  
Liturgiecommissie 

Johannestsjerke Britsum 
  
Vesper 

      

6 okt. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Genovevatsjerke Jelsum, 

Heilig Avondmaal 

      

13 okt. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum, 

m.m.v. Patrimonium 

      

20 okt. 
09.30u 

Ds.  

J.G. Kemperman 

Nicolaastsjerke Koarnjum 
  

      

27 okt. 
09.30u 

'Geheime'  

kerkdienst 

De Hoekstien Britsum 
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39ste jiergong nr. 397                         oplage 500 eksimplaren  

                                                                      

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 2572550 

Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 

Annewiep Bloem, Boarnsylsterwei 1, Jelsum  tel.: 0611641742 
 

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster:                           

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

 

Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden 
 

Finansjele bydragen, abonnemintsjild  en oare betellingen kinne 

stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00  

fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. 
 

Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút  

tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. 

In abonnemint  kostet  € 11,-- de 11 nûmers + portokosten   

(of fergees fia e-mail). 
 

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. 

De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezon-

den materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. 
 

De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 25 oktober 2019  

De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 14 oktober 2019 

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 

 
 

Webside:www.debining.nl 

Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 

9056 PW Koarnjum 
058– 257 1690 


