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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, 
 
Voor u ligt de dorpskrant van juni. Helaas laat de zon zich nog niet 
zo vaak zien en hadden wij allemaal het liefst iets hogere tempera-
turen gezien om er lekker op uit te gaan. Dat neemt niet weg dat 
we de momenten waarop het even kan volop benutten. De tuinen 
worden startklaar gemaakt en als het dan even kan genieten we 
even van de zon die al behoorlijk krachtig is.  
We zien dat de wereld om ons heen steeds groener wordt, de voor-
jaarsbloeiers mooi in bloei staan, watervogels met hun jongen in 
het water zwemmen en er alweer volop gemaaid wordt. Laten we 
hopen dat juni zonniger wordt en we er nog meer op uit kunnen 
trekken. 
 
In deze Flapút onder andere de laatste ontwikkelingen rondom 
Martenazathe, Alex Miedema die inmiddels zijn tienduizendste arti-
kel heeft gepubliceerd, informatie van Dekemastate, een mooie bij-
drage voor de rubriek út e ậlde doaze en uiteraard vele mooie fo-
to’s. 
 
Wij willen iedereen weer bedanken, die een bijdrage heeft geleverd 
aan deze dorpskrant en wensen iedereen veel leesplezier toe met 
deze Flapút.  
Mocht u iets interessants, of iets leuks weten te vertellen, of heeft 
u mooie foto’s, die u wilt delen met dorpsgenoten, ontvangen wij 
deze heel graag! 
 
Groet van de redactie 

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  kandidaat bestuurslid 
 
Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:  
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 
Website: www.jelsumkoarnjum.nl of jelsumcornjum.nl 

 
Lieve buren en bewoners van Koarnjum, Jelsum en Britsum. 

 
Overweldigend was uw belangstelling . 

Persoonlijke telefoontjes en post en bezoek  
na het overlijden van Piet. 

Dit doet zo goed ik word er stil van,  
het voelde als een warme deken. 

Het is een voorrecht om in zo’n dorp te wonen. 
Allemaal heel hartelijk bedankt. 

Tot ziens in ons mooie dorp. 
 

Miep Kamphuis 
 

Bedankt 
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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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Doarpsbelang 

Wetenswaardigheden Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 
 
Het is al weer een tijd geleden dat u van ons als bestuur van Do-
arpsbelang Jelsum-Koarnjum heeft gehoord. Vandaar dat wij u 
graag in deze Flapút van een aantal zaken op de hoogte willen stel-
len. 
Sommige mensen denken wat doet Doarpsbelang eigenlijk voor 
ons als dorpsbewoners. 
Wel, ik kan u vertellen dat het de nodige tijd en energie vergt om 
op alle mails en uitnodigingen te reageren en/of deel te nemen aan 
de Teams vergaderingen die voor onze dorpen interessant zijn. 
 
Ook ons bestuur heeft natuurlijk last van de gekke tijd waarin we 
leven. Mede daardoor heeft het bestuur van DB een periode niet 
'live' kunnen vergaderen. 
Als er iets belangrijks te bespreken was hebben wij dit als bestuur 
via de mail of via onze WhatsApp groep gecommuniceerd. Een tijd-
je terug hebben wij eindelijk weer eens fysiek vergaderd volgens 
de vastgestelde richtlijnen van het RIVM. 
 
Hieronder een aantal zaken die de afgelopen maanden onze revue 
hebben gepasseerd: 
 
Helaas voor ons is onze contactpersoon Anja Reus binnen de Ge-
meente Leeuwarden van baan veranderd. Zij heeft veel voor ons 
kunnen betekenen de afgelopen twee jaar. Wij zijn uiteraard blij 
voor Anja en hebben haar veel succes gewenst met haar nieuwe 
baan. Er is een nieuwe gebiedscontactpersoon aan onze dorpen 
toegewezen, dit is de heer Lei Kanne. Zodra de mogelijkheid zich 
voordoet zal hij bij een van onze vergaderingen aanwezig zijn. Wij 
hopen de fijne samenwerking met de Gemeente met de heer Lei 
Kanne te kunnen voortzetten. 
 
Via onze secretariaat bestuurslid Janna Prosé komen er namens de 
Gemeente diverse meldingen binnen waar wij als DB eventueel bij 
kunnen aansluiten of actie kunnen ondernemen. 
 
