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Na het afscheid van Annewiep vanwege haar verhuizing, heeft ook Beeke 

Beeksma besloten om met zijn 2 maandelijkse stukken over de historie van 

Jelsum/Koarnjum te stoppen. Beide hebben een leuke manier van schrijven, 

dus dat zullen we wel missen. Annewiep bedankt voor het ondersteunen van 

de redactie en het ga je goed!! Ook Beeke willen we bedanken voor de vele 

jaren van schrijven over de historie. Dit bedanken zullen we nog op gepaste 

wijze komen doen! 

 

Deze Flapút staat weer vol met informatie.  

Of het nu bingo, klaverjassen, muziekvoorstellingen, kuiertocht, toneel,  

Dekema State, Martenastate, Stinzenplanten, Sneinsjongers, biljarten, kerk-

diensten, afvalcontainers, garageverkoop of de voortgang van het zonnepa-

nelenpark is, de informatie hierover kun je vinden in  De Flapút met de data 

in de kalender achterin. Voor elk staat er wel wat  interessants in. 

We zijn blij dat we deze dorpskrant elke maand weer vol kunnen krijgen met 

alle wetenswaardigheden van onze dorpen. Zolang jullie kopij toesturen,  

kunnen wij er een mooie Flapút van maken. Veel leesplezier. 

 

Fan de Redaksje 

De speeltuin Koarnjum in aanleg 
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Doarpsbelang 

Heeft u vragen of ideeën? Mail ons! 
 
 
Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelang  
Jelsum Koarnjum: 
Jaap Keizer    voorzitter 
Janna Prosé                      secretaris 
Germ de Jong                   penningmeester 
Sandra van der Meer          algemeen lid 
Roel Hooijenga   algemeen lid 
  
 
Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelang Jelsum-Koarnjum: 
dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl 
Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl 

 

UITSLAG VERLOTING  
LUCIFERSDOOSJES BAZAR BRITSUM   

7 FEBRUARI 2020 
 
Er zijn nog 10 prijzen,  gevallen op de nummers: 
141, 251, 349 , 416, 571, 703,  823, 965, 1059, 1156. 
 
 
Prijzen af te halen bij: S .Boorsma,  Finne 4  Britsum, 
Tel.058 2572441, voor 2 april 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 telefoon-
nummers 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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Alde Foto’s 
 

Messing  húne- en swanneringen  
 

De earste foto is in húne-halsbân dy’t sa’n 200 jier âld is  en 
tahearde oan jonhear Epo Sjuck fan Burmania-Vegelin van  
Claerbergen   (1790 -1831)  dy’ t wenne hat op Martena-state yn 
Koarnjum. 

 
 
De twadde wie fan Mr Assuerus Quaestius dy wenne  op  
Schatsenburg yn  Dronryp.  Hy wie  neiste femylje fan de Vegelin 
van Claerbergen  fia de famylje Huber en leit ek begroeven op de  
gréfheuvel yn Koarnjum.           
 

Dizze ynljochtingen  krige ik fan Tjitte  Kamminga út  Ljouwert,  
gearstaller fan it boek ,‘’ Martenastate ,proeftuin van het  
paradijs?’’ en   
fan Willem Poerink út Zeist, ek skriuwer yn itselde boek en fâd fan 
Stichting Schatsenburg yn Dronryp. It búten-ferbliuw wer’t de 
famylje Vegelin fan Claerbergen ek nau mei annex wie fia harren        
famylje. 
 
De tredde foto is fan twa ringen fan swannen dy’ t twa hûndert-
fyftich jier ferlyn yn it Koarnjumer bosk swommen , harren aaien   
lein hawwe en harren piken dêr greatbrocht hawwe. Der stiet op de 
iene ring it jiertal 1760 en op de oare de namme MARTENA. 



8  

 

Alde Foto’s 
 

Dit wie noch foardat Jhr. Epo Sjuck van Burmania- Vegelin van 
Claerbergen de eigner fan de state wie. 
De eigner-bewenner wie yn it jiertal dat op de swannehalsbân stiet, 
Epo Sjuck van Burmania, berne yn 1697 op Martenastate en 
ferstoarn yn 1775 ek op Martenastate. Jonkhear Epo Sjuck fan 
Burmania- Vegelin fan Claerbergen, earst neamde, (1790-1831 ) 
wie sy’n pakesizzer. 
 
Piet 
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Vriendenkring 

Spilet foar jim op 27 en 28 maart 2020  

MEMMESIEL  

Fan Anja Steegstra 

 
Memmesiel giet oer fjouwer froulju yn de finzenis. Misdiedigers 
binne it en se binne foar harren dieden lang en swier straft. Se sit-
te der nammentlik net foar wat kattekwea. Misdiedigers binne 
mear dan allinnich mar it grouwélige delikt dat se bedreaun ha, 
mar oer dat delikt ha dizze froulju it net. Wol oer djoere klean, ho-
tels en moaie apparteminten om de boel wat te fersêftsjen.  
It is mear de memmesiel dy’t harren by de strôt hat. Memmen yn 
de finzenis. De memmen dy’t se sear dien ha. De memmen dy’t se 
mist ha yn harren libben of de memmen dy’t altyd klear stien ha. 
Oer skuld en skamte nei alle memmen dy fertriet ha om harren 
dochters. In foarstelling mei oangripende scênes en humor.   
Kom “Memmesiel” sjen op freed 27 en sneon 28 maart 2020 
om 20.00 oere yn “De Bining” te Koarnjum! 
 
