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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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Een roerige tijd ligt achter ons met Covid 19. De twijfel gaan we wel of niet op 

vakantie! In Nederland of toch naar het buitenland! Wel of geen vaccinatie! 

Allemaal dilemma’s! Wat zijn we blij dat er weer wat verruiming komt en dat 

is te lezen in deze Flapút. Het dorpsfeest dat verschoven was van juni naar 

het eerste weekend van september kan gelukkig doorgaan al is het met be-

perkingen! Dekema State en Martenastate doen mee met open monumen-

tenweekend. De Túnmanswente is weer open, al is het met een andere uit-

bater. Bob de Boer gaat weer beginnen met zijn concerten. Het ouderenpro-

ject kan weer los! It Nut heeft alweer wat avonden gepland! En zo gaan we 

dan toch weer een beetje naar de oude situatie toe!!  

Voor de schooljeugd is de vakantie weer voorbij. 6 weken vrij, als je ervoor 

staat lijkt het een hele tijd maar het is omgevlogen. Allemaal weer in het ritme 

en daar hoort ook De Flapút bij!! 

Veel leesplezier!! 

De Redactie 

—————————————————————————————————— 

N.a.v. het artikel in De Flapút van april over De Drie Dukatons, zijn er ver-

schillende reacties geweest. O.a. deze maand van dhr Tuininga uit Stiens die 

jaren geleden een 

schilderijtje had 

gemaakt van een 

oude ansichtkaart 

van De Drie Duka-

tons. Hij wilde dat 

graag met ons de-

len. 

En wij dit weer met 

jullie. 

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 

Open Monumentendagen 2021 
 

Martenastate, met rijks erkende monumenten als park, state, 
poort, ornamenten en grafheuvel en de daarbij behorende zeer rij-
ke eeuwenoude historie, neemt op 11 en 12 september 2021 ook 
deel aan de Open (groene) Monumentendagen. 
 
Het thema luidt “Mijn monument is jouw monument”, ook ten zeer-
ste passend bij de doelstelling van de stichting. Op beide dagen 
bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding van 
10.00 tot 11.30 uur.  
 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@martenastate.nl 
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Doarpsbelang 

Aan de Commandant van de  
Vliegbasis Leeuwarden Koninklijke Luchtmacht 
Keegsdijkje 7 
8919 AK 
Leeuwarden 
     Jelsum-Koarnjum, 17 augustus 2021 
 
Geachte commandant, 
 
Via de pers hebben wij vernomen dat er plannen bestaan om met 
een aantal F-35ers een fly-by te houden boven het circuit van 
Zandvoort op zondag 5 september a.s. 
 
Het overweldigende geluid van zowel startende als landende F-35 
heeft een grote impact op het welbevinden van onze dorpsgenoten 
in Jelsum en Koarnjum. 
 
Het is voor ons niet te accepteren dat wij ook in het weekend ge-
luidsoverlast van uw vliegtuigen moeten ondergaan. 
Dit klemt temeer doordat op 3, 4 en 5 september dorpsfeest wordt 
gehouden! 
Vanwege het houden van het op vrijdagmiddag gebruikelijke kin-
derfeest - wat plaats vindt op een paar honderd meter van de start
- en landingsroute - verzoeken wij u  die middag het vliegen ach-
terwege te laten, dan wel via de korte oost-west baan af te wikke-
len. 
Tevens  verzoeken wij u dringend af te zien van het voornemen om 
in het weekend F-35ers vanaf Vliegbasis Leeuwarden te laten star-
ten en landen. 
 
In afwachting van uw antwoord 
met vriendelijke groet  
namens Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum, 
 
R.Hoojenga, vz.      J.Prosé, secr. 
 
Secretariaat Doarpsblang Jelsum-Koarnjum 
Aldlânsdyk 3,  
9056 LK, Koarnjum 
 
c.c.: Leeuwarder Courant 
        Omrop Fryslân 
        Griffie Tweede Kamer der Staten Generaal 



6  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

24 / 7 Verse boerderij melk tappen 
Ook luxe vleespakketten 

 
Aldlânsdyk 20, Jelsum 

06-44852207 
Webshop: www.biomelktap.nl 
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Hondenpoep overlast 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
De nieuwe campagne van 
de gemeente Leeuwarden 
zet in op voorlichting en 
voorzieningen zoals hon-
denpoepbakken, en op ver-
balisering van baasjes die 
weigeren de hondenpoep op 
te ruimen. Controle ook in 
burger. De boetes zijn fors. 
Op het niet meenemen van 
hondenpoep staat een boe-
te van 97 euro.  

 
Gezien bij kruising Skeltedyk 
- Giele Anemoanstrjitte.  
 
De ouders met kinderen zijn 
er helemaal klaar mee ge-
zien de stickers en het vlag-
getje. 
 
Namen van de baasjes zijn 
bekend. 
 
HJD 
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GARAGE – EN OPRITVERKOOP KOARNJUM 

 

KOM GEZELLIG LANGS! 
 

