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Hoera voor de herfst!  
 
 
Als het ’s avonds weer eerder donker wordt en de ochtenden fris en 
nevelig zijn, voel je dat de zomer ten einde loopt en de herfst in 
aantocht is. Ik ben dol op de zomer, maar kan me ook verheugen 
op het najaar. Want als het buiten nat en guur is, is het binnen 
heerlijk behaaglijk en knus. Wanneer de regen tegen de ramen 
klettert, doe je dikke sokken en kaarsen aan, een knapperend 
vuurtje en een kopje thee of koffie erbij: gezellig! 
 
De herfst is een seizoen vol verrassingen. Warme nazomerdagen 
wisselen af met knisperfrisse ochtenden waarop je de herfst ruikt 
en stormachtige dagen waarbij je bijna wegwaait. De natuur laat 
zich ondertussen op haar mooist zien met paddenstoelen die uit de 
grond schieten en bladeren in alle tinten geel, rood en oranje.  
 
Op school zie je kinderen genieten van alle herfstspulletjes, die zij 
onderweg of elders hebben gevonden. Start van een seizoen van 
warmte en gezelligheid binnenshuis. De juiste sfeer om deze dikke 
De Flapút Oktober door te lezen!  
 
We sette wer útein! We geane wer los! Deze kreten zult u meerde-
re keren tegen komen. Er komt weer reuring in de dorpen. 
 
In De Flaputloper stellen Ithran en Danita zich voor en vertellen 
hoe zij hun steentje bijdragen aan de circulaire economie van Leeu-
warden. 
Maar er staan in deze De Flapút meer bijzondere verhalen. 
En smakelijke recepten om de herfst in huis te halen. 
 

 
 
 
 
 
 
De redaksje wenst iedereen  
een sfeervolle herfst. 
 
Veel leesplezier toegewenst!! 
 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
Dit is de beste manier om van Wespen af te 
komen.  
Op Dekema State gesignaleerd : een wes-
pendief, ongeveer even groot als een bui-
zerd, puntiger vleugels. Graaft wespen nes-
ten uit en eet Wespen en broed.  
Best bijzonder dat hij hier is.  
 
Dit nest zat onderin de takkenwal, bijzon-
der dat hij het vindt! Wij hadden ze nog 
niet gezien!  
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Hoogendam 
Tuinbaas Dekema State Jelsum 
06-26134660  

Wespen 
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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 



6  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

24 / 7 Verse boerderij melk tappen 
Ook luxe vleespakketten 

 
Aldlânsdyk 20, Jelsum 

06-44852207 
Webshop: www.biomelktap.nl 
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'It nut' Jelsum, Koarnjum, Britsum 

Seizoen 2021-2022 

 

We sette wer útein!!!! 
 
Sa at we by de parsekonferinsje heard ha kin 

we wer hielendal los!! 
Hjir al fêst it programma. 

 
 
 
 

 
 

• 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  
huiskamer theater De Wier 

 
 

 
 

 
 

It Bestjoer: 
Titus Sinnema, ponghâlder 
Joke Scheffer, skriuwster 

 Haakje Stielstra 
Janna Prosé    
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Vriendenkring 

We binne wer los! 

 
Yn dit foarjier ha wy as bestjoer besletten dat we nei sa'n oardel 
jier stilsitten wer wat aksje wolle. Sa stiet ik stik memmesiel noch 
op de planning foar maart folgjend jier en binne we wer start mei it 
jongereintoaniel. 14 entûsjaste jongerein binne yn septimber begûn 
mei de repetysjes fan twa prachtige stikken.Op 18 en 19 
novimber wolle we dit op de planken bringe. Skriuw dizze data 
alfêst yn de aginda! Fansels binne wy ek bûn oan de Koroana 
maatregels die dan jilde. Wy hâlde jimme hjiroer fia de Flapút en 
de sosjale media op de hichte.  

Sa't jimme hjirboppe al lêze hawwe binne der 14 jongeren dy't mei 
doche oan in ‘t jongereintoaniel. De jongste groep bestiet út 8 bern 
en sy sille in stik spylje ûnder lieding fan Lieuwkje Boomsma. De 
twadde groep is de âldere jongerein, sy sille ûnder regy fan Sytske 
Nicolay in stik op de planken bringe. Eit van der Velde sil by dizze 
lêste groep oanslute om te helpen mei de tekst en omballingen. De 
earste repetysjes binne efter de rêch; de teksten binne troch lêzen 
en de rollen ferdield. Wat betsjut dat we yn de faze belâne binne 
dat de teksten út de holle leard wurde moatte en der op it toaniel 
repetearet wurde kin. It is moai om te sjen hoe entûsjast elkenien 
is en hoe't de jongerein harren ideeën diele. Wy witte no al dat it 
twa moaie jûnen wurde yn novimber.   

1860  ----------------- 2021



 9 

 

 
 

 

 



10  

 

 

€ 23,50 
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Vriendenkring 

Om beide jûnen ta in grut sukses te meitsjen, is der ek each foar 
it kap- en grimewurk. Dit wurdt dien troch in ploech frijwilligers 
wer't wy tige wiis mei binne. Hast do ek each foar hier en/of make
-up en liket it dy aardich om as frijwilliger dyn stientsje by te 
dragen oan it toaniel? Doch ús dan efkes in berjochtsje, want 
“vele handen.....”.  
 
Komme we ta eintsjebeslút noch efkes by ús sosjale media. Neist 
Facebook kinne jimme ús no ek op Instagram fine. Wolle jimme 
ús folgje? @toanielselskipvriendenkring is de namme. 
 

