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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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 Beste dorpsgenoten en andere lezers, 
 

Voor velen van u volgt binnenkort, of deze is al aan de gang, de 

zomervakantie. Ook de redactie gaat met vakantie en slaat een 

maand over om u nieuws te bezorgen uit onze dorpen.  

Eind augustus zijn we er weer met hopelijk mooie verhalen voor en 

van u. Stuur ze in, met of zonder foto!  
 

Blijft u thuis, dan is hier ook genoeg te beleven. Bijvoorbeeld ge-

nieten van uw tuin of met een mooi boek in het zonnetje. Wellicht 

een bezoekje aan de theetuin in Koarnjum of Jelsum. Ook kunnen 

de vele wandel–, fiets-, en vaarroutes in onze omgeving verkend 

worden. Wat ook een mooie belevenis is, is een praamvaart vanuit 

Leeuwarden naar Dekema State.  
 

Wij wensen u een hele goede zomer,  

niet te warm, niet te koud, niet te droog noch te nat, 

de Redaksje 

Fan de Redaksje 

Weet u dat er dit voorjaar een nieuwe waterkaart van de  

gemeente Leeuwarden is verschenen?  

Op de foto wordt de groene route naar Jelsum gevolgd. 
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Doarpsbelang 

Heeft u vragen of ideeën? 

U kunt ons altijd mailen! 

 

 

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelang 

Jelsum Koarnjum: 

Auke Rijpstra                    voorzitter 

Janna Prosé                      secretaris 

Germ de Jong                   penningmeester 

Sandra van der Meer          algemeen lid 

Jaap Keizer                        algemeen lid 

  

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

dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl 

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

 

 

Après-ski in  

Jelsum-Koarnjum: 

uitgaan en  

feestvieren  

Tijdens het dorpsfeest 

staat (en 'hangt') 

Jelsum op zijn kop ... 

 

 
foto JSK 
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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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Build and Be naar Tanzania 
 

Zoals u in één van de vorige edities van 

de Flapút heeft kunnen lezen gaat er een 

groep jongeren volgend jaar juli naar 

Tanzania om de lokale bevolking te  

helpen met het vervangen van hun zeer 

armoedige hutjes door stenen huisjes. 

 

 

Er zijn al een aantal acties geweest en we merken dat het echt be-

gint te leven in onze dorpen. Daar zijn we heel blij mee. U hebt in 

de Stienser kunnen lezen dat er o.a. kisten in onze dorpen staan, 

waar lege flessen worden ingezameld. Deze actie loopt goed, we 

hebben al een paar keer de kratten moeten legen. Ook zijn we met 

Friese boeken langs de deuren geweest tijdens de Sútelaksje. Wat 

een prachtig bedrag voor de kas opleverde. Maar we zijn er nog 

lang niet. 

 

Er komen nog een aantal hele mooie acties aan: iets met school, 

bingo’s, kerstfair/markt, nieuwjaarsduik, enz. enz. Hou de Stienser 

en de dorpskranten maar in de gaten. 

 

We hebben ook een paar activiteiten ontwikkeld die ook met een 

kleine groep gedaan kunnen worden. Een High Tea met vrienden, 

in eigen kring, óf op één van onze locaties. En een workshop siera-

den maken is ook mogelijk. Van deze twee activiteiten vindt u een 

flyer in deze Flapút. Mail gerust. Er is heel veel mogelijk om er een 

gezellige middag of avond van te maken. 
 

Wellicht tot ziens bij één van de activiteiten.  

 

Het B&B-team: 

Nynke, Inge, Lisanne, Leny, Rixt, Bernice, Tineke, Ingmar, Mare,  

Tineke, Johan, Herman, Dorien en Lysbeth  
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Konsert 

 

Grytsje Kingma,  
sjongeres en lietskriuwster 

 
Op freed 23 augustus komt  

Grytsje Kingma foar in smûk en 

persoanlik konsert nei de  

Johannestsjerke fan Britsum ta.  

 

It begjint 20.00 oere. 

