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        WOUDSTRA 
 

       BORGERS - IRENES     
              BILDTSTAR 

 
  

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

 

 
Uw advertentie hier? 

Neem contact met ons op 
 

doarpskranteflaput@hotmail.com 
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Beste lezers, 

Met het schrijven van dit redactionele stukje is het een prachtig 
mooie, zonnige lentemorgen. Dit nodigt uit voor een  wandeling. 
Een lichte dauw over de velden, een paars gele weelde in het 
Koarnjumer Bosk van de helmblom, de gele bosanemoon en de 
narcis. Heerlijk rustig…(nog) geen vliegtuigen. 
 
In dit krantje de zorgen om het geluidsoverlast van de F-35.  
Ook in 1960 werd er al een protestmars georganiseerd. 
 
Aandacht voor Túnmanswente, een terugblik van Stichting  
Túnmanswente die begon in 2009. 
 
Bij Dekema State is er een leuke kinderactiviteit in de meivakantie 
en verder ontbreken ook onze vaste rubrieken niet. 
  
Wij gaan op naar, hopelijk, een prachtige zomer met de vaste  
zomeractiviteiten in het dorp maar ook het dorpsfeest. De feestver-
eniging is druk bezig met het plannen van een dorpsfeest.  
Ook vriendenkring zit niet stil. 
 
We zijn blij met iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt aan  
deze mooie De Flapút. 
 
Veel leesplezier! 
De Redaksje 
 
 

Fan de Redaksje 
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Doarpsbelang 

Heeft u vragen of ideeën? 
Mail ons! 
 
 
Het bestuur Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum: 
 
Roel Hooijenga    voorzitter 
Janna Prosé                      secretaris 
Germ de Jong                   penningmeester 
Sandra van der Meer          algemeen lid 
Jaap Keizer   algemeen lid 
Carla van der Veen  aspirant algemeen lid 
 
Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:  
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 
Website: www.jelsumkoarnjum.nl of jelsumcornjum.nl 

- Het voor oud en nieuwe voorzitter moeilijk is op tijd te komen… 
- En we in deze tijden toch al op de tijd moeten letten… 
- We overigens keurig op 1,5 meter afstand vergaderd hebben  
  en ook nog op tijd thuis waren… 
 
- Het erg moeilijk is om een jaarvergadering te plannen… 
  Dit waarschijnlijk in het najaar 2021 zal plaatsvinden… 
 
- Er weinig subsidie aanvragen zijn… 
  Verenigingen mogen die gewoon bij ons indienen (JP) 
 
Nei’t men seit…  
- Makket Sjoukje V. gjin ûnderskied tusken hout en metaal... 
- Hat de takkenfersnipelder har dat wol lûdroftich dúdlik makke... 
- Is net bekend oft de mesine it oerlibbe hat... 
- De bûgelseage yn alle gefallen net... 
 
- Wurdt op it stee fan Hinnema State in Hédera-kwekerij ynrjochte. 
 
- Binne der beammen op it Jelsumer Aldlân te heech foar guon  
  katten, mar is Bianca net benaud en helje mei in lange  
  ljedder poes werom op’e grûn!   
  (JSK)      Mar och men seit safolle... 

Wist u dat... 
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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, It Paradys 
 
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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Mijn vader Sjoerd van Huizen (22-7-1939   17-3-2021)  
heeft zijn hele leven met veel plezier gewoond in  

Jelsum/Koarnjum, waar van de laatste 43 jaar aan de  
Helmblomstrjitte 5. 

 
Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor  

alle lieve woorden en kaarten. 
 

Dit heeft en doet ons goed in deze tijd. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Dineke, Karlo, Ilse en Sita Zondervan-van Huizen  

 
 

 
 

Graach wol ik eltsenien betankje foar de  
kaarten en attinsjes en leave wurden en 
winsken tidens myn ferbliuw yn  
Beetstersweach. 
  
It hat hiel goed dien. 
Jannie Miedema 

 
 

Wel en wee, bedankje 

F
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Vriendenkring 

Bêste lêzers, 
 
It is in nuvere tiid. Al mear as in jier hat koroana ús yn har greep. 
Op 12 maart 2020 krigen wy fan (yn ’e tuskentiid demisjonêr)  
Minister Presidint Rutte te hearren dat Nederlân op slot gean soe. 
In net gehiel ûnferwachts mar dochs pynlik berjocht, ek foar  
Vriendenkring en it maartstik fan 2020: it dekôr stie klear, de 
spilers wiene der klear foar en de regisseur wie (hast) tefreden. 
Mar dizze wrâldwide krisis hat ús der ta twongen om de premjêre 
op 27 maart 2020 ôf te blazen. Yn de tuskentiid binne de koroana-
maatregels faker ferlinge as de ‘Soldaat Van Oranje’...  
 
Mar it bestjoer sit net stil! De ein fan dizze ellinde wurdt hieltyd 
mear sichtber en dêrom hawwe wy ôfrûne wike de koppen digitaal 
by mekoar stutsen om sprekwurdlik de tried wer op te pakken. 
Hjirby bringe wy jo graach op ’e hichte fan ús plannen. Wy binne 
fan doel om nei de simmerfekânsje earst wer los te gean mei  
toaniel foar de jongerein. Ferline jier ha sy ek net spylje kinnen 
wylst der in soad belangstelling wie. Wy hoopje dat de jongerein yn 
novimber 2021 wer op ’e planken kin! Yn maaie komt it bestjoer 
wer by mekoar om te sjen as de dan jildende maatregels dit talitte. 
Koart dêrnei sil der mear ynformaasje folgje. Wy hoopje dat der 
wer in soad bern mei dwaan wolle!  
 
