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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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Bij het schrijven van dit voorwoord is het weer prachtig weer. We 

genieten nog volop van een mooie zomer. De meeste vakanties zijn 

voorbij en het verenigingsleven staat op het punt te beginnen. In 

dit nummer kunt u lezen wat voor moois er weer in onze dorpen te 

beleven is! Ook staan er weer vele prachtige foto’s in, die via de 

digitale Flapût in kleur nog mooier zijn. 

Als u de digitale uitgave wilt ontvangen, geeft u dan uw email via  

doarpskranteflaput@hotmail.com door. Hierdoor is het boekje voor 

u misschien overbodig geworden, laat ons dit ook weten, zodat de 

drukkosten worden verminderd en het ook ten goede komt aan het 

milieu. 

 

Veel lees– en kijkplezier 

De redactie 

 

 

 

 
 
De rijke oogst van  
Dekema  
op weg naar de pers 
 

 

De pakken sap hiervan zijn 
na aanbreken twee maanden 
houdbaar! 
 
Te koop op Dekema State 

Fan de Redaksje 



4  

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Data voor kaartavonden in De Bining 
 

18 Oktober 2019 
15 November 2019 
19 Januari  2020 
16 Februari  2020 
15 Maart  2020 
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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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 It Nut Jelsum, Koarnjum, Britsum 
 
.  

Seizoen 2019/2020 
  

• Sneon 12 oktober 2019 
  Grytz en Grize 
 

• Sneon 9 novimber 
  Tryater : raze om protters. 
  Gearwurkingsjûn mei De Bining 
 

• 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 

Facebook: it nut  

mailto:itnutjkb@gmail.com
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Ingezonden 

Beste dorpsgenoten! 
Misschien is het u wel opgevallen… er is een mooi plekje gecreëerd 
op het grasveldje voor de fraaie Nicolaaskerk Overbuurman Wieger 
en ondergetekende op De Wier hebben het initiatief genomen om 
het bankje eens drastisch op te knappen met de hogedrukspuit en 
ook zijn er wat vrolijke bloemen naast gezet. Immers: regelmatig 
genieten wandelaars en fietsers van deze mooie plek op de terp in 
Koarnjum met een prachtig uitzicht, zeker als het zonnetje ook nog 
daarbij schijnt.  Maar vaak zat met op een meegenomen plastic 
tas, een krant of een kleedje omdat het bankje er niet uitzag: vuil 
en smoezelig. Ook voor het voetenwerk was het niet prettig: na 
vochtig weer zat met vaak met de schoenen in de modder. Ook 
daar is een keurige oplossing voor gevonden: een kiezelterrasje. 
Met dank overigens aan Heinze Weiland die voor de laatste kiezels 
en aanvulling heeft gezorgd. 
In eerste instantie was het de bewoners van de Wier niet duidelijk 
wie verantwoordelijk was voor deze ernstig verwaarloosde plek. 
Gemaaid werd er wel en uiteindelijk bleek dat ‘Stichting Hôven’ 
hiervoor verantwoordelijk was … In goed overleg houdt ondergete-
kende nu een oogje in het zeil om deze bijzondere plek aan De 
Wier een aanwinst te laten blijven in het dorp. Helaas werd het 
idee om er een mooie picknickbank te plaatsen afgewezen, wat 
door de buurtbewoners als teleurstellend werd ervaren. 
En onze inspanningen worden beloond: steeds meer recreanten 
(ook van de camping)  maken nu gebruik van deze opgeknapte 
plek en er werd zelfs al eens gepicknickt op het grasveldje voor de 
bank. Gebruikers en bewoners reageren erg enthousiast! Ontbreekt 
nu echter nog een prullenbak, maar misschien kan dat alsnog wor-
den verzorgd in de toekomst, want daar blijkt bij navraag zeker 
behoefte aan te zijn, ook gezien de vele peuken die worden achter-
gelaten… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bob @  

De Wier 5 
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Pakhûs SOLO  

          
Ensemble Contactus  
'De gedachte aan jou doet me sterven’,  
Franse muziek uit de 15 eeuw.  
 

De groep Contactus bestaat voor dit concert uit Juho Myllylä 
(blokfluiten), Miron Andres (vedel)  uitgebreid met  Maria Andrea 
Parias (sopraan).  
 

Ze brengen een programma met muziek uit het Frans-
Bourgondische hof in de 15e eeuw, met als titel: Le souvenir de 
vous my tue (De gedachte aan jou doet me sterven). Deze muziek 
komt uit een bijzonder manuscript dat zich bevindt in de Koninklij-
ke bibliotheek in Kopenhagen. Het is een van de oudste voorbeel-
den van een nieuw genre dat een combinatie laat zien van tekst, 
muziek en illustraties. Fijne tekeningen tonen een rijke verbeelding 
die doet denken aan die van tijdgenoot Jeroen Bosch. De liederen 
hebben hun oorsprong in de hofcultuur van die tijd. Aan de ene 
kant zetten ze de traditie van troubadoursliederen voort, aan de 
andere kant de cultuur van motetten. Naast deze stukken zal ook 
een prachtig stuk van Magister Zacharias voor vedel en blokfluit 
worden uitgevoerd dat geschreven is rond 1400. Dit manuscript 
bevindt zich in de Biblioteca Medicea Laurenziana in Florence. 
 