 

 

www.grytsjekingma.nl 

 

Sjongeres Grytsje Kingma skriuwt en sjongt har eigen Fryske lieten 

en treedt dermei op yn Fryslân en somtiden dêrbûten. Se begeliedt 

har sang meastentiids op gitaar of brûkt begeliedingsbannen (mei 

piano, gitaar, fioele en fluiten). De teksten binne mei te lêzen op de 

beamer en sfearfolle foto’s illustrearje dêrby de lieten, in moaie 

ienheid fan klank en byld. Soms nostalgysk, faak gefoelich, bytiden 

mei werkenning of in knypeach. Inkeld brûkt se ris lietteksten fan 

oaren, of besteande meldijen. Se makket ek lietteksten foar 

spesjale gelegenheden. Sa hat se ferline jier in tekst skreaun foar 

de presintaasje fan it boek fan Britsumer Herman Lubberts, oer syn 

heit. Dat liet soe eins allinne mar op dy jûn te hearren wêze, mar 

wurdt foar it konsert fan 23 augustus ek yn it programma opnom-

men. Spesjaal omdat it sa oanslút by Britsum, en by syn ynwen-

ners.  

 

Se hat nau gearwurke mei dichter/oersetter Atze Bosch. Der stean 

trije  cd’s op har namme, “Wjerlûd”,  “Wytfear” en “Sjong in nij 

liet”. Dêrnjonken is der ek in liettekstenbondel fan har hân, “Tûzen 

dagen”. Fierder hat se meiwurke oan ferskate oare muzykprojek-

ten, lykas cd-opnames en oersettingen fan lieten foar Fryske bon-

dels.  

 

De Fryske taal leit har nei oan it hert en de rykdom fan it Frysk 

bringt se yn har teksten en suvere sang ta utering.  

Fryske folksmuzyk dy’t it hert rekket! 
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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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 Wylstrjitte 2 
 9051 AX Stiens 

 Tel. 058- 257 4411 

 
   info@middelsee-assurantiën.nl 
   www.middelsee-assurantiën.nl 
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Impressie dorpsfeest 2019 

 
  

Voor elk wat wils hier: samen wat eten en drinken, elkaar  

ontmoeten, springen, ... 

Het bestuur van de feestvereniging Jelsum-Koarnjum 

fo
to

's
 B

o
b
 d

e
 B

o
e
r 
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Dizze kear ris in stikje wêr’t de âlde foto by fantasearre 
wurde moat.  

It giet oer in man en syn famylje dy’t yn de 17-de ieu 
dûmny wie en ek yn Koarnjum stien hat. 

Ik sil sa hjir en dêr de âlde skriuwwize fan dy tiid oanhâlde. 
 
“Den 30 Aprilio 1665 sijn Gerrijt Jansen Hanecroot en 

Trijntje Hessels Tamminga, nae proclamatie van drie 
naevolgende Sondagen sonder enige verhindering tot 

Herbaijum in de kerk getrouwt. 
Deze hebben voortgeteelt deze naevolgende kinderen”. 
 

En dan komt der in opjefte fan seis bern. De earste is berne 
yn Frentsjer, de oaren allegearre yn Doanjum. 

De lêste, Melchior Gerrijts Hanecroot, berne op 9 febrewaris 
1678, is foar it fierdere ferhaal de belangrike persoan. 
 

In oare ûnmisbere skeakel wurdt foarme troch Kûnneke- ek 
wol Cuniera neamd –Harmens Luiringa.  

Sy is berne op 2 oktober 1684 yn Marrum. 
Kûnneke wurdt op 20 septimber yn Oûster-Halle, dat sil fêst 
it tsjitwurdige Ouwsterhaule wêze,  “sonder verhindering  in 

den Staat des Houwelijcks bevestight”,  mei dûmny Melchior 
Gerrijts Hanecroot. 

Kûnneke en Melchior krije acht bern. De âldste, Christine,  
berne yn Ouwsterhaule, is mar twa dagen âld wurden.  

 
Se treffe it striemin mei de bern, want fan de oare sân bern, 
dy’t allegearre yn Koarnjum berne binne, binne in soan 

(Gerardus 1707) en in dochter (Christina 1724) oerbleaun. 
De ferstoarne bern binne allegearre yn Koarnjum begroeven. 

Op 11 maaie 1732 troude soan Gerardus, hy wie 
ûnderwilens ek dûmny, mei Aaltie Feikes. Heit Melchior 
befêstige it houlik yn de tsjerke fan Feinsum. 

