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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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The future is now    

En de boeren yn ’t nau!! 

 
Deze slogan stond voor bij de ingang van de vliegbasis 
Een kreet van de boeren en die is niet mis 
Ook de boeren uit onze dorpen hebben zich laten horen 
Met op iedere rotonde een aantal tractoren 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Tsien jier Túnmanswente: De tiid hâld gjin skoft! 

Fan dêr in feestje en meikoarten in nije webside yn de loft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Veel lees-en kijkplezier, 
De Redaksje 

Fan de Redaksje 
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Aanvraag Dorpsbudget 

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 

 
Aanvraag Dorpsbudget 2020 in-
dienen vóór  1 januari 2020 
 
Het protocol zoals vermeld op  
onze web site is nog steeds van 
kracht. Er zijn in 2019 negen aan-
vragen ontvangen en toegekend. 
Het bedrag wat overblijft wordt 
gereserveerd. 
Na ontvangst van de verantwoor-
ding door de aanvragers zullen wij 
toetsen als inderdaad de verstrek-
te subsidie voldoet aan de aan-
vraag zoals die is ingediend. 
In de jaarvergadering op  
25 november zullen wij u hier na-
der over informeren. 
 
Bestuur  
Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum 

Doarpsbelang 
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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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24 / 7 Verse boerderij melk tappen 
Ook luxe vleespakketten 

 
Aldlânsdyk 20, Jelsum 

06-44852207 
Webshop: www.biomelktap.nl 
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Boere-aksje 16-oktober 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boeren ha it dreech, se lizze únder fjoer en dan moatte se yn 
aksje komme en dat dogge se, sa ek yn ús doarpkes litte se witte 
dat it sa net langer kin. 
Op de rotondes fan Jelsum en Koarnjum seagen we trekkers mei 
sprekkende teksten. 
No mar hoopje dat al dizze aksjes resultaat ha. 
Want wêz no earlik, wat moatte wij súnder de boeren. 
 

 
Ynstjoerd troch Piet Keestra 
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Uitnodiging 

 

Kennisgeving en Uitnodiging 
aan een ieder uit onze dor-
pen die Ria en Ger Kok uit 
Jelsum kent: 
 
 

Ger en Ria zijn  
zaterdag  
16 november  
aanstaande  
60 jaar getrouwd.  
 
 
 
 
 
 
Dit zullen wij vieren in 
Boersmazathe Jelsum, in de 
schuur achter de boerderij 
naast Dekema State,  Op ‘e 
Terp 7 A (volg in Jelsum P3) 
 
 
 

 Vanaf 10 uur is er gelegenheid tot gelukwensen 

 Om 11 uur zal het koor waar Ger lid van is het paar toezingen 

 Hierna zijn familie en vrienden van harte welkom om te blij-
ven voor de lunch met soep en broodjes 

 Om 15 uur kan ieder huiswaarts          
   en gaan Ger en Ria rusten 
 

Je komst is al een cadeau, maar als je iets wilt geven:  we zetten 
een pot neer voor Hulp Bangladesh (kindertehuis en gezondheids-
centrum). 
 
Als je wilt komen wil je dit dan doorgeven via: jacominehoogen-
dam@hotmail.com, zeker wanneer je wilt blijven lunchen! 
 
Ger en Ria Kok - van ’t Leven, Op ‘e Terp 6, 9057 RG Jelsum 
058-2571094, g.kok27@chello.nl 

mailto:jacominehoogendam@hotmail.com
mailto:jacominehoogendam@hotmail.com
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Onderhoud kerken Jelsum en Koarnjum 

 
Al bij de overdracht van de kerken in Jelsum en Koarnjum aan de 
Stichting Alde Fryske Tsjerken in 2017, was bekend dat de spits 
van de Koarnjumer Kerk gerestaureerd moest worden / onderhoud 
nodig had. 

 
 

Het is nu zover en van de SAFT zijn 
er de volgende gegevens:    
Vanwege diverse vergunningen e.d. 
mogen de werkzaamheden alleen in 
november, december en januari 
uitgevoerd worden. 

 
De planning ziet er globaal als volgt 
uit: In de laatste 2 weken van ok-
tober wordt de toren in de steigers 
gezet, als deze Flapút verschijnt zal 
dit dus al gebeurd zijn. Waarna in 
november de aannemer gaat begin-
nen.  

 

 

 
Met een grote takel zijn als eerste de 
rode obstakellampen en ook de trap 
aan de buitenkant spits weggetakeld.  
Door nieuwe normen bij defensie zijn 
deze obstakellampen niet langer no-
dig. 
 

Daarna worden de leien ver-
wijderd  en wordt gezien wat verder 
nodig is. Ook aan de binnen zijde 
komen de nodige aanpassingen. 
Dit maar ook het weer zal bepalen 
hoelang het werk gaat duren.  
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                              De ontmantelde spits     
 
 
Ook de kerk van Jelsum krijgt onderhoud. Hiervan zal het meeste 
bestaan uit wat voegwerk en verf incl. stopverf werk. Indien nodig 
ook verven van het houtwerk van de ramen aan de binnenkant.  
De gebouwen  kunnen gewoon gebruikt worden en overlast wordt 
tot een minimum beperkt. 
 
Hopende iedereen zo voldoende te hebben geïnformeerd, 
namens de plaatselijke commissie van  
de Stichting Alde Fryske Tsjerken,  
 
Ytzen Tamminga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor onderhoud zijn ook het 
kruis en de haan weggehaald 
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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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Dekema Lezing over de ‘Rembrandt van Dekema en andere 
verhalen’ op donderdag 21 november in Jelsum 
 
Donderdagavond 21 november verzorgt kunsthistorica Marina Aarts 
in de kerk van Jelsum een lezing over de ontdekking en de lotge-
vallen van de ‘Rembrandt van Dekema’, een schilderij dat in 1906 
op Dekema State werd gevonden en waarvan Rembrandt-kenner 
Bredius er destijds van overtuigd was dat het om een werk van 
Rembrandt ging. Het schilderij werd als ‘Studie naar Saskia in een 
rijk fantastisch kostuum met een groot beschreven blad papier in 
de hand’ geëxposeerd in het Fries Museum, op de grote Rembrandt 
tentoonstelling in Leiden, in het Mauritshuis in Den Haag en werd 
daarna verkocht. Na allerlei omzwervingen kwam het als ‘Esther 
met het decreet van Ahasverus’  tenslotte in Berlijn terecht. 
Dankzij de medewerking van de eigenaar kon het schilderij in 2008 
op Dekema State geëxposeerd worden. Al langer waren er twijfels 
of het wel om een ‘echte’ Rembrandt ging. Rembrandt-kenner 
Ernst van de Wetering toonde echter aan dat Rembrandt zelf de 
opzet voor het schilderij heeft gemaakt en dat het door een van 
zijn leerlingen is ‘afgeschiderd’.  
Tijdens dat onderzoek werd de eigenaar geadviseerd door Marina 
Aarts, kunsthistorica, onderzoeker en gecertificeerd taxateur van 
schilderijen. Zij studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit 
van Utrecht en werkte van 1981 tot 2002 bij veilinghuis Christie's 
in Amsterdam waar ze hoofd was van de afdeling Oude Meesters. 
Sinds 2002 werkt ze als zelfstandig Fine Art Consultant.  
Vanwege het huidige Rembrandtjaar is Marina Aarts bereid gevond-
en de vierde Dekema Lezing te verzorgen met als titel ‘de Rem-
brandt van Dekema en andere verhalen’. De lezing wordt gegeven 
op donderdag 21 november 2019 in de kerk van Jelsum. 
 