En dan Memmesiel… It stik dat yn maart 2020 needtwongen stillein 
is. Mar wy wolle jim dit moaie stik net ûnthâlde! Dêrom stribbet it 
bestjoer dernei om it stik yn maart 2022 as noch op ’e planken te 
setten. Wy hoopje dat de wrâld der dan wer wat moaier útsjocht as 
no sadat jim 2 jier letter as pland as noch genietsje kinne fan dizze 
skitterjende foarstelling.  
 
Bêste minsken, wy hoopje dat wy jim gau wer treffe meie.  
Vriendenkring stiet yn alle gefallen yn ’e startblokken en ús spilers 
stean noch hieltyd te popeljen om wer foar de nedige ferdivedaasje 
te soargjen! Bliuw sûn en hooplik oant gau! 
 
 
Mei freonlike groetnis, it bestjoer  
Toanielskip Vriendenkring 
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€ 23,50 
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Feestbestjoer 

Nieuwe datum dorpsfeest 2021!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste feestgangers,  
 
Omdat wij verwachten dat er veel corona-maatregelen ook in juni 
nog van kracht zullen zijn gaat het dorpsfeest op datums  
18, 19 en 20 juni niet door. Maar, omdat we dit jaar wel heel 
graag een dorpsfeest willen organiseren en omdat we wel weer toe 
zijn aan een feestje, verplaatsen we het dorpsfeest naar 3, 4 en 5 
september 2021. We verwachten dat er tegen die tijd meer mo-
gelijk is om evenementen met veel mensen te organiseren. Het 
thema voor dit jaar blijft hetzelfde: ‘Op zijn Hollands’ en we hopen 
ook alle gebruikelijke activiteiten van het feest zoveel mogelijk 
door te laten gaan. Maar we hopen vooral om met z’n allen er een 
mooi en bijzonder feest van te maken!  
 
Onze nieuwe (aspirant-)bestuursleden Nanno Meijer en  
Arjan Dijkstra, beide uit Koarnjum, gaan ons helpen het dorpsfeest 
te organiseren. Beide hebben ervaring in de horeca en festival we-
reld en zijn dus een mooie toevoeging aan ons team! Tijdens de 
jaarvergadering eind dit jaar zullen zij officieel in het bestuur  
gestemd worden.  
In de tussentijd zullen zij al meedraaien bij it Feestbestjoer.  
 
It Feestbestjoer  
 
Feestvereniging de twa doarpen 
detwadoarpen@hotmail.com 
06 445 886 59  
 

 

 

mailto:detwadoarpen@hotmail.com
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Túnmanswente 

Túnmanswente stopt en begint opnieuw 
 
Vijftien jaar geleden kwamen Yvon Wolfslag en Pieter van der Werff 
vanuit Leeuwarden te wonen aan de Swarte Singel 2 te Koarnjum, 
in het prachtige ‘slotsje’ op Martenastate. Pieter werkte bij AOC 
Friesland, het latere Nordwin College, als directeur cursussen en 
projecten. Na een jaar kwam de voormalige tuinmanswoning van 
Martenastate leeg te staan. Een mooie aanleiding om na te denken 
over een mogelijk andere invulling van het pand. Het bestuur van 
Stichting Martenastate gaf Pieter de vrijheid een projectplan te 
schrijven en mogelijke subsidiënten te benaderen.  
 
Na een jaar van voorbereiding: het oprichten van de  
Stichting Túnmanswente, vergunningen aanvragen, aanbestedin-
gen, overleg met dorpsbelang en De Bining was het zover. De ver-
bouw kon beginnen. Hessel Hoekstra begeleidde het gehele bouw-
proces en was als kunstschilder ook verantwoordelijk voor alle 
kleuren binnen. En het is goed geslaagd!  
Stichting Túnmanswente werd in de beginjaren gevormd door  
Chris Lijs en Henk Damhof van het Friesland College en  
Jan Oosterhaven en Pieter van der Werff van het Nordwin College. 
Zij waren niet alleen bestuursleden, maar tevens uitvoerders. Chris 
zorgde voor de inrichting: tafels en stoelen kwamen van het Fries-
land College, Henk zorgde voor studenten die meehielpen bij de 
verbouw. Jan is vanaf het begin penningmeester/secretaris en is 
dat nog steeds. Niet alleen op papier, hij verzorgt al meer dan 12 
jaar de boekhouding. Hulde! Pieter is voorzitter en daarnaast actief 
als vrijwilliger in de bediening, schoonmaak, etc. 
 