 
 
 
 
 
Sjoch ek ris op ús  
Facebookside:  

https://www.facebook.com/
toanielselskipvriendenkring/  
of folgje ús op Instagram 

@toanielselskipvriendenkring!  

 
 
 
 

 
Stichting Martenastate brengt zes keer per jaar een digitale 
nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief wordt informatie verstrekt 
over actuele thema’s en ontwikkelingen. 

 
Indien u een (gratis) abonnement op deze informatie wilt hebben, 
stuur dan een e-mail naar: info@martenastate.nl. 
 

Nieuwsbrieven zijn ook te lezen op de website: 

www.martenastate.nl onder het kopje informatie/nieuwsbrieven. 
 

*** 

Martenastate 

https://www.facebook.com/toanielselskipvriendenkring/
https://www.facebook.com/toanielselskipvriendenkring/
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150 jier Friesland Campina  

 
In reis troch it ferline op ferskate manieren…  

troch: Tineke Folkers-Thiecke 
 

Op woensdag 8 september reed ik met 
een brede glimlach vanuit Sneek naar 
Koarnjum. Vandaag mocht ik als mede-
werker van Friesland Campina naar de 
biologisch boer Erik Hettinga om het 
150 jarig bestaan van onze coöperatie 
af te trappen. Samen met 149 andere 
boeren ging om 9 uur de speciale jubile-
umvlag omhoog. 

 
Die grote glimlach was met 2 redenen. Aan de ene kant was ik ver-
heugd dat ik deel mocht uitmaken van dit mooie gedenkwaardige 
moment. Trots dat ik bij dit bedrijf mag werken. En ook al ben ik 
zelf geen boer maar projectmanager, mijn aandeel mag hebben in 
het zo goed mogelijk verwaarden van de melk! 
Maar ik was ook in een goed humeur vanwege een andere reden: 
19 jaar lang heb ik aan de David van Goirlestrjitte nummer 8 ge-
woond. Tot aan mijn studie aan de Universiteit Twente was dat 
mijn thuisbasis. Ik had als oud-Koarnjumer veel zin om weer eens 
even in het dorp te kijken! 
 
Om 8.30 stipt kwam ik aan op de boerderij. Ik moest even goed 
opletten, want Erik is  
met zijn bedrijf en gezin een jaar geleden verhuisd naar een prach-
tige plek net buiten het dorp. Samen met collega’s Henry en Lisette 
werden we hartelijk ontvangen (en door enthousiaste hond Cindy 
met modderpoten, gelukkig had ik hier in de kleding rekening mee 

gehouden  ). 
 
Na het officiële moment van het hijsen van de vlag, kregen we een 
rondleiding op dit ‘state of the art’ bedrijf. Want ja, als je nieuw 
bouwt, heb je de kans om het helemaal vanaf nul te ontwerpen en 
uit te denken. “Ook wel moeilijk”, vertelt Erik, “want er zijn zoveel 
keuzes in de inrichting te maken”. Uiteindelijk werd er gekozen 
voor 2 melkrobots in het midden van de stal en aanvoer van het 
voer vanuit het midden. Vanuit zijn kantoor kan Erik via twee grote 
schermen precies bijhouden welke koeien moeten kalven en apart 
staan, hoe de bezetting van de robot is en of elke koe wel voldoen-
de gemolken wordt.  
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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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Daarna namen we een kijkje bij de robot. Daar liet Erik ons zelfs 
real-time in zijn app zien hoeveel melk er momenteel al gemolken 
was bij deze koe. “Het opstarten van de robot was best even span-
nend, koeien houden namelijk niet van verandering”, vertelt Erik. 
Maar dat viel hem achteraf reuze mee. Met wat hulp van de leve-
rancier wenden zelfs de meest eigenwijze koeien al snel aan de 
nieuwe situatie en het ritme.  
“De koe bepaalt zelf wanneer ze gemolken wordt en ook of ze lie-
ver naar binnen of naar buiten gaat. Zelfs de aanzienlijke wande-
ling van de wei naar de stal is geen belemmering, ze blijven ge-
woon naar de stal komen om gemolken te worden”, vertelt Erik. 
“Ik durf nu zelfs als het moet een dag van de boerderij weg te 
gaan, maar dan hou ik het via de app natuurlijk wel in de gaten.” 
 
Het kiezen voor biologisch boeren was naast een bewuste keuze 
(hier was hij al op het oude bedrijf mee begonnen) ook wel een 
economische, vertelt Erik. “Voor biologische melk krijg je een ho-
gere prijs, die heb je echter ook wel nodig om alle investeringen te 
kunnen financieren”. Persoonlijk vond ik het mooi om te horen dat 
duurzaamheid en een goede boterham verdienen hand in hand 
kunnen gaan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook zoon Rienk kwam er nog even bij, hij was bezig met het maai-
en van gras om de wintervoorraad aan te vullen. Met deze heerlij-
ke nazomer was het hier prima weer voor. “Rienk studeert aan het 
Van Hall en wil op den duur het bedrijf overnemen”, vertelt Erik 
trots. Maar zover is het nog lang niet, Erik zit nog vol plannen. Ik 
vroeg of er al veel mensen waren komen kijken op zijn nieuwe be-
drijf. “Helaas is dat er door Corona nog niet veel van gekomen. 
Binnenkort komt het ouderenproject, maar ik heb zeker plannen 
om het dorp uit te nodigen als de maatregelen het weer toelaten”, 
zegt Erik. Hou het in de gaten dus! 
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www.vellingaoptiek.nl 
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Onder het genot van een kopje koffie en jubileum gebakje, kletsen 
we nog een tijdje door. Over het bedrijf, maar ook over het dorp 
uiteraard. Erik en ik schelen dik 10 jaar, dus we kenden elkaar niet 
van de lagere school periode. Maar toch kwamen we erachter dat 
we gezamenlijk heel wat herinneringen op konden halen. Hij kende 
mijn vader Frans Thiecke wel van naam. En ook aardig wat klasge-
noten van toen en gemeenschappelijke kennissen. “Je moet ook 
zeker even een slagje door het bos doen”, zei Erik. “Dat ligt er zo 
netjes bij!”  
 