Rezjy:  Regina Visser 
Spilers:  Marleen Engbrenghof, Romkje Hooghiemstra,      
  Wendy van Huizen en Sytske Nicolay 
 
Tagongspriis:  Leden en jongeren oant 18 jier: €  5,00  
          Oaren:                         €10,00 
Sjoch ek ris op ús Facebookside:  
https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/ 

1860  ----------------- 2020 

https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/
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K.F. It Partoer JKB 
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 Wylstrjitte 2 
 9051 AX Stiens 
 Tel. 058- 257 4411 

 
    

   info@middelsee-assurantiën.nl 
   www.middelsee-assurantiën.nl 
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Huiskamertheater De Wier 

 
Marcel Kapteijn & Boelo Klat @ De Wier in Koarnjum: 
CD presentatie ‘Magnolia’ zaterdagavond 7 maart 2020 @ De 
Wier 
 
Marcel Kapteijn (zang/gitaar) en Boelo Klat (piano) hebben elkaar 
muzikaal in 2018 gevonden in een gebalanceerd muziekprogramma 
waarin solo- en duocomposities een grote rol speelden.  
 
Deze avond brengt  het duo Kapteijn en Klat een akoestisch optre-
den met een mix van intieme liedjes, jazz en rauwe blues, o.a.  
van het nieuwste album van beide heren met de titel “Magnolia” en 
van Marcel’s solo cd "The Man I Am".  Een uniek concert, in sa-
menwerking met Friesland Pop onder de noemer “Friese Lente 
2020”.  
 
Zanger Marcel Kapteijn verwierf wereldfaam met de band Ten 
Sharp (met o.a. Niels Hermes): de prachtige single “You” uit 1991 
werd een regelrechte wereldhit.  Het is nog altijd wereldwijd te ho-
ren op de radio. In deze band speelden destijds ook Hubert Hee-
ringa en Jelle Sieswerda. 
 
Tegenwoordig maakt hij furore met zijn nieuwe band Marcel Kap-
teijn & the Raindogs. Zijn solo CD “the Man I Am” werd lovend ont-
vangen. 
Buiten de muziek om is hij ook als klompenmaker actief. 

 
Pianist Boelo Klat ontwikkelde zich in de afgelopen jaren ook als 
componist. Met zijn band Klatwerk3 krijgt hij lovende recensies. In 
2017 kwam de cd “Lost in Berlin” uit. Boelo is veelzijdig: zijn com-
posities raken de pop, jazz, klassiek, minimal music en wereldmu-
ziek. Veel nadruk ligt op de kracht van eenvoud. 
 
De pers schrijft over hem: 
Klat's composities variëren van doordacht tot uitgelaten en klinken 
soms zo vanzelfsprekend dat je denkt ze al eerder gehoord te heb-
ben. Onmogelijk, maar dat kenmerkt onverbiddelijk het vakman-
schap dat hem eigen is. 
 
Marcel Kapteijn, Boelo Klat @ De Wier 
Zaterdagavond 7 maart 2019 
Aanvang 20.30 uur, deur open 20.00 uur. 
Entree €17,50 p.p. 
Toegang alleen na aanmelding via  
bobdeboer@pinupsanddowns.com of via 06-54763154 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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www.vellingaoptiek.nl 
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Huiskamertheater De Wier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Kapteijn en 
Boelo Klat 
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Yoga Studio 
•         Yoga groepslessen voor kinderen 

•         Yogales voor 't bijzondere kind (via pgb) 

•         Yoga groepslessen voor volwassenen 

 
Celesta Dijkstra, 06 - 223 941 07 

nieuwe locatie yogalessen: Harlingersingel 11, Leeuwarden 
www.skierhus.nl, info@skierhus.nl 
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Zondagmiddag 15 maart 2020 zal een nieuw project zijn entree 
doen in Kornjum! Dan organiseert huiskamertheater De Wier een 
eerste versie van de 
 

 ‘Muzikale Doarpskuier Koarnjum’.   
 

In vier verschillende huiskamers zullen tussen 1500 uur en 1700 
uur 4 uiteenlopende concerten worden gegeven. Tussendoor wan-
delt de bezoeker van de ene naar de andere plek … In de huiska-
mers van Sjoukje en Gerard Veldman, Tineke en Hendrikus Dijk-
stra, Yvon Wolfslag & Pieter van der Werff en Annigje Dijkstra 
wordt muziek gemaakt: van klassiek en jazz tot pop en wereldmu-
ziek.  
Optredens zijn te verwachten van singer-songwriter  
Zippora Tieman, David van der Zee op zijn  luit,  
accordeoniste Lammy Bruyns presenteert zowel  vocale als  
instrumentale muziek en het Duo Marcel Prins dat klassiek en  
wereldmuziek gaat spelen. 