Zo is er namens de Gemeente een digitale enquête gehouden 
m.b.t. WONEN IN DE DORPEN. Diverse vertegenwoordigers van DB 
hebben hieraan deelgenomen. 
Dit om in samenwerking de vragen op te stellen voor alle dorpen 
die bij de Gemeente Leeuwarden behoren. Met onze contactper-
soon Aletta Kalma van de Gemeente zijn hierover diverse Teams 
vergaderingen geweest. 
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Van de dorpen Jelsum en Koarnjum en Britsum zijn er in totaal 142 
enquêtes ingevuld. De reacties hieruit waren divers en kwamen 
aardig overeen met de algemene trend van zaken die er spelen in 
onze dorpen. De uitkomst van de enquête zullen we op de website 
gaan plaatsen. 
 
Het bestuur van Martena Zathe heeft DB uitgenodigd voor een in-
formatiebijeenkomst over de aanpassingen en de verbouwing van 
de voormalige boerderij van de familie Hettema. 
 
Een aantal bestuursleden van DB is vrij recentelijk met een mede-
werker van de Gemeente door de dorpen geweest n.a.v. de staat 
van onderhoud van de stoepen en de wegen. Vorig jaar is een ver-
gelijkbare ronde gedaan waar vrij direct door de Gemeente op is 
gereageerd en zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 
Onder andere is het voetpad voor de oude pastorie woning in 
Koarnjum geheel vernieuwd, ook zijn diverse asfaltwegen plaatse-
lijk hersteld. 
 
De Gemeente heeft ons nu laten weten dat bijvoorbeeld asfalt 
werkzaamheden aan de Wier in Koarnjum en het Piter Rinderts-
reedsje z.s.m. zal worden uitgevoerd. Ook de verschillende herstel-
werkzaamheden aan de stoepen zal door de Gemeente in de plan-
ning worden meegenomen. 
 
Dinsdag 23 februari jl. was het alweer een jaar geleden dat ons 
dorp werd opgeschrikt door de plotselinge dood van Karin. Wij wil-
den hier met de dorpsbewoners bij stilstaan door op deze avond 
een kaarsje te laten branden voor het raam. 
Het was en is hartverwarmend dat zoveel bewoners hieraan heb-
ben meegedaan om Karin te gedenken. 
 
Net als in 2020 heeft het bestuur op gepaste wijze stilgestaan bij 
de dodenherdenking op 4 mei. Namens de Gemeente en DB zijn er 
bloemen en een krans gelegd bij de oorlogsslachtoffers op het 
kerkhof van Jelsum. De Nije Bazuin heeft met een paar leden de 
herdenking muzikaal ondersteund met de Last Post en na het stilte 
moment het Engelse Volkslied. 
 
Tot zover onze werkzaamheden en mededelingen van de afgelopen 
maanden. Wij hopen natuurlijk dat u allen gezond blijft en wij ho-
pen u in november weer 'live' te kunnen bijpraten tijdens de jaar-
vergadering. 
 
Namens bestuur Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 
Roel Hooijenga 
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€ 23,50 
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10.000e blogpost voor Alex Miedema 

Vanochtend is in alle vroegte het 
10.000e artikel online gekomen 
op alexmiedema.nl. De website werd in 
de nacht van 20 op 21 december 2011 
opgericht. In het begin was het vooral 
een mix over muziek en religie, het 
succes kwam echter toen de artikelen 
meer en meer over voertuigen gingen. 
Niet alleen vrachtwagens, maar ook 
andere voertuigen passeren op de pa-
gina, vrijwel altijd bijzonder. Hoe zeldzamer het is, hoe leuker Mie-
dema het vind. 
 
Alex maakt de blog niet alleen, er is een groot team aan vrijwil-
ligers, 'gastbloggers' die hem bij staat. Zo stelt Martijn Manrho ie-
dere donderdag om 10 over 10 de truckfan top 10 om 10 over 10 
samen, uit een bepaald thema wat op zustersite truckfan.nl te vin-
den is. Martha de Boer schrijft op haar beurt iedere zondag onder 
de noemer 'Beste Babette' over haar belevenissen als chauffeur bij 
Spaansen. Daarnaast zijn er nog diverse bekende en onbekendere 
namen die op onregelmatige basis leuke artikelen aanleveren. 
Voorbeelden van andere vaste rubrieken zijn 'de levens van', over 
de historie van een bepaalde truck, en 'tellen met', waarbij wagen-
parknummers op een rij worden gezet. 
 