En dan kunnen we los. Túnmanswente omvat twee kamers  
Bêd & Brochje, een groepsrestaurant/vergaderruimte, een streek-
productenwinkel, een toeristisch informatiepunt en een theetuin. In 
de beginjaren werden we ondersteund door studenten van de  
Middelbare Hotelschool van het Friesland College. Later ook nog 
enige tijd door studenten van de Hogere Hotelschool. Door wijzigin-
gen in lesprogramma’s is de inzet de laatste jaren minder gewor-
den en door de corona-perikelen zelfs helemaal gestopt. 
Maar je bent ook betaalde krachten nodig, zeker een leidinggeven-
de. Die werd gelukkig direct gevonden in de persoon van Beitske 
Homsma. Vanaf 2009 werd Beitske aangesteld als beheerder /
praktijkopleider. Prachtig, Beitske woonde aan de overkant en kon  
zo ook snel even oversteken om gasten binnen te laten, studenten 
te ontvangen, etc. Beitske is vanaf het begin tot heden in dienst 
gebleven van Stichting Túnmanswente. Al snel kwam Dety Rijpstra 
haar ondersteunen.  
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 Wylpstrjitte 2 
 9051 AX Stiens 
 Tel. 058- 257 4411 

 
    

   info@middelsee-assurantiën.nl 
   www.middelsee-assurantiën.nl 
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Túnmanswente 

In de meer dan tien jaar hebben meerdere personen voor kortere 
of langere tijd een betaald baantje gehad bij Túnmanswente. Tot  
1 april 2021 was Wietske Posthumus de collega van Beitske. 
 
En dan is nu het moment gekomen dat het bestuur van Stichting 
Túnmanswente heeft besloten te stoppen met het exploiteren van 
Túnmanswente. De corona-crisis maakt het voor ons niet langer 
mogelijk verder te gaan. We kunnen al meer dan een jaar vrijwel 
geen activiteiten uitvoeren, alleen de Bêd & Brochje is nog open. 
Studenten mogen niet meer komen, het ouderenproject staat stil, 
vergaderingen mogen alleen digitaal. We hebben dan ook per  
1 april de huur van Martenawei 2 opgezegd. 
Toch moeten we dan nog wel even stilstaan bij alle prachtige acti-
viteiten waar we bij betrokken zijn geweest of die we zelf hebben 
georganiseerd. Een greep daaruit: 

 
Groei en Bloei in alle Staten 
Samen met Dekema State en Doniastate ontwikkelden we een fair 
op 3 locaties, in Jelsum, Koarnjum en Stiens. Zeer succesvol in de 
beginjaren. Voor Doniastate werd het echter een te grote belasting 
en Martenastate kreeg te veel concurrentie van foodfestivals.  
Dekema State ging echter door met vooral de plantenverkoop en 
met veel succes. Jammer genoeg momenteel even niet ivm corona.  
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www.vellingaoptiek.nl 
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Túnmanswente 

Túndiners 
Enkele jaren organiseerden we maandelijks een Túndiner.  
Studenten van de opleiding gespecialiseerd kok bereiden het diner 
op school voor en maakten het af in Túnmanswente. Vaak rondom 
een thema, bijvoorbeeld een wilddiner. Collega Haaye Pieter van 
der Wal zorgde voor reewild, eenden, ganzen, hazen uit de omge-
ving van Engelum en tijdens het diner vertelde hij iets over de 
jacht. De diners werden goed bezocht, gasten schreven zich vaak 
al weer in voor het volgende diner. Zo ook het grote Túndiner was 
een succes. 

Ouderenproject Jelsum/Koarnjum 
In de vorige Flapút heb ik hier al over geschreven. Jammer genoeg 
nu ook even stopgezet. Maar het project gaat door. Kunstenares 
Rosa Sijben heeft een prachtig kort filmpje gemaakt met een aan-
tal ouderen uit ons project. Op: www.overdedrempel.frl kunt u het 
filmpje bekijken. Zeker de moeite waard. 
 
Bruiloften 
Túnmanswente was en is ook een trouw locatie voor de Gemeente 
Leeuwarden. We hebben een tiental bruiloften georganiseerd, bijna 
altijd in de open lucht.  
Wat is Túnmanswente met omgeving dan een fraaie locatie. 
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En dan natuurlijk al die andere activiteiten: walk-in diner door het 
park, de vertelavonden op of rond 21 juni, de High-Tea ’s, de vele 
vergaderingen met of zonder diner, de toneelvoorstelling in de 
theetuin, het Green Festival. En dan zijn we vast niet compleet.  
En dan overvalt corona ons, in de zomer van 2020 nog weer even 
open met beperkingen maar daarna al gauw weer helemaal dicht. 
Met steun van de stichting Martenastate besluiten we te stoppen 
per 1 april 2021. Jammer, maar als bestuur wordt je geacht ver-
standige besluiten te nemen. 
 
Maar Túnmanswente gaat door! 
Wat een geluk dat twee ondernemers, Simen de Vries en Martin 
Sinnema, bekend in onze dorpen, mogelijkheden zien om, zodra 
de overheid dat weer toestaat, opnieuw te starten. Hopelijk kunt u 
komende zomer weer genieten in de theetuin, een vergadering 
plannen en een feestje organiseren. Wij bevelen ze van harte aan. 
 
En wij willen nogmaals alle medewerkers en vrijwilligers van harte 
bedanken voor hun inzet de afgelopen 12 jaar. Beitske, Wietske, 
Dick, Geert, Bob, Gerard, Hans, Rie, Alyda, Geanne, Denise, Stien, 
Atty, Dety, Grethilda, Yvon, Marcel, Marrit, Isabel, Jantina, Daan, 
Douwe, en al die anderen hartstikke bedankt. 
 
Namens het bestuur van Stichting Túnmanswente, 
Pieter van der Werff, voorzitter 
 
 
 

Túnmanswente 
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Túnmanswente 

Burendag/NL-Doet 

Piipskoft... 
giroblauw... 