 
U kunt zich nu opgeven voor dit evenement bij Bob: 

” Huiskamertheater De Wier” 
De Wier 5 

9056 PM Koarnjum 
tel. 06-54763154 

of via  
bobdeboer@pinupsanddowns.com 

Huiskamertheater De Wier 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Zondagmidag 15 maart 2020 
‘Muzikale Doarpskuier 
Koarnjum’ in vier huiskamers! 
 
Entree €12,50 p.p. inclusief  
lekkere dingen … 
Annuleren is mogelijk, maar dan 
wel drie dagen van te voren van 
het evenement, anders worden de 
entreekosten alsnog verrekend. 

Toegang is alleen mogelijk na  
reserveren! 

 

 
               

                                    
 
 

 

 

Zippora Tieman 

Lammy Bruyns 

David van der Zee 
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“Underweis” mei de Sneinsjongers. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Yn de Flapút fan febrewaris bin ik der efter kommen dat, wat it lûd 
oanbelanget, Bob de Boer it projekt “Underweis “ stypje sil. Mar wa 
docht dan it ljocht, wêr giet it projekt oer, wat sille dy Sneinsjon-
gers dwaan? Der moat no mear dudlikens komme. 
Gerard Veldman is de foarsitter fan de kommisje. Dus op nei Ge-
rard. 
“Hoe sit it. Is der ek in ljochtman”?                                                                                                                           
“Jawis. Theunis Dijkstra is mei syn mannen ferantwurdlik foar it 
ljocht. Dêrneist fersoarget Rudi Boon de projeksje fan de film op in 
skerm fan 2 by 3 meter. Rudi hat de film foar “Underweis“ makke, 
hy komt fan Dronryp en is profesjoneel filmmakker”.   
“Ik kin wol sizze dat jim de technyk strak belein hawwe, mar wat 
krije wy te hearren en te sjen”?  Gerard fertelt: “Wy geane op’e 
fyts ûnderweis. It wurdt in maaitiidsreis troch ús prachtige doarpen  
mei al harren bysûnderheden dy’t wy allegearre sa goed kenne en 
dy’t sintraal steane foar it deistige doarpslibben yn al har kleur en 
fleur. Wy sille de reis meitsje oan de hân fan bylden, ferhalen, 
sang, muzyk en téater wêr’t alle emoasjes fan it libben nei foarren 
komme. Humor, ûnnoazelheden, fertriet, wille en leafde komme 
foarby”. 
 

“Dus foar elkenien werkenning op har of syn wize”?                                                                                                 
Gerard: “Ja, dat hast goed sjoen, dat is hjir krekt de djippere la-
ding fan it wurd “Underweis”. Underweis hat foar elkenien wer in 
oare betsjutting.                                                                                       
Koartsein is “Underweis” in folslein program fan sjongen, muzyk 
meitsjen, film sjen en genietsjen fan téater. Nei ôfrin geane wy 
troch mei muzyk. Freed fersoarget Great Lake de muzyk en sneon 
Two Faces. Wy hoopje op twa âlderswetske doarpsjûnen foar 
elkenien. De Sneinsjongers geane der foar.   

Mei grutte tank oan ús sponsoren kinne wy dit alles dwaan 
en dat foar in yntree fan € 5,- , meirekkene in kop kofje of 
tee”.   
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“Do hast my tige nijsgjirrich makke en ik wol der graach by wêze. 
Hoe wurket dat? Moat ik reservearje”? 

Gerard: “Kaarten kinne no al reservearre wurde foar de foarstellin-
gen op freed 17 april en sneon 18 april 2020. Oanfang 20.00 
oere yn doarpshûs “De Bining“  yn Koarnjum. Sûnder reservearjen 
nei De Bining komme kin fansels ek, dan jildt fol=fol”.  

 

Reservearjen                                                                                                                 
Kin mei email en tillefoan.                                                                                                  
Graach by reservearjen mei email opjaan:                                                                                     
- Dyn namme, adres en tillefoannûmer,                                                                                          
- Hokker jûn en hoefolle kaarten. 
Emailadres :   geertbeeksma@planet.nl 
Tillefoannûmers:  058-2572025 (Tineke Dijkstra) of 058-2574668 
(Geert Beeksma).             
 

Ik soe sizze dit meie alle doarpsgenoaten en  
kunde omútens net misse. Opjaan dus!! 
 
Annewiep Bloem     
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De “Sneinsjongers” is een gemengd 4-stemmig 
koor, telt 17 leden welke woonachtig zijn in  
Jelsum, Koarnjum en Britsum. Het repertoire is 
zeer divers en varieert van gedragen liederen tot 
moderne songs.  
 
 
                                                                                                                             

Het koor is spontaan ontstaan rond het millennium 2000 en bestaat 
nu 20 jaar. Voor ons een prachtig moment om op 17 en 18 april 
2020 iets bijzonders te realiseren.                                                                                          
Aan de hand van een film, theatrale bijdragen, muziek en natuurlijk 
zang gaan wij een reis maken door onze prachtige dorpen Jelsum 
en Koarnjum en haar omgeving, waarbij alle emoties van het leven 
langs zullen komen. Humor, verdriet , plezier en liefde. Herkenning 
en erkenning voor iedereen op zijn of haar eigen wijze. 
 
 
Na afloop van de voorstelling verzorgt Great Lake op vrijdag de 
muziek en Two Faces op zaterdag.    
 