Die 10.000e post is direct een hele bijzondere: het is een grote 
quiz, te vinden op  https://www.alexmiedema.nl/2021/05/13/
blogpost-10-000-jubileumquiz/ . De 100 vragen zijn zeker niet al-
lemaal even gemakkelijk, maar met bijna 250 prijzen, door een 
grote reeks aan sponsoren beschikbaar gesteld, is de verwachting 
dat er voor de meeste deelnemers wel een prijs zal zijn. De hoofd-
prijs? Eerste keus uit de lijst met prijzen (zie https://
www.alexmiedema.nl/2021/05/08/de-geweldig-goed-gevulde-
prijzenpot-van-de-jubileumquiz/ ). Op deze manier zijn er meerde-
re mensen die hun eigen favoriete prijs winnen. Inzenden kan tot 
en met 30 mei 2021 om 23:59. 

Alex denkt nog niet over stoppen. "De site 
houd ik in de eerste plaats voor mijn eigen 
plezier bij, dus ik hoop dat ik er nog lang 
mee door kan gaan! Dat andere mensen er 
ook plezier van hebben en dat de site inmid-
dels een deel van de kosten kan dekken is 
alleen maar mooi meegenomen" 

http://alexmiedema.nl/
http://truckfan.nl/
https://www.alexmiedema.nl/2021/05/13/blogpost-10-000-jubileumquiz/
https://www.alexmiedema.nl/2021/05/13/blogpost-10-000-jubileumquiz/
https://www.alexmiedema.nl/2021/05/08/de-geweldig-goed-gevulde-prijzenpot-van-de-jubileumquiz/
https://www.alexmiedema.nl/2021/05/08/de-geweldig-goed-gevulde-prijzenpot-van-de-jubileumquiz/
https://www.alexmiedema.nl/2021/05/08/de-geweldig-goed-gevulde-prijzenpot-van-de-jubileumquiz/
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De Túnmanswente is weer geopend! 
 
Je kunt het binnen ophalen en  
buiten nuttigen! 

Túnmanswente 
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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 

 
 “Op weg naar een mooie zomer” 
 
Beste geïnteresseerden in 'huiskamertheater De Wier', 
misschien gaan we de komende tijd naar een 'normale fase' waarin 
één en ander weer, zij het voorzichtig,  mogelijk gaat worden... 
Dat zou geweldig zijn, want een ieder snakt naar mooie culturele 
evenementen richting zomer en natuurlijk daarna! 
 
Er zijn alweer fraaie concerten, theaterstukken, lezingen en andere 
bijzondere evenementen in de maak: we hebben niet stil gezeten, 
integendeel. 
 
Ik hoop dan ook weer spoedig de frequente nieuwsbrieven met 
goed nieuws naar u op te mogen sturen. En uiteraard leest u na-
tuurlijk altijd het nieuws in ‘onze’ Flapút. 
In ieder geval wens ik u alle goeds toe en tot later. 
 
Een hartelijke groet van Bob de Boer, initiatiefnemer "Concerts and 
More @ De Wier", Koarnjum. 
 
ps veel info en foto's vindt u op Facebook onder 'Concerts and Mo-
re at De Wier'. 
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www.vellingaoptiek.nl 
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De drie Dukatons 

In de vorige Flapút heeft diverse keren een stuk gestaan over de 
drie Dukatons.  
 
Als aanvulling op deze berichten ziet u hieronder de gevelsteen die 
in het boerderijtje zit wat De Drie Dukatons heet.  
In de gevelsteen zie je drie cirkels die de dukaten moeten voorstel-
len die voor betekenis zijn voor deze boerderij. 

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

-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  

http://www.saak.frl
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Dekemastate 

Dier & Tuinflits 
 
De lente bracht weer de nodige verjonging naar de state; lamme-
tjes, zwanenkuikens en meerkoetjes en niet te vergeten alle 
prachtige vroege bloesem uit de boomgaard zoals de kers en de 
perzik.  
Aangezien beelden meer zeggen dan woorden; hieronder de foto 
impressie met lentebeelden! 
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De Flapútloper 

Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
Mijn naam is Jacqueline, 29 jaar en ik woon samen met mijn 2 kin-
deren Riley (6) en Amelie(4). Ook woont er een lieve praatgrage 
kat bij ons genaamd Doerak en 2 cavia’s genaamd Riley en Witje. 
 