Alde foto's 
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Alde foto'sferfolch 

 

Op 4 septimber1707, de bertedatum fan Gerardus, stie syn 
heit Melchior krekt in moanne as dûmny yn Koarnjum. Hjir 

hie hy op 3 augustus 1707 syn yntrede dien. 
 

Gerardus hat sawat 47 jier oanien as dûmny yn Feinsum en 

Hijum stien. Op 4 april 1776 is hy stoarn en twa dagen letter 
ferstoar syn frou Aaltsje. Se binne beide yn Koarnjum 

begroeven. 
 

Underwilens wie op 1 juni 1751 dûmny Melchior Hanecroot, 

73 jier âld, ferstoarn. Hy waard, lykas syn bern, begroeven 
yn ‘e tsjerke fan Koarnjum. 

Op 4 oktober ferstoar syn frou Kûnneke, 73 jier âld, “en leyt 
in de kercke tot Cornjum begraven”. 
 

Der binne, foar safier bekend gjin grêfstiennen fûn op  it 
tsjerkhôf; it soe dus wêze kinne dat heit en soan mei harren 
froulju alle fjouwer yn de tsjerke begroeven binne. It barde 

doedestiids folle mear dat foaroansteande persoanen in 
plakje krigen yn de tsjerke.  
 

Yn 1843 moat der in frij grutte restauraasje fan de tsjerke 
plak fûn ha. Yn de tsjerke is doe ek in houten flier oer de 

grêfstiennen lein. Op sommige plakken wie sa’n bytsje romte 
oer dat dizze stiennen net of hiel lestich berikber wienen. 

 
Op 5 desimber 1939 is troch trije minsken besocht om de 
stiennen fan de fam. Hanecroot te finen. 

Se hienen foar in part sukses, want de stien fan Melchior en 
Cuniera waard fûn; net dy fan de soan en syn frou. 

It kin fansels wêze dat dizze stien en miskien wol mear, by 
de restauraasje fan 1843 stikken rekke binne.en/of  
brûkt binne om de nije flier te fundearjen. 

Anne van der Wal, bewenner fan it sudlike diel fan 
Martenastate, makke diel út fan it speurdersgroepke en hat it 

folgjende briefke ûnder de flier by de stiennen efterlitten. 
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“Heden, Dinsdagmiddag den 5 den December 1939 zijn de 
grafschriften van Do Melchior Hanecroot en zijn echtgenote 

Cuniera Luiringa (onder de vloer in de kerk te Cornjum) 
afgelezen en genoteerd door: 
 

Jelmer Tjeerds Brinkman, wonende te Cornjum nr. 30, 
Sjouke Johannes Hoogland, wonende te Leeuwarden, Mr. P.J. 

Troelstraweg 8, Anne Ysbrands van der Wal, wonende op 
Martenastate 2 te Cornjum. 
Wil iedere lezer dit papiertje s.v.p. weer op dezelfde plaats 

bij de betreffende graven neerleggen? Dank U!” 
 

It wie doe dus hast 100 jier ferlyn dat de houten flier oer de 
grêfstiennen lein wie. 
It is net bekend, alteast net by my, oft der yn ‘e rin fan de 
jierren nochris minsken op dat plak west binne.  
Hoe soe it no mei dat briefke wêze; soe it noch lêsber wêze?  
 

Beeke Beeksma  
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Na de zomer...: 
 

 Vrijdagavond 13 september: vrolijk openingsconcert @ De 

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

           Mary Veldkamp 
 

 Vrijdagavond 20 september: The Acoustic Rolling Stones 

(Bijlsma & Reineman) 
 

 Zondagmiddag 29 september: vocaal ensemble Koar-

BizzNizz @ Nicolaaskerk, 15.00 uur 
 

 Vrijdagavond 11 oktober :Beano 
 

 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 Tie-

man 

 

 Zaterdagavond 9 november: (reünie)concert door Yetris: 

Roel Slofstra, Geppie Haarsma, Alco Hoogcarspel & Hans 

Kerkhoven 
 

 Zondagmiddag 17 november: “Vijf Minuten voor Aanvang” 

met Inez Timmer       @ Nicolaaskerk 

 