Met grote dank aan onze sponsoren kunnen wij dit allemaal 
organiseren en dat voor een entree van € 5,- (inclusief een 
kop koffie of thee bij binnenkomst).   
 
Ook als je nog niet lang in onze dorpen woont, neem je partner, 
vriend of vriendin mee en maak op een vrijblijvende en gezellige 
manier kennis met de dorpen en jouw dorpsgenoten.                                     
Wij gaan voor twee geweldige dorpsavonden.     
                              
                                                                   

“Underweis” met de Sneinsjongers 
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Reserveren.                                                                                                                  
Je kunt nu al kaarten reserveren voor de voorstellingen op vrijdag 
17 april en zaterdag 18 april 2020. De voorstelling begint om 20.00 
uur in Dorpshuis “De Bining” te Koarnjum. Naar De Bining gaan en 
niet reserveren kan natuurlijk ook. Dan geldt vol=vol.  
Je kunt door middel van email of telefoon reserveren.        
                       
Graag onder vermelding van:                                                                                                  
- Jouw naam, adres en telefoonnummer,                                                                                          
- Welke avond je wilt komen en hoeveel kaarten je wilt reserveren. 
Emailadres :   geertbeeksma@planet.nl 
Telefoonnrs. :  058-2572025 (Tineke Dijkstra) of 058-2574668 
(Geert Beeksma).             
 
Wij zien jullie graag in “De Bining”. 
De commissie “Underweis”. 
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Laat niet als dank… 
 
Er hangt al weken een zakje met hondenpoep aan de slagboom van 
het bos bij de Aldlânsdyk. Misschien is de gedachte van de honden-
bezitter dat de vrijwilligers van Martenastate dit wel gaan  
opruimen. Er staan echter afvalbakken aan het begin van het bos 
en bij de parkeerplaats van het park. Dus beste hondenbezitter(s) 
graag de zakjes daarin deponeren.  
 
Sjoerd Hogerhuis 
Vrijwilliger Martenastate 
 

Ingezonden 
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Hein Jaap Hilarides @  
huiskamertheater De Wier 
– Koarnjum 
Solo-programma 
“BoogieWoogie!” 
 

Zaterdagavond  
29 februari 2020 
Aanvang 20.30 uur 
Deur open 20.00 uur 
Entree €12,50 incl. koffie/
thee en … lekkere nootjes! 
 

Alleen toegang na aanmelding via tel.nr. 06-54763154 of 
via bobdeboer@pinupsanddowns.com 
Annuleren is mogelijk, maar dan wel drie dagen van te  
voren. 
 

“Boogiewoogie!” is een soloprogramma van Hein Jaap Hilarides. 

Deze voorstelling draait om boogiewoogie-piano en verhalen en is 

een ode aan de grote boogiewoogie-pianisten: Rob Hoeke,  

Pia Beck, Professor Longhair en Dr. John. 
 

Hilarides raakte in de ban van de boogiewoogie toen hij  

Shakey Sam’s Bluesband hoorde spelen. Hij kreeg later les van de 

pianist van de Muskee Gang en is deze swingende pianostijl altijd 

blijven spelen.  
 

Hein Jaap speelde in de jaren negentig in verschillende Friese  

popformaties, o.a. in Wiegels Wjukkelmasine.  Daarna heeft hij 

zich vooral op het schrijven van teksten (Fries, Bildts en Neder-

lands) en muziek toegelegd.  
 

Ook werkte hij samen met o.a. kunstschilder en drummer  

Hendrik Elings en dat resulteerde uiteindelijk in de toekenning van 

De Bildtse Kultuurpriis 2014 voor het boek “Stimd Slik”.  
 

In ‘Boogiewoogie!’  combineert hij de liefde voor muziek met de 

liefde voor het verhaal. Foto’s en video ondersteunen de swingen-

de boogiewoogie en verhalen met een komische noot. 

Het programma wordt afgesloten met enkele mystery guests…!  
 

Van harte welkom op deze avond bij het optreden van deze  

veelzijdige Hein Jaap Hilarides. 

Huiskamertheater De Wier 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Tijd voor bezinning – als je leeftijd op een negen eindigt. 
 
Vorig jaar hadden we onze eerste avond met nine-enders. En dat was 
een groot succes. Een avond lang hebben we met mensen van ver-
schillende generaties, maar allemaal met een leeftijd die eindigt op een 
‘9’, gesproken over ons leven, onze jeugd, waar we nu staan en onze 
toekomstverwachtingen. Dat vraagt om herhaling. 
 
Graag nodigen we iedereen van wie de leeftijd op een ‘9’ eindigt uit 
voor een gezellige avond en een goed gesprek.  
 