Dus na het afscheid parkeerde ik mijn auto bij de Túnmanswente 
en liep ik richting Martenastate. Wat had ik hier vaak gespeeld en 
ja het zag er inderdaad keurig uit! Het was zelfs een beetje “druk” 
met toeristen op de camping of dagjesmensen die een fietstochtje 
kwamen maken. Op mijn gemak liep ik De Wier af richting de kerk. 
Aangekomen bij nr. 1 trok ik de stoute schoenen aan: “Soe myn 
âlde master ek thús wêze?” Ja hoor, daar zaten ze in de tuin: Hen-
drikus en Tineke.  
 
Ik had ze via vriendin Rixt Veldman nog wel eens gezien op een 
verjaardag, maar door Corona ook al een hele tijd niet.  
Onder het genot van nog een bakje, kletsen we bij in de prachtige 
tuin. En nog een toevalstreffer: Johannes Brünner, vader van mijn 
oud klasgenootje Jitske, kwam ook nog even om het hoekje. “Ik 
sjoch Jitske dit wykein en sil har fertelle dat ik dy sjoen haw, haw 
ik ek wat nijs ”, zei hij.  
 
Tot besluit heb ik nog even een rondje door het dorp gemaakt. 
Heel veel dingen zijn nog net zoals toen, maar toch ook wel wat 
veranderingen. De grootste hiervan is natuurlijk de oude school en 
kleuterschool, maar ook De Bining heeft een mooie facelift gekre-
gen. Mijn ouderlijk huis is inmiddels wit geschilderd en de tuin is 
wat anders, maar toch nog een feest der herkenning. 
Koarnjum, een prachtig dorp met veel warme herinnering. Leuk om 
weer eens terug te zijn! 
 
Groetjes en oant sjen, 
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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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“Underweis” mei de Sneinsjongers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wy wolle no dien wurk meitsje!!! 
 
Bêste minsken,     
                                                                                                                             
Hjir binne wy wer. Troch de coronabeheiningen hawwe wy (de 
Sneinsjongers) twa kear ús útfiering “Underweis” útstelle moatten, 
mar wy binne wer oan it repetearjen.  
 
Wêr giet “Underweis” ek al wer oer.                                                                                                                   
It is in reis op ‘e fyts troch ús prachtige doarpen mei al harren 
bysûnderheden dy’t wy allegearre sa goed kenne en dy’t sintraal 
steane foar it deistige doarpslibben yn al har kleur en fleur. Wy sille 
de reis meitsje oan de hân fan bylden, ferhalen, sang, muzyk en 
téater wêr’t alle emoasjes fan it libben nei foarren komme. Humor, 
ûnnoazelheden, fertriet, wille en leafde komme foarby.                        
Foar elts werkenning op har of syn wize.   
Underweis hat foar elkenien wer in oare betsjutting. Dat is krekt de 
djippere lading fan it wurd “Underweis”.    
                                                                                                                             
Koartsein:                                                                                                                   
“Underweis”  is in folslein program fan sjongen, muzyk meitsjen, 
film sjen en genietsjen fan téater.  
    
Data fan útfiering:                                                                                                                             
Freed 10 desimber en sneon 11 desimber 2021. Beide jûnen 
begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs De Bining te Koarnjum. 
Nei ôfrin muzyk.                                                                                                             
Freed fersoarget Great Lake de muzyk en sneon Weima & vd Werf. 
Reservearjen.                                                                                                                
Yn de folgjende Flapút (ferskynt om en de by 24 oktober) komme 
wy mei ynformaasje rûn it reservearjen fan plakken. 
 
Dus, dizze data alfêst efkes yn jim aginde sette!!! 
 
De kommisje 
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Uit Brazilië 

Uit Brazilië het verhaal van Menno Faber, ex-dorpsgenoot en zoon 
van Jentsje en Janneke Faber uit Koarnjum.  

 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Menno Jan Faber,  
36 jaar en verloofd  
met Keila Nascimento. 
  

In 2009 ging ik stage lopen bij UFES (Universidade Federal de Espi-
rito Santo) in Vitoria met twee vrienden van de NHL, Klaas van der 
Zwaag en Willem van der Velde. Ik was toen student Technische 
Informatica. We hebben onze stage gelopen in Labtel 
(Telecommunicatie Laberatorio) van de universiteit. 
 
We kwamen in februari aan in Vitoria net voor het carnaval, het 
was makkelijk 35 graden toen we uit het vliegtuig stapten, een 
groot verschil met het weer in Friesland toen. Op en rond de uni-
versiteit hebben we gemakkelijk veel contacten gelegd, ondanks de 
meeste mensen alleen Portugees spreken, we hebben wel een paar 
mensen gevonden die Engels spraken. Dat hielp enorm omdat we 
op dat moment geen Portugees spraken. Over het algemeen zijn de 
mensen hier open en vriendelijk, altijd beschikbaar om een 
"Cerveja" te drinken of naar samba te luisteren op straat, of om te 
volleyballen op het strand. Ook vind je veel voetbal op straat en op 
tv in de kroegen. 
 