Rutger in de appels 

Burendag:  
Loungeset maken  

Oproepkrachten, van 
alle markten thuis 
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Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
Mijn naam is Bianca Postma en ik ben 47 jaar. Ik woon met mijn 4 
katten sinds kort in Jelsum.  
 
Hoe lang woon je al in Jelsum 
Een paar weken. 
 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Ik werk als klantadviseur bij ING. 
 
Van welke muziek houd je 
Dat hangt van mijn stemming af maar ik heb een brede smaak. 
Van klassiek tot Queen. 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 
Ik mag graag wandelen en sinds kort fiets ik naar mijn werk.  
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 
Elk klusje waar spinnen in de buurt zijn. Dus het hok opruimen zal 
nooit mijn favoriete klus worden vrees ik. 
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit 
Thuis luister ik graag naar muziek en dansen daarop en ik ben een 
groot Formule 1 fan dus als er een race is ben ik even niet bereik-
baar. Buiten is het heerlijk om te wandelen in de natuur. Even het 
hoofd leegmaken. Maar op een mooie zomeravond naar de sterren 
kijken in de tuin is ook zeer favoriet. 

 
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar 
Het beste moment van de dag is thuiskomen bij mijn vier kanjers. 
De mooiste dag van de week is voor mij zondag en de mooiste 
maand? Lastig omdat elke maand wat moois heeft maar dan kies ik 
voor april als alles weer begint te bloeien. 
 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen 
Mijn baan opzeggen en een dierenopvang beginnen. 
 
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan 
Ik zou een feest geven voor mijn vrienden en familie om hun te 
bedanken voor hun hulp bij de verhuizing. Tegelijkertijd zou ik de 
dorpsbewoners willen uitnodigen om kennis te maken. Een grote 
barbecue want eten verbindt. 

De Flapútloper 
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Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn 
30. Oud genoeg om verstandig te zijn en fit genoeg om nog alles te 
kunnen doen. 
 
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, 
wie zou je dan kiezen 
Jane Eyre. 
 
Wat is je favoriete gerecht 
Burritos. 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 
Met de katten knuffelen en spelen. 
 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen 
De film Beaches. Dat einde kan ik nooit droog kijken. 
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 
Het gebeurt gelukkig niet vaak maar een dier in laten slapen.  
 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen 
Werken in de zorg en dan met name in de ouderenzorg. Het kan 
niet meer ivm rugklachten maar wat een bijzondere groep mensen 
om mee te werken. Net als op vakantie gaan met mensen met een 
verstandelijke beperking.  
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Dit is in tekening fan 
Martenastate dy‘t yn begjin 

1900 makke is troch  
dhr. Wim Wassenaar, hy hie 

de foto dy’t hjirneist  stiet en 
hat dizze hielendal neitekene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dizze foto is tink ik nommen rûn 1850. De minsken dy’t foar de 
state steane wiene op dat stuit tink ik de eigeners fan de state. 

 
 
Wassenaar wie dosint 
oan de H.B.S. yn 
Ljouwert en wie troud 
mei in Koarnjumer. 
Syn frou is berne  yn 
Koarnjum en hat har 
jonge jierren hjir 
trochbrocht.  
 
Nei har trouwen is se 
yn Ljouwert wenjen 
gien tegearre mei 
Wim Wassenaar. 
 
Ik krige dizze foto 
jierren lyn fan frou 
Antsje Wassenaar-
Hoekstra. Se woe net 
dat de foto yn de 
kontener belâne.  
No, dat is ek net bard.    
    
   Piet 

Alde foto’s 
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“Omwonenden ervaren overlast vliegveld Leeuwarden” 
 
Met de komst van het eerste en nieuwste vliegtuig van de  
Koninklijke Luchtmacht, de F-35 Lightning II, ook wel Joint Strike 
Fighter genoemd, op 31 oktober 2019 nam en neemt de onrust wat 
betreft het geluidslawaai van deze supersonische jager toe. Eén en 
ander is te lezen in deze enquête: klik op www.jelsumkoarnjum.nl 
De omringende dorpen rondom vliegbasis Leeuwarden maken zich 
zorgen als uiteindelijk alle toestellen van dit type op deze basis zijn 
gestationeerd.  
 

Wat betreft eerdere protesten tegen het lawaai van vliegtuigen: in 
1960 werd er al in Leeuwarden een protestmars georganiseerd.  
Zie de foto:  

Op het achterste spandoek kunnen we opmaken dat het toen ging 
om de Hawker Hunters, die destijds op het vliegveld waren gestati-
oneerd. Echter: met de komst daarna van de F-104 Starfighters in 
1964 zou het lawaai alleen nog maar toenemen … 
Maar recentelijk werd me ook een andere interessante kiek doorge-
speeld: een protest van kinderen, hun ouders en onderwijzend per-
soneel tegen het lawaai van de F-16’s  Fighting Falcon boven hun 
school “Oan ’t Skipperspypke” in Koarnjum. “Rette-Ke-Tet ik hear 
juf net” is o.a. te lezen op één van de spandoeken! 
Het blijkt een persfoto te zijn van het Friesch Dagblad, de naam 
van de fotograaf kon ik niet achterhalen. Wel de volgende informa-
tie: Staatssecretaris van Defensie Bram Stemerdink (PvdA) bezocht 
de openbare school op 17 februari 1982. Hij is maar een kort 
staatssecretaris geweest trouwens in het kabinet van Agt II. Hier 
ontvangt hij een fraaie protesttekening van enkele leerlingen.  
Hendrikus Dijkstra was toen hoofd van deze school. Hij staat echter 
niet op de foto maar wel gedeputeerde Klaas Dankert (linksboven 
ietwat verscholen boven Stemerdink) en links met hoed toenmalig 
burgemeester Boschma van de Gemeente Leeuwarderadeel.  