20 september 2019, aanvang concert 20.15 uur, koffie/thee vanaf 
19.45 uur. Toegang 17,50 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje 
na), beneden 18 jaar € 9.  
 
Er zijn 35 plaatsen be-
schikbaar. Om teleurstel-
ling te voorkomen is het 
goed u vroegtijdig aan te 
melden. In het pand is 
een lift. Er is beperkt toe-
gang voor rolstoelen en 
men kan gebruik maken 
van de aanwezige rol-
stoel. 
   
Bezoekadres Pakhûs SO-
LO: Smelbrêge 9, 
9051BH Stiens  
Informatie en reserveren: 
http://www.stinze-
stiens.nl/agenda/  
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Dekema State 

Tuinbaas Wim: 
 
Graafwespen behoren tot de  
solitaire bijen, steken niet. 
 

Holletjes in het zand.  
Er wordt een prooi naar binnen 
gesleept. Hierop groeien  
de larven. 
 

                                   
Niet vegen!  
 

• Dinsdag 17 september 2019, Spelletjes 
  

• Dinsdag 1 oktober 2019   
Activiteit in het kader van de beweegmaand   

 

• Dinsdag 15 oktober 2019     
Activiteit in het kader van de beweegmaand  

 

• Dinsdag 29 oktober 2019, Spelletjes  
  

• Dinsdag 12 november 2019 , Activiteit (nog invullen) 
 

• Dinsdag 26 november 2019, Spelletjes 
 

• Dinsdag 10 december 2019, Afsluiting bij Bob 

Data ouderenproject najaar 2019 
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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 State 

 
De imkerijdagen op 13 en 14 juli waren als vanouds een groot 
succes! Het weer speelde gezellig mee met een zonnetje, dus weer 
meer dan 300 gasten –veel met kinderen—wisten de weg naar  
Dekema State te vinden. 
 
Ook de praamvaarten op 7 juli, 10 juli, of 17 juli waren geslaagd! 
Sommige mensen vonden het jammer dat er niet meer tijd hier ter 
plaatse was.  
Voor groepen vanaf 12 personen is dit arrangement ook op  
afspraak mogelijk op een door jezelf gewenste datum!  
 
Tot half september zijn we nog 6 middagen open voor publiek.  
Tot die tijd staan er nog een paar prachtige evenementen op het 
rooster: 
Zaterdag 31 augustus Simmerjûnconcert met Angelpact  
(Harp en zang) Aankondiging verderop in deze flapút. 
 
Maandag 2 september gaan we met onze vrijwilligers op stap met 
het jaarlijkse vrijwilligersreisje. 
 
Zaterdag 7 september arrangement wijnproeverij met  
Waijenberg wijnadvies  
Aankondiging verderop in deze Flapút 
 
Dinsdag 10 september t/m zondag 15 september  
reizende expositie 11 Fountains in Boersma Zathe 
(boerderij naast Dekema State) 
Aankondiging verderop in deze flapút 
 
Zaterdag 14 en Zondag 15 september  
Open Monumentenweekend thema Plekken van Plezier. 
Hier past natuurlijk prachtig de reizende expositie van de 11 Fon-
teinen bij! Maar ook is Dekema State voor de provincie Fries-
land aangewezen als Groen Monument van het jaar 2019 door 
de Tuinenstichting. De Tuinenstichting zal hier ook aanwezig zijn 
met tekst en uitleg. 
 
Kortom; we zitten deze maand niet stil. 
 
Vanaf half september zijn we dan weer alleen de weekenden open 
voor publiek van 13-17 uur t/m eind oktober. 
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www.vellingaoptiek.nl 
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Dekema State 

 
 

Expositie ‘Meet the fountains’ –  
een andere kijk op de fonteinen  

 
FRIESLAND -  De Friese fotografen Heleen Haijtema en 
Tryntsje Nauta maakten per fontein een poëtische verta-
ling. Met elf autonome beelden brengen ze een hommage 
aan de fonteinen. Ieder beeld is een vrije interpretatie 
waarbij ze geput hebben uit de historie van de stad en het 
gedachtegoed van de kunstenaar. Deze fotoserie in com-
binatie met foto’s en teksten over de 11fountains verlei-
den je als bezoeker tot nadenken.   De expositie ‘Meet the 
fountains’ – een andere kijk op de fontei-
nen is  van  10  september t/m 15 september   
Van 13—17 uur te bewonderen in de boerderij  
Boersma Zathe naast Dekema State 