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum 
Ik woon deze maand 6 jaar in Jelsum op Hoatse de Jongstrjitte 9. 
 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Ik werk in een woonvorm met mensen met een verstandelijke be-
perking en volg daarnaast de opleiding Verpleegkundige. Maar ik 
besteed ook veel tijd aan de kinderen; puzzelen, speeltuin, knutse-
len, spelletjes, etc. 
 
Van welke muziek houd je 
Ik luister wel graag naar het foute uur van Q-music.  
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 
Ik mag graag wandelen en zwemmen met de kinderen vind ik ook 
leuk. In mijn tienerjaren heb ik veel paardgereden.  
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 
Ik stel het grasmaaien en onkruid wieden het liefste uit…. 
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit 
Ik weet niet of dit het juiste antwoord is maar shoppen doe ik 
graag! 
 
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar 
Wanneer het zonnetje schijnt en de kinderen heerlijk in de tuin in 
het zwembad kunnen zwemmen. 
 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen 
Eerst maar eens goed nadenken maar op het wensenlijstje staat 
toch wel een huis in de buurt kopen. 
 
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan 
Vorig jaar heeft Riley voor zijn verjaardag nog een redelijk groot 
feest gehad. Amelie daar in tegen niet, de maximale groepsgrootte 
werd toen beperkt naar een maximaal aantal mensen. Dus voor 
Amelie zou ik dit dan graag willen doen. Als het aan Amelie ligt, 
dan wordt het een combi feestje met Riley.  
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Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn 
26 jaar. 
 
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, 
wie zou je dan kiezen 
Als ik een fictief persoon zou kunnen zijn dan zou ik iemand willen 
zijn die alle tijd heeft en alle zorgen bij iedereen kan weghalen. 
 
Wat is je favoriete gerecht 
Zelfgemaakte tomatensoep met stokbrood en smeersels. 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 
Dan haal ik een frisse neus buiten of ik kijk een tv-programma met 
een bakje koffie erbij.  
 
 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen 
Green Mile blijft voor mij elke keer weer een tranentrekker… 
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 

Deze vraag sla ik even over   
 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen 
Mijn tiener jaren. 
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Spotlight op …..Daslook en andere ‘woekerplanten’ 
 
Daslook, zevenblad, paardenbloemen, klimop, Italiaanse aronskelk 
en zelfs fluitenkruid…. Allerlei planten voelen zich prima thuis op 
ons terrein en hebben ook de potentie om zich behoorlijk te verme-
nigvuldigen. Vaak krijgt tuinbaas Wim Hoogendam de vraag wat hij 
daaraan doet, omdat deze planten in sommige tuinen gierend uit 
de bocht vliegen en de hele tuin inpikken.  
Als jarenlang beheerder van tuinen en plekken die een zekere mate 
van “wilde” planten huisvesten weet Wim daar wel raad mee. Door 
goed de planten te bestuderen en de methoden om ze natuurlijk te 
bestrijden alleen waar je ze niet wilt hebben is er een goed even-
wicht op Dekema State.  
Bodembedekkende woekerende planten worden bestreden door af 
te dekken met maaisel gedurende een heel seizoen. Deze dikke 
laag houdt de oude plantjes eronder, en nieuw opkomende  planten 
smoren erin. Het volgende seizoen kan hier wel gewenste beplan-
ting worden aangebracht.  
Erg zaaiende planten zoals fluitenkruid en berenklauw worden op 
de top van de bloei letterlijk getopt, waarna de hele plant afsterft 
en dus geen zaad verspreidt. Deze methode is voor de berenklauw 
zelfs overgenomen door bijvoorbeeld de gemeente Leeuwarden. 
Eén berenklauw mag langs de gracht elk jaar bloeien op Dekema 
State maar nooit zaaien. 
En daslook; dit is een plant met een vierjarige cyclus. Pas in het 
vierde jaar bloeit hij volop. Waar ze 
niet gewenst is steekt Wim ze diep 
weg tijdens de bloei, dit houdt de 
plant beheersbaar.  
En waar we ze wel willen laat hij 
alle soorten gewoon staan voor de 
insecten en de biodiversiteit! 

Dekemastate 
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Speeltuin Jelsum is klaar voor de zomer!! Schoongemaakt, geverfd 
en een schooltekenbord geplaatst. Met de mooie picknicktafel erbij 
is er voor ieder wat wils.   

Speeltuin Jelsum 
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Uitbreiding Martenastate met Martena Zathe 
 
Aan de herschepping van de naastgelegen boerderij plus het per-
ceel aan de Martenawei 4 is hard gewerkt. Zoals eerder aangege-
ven, 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.  
 