Vitoria is de hoofdstad van Espirito Santo en ligt 500 km ten noor-
den van Rio de Janeiro, het heeft een bevolking van 365.855 men-
sen, terwijl de hele staat 3,8 miljoen inwoners heeft. De economie 
van Espirito Santo is voornamelijk gebaseerd op de verzending en 
export van ijzererts, koffie en granen, ook grote bedrijven als Vale 
Rio do Doce, Arcelormittal en Petrobras hebben hier vestigingen. 
 
Ik heb lange tijd in een huurwoning in Jardim da Penha gewoond, 
op loopafstand van de universiteitscampus en mijn werk. Vandaag 
woon ik met mijn verloofde in een appartement in Praia da Costa in 
Vila Velha, dat aan de andere kant van de baai ligt. Met de auto 
doe ik er ongeveer 30 minuten over om op mijn werk te komen. 



 21 

 

 
Omdat de weersomstandigheden bijna altijd goed zijn, leven veel 
mensen veel buiten,  mijn verloofde en ik gaan graag naar het 
strand of trekking in bossen, ook naar Samba luisteren in de kroeg 
is altijd fijn. Het is ook gebruikelijk om met mensen te barbecuen.  
 
De keuken is hier voornamelijk gebaseerd op rijst en bonen, met 
wat salade en vlees. Meestal eten we warm tijdens de lunch, in een 
restaurant. Het eten in deze lunchrestaurants is normaal gesproken 
gezond en niet zo duur. In het weekend maken we graag ons eigen 
eten, zelf maak ik graag Nederlandse gerechten zoals Stampot 
zuurkool of boerenkool, voor boerenkool gebruik ik een vervanger. 
 
Ik werk nu ongeveer 7 jaar voor een ingenieursbureau genaamd 
2Solve, waar Klaas (ook Fries) en ik twee jaar geleden mede-
eigenaar werden. We werken voornamelijk voor de grote industrie 
in  Brazilië. Voornamelijk gericht op dry-calibratie en automatise-
ring, maar ook werken met Internet of Things en Robotics.  
We werken nauw samen tussen het bedrijfsleven en de academi-
sche wereld. Door deze relatie met de universiteit kon ik een ma-
ster Telecommunicatie afronden. 
 
De laatste keer dat ik in Cornjum was, was in november 2019, net 
voor de pandemie, maar ik probeer er wel minstens eens in de 
twee jaar te komen.  
 
Mijn ouders zijn ook al een paar keer hier in Brazilië geweest, ik 
nam ze mee om Espirito Santo te bezoeken, maar ze zijn ook naar 
de Iguazú-watervallen en het Amazone-regenwoud geweest. 
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PERSBERICHT 
 

Marcel Kapteijn & Boelo Klat @ De Wier in 
Koarnjum: 
zaterdagavond 25 september 2021  
 

Marcel Kapteijn (zang/gitaar) en Boelo Klat (piano) 
hebben elkaar muzikaal in 2018 gevonden in een 

gebalanceerd muziekprogramma waarin solo- en duocomposities 
een grote rol speelden.  
 

Deze avond brengt  het duo Kapteijn en Klat een akoestisch optre-
den met een mix van intieme liedjes, jazz en rauwe blues, o.a.  van 
het nieuwste album van beide muzikanten met de titel “Magnolia” 
en van Marcel’s solo cd "The Man I Am".   
 

Zanger Marcel Kapteijn verwierf wereldfaam met de band Ten 
Sharp (met o.a. Niels Hermes): de prachtige single “You” uit 1991 
werd een regelrechte wereldhit.  Het is nog altijd wereldwijd te ho-
ren op de radio. In deze band speelden destijds ook Hubert Hee-
ringa en Jelle Sieswerda. 
 

Tegenwoordig maakt hij furore met zijn nieuwe band Marcel Kap-
teijn & the Raindogs. Zijn solo CD “the Man I Am” werd lovend ont-
vangen. 
 

Pianist Boelo Klat ontwikkelde zich in de afgelopen jaren ook als 
componist. Met zijn band Klatwerk3 krijgt hij lovende recensies. 
Boelo is veelzijdig: zijn composities raken de pop, jazz, klassiek, 
minimal music en wereldmuziek. Veel nadruk ligt op de kracht van 
eenvoud. 
 

De pers schrijft over hem: 
Klat's composities variëren van doordacht tot uitgelaten en klinken 
soms zo vanzelfsprekend dat je denkt ze al eerder gehoord te heb-
ben. Onmogelijk, maar dat kenmerkt onverbiddelijk het vakman-
schap dat hem eigen is. 
 

Klatwerk3 gaat half oktober de studio in voor het opnemen van hun 
6e cd getiteld Space Age Suite.  
 

Aanvang 20.00 uur, deur open 19.30 uur. 
Entree €19,- p.p. inclusief gratis koffie/thee bij binnenkomst 
en … iets lekkers! 
De Wier 5-7, 9056 PM Koarnjum 
Toegang alleen na aanmelding via  
bobdeboer@pinupsanddowns.com  of via 06-54763154 

Huiskamertheater De Wier 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Bêste muzikale iters, 
 
Bob de Boer en Wieke de Haan ha wat nijs betocht foar 
húskeamerteater De Wier, dêroer aanst mear.  
Bob kenne de measten fan jimme wol. Wieke ha jim’miskien wolris 
yn de kano op de iisbaan, of dravend of fytsend troch it doarp 
fleanen sjoen. Sy hat in oantal (Fryske) itensiedersboeken 
(‘kookboeken’) skreaun en sa kamen se mei syn beiden op it idee 
om in muzikale iterij te hâlden. Muzyk yn kombinaasje mei 
mûzehapkes. Oaren neame it miskien tapas, of fingerfood. 
 