Wanneer?  dinsdagavond 7 april, 20.00 uur 
Waar?   Túnmanswente 
Opgeven? Graag! Dit kan bij:  
Jacoba Gerritsma (gerritsp@freeler.nl of: 06- 2885 8059), of  
Mirjam Hulzebos (hulzebos.7@kpnmail.nl of: 06-37436823) 
Wat is de zin van mijn leven? Wat zou ik anders willen? Waar ben ik 
blij mee?  
Het zijn geen vragen waar we dagelijks bij stil staan en toch zal ieder-
een ze herkennen. 
Soms is er een speciale aanleiding die ervoor zorgt dat deze vragen 
opkomen, maar het blijkt ook in onze natuurlijke klok te zitten dat er 
periodes zijn dat we meer met dit soort vragen bezig zijn dan anders. 
Uit onderzoek blijkt dat mensen in het jaar dat hun leeftijd op een 9 
eindigt (met een Engelse term nine-enders genoemd), gevoeliger zijn 
voor vragen naar de zin van het leven, voor reflectie en verandering, 
dan in andere jaren. 
Zo is de kans dat nine-enders voor het eerst aan een marathon mee 
gaan doen maar liefst 48 procent hoger dan bij mensen in andere leef-
tijdsfases. 
Het jaar met de negen in onze leeftijd is, met andere woorden een uit-
gelezen jaar waarbij we open staan voor reflectie en bezinning. 
Dit gegeven leek ons een mooie aanleiding om jaarlijks nine-enders uit 
te nodigen op een avond in het voorjaar om stil te staan bij vragen als: 
waar sta ik in mijn leven, wat is er de afgelopen tien jaar veranderd, 
wat vind ik belangrijk, waar wil ik tijd en aandacht voor maken, wat 
verwacht ik van de komende tien jaar? Natuurlijk leven er andere vra-
gen bij een 19-jarige dan bij een 69-jarige, maar we hopen dat juist 
het onderlinge gesprek ook inspirerend kan zijn. We verwachten niet 
dat we met z’n allen aan het eind van de avond zullen besluiten om de 
marathon te gaan lopen, maar misschien komen er wel verrassende 
andere voornemens of inzichten aan het licht. 
Kortom: we willen tijd en ruimte maken voor bezinning, exclusief 
voor nine-enders. 
 
Met een hartelijke groet, 
Jacoba Gerritsma en Mirjam Hulzebos 

Nine-enders  

mailto:gerritsp@freeler.nl
mailto:hulzebos.7@kpnmail.nl
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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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Op 8 januari hebben we weer een prachtige avond beleefd met de 
vrouwen van de biljartclub “De Stoaten”. 
 
Het was zoals gewoonlijk weer een gemoedelijke avond waar ieder-
een werd aangespoord om zo goed mogelijk te presteren. 
Soms ging het goed en soms niet, maar iedereen leefde mee. 
En er werden prachtige carambole’s gemaakt. 
 
En natuurlijk was Gerard er weer om ons te verwennen. 
  
Het was weer een topper en ik hoop dat iedereen het zo heeft  
ervaren! 
Wie heeft gewonnen was niet belangrijk, want volgens mij heeft  
iedereen gewonnen met zo'n heerlijke avond. 
 
Ook wil ik de dames van de organisatie hartelijk bedanken voor 
hun inzet.  
 
Tenslotte voor allen een vrolijk en vooral een gezond 2020.  
 
Met vriendelijke groet, 
 Eva  

Damesbiljarten “De Stoaten” 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit-it.facebook.com%2Feetcafehoman%2Fphotos%2Fdamesbiljart-lijkt-het-je-iets-renate-en-cora-hebben-het-idee-gevat-om-een-dames%2F528028017649583%2F&psig=AOvVaw33etEJ46e3QjAxOxNnN3bK&ust=1581782949196000&sou
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Terugblik, vooruitblik en diversen  
Dekema State febr/mrt 2020 
 

• Het aantal bezoekers aan Dekema 
State in 2019 was 7417; iets minder 
dan in 2018. 

• Sinds 8 februari is het weer mogelijk 
om elke week de stinzenflora moni-
tor te bezoeken; dan kunt u zien 
welke plantjes waar bloeien. Ook 
Dekema State doet dit jaar weer 
mee. Er is via de Leeuwarder Cou-
rant nog een hele discussie geweest 
over gerafelde sneeuwklokjes; die 
discussie is nu opgelost; de oorzaak 
is de aanwezigheid van kleine 
(Spaanse) naaktslakjes, die vanwe-
ge de zachte winter (nog) actief zijn 
en zich tegoed doen aan de zachte 
bloemblaadjes van de sneeuwklok-
jes. Tuinbaas Wim Hoogendam heeft 
dit geconstateerd aan de slijmsporen 
op de bladeren, familie van Riems-
dijk heeft ze zelfs op de foto gezet. 

 

• Boer Eelke Hofman uit Britsum is na tientallen jaren (hij weid-
de zijn schaapjes hier al voordat Stichting Dekema State de 
state overnam van de familie van Wageningen) gestopt met 
zijn schaapjes op ons terrein.  

Zijn hoge leeftijd en de af-
braak van de schuur achter 
op het weiland, uitgevoerd 
januari 2020 (dit was ver-
plicht in verband met de  
natuurschoonwet) waren de 
beweegredenen waarom hij 
is gestopt. Zijn trekkertje 
(vermoedelijk ook rijdend 
erfgoed uit de late jaren 50 
van de vorige eeuw) is van 
hem overgenomen en zal 
worden gerestaureerd.  