 
Achter elke fontein schuilt een verhaal dat naadloos aan-
sluit bij de actualiteit. ‘Kievit’ in Sloten zet je aan het 
denken over de vanzelfsprekendheid van schoon water. 
‘De IJsfontein’ in Dokkum vertelt ons over drastische ver-
anderingen in de natuur en een smeltende zee. En ‘De 
Walvis’ van Harlingen verwijst naar de invloed van de 
mens op het leven in zee. Dit jaar organiseert 11foun-
tains verschillende activiteiten die aansluiten bij de ver-
halen achter de elf fonteinen.  
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Dekema State 

Simmerjûn-concert met Angelpact  
op Dekema State Jelsum op 31 augustus 2019 
 
Een zomeravond kan prachtig zijn op Dekema State.  
We hopen dat dit het geval is op zaterdagavond 31 
augustus a.s. Dan organiseert de Vereniging Vrienden en Vriendin-
nen een Simmerjûn-concert met het  
zang en harp duo Angelpact bestaande uit  
Annebet Brongers en Petra Rosa.  
We kennen Annebet als de kleindochter van Greta Pronk, die sa-
men met Jan van Wageningen bijna twintig jaar op Dekema State 
woonde.  
 
 
Het concert 
wordt in de 
open lucht  
gegeven.  
Bij slecht weer 
wijken we  
waarschijnlijk uit 
naar de kerk van 
Jelsum.  
 
 
 
 
 
De toegangsprijs is € 5,- per persoon.  
Leden van de Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema 
State en de vrijwilligers hebben gratis toegang op vertoon van de 
Dekema-pas. (zonder introducé)  
 
Vooraf reserveren is verplicht. Dat kan via  
info@dekemastate.nl of via de secretaris van de  
vereniging tjpkamminga@gmail.com. 
 
Binnenkomen vanaf 19 uur 
Aanvang concert 19.30 uur 
Einde concert 21.30 uur 
Vooraf, tijdens de pauze en na afloop  
zijn consumpties  verkrijgbaar 

 

mailto:tjpkamminga@gmail.com
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Annebet zingt en wordt daarbij begeleid door Petra op harp. Zij 
vormen sinds 2000 een duo en hebben al veel optredens verzorgd: 
concerten in een intieme setting maar ook voor een groot publiek. 
Het repertoire bestaat uit Engelse en Nederlandse  
luisterliedjes met covers van o.a. Paul de Leeuw, Marco Borsato, 
Barbara Streisand, Bette Midler en Boudewijn de Groot.  
 
Petra  speelt al vanaf haar achtste jaar harp, speelde trompet in 
een harmonie orkest en in diverse bands. Na haar doctoraal bio-
chemische wetenschappen koos ze alsnog voor een muzikale carri-
ere en studeerde enkele jaren harp aan het Utrechts conservatori-
um en vervolgde haar studie bij Erika Waardenburg aan het Am-
sterdams Sweelinck conservatorium.  
 
Annebet stortte zich na een jaar Toneelacademie in Maastricht 
fanatiek op het toneelspelen en vertolkte mooie rollen in diverse 
stukken. Ze volgde ondertussen zanglessen bij Ellie Machtel en 
Henriette Schenk en had les aan de Academie voor Lichte Muziek in 
Hilversum.  
 
 

 

Angelpact  
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In het weekend van 14 en 15 september 2019 is het  
Open Monumentendag,  een van de grootste culturele evene-
menten van Nederland. 
 

De Nederlandse Tuinenstichting, die behoud van het groene erfgoed 

als kerntaak beschouwt, heeft een aantal monumentale tuinen en 

parken bereid gevonden om op Open Monumentendag haar poorten 

gratis open te zetten voor een groter publiek. Met de klimaatcrisis 

en de oprukkende monocultuur in het landschap en in tuinen, is er 

nu meer dan ooit reden om het belang van groen erfgoed van de 

daken te roepen. Als er ergens draagvlak voor moet komen is het 

wel voor kennis, behoud en bescherming van onze groene monu-

menten. De NTs doet er alles aan om dat te vergroten. 

 

Het thema van Open Monumentendag 2019 is  

Plekken van plezier: naar welke monumentale plekken gingen en 

gaan mensen voor hun ontspanning, vermaak en vrije tijd? 

De NTs vindt dat de historische tuinen niet mogen ontbreken in dit 

rijtje. Al vanaf het einde van de zestiende eeuw bouwden welge-

stelde stedelingen landgoederen om de stank en de drukte van de 

stad te ontlopen. Niet voor niets noemden zij hun buitenplaatsen 

vaak lustoorden. Zij wisten toen al wat nu wetenschappelijk is be-

wezen: de tuin is goed voor de gezondheid, kortom: een plek van 

plezier. 

 

 

 

 

 
Borg Ewsum, Oosterburen 
1, Middelstum (Groningen) 

Groene Monumentendag 14 en 15 sept 

https://www.openmonumentendag.nl/
http://www.opewsum.nl/
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Verspreid over heel Nederland is in iedere provincie (m.u.v.  