 

Omgevingsvergunning Martenawei Koarnjum 

Donderdag 22 april 2021 

Martenawei , 9056PE Koarnjum 

 

Aangevraagde omgevingsvergun-
ning martenawei 4 koarnjum, 
(11045966) uitbreiden van park 
martenastate, herbestemming 
'koetshuis' en verbouwen boerderij 
tot 4 woningen. 

 

Martenazathe 
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Opening natuur-
kampeerterrein  
Martenastate    
 
Op 1 april is het kampeer-
seizoen, ook op Mar-
tenastate begonnen. Het 
kleinschalig natuurkam-
peerterrein heeft een 
prachtige ligging.  
 
 

Van alle plekken hebben er acht een aansluiting op elektriciteit. Re-
serveren kan via www.martenastate.nl Het terrein is omsloten door 
twee boomsingels, heeft goede sanitaire voorzieningen en een gun-
stige ligging ten opzichte van fietsroutes. Winkels, sport- en zwem-
gelegenheid op fietsafstand in Stiens en Leeuwarden. En dan ook 
nog eens gelegen op het historische en monumentale landgoed, 
waar een wandeling elke dag weer nieuwe indrukken oplevert. Ge-
nieten van de natuur en de ruime aanwezigheid van het gefluit van 
de talrijke vogels en schone lucht. Een terrein dat bij uitstek ge-
schikt is voor de rustzoeker en de natuurliefhebber. En, het moet 
gezegd worden, er is gedurende enkele dagen in de week kortston-
dig het overvliegen van enkele grote vogels vanaf vliegbasis Leeu-
warden.  

Camping Martenastate 

https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=92b7996ad7&e=539900411f
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Dekema State in Juni 
 
Na een geslaagde mei maand met corona-proof activiteiten hebben 
we ook in juni weer verschillende dingen gepland staan. Zo komt er 
een expositie in de tuin en een openlucht theatervoorstelling. Daar-
naast heeft Dekema State steeds meer beleefwandelingen. Kortom, 
er is van alles te beleven! 
 
 
Openluchttheater op Dekema State 
 
Sinds enkele maanden zijn twee studenten van de NHL-Stenden 
docent theateropleiding samen met vrijwilligers bezig met een com-
munity project rondom Dekema State. Aan de hand van verhalen 
van vrijwilligers over Dekema State en wat het voor hun betekent, 
is een voorstelling over verbinding en identiteit tot stand gekomen. 
Samen met een rondleider worden de bezoekers in kleine groepjes 
meegenomen door de tuin van Dekema State, onderweg zullen zij 
verschillende scènes tegenkomen. Zowel de betrokken vrijwilligers 
als de twee studenten spelen een rol tijdens deze route.  
 
Hou voor de definitieve datum en hoe je je kan aanmelden 
om de voorstelling bij te wonen onze website in de gaten! 
 
 

 

Dekemastate 
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Beeldend kunstenaar Marco Goldenbeld komt naar Dekema  
 
State 
Marco Goldenbeld viert deze zomer zijn 40-jarige jubileum als beel-
dend kunstenaar met een expositie bij Dekema State. Opgegroeid 
met twee beeldhouwers als ouders komt Marco Goldenbeld al zijn 
hele leven in aanraking met het beeldhouwers vak. Geïnspireerd 
door zijn ouders, maar zich niet willen vastleggen aan de figuratie-
ve beeldhouwkunst koos Marco Goldenbeld voor een opleiding aan 
de Rietveldacademie.   
 
 
In juni 2021 is het 40 
jaar geleden dat hij 
deze opleiding met 
succes heeft afge-
rond.  
 
Daarom is vanaf 14 
juni tot 5 septem-
ber een greep uit 
zijn oeuvre te be-
wonderen in de tui-
nen van Dekema 
State.  
 
Zoals Marco Golden-
beld zelf zegt, ‘Een 
beeld moet je niet 
alleen zien, maar ook 
beleven: je moet er 
omheen en onderdoor 
kunnen lopen. Je er-
vaart de kracht van 
de vorm dan het 
sterkst.” Deze moge-
lijkheid dient zich bij 
Dekema State dan 
ook veel aan.  