Dekema State 



 33 

 

 

 

 

• Voorlopig lopen er 
nu diverse rassen 
schapen van een 
particulier die er ook 
wol van spint en 
verwerkt. Wij bezin-
nen ons nog op een 
vervolg. Wij zouden 
het leuk vinden de 
ooit in Jelsum ge-
fokte zwartbles 
schapen, nu levend erfgoed, terug te brengen naar Jelsum. 

• Door de afbraak van de schuur en het verplaatsen van de 
takkenwal ontstaat er een mooie zichtlijn vanuit de haven en 
“het Buitenom” richting het schapenweitje en maakt nieuws-
gierig naar de rest van het terrein. Om de zichtlijn open te 
houden zal er nog wat struikgewas verwijderd moeten wor-
den en de bomen zullen opgesnoeid worden zodat je er on-
derdoor kijkt. 

• Tijdens de winterrust is 
het wagentje waarmee vrij-
willigers op het terrein spul-
len vervoeren helemaal opge-
knapt en in Dekema stijl ge-
bracht.  
Er is inmiddels zelfs nog een  
dakje op gekomen en een 
voorruit. 

• Tijdens de winterrust 
hebben 8 vrijwilligers op Dekema State in januari op 3 dag-
delen de cursus Storytelling van de museumfederatie ge-
volgd, samen met nog een aantal deelnemers van andere 
musea. Op 8 juni krijgen zij hier nog een terugkomdag. We 
verwachten dus mooie verhalen te kunnen horen van de 
deelnemers als zij u in de state ontvangen komend jaar. 

• Dit jaar verhogen wij de entreetarieven (bijna 20 jaar 
niet verhoogd) € 5,-- volw, € 4,-- 65 + € 3,-- groepstarief, 
kinderen gratis, educatief tarief/ actietarief/kosten rondlei-
ding state p.p. € 1,-- en tuintarief € 1,50 blijven hetzelf-
de. Als u lid wordt van de vereniging Vrienden en Vriendin-
nen van Dekema State heeft u hier geen last van wanneer u 
met niet meer dan 1 introducee een bezoek aan ons brengt. 
U kunt dan altijd tijdens openstelling bij ons terecht. 
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Van 18 t/m 21 februari hebben we voor het eerst meegedaan tij-
dens de voorjaarsvakantie met:  
Help Pake en Beppe de Vakantie door. In het kader van het thema 
water is samen met een nieuwe vrijwilligster van de werkgroep 
educatie een Waterweetjeswandeling en speurtocht ontwikkeld. Tij-
dens het schrijven is nog niet bekend hoe deze week is verlopen. 
Voor de expositie hebben wij veel hulp gehad van  
Wetterskip Fryslân. 
 
In februari en maart ontvangen wij totaal 10 schoolklassen in het 
kader van schoolkade, onderdeel van kunstkade, van de groepen 1 
t/m 4. Wij bieden verschillende programma’s zoals archeologie met 
kleuters, museumschatjes en het programma stins. Ook voor de 
groepen 5 t/m 8 hebben wij aanbod! 

Het arrangement stinzenflora (een samenwerking met Stinze 
Stiens, Martenastate en Tunmanswente) van het afgelopen jaar 
was een succes en wordt dit jaar dus herhaald op zaterdag 11 april 
(de zaterdag voor Pasen) van 10.30 tot 16.30 uur; een dagtocht 
met lezing en rondleidingen langs de verschillende locaties, com-
pleet verzorgd met koffie, thee en lekkers op de start- en  
eindlocatie en een heerlijke lunch halverwege bij Martenastate. De-
ze dagtocht gaat door bij inschrijving door minimaal 12 personen. 
Ook is dit arrangement is te boeken voor groepen.  
Kosten: € 35,-- p.p. 
 
2 mei de voorjaarsfair; Iets later dan andere jaren! Wim Hoogen-
dam zal een lezing houden over (lei)fruit op Dekema (mits de par-
keerdrukte dit toelaat) In een volgende Flapút meer hierover, zet 
het alvast in uw agenda! En ook voor de rest van de maand mei en 
het jaar 2020 staat er weer van alles op het programma! 

Dekema State Dekema State 
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Agenda Dekema State 2020  

  
 
April 
Arrangement Stinzenflora    11 april   
Museumweek(end)      25 en 26 april   
  
 
Mei  
Voorjaarsfair       2 mei   
Herdenkingsconcert (??)     4 mei??  
Botanisch tekenen (optie) i.s.m. de Bieb   8 mei  
Praamvaart (optie, minimaal 12 p)          13 mei  
Dag van de theetuin     24 mei   
  
 
Juni/juli   
Praamvaart (optie minimaal 12 p)  10 juni  
Praamvaart (optie minimaal 12 p)    8 juli  
Imkerijdagen      11 en 12 juli ?    
  
 
Augustus/ september   
Praamvaart (optie minimaal 12 p)  12 augustus  
Praamvaart (optie minimaal 12 p)    9 september  
Open Monumentenweekend          12 en 13 sept.   
  
 
Oktober  
Kastanjemiddag     17 oktober   
  
November  
Natuurwerkdag         7 november  
Dekemalezing               26 november  
  
 
 
In volgende edities van De Flapút zullen we uiteraard meer uit de 
doeken doen, maar je kunt eventueel de data alvast in je eigen 
agenda noteren als je interesse hebt in een bepaalde activiteit.  