Bob fertelt as de Fryske culinaire Leo Blokhuis oer nijsgjirrige 
muzyk en muzikanten; hy hâldt in kwis en hy lit foto’s en filmkes 
sjen en fertelt jimme fan alles en noch wat oer de muzyk dy’t er 
draait. 
 
Wieke set jimme it iene nei it oare hapke foar: lytse gerjochtsjes 
dy’t by de muzyk passe. De iene kear wat út  ‘e oven en de oare 
kear sit der in Koarnjumer apel yn ferstoppe. Om mar wat te 
neamen. En dêr hat Bob dan wer in ‘tapas’lik nûmer by. Alle 
hapkes byinoar opteld soargje foar in folslein miel iten, yn de eigen 
keuken tamakke. 
Dus jim’ kinne in knap stikje muzyk ferwachtsje mei iten derby. 
 
Witte jimme noch moaie muzyknûmers foar ús? Dat kin oer de 
mail stjoerd wurde nei bobdeboer@pinupsanddowns.com 
De première fan de ‘Muzikale iterij’ is op woansdei 22 desimber. 
De kosten bedrage € 29,50 p.p. 
Oanmelde kinne op it boppesteand mailadres, mar kin ek 
telefoanysk: 06-54763154. 
De ynrin is om 18.00 oere, it begjint om 18.30. Jimme binne op 
syn minst wol twa en in heal oere ûnder de pannen.  
It adres is De Wier 5 yn Koarnjum (it húskeamerteater leit neist de 
tsjerke). 
 

Bob de Boer en Wieke de Haan (op de foto Martinus, Jorinde en 
Wieke, test-versie voor ,proefkonijnen’) 

 
De ‘Muzikale iterij’ wordt gehouden in 
huiskamertheater ‘De Wier’ in 
Koarnjum; inloop 18.00, aanvang: 
18.30 en bestaat uit muziek met 
bijpassende gerechtjes, of is het juist 
andersom? Maak het mee en proef 
zelf! 

Muzikale iterij 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Koarnjum 2020-2021: 
locatie Nicolaaskerk, De Wier 7, 9056 PM Koarnjum 

 
Zaterdagavond  25 september 2021: Marcel Kapteijn & Boelo Klat 
@ Nicolaaskerk: cd presentatie “Magnolia’.  
Aanvang 20.00 uur, entree €19,- 
 Een uniek 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 optre-
den met een mix van intieme liedjes, jazz en rauwe blues, o.a.  
van het nieuwste album van beide heren met de titel “Magnolia” 
en van Marcel’s solo cd "The Man I Am".   

 
Zaterdagavond 9 oktober 2021: Piet Kok & Band met “Dylan Day” – 
aanvang 20.00 uur, entree €17,50 
     Een liedjesprogramma (met visualisatie) over Bob Dylan die dit 

jaar 80 is geworden. Dylan wordt door velen beschouwd als de 
belangrijkste popmuzikant en tekstdichter van de afgelopen 
zestig jaar en is een cultureel-maatschappelijk icoon dat geen 
gelijke kent. 

 
Zondagmiddag 24 oktober 2021: “Mijn schitterende scheiding” – 
TRY OUT -  met Inez Timmer,  
aanvang 15.00 uur, entree €15,- 
     Een solovoorstelling van en met Inez Timmer: en dan ben je 

opeens alleen, je man verlaat je voor een jonger model met een 
grotere voorgevel, je dochter wil ook het huis uit en kerst staat 
voor de deur. Alleen de hond blijft je gezelschap houden… Deze 
solo voorstelling gaat over een 'oudere-jongere‘ vrouw die zich-
zelf helemaal opnieuw moet uitvinden en daar uiteindelijk met 
hilarische horten en stoten in slaagt.  

 
Zaterdagavond 6 november 2021: Marcel Kapteijn & the Raindogs 
(Sander & Nico) @ Nicolaaskerk Koarnjum.  
Aanvang 20.00 uur, entree €19,- p.p. 
     Marcel Kapteijn & The Raindogs (Sander Schuurman & Nico 

Dobber) zijn altijd op zoek naar akoestisch briljante plekken: 
waar ze het publiek kunnen verwennen met eigen liedjes die het 
gevoel geven ze te kennen. Een mix van intieme songs en rau-
we blues, intens gezongen vanuit de tenen. Ongecompliceerd 
uitgevoerd en door interactie met het publiek krijgt het concert 
een verrassende vorm en geeft het een intiem huiskamerachti-
ge sfeer. 

Huiskamertheater De Wier 
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Vrijdagavond 12 november 2021: presentatie door kunstenaar PK  
van der Zee @ huiskamertheater De Wier – aanvang 20.00 uur,  
deur open 19.30 uur. Entree €10,- p.p. 
 
Zaterdagavond 27 november 2021: “Keel” – J.J.Cale in ’t Bildts met 
Jan de Vries & Ruben Bus – aanvang 20.00 uur, entree €15,- p.p. 
    ‘Keel’ is een project dat is ontstaan naar aanleiding van een JJ 

Cale Tribute Concert, waarvoor Jan een aantal liedjes vertolkte 
in het Bildts. JJ Cale overleed in 2013, maar zijn muziek is 
‘eeuwig’ te noemen. De muzikale uitvoering van Jan en Ruben 
geven dit concert iets heel bijzonders en dat alles in het Bildts! 

 
Dinsdagmiddag 14 december 2021: Ouderenproject Jelsum- 
Koarnjum met verrassing … . Meer info volgt. 
 