Protest lawaai vliegtuigen 

http://www.jelsumkoarnjum.nl
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De man met baard achter de leerlingen is George Walther, lid van 
de oudercommissie destijds.  

Kleuterjuf Gertje Zantman staat dan weer links naast hem, waar-
schijnlijk met de bewuste petitie in haar hand. Links van het span-
doek met de tekst “Goed leren, isoleren!” staat Fokke Hofman die 
later trouwde met juf Gertje. 
 

Gelukkig worden nu de vliegbewegingen en geluidsoverlast scherp  
in de gaten gehouden, bijvoorbeeld door het geïntroduceerde 
‘Geluidsmeetnet’ (klik op https://lwr.flighttracking.casper.aero/).  
Ook op deze manier wil de vliegbasis een goede relatie met de dor-
pen onderhouden en dus in gesprek blijven over dit ‘aanstormende’ 
probleem. 
 
April 2021, Bob de Boer - Koarnjum.  Met dank aan: 
Geert Wigarda - Klaas Dankert – Hendrikus Dijkstra – Gerard Veldman –  
redactie De Flapút 
 

Resultaten enquête: 
omwonenden ervaren veel overlast van de F-35 

67% van de omwonenden van 
de vliegbasis Leeuwarden er-
vaart veel overlast van de vlieg-
basis Leeuwarden. De F-35 
spant hierbij de kroon; de hin-
derscore is 8,6 (van 1 tot 10), 
terwijl die van de F-16 met 5,2 
veel minder hinderlijk scoort. 
Het merendeel ervaart het ge-
luid als laag frequent en lang 

durend. Van de ondervraagden heeft 84% nog nooit een klacht in-
gediend. 18,6% is tevreden over de communicatie van de vliegba-
sis. 100% van de klagers gelooft dat klagen niet helpt. 
Dit blijkt uit een enquête onder inwoners van Jelsum, Koarnjum en 
Britsum door HAVO 5 scholieren van het Comenius Mariënberg te 
Leeuwarden. De enquête is 172 keer ingevuld. 
 
De uitslag van de enquête onderstreept het grote aantal klachten 
dat in 2020 is ingediend. In het eerste vliegjaar van een beperkt 
aantal F-35’s werden er 1325 klachten ingediend. In 2019 werden 
593 klachten ingediend; in dat jaar vonden de grote internationale 
oefeningen de FWIT en de Frisian Flag plaats, die beiden zorgdra-
gen voor het merendeel aan klachten. In 2018 (met alleen de  
Frisian Flag) waren er “slechts” 226 klachten. Een groot contrast 
met het aantal van 2020. De meeste klachten kwamen in 2020 uit 
Leeuwarden en Stiens. 
 

Op de website wordt ook elke maand de nieuwsbrief van de vlieg-
basis Leeuwarden geplaatst. 

https://lwr.flighttracking.casper.aero/
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Dekema State in mei 
 
Mei staat voor Dekema State in het teken van wa-
ter! Bij verschillende activiteiten hebben wij het 
over de rol van water op een buitenplaats zoals De-
kema State. Zo hebben we in de mei vakantie een 
leuke Water Weetjes Junior Wandeling en voor 
Dag van het Kasteel de nieuwe beleefwandeling W³. 
 
Leuke kinderactiviteit in de mei vakantie! 
 
Vanaf dinsdag 4 mei t/m vrijdag 7 mei biedt Dekema State een leu-
ke buitenactiviteit aan voor kinderen vanaf 8 jaar met hun Pake of 
Beppe, maar natuurlijk ook heit en mem of een andere volwassene. 
Aan de hand van de Water Weetjes Junior Wandeling leer je alle-
maal leuke feitjes over het water op en om Dekema State. Zoals 
waarom er nou eigenlijk heuveltjes in de boomgaard zijn en waar 
de oude opvaart vroeger voor werd gebruikt. De routekaart is vanaf 
4 t/m 7 mei op te halen bij het entreegebouw van Dekema State 
tussen 10.00 u en 17.00 u. Hier kan je ook terecht voor een kopje 
koffie/thee of fruitsapje uit eigen boomgaard voor onderweg.  
Zowel entree tuin als de Water Weetjes Junior Wandeling zijn  

gratis. 
 
Dag van het Kasteel 
 
Daarnaast doet Dekema State  
Tweede Pinksterdag, 24 mei a.s. 
mee aan Dag van het Kasteel. In het 
kader van het thema van dit jaar: 
‘Wat? Water!’ heeft Dekema State 

een corona-proof beleefwandeling (8 km) ontwikkeld. Door het 
scannen van QR-codes krijg je bij de beleefwandeling W³ informatie 
over vele waterwetenswaardigheden, zoals de rol van water op een 
buitenplaats, agrarisch watergebruik, en flora en fauna wat in en 
rondom het water te vinden is. De route van 8 kilometer neemt je 
mee over het landgoed van Dekema State, langs (oude) waterwe-
gen, door het Leeuwarder Bos en over oude dijken. Voor deze wan-
deling zijn waterdichte schoenen vereist.  
De routekaart met QR-codes is vanaf 24 mei verkrijgbaar bij het 
entreegebouw van Dekema State (€4,-).  
 