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang: vrijwillige 
bijdrage 
Aanmelden via:  
info@dekemastate.nl   
 
 
 
 
 
 
 
Marina Aarts bestudeert  
‘Rembrandt van Dekema’ 

Dekema State 
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Het concert van Angelpact  (zie 
foto, gemaakt door Connie Ra-
ven)  wordt op 26 oktober her-
haald nadat dit in het water 
was gevallen door een hevige 
onweersbui op 31 augustus.  
 
Mensen die eerder het concert 
hebben bezocht kunnen gratis 
de reprise bijwonen in de kerk 
in Jelsum. De prachtige war-
me stem van Annebet Brongers 

en de harpbegeleiding en solo's van Petra maken het zeker de 
moeite waard om dit mee te maken. Bovendien worden de geko-
zen stukken allemaal aan elkaar gepraat door de herinneringen 
van Annebet mede naar aanleiding van haar moeders brieven aan 
Dekema State in vervlogen tijden.  
Alle overige bezoekers (ook leden van de Vereniging Vrienden en 
vrijwilligers) wordt een bijdrage van € 5,-- gevraagd voor het bij-
wonen van het concert in verband met de extra kosten die moes-
ten worden gemaakt om dit concert opnieuw te organiseren.  
 

Zaterdagavond 26 oktober 19.30 uur kerk Jelsum concert Angel-
pact.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 november natuurwerkdag bij Dekema State 9-13 uur(foto 
Jacomine Hoogendam):  
Wat kinderen betreft hebben we al ruim voldoende hulp hierbij. Er 
komen namelijk 2 scoutinggroepen.  
Volwassenen die nog hun handen uit de mouwen willen steken in 
de tuin op deze dag zijn nog welkom. Aanmelden bij Dekema Sta-
te info@dekemastate.nl. De pauzes met de volwassenen houden 
we op andere tijden dan de scouts.  
 

Met vriendelijke groet, Jacomine 
Dekema State 

mailto:info@dekemastate.nl
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seizoen 2019/ 2020 

  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 ( Fan 17.00 oere ôf) 

 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 

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 
 
 
 

‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum 

http://www.tryater.nl
mailto:itnutjkb@gmail.com
mailto:itnutjkb@gmail.com
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 Sneon 9 novimber 
 

Tryater 
 

RAZE OM PROTTERS 
 

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? 
 
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. 
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Project “Ûnderweis” 

 

De sneinsjongers binne ûnderweis. Wy geane yn 2020 mei jim op 
reis troch de kontreien.  
Fansels sille wy sjonge, der is muzyk, téater en sels in hiel nijsgjir-
rige film en dat alles komt  by elkoar.    
    
Op freed 17 en sneon 18 april 2020 sil it wêze, beide jûnen begjin-
ne om 20.00 oere. Dizze jûnen binne foar eltsenien, wêr’t jim ek 
mar wenje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus set freed 17 april en/of sneon 18 april 2020  alfêst yn jim 
aginda.  
 
Yn de folgjende Flapút geane wy wer “Ûnderweis”. 
 
De kommisje.  

 

De landelijke collecteweek Nierstichting in september was een 
groot succes! In Jelsum-Koarnjum-Britsum is een prachtig bedrag 
opgehaald van €620,08 
Alle gevers bedankt voor de bijdrage en alle collectanten voor hun 
inzet!! 
 

Collectant gemist? Het is mogelijk een donatie over te maken naar 
NL70INGB 
0000088000. Of sms NIER naar 4333 en doneer eenmalig €2,00. 
 

Wilt u zich ook inzetten voor deNierstichting? Collecteren kost maar 
2 uurtjes van uw tijd. Meld u aan als collectant. mail 
naar mirjamvanheumen@gmail.com 
Of bel 06-29452912. 
 

Mirjam van Heumen 
Coördinator Nierstichting  
Jelsum-Koarnjum-Britsum 

Collecte Nierstichting 

tel:0000088000
mailto:mirjamvanheumen@gmail.com
tel:06-29452912
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www.vellingaoptiek.nl 
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Doarpsbelang Jaarvergadering 

 
 

 

 

 

 

 

 

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 

 

Graag willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van vereni-

ging van dorpsbelangen Jelsum – Koarnjum. 

 

Deze zal gehouden worden op maandag 25.11.2019 om 20.00 uur 

in de Bining te Koarnjum. 

 

Agendapunten voor de jaarvergadering:  

 

1.     Opening 
2.     Vaststellen agenda 
3.     Notulen vergadering 12 november 2018  
4.     Jaarverslag van de secretaris 
5. Financieel jaarverslag van de penningmeester/  
        benoemen kascommissie 
6.     Meerjarenvisie Doarpsbelang JK – Jaap Keizer 
7.     Vliegbasis / COVM – Gerard Veldman 
8.     Energie werkgroep – Rutger Bijlsma 
9.     Speeltuin / pannakooi – Germ de Jong 
10. Aftredende / nieuwe leden /  
     nieuwe samenstelling  dagelijks bestuur 
11. Rondvraag  
 
 

Na de pauze:  Christel van Hoorn - Dorpenteam 
 

 

 

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. 