Chalice van Marco Goldenbeld 

 

De beelden worden tentoongesteld op verschillende plekken in de 
tuin en in het park. Zo kunnen gasten tijdens hun bezoek aan De-
kema State het veelzijdige oeuvre van Marco Goldenbeld echt bele-
ven. Meer informatie over Marco Goldenbeld is te vinden op https://
www.marcogoldenbeld.nl/.  

https://www.marcogoldenbeld.nl/
https://www.marcogoldenbeld.nl/
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Beleefwandelingen met QR-codes 
 

Achter de schermen is het educatie team van Dekema State de 
laatste maanden druk bezig geweest met het ontwikkelen van ver-
schillende beleefwandelingen met QR-codes. In de Flapút van mei 
hebben wij het al over de ‘beleefwandeling W3’ gehad, deze is van-
af nu verkrijgbaar onder de naam ‘W2 Route’. Deze Water Weet-
jes wandeling (8 km) is tot stand gekomen in samenwerking met 
Wetterskip Fryslân en focust onder andere op agrarisch waterge-
bruik, waterbeheer, dijken en waterkwaliteit. Aan de hand van een 
routekaart met QR-codes wordt de sportieve wandelaar meegeno-
men over het landgoed, langs (oude) waterwegen en door het 
Leeuwarder Bos. Door het scannen van de QR-codes ontvangt de 
wandelaar beknopte informatie op zijn smartphone. Thuis kan deze 
nog eens rustig doorgenomen worden en is er de mogelijkheid om 
door middel van een link meer verdiepende informatie te lezen.  

Naast de ‘W2 Route’ heeft Dekema State 30 april jl. ook de beleef-
wandeling ‘Van State tot Stek’ gelanceerd. Met deze wandeling 
(5.5 km) wordt een ‘ode aan het landschap’ van de Friese adellijke 
buitenplaatsen bij Jelsum en Koarnjum gegeven. Ook deze beleef-
wandeling loopt de wandelaar aan de hand van een routekaart met 
QR-codes. De wandeling begint bij Dekema State in Jelsum en gaat 
door uitgestrekte weilanden in een oud en vrijwel ongeschonden 
kwelder- en terpenlandschap via Martenastate in Koarnjum. Onder-
weg wordt door het scannen van de QR-codes kennis gemaakt met 
verhalen uit de streek en de geschiedenis van (verdwenen) states.  
De beleefwandelingen zijn tot 
stand gekomen met financiële 
steun van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, stichting Kastelen, 
Buitenplaatsen en Landgoederen, 
het aanklikfonds van Stichting 
Bestemming Noardwest, de Van 
Heloma Stichting, Ritske Boelema 
Gasthuis, het Herbert Duitjer 
Fonds, het Kijlstra Smid Fonds en 
het Juckema Siderius Fonds. 
 
Beide routekaarten met QR-
codes kunnen worden aange-
schaft bij het entreegebouw 
van Dekema State voor €4,-.  

Dekemastate 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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En verder… Biologisch ijs! 
 
Sinds het mooiere weer steeds vaker om de hoek komt kijken, is er 
nu ook biologisch roomijs bij ons verkrijgbaar!  
IJsmakerij Tikje Anders staat andere jaren vaak op onze fairs om 
ijs te verkopen. Omdat dat dit jaar helaas niet doorgaat, is het nu 
te koop bij de Kofje Hoeke voor €2,50 p/s. Kom dus vooral met 
mooi weer genieten op een bankje in de tuin met een bekertje bio-
logisch roomijs. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas is de state voorlopig nog steeds gesloten. Wanneer 
we weer opengaan, zullen we dit online aankondigen! De 
tuin is wel open en gratis te bezichtigen. Dinsdag t/m vrij-
dag tussen 9.00u en 17.00u. Zaterdag, zondag en maandag 
van 10.30u tot 17.00u. Bij de Kofje Hoeke is onder andere 
koffie/thee/sap/fris en biologisch ijs verkrijgbaar, dit kan 
rustig op een bankje in de tuin genuttigd kan worden.  

Dekemastate 
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  Puzzeltijd 
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“De muzyk fan ús frijheit!” 
  