Vrijdag 17 december 2021:  
Ella & Her Man met het mini-theaterprogramma ‘PianoHuis’.   
Aanvang 20.00 uur, entree €17,50 
     Ella de Jong en Herman Woltman spelen nu “Pianohuis” na het 

winnen van de zilveren Anjer met “Myn Skip”. Muziektheater 
met een huis vol instrumenten: Lena groeit op onder de piano 
van haar moeder die les geeft. Ze voelt zich veilig en maakt 
haar eigen pianohuis. De holte onder de piano blijkt ook een 
gevangenis. Naast de passie voor muziek die gedeeld wordt is 
er geen genegenheid en aandacht voor Lena. Als ze later terug-
keert, voelt ze de leegte van haar jeugd. 

 
Zondagmiddag 19 december 2021:  
kerstconcert met “KrystReizgers”  
Aanvang 15.00 uur, entree €15,-     (JB) 
     Frederike Kleefstra (zang), Marijke Rodenburg (zang), Klaas de 

Vries (zang) en Jan van Erp (zang en piano). “Krystreizgers” 
verzorgen een sfeervolle middag met oorstrelende muziekklan-
ken in kerststijl. Een prachtig voorproefje voor de komende 
kerst in de fraaie Nicolaaskerk. 

 
Woensdagavond 22 december 2021:  
Muzikale iterij @ De Wier – premiëre (1) –  
aanvang 18.30 uur – entree €29,50 
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Dekema State in oktober 
We hebben de zesdaagse openstelling feestelijk afgesloten met de 
presentatie van een nieuwe beleefwandeling voor kinderen en na-
tuurlijk de open monumenten dagen. Als groen monument besloten 
wij om ook dit jaar ons meer op de tuin te richten. Een enthousias-
te tuinvrijwilligster verzorgde rondleidingen door de tuin, bezoekers 
konden hier gratis aan deelnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groene monumenten dagen 
De open monumenten dagen waren ook dit jaar weer een groot 
succes. Een vol terras, veel animo voor de tuinrondleiding en een 
goede doorloop in het museum maakte er geslaagde open monu-
menten dagen van! Vrijwilligster Philomeen heeft zowel zaterdag 
als zondag meerdere groepjes mee mogen nemen door de tuin, tij-
dens deze rondleiding was er aandacht voor al wat groeit en bloeit 
op het terrein van Dekema State. Want bij een landgoed hoort na-
tuurlijk een goed onderhouden tuin! De bezoekers hingen aan haar 
lippen tijdens de rondleiding, het was erg leuk om te zien hoeveel 
mensen zich ook voor het groene van de monumenten interesse-
ren. Het lekkere weer zorgde ervoor dat men op het terras lekker 
kon genieten met een bakje koffie/thee en taarten met fruit uit ei-
gen boomgaard. En ook in het museum was meer doorloop dan an-
ders, de vrijwilligers hebben ieder die binnenkwam met veel plezier 
de state laten zien.  

Dekema State 
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Occa Tocca en het tuingeheim van Dekema State 
De open monumentendagen zijn feestelijk ingeluid met de presen-
tatie van een nieuwe beleefwandeling met QR-codes voor kinderen 
en gezinnen. ‘Occa Tocca en het tuingeheim van Dekema State’ is 
vrijdag 10 september jl. op ludieke wijze overhandigd aan de kin-
derburgemeester van Leeuwarden, Thirza Huitema. Occa Tocca is 
hiervoor zelf langsgekomen om het eerste exemplaar van de verha-
lende speurtocht te overhandigen.  
Aan de hand van deze 1.5 uur durende beleefwandeling worden 
kinderen (8 – 12 jaar) meegenomen door de tuinen van Dekema 
State. Onderweg zijn 10 QR codes verstopt, waarbij door het scan-
nen met een smartphone een vraag of raadsel verschijnt. Door het 
geven van de juiste antwoorden wordt het codewoord gekraakt en 
tuingeheim ontrafeld. De beleefwandeling is voor €4,- te koop bij 
het entreegebouw van Dekema State, volwassen begeleiding is 
hierbij aan te raden i.v.m. de verhalende tekst en het gebruik van 
een smartphone. 
Na de overhandiging van de beleefwandeling heeft Occa Tocca ook 
de nieuwe promotiefolder van kinderactiviteiten en het nieuwe edu-
catie logo van Dekema State officieel overhandigd aan het bestuur 
van de Stichting Dekema State. Deze worden gezien als waardevol-
le toevoegingen van Dekema State en zullen worden gebruikt om 
de presentatie van de verschillende kinder- en educatieve activitei-
ten van Dekema State te versterken.  
Zowel de beleefwandeling als het educatie logo zijn tot stand geko-
men met financiële steun van het Iepen Mienskipsfûns, Stichting 
het Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting Sint Anthony Gasthuis Fonds, 
Stichting Amelanderhof en Stichting Juckema-Sideriusfonds.  