 

Het bestuur Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 
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Jaarvergadering Doarpsbelang  
Jelsum-Koarnjum  12-11-2018 
 

 
 
50 personen aanwezig, afmeldingen van Dhr. H. Jansma (erelid), 
Jannie Atsma (CDA) en Ursula de Voogt (PvdA).Van de politieke 
partijen zijn aanwezig: Klaas Hoekstra (GrL) en Folkert Dijkstra
(FNP). 
In plaats van na de pauze spreken onze gasten voor de pauze. 
Dit jaar zijn plv. basiscommandant luitenant-kolonel Ronald van 
der Jagt en Anton den Drijver uitgenodigd. Ook zijn een aantal 
vertegenwoordigers van andere dorpen rond de vliegbasis aanwe-
zig. 
Ronald van der Jagt nam ons mee in de geschiedenis van de vlieg-
basis en de huidige gang van zaken op de vliegbasis. Anton den 
Drijver vertelde over de vorderingen van het geluidmeetnet wat 
momenteel aangelegd wordt. 
Na de pauze begonnen we met de jaarvergadering: 
 

1. Opening 
Auke Rijpstra heet ons allen hartelijk welkom. 
 

 2. Vaststellen agenda 
Akkoord 
 

3. Notulen van jaarvergadering 2016 
Ook dit jaar heeft u het verslag kunnen lezen op onze site 
www.jelsumcornjum.nl of www.jelsumkoarnjum.nl Het verslag van 
de vergadering van 2017 wordt tijdens de vergadering niet meer 
voorgelezen. 
Het verslag zal ook weer in de Flapút geplaatst worden. 
 

4. Jaarverslag voorgelezen door secretaris 
Geschreven door Jaap Keizer 
Een hele natte winter en nat voorjaar werd gevolgd door een 
prachtige lange zomer en een “indian summer” in oktober! Dat 
mooie weer heeft veel bijgedragen aan succesvolle evenementen 
van Leeuwarden/Fryslân CH 2018 in en om onze dorpen. Daarover 
later meer. 
Op de jaarvergadering van Doarpsbelang werd Germ de Jong ge-
kozen als nieuw bestuurslid in de plaatst van René Hofman. In 
loop van de zomer is Sandra van der Meer uit Jelsum mee gaan 
lopen met het bestuur en is zodoende kandidaat als bestuurslid op 
de jaarvergadering. 

Doarpsbelang 

http://www.jelsumcornjum.nl
http://www.jelsumkoarnjum.nl
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Eind 2017 werd Anneke Kuipers-Brouwer door de fokvere-
niging It Fryske Greidhynder uitgeroepen tot “Fokster van 
het jaar 2017”, doordat drie van haar merries met een ster 
en twee veulens met een eerste premie werden bekroond; 
voorwaar een prestatie van een vakvrouw! 
 

Hoewel Doarpsbelang in de Flapút een oproep plaatste om per 
straat of buurt een contactpersoon bij ons aan te melden om daar-
door beter op de hoogte te komen van wel en wee in onze dorpen 
is daar maar door 1 buurtvereniging op gereageerd. Jammer, maar 
nu gaan wij zelf wel op zoek naar contactpersonen (voor zover een 
bestuurslid dat al niet is). 
 

De pannakooi werd verplaatst naar de overhoek bij het kunstgras-
veld, maar de speeltoestellen staan nog in opslag, doordat er lang-
durig verschil van inzicht bestond met de gemeente over de kosten 
van de verplaatsing. Hoewel over het algemeen de communicatie 
met onze nieuwe gemeente goed verloopt, haakte het op dit laat-
ste punt toch wat…. 
 

Martenastate werd uitgebreid met een 2,5 ha singel en bos door de 
ruilverkaveling zo’n 30 jaar geleden beplant om het landgoed te 
versterken. Met medewerking van het Fryske Gea en een land-
schapsarchitect is er een inrichtingsplan gemaakt. Het grote en 
zware werk, nl het omzagen van heel veel bomen is gebeurd door 
een tuinbedrijf. Het opruimen van al dat hout en het verkopen als 
haardhout is gedaan door een groot aantal vrijwilligers uit onze 
dorpen. Inmiddels zijn paden verhard en rillen van takken ge-
plaatst om toekomstige (stinzen-)planten beschutting te bieden. 
Kortom, een aanwinst voor Martenastate! 
 

Hoewel alle drie voormalige scholen nu bewoond worden, voelen 
velen nog wel weemoed bij het vertrek van het onderwijs uit onze 
dorpen. Dit gevoel werd nog eens versterkt door het besluit van De 
Swirrel om de gymnastieklessen van De Bining te verplaatsen naar 
de Sporthal in Stiens. Bovendien een financiële aderlating voor ons 
dorpshuis! 
 

Het huiskamertheatertje “De Wier” blijkt een succes: in haar eerste 
jaar zijn er 27 concerten en lezingen gehouden met ruim 700 be-
zoekers; een mooi resultaat voor dit “smûke” theatertje. 
 

Dat “It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum” in het winterseizoen een 
aantal culturele avonden in De Bining verzorgt is bekend, maar dat 
er een extra avond is georganiseerd met een optreden van twee 
dorpsgenoten is toch wel bijzonder: Gerard Veldman en Titus Sin-
nema vertelden op boeiende wijze van hun bijzondere reis naar 
Noord Korea! 
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Doarpsbelang vervolg 

 
 
Mar Vriendenkring kin der ek wol wat fan: Yn desimber twa 
optredens fan in 6- en 8-tal jongerein en in optreden fan in 
ploech “krekt wat âlder”en yn maart alwer in toaneielstik op 
de planken. 
 

In het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 zijn door de 
“Werkgroep KH-2018 yn Ljouwerteradiel” tegenover De Bining en 
Op’e Terp  grote blauwe borden geplaatst met foto’s van de dor-
pen, die per seizoen worden gewisseld. De foto’s – Parels van 
Leeuwarderadeel - zijn gemaakt door leden van fotoclub 8-88 uit 
Stiens. 
 

En dan is er het “Grien Festival”: 14 !! dagen culturele aktiviteiten 
in het kader van de Culturele Hoofdstad 2018 op Martenastate, de 
Túnmanswente, De Bining en de Nicolaaskerk. 
 

Ook Dekema State laat zich niet onbetuigd: het seizoen beginnend 
met stinzenflora arrangement met paardentram, daarna voorjaars-
fair, tentoonstellingen en vele andere aktiviteiten. 
 

En dan de REUZEN! Ja, in Leeuwarden. waarom dan hier vermelden 
als aktiviteit in onze dorpen? Wel, de aftocht van de reuzen vond 
plaats per ponton en boten over de Dokkumer Ie langs de boorden 
van het Jelsumer- en Koarnjumer Aldlân….Prachtig! Het was trou-
wens niet alleen druk in Leeuwarden, de camping bij Martenastate 
was overbezet en op camperplaats “het Koetshuis” (boerderij 
Tsjemstjoech van Ate en Gerda de Jong, voorheen Jan en Rommie 
Tjeerdsma) stonden in dat weekend 40 campers! 
 