Flevoland) een uniek voorbeeld uitgezocht. Het zijn stuk voor stuk 

prachtige tuinen of parken behorend bij een buitenplaats, een boer-

derij, een klooster, kasteel of landgoed. Bezoekers kunnen er genie-

ten van siertuinen met hun rozentuinen, plantencollecties, stinzen-

planten en kuipplanten. Van de zogenaamde tuinsieraden als een  

prieel of theehuis, historische kassen, een palmhuis, oranjerie,  

duiventil of praalgraf. Eeuwenoude kennis van moestuinen, fruitteelt, 

grachtenstelsels, vijvers, natuurlijke beekjes en gebouwde waterpar-

tijen ligt in deze monumenten opgeslagen. 

De plezierige plaatsen die op uitnodiging van de Nederlandse Tuinen-

stichting opengaan, liggen vaak verborgen achter muren, hoge ha-

gen of hekken. Nu kunt u deze groene oases gratis binnen gaan en 

met eigen ogen zien waarom het zo belangrijk is dit erfgoed te koes-

teren en te behouden. Wees welkom, laat u verrassen en vooral: heb 

veel plezier! 

 
Dekema State,  

Dekemawei 5,  
Jelsum (Friesland)  
is deze dagen ook 
open voor publiek, 
met een  
afvaardiging van 
de tuinenstichting. 
 
 
 
 
 

Kijk op de website van de tuinenstichting  
voor alle deelnemende tuinen 
www.tuinenstichting.nl/open-tuinen/ 
groene-monumentendag-14-en-15-sept/ 

http://www.dekemastate.nl/
https://www.tuinenstichting.nl/open-tuinen/groene-monumentendag-14-en-15-sept/
https://www.tuinenstichting.nl/open-tuinen/groene-monumentendag-14-en-15-sept/
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Impressie 
praamvaren 
naar  
Dekema  
State 
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Foto’s Wim Glas 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Impressie imkerij- 
dagen 13 en 14  
juli 2019 bij  
Dekema State 
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Dekema State  
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Vrijdagavond 13 september: vrolijk openingsconcert @ De Wier 

met ‘De Diva’s’: Anneke Douma, Lammy Bruyns & Mary 
Veldkamp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdagavond 20 september: The Acoustic Stones (Bijlsma & 

Reineman) 
Zondagmiddag 29 september: vocaal ensemble KoarBizzNizz @ 

Nicolaaskerk, 15.00 uur 
Vrijdagavond 11 oktober:Beano 
Zondagmiddag 13 oktober: “Helden Fan Hjir”: Piet Kok & Roe-

lof Reineman met “American Blues- and Folk-
songs” (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 Kerk-
hoven 

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 Len-
te” 

Programma huiskamertheater De Wier 
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2020: 
Vrijdagavond 10 januari 2020: de Groningse liedjeszan-

ger Jan Henk de Groot 
Zaterdagavond 25 januari 2020: Eddie Mulder SOLO 
Zaterdagavond 8 februari 2020: lezing Stichting Alde 

Fryske Tsjerken door Liuwe van der Meer, met kort 
orgelconcert na afloop @ Nicolaaskerk 

Zaterdagavond 15 februari 2020: Klassiek ensemble 
‘Regina Forte’                    @ Nicolaaskerk 

Zaterdagavond 29 februari 2020: Hein Jaap Hilarides 
Vrijdagavond 27 maart 2020: Two Faces 
December 2020: Folkert Wesseling…? 

Verder verwacht …: 
Guus Westdorp met een liedjesprogramma over Ramses Shaffy: 
“Rames – de liederen”. 
Ernst de Corte: ‘Lied van mijn vader – deel 2’ 
Van harte welkom! 
 
U kunt zich nu al opgeven voor al deze evenementen bij Bob: 

” Huiskamertheater De Wier” 
De Wier 5 

9056 PM Koarnjum 
tel. 06-54763154 

of via bobdeboer@pinupsanddowns.com 
 

Toegang is alleen mogelijk na reserveren. 
Meer info op www.pinupsanddowns.com 

Ook op Facebook onder ‘concerts and more @ de wier’ 
Annuleren is mogelijk, maar dan wel drie dagen van te voren van 

het evenement, anders worden de entreekosten alsnog verrekend. 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
http://www.pinupsanddowns.com
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Vocaal ensemble ‘Koarbizznizz’ @ Nicolaaskerk, Koarnjum 
Zondag 29 september 2019 
Aanvang 15.00 uur, deur open 14.30 uur 
Entree €15,- p.p. 
Toegang alleen na aanmelding via  
bobdeboer@pinupsanddowns.com 
of via tel.nr. 06-54763154 
 
In samenwerking met de Plaatselijke Commissie Jelsum – 
Koarnjum (S.A.F.T.) organiseert huiskamertheater De Wier opnieuw 
een bijzonder concert. Deze keer staat het koor ‘Koarbizznizz’ cen-
traal in de prachtig (klinkende) Nicolaaskerk. 
 
In het voorjaar van 2006 is dit vocale ensemble opgericht door diri-
gent Siebren Kramer, bekend van o.a. Sânman & Sikke. Het koor 
bestaat uit 12 geoefende amateurzangers en –zangeressen uit di-
verse Friese windstreken.  
 