 Dinsdagmiddag 10 december: besloten voorstelling 

‘Ouderenproject Jelsum - Koarnjum 

 

 Zondagmiddag 15 december: klassiek kerstconcert met het 

Risata Kwartet @ Nicolaaskerk Koarnjum 

 

 Zondagmiddag 22 december- Melvin van Eldik: “Indische 

Lente” 

Programma huiskamertheater De Wier 



 19 

 

 

In 2020 
 Vrijdagavond 10 januari 2020: de Groningse liedjeszanger 

Jan Henk de Groot 
 

 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 
 

 Zondagmiddag 23 februari 2020: - OPTIE – Melvin van El-

dik: “Indische Lente” 

 

Verder verwacht …: 
 

Guus Westdorp met een liedjesprogramma over Ramses Shaffy: 

“Ramses – 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’ 
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Landelijke open imkerijdagen 2019 
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Met de landelijke open imkerijdagen op 13 en 14 juli  

is Dekema State ook te bezoeken tussen 13 en 17 uur.  

 

Zoals gewoonlijk kunnen er kaarsen worden gemaakt, geschminkt, 

is de ijsboer aanwezig met honingijs, wordt er poppenkast ge-

speeld, en is het dus een feest voor de kinderen.  

Verder zijn er demonstraties honing slingeren en uitleg over de  

bijenvolken en het materiaal. Ook is er een demonstratiekast  

waarin de bijen op de raat kunnen worden bekeken. 

 

Zet in je agenda en wees welkom!! 

 

Bang voor de bij??? 

Ben je bang voor steken? Meestal zijn de bijen rustig. Je kunt  

rekening houden met de bijen door geen sterke luchten om je heen 

te hebben. Parfum en alcohol zijn bijvoorbeeld geuren waardoor 

bijen alert kunnen worden. 

Zolang we niet in de vliegweg staan hebben de bijen geen interesse 

in mensen.  

Poppenkastvoorstelling om 14.00 uur en 15.30 uur 

Dekema State 
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Een heel enkele keer raakt een bij van koers, en als hij dan tussen 

een blouse of op een ander plekje verstrikt raakt kan hij steken, en 

dat geeft dan een gemene stekende pijn en kan een 

dikke zwelling veroorzaken.  

Dat is in al die jaren dat we nu de imkerijdagen  

organiseren gelukkig nog nooit voorgekomen, en bij 

mij als imkersvrouw nog maar 2 keer in de nu alweer 

25 jaar dat mijn man imkert. 

Wist je dat een bij doodgaat als zij steekt?  Daarom steken bijen 

niet snel. In de bijenstal en achter het raam aan de zijkant van de 

stal kan je de bedrijvigheid van de volken mooi bekijken, zonder 

bang te hoeven zijn. 

 

Dat is het verschil met wespen, die zoeken in de loop van het 

seizoen zoetigheid op en kunnen dan erg lastig zijn. Ook kunnen zij 

meerdere malen steken. De simpelste manier om het verschil te 

kunnen zien is de kleur: De meeste wespen zijn zwart/helgeel, met 

een glad lijf, de bijen donkerbruin/gelig, behaard. Bovendien is het 

achterlijf van een wesp puntiger 

 

Live muziek door Katmarfolk  

Poppenkastvoorstelling door Nienke Dubbeldam  

om 14 en 15.30 uur 

Imkers Wim Hoogendam voor demonstraties bij de bijen 

en Willem Meesters honing slingeren en honing verkoop. 

 

Vrije toegang tuin en demonstraties, toegang State € 1,-- 

 

Foto en tekst: Jacomine Hoogendam 

________________________________________________ 
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Foto's Bob de Boer 

Impressie2 dorpsfeest 2019 

Jongeren en ouderen vermaken zich! 
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Workshop 
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Workshop 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Ouderenproject Jelsum-Koarnjum 

 

Afsluiting succesvol seizoen van het  
Ouderenproject Jelsum Koarnjum! 

 

We laten u even in een kort stukje weten wat het Ouderenproject 

Jelsum Koarnjum het afgelopen half jaar allemaal heeft gedaan. 

Zoals u aan het begin van het jaar heeft kunnen lezen in de Flapút 

hadden we in januari de Volksdansgroep uit Stiens op bezoek in 

doarpshûs De Bining. Een geweldige middag en zeker voor  

herhaling vatbaar. 