Deze wandeling is mede mogelijk gemaakt door een financieel 
steuntje in de rug o.a. het Kijlstra Smid Fonds, Van Heloma  
Stichting en Boelstra Olivier Stichting.  

Dekema State 
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Voorlopig blijft de state nog gesloten maar de tuin is open en 
gratis te bezichtigen. 
 
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 u.  
Zaterdag, zondag, maandag van 10.30 -17 u. 
Er is coffee-to-go en de toiletten zijn toegankelijk. 
 
Zodra de regels van het RIVM  het toelaten  
openen we ook het terras weer. 
Tot half mei bloeien de meeste stinzenplanten. 
 
Hieronder de dichtersnarcis in bloei in de boomgaard 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het lijkt erop dat de zwarte zwaan al weer broeds is.  
Ze zit gezusterlijk naast de meerkoet op haar nest… 
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Omdat De Flapút wat minder advertearders hat, wol aardich om te 
witten hoefolle nearingdwaanden der doe yn ús doarpen wiene. 
Ynstjoerd troch Jaap Keizer (De Boppeslach novimber 1960) 

út 'e âlde doaze 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Túnmanswente 2.0 
 
Túnmanswente op Martenastate is al jarenlang een waardevolle 
plek om het verblijf alhier te veraangenamen, voor een kop koffie 
of thee, een glas wijn, een maaltijd, voor vergaderingen, kleinscha-
lige partijen, dit alles naast de aanwezigheid van een gerieflijke 
B&B. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u laten weten dat de ge-
lijknamige stichting ingaande 1 april de huurovereenkomst met 
Stichting Martenastate heeft beëindigd. Het is echter bijzonder ver-
heugend om te kunnen melden dat de exploitatie zal worden voort-
gezet door de eigenaren/uitbaters van Grand - Café /restaurant  
De Smalle Brug in Stiens, de heren Simon de Vries en Martin  
Sinnema. Tot de uitbraak van Corona wist De Smalle Brug in korte 
tijd vele gasten te trekken die hier een uitstekende lunch of maal-
tijd kunnen gebruiken. Het pand in Stiens is in oude luister hersteld 
waardoor ook op deze wijze recht wordt gedaan aan een roemrijk 
verleden. Met deze nieuwe verbintenis zijn wij als Stichting  
Martenastate zeer tevreden.  
 
Echter, de beperkingen vanwege de pandemie zijn helaas nog van 
kracht, waardoor de feestelijke heropening nog even op zich moet 
laten wachten. 

Martenastate 
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Uitbreiding Martenastate met Martena Zathe 
 
Aan de herschepping van de naastgelegen boerderij plus het per-
ceel aan de Martenawei 4 wordt hard gewerkt. Zoals eerder aange-
geven, worden boerderij en koetshuis in oude glorie hersteld en het 
perceel zal worden omgetoverd tot een bloemenweide met vele in-
heemse planten, een eldorado voor hen die biodiversiteit op hoge 
prijs stellen: een natuurinclusieve plek, waar mens en natuur sa-
menkomen. Het snoeien en kappen van het bomen- en struikenbe-
stand heeft inmiddels plaatsgevonden. Bezoekers en omwonenden 
zullen daar het nodige van hebben meegekregen. Deze werkzaam-
heden zijn afgerond voor de start van het broedseizoen. Architect 
ir. Jaap Ruedisulj en tuin- en landschapsontwerper Sandor Walinga 
hebben inmiddels de eerste schetsontwerpen afgerond. Ook zijn de 
gebruikelijke onderzoeken, die voorafgaan aan een dergelijk om-
vangrijk traject, denk aan een asbest-, ecologie- en bodemscan, nu 
ook achter de rug. Met het indienen van een zgn. omgevingsver-
gunning wordt aan de gemeente gevraagd definitief akkoord te 
gaan met de voorgenomen bouwkundige activiteiten en de in-
richting van het perceel. Voor de realisatie van het volledige project 
wordt ook een beroep gedaan op vermogensfondsen en overheden 
om financieel bij te dragen in de kosten. Martena Zathe staat 
straks in openbare verbinding met Martenastate, waardoor bezoe-
kers kunnen genieten van een zeer diverse groene omgeving, naast 
het feit dat ook de cultuurhistorische waarde de belangstelling zal 
wekken. De ligging is uitstekend en de publiekspotentie is groot. 
Buiten zijn, wandelen, genieten in de naaste omgeving, het is geen 
trend meer, het is een feit! 
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Aangenaam wandelen in landschapspark Martenastate 
 

Het aantal bezoekers van park Martenastate 
is gedurende de achterliggende periode 
aanzienlijk gestegen en dat voelt goed. Na-
tuurlijk zullen de maatregelen vanwege de 
pandemie hiermee te maken hebben, echter 
de vergrote belangstelling zal blijvend zijn 
is de verwachting. En dat is geen verras-
sing. Waar vind je zo’n groot wandelgebied 

dat in elk seizoen de moeite waard is om naartoe te gaan. Niet al-
leen vanuit de omliggende dorpen, maar het blijkt dat vele inwo-
ners uit Leeuwarden ook de weg naar Koarnjum hebben gevonden.  
 