Sa hat kolonel Bosch fan’e Ljouwerter fleanbasis sein, moasten wy 
it leven fan’e “straaljagers” sjen en opfetsje. En wy w3olle hjir da-
liks efteroan sizze, dat hy hjirmei de neakene wierheit sprutsen 
hat! Hwant hoe’t wy it ek draeije of keare en hoe forskriklik en djip 
ellindich wy it ek allegearre fine – en it dat yndiede ek is! – dochs 
sil it nou en foar de takomst abswolut needsaeklik wêze en bliuwe: 
de militair biwapening en paraetheit! Dat is in hurd, mar wier wurd. 
Hwa’t it net sa sjocht, is spitigernôch blyn. Hwa’t it sa net sjen wól, 
graeft net allinnich it eigen grêf, mar ék dat fan ús neiteam. Us 
bern dy’t nou fan dit alles noch neat of net folle bigripe, mar dêr’t 
wy ommers fan hâlde, dy’t wy werklik leaf hawwe en hwer’t wy foar 
de takomst sa inerlik graech it bêste foar sykje. It is ús hertlik 
winskjen dat de blinen yn dit stik fan saken mei gauwens de folle 
werklikheit derfan ynsjen sille en dat de oaren harren opnij of foar 
it earst earnstich biwust wurde fan harren egoïstyske en ûn-
forantwurdlike hâlding! 
 
Binne de histoaryske feiten net legio dy’t dit biwize? Ek fan de lêste 
jierren? Ja, sels It lêste healjier? It is tige slim. O ja, nimmen dy’t 
dit ûntkenne sil. Derom moatte wy ek   sa dwers troch alles hinne 
tankber wêze, dat Nederlân op it gebiet fan’e défensie oan syn 
NAVO-ferplichtings foldocht, lykas lokkich de measte NAVO-
partners. Dit freget folle en swiere offers. Earst al de offers dy’t ús 
jonges bringe foar de 18 moanne of langer dat se yn militaire 
tsjinst moatte. In offer dat lang altyd net sa maklik is en dat dan ek 
it folle respekt en de measte earbied fan elke boarger fortsjinnet.  

út ‘e âlde doaze  
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Dan binne der de finânsjele offers. Ek net foar de poes. Wy witte it 
allegearre. Emn tred binne it de boargelike offers, lykas û.o. it le-
ven en gefaer fan’e “straaljagers”dêr’t de biwenners fan ús doar-
pen hast alle dagen mei konfrontearre wurde. Ek sûnder mis gjin 
maklike offers! As der tige drok flein wurdt, forgiet hearren en 
sjen jin hast, om it yn’e folkstael út te drukken. It is soms net iens 
mooglik forsteanber meielkoar to praten. Men hat sa nou en dan 
de strael yn op’e “straaljagers”. O ja, dit en noch folle mear is alle-
gear wier. Gjin minske dy’t it oars sizze sil. Mar as wy it foargean-
de ús goed en earlik réalisearje, moatte wy dochs ta de konklúsje 
komme dat it (helaes!) net oars kin!     
  
Lit ús altyd sels wer foar eagen hâlde, dat it in needsaeklik kwea 
is! 
  
En nou giet it fansels net op fan’e regearing to freegjen, dat dy it 
fleanfjild dan mar forplakke moatte earne oars hinne. Dat is nou 
ienris in saek fan ûnmooglikheit: finânsjeel earst al, mar ek foar 
de oare Nederlânske boargers oer. Wól is it mooglik – en sa hat de 
minister him ek úylitten – dat de Ljouwerter fleanbasis op ‘en dûr 
forlein wurde sil nei de Lauwerssé. Mar elk bigrypt wol dat dit noch 
wol inkelde jierren duorje sil……. 
  
Dêrom, achte lêzers en doarpslju, lit ús meri moed en bitrouwen 
fierder gean! Tankber dat it noch ús “straaljagers”en ús jonges 
binne dy’t der yn flogge! It gefaer is neat greater as dat fan it mo-
derne forkear. En it lûd dat se meitsje, litte wy it yn ús earen 
opfange as De musyk fan ús maetskiplike en geastlike frijheit der’t 
menhear Technyk de komponist fan is! Dizze menear Technyk is 
machtich. Hy is ta folle yn steat. En it is net útsluten dat hy 
nochris komt mei gelûddempers, hwertroch wy se amper mear 
hearre. Wy hoopje it fan herte! Dan sil it fredich en stil wurde yn 
ús doarpen ….. 
             
Yn’e wike foar Krysttiid hoopje wy wer mei “De Boppeslach” to 
kommen. 

  
Dit stikje is ynstjoerd troch Jaap Keizer  
(De boppeslach novimber 1960) 
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Een jonge huismus in de tuin van Bob Verderop met de Nicolaas-
kerk op de achtergrond, 12 mei 2021 

Eén van de latere bloeiende stinzenplanten:  
het Haarlems Klokkenspel. 
Park Martenastate Koarnjum, 10 mei 2021. 
 