Datum: Zaterdag 25 september 2021 
Tijdstip:  09.30 – 15.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezellig sneupen, leuke spullen voor  kleine prijzen: voor buiten en 
binnen, spelletjes of boeken.           
(Merk) kleding voor dames en heren, jongens en meisjes. 
 
Wil je meedoen aan de garage- en opritverkoop. 
Heb je alleen niet voldoende spullen; vraag dan een vriend(in) of 
buur om het samen te doen. 
 
Voor vragen en/of opgave: 
Antje Zwiers   058 – 257 3254, antjeharm@icloud.com 
Afke Veenstra 058 -  289 7315, aejveenstra@gmail.com 
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€ 23,50 
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Ouderenproject 

PROGRAMMA ACTIVITEIT EN OUDERENPROJECT  

SEPTEMBER 2021 T/M DECEMBER 2021  

21 september 2021  bijkletsen      
 
5 oktober 2021                activiteit  
19 oktober 2021              spelletjes 
 
2 november 2021  activiteit   
16 november 2021  spelletjes 
30 november 2021  activiteit     
 
14 december 2021  afsluiting Bob (Onno Loonstra, in  
                                          de kerk) 

 

 

 

 

Foto’s genomen op 
17 augustus in de 
Túnmanswente door 
Bob de Boer bij het 
ouderenproject. 

Gezellig bijkletsen 
onder het genot van 
koffie, thee en een 
borrel met lekkers. 
Hendricus heeft voor 
muziek gezorgd met 
zijn accordeon. 
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Initiatief 

Vogelhokje timmeren 
 
Op initiatief van Protestanse Gemeente Britsum Koarnjum Jelsum 
was er de mogelijkheid om, in de boerderij van Johan en Betty 
Tamminga, een vogelhokje te timmeren. 
 
11 kinderen en familieleden, ter ondersteuning, hebben een leuke 
en leerzame ochtend beleefd. 
 
Het hokje is bedoeld voor kool- of pimpelmezen. Het gebruik van 
een schroevendraaier en zelfs een boormachine was voor de kin-
deren geen probleem. 

 
Het drinken en de versnaperingen was een 
extra verrassing deze ochtend. 
Dit initiatief was een voorbeeld, dat je met 
en voor elkaar leuke dingen kunt doen. 
 
 
 
 
 

 
Bedankt namens de kinderen! 
Ben van der Meer 

 

 

 

 

Impressie van het maken 
van de vogelhokjes en een 
groepje kinderen met de 
initiatiefnemers. 

 

Foto’s Ellis Comello en  
Ben van der Meer 
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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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Pakhûs SOLO 
 

Konstantyn Napolov: slagwerk virtuoos 
17 september 2021  
Locatie: Sint-Vitus kerk, Feinsum/Finkum  
 

Het afgelopen concertseizoen was het eerste lustrum van Pakhûs 
SOLO als concertpodium in Stiens. Na een voor velen moeilijk jaar 
kijken we uit naar de toekomst. Pakhûs SOLO gaat voortvarend 
verder met nieuwe plannen: een stichting en uitbreiding van het 
aantal concerten. Zolang de corona-maatregelen gelden zullen de-
ze voorlopig plaats vinden in de St. Vituskerk in Feinsum.  

 
Konstantyn Napolov is de eerste in het seizoen 2021-2022. Hij is 
een jonge musicus met een indrukwekkende staat van dienst. Hij is 
cum laude afgestudeerd op slagwerk bij het Koninklijk conservato-
rium in Den Haag. Konstantyn is een groot promotor van het  
hedendaagse slagwerk. Hij heeft het initiatief genomen tot de 
Dutch Golden Collection. Deze collectie van nieuwe werken voor 
slagwerk solo en kamermuziek is bedoeld om deze muziek te pro-
moten en op CD uit te brengen. Konstantyn is niet alleen een zeer 

goede slagwerker maar ook nog een heel goede ‘performer’.  
 
Informatie en reserveren: http://www.stinze-stiens.nl/agenda/  
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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


 17 

 

Martenastate 

 
 
 
 
Het Jabikspaad 
De stichting die 
het Jabikspaad 
in leven houdt, 
stelt het op prijs 
dat Martenasta-
te, lees in dit 
geval de Tún-
manswente, een 
stempelpost 
blijft. Deze ver-
binding is on-
langs nog eens 
bekrachtigd.  
 