Koarbizznizz onderscheidt zich met name van andere ensembles 
door te kiezen voor een mix van verschillende muziekperioden  en 
stijlen. De oorsprong van de muziek rond een concertthema vari-
eert in alle gevallen van renaissance tot hedendaagse close-
harmony en opvallende poparrangementen.  
 
Koarbizznizz heeft inmiddels een breed a capella repertoire: van 
Purcell tot Whitacre en van Bach tot Bremer. 
 
Bij de succes- en sfeervolle  concerten van Koarbizznizz   
worden over het algemeen de muziekstukken gekoppeld aan een 
thema dat 
tussen de di-
verse stukken 
door met de 
nodige kwink-
slagen wordt 
toegelicht 
door een aan-
tal koorleden.  
 
 
 
 
 
Persfoto © 
Koarbizznizz 

Huiskamertheater De Wier 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Persfoto: © Bob de Boer 
 

 
 
“Acoustic Stones”@ huiskamertheater De Wier – Koarnjum 
Vrijdag 20 september 2019 
Aanvang 20.30 uur, deur open 20.00 uur, entree €15,- 
Toegang alleen na aanmelding op  
bobdeboer@pinupsanddowns.com 
of via tel.nr. 06-54763154 
 
‘Acoustic Stones’: Einte Bijlsma en Roelof Reineman 
 
‘Acoustic Stones’ is een intieme muzikale reis door het oeuvre van 
de legendarische rockband the Rolling Stones maar ook het verhaal 
achter deze nummers. Beide muzikanten zijn ware kenners van de-
ze band en kruipen in de huid ervan. 
 
De nadruk ligt op deze avond op de songs uit de jaren 60/70 zoals 
The Last Time, Honky Tonk Woman, Dead Flowers & Wild Horses. 
Maar ook nummers uit de jaren ‘80 tot heden komen aan bod zoals 
Waiting on a Friend & Just Your Fool. 
 
Door het gebruik van verschillende instrumenten zoals de mondhar-
monica, dobro en mandoline zit er veel muzikale variatie in de 
songs.  
 
Roelof en Einte spelen ook samen in de band the Hangouts en heb-
ben nog een ander Stones project: Street Fighting Men. 
 
 
 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Bedriuw fan Douwe en Ans Loonstra te Koarnjum  

 
 

Ik frege Douwe Loonstra as hij ek wist wa’t de eigeners en hierders 
west hiene fan harren hûs sa troch de tiden hinne oan de Brédyk te 
Koarnjum. Hja antwurden my dat se dat efkes útsykje soenen. In 
pear moanne letter hawwe we in kear ôfpraat om alles wat sy 
wisten efkes troch te nimmen. 
 
Doe’t Douwe en ik nei de keamer tagongen om alles wat op te 
skriuwen, wiisde Douwe my op harren skoarstienmantel wer’t 
eartiids in beskildering oanbrocht is. Sa’n beskilderng barde 
foarhinne faker en waard yn de regel skildere troch de pleatslike 
hûs skilder en yn de measte  gefallen mei in bibels foarstelling 
dêrop en hie no as betsjutting: 
 
 
 

ALDE  FOTO’S 
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Elia wurdt moarns en jûns fuorre troch de raven   
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Dan no in stikje fan de ferkeap yn 1930: 
Boerehuizinge C.A. onder Cornjum, weiland onder Britsum en 
Cornjum. 
 

Notaris J.L. van Sloterdijck te Stiens zal op dinsdag 4 november 
1930, s’avonds 7 uur, in het koffiehuis van Popma onder Cornjum, 
finaal publiek verkoopen: 
1. Een solied geb, goed onderhouden boerehuizinge met groote 
schuur, groot en klein buithuis( samen stalling  v 12 koeien, 4 
hokkelingen en 1 paard), gierkolk, erf, bleeken en tuintje, samen 

groot 8 a. 50 c.a, a.d.weg Leeuwarden- Stiens onder  Cornjum, in 
eigen gebr. Bij  B.J. Span. Bod Slechts f 1923,00.  
2. 1.99.00 H.A ( 5.4  pondemaat ) uitmuntend weiland 
noordwaards van de Schradijk  onder Britsum, in gebruik bij de 
heer  K. J. Kalma. Bod 5.4 keer  f 750,00. 
3. 0.80.20 H.A. ( 2,2 pondemaat ) dito weiland zuidwaards v .d . 
Schradijk en de  Hoogedijk aan de Zwette onder Cornjum, in 
gebruik bij de heer F. Rienks. Bod 2,2 keer f 888,00.A ( 2.2 
pondemaat ) 
  