Dekema State 
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Excursies 2020 
 
Dit jaar zijn maar liefst 22 excursies op Martenastate gepland. De 
drie excursieleiders, Betty Kooistra, Geert de Vries en Aad van der 
Burg hebben zich terdege voorbereid om de deelnemers een onver-
getelijk ervaring te bezorgen. De onderwerpen van deze excursies 
zijn verschillend van aard, stinzenflora ontdekken, het fotograferen 
van stinzenplanten of aandacht voor de cultuurhistorie van park, 
state en bewoners. Alle data van de excursies in 2020 zijn vermeld 
in een totaal “Belevingsprogramma”, deze aanvullende informatie is 
te vinden op de website www.martenastate.nl.  
 
Eerstvolgende excursies in het stinzenflora-seizoen zijn dan op 7, 
14, 21 en 28 maart en 5, 13, 18 en 25 april. Aanmelden via de 
website van It Fryske Gea (www.itfryskegea.nl)  of telefonisch via 
telefoonnummer 0512-381448.  

Martenastate 

https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=48da705a92&e=539900411f
https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=2f6748fb83&e=539900411f
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Stinzenflora-monitor 2020 
 
De belangstelling voor deze prachtige vroege voorjaarsbloeiers 
neemt zienderogen toe. Maar ook bij veel andere staten, buiten-
plaatsen en historische monumentale panden in Fryslân is de be-
langstelling voor stinzenplanten groeiende.  Om een bezoek te plan-
nen aan een van de provinciale vindplekken is de stinzenflora-
monitor hét hulpmiddel bij uitstek. Vanaf 8 februari tot 10 mei 
wordt de website www.stinzenflora-monitor.nl  wekelijks gevoed 
met actuele informatie. Iedere belangstellende kan zodoende pre-
cies aan de weet komen welke planten bloeien en groeien  bij de 
acht deelnemende vindplaatsen. Binnen de monitor is dit jaar het 
motto “Eeuwigdurende lente”. Op een schilderij uit de 15e eeuw 
staan mooie lenteklokjes tussen zomerbloeiende planten en strui-
ken, suggererend dat in de Paradijstuin bloemen en bomen het hele 
jaar door bloeien en vrucht dragen. Het voorjaar is in aantocht. Er 
is verlangen naar schoonheid in het groen!  

https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=9976c3fb95&e=539900411f
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HAGA ZUGA, De klankrijkdom van de fujara, duduk en kaval 

28 februari 2020, Pakhûs SOLO Stiens,  

aanvang concert 20.15 u., koffie/thee vanaf 19.45  

Met Raphaela Danksagmüller brengen we dit seizoen drie van de 

vier solisten van het stuk Planctus cygni (zie Beate Loonstra/Rianne 

Wilbers, 15.11.2019) in Stiens. Raphaela is lid van het Atlas En-

semble en was te gast bij o.a. het Residentie Orkest, het Neder-

lands Kamerorkest, het Nieuw Ensemble, het Nederland Blazers 

Ensemble en het Nederlands Balletorkest. Raphaela zal het pro-

gramma HAGA ZUGA brengen. 

Haga zuga is een begrip uit de Keltische traditie en refereert aan 

iemand die grenzen overspringt. In de Keltische traditie spelen 

grenzen en overgangen, zoals van de dag naar de nacht, of van het 

ene jaargetijde naar het andere een grote rol. Deze overgangen 

werden altijd met rituelen in de natuur gevierd. Een aantal stukken 

in het programma HAGA ZUGA hebben een ritueel karakter en wor-

den op instrumenten gespeeld die dicht bij de natuur staan. De fu-

jara (een Slovaakse boventoonfluit), de duduk (de Armeense hobo) 

en de kaval (een Moldavische fluit) zijn van oorsprong herdersin-

strumenten. De klanken van deze instrumenten kenmerken zich 

door een bijzondere puurheid met een enorme klankrijkdom. 

Naast improvisaties op de fujara, de kaval en de duduk zullen ook 

hedendaagse werken zoals Largo (voor tenorblokfluit) van de Ne-

derlandse componist Guus Janssen (1951*) en Middeleeuwse ju-

weeltjes een plek in dit programma krijgen. Werken van Janssen 

worden wel omschreven als gecomponeerde improvisatie of geïm-

proviseerde composities. Dit concert is een unieke kans om kennis 

te nemen van deze instrumenten en deze bijzondere vaak betove-

rende muziek. 