 
 

 
Op de foto de overhandiging van een nieuw stempel door het be-
stuur van de wandel– en fietsroute aan de tegenwoordige exploitant 
van de Túnmanswente Martin Sinnema (rechts op de foto). 
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Martenastate 

 
 “Sjoerd goes international” 

 
“Anthos”, de koninklijke handelsbond voor 
boomkwekerij- en bolproducten, wil het 
“product” stinzenplanten in Amerika onder de 
aandacht van de bevolking brengen en uiter-
aard ook hier de verkoop van stinzenplanten 
bevorderen. Bij de promotie in Amerika zal 
worden uitgelegd wat stinzenplanten zijn, 
wordt de historie onder de loep genomen en 
worden toepassingsmogelijkheden uitgelegd. 
Uiteraard kan dit niet zonder veel fotomateri-
aal dat belangstellenden moet verleiden om 
tot aankoop van bollen over te gaan. De goede lezer begrijpt het 
al, “Sjoerd goes international”. Zijn foto’s van stinzenplanten ge-
maakt op Martenastate zullen in Amerika de promotie gaan onder-
steunen, met bronvermelding van de naam van de fotograaf 
 

Één van de vele mooie foto’s die gemaakt zijn door Sjoerd van de 
stinzenplanten 
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www.vellingaoptiek.nl 
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Dekema State 

 

Dekema State in september 
We kunnen terug kijken op een geslaagde zomer! De doorloop in 
het museum verloopt soepel, en we hebben dagen gehad dat we 
helemaal waren volgeboekt. Ook op rustigere dagen was er toch 
nog veel spontane aanloop, vaak is er nog wel een gaatje vrij voor 
deze bezoekers. De vrijwilligers hebben zichtbaar genoten! Met 
mooi weer zien we dat onze koffiehoek nog steeds erg gewaar-
deerd wordt. Het terras zit vol en verspreid door de tuin kom je 
overal mensen op bankjes tegen, kortom ondanks het wisselvallige 
weer was het zomergevoel alom aanwezig op Dekema State. Hoe-
wel we nu langzaam richting de herfst gaan, is er op Dekema State 
nog steeds van alles te doen! 

QR- beleefwandelingen 
Van State tot stek; een rondje Cornjum-Jelsum waarbij verdwenen 
states weer tot leven komen en tal van landschapskenmerken on-
der de aandacht worden gebracht in het kader van het themajaar 
‘Ode aan het landschap’. 
Noot redactie: ook voor onze inwoners zeker de moeite waard!! 
 
W2 Route (Water Weetjes); een sportieve wandeling vanuit Deke-
ma via het Leeuwarder Bos, de Dokkumer Ee terug naar Jelsum. 
Onderweg krijgt u talloze weetjes over waterbeheersing 
(middelen), agrarisch watergebruik, - natuur en – recreatie. 
 
Beide wandelkaarten zijn te verkrijgbaar bij de entreewinkel (€4,-) 
waarbij u onderweg de QR-punten kunt lezen met uw smartphone, 
maar thuis nog eventueel op uw laptop of PC nog eens extra kennis 
kunt ophalen via de URL-code op de kaart.  
Natuurlijk na afloop even nagenieten op het terras van Dekema 
State met en sapje of een koffie to go!  
 
Vrijdag 10 september is de feestelijke presentatie van een be-
leefwandeling voor kinderen. ‘Occa Tocca en het tuingeheim 
van Dekema State’ is een speurboekje waarmee kinderen (8 t/m 
12 jaar) op zoek gaan naar QR-codes verstopt in de tuin.  
Occa Tocca logeert bij haar oom en tante op Dekema State en is 
benieuwd wat het geheim is van de tuin, kunnen de kinderen haar 
helpen dit te ontrafelen? Aan de hand van een verhaal en verschil-
lende raadseltjes leren ze meer over de natuur. Vanaf 11 septem-
ber is deze ook voor €4,- te koop bij het entreegebouw van Deke-
ma State, volwassen begeleiding is hierbij aan te raden i.v.m. het 
gebruik van een smartphone.  
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Van leven op de edele state naar  
visie op landschap en erfgoed 

 
De aanleiding voor dit dagsymposium is de boekpublicatie Dekema 
State Jelsum, Biografie van een landgoed in juli 2020.  
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Tuinflits 
Een stille ramp voltrok zich afgelopen maanden in de boomgaard. 
Daar heeft bacterievuur zich verspreid waardoor diverse appelbo-
men en 2 morellenboompjes gekapt moesten worden en andere 
bomen fors teruggesnoeid. Resultaat; meer licht en ruimte waar-
door de andere bomen meer groeimogelijkheden krijgen. Nu maar 
hopen dat hiermee de pandemie gestopt is. We zullen de komende 
jaren waakzaam moeten blijven. 
 
Expositie Marco Goldenbeld nog t/m 5 september  

 

Marco Goldenbeld 
viert deze zomer 
zijn 40-jarige ju-
bileum als beel-
dend kunstenaar 
met een expositie 
bij Dekema State. 
De moeite waard 
om deze prachtige 
beelden in het  
tuinencomplex  
van Dekema te 
zien staan. 
 
 

Open Monumentenweekend 
Met deze presentatie openen wij meteen het Open Monumenten-
weekend. Op veel plaatsen is dit een Open Monumentendag, maar 
bij Dekema State is het zowel zaterdag 11 als zondag 12 sep-
tember de Open Monumentendag! Dit weekend is het museum 
gratis toegankelijk. Omdat Dekema State ook bekend staan als 
Groen Monument, hebben we ervoor gekozen meer op de tuin te 
focussen dit jaar. Daarom wordt er zaterdag en zondag middag 
tuinrondleidingen gegeven om 13.15u, 14.30u en 15.35u waarbij 
aandacht is voor de vele planten die te vinden zijn op het landgoed. 
Opgave hiervoor kan via een mailtje naar info@dekemastate.nl of 
telefonisch via 058 2570020. 
 