 

Staan er de ene dinsdag spelletjes en biljarten op het programma, 

de keer erop zorgen de vrijwilligers ervoor dat er een activiteit 

plaatsvindt. Op dinsdag 26 maart was dat weer zover en hebben 

we onder leidng van Hendrikus Dijkstra een mee-zing middag ge-

organiseerd, groot succes! 

 

Wat ook een jaarlijkse traditie wordt is paasstukjes maken waarbij 

onze eigen vrijwilligster Corrie van der Meer samen met de dames 

een leuk bloemstukje voor de Paasdagen maakt. Er geven zich elk 

jaar weer veel dames op, nu de heren nog… 

 

 

Presentatie door Sjoukje en Gerard Veldman  
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Waar we ook op veel mensen konden rekenen was de bijeekomst 

van 21 mei. Er was dan ook een interessant programma in de  

vorm van een presentatie over de reis die dorpsgenoten  

Sjoukje en Gerard Veldman gemaakt hadden naar Iran. Prachtige 

foto’s en vooral ook mooie, boeiende verhalen,  

Sjoukje en Gerard, heel erg bedankt dat jullie dit voor ons gedaan 

hebben! 

 

Op vrijdag 14 juni tijdens het dorpsfeest in Jelsum Koarnjum zijn 

we met bijna alle deelnemers naar de feesttent gegaan om gezellig 

aan de bingo mee te doen, feestcommissie: bedankt voor de orga-

nisatie!  

 

En dinsdag 18 juni was het dan zover, de laatste bijeenkomst van 

dit seizoen. Ook vaste traditie om dan met elkaar op stap te gaan 

en deze keer gind de reis naar het Fries Landbouwmuseum. Sinds 

enige tijd gevestigd in Goutum, dus geen verre reis. We zijn om 

15.00 uur ontvangen met koffie en gebak, vervolgens gaf mede-

werkster Nelleke Meindertsma een inleiding en vertelde o.a. over 

de ontstaansgeschiedenis van het museum. Daarna mocht iedereen 

het museum door en dat bracht veel gespreksstof met zich mee. 

Rond 16.45 uur zijn we onze zeer warme auto’s weer ingegaan en 

terug in Koarnjum werden we door de studenten van het Friesland 

College getrakteerd op een heerlijke Chinese maaltijd in  

Túnmanswente.  
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Als verrassing werden de (aanwezige) vrijwilligers door de deelne-

mers van het Ouderenproject ook nog in het zonnetje gezet, nog-

maals heel erg bedankt  

allemaal!  

 
Kortom, het was wederom een zeer geslaagde afsluiting van het 

seizoen, in september gaan we weer enthousiast verder! 

 

We beginnen dinsdag 17 september 2019 weer.  

Vanaf 14.00 uur de handwerkgroep en vanaf 15.00 uur  

staat de koffie en thee klaar in De Bining.  

Dan worden ook de andere data bekend gemaakt. 

 
Namens Corrie van der Meer, Aukje Keestra, Margo van der Werf, 

Naomi Span-Hoogland, Wietske Postema en Yvon Wolfslag  

wensen wij iedereen een goede zomer toe! 
 

 

 

Ouderproject Jelsum-Koarnjumvervolg 
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Elders spannender? 

HULDE !!                                                              foto's Bob de Boer 
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www.vellingaoptiek.nl 
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 Varen in eigen omgeving 

7 juli, 10 juli en 17 juli, Leeuwarden-Dekema State v.v. 
 

Onderweg vertelt de schipper over de geschiedenis van plekken 

waar u langs vaart. Een stukje stad, een stukje van de beroemde 

Dokkumer Ee van de Elfstedentocht, dan door een vaart langs het 

Leeuwarder Bos en door de velden en langs boerderijen richting 

Dekema State. 

Programma 

11.00 uur opstappen in Leeuwarden aan de Nieuwestad (tegenover 

boekhandel van der Velde) 

12.15 uur aankomst Dekema State. Hier wordt u ontvangen met 

koffie of thee met oranjekoek. 