 

Kinderactiviteit in de herfstvakantie! 
Ook in de herfstvakantie zijn er weer activitei-
ten voor kinderen op Dekema State. De Ver-
eniging van Vrienden en Vriendinnen van  
Dekema State is druk bezig geweest met het 
uitzetten van een gratis herfstige speurtocht. 
Dus neem je opa, oma, papa, mama, buur-
man, buurvrouw en natuurlijk je broertjes en 
zusjes mee en ga speuren tussen de kastan-
jes! (Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, on-
der begeleiding van volwassenen). Om hieraan 

mee te doen kan je terecht bij het entreegebouw van Dekema State 
vanaf 18 t/m 26 oktober tussen 13.00 – 17.00 u. Naast deze herf-
stige speurtocht is er voor de oudere kinderen (8 – 12 jaar) natuur-
lijk de nieuwe kinder-beleefwandeling ‘Occa Tocca en het tuinge-
heim van Dekema State’. Met deze avontuurlijke speurtocht ga je 
met Occa Tocca op pad door de tuinen van Dekema State en is het 
aan jou om het codewoord op te lossen! Ook deze is verkrijgbaar 
bij het entreegebouw van Dekema State, voor €4,-. 
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Tuinflits  
Je komt ogen tekort bij het onderscheiden van 
wat er momenteel groeit en bloeit. Allerlei zacht 
fruit zoals pruimen en mirabellen zijn geoogst (zie 
ook hierna onder ‘homemade’). Ook was er een 
prachtig span  Indische Ioop eendjes geboren die 
dankzij de vele slakken dit jaar de kippenren uit-
groeiden. Ze hebben nu een mooie overdekte ren 
gekregen in de buurt van de bijenstal  
De zwartbles schapen die mogen blijven zijn uit-

gezocht, we hebben een mooie koppel lopen. Er zijn rammen ge-
wisseld met een fokker en met de Faculteit Diergeneeskunde van 
Utrecht. De overige lammeren en schapen zullen t.z.t. verkocht 
worden, liefst levend aan een liefhebber, en zo nodig aan de slager. 
We hebben diverse onderzoeken laten verrichten met betrekking 
tot de gezondheid van de schapen en daar een certificaat voor ge-
kregen waardoor we mogen handelen met de schapen. 
 
Home made 
Vanaf augustus begint de oogst van heerlijk harde (appels peren) 
en zachte vruchten zoals pruimen. Een wat onbekendere soort is de 
mirabel, een soort mini-pruim, zoeter en "meliger" qua smaakbele-
ving dan pruimen. Je kunt er o.a. een heerlijke taart voor 6 tot 8   
personen van maken. 

 
Ingrediënten 
700 g mirabellen (met pitten), 
250 g bloem, 125 g boter, 
1 eierdooier, 
65 g suiker, 30 ml water, 1 mespuntje zout, 
een paar koekjes 
 

Bereiding 
Meng in een kom de boter en de bloem. Voeg de eierdooier, het 
zout en de suiker toe. Voeg het water toe en kneed het deeg tot 
een gelijkmatige bal. Laat een uur rusten in de koelkast. 
Rol het deeg uit en verdeel het over een met boter ingevette en 
met bloem bestoven taartvorm. Verkruimel de koekjes over de 
taartbodem, om het mirabellensap te absorberen. 
Snij de mirabellen in twee en verwijder de pit. Verdeel het fruit 
over de taartbodem. Plaats de halve mirabellen zo dicht mogelijk 
tegen elkaar rechtop in cirkels, met de binnenkant naar boven. 
Bak gedurende 30-35 minuten in een op 180 °C voorverwarmde 
oven. Haal de taart onmiddellijk uit de vorm en bestrooi met wat 
gewone suiker of poedersuiker. 

Dekema State 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie? 
Wij zijn Danita en Ithran, 27 en 26 jaar jong en 
we wonen samen met onze twee konijntjes 
sinds kort in het koetshuis in Koarnjum. 
 

Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum? 
We wonen pas net in Koarnjum, sinds de zo-
mer! Ithran is wel in Britsum opgegroeid, dus 
hier heel vaak geweest. Danita is opgegroeid in 
Loosduinen (Den Haag), maar woont al 7 jaar 
in Friesland. We hebben hiervoor samen in 
Leeuwarden gewoond. We vinden het heerlijk 
in Koarnjum, wat een fijne plek is het hier! 

 

Wat doe je in je dagelijkse leven? 
We hebben samen een duurzaam bedrijf, Stadshout Leeuwarden. 
We redden gekapte bomen uit Leeuwarden en omstreken van de 
versnipperaar en geven ze een tweede leven. We maken meubels 
en maatwerkproducten, geven workshops en willen mensen inspi-
reren duurzame keuzes te maken. Verderop in de Flapút kun je 
meer over ons bedrijf lezen! Daarnaast is Danita redacteur bij 
Friesland Post. 
 

Van welke muziek houd je? 
Onze muzieksmaak loopt lekker uiteen: van pop en country tot 
rock. Dus van Dire Straits, de oude albums van Taylor Swift, Lady 
Antbellum tot aan The Eagles of Suzan en Freek. Ithran houdt ook 
van Rammstein, maar dat vindt Danita helemaal niks. 
 

Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet? 
Ithran doet aan kanopolo: een soort combi van kanoën, waterpolo 
en rugby. Hij geeft je graag een proefles bij De Hydronauten! Dani-
ta houdt van wandelen, Zumba en cardiotraining. Samen zwemmen 
we ook vaak. We zijn allebei graag lekker actief. 
 

Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? 
De doucheput ontstoppen  
 

Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit? 
We zijn allebei graag in de natuur en vinden het dan leuk om op 
ontdekkingstocht te gaan. We wandelen graag en vinden het leuk 
om wild te spotten. Binnen vinden we het fijn om met kaarsjes aan 
en een dekentje om een fijn boek te lezen. 
 

Wat is je beste moment van de dag/week/mnd in het jaar? 
Elk seizoen heeft zijn charmes. Danita vindt de lente heel fijn, dat 
de bloemen gaan bloeien en jonge dieren worden geboren. We zijn 
allebei graag buiten, dus zonnig weer dat niet te warm is, vinden 
we heerlijk! Vooral dus ook de nazomer. 