Openstelling 
Dekema State is t/m zondag 12 september open op dinsdag t/m 
zondag van 13.15 – 17.00 uur. Op onze website kun je een tijdvak 
reserveren, kaartjes kunnen worden gekocht bij het entreegebouw. 
Mocht het reserveren niet lukken, vraag gerust of er nog een plekje 
vrij is! Na het Open Monumentenweekend  is het museum alleen 
nog op zaterdag en zondag van 13.15 – 17.00 uur te bezoeken.  

mailto:info@dekemastate.nl
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De auteurs Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus schreven deze landgoed-
biografie die vele facetten behandelt van het leven zoals dat zich 
eeuwenlang op deze ‘edele state’ in Friesland heeft afgespeeld. De 
studie omspant ook een rijke geschiedenis van een state die model 
staat voor vele andere in het vroegmoderne Friesland. In zijn re-
cente geschiedenis laat het zowel veranderingen op het vlak van 
erfgoed– als landschapsbeheer zien. Tijdens deze studiedag komt 
in acht beknopte presentaties een scala aan thema’s voorbij dat 
verleden, heden en toekomst van dit monumentale erfgoed helder 
belicht.  
Sprekers zijn Piet Bakker (Universiteit van Amsterdam), Lenneke 
Berkhout (sKBL), Eline van den Berg (Keramiekmuseum Princes-
sehof), René Dessing (St. Erfgoed Landfort, Megchelen), Yme Kui-
per (RU Groningen), Willemieke Ottens (RU Groningen), Meindert 
Schoor (Waddenacademie) en Sanny de Zoete (Dutch design Da-
mast Delft).  
Dagvoorzitter is Geart de Vries (oud-directeur Historisch Centrum 
Leeuwarden). 
 
Locatie: Campus Fryslân Leeuwarden 
Tijd:  10.00—16.30 uur 
Borrel Fries Museum: 16.30—18.30 uur 
Deelnamekosten: € 25,- p.p. (incl. koffie/thee, lunch en borrel) 
Aanmelden: digitaal vanaf 1 september 2021 bij sKBL  
(www.skbl.nl of info@skbl.nl) 
Organisatie: St. Dekema State i.s.m. sKBL 
 
Door ontwikkelingen rond corona kan het genoodzaakt zijn dit sym-
posium naar een digitale vorm of naar een andere datum om te 
zetten. 
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Tijd voor bezinning – als je leeftijd op een negen eindigt. 
 

Het leek ons een goed idee om vroeg in het nieuwe seizoen weer 
een editie te hebben van nine-enders. Een avond lang met mensen 
van verschillende generaties, maar allemaal met een leeftijd die 
eindigt op een ‘9’, vertellen over ons leven, onze jeugd, waar we 
nu staan en onze toekomstverwachtingen. 
 

Graag nodigen we iedereen van wie de leeftijd op een ‘9’ eindigt 
uit voor een gezellige avond en een goed gesprek. 
 

Wanneer?     :  Dinsdagavond 14 sept. om 19.30 uur 
Waar?            : Wordt nog bekend gemaakt 
Opgeven?      : Graag! Dit kan bij 
Jacoba Gerritsma gerritsp@freeler.nl of 06-28858059 
Betty Tamminga joh.tamminga@chello.nl of 06-12841459 
 

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 
iedereen ze herkennen. 
Soms is er een speciale aanleiding die ervoor zorgt dat deze vra-
gen 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 veran-
dering, 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 an-
dere leeftijdsfases. Het jaar met de negen in onze leeftijd is, met 
andere woorden een uitgelezen jaar waarbij we open staan voor 
reflectie en bezinning. 
Dit gegeven leek ons een mooie aanleiding om nine-enders uit te 
nodigen op een avond in september om stil te staan bij vragen als: 
waar sta ik in mijn leven, wat is er de afgelopen tien jaar veran-
derd, wat vind ik belangrijk, waar wil ik tijd en aandacht voor ma-
ken, wat verwacht ik van de komende tien jaar? Natuurlijk leven er 
andere vragen bij een 19-jarige dan bij een 69-jarige, maar we 
weten 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 mis-
schien komen er wel verrassende andere voornemens of inzichten 
aan het licht. Kortom: we willen tijd en ruimte maken voor bezin-
ning, exclusief voor nine-enders. 

Nine-enders 

mailto:gerritsp@freeler.nl
mailto:joh.tamminga@chello.nl
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Wat is je naam, leeftijd en leef-
situatie 
Sjieuwke van Dijk, 86 jaar en de 
laatste 9 jaar alleen 
 
Hoe lang woon je al in Jelsum/
Koarnjum 
Al 64 jaar woon ik in Koarnjum aan 
het Tsjerkepaed. We zijn na ons 
trouwen hier komen wonen. 
 