Na een rondleiding door de State gaat u om 13.45 uur weer aan 

boord richting Leeuwarden waar u om 15 uur van de boot stapt. 
 

pluZ voordeel 

De kosten zijn normaal € 25,00 per persoon. Pashouders van pluZ 

ontvangen € 5,00 korting en betalen slechts € 20,00 per persoon. 

Maximaal 2 personen per pluZ-pas. 

De afslag van de Dokkumer Ee naar de Jelsumer vaart 
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Bruggetje Finsterbuorren, Dekema State komt in zicht 

Lunch 

We adviseren u om uw eigen lunchpakketje mee te nemen. 
 

Opgave 

Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor de datum van afvaart 

door een mail te sturen naar info@dekemastate.nl 

Maak het verschuldigde bedrag direct over via rekening  

NL26 INGB 0004415 768 t.n.v. Stichting Dekema State. Na betaling 

is de inschrijving pas definitief en ontvangt u per mail een bevesti-

ging. Dit is tevens uw entreebewijs. De inschrijving geschiedt op 

volgorde van binnenkomst van de betaling. Als de boot vol is, of bij 

annulering wegens te weinig deelname (minimaal 12 personen), 

wordt dit vermeld op de website van Dekema State en zal het  

bedrag teruggestort worden op uw rekening. 

 

Ook voor groepen 

Voor groepen vanaf 12 personen is dit arrangement ook op  

afspraak mogelijk op een door uzelf gewenste datum! 

Jelsumer vaart 

mailto:info@dekemastate.nl?subject=pluZ%20actie%20praamvaren%20Leeuwarden&body=Ik%20ben%20pashouder%20van%20pluZ%20en%20meld%20me%20aan%20voor%20het%20praamvaren%20en%20de%20rondleiding%20bij%20Dekema%20State.%0A%0AVoorletters%20en%20naam%3A%0A%0ATelefoonnumm
http://www.dekemastate.nl/
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 Yogalessen in De Bining 
 

Op maandag 2 september 2019 begint er  

weer een nieuwe serie yogalessen. Deze  

nieuwe yogaserie waarin de wervelkolom cen-

traal staat, loopt van maandag 2 september 

tot en met vrijdag 29 november 2019.  
 

 

 

Het thema dit najaar is: Een steuntje in de rug! 

De komende yogalessen helpen je om je rug in goede conditie te 

houden. We gaan oefeningen doen om de wervelkolom soepel en 

sterk te maken. Specifieke oefeningen om verschillende vormen 

van rugpijn te verlichten komen aan de orde.  

De yoga oefeningen zijn daarnaast ook gericht op het hele  

lichaam; evenwicht, coördinatie en ademhaling spelen hierin een 

belangrijke rol.  

 

Je weet dat je welkom bent! Ook als je niet zo fit bent; overal 

zijn aanpassingen voor te vinden.  

 

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar  

mkiestra.ppe@gmail.com, of via rbuising.ppe@gmail.com. 

 

Kosten: 12 lessen  voor € 120,- 

 

Locatie:  

Dorpshuis De Bining/ Koarnjum, 

Wite seal, Wylde Tulpstrjitte 2 

 

Matjes en dekentjes zijn  

aanwezig 
 

———//———- 

 

Nieuw in oktober! 

In de maand oktober organiseer 

ik op donderdag een extra les 

Gentle Yoga. Dit is voor ouderen 

die eens willen komen kennis-

maken met yoga en willen pro-

beren of dit ook iets voor hen is.    

Data: 

 

Maandagavond 

2 sept. t/m 25 nov. 2019  

(m.u.v. 21 okt., herfstvak.) 

19.00 - 20.15 uur 

 
Donderdagochtend 

5 sept. t/m 28 nov. 2019 

(m.u.v. 24 okt., herfstvak.) 

9.30 -10.45 uur 

 
Vrijdagochtend 

6 sept. t/m 29 nov. 2019 

(m.u.v. 25 okt., herfstvak.) 

9.30 -10.45 uur 

mailto:mkiestra.ppe@gmail.com
mailto:rbuising.ppe@gmail.com
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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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Voor de kinderen was er 21 juni eerst een spannend verhaal door  

Eric Borrias. Daarna gingen ze het park in voor een speurtocht. 
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Meer dan tachtig deelnemers waren aanwezig bij de Midzomer-

avondvertellingen op 21 juni jl. in Túnmanswente en park Martena 

State. Een avond die daar al voor het derde jaar wordt georgani-

seerd.  