Foto’s gemaakt door Bob de Boer 

Foto’s 
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 Wij willen u graag informeren over de volgende stappen in de campag-

ne ‘Stap voor stap aardgasvrij’. Wij gaan een informatieavond en di-

verse gespreksavonden (digitaal) organiseren voor onze inwoners over 

de stappen richting een aardgasvrij Leeuwarden.  

We willen onze inwoners uitnodigen voor: 

- Digitale informatieavond aardgasvrij wonen -1 juni 

(aanmelden www.leeuwarden.nl/aardgasvrij + programma informatie-

avond 1 juni ) 

- Digitale gespreksavonden (Noord op 7 juni, Midden op 14 juni, 

Zuid op 22 juni) 

 

We vragen inwoners om mee te denken en te vertellen wat 

voor hen belangrijk is 

De Digitale informatieavond op 1 juni is voor heel gemeente Leeuwar-

den. Dit is om onze inwoners te informeren over de stappen richting 

een aardgasvrij Leeuwarden en hen de gelegenheid te geven vragen te 

stellen. Daarna worden er 3 gespreksavonden georganiseerd. Hierbij is 

Leeuwarden opgesplitst in 3 gebieden. Deze staan in de poster ver-

meld. Waarbij we ook in willen gaan op de mogelijkheden voor dat 

specifieke gebied en vervolgens met inwoners in kleinere (digitale) 

groepen het gesprek willen aangaan over wat er voor hen belangrijk is 

bij het verduurzamen van de woningen en het stap voor stap aardgas-

vrij maken van de woning. 

 

Eind 2021 een visie op alternatieve warmtebronnen voor wij-

ken en dorpen 

Met de uitkomsten van de eerder gehouden enquête en doormiddel 

van de gesprekken met inwoners en andere betrokken partijen, bren-

gen we dit jaar in kaart wat mogelijke alternatieve warmtebronnen 

kunnen zijn voor een wijk of dorp en wanneer deze van het aardgas af 

kunnen op een haalbare en betaalbare manier. De Warmtevisie wordt 

daarna eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna zullen 

we wijk voor wijk aan de slag gaan met stappen richting aardgasvrij 

wonen. In samenspraak met de wijk via een haalbaar en betaalbaar 

plan op maat. 
Graag gaan we samen met u, stap voor stap naar een aardgasvrij 
Leeuwarden 
 
Met vriendelijke groet, 
Mary-lou Zuydenma  
Communicatieadviseur Duurzaam, Circulair & Klimaat 

Aardgasvrij Leeuwarden 

http://www.leeuwarden.nl/aardgasvrij
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Fraaie fauna in de singel bij Dekema State  
Foto gemaakt door Bob de Boer 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hierbij een foto van een Zwarthals zwaan met jong. 
De zwaan is inheems in het zuiden van Zuid-Amerika. 
Ik had hem hier nog nooit gezien maar op 12 mei gespot 
in Kuikhorne. Het ouderpaar droeg ieder een jong op de rug. 
Ik wilde jullie graag even mee laten genieten. 
 
Bijdrage en foto van Dieneke Hamstra 

Zwanen 
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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):    088-512 7000 
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 
Www.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 
Grofvuil wordt 3 keer per jaar gratis opgehaald. Meld je grofvuil 
minimaal 2 werkdagen voor de aangegeven datum aan. Maak een 
afspraak via de Afvalapp, www.omrin.nl of bel      0900 -210 0215 
 

Afvalkalender 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 
 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 4, 18 juni 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 11,25 juni 
 
Biobak extra data: 3, 17 juni 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 8 juni 
 
Textiel: in zakken voor 8.00 uur op 16 juni 
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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 juni. 
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 

      

30 mei 
09.30u 

Ds. K. Meijer De Hoekstien Britsum. 

6 juni 
09.30u 

Bram Gerritsma De Hoekstien Britsum. 

13 juni 
09.30u 

Ds. G. Wessels De Hoekstien Britsum. 

20 juni 
09.30u 

Dhr. J.J. Helffrich De Hoekstien Britsum. 

27 juni 
09.30u 

Ds. H. Post-Knol De Hoekstien Britsum/ 
Fryske Tsjinst. 

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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41e jiergong nr. 416                                 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      

 
Drukker: CSL Digitaal, Leeuwarden 
 
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: 25-06-2021  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 14-6-2021 
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 