Wat doe je in je dagelijkse le-
ven 
Niet zo veel meer! Wat lezen, 
handwerken ( hele dekens red.)  
puzzelen! 
Ouderenproject in De Bining en 
Túnmanswente, dat is 1 x in de 2 
weken. 
 
Van welke muziek houd je 
Kan veel muziek waarderen. Ga 
graag naar de avonden van Bob de 
Boer, huiskamertheater! 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 
Ga graag op mijn scootmobiel rijden, vooral bij de EE langs en in 
het bos van Martenastate. 
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 
Ook vervelende klusjes moeten gedaan worden en daar doe ik niet 
zo moeilijk over. 
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit 
Zou graag wat mobieler willen zijn, maar dat is niet meer mogelijk. 
 
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar 
Door mijn handicap verschillen de dagen weleens. Ik kan genieten 
van veel dagen in het jaar. 
Maar nu zomers zit ik graag in de tuin en als ik me goed voel schof-
fel ik ook nog wel in de tuin. 
 
 

De Flapútloper 
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Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen 
Daklozen en echt arme gezinnen helpen!! 
 
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan 
Gezellig met m’n kinderen en familie een dagje uit 
 
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn 
Zou nog weleens 40 willen zijn. 
 
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, 
wie zou je dan kiezen 
Baukje Wijtsma (makket mooie gedichten!) 
 
Wat is je favoriete gerecht 
Elke warme hap is bij mij welkom! 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 
Ga wat lezen of even luieren. 
 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen 
Weet ik zo niet 
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 
Van m’n man Henk afscheid nemen, alweer 9 jaar geleden, toen is 
hij overleden! 
 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen 
De vele zeiltochten die we maakten naar de eilanden, het IJssel-
meer, 15 x Denemarken, droogvallen op het wad. Hele fijne jaren 
waren dat. 
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Bêste  Doarpsgenoaten,  
 
Hierbij  een  enigszins  verlossend  bericht  van  Feestvereniging De  
Twa  Doarpen:  

IT GIET OAN!  
Nee,  er  komt  deze  zomer  geen  Elfstedentocht  maar: het  
Dorpsfeest  gaat  door! Zij  het  in afgeslankte  vorm.  Na  een  
voor  onze  begrippen  zware vergadering  is  afgelopen  maandag 
besloten  om  het  feest  dit  jaar  door  te  laten  gaan. Echter wel  
met  de  nodige  aanpassingen  en restricties.  Zo  is  er  een  aan-
tal  activiteiten  uit het  programma  gehaald  en  zullen  we  het 
gehele  weekend  gaan  werken  met coronatoegangsbewijzen. 
 
Om toegang  te  krijgen  tot  het  feestterrein  kunt  u de  volgende  
coronatoegangsbewijzen gebruiken:  

• een vaccinatiebewijs  (Corona  Check-app,  het  gele  boekje, 
etc.)  ;  of  

• een herstelbewijs;  of  

• een negatieve  testuitslag  via  testenvoortoegang.org  
 
Helaas  is  het  feestterrein  alleen  toegankelijk  voor bezoekers  
die  een  van  de  bovenstaande coronatoegangsbewijzen  kunnen  
tonen.  Een  coronatoegangsbewijs geldt  voor  iedereen boven  de  
12  jaar. Voor  meer  informatie  over  coronatoegangsbewijzen  en 
de  coronamaatregelen  verwijzen  wij u  door  naar 
www.rijksoverheid.nl. 
 
Het  aangepaste  programma  
ziet  er  als  volgt  uit:  
 
Vrijdag  3  september 
12:30u. Eten  met  de  school- 
     kinderen  
13:00u. Kinderspelletjes ** 
18:00u. Feestterrein  gesloten 
            tot 19:00u.  
20:00u. Muziek  van: DJ  Gerrit 
            Koprol en de  Hûnekop  
 
 

Feestvereniging De Twa Doarpen 
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Zaterdag  4  september  
13:00u. Jeugdkaatsen **  
14:00u. Formule  1  op  groot  scherm  
16:00u. Matinee  met The  Bankrupt Boys  
20:30u. Muziek  door Butterfly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag  5  september  
10:00u. Kaatsen **  
15:00u. Formule  1  op  groot  scherm 18:00u.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek  door The  Gare Attracties  als  de  draai-  en  zweefmolen  
en  schiettent zijn  aanwezig  op  het  feestterrein. Op  alle  dagen  
sluit  het  festival  terrein  om  00:00u.! 
 
 ** Deze  activiteiten  vinden  plaats  buiten  het  feestterrein. Om  
later  op  deze  dag  toegang  te krijgen  tot  het  festivalterrein  
heeft  u  een  geldig coronatoegangsbewijs  nodig. 
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En  dan  nog  even  dit…: Er  zijn  nog  kaarten  te  bestellen  voor 
De  Hûnekop op vrijdag  3  september!  Hebben? Mail  dan  snel  
naar detwadoarpen@hotmail.com!  Vermeld hierbij  het  volgende:  
 
●  het aantal  kaarten; 

• de namen van eventuele  leden  feestvereniging;  

• je adres;  

• een mobiel  telefoonnummer  (de  betaling  gaat  via  een 
Tikkie  of  betaalverzoek). Na  betaling  worden  de  kaarten  
langsgebracht.  