Bezicht perc. 1 .op de verkoopdatum  van 2-5 uur.  
Biljetten bij de notaris. 
Sa stie de ferkeap fan it spul yn 1930 yn de Ljouwerter krante. 
Span wie keapman en brûkte it lân sels net, mar it waard ferhierd. 
Dizze twa stikken lân sille foarhinne grif bij de pleats heard hawwe. 
It  spul is doe ferkocht  oan  Pieter Radersma en op 14 novimber 
1930 is de akte tekene. 
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Nei it ferstjerren fan Radersma, hy wenne yn Bûtenpost, 
waard  op 21 jannewaris 1953  sy’n frou Rinske Span de eigeneres 
en sy hat doe de pleats wer te keap oanbean. Sa waard op 17 july 
1953 Jan Loonstra de eigener. 
Yn 1951 wie Loonstra mei it leanbedriuw úteinsetten yn Britsum. 
Der moast romte komme foar al it ark, omdat it drokker waard 
mei it leanbedriuw. De pleats oan de Brédyk wie hjirfoar geskikt. 
Winterdeis waarden hjir  yn it earstoan  ek noch  12 kij molken en 
hja ferkochten dizze bisten dan wer  yn de maitiid as it lânwurk bij 
de boeren mear tiid yn beslach naam. 
 
Myn pake en beppe, fam.  P.R. Keestra-Jensma, ha de foarein fan 
1945 ôf bewenne en hiene hjir neffens it léste keapkontrakt rjocht 
fan wenjen fan 6-1-1950 oant 12-5-1956 ôf. Hja betellen oan hier 
yn dy jierren ƒ364,00 yn it jier, dus krekt net in gûne  deis. Yn 
1955 binne hja ferhuze nei de Wythústerwei yn Stiens, wer’t hja in 
wenning kocht hiene. It lêste hús links en tsjinoer de 
needslachting, dy’t oan it Hynstewaad stie. 
 
Dan it efterein. Buorman Ale Glas hat dit wol brûkt as  hea 
opslach. Ek Geart Wigarda, dy wenne yn die jierren yn it earste 
hús fanôf Koarnjum, hierde in diel fan de efterein. 
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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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Yn 1973 binne  Jan en Anne  Loonstra- Bosma ferhuze nei 
Stiens  en is it bedriuw fuortsetten troch de soannen Arjen, 
Karst en Douwe.      
 

 
 
Troch omstannichheden binne de âldere broers Arjen en 
Karst út de maatskip stapt en binne  Douwe en Ans  fierder 
gongen. Sa’n 15 jier ferlyn hawwe hja besletten om der ek in 
punt efter te setten. Hja waarden ek âlder en moasten in kar 
meitsje: of op ’e nij ynvestearje yn grutter ark of der mei 
ophâlde.  
Hja hawwe foar it lêste keazen.  
De nije loads efter harren bedriuw wurdt no ferhierd. 
  
 
                                           Piet 
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STINZENFLORAPARK MARTENASTATE KOARNJUM  
BESTE ‘HOTSPOT’ VAN NEDERLAND 

  
Na jaren van onderzoek naar de botanische biodiversiteit in Neder-
land, is het stinzenflorapark van Martenastate in Koarnjum uitgeko-
zen tot beste hotspot van Nederland. Een mooie opsteker voor 
Stichting Martenastate en beheerder It Fryske Gea. Ze zijn trots op 
het resultaat dat tot stand is gekomen onder supervisie van het ge-
renommeerde landelijke onderzoeksbureau Floron (FLORistisch ON-
derzoek Nederland). Alle geselecteerde hotspots zijn vastgelegd in 
een digitale spreidingsatlas, die bestaat uit tweehonderd unieke 
botanische locaties 
 
Onderbouwing van eretitel 
 
Bij de selectie van de beste locaties is gekeken naar diverse onder-
delen. Bijvoorbeeld akkerkruiden, muurplanten, oude boskernen, 
maar ook is er gezocht naar de vijf beste locaties voor stinzenplan-
ten in Nederland. Deze prachtige voorjaarsbloeiers zijn in Fryslân 
op meerdere plaatsen te bewonderen. In de categorie 
‘stinzenplanten’ is landschapspark Martenastate in Koarnjum geko-
zen tot de beste locatie van Nederland. Hierbij is uitgegaan van 
soortenrijkdom, kwaliteit en biodiversiteit. 

Martena State 

https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=c9db8bc98e&e=539900411f
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De foto’s zijn van Sjoerd Hogerhuis  
 
Een bijzondere verdienste 
 
Voorzitter van Stichting Martenastate, Henk Buith: “Wij zijn bijzon-
der blij met deze eretitel. De waardering is een mooie beloning 
voor alle inspanningen om de kwaliteit van het landschapspark 
hoog te houden. De stinzenflora steelt nu terecht de show, maar 
ook de state, overige gebouwen, ornamenten, grafheuvel zijn er-
kend rijksmonument en zijn zeker ook de moeite waard!” 
 