In september heeft onder het KH2018-project Under de toer het 
“Lûd fan de Middelsee” geklonken in onze dorpen: een verhaal over 
(en met) 17 muziekverenigingen, een verdwenen zee en de Olde-
hove. 
 

Ook een KH2018-project was “Helden fan Hjir”, in samenwerking 
met Fryslân Pop, waarin plaatselijke muzikanten in hun eigen 
plaats optreden. Zo gaf “Great Lake” (Kees de Groot & Sandra van 
der Meer) een concert bij theater “De Wier”. 
 

Spraken we in het vorige jaarverslag over de Dekemawei als een 
wasbordenroute, deze zomer is deze weg grondig vernieuwd en 
hier en daar van kantbestrating voorzien om elkaar passerende au-
to’s de nodige ruimte te geven en zo de bermen (bloemrijk inge-
zaaid!) te sparen. Ook de Nijlânsdyk in Koarnjum werd (eindelijk 
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Geen wasbord, maar wel een zingende Brédyk! Als een au-
to over stroken met ribbels rijdt klinkt het Frysk Folksliet. 
Helaas gaf dit heel veel herrie tot op honderden meters af-
stand.    Na een paar dagen zijn de ribbels weer afge-
schaafd en is de muziek verstild; een korte maar dure vreugde! 
 

De huurwoningen in de Wylde Tulpstrjitte, de David van 
Goirlestrjitte, Longkrûdstrjitte en aan de Martenawei zijn gereno-
veerd en van zonnepanelen voorzien. 
 

Twee huurwoningen aan de Boarnsylsterwei staan al geruime tijd 
leeg. Meerdere malen navraag bij de woningstichting leverden even 
zovele verschillende en vage antwoorden op. Daarom hebben we 
schriftelijk duidelijkheid gevraagd bij de woningstichting en de ge-
meente hiervan op de hoogte gebracht. Hierbij hebben we ook aan-
dacht gevraagd voor de woonwensen van onze eigen jongeren en 
om coulance gevraagd bij het toepassen van regelgeving bij het 
toewijzen van woningen. Mar ook goed nieuws: aan de Hoatse de 
Jongstrjitte wordt een huis gebouwd op de lege plek; dat is voor 
het eerst in 30 jaar nieuwbouw in onze dorpen (afgezien van de 
noodzakelijke verplaatsing van de boerderij van de maatschap He-
slinga te Jelsum). 
 

Van de gemeente kregen we een inventarisatie van monumentale 
bomen met het verzoek de lijsten na te kijken. De lijsten zijn aan-
gevuld met enkele bomen terug gestuurd. 
 

Tijdens een rondgang door onze dorpen met ambtenaren van de 
gemeente o.l.v. de dorpencoördinator is o.a. aandacht gevraagd 
voor de parkeerproblematiek hoek Skierhústerwei-Aldlânsdyk, mo-
gelijke parkeerplaatsen aan de David van Goirlestrjitte, de slechte 
bereikbaarheid mobiele telefoon, verdere mogelijkheden voor 
nieuwbouw, mogelijke pluktuin op perceel ten zuiden van het 
kunstgrasveld, berm van het Spoarpaad (beter) inzaaien met bloe-
men. fietspad Dokkumer Ie en fietspad van Jelsumer naar Koarnju-
mer Aldlân. 
 

Het bestuur heeft een privacybeleid vastgesteld wat op de website 

is te vinden. 

Door de gemeente is een “Regeling Subsidie Wijkpanels en Dorps-

belangen” vastgesteld. Doarpsbelang zal hierdoor beschikking krij-

gen over een subsidiebedrag “om de leefbaarheid in de breedste 

zin van het woord in het dorp ten goede te laten komen”. Met an-

dere woorden: Doarpsbelang gaat als doorgeefluik fungeren voor 

subsidie aan verenigingen, groepen bewoners, zaken van publiek 

belang in de openbare ruimte, e.d.  
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Hiervoor zal op de jaarvergadering een protocol ter goed-
keuring aan de leden worden voorgelegd om een zo groot 
mogelijk draagvlak te krijgen voor de werkwijze.  
 

De energiewerkgroep boekt vooruitgang met de realisatie van een 
zonnepaneelweide. 
 

5. Financieel jaarverslag door Mirjam van Heumen 
Mirjam legt het financiële jaarverslag uit. Het verslag is gecontro-
leerd door Sjoukje Veldman en Albert Sinnema en akkoord bevon-
den. Zijn geen vragen over het financiële jaarverslag. 
 

6. Overleg gemeente Leeuwarden 2018 
Zoals vermeld in het jaarverslag zijn onderstaande punten bespro-
ken met ambtenaren van de gemeente Leeuwarden: 
- de parkeerproblematiek hoek Skierhústerwei-Aldlânsdyk Jelsum 
- te snel rijden op de Aldlânsdyk Jelsum 
-mogelijke parkeerplaatsen aan de David van Goirlestrjitte 
- de slechte bereikbaarheid mobiele telefoons 
- mogelijkheden voor nieuwbouw 
- mogelijke pluktuin ten zuiden van het kunstgrasveld 
- berm van het Spoarpaad (beter) inzaaien met bloemen 
- fietspad Dokkumer Ie en fietspad van Jelsumer naar Koarnjumer 
Aldlân 
 

Aangaande het te snel rijden op de Aldlânsdyk te Jelsum; Er komen 
rubberbanden op de weg voor snelheidsmeting en naar allerwaar-
schijnlijkheid komt er een parkeerverbod vanaf de hoek 
Skierhûsterwei op de Aldlânsdyk te Jelsum. 
 

7. Protocol dorpsbudget (zie Flapút) 
Gemeente stelt bedrag beschikbaar. Iedereen, ook verenigingen 
kunnen aanvragen indienen.  
Elk jaar moet er weer opnieuw een aanvraag ingediend worden. Er 
wordt niet structureel geld gegeven. 
Doarpsbelang zal uiteindelijk beslissen of een bedrag zal worden 
toegekend. 
Iedereen ook niet-Doarpsbelang leden kunnen aanvragen indienen, 
er zal via Flapút en de site worden gecommuniceerd.  
Jitse de Vries dorpencoördinator heeft zichzelf voorgesteld. Hij is de 
contactpersoon tussen Dorpsbelangen en de gemeente.  
 

Er is nog enige verwarring, discussie over het jaarlijks bedrag wat 
Doarpsbelang krijgt. Gemeente Leeuwarderadeel heeft ons altijd 
voorgehouden dat we per dorp geld krijgen en nu blijkt het per 
Dorpsbelang te zijn. We gaan nog met de gemeente in beraad. 
 