Prijzen  toegangskaarten  De  Hûnekop:  

Leden  Feestvereniging  De  Twa  Doarpen: GRATIS  (reserveren 
wél verplicht) 

Niet-leden: €15,-  per  kaart  

Tot  slot  

Wij  kunnen  ons  voorstellen  dat  deze  werkwijze  niet bij  ieder-
een  in  goede  aarde  zal  vallen. Toch  willen  wij  benadrukken  
dat  wij  (na  talloze  vergaderuren, de  nodige  kopzorgen  en  veel 
bloed,  zweet  &  tranen)  alles  op  alles  gezet  hebben om  het  
Dorpsfeest  in  deze  situatie  toch te  laten  doorgaan.  We  hopen  
dan  ook  op  uw  begrip  en dat  we  in  2022  weer  ons  Dorps-
feest mogen  vieren  zonder  restricties.  

Hopelijk  tot  3,  4  en/of  5  september! 

Met  feestelijke  groeten,  

Feestvereniging  De  Twa  Doarpen  

Jelsum  -  Koarnjum  

twa  doarpen,  ien  mienskip  

© B.B.K. 

Feestvereniging De Twa Doarpen 
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Seizoen 2021-2022  
 
 
 

 
 
 

We sette wer útein!!!! 

 
Hoe de regels fan it RIVM der yn novimber der út sjen sille, witte 
we no noch net, mar wy hâlde ús leden op de hichte. 
 

• Sneon 13 novimber 2021 
     Tryater :  
     Joop en Mads Wittermans 
     20 jier letter:  
     still going strong 
 
 
Gearwurkingsjûn mei De Bining 

 
 
 
 
 
 

• Sneon 5 maart  2022 
     Holocaust-Hollywood troch: 
     Inez Timmer en Tseard Nauta 
 
     Gearwurkingsjûn mei huiskamertheater 
     De Wier 
 
  

It Bestjoer 
Titus Sinnema, ponghâlder. 
Joke Scheffer, skriuwster. 

 Haakje Stielstra 
Janna Prosé  

 
 

‘It Nut’ Jelsum-Koarnjum-Britsum 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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JELSUM De gemeente Leeu-
warden weet nog niet of ze 
stappen onderneemt tegen 
het wc-gebouwtje in Jelsum. 
Dinsdag zette de stichting 
NFLS een wc-gebouw neer op 
het terrein van het voormalige 
treinstation van Jelsum. Het is 
onderdeel van 
een Rustpunt dat de stichting 
er inricht. De gemeente wilde 
het gebouw niet toestaan, 

maar voorzitter Chris Rijff van de stichting vroeg toch een vergun-
ning aan. Die werd verleend omdat de gemeente te lang wachtte 
met het nemen van een besluit. In een brief bij de vergunning liet 
de gemeente weten dat er ook nog een andere vergunning nodig 
is. Die vroeg Rijff niet aan. Een gemeentewoordvoerder zegt dat de 
gemeente kennis heeft genomen van de plaatsing.  
,,En wij zullen ons daarover beraden.’’ 

___________________________________________ 

Ditten en datten 
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Het is juni 2010, 
3 maanden na 
de geboorte van 
mijn jongste 
zoon. Ik ben 
zwaar, veel te 
zwaar! Via, via 
hoor ik over het 
Cambridge di-
eet/The 1:1 
Diet.  
 
Ik begon en na 
6 maanden was 
ik ontzettend 
veel kilo’s afge-
vallen en voelde 
ik me een ander 
mens.  
 

 
 
Ik wilde mensen hiermee gaan helpen. En zo heb ik me op 18 au-
gustus 2011 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In die tijd 
had ik al 9 jaar een vaste baan bij de ING. Doordat we in een reor-
ganisatie zaten, heb ik de kans met beide handen aangegrepen om 
met een regeling weg te gaan en mijn eigen bedrijf op te starten. 
De beste keuze in mijn werkleven! 
Ik ben gestart in Jelsum, maar na 3 maanden ben ik al met mijn 
praktijk verhuisd naar Leeuwarden, de Emmastate. Hier zit ik in-
middels al ruim 9 jaar. Ik ben ook de uitdaging aangegaan om in 
Stiens een praktijk op te starten. Vanaf september 2018 heb ik 
daar mijn tweede praktijk, waar ik met leuke medehuurders in het 
Hart van Stiens zit. 

 
Wat heb ik al veel mooie, bijzondere, maar ook schrijnende verha-
len gehoord in die 10 jaar. Wat is er veel gelachen, maar ook ge-
huild. Wat heb ik ontzettend veel lieve, leuke mensen ontmoet. 
Toppers die niet alleen vele kilo’s verloren zijn, maar ook anders in 
het leven staan. Zo mooi om die metamorfose met mensen mee te 
maken. 
 