Het succes is mogelijk gemaakt door het huidige bestuur, vrijwil-
ligers en het “groene beheer” dat sinds 2000 wordt uitgevoerd. 
Hiervoor is natuurorganisatie It Fryske Gea verantwoordelijk. Ste-
fien Smeding, medewerker cultuurhistorie en erfgoed,  neemt hier-
bij de planvorming voor haar rekening. It Fryske Gea beheert naast 
Landgoed Martenastate ook stinzenflora-locaties als Park Jonge-
mastate, het Wikelerbosk en het Rysterbosk. 
Alle herstelplannen die op Landgoed Martenastate zijn of worden 
gerealiseerd, zijn financieel mede mogelijk gemaakt door regionale 
en landelijke fondsen, overheden en particulieren. Het landschaps-
park is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 
 
Meer informatie via: www.martenastate.nl  /  www.itfryskegea.nl/
martenastate 

https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=78a96fa152&e=539900411f
https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=2f8eccd732&e=539900411f
https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=2f8eccd732&e=539900411f
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Kerktorens met ingenieuze uurwerken in het ‘Noordelijk trimdiel’ en 

een historische apotheek in het Doktershûs Stiens. Rondleidingen 

en Monumentendaglezing. Het thema van de Open Monumentenda-

gen 2019 is ‘Plekken van Plezier’. Een kerk en een doktershûs roe-

pen niet direct die associatie op. Bij een kerk en een doktershûs 

wordt al snel gedacht aan lijden en verdriet maar het zijn vooral 

ook plekken van hoop, in een religieuze context verbonden met 

‘geloof en liefde’, en in medische zin hoop op genezing. Tegenwoor-

dig is een kerkelijk monument vaak een stilteplek van verwonde-

ring over en bewondering voor een ver verleden, terwijl een statig 

doktershûs een historisch cachet geeft aan een dorpsgezicht. De 

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (SML) en Stinze Stiens 

laten je meegenieten van deze ‘Plekken van Plezier’ in Stiens en 

omgeving. Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel (SML) 

opent op monumentendag de deuren van de torens van Jelsum, 

Stiens, Feinsum en Hijum. Deze 4 Rijksmonumenten zijn in prima 

staat en dat willen wij je graag laten zien. Daarnaast is elke toren 

in bezit van een smeedijzeren uurwerk van rond 1600, dus 400 

jaar oud. Het besef dat deze uurwerken handmatig zijn gemaakt 

door een smid maakt een bezoek al meer dan waard.  Vanaf 2013 

zijn al deze uurwerken gerestaureerd en als laatste dat in Hijum. 

Dit betekent dat alle uurwerken weer op basis van gewichten wer-

ken zoals oorspronkelijk. De gewichten zijn niet meer de bolstenen 

van weleer, maar met lood gevulde cilinders die mechanisch opge-

trokken worden. Vroeger moest dit handmatig gebeuren.  

Van de toren in Hijum is niet alleen 

het uurwerk gerestaureerd, maar 

zijn de wijzerplaten en wijzers op-

nieuw voorzien van een verflaag 

en van bladgoud. Het bijzondere 

van de wijzerplaten van de toren 

van Hijum is dat 2 wijzerplaten 

één wijzer hebben en één wijzer-

plaat de normale twee wijzers. Het 

hoe en waarom wordt je op Monu-

mentendag uitgelegd. 

OPEN MONUMENTENDAGEN 2019  
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In de torenhaan van Hijum is opnieuw voorzien van bladgoud! Bij 

het Doktershûs in Stiens krijgt het ‘rood’ een ‘groen’ randje tijdens 

deze Open Monumentendagen. Het Doktershûs uit 1838 met de 

fraaie neo-classicistische rijk versierde dakkapel kreeg namelijk in 

1894 een uitbreiding met een apotheek. Tijdens de Monumenten-

daglezing vertelt bioloog Margreet Wesseling over de beroemde 

Leidse arts en botanicus Professor Herman Boerhaave. Ze schreef 

onlangs een boek over Herman Boerhaave als botanicus. Dit boek 

is genomineerd voor de Jan Wolkersprijs. In de lezing neemt zij je 

mee naar ‘zijn tuinen’, de Hortus Botanicus in Leiden, waar hij van-

af 1709 prefect was en zijn landgoed Oud-Poelgeest in Oegstgeest, 

Boerhaave’s eigen ‘paradijs’ met zijn bomenverzameling. Wesseling 

vertelt over zijn zaaiboeken en zijn botanische vrienden, over het 

plezier dat hij aan zijn bezigheden beleefde maar ook over zijn ver-

driet. Aan de hand van enkele recepten zal ze Boerhaave’s visie 

laten zien op ‘Beter met planten’.  

In het Pakhûs SOLO wordt een klei-

ne tentoonstelling ingericht met his-

torische boeken van en rond Boer-

haave. Interessant is dat hij ook de-

gene was die tussen 1709 en 1720 

het Haarlems klokkenspel in Neder-

land introduceerde, in Friesland zeer 

bekend als stinzenfloraplant. Tijdens 

de rondleidingen in het Doktershûs 

vertellen de eigenaren over de 

prachtige gedecoreerde gang met 

marmerpatroon uit het eind van de 

19e eeuw toen ook de apotheek bij 

het huis kwam, over de verschillen-

de soorten (gereconstrueerd) be-

hang en de ‘duurzame’ restauratie 

van dit fraaie monument, dat vorig 

jaar bekroond werd als 

‘duurzaamste woonhuismonument 

van Nederland’. In de apotheek kun je de 19e-eeuwse opstandfles-

sen bewonderen evenals oude pillendoosjes van de artsen die hier 

woonden, pillenplanken, geneeskrachtige kruiden en pharmacopee-

ën, handboeken voor apothekers. Een historische apotheek ‘aan 

huis’ in een Doktershûs als rijksmonument is waarschijnlijk uniek in 

Nederland. 
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OPENSTELLING 
TORENS, BEKIJKEN 
UURWERKEN: Jelsum, 
Stiens, Feinsum en 
Hijum za. 14 september 
13.00 - 17.00 u. 
Kundige vrijwilligers 
vertellen je graag meer 
over deze prachtige 
monumenten. 
 