Niemand is tegen het protocol dorpsbudget. 
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8. Energie werkgroep 
Rutger Bijlsma laat via een power point presentatie zien 
hoe de stand van zaken is betreffende het zonnepark op 
een locatie bij de vliegbasis. Dit is ook in samenwerking de 
dorpen Marsum en Ingelum.  
Het ter beschikking gestelde stuk land ( 12 hectare) heeft geen 
landbouwbestemming. 
De opbrengst kan 10/8 mw (10/8 miloen kWH) per jaar zijn. 
 

Nadeel van locatie: is aansluiting naar de openbare weg is vrij 
groot. 
Het land moet nog gecontroleerd worden op bommen uit de WO II. 
 

Het hele plan is in samenwerking met de Sinnetafel ontstaan. 
 

De Sinnetafel bestaat uit: 
- Provincie 
- Gemeente 
- Hûs en Hiem 
- Liander 
- Wetterskip 
- Defensie 
- netwerk duurzaamdorpen 
- dorpen 
 

Vraag: Hoe kan Doarpsbelang in het project participeren en krijgt 
Doarpsbelang weer iets terug? 
Antwoord: Er komt waarschijnlijk een Stichting, waar iemand van 
DB zitting in heeft. De gelden komen ten gunste van de dorpen. Er 
worden certificaten, GVO’s (garantie van oorsprong) uitgegeven. 
Certificaten brengt meer betrokkenheid van dorpsbewoners. 
 

Positief initiatief, omdat alle betrokkenen er positief instaan. 
 

Er wordt vanuit de energie werkgroep nog gevraagd, wie met hen 
wil meedenken. 
 

9. Speeltuin 
Speeltoestellen worden komend voorjaar herplaatst in de nieuwe 
(oude) speeltuin. De speeltuin is op dit moment te nat om de toe-
stellen te herplaatsen. Ook moet de Jeu de Boulle baan nog worden 
verwijderd.  
 

De direct omwonenden worden op de hoogte gehouden. 
 

Doarpsbelang vervolg 
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10. Aftredende / Nieuwe bestuursleden 
Helaas legt Mirjam van Heumen haar bestuursfunctie neer, 
omdat ze deze functie niet meer met haar steeds drukker 
wordende werkzaamheden kan combineren. Germ de Jong 
neemt haar taak van penningmeester over.  
Sandra van der Meer komt het bestuur als algemeen bestuurslid 
versterken. Ze heeft al een aantal maanden met ons meegelopen. 
 

11. Rondvraag 
Pieter van der Werf: Met geld, nog beschikbaar gesteld door de ge-
meente Leeuwarderadeel in het kader van de KH2018, is het idee 
om vrijwilligers van verenigingen e.d. op de foto te zetten. Er komt 
een boekwerk van; Sommige foto’s komen op canvas. 
 

Vele activiteiten in onze dorpen wordt gedragen door vrijwilligers. 
 

Het boekwerk kan ook aan nieuwe bewoners uitgedeeld worden. Zo 
kan het hen inspireren om ook zich als vrijwilliger zich te gaan in-
zetten. 
 

Het ouderenproject is elke 14 dagen actief. Onder anderen is er 
een handwerkclubje, zij maken leuke kleine cadeautjes ook ten be-
hoeve voor nieuwe bewoners. 
 

Isolde: Hoe zit het met het aansluiten glasvezel. 
Jaap: mei 2020 gaat er geïnventariseerd worden. 60 % moet er 
aan deelnemen. Herfst 2020 wordt er definitief voor aanleg beslo-
ten. 
 

Hendrikus: Gaten in weg Aldlânsdyk Koarnjum.  
Je kan altijd klachten melden op telnr. 14058. 
De Aldlânsdyk wordt nog aangepakt. 
 

Ytzen: Ideeën voor pand Hettinga? 
Nog niet bekend. Oude pleats mag staan blijven. De rest moet af-
gebroken worden.  
Er mogen 3 woningen gebouwd worden.  
Ook is er een plan om de grond bij het bos aan te sluiten. 
 

Albert: Verzakkingen t.p.v. spoorlijn. Bij langsrijden zwaar materi-
eel schudden de huizen aan de Skierhústerwei.  
 

Verder geen vragen meer. Auke Rijpstra bedankt iedereen voor de 
komst. 
 
 
Voorlopige datum jaarvergadering 2019: 11 november 2019. 
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1860  ----------------- 2019 

Hâld de kommende Flapút yn de gaten foar ynformaasje oer it 
jeugdtoaniel. Op freed 13 en sneon 14 desimber 2019 bringt de 
jeugd harren stik op de planken. Skriuw dizze data ek alfêst op de 
kalinder.  
 
Op moandei 11 novimber 2019 hâlde wy ús jiergearkomste. Jimme 
binne wolkom om 20:00 oere yn doarpshûs “de Bining” te 
Koarnjum. Wy hoopje dat we jimme moetsje op de jier-
gearkomste! 
  
AGINDA 
1. Iepening 
2. Ynkommen stikken en meidielingen 
3. Ferslach jiergearkomste 19 novimber 2018  
4. Jierferslach fan de skriuwster 
5.  Jierferslach fan de ponghâlder 
     Ferslach kaskommisje en beneaming nije kaskommisje 
6.  Bestjoersferkiezing:  
     Ofgeand en net wer te kiezen: Louis Hooghiemstra 
     Bestjoer stelt foar as nije kandidaat: Bauke Beert Keizer 
     Tsjinkandidaten kinne harren melde oant in heal oere foar  
     oanfang fan       
     de gearkomste by de skriuwster. 

  S K O F T   
6.  Oersjoch winterskoft 2019 / 2020   
7.  Omfraach   
8.  Sluting   
 
Kontaktadres skriuwster:   
Lieuwkje Boomsma, David van Goirlestrjitte 19, 9056 PR Koarnjum  
e-mail: vriendenkring1860@hotmail.nl  
Titus Sinnema  
Louis Hooghiemstra 
Theunis Dijkstra 
Lieuwkje Boomsma 
Sytske Nicolay 

Vriendenkring 
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10 jaar Túnmanswente 
 
De tiid hâldt gjin skoft!  
Het is voor je gevoel nog maar net geleden, maar  
Túnmanswente bestaat in oktober 2019 echt  
10 jaar. Alle reden dus voor een feestje. Dorpsbewo-
ners waren via de Flapút uitgenodigd; relaties, mede-
werkers, oud-medewerkers, vrijwilligers waren persoonlijk uitgeno-
digd.  
Dat had tot gevolg dat we op 16 oktober een geweldig feest konden 
houden: meer dan 80 gasten hadden zich aangemeld. Na een wel-
komstdrankje een vier-gangendiner bereid door studenten van de 
opleiding Fastservice en Catering van het Friesland College. Met 
ondersteuning van Mark Andringa ( docent) en een aantal collega’s 
hebben we van het diner genoten. Voor elk wat wils, ook was reke-
ning gehouden met de vegetarische gasten. Daarnaast hebben stu-
denten van de Entree Opleiding gezorgd voor de aankleding van de 
tent en het restaurant. Wat een feest! 
 