Daar waar veel mensen elkaar in een openbaar toegankelijk gebied 
ontmoeten, zijn er altijd enkele “spelregels” nodig om het voor een 
ieder een aangenaam verblijf te laten zijn. Enkele vervelende erva-
ringen in de achterliggende periode maken het nodig om deze af-
spraken nog eens te delen met alle bezoekers, en dan vooral met 
hen die het niet zo nauw nemen met het vereiste fatsoen. Bij elke 
toegang tot Martenastate worden gasten gewezen op het volgende: 
toegang van zonsopgang tot zonsondergang, alleen wandelen op de 
paden en honden aangelijnd houden.  

 

Er wordt door de vrijwilligers wekelijks veel energie 
gestoken in de het groene onderhoud, flora en fauna 
zijn hierbij gebaat naast de netheid van het geheel. 
Nu blijkt niet elke hondenbezitter zijn of haar hond 
aan te lijnen, met alle gevolgen van dien. Een loslo-
pende hond verjaagt vogels en kan de kostbare stin-
zenflora beschadigen. Een loslopende hond kan ook 
hinderlijk zijn voor overige wandelaars. Alle uitwerp-
selen van de hond moeten worden opgeruimd en ge-
deponeerd worden in de hiervoor geplaatste afvalbak-
ken. Een van onze vrijwilligers heeft al enkele keren 
op beeld vastgelegd waartoe sommige hondenbezit-
ters in staat zijn: de uitwerpselen van de hond in een 

plastic zakje opbergen en dit zakje vervolgens weggooien in het 
groen, of nog erger, ophangen aan een tak! 
 

Het is om deze reden dat wij (nogmaals) elke bezoeker van Mar-
tenastate vragen om de hiervoor aangehaalde spelregels te eerbie-
digen. Als iedereen zich hieraan houdt, blijft een wandeling voor 
allen een groot genoegen. De  vrijwilligers zijn u dankbaar als hier-
van blijk wordt gegeven.  
        Bestuur Stichting Martenastate        

Martenastate 
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De werkzaamheden zijn  opgestart bij Túnmanswente: de volks-

tuintjes worden klaargemaakt voor het voorjaar en de zomer. 
 

 

Foto’s Bob de Boer 

Martenastate -Túnmanswente 
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Ynstjoerd troch  
Jaap keizer 
 
Advertinsje krantsje  
De Boppeslach  
novimber 1960 

-voeren van een complete boekhouding al vanaf € 65,00 per maand 
 
-BTW aangiftes 
 
-subsidieaanvragen: asbest verwijdering, non-profit en cultuursector 
 
-controllerwerkzaamheden 
 
-inrichten financiële software 
 
-fiscale vraagstukken 
 
Zie voor informatie mijn website: www.saak.frl 

Contact: 
 
Albert  Sinnema 
Skierhústerwei 40 
9057RE Jelsum 
06-12782347 
albertsinnema@saak.frl 

 

http://www.saak.frl
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Foto HCL 1960  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op het artikel van vorige maand over De Drie Dukatons kreeg ik 
van een lezer aanvullende informatie. De boerderij, De Drie Duka-
tons, staat er nog steeds in Leeuwarden tegenover het Gezond-
heidscentrum Bonnehús. Het staat ingeklemd tussen de nieuwbouw 
van het Bonifatiuspark. 
Dit gaf mij natuurlijk een reden om het Jelsumerbinnenpad af te 
lopen en op zoek te gaan.  
Ze zijn bezig om de boerderij te renoveren. Hek zat op slot dus 
geen gelegenheid om dichterbij te komen om te kijken of de drie 
cirkels (dukaten) nog ergens te zien waren. Wel natuurlijk een he-
dendaagse foto met in het hek De Drie Dukatons! 

 

De Drie Dukatons 

F
o
to

 o
n
d
e
r 

+
 s

tu
k
je

 i
s
  

in
g
e
s
tu

u
rd

 d
o
o
r 

 
C
o
rr

ie
 v

a
n
 d

e
r 

M
e
e
r 



 39 

 

Spotlight op.... 

Bloemenprenten 

De bloemenprenten in de 
tuinkamer noemen wij in 
rondleidingen vaak de voor-
loper van de tuinfolder; een 
Engelse kweker maakte 
jaarlijks een boek met welke 
planten in welke maand ge-
leverd konden worden. Ui-
teraard werden deze boeken 
alleen bij voorname huis-
houdens gevonden. Na af-
loop van het jaar raakten 
veel van deze boeken niet 
letterlijk maar wel figuurlijk 
"versnipperd". De ene prent 
kwam bij wijze van spreken 
te hangen bij de tuinman in 
huis, de ander bij de dienst-
meid in haar kamertje...en 
daar zal het geen lang leven 
beschoren zijn geweest.  

Hier in de tuinkamer kunnen alle maanden van het jaar worden be-
wonderd uit het jaar 1730. De prenten die wij hebben hangen ver-
bleekten de laatste tijd steeds verder. Dit heeft ons doen besluiten 
nieuwe duplicaten ervan te laten maken en ervoor te plaatsen. Hier 
is tijdens onze winterrustperiode, en daarna -omdat we nog niet 
open konden voor publiek-hard aan gewerkt door onze vrijwilliger 
Dik van der Mey. Dik, inmiddels ruim de tachtig gepasseerd en 20 
jaar trouw vrijwilliger bij Dekema State in allerlei functies 
(fotograaf, handige man, rondleider/ gastheer, wel en wee) heeft 
hiervoor 1000 nietjes moeten verwijderen, voorzichtig om geen 
schade aan de prenten te veroorzaken. Na het plaatsen van de ko-
pieën moest een en ander natuurlijk ook weer goed worden beves-
tigd in de lijsten! Bijna nog meer werk!  