Op naar de volgende 10 jaar! 
 
Marieke van der Meer, consulent The 1:1 Diet 

Van een adverteerder 
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 Locatie Nicolaaskerk, De Wier 7, Koarnjum 
 
 
 
 
 
 
 

Janneke Warringa 

 
Zondagmiddag 5 september 2021: “Ferlet!”  – aanvang 15.00 uur, 
      deur open 14.30 uur – entree: €17,50 

     Een liedjesprogramma in het Fries over behoefte, 
verlangen, hoop, warmte, knuffels  en aanraking in 
deze lastige pandemie. Met Janneke Warringa 
(zang), Elske Fekkes (zang), Andrea Meijer (cello) en 
Peter van der Zwaag (piano). Alle teksten van beken-
de en onbekende nummers zijn vertaald door Baukje 
Wytsma. 

Zaterdagavond 11 september 2021: ‘De tovenaar van de Nederpop’ 
                     Robert Jan Stips “SOLO” – aanvang 20.00 uur,  
                     entree €19,- 

     In de 70-er jaren meteen raak met Supersister, toe-
ren door de USA met Golden Earring, het dak van 
Nederland eraf met Sweet d’Buster, produceren van 
de successen van Gruppo Sportivo, knipperlicht- sa-
menwerking met Freek de Jonge en … al meer dan 
40 jaar door Europa toeren met de Nits! Dit is in een 
notendop eigenlijk al het hele muzikale verhaal van 
de Haagse popmuzikant, arrangeur en producer Ro-
bert Jan Stips (1950).  

Zaterdagavond 25 september 2021: Marcel Kapteijn & Boelo Klat :  
                     cd presentatie “Magnolia’. Aanvang 20.00 uur,  
                     entree €19,- 

     Een unieke muzikaal duo: popzanger Marcel Kapteijn 
(Ten Sharp & M.K. and the Raindogs) en jazz-pianist 
Boelo Klat (Klatwerk3). Deze avond brengt   

 het duo een akoestisch optreden 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".   

Reserveren:  

bobdeboer@pinupsanddowns.com of via 06-54763154. 

Huiskamertheater De Wier 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Pieter van der Werff (68) is nij bestjoerslid fan Doarpswurk. In or-

ganisaasje dy’t net frjemd foar him is. Hij wie nammentlik in skoft-
ke waarnimmend direkteur fan foargonger Feriening Lytse Doarpen 
(FLD). Wurkje oan projekten tekent syn wurksume libben.  

 
Nei syn stúdzje oan de PA (no Pabo) kaam er yn it lân- en túnbou-
ûnderwijs telâne. Fan 1990 oant syn pensjoen wie hy direkteur fan 
de projektenôfdieling fan AOC Friesland, letter it Nordwin College. 
Hij hold him dwaande mei projekten op it mêd fan lân- en túnbou, 
mar ek mei bredere plattelânsprojekten. Sa stie hij mei oan de ba-
sis fan Op Paad, it projekt dat rûn de iuwwikseling Fryske doarpen 
stipe om op ynternet te kommen en dat kompjûterkursussen foar 
doarpen fersoarge. 
Van der Werff is ek lang polityk aktyf west: 16 jier yn de gemeen-
teried fan It Bildt en 8 jier yn de gemeenteried fan Ljouwerteradiel. 
Hij wennet op Martenastate yn Koarnjum en is dêr ûnder oare frij-
williger by it túnûnderhâld fan Martenastate, op de camping en as 

doarpsgids. 
 
Wêrom Doarpswurk? 
‘Ik ha altyd sjoen nei mooglikheden wat minsken dwaan kinne en 
wat se sels oppakke kinne.  Yn myn wurk mei studinten, mar ek as 
gemeentebestjoerder en as frijwilliger yn it doarp. Dat docht Do-
arpswurk ek. Ik seach de fakatuere fan Doarpswurk en bin fan út 
myn ferline bekend mei de organisaasje. Ik gean net sizzen hoe’t it 
moat, mar fyn it moai om mei te tinken oer takomstige projekten.’ 
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Wat sjogge jo as spearpunt foar de kommende tiid? 
‘As bestjoer sitte we op de eftergrûn, mar we fiele ús fansels wol 
belutsen en tinke mei. Doarpswurk kin tink ik noch mear nei bûten 
sjen en sels mear it inisjatyf nimme. Soms allinnich, soms ek yn 
gearwurking met organisaasjes as Keunstwurk en Sport Fryslân. 
Doarpswurk is yn sokke prosessen dan foaral de begelieder. Hoe 
nimst in doarp mei yn in trajekt en hoe jout in projekt mear wearde 
foar in doarp, dat kin Doarpswurk.’ 
 