Tijdens het diner werden door ons bestuurslid Amieke de Rapper 
vlot de lootjes voor het draaiend rad verkocht. Een keur aan prij-
zen: producten van onze leveranciers ( Brolsma, Nico & Aeltsje, 
Janna Prosé, Bob de Boer van harte bedankt!). Ook onze vrijwil-
ligers Dick Rijpstra en Stien Beckers lieten zich niet onbetuigd: Dick 
had een aantal vogelhuisjes en een prachtige bloembak gemaakt. 
En natuurlijk is Dick geknipt voor de presentatie van het draaiend 
rad. Stien is heel creatief met klei, zij heeft twee prachtige handge-
maakte stukken beschikbaar gesteld. Meer van haar werk is te 
koop in Túnmanswente. 
Een muziekje mag natuurlijk niet ontbreken: Amieke de Rapper had 
gezorgd voor een jazz-trio: 'JazzyYpassion'. 
Na afloop werden Beitske Homsma en Jan Oosterhaven ( penning-
meester en boekhouder) nog even speciaal in het zonnetje gezet.  
Jammer genoeg kun je maar één keer in de tien jaar een tienjarig 
jubileum vieren, want een dergelijk feestje smaakt naar meer. We 
moeten de komende tijd toch maar even nadenken over een andere 
aanleiding om alles nog een keer te doen.  
Gasten, studenten, vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden, 
Heel hartelijk dank! 
 

Pieter van der Werff (voorzitter Túnmanswente) 

Túnmanswente 
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Leuk en lekker: een Streekproducten Cadeaupakket! 

Zoekt u een origineel cadeau voor een verjaardag? Jubileum?  
Sinterklaas– of Kerstgeschenk? 
 
Wij bieden een mooi assortiment streekproducten met creativiteit 
in verschillende prijsklasse. Doordat wij onze pakketten zelf sa-
menstellen bent u verzekerd van een origineel assortiment. Zo kan 
in het pakket worden bijgevoegd een cadeaubon voor een over-
nachting in Bêd & Brochje, een Dinerbon, of een Cadeaubon te be-
steden in de winkel van Túnmanswente. 

Ook als u zelf een bepaald idee heeft voor uw pakket werken wij dit 
graag voor u uit en maken een passend en creatief voorstel op 
maat. 

Loop eens bij ons binnen en informeer naar de vele mogelijkheden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Túnmanswente 

Ook de producten van: 

vandaag anders  eten.nl 
zijn bij ons te koop  
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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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Optreden froulju Tûzen Triennen mei manlju GSBK  
 
Sneon 23 novimber jouwe de froulju fan Tûzen Triennen wer in 
prachtich optreden op har thúsbasis Britsenburgh.  
Mei in protte nije nûmers. En mei ús nije pianist, dy’t tegearre mei 
ús gitarist en dirigent in nije sjeu oan de muzikale begelieding jout. 
Sa as jim fan ús wend binne sjonge wy selsskreaune Fryske  
teksten, fol humor en emoasje, op fleurige of gefoelige meldijen, 
mearstimmich mei sa no en dan in solo.  
 
Mar net allinnich wy froulju litte hearre wat we muzikaal yn ‘e hûs 
hawwe. Foar dizze jûn binne ek de manlju fan Mannenkoor GSBK út 
Goutum útnoege foar in swingend en sfearfol optreden. Eartiids wie 
dit in Shantykoar, mar hja hawwe it roer omgooid. No bringe sy in 
alsidich repertoire yn  ferskillende talen, begelaat troch in akkorde-
onist, in keyboardspiler, in bassist en in gitarist, dy’t de manlju ek 
yn ‘e stringen hâldt. Fansels sjonge beide koren ek noch in pear 
moaie nûmers tegearre. No, dat wurdt wat! 
 
 
 
Wolle jim dizze 
jûn net misse? 
Set 23 novimber 
dan fêst op de 
kalinder.  
It optreden 
begjint om  
20 oere,  de seal 
is iepen fan  
19.30 oere ôf.  
De tagong is  
5 euro, ynklusyf  
2 lotsjes, mei 
kâns op in leuk 
pryske! 
 
 
Mei muzikale  
groetnis, 
út namme fan de 
PR kommisje 
Rosalie de Konink 

Tûzen Triennen 
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Data ouderenproject najaar 2019: 
 
Dinsdag 29 oktober 2019     
spelletjes  
 
Dinsdag 12 november 2019 
   
Activiteit (nog invullen) 
 
Dinsdag 26 november 2019 
Spelletjes 
 
Dinsdag 10 december 2019 
Afsluiting bij Bob 

 
Zoals U waarschijnlijk wel zult weten is er eens in de veertien  
dagen een gezellige middag voor ouderen in de Bining. Het oude-
renprojekt, o.l.v. een groep enthousiaste vrijwilligers, maakt dit 
mogelijk. Voorafgaande is er met een groepje dames een brei en 
haakclubje. Hier haken en breien we o.a. sokken, pannenlappen, 
kussens, knuffeltjes, sjaals en andere leuke dingen worden er ge-
maakt. Ook hebben we, met elkaar, al eens een deken gehaakt. Dit 
alles wordt gemaakt en dat schenken wij weer aan een goed doel. 
Zoals voor mensen met een krappe beurs.  
 
Nu willen wij graag weer wol hebben om nieuwe dingen te kunnen 
maken. Dus mocht U nog resten wol of katoen hebben liggen en u 
gebruikt dat niet meer en u wilt dat graag opruimen dan willen wij 
dat graag hebben zodat we weer nieuwe dingen kunnen maken 
voor ons project. U mag dat dan komen brengen maar ik wil het 
ook wel bij u ophalen. 
 
U mag dat brengen in de Bining vanaf 14.00 uur. De data van de 
ouderenmiddag staan vermeld in de Flapút, of u mag dat ook bren-
gen bij Geke de Jong, D. van Goirlestrjitte 16 in Cornjum. U mag 
mij ook bellen:058-2572968 dan kom ik het bij U ophalen. 