Bij Túnmanswente werden we ontvangen door Duco van Martena 

en zijn vrouwen met koffie en oranjekoek.  

De eerste vertelling was bij het slot Martena. Het was een prachtige 

zomeravond met vogelgeluiden op de achtergrond. Bijzonder deze 

stilte zo dicht bij een grote stad. 

Daarna werden we verder geleid door twee jonkvrouwen naar de 

volgende vertelling.  

De tocht liep langs vier vertellers op verschillende plekken in het 

prachtig verlichtte park. In het water lagen vuurschalen, die de 

sfeer ook nog eens verhoogden. Deze sprookjesachtige sfeer paste 

bij de verhalen die zo mooi naar voren werden gepracht.  

 

Alle lof voor de organisatie,  

de vertellers, de muzikanten en de zangers! 

Een deelnemer 

Midzomeravondvertellingen 2019 

Verteller Paul de Haas                                     foto's Marjo Vonderman 
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Za 13 juli  Imkerijdagen Dekema State, 

Zo 14 juli  13-17 uur, zie pag. 20-21-22 
 

Zo 7 juli  Praamvaren  

Wo 10 juli  Leeuwarden-Dekema State v.v., 11-15 uur,  

Wo 17 juli  zie pag. 34-35 
 

Vr 23 aug.  Konsert Grytsje Kingma, 

   Johannestsjerke Britsum, 20 uur, 

   sjoch side 8 
    

Za 31 aug.  Simmerjûn-concert met duo Angelpact,  

   zang en harp, Dekema State, opgave voor  

   17 aug. via info@dekemastate.nl 
 

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

Dekema State Jelsum 
 

 Openingstijden t/m 15 sept.  

   op di t/m zon 13-17 uur. 

   Op zaterdag 17 augustus en 

 vrijdag 30 augustus gesloten! 

 Workshops: boogschieten  

 en wijnproeverij 

 Tentoonstelling  gewijd  

 aan de voorlaatste slotheer 

 van  Dekema  State Jan van Wageningen (1918-1979) 

 www.dekemastate.nl 
 

Túnmanswente Koarnjum  
 

 Openingstijden deze zomer 

   ma t/m wo 8.30-16.30 uur,  

 do en vrij 8.30-13.00 uur,  

 za 13.30-17.30 en  

 zon 10.30-17.30 uur 

 High tea, Bed en Brôchje, 

 vergaderaccommodatie, theetuin  

 en winkel met streekprodukten 

 www.tunmanswente.nl 

Kalinder 
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Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 

 

Huisartsen 
Dhr. Heuberger / mw.Landmeter /  

mw. Oosterbaan / 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 5+19 juli en 

2+16+30 augustus 

Groene container (Biobak): op vrijdag 12+26 juli en 

9+23 augustus 

Biobak extra data: op donderdag 4+18 juli en  

1+15+29 augustus 

Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op 9 juli en 6 aug. 
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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:  

persoonsgegevens (naam, adres), inkomensgegevens, 

BSN nummer en huidige woonsituatie. 

 

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 

      

30 juni 
09.30u 

Ds. A. Buizer- 
Tschienga 

Genovevatsjerke Jelsum 
  

      

7 juli 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum, 
slotdienst 

      

14 juli 
09.30u 

Ds. G. Wessels Johannestsjerke Britsum 

      

21 juli 
09.30u 

Dhr. G.W. Abma Nicolaastsjerke Koarnjum 
Fryske tsjinst. 

      

28 juli 
09.30u 

Ds. D. de Boer Nicolaastsjerke Koarnjum 
  

      

4 aug. 
09.30u 

Ds. J. van Dijken De Hoekstien Britsum 

      

11 aug. 
09.30u 

Ds.C. Akkerboom-      

Hondema 

Nicolaastsjerke Koarnjum 

      

18 aug. 
09.30u 

Mw.J.de Schiffart-  

Spoelstra 

Nicolaastsjerke Koarnjum 

      

25 aug. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Johannestsjerke Britsum 
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39ste jiergong nr. 395                              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 30-08-2019  

De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 19-08-2019 

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 