Wêr stiet Doarpswurk oer 5 jier? 
‘Oer 5 jier is Doarpswurk in organisaasje dy’t sjocht nei mooglikhe-
den en dy’t de gearwurking socht hat mei oare organisaasjes. Ik 
stean net negatyf tsjinoer in fúzje, mar it moat wol doel ha. Moast 
net fusearje om kosten te besparjen, mar moast foaral sjen wat de 
mearwearde fan sa’n fúzje is.’ 
‘Yn de hiele mienskip sjochst oan de iene kant in ûntwikkeling nei 
gruttere organisaasjes, lyk as gemeenten, en oan de oare kant nei 
mear ‘zelfredzaamheid’ fan doarpen. Ik hâld dêr wol fan: watst yn 
in doarp regelje kinst, moast oan in doarp oerlitte. Yn alle doarpen 
sitte wol aktive minsken. Sjoch mar nei de enerzjy- en voedselko-
öperaasjes. In goeie begelieding is dan wol hiel wichtich en dêr is 
Doarpswurk foar.’ 
 
Wat makket Fryske doarpen sa bysûnder? 
‘Yn Fryslân hast de measte lytse doarpen en dêr hast noch it 
mienskipsgefoel. It gefoel fan ‘we moatte it meiïnoar rêde’ is yn 
hast alle doarpen noch wol oanwêzich. It is wol wichtich dat sa’n 
doarp net yn it ferline hingjen bliuwt, mar iepen stiet foar nije din-
gen. Sa as bygelyks de groei fan it toerisme. Wat betsjut dat foar 
doarpen en hoe kinst dêr as doarp op ynspylje? Yn Koarnjum bin ik 
ien fan de doarpsgidsen. We fertelle minsken oer Martenstate, it 
doarp en de omjouwing. Dan komt de ûnderwiisman wer yn my 
boppe; it is prachtich om te dwaan.’ 
‘Yn de doarpen kinne de minsken elkoar en binne de lyntsjes koart. 
In protte minsken wolle ek wol wat dwaan. Mar dan moat harren 
wol de gelegenheid jûn wurde. Minsken wolle net mear foar langere 
tiid yn in bestjoer, mar wol op in oare wize aktyf wêze en har ken-
nis en kunde ynbringe. Dan moast oare konstruksjes betinke. Der 
is safolle kennis yn in doarp. Ek bij de nije ynwenners, dy moast 
foaral net ferjitte en der by belûke.’ 
 
Ut de nijsbrief fan Doarpswurk 13 july 2021, 
tekst & foto: Ida Hylkema   
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Vrij-zat-zon          Dorpsfeest,  

3-4-5 sept.   zie pag. 28-29 
                  
    

Zon 5 sept. Muziekprogramma 
   Huiskamertheater De Wier/ Nicolaaskerk Koarnjum 
   zie pag. 37 
 

Zat 11 sept. Muziekprogramma 
   Huiskamertheater De Wier/ Nicolaaskerk Koarnjum 
   zie pag. 37 
 

Zat 11 sept. Open Monumentendagen, zie pag. 4 voor 
Zon 12 sept. Martenastate en pag. 22 voor Dekema State 
 

Di 14 sept.  Nine-enders bijeenkomst 
   zie pag. 24 
 

Vrij 17 sept. Concert  
   Pakhûs SOLO/ St. Vitus kerk Feinsum 
   zie pag. 16 
 

Din 21 sept. Ouderenproject, zie pag. 11 
 

Zat 25 sept. Garage-en opritverkoop Koarnjum 
   zie pag. 8 
 

Zat 25 sept. Muziekprogramma 
   Huiskamertheater De Wier/ Nicolaaskerk Koarnjum 
   zie pag. 37 
 

Zat 25 sept. Burendag 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dick, Geert en Pieter (en fotograaf Bob de Boer) aan het werk in de 
volkstuin van Túnmanswente: het zomerse gevoel elke maandag!
Foto van 12 juli 2021 

Kalinder 
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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 voor de maand september 2021 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op  
10 en 24 september 
 

Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 
3 en 17 september 
 

Biobak extra data: na 7.30 uur op 9 en 23 september 
 

Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 28 september 
 

Textiel: in zakken voor 8.00 uur op 20 september 
 

Grof vuil: met afspraak (zie hier boven) op 16 september 
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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 september. 
Het kan zijn dat er wijzigingen zijn. 
Op de website is de meest recente informatie te vinden: 
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ 
De diensten zijn ook online, met beeld (alleen De Hoekstien)  
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 

      

29 aug. 
09.30u 

Ds. F. Fink De Hoekstien Britsum 

      

5 sept. 
09.30u 

Ds. A. Bouman Nicolaastsjerke Koarnjum 

      

12 sept. 
09.30u 

Bram Gerritsma De Hoekstien Britsum 

      

19 sept. 
09.30u 

Ds. J. Bakker De Hoekstien Britsum 
Startzondag 

      

26 sept. 
09.30u 

Mw. G. Bies De Hoekstien Britsum 
Gezamenlijk met Doopsge-
zinde gemeente 

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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41e jiergong nr. 418                                 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: 24-09-2021 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 13-09-2021 
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 