Ouderen Project 

Oproep!!   Oproep!!   Oproep!! 
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Vrijdagavond 1 november 2019: 
 
(singer-songwriter) Zippora Tieman  
(en celliste Josien de Vries) @ huiska-
mertheater De Wier in Koarnjum 
 
Aanvang 20.30 uur, deur open 20.00 uur, 
entree €10,-, inclusief koffie/ thee en … 
lekkere nootjes. 
 
Toegang alleen na reserveren via  
bobdeboer@pinupsanddowns.com 
of via tel. 06-54763154 
 
(Annulering is mogelijk, maar dan wel 
drie dagen voor aanvang van het                 
evenement)                                             
 
Zippora Tieman is een singer-songwriter die de kunst verstaat ob-
servaties van haar binnen- en buitenwereld te vangen in klein ge-
houden liedjes vol verwondering, melancholie en een flinke scheut 
verlangen. Met haar warme en heldere stem vertolkt zij repertoire 
van zichzelf en van anderen (o.a. Noorse liedjes) en weet de luis-
teraar daarmee op het puntje van de stoel te krijgen. Wat wil je, 
met een naam die ‘vogeltje’ betekent.  
 
Na haar eindexamen studeerde ze een jaar lang muziek en theater 
in de Noorse stad Bergen, waar ze zich onder anderen toelegde op 
meerstemmig zingen en op musical. Ook schreef ze daar haar eer-
ste (Engelse) popliedjes, waarbij ze zichzelf toen begeleidde op pia-
no. Intussen is ze afgestudeerd aan de Academie voor Popcultuur 
in Leeuwarden. 
 
In haar werk hoor je invloeden van de Ierse Lisa Hannigan en Ame-
rikaanse Priscilla Ahn, maar ook van de Canadese singer-songwriter 
Peter Katz, met wie ze in maart 2011 en februari 2012 in Paradiso 
(Amsterdam) optrad. 
 
Naast haar solowerk is ze betrokken bij allerlei andere projecten, 
geeft ze songwriting workshops en trainingen waarbij muziek als 
middel wordt ingezet. 
Met de persoonlijke en soms grappige verhalen achter de liedjes, 
weet ze haar publiek echt te bereiken.  
 
Deze avond wordt Zippora begeleid door celliste Josien de Vries. 

Huiskamertheater De Wier 

foto © Loes Gorseling 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Yetris @ De Wier – Koarnjum, zaterdag 9 november 2019 
 
Huiskamertheater De Wier – Koarnjum 
De Wier 5 
9056 PM Koarnjum 
 
Aanvang 20.30 uur, deur open 20.00 uur 
Toegang €15,- p.p. 
 
Attentie, dit concert is reeds uitverkocht! 
 
Reserveren verplicht op 06-54763154 of via  
bobdeboer@pinupsanddowns.com 
 
In 1979 zocht Roel Slofstra, een van de eerste Friese troubadours, 
muzikanten in de folk scene van Friesland om zijn LP van Eije Wyk-
stra op te nemen. 
De opnames vonden datzelfde jaar plaats met: 
 
Geppy Haarsma: accordeon, concertina en zang (o.a. Irolt) 
Hans Kerkhoven: gitaar en zang (o.a. Pugh’s Place, Irolt) 
Alco Hoogcarspel: viool, mandoline en zang (Heelstone) 
 
Na de presentatie van de LP in 1980 en een enkel optreden met de 
nummers  gewijd aan Eije Wykstra, ging de groep verder onder de 
naam 'Yetris'. Er werd een eigen repertoire samengesteld geken-
merkt door een folk geluid met een klassiek randje. 
 
Roel en Geppy hebben beiden een klassieke opleiding aan het  
conservatorium gevolgd. Roel had een verleden als troubadour en 
Geppy had haar sporen inmiddels verdiend in de folk groep Irolt. 
Alco heeft klassiek viool leren spelen en maakte daarna deel uit van 
de groep Heelstone met een Iers folk repertoire. Hans speelde in 
diverse popgroepen zoals Pugh’s Place en later ook in Irolt. 
 
Nadat Yetris twee jaar in deze bezetting gespeeld had, vertrok 
Hans vanwege een verhuizing, Eddy Mulder nam zijn rol als gitarist 
over. 
Yetris trad tot eind 1984 op in de Harmonie, De Lawei en op vele 
andere podia in de provincie.  
 
Een Duitse filmploeg maakte destijds een korte film onder de titel 
‘Frisia non cantat’ over de rol van muziek in Friesland, waarin Yetris 
met twee nummers is te zien. 

Huiskamertheater De Wier 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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De groep kwam in februari 1986 nog een keer bij elkaar om een 
vijftien tal nummers op te nemen met Herke Wijnalda, de man 
van Geppy, achter de knoppen. Daarna viel de groep uit elkaar en 
gingen de leden hun eigen weg. 
 
In 2005 werd de LP van Eije Wykstra opnieuw als CD uitgebracht 
ter gelegenheid van het gelijknamige openluchtspel in Harkema. 
 
Twintig jaar later probeerde Alco de leden van Yetris opnieuw bij 
elkaar te krijgen om samen muziek te maken. Aanvankelijk lukte 
dat niet, maar in de herfst van 2018 omarmden Roel, Hans en 
Geppy het idee om weer samen te komen.  

 
Vrijwilligers gevraagd voor het ontgraven van het oude fundament 
van de stationslocatie Jelsum. Voorlopig met als doel het in ge-
bruik te nemen als Rustpunt. 
Voor meer informatie of aanmelding kan men contact opnemen 
met Chris Rijff, Telefoon: 06-5376 31 25 of via e-mail:  
info@railpleasure.nl 
 

Vrijwilligers gevraagd 

mailto:info@railpleasure.nl
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Alde stoven yn de tsjerke fan Koarnjum.  

 
Dit  jier hiene we wer de tsjerken fan Koarnjum en Jelsum iepen yn 
it ramt fan tsjerkepaad. Dan binne de doarren op sneon en 
snein yn july, augustus  en septimber,  ien of soms mear, middeis 
yn de moanne iepen fan 13.30 oant 17.00 oere.Dan binne we yn de 
regel  mei twa man om it ien of oare oer de tsjerke te fertellen. 
Dit jier hiene we der wat mear reklame oer makke, omdat we de 
âlde stoven wêr foar it ljocht sette soene yn Koarnjum. En it 
resultaat wie dat der in soad minske op ôf kamen. Sa waarden 
Ytzen Tamminga en ik opbelle troch Wiebe van der Hout fan  de 
Ljouwerter krante mei de fraach of hy ek efkes mei ús yn petear 
koe oangeande nijsgjirrich heden fan de Koarnjumer tsjerke en dan 
yn foarste plak de âlde stoven fansels. Dat koe. Hy hat der in 
aardich ferhaaltsje fan makke.  
De sneontemiddei  dernei, is der in fotograaf west. Dat wie Jan 
Spoelstra fan it Amelân. Dizze man hie alle tiid. Hy wie krekt nei it 
iepenjen fan de doarren al by my. Hat hiel wat foto’s makke en 
fertelde dat hy om fjouwer oere yn st-Annaparochie wêze moast. It 
wie dêr de moanne fan Rembrandt fan Rijn, de 
ferneamde  skilder.  En moast der ek foto’s oer meitsje. 
 