 

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: http://

www.stinze-stiens.nl/agenda/  

 Pakhûs SOLO Stiens 
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Raphaëla Danksagmüller met de fujara 
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                      Voor al uw  
gelegenheidsbloemwerk 

 
 

Ook uw Fleuropbloemist 
 

Langebuorren 45A, Stiens 
058-2504691 
www.bloembinderijblom.nl 
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Beste dorpsgenoten,  
 
Het is al weer een tijdje geleden dat jullie iets hoorden over het 
zonnepark op de vliegbasis. Na de presentatie op de jaarvergade-
ring van Dorpsbelang lag het project een tijdje stil. In januari zijn 
we weer bij elkaar gekomen met Marssum, Ingelum, het Rijksvast-
goedbedrijf en Defensie. Er is een locatie voor het park en de ge-
meente en provincie staan er positief tegenover, mits er draagvlak 
is vanuit de dorpen. Momenteel overleggen we nog over hoe we de 
locatie kunnen invullen, over wat er mogelijk is voor de dorpen en 
wat mogelijk belemmeringen zijn vanuit wetgeving. Als dorpen 
worden wij hierbij ondersteund door de energiewerkplaats. Er zijn 
nog wel zaken waar we met z’n allen uit moeten zien te komen, 
maar alle partijen staan er positief in. Zodra er meer concreet 
nieuws is, zullen wij dit met jullie delen. Ook kunnen jullie altijd 
contact met ons opnemen door te mailen, te bellen of door ons 
even aan te schieten. We horen het graag als jullie mee willen den-
ken over de verduurzaming van onze dorpen!  
 
Met vriendelijke groet,   
Auke, Jentje en Rutger  
Contactgegevens:  
rutgerbijlsma@outlook.com , 06 44688659      

Update over het zonnepark  

Zou het zoiets worden? 

mailto:rutgerbijlsma@outlook.com
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 Terugblik 20 april 2019 

Een prachtige zonnige dag met veel bezoekers. 

De deelnemers waren heel tevreden over de verkoop deze dag en 

dus .... 

ook dit jaar willen we opnieuw een garage -en oprit verkoop orga-

niseren. 

LET OP: alleen in KOARNJUM! 

Zet de datum in uw agenda: 

zaterdag 18 april 2020. 
U kunt zich altijd opgeven bij  

Antje Zwiers 058-2573254 of 

AntjeHarm@icloud.com 

Afke Veenstra 058-2897315 of 

aejveenstra@gmail.com 

Garage - en oprit verkoop Koarnjum 
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Camping Martenastate 

Koutje gevat? 
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Vr 28 febr.  Concert, Pakhûs SOLO Stiens, zie pag. 38-39 
 
Za 29 febr.  Boogiewoogie-piano en verhalen,  
   Huiskamertheater De Wier, zie pag. 26 
 
Za 7 maart  Concert, Huiskamertheater De Wier, pag. 14+16 
 
Za 7 maart  Toneel Tryater, De Bining, 20.00 uur, zie   
   febr.nummer De Flapút pag, 42-43 
 
Di 10 maart Ouderenproject, De Bining-Túnmanswente 
 
Za 7-14 en  Excursies Martenastate, www.martenastate,nl/ 
21-28 mrt  www.itfryskegea.nl/ 0512-381448, zie pag. 36-37 
 
Zo 15 maart Muzikale Dorpskuier Koarnjum, zie pag. 18-19 
 
Vr 20 maart Kaartavond, De Bining 
 
Za 21 maart Bingo avond, Kaatsvereniging It Partoer, 
   De Bining, zie pag. 12 
 
Di 24 maart Ouderenproject, De Bining-Túnmanswente 
 
Vr 27 maart+ Toneel Vriendenkring, 
Za 28 maart De Bining, zie pag. 11 
 
 
 
 
 
 
Di 7 april  Nine-enders, Túnmanswente, zie pag. 28 
 
Za 11 april  Arrangement Stinzenflora, zie pag. 34 
 
Vr 17 +  Underweis mei de Sneinsjongers, De Bining, 
Za 18 april  sjoch side 20 oant 23 
 
Ma 20 t/m  Museumweek, met als thema ' Ontdek samen  
Zo 26 april  ons echte goud, dichterbij dan je denkt!'  
 
 

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 28 februari  
en 13 + 27 maart 
Groene container (Biobak): op vrijdag 6 en 20 maart 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op 17 maart 
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Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
401  Febrewaris  13-01-20    24-01-20  Sellemoanne  
402  Maart   10-02-20     21-02-20  Foarjiersmoanne  
403  April    16-03-20    27-03-20  Gersmoanne  
404 Maaie   13-04-20     24-04-20  Blommemoanne  
405  Juny    18-05-20     29-05-20 Simmermoanne  
406   July/Aug.  15-06-20    26-06-20 Hea/Rispmoanne  
407   Septimber  17-08-20    28-08-20 Hjerstmoanne 
408 Oktober  14-09-20     25-09-20  Wynmoanne  
409 Novimber   12-10-20    23-10-20  Slachtmoanne 
410 Desimber  09-11-20     20-11-20  Wintermoanne 
411 Jannewaris  07-12-20    18-12-20  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 2020 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

 

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 

26 febr. 
19.30u 

Liturgiegroep. De Hoekstien Britsum, 
Aswoensdagviering 

      

1 maart 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Genovevatsjerke Jelsum 

      

8 maart 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum 

      

11 maart 
19.30u 

Ds. M. Hulzebos Genovevatsjerke Jelsum, 
Biddag 

      

15 maart 
09.30u 

Dhr. H. Dijkstra De Hoekstien Britsum 

      

22 maart 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Genovevatsjerke Jelsum 

      

29 maart 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Nicolaastsjerke Koarnjum 
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40ste jiergong nr. 402                              oplage 500 eksimplaren  
                                                                      
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 2572550 
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 

 
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: 27-03-2020 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik  16-03-2020 
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 