Het hangt er nu weer allemaal mooi bij . 

Dekema State 
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Home made 
 
In de tuin van Dekema State komen we 
soms bijzondere ornamenten tegen.  
Hier, momenteel omgeven door stinzenflo-
ra staat een bleekpot.  
Door de terracotta is het donker en warm. 
Bleken doe je in het donker, vandaar.  
Rabarber werd in vroeger tijden ook wel 
uitgegraven en op broeiende mest gezet. 
Dan had je nóg vroeger rabarber. In het 
voorjaar plaatsen we de bleekpot meestal 
over de rabarber zodat er een van de 
planten eerder opkomt en zacht rood / 
bleker is dan de rest die opgroeit, en ook 
zachter van smaak. 
 
Hieronder een heerlijk recept. 
 
 
 
 

 
Rabarberjam met appel en munt 

Ingrediënten: 
250 gr. rabarber 

250 gr. geleisuiker 
1/2tl. sinaasappelrasp 

1 appel (Elstar) 
2 takjesmunt 

 
Materialen: 2 brandschone jampotten met deksel 
 
Bereiden: 
Was de rabarber en snijd in kleine stukjes. Schil de appel, verwij-
der klokhuis en snijd in kleine blokjes. Schep de rabarber om met 
de geleisuiker en de sinaasappelrasp. Breng het mengsel zachtjes 
aan de kook op een lage stand. Laat 5 minuten koken en voeg de 
appel toe. Laat nog 2 minuten door koken en roer alles goed om. 
Steek in elke jampot een takje munt en giet met een maatbeker 
zorgvuldig de hete jam in de potjes. Sluit de potten af en zet ze op 
de kop. Laat enige minuten zo staan en zet ze weer gewoon neer. 
Laat het geheel af koelen en bewaar op een donkere plaats. 

Dekema State 
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Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders! 
 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 

Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane Stiens 
 

Huisartsen 
Dhr. Iemhoff / mw. Landmeter /  
mw. Oosterbaan / mw. Meekes / 
dhr. Heuberger / mw. Braam:    058-257 1969 
 

Mw. Kalsbeek / mw. Kroon / 
Me. Folkeringa / dhr. Braber:    058-257 1254 
 

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

Apotheek Stiens:      058-257 2131 
 

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen 
Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 
Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 
 

Dorpenteam Noord 
Het team werkt vanuit De Skalm in Stiens. 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 
 

Kerkelijke gemeente 
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ 
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl   
Wijtse Kemker, voorzitter kerkenraad   058-257 2684 
Fokje Swierstra, scriba.bkj@hotmail.com  06-273 223 39 
 

Wijkagent 
Cees Hoekstra       0900-8844    

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 voor de maand mei 2021 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 
7 mei, 21 mei 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 
30 april, 14 mei, 28 mei 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op  
11 mei 
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Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
412  Febrewaris  11-01-21    22-01-21  Sellemoanne  
413  Maart   08-02-21     19-02-21  Foarjiersmoanne  
414  April    15-03-21    26-03-21  Gersmoanne  
415 Maaie   12-04-21     23-04-21  Blommemoanne  
416  Juny    17-05-21     28-05-21 Simmermoanne  
417   July/Aug.  14-06-21    25-06-21 Hea/Rispmoanne  
418   Septimber  16-08-21    27-08-21 Hjerstmoanne 
419 Oktober  13-09-21     24-09-21  Wynmoanne  
420 Novimber   11-10-21    22-10-21  Slachtmoanne 
421 Desimber  08-11-21     19-11-21  Wintermoanne 
422 Jannewaris  06-12-21    17-12-21  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 2021 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

 
Hieronder de kerkdiensten voor de maand mei. 
Het kan zijn dat er wijzigingen zijn. 
Op de website is de meest recente informatie te vinden: 
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ 

In de lockdown periode zijn de diensten alleen online toegan-
kelijk. Ze zijn met beeld en geluid via de website van de Prot. 
Gemeente te volgen. Op de website is een link te vinden naar 
de uitzendingen. (Kerkdiensten → Kerkdienst gemist) 
Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 
      
2 mei 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum 

      
4 mei 
19.00u 

Ds. M. Hulzebos Dodenherdenking 

      
9 mei 
09.30u 

Ds. R. Veenboer De Hoekstien Britsum 

      
13 mei 
09.30u 

Dhr. H. Giliam De Hoekstien Britsum 
Hemelvaart 

      
16 mei 
09.30u 

Ds. D. Schreurs 
  

De Hoekstien Britsum 

      
23 mei 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Pinksteren 

      
     

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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41e jiergong nr. 415                                 oplage 500 eksimplaren  
                                                                      
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 0640996841 
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum  tel.: 0628787176 
 
Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâlder:                           

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

 
Finansjele bydragen, abonnemintsjild  en oare betellingen kinne 
stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00  
fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. 
 
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. 
Anonime bydragen sille net pleatst wurde. 
 
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezon-
den materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. 
Anonieme bijdragen zullen niet worden geplaatst. 
 
 

—————//————— 
 
 
 
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 28-05-2021  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 17-05-2021 
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 