ALDE  FOTO’S  
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Der ha  ferskate minsken nei my ta belle om harren 
positive reaksje oer it krante-artikel te jaan. Sa krige ik in 
telefoantsje fan in famylje der’t de âlders fan yn Koarnjum en 
Jelsum berne binne. Hja hiene noch in âlde stove en trochdat hja 
dit jier ferhúzje en lytser wenjen gean, moast der romte makke 
wurde. Hja wiene fan miening dat de Koarnjumer  tsjerke yn 
oanmerking kaam om dizze prachtige stoof yn harren kolleksje op 
te nimmen. Understeande stoof hat fêst tsjinst dien foar it 
opwaarmjen fan de fuotten as men der op út wie mei in soarte fan 
rydtúch,  tilbury neamd. Dat kin dan ek samar sa wêze dat 
dizze  stoof mei de tsjerke yn kaam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lêste twa foto’s binne  fan  de stoof, oanbean troch de famylje 
Kleinbekman. Foarhinne wenne dizze famylje yn Jirnsum, mar 
binne krekt nei Ljouwert ferhuze.   

                                                                          Piet 
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Vanaf 24 augustus is de praktijk van  
Marieke van der Meer in Stiens verhuisd naar  

Pyter Jurjenstrjitte 10  
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Duo ‘Klein Geluk’: Beate Loonstra, harp en Rianne Wilbers, sopraan 
‘Dat wil zeggen’, een reis door de tijd van gregoriaans tot John Ca-
ge en verder 15 november 2019, Pakhûs SOLO Stiens, aanvang 
concert 20.15 u., koffie/thee vanaf 19.45  
 
Vanuit een gregoriaans startpunt reizen harpiste Beate Loonstra en 
sopraan Rianne Wilbers door de tijd. Samen leggen ze dwarsver-
bindingen tussen oude muziek met een nieuw klankidioom en 
nieuw gecomponeerde stukken gebaseerd op vroegere aannames 
en ideeën. 
 
De toelichting die Beate en Rianne geven bij het programma  
Dat wil zeggen is: 
Hoe beleven we muziek? Zijn onze oren beïnvloed door het wester-
se klankidioom? Hoe hebben electronica hun plek verworven binnen 
de muziek van vandaag? 
Vanuit een gregoriaans startpunt reizen harpiste Beate Loonstra en 
sopraan Rianne Wilbers door de tijd. Samen leggen ze dwarsver-
bindingen tussen oude muziek met een nieuw klankidioom en 
nieuw gecomponeerde stukken gebaseerd op vroegere aannames 
en ideeën. In hun programma Dat wil zeggen gaan ze op zoek naar 
antwoorden met bijbehorende vragen.  
 
 
Want hoe nieuw is 
een zanglijn zonder 
melodie? Hoe lang is 
deze vertrouwde ak-
koordprogressie al 
vanzelfsprekend? 
Zeggingskracht in 
muziek: precies ge-
noeg voor dat wat je 
wilt zeggen, of wat je 
juist niet wilt zeg-
gen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beate Loonstra 

Pakhûs Solo Stiens 



 47 

 

 
Lianne Wilbers 

 
 
Het belooft weer een verrassend, gevarieerd en boeiend program-
ma te worden.  
 
 
Toegang 17,50 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na), beneden 
18 jaar € 9. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te 
voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden. In het pand is 
een lift. Er is beperkt toegang voor rolstoelen en men kan gebruik 
maken van de aanwezige rolstoel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekadres Pakhûs SOLO:  
Smelbrêge 9, 9051BH Stiens  
Informatie en reserveren: https://
www.stinze-stiens.nl/agenda/  
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Za 26 okt.   Concert van Angelpact in Kerk Jelsum 
   1sm Dekema State pag. 15 
 
Di 29 okt.   Ouderenproject De Bining-Túnmanswente,   
   Spelletjes 
 
Vr 1 nov.   Concert Zippora Tieman, huiskamertheater  
   De Wier, bobdeboer@pinsupanddowns.com 
   pag. 39 
 
Za 2 nov.   Natuurwerkdag Dekema State, zie pag. 15 
 
Za 9 nov.   Tryater : raze om protters, I t Nut, zie pag. 16 
 
Za 9 nov.  Concert Yetris, huiskamertheater  
   De Wier, bobdeboer@pinsupanddowns.com 
   pag. 40 
 
Di 12 nov.   Ouderenproject De Bining-Túnmanswente,  
 
Vr 15 nov.  Concert in Pakhûs Solo, Stiens pag. 46 
 
Vr 15 nov.  Kaartavond De Bining 
     
Za 16 nov.  Uitnodiging Ger en Ria Kok, zie pag. 8 
 
Do 21 nov.  Lezing over Rembrandt in Kerk van Jelsum, 
   Ism Dekema State zie pag. 14 
 
 
Za 23 nov.  Optreden Tûzen Triennen in Britsenburgh, 
   zie pag. 37 
 
Ma 25 nov.  Jaarvergadering Doarpsbelang 
   Bining pag. 20 
 
Di 26 nov.  Ouderenproject De Bining-Túnmanswente,  
   spelletjes 
 
Di 10 dec.  Ouderenproject De Bining-Túnmanswente, 
   Concert bij Bob de Boer 
 
Vr-Za 13-14 dec. Vriendenkring De Bining, pag. 30 
 

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 8-22 november 
Groene container (Biobak): op vrijdag  1-15-29 november 
Biobak extra data: op donderdag xx 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op 26 november  
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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 
      

3 nov. 
09.30u 

Dhr. H. Gileam Genovevatsjerke Jelsum, 
Fryske Tsjinst 

     
 

10 nov. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Nicolaastsjerke Koarnjum, 
Oogstdienst 

     
 

17 nov. 
09.30u 

Ds. H. Post-Knol Genovevatsjerke Jelsum 

     
 

24 nov. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum, 
Laatste zondag kerk. jaar. 
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39ste jiergong nr. 398                           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: 22-11-2019  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik : 11-11-2019 
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 