MONUMENTENDAG-
LEZING: za. 14 
september 13.00 uur in 
Pakhûs SOLO ‘Professor 
Boerhaave en zijn 
tuinen’ door bioloog 
Margreet Wesseling. De 
lezing duur ca. drie 
kwartier. Toegang 
gratis. Reserveren is 
noodzakelijk om 
teleurstelling te 
voorkomen via: 
www.stinze-stiens.nl/
agenda In het Pakhûs is 
een lift.  

 
TENTOONSTELLING: In het Pakhûs SOLO, za. 14 sept. 11.00 u. 
- 17.00 u. en zo. 15 sept. 13.00 u. - 17.00 u.: een kleine 
tentoonstelling van historische boeken ‘rond Boerhaave’, o.m. over 
zijn rol bij het Haarlems klokkenspel.  
   
RONDLEIDINGEN DOKTERSHÛS: Zaterdag 14 september 11.00 
u., 14.30 u. en 15.30 u. Zondag 15 september ieder uur 13.00 - 
17.00 u. (start laatste rondleiding 16.00 u.). Toegang gratis. Start 
in Pakhûs SOLO. Daar kun je ook terecht voor een kopje koffie of 
thee. Reserveren is noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen 
via www.stinze-stiens.nl/agenda of, indien er nog plaats is, op de 
dag zelf in het Pakhûs SOLO. Vanwege de beperkte ruimte is het 
pand alleen toegankelijk via een rondleiding. Deze rondleiding 
duurt ca. 45 minuten. Helaas is het pand niet toegankelijk voor 
rollators. Binnen is voldoende zitgelegenheid. Toegang met een 
rolstoel in overleg (stinze.stiens@icloud.com). Adres Pakhûs 
SOLO: Smelbrêge 9, 9051BH Stiens  

 
 

 

Programma Open Monumentendagen 
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Van verantwoord afvallen naar bewust genieten 
 

Een flexibel, helder en duidelijk programma, bestaand 
uit 7 stappen. Stap voor stap…van verantwoord afvallen 
naar bewust genieten. 
 
 

Heb je interesse? 
7 september sta ik op de braderie in Stiens 
Ik vertel je graag alles over het Cambridge Weight Plan. 
 
5 oktober is er een leuke herfstfair in het "Hart van Stiens". 
 
Op beide dagen mag je verschillende producten proeven.  
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Za 31 aug.  Simmerjûn-concert Dekema State,  
   zie pag. 18-19 
 
Za 7 sept.  Wijnproeverij Dekema State, zie pag. 26 
 
Di 10 sept. t/m Expositie 'Meet the fountains', Dekema State 
Zo 15 sept. zie pag. 16  
 
Vr 13 sept.  Concert 'De Diva's', De Wier, zie pag. 28 
 
Za 14 sept. en Open Monumentendagen,  
Zo 15 sept. zie pag. 20-21-40-41 en programma op pag.43 
 
Di 17 sept.  Ouderenproject De Bining en Túnmanswente 
 
Vr 20 sept.  Muziek 'De Acoustic Stones', De Wier,  
   zie pag. 31 
 
Vr 20 sept.  Concert 'Contactus', Pakhûs SOLO Stiens, 
   zie pag. 11 
 
Za 28 sept. Burendag 
 
Zo 29 sept. Vocaal ensemble 'Koar Bizz Nizz',  
   Nicolaaskerk Koarnjum, zie 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): vrijdag 13 en 27 september 
Groene container (Biobak):  vrijdag 6 en 20 september 
Biobak extra: donderdag 12 september (laatste dit jaar) 
Papiercontainer: dinsdag 3 september 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, emailadres 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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Protestantse Gemeente 

te Britsum-Koarnjum-Jelsum  

Tsjerketsjinsten 

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 

      

1 sept. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum 

      

8 sept. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Genovevatsjerke Jelsum 

      

15 sept. 
09.30u 

Ds. M. Bakker- 
van Kampen 

Fermanje Stiens 
Gez. dienst met  
Doopsgezinde Gemeente 

      

22 sept. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum 
Startzondag 

      

29 sept. 
09.30u 
19.00u 
  

Ds. R. Veenboer 
  
Liturgiecommissie 

Johannestsjerke Britsum 
  
Vesper 
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39ste jiergong nr. 396                           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 27-09-2019  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 16-09-2019 
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 