De Flapútloper 
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Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen? 
We zouden een deel bewaren om iets goeds mee te doen voor een 
maatschappelijk probleem, een deel gebruiken om ons huis af te 
maken. 
 

Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan? 
Een gezellig tuinfeestje met lichtjes, een vuurtje, lekkere hapjes en 
de mensen die we liefhebben. Het feestje is dan voor Danita’s va-
der, want die is hopelijk binnenkort genezen van longkanker en dat 
is natuurlijk een groot feest waard! 
 

Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn? 
We zijn allebei happy zoals we nu zijn, maar als het voor een dagje 
was, zouden we allebei wel weer een jaar of acht willen zijn. Zo’n 
leeftijd dat je in vakanties lekker de hele dag kan spelen. 
 

Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, 
wie zou je dan kiezen? 
Danita: de olifant uit Sing of eentje van de olijke tweeling 
Ithran: eentje die kan vliegen 
 

Wat is je favoriete gerecht? 
Wij eten eigenlijk op stamppotten na nooit Hollandse kost en zijn 
gek op kruidige gerechten. Onze favoriet is een échte curry van 
Yamuna uit Leeuwarden. 
 

Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan? 
Wij hebben soms weinig vrije tijd, haha. Danita besteedt haar vrije 
tijd graag aan: wandelen in de natuur, tekenen, gitaar spelen en 
liedjes schrijven, zingen of een boek lezen. Ithran besteedt zijn 
vrijde tijd graag aan het huis aan het opknappen, Formule 1 kijken 
of een spannend boek lezen. 
 

Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen? 
We kijken eigenlijk weinig tv of films. 
 

Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt? 
Voor Danita was dat twee zware operaties ondergaan en daarvan 
een half jaar herstellen. Voor Ithran het opzetten van ons bedrijf. 
 

Wat zou je graag nog weleens over willen doen? 
Kind zijn! Lekker de hele dag spelen, doen waar je zin in hebt en 
geen zorgen hebben. We groeiden allebei op in een totaal andere 
omgeving: Ithran in Britsum en Danita in Loosduinen (Den Haag), 
maar we hebben altijd fijn kunnen spelen, binnen (Ithran met lego 
en K’nex en Danita met Barbies en Playmobil) en buiten (vooral 
verstoppertje). We delen graag onze herinneringen daaraan. Ithran 
zou wel weer eens boomhutten willen maken en Danita herinnert 
zich het verstoppertje spelen en dat je op frituur dag buiten de 
kaassoufflés al rook… 
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Hoe twee Koarnjumers in Britsum hun steentje bijdragen aan de 
circulaire economie van Leeuwarden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hout uit de hele wereld importeren, terwijl gekapte bomen 
uit je eigen omgeving worden versnipperd: dat moet anders, 
vonden Ithran de la Rie en Danita Vellinga, twee kersverse 
Koarnjumers. Samen runnen ze hun duurzame onderneming 
Stadshout Leeuwarden en redden gekapte (stads)bomen 
van de versnipperaar. Met de hand maken ze er in hun werk-
plaats in Britsum producten van voor in- en om het huis. 
Hun producten hebben een bomenpaspoort, waarop je kunt 
zien van welke boom het product gemaakt is. Ze hebben ook 
een groot aantal essen van landgoed Martenastate en een 
grote boomstam uit Jelsum.  
 

“Ik kwam erachter dat er jaarlijks honderden bomen in Leeuwarden 
en omgeving in de versnipperaar verdwijnen en worden verbrand, 
terwijl er uit alle delen van de wereld bomen worden geïmporteerd. 
Het hout van de gekapte bomen uit de stad is vaak nog heel goed 
en prima geschikt om producten van te maken. Als je naar een cir-
culaire economie toe wil, moet je niet alleen kringetjes sluiten, 
maar ook korter maken. Dus: grondstoffen van dichtbij gebruiken,” 
vindt Ithran. Daarom richtte hij tijdens zijn studie Stadshout Leeu-
warden op. Zijn vriendin Danita hielp hem met de opzet van de so-
ciale onderneming, waarna ze besloten om niet alleen partners in 
het leven, maar ook partners in het bedrijf te zijn. Danita: “Ik hoop 
dat sociaal en duurzaam ondernemen ooit de standaard wordt, dat 
zou de wereld zoveel mooier maken. Het is belangrijk om niet al-
leen voor geld te gaan, maar ook iets goeds te doen voor de wereld 
en écht iets toe te voegen met wat je doet.” 

Stadshout Leeuwarden 
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Ithran is van kleins af aan al met hout bezig en heeft zijn passie 
voor het maken van producten van huis uit meegekregen, omdat 
zijn vader timmerman is in Britsum. “Elk stuk hout dat je in je han-
den hebt is verschillend, het is een echt natuurproduct. Als je de 
binnenkant van zo’n boom ziet met al die nerven, is dat zó mooi,” 
vindt Ithran. Danita heeft vooral de passie om het verhaal van 
Stadshout Leeuwarden de wereld in te brengen, omdat storytelling 
en marketingcommunicatie haar vak is. “Ik help wel vaak mee met 
het bedenken en maken van de producten, maar mijn ding is echt 
het vertellen van ons verhaal, van website tot nieuwsbrief of label. 
Ik wil mensen heel graag op een leuke manier inspireren.” 
 
De twee maken maken vooral maatwerkproducten, zoals wand-
planken, tafels of tapasplanken. Ithran en Danita willen zoveel mo-
gelijk van de gekapte bomen gebruiken. Zo worden van de rest-
stukken kaarsenhouders gemaakt en gebruiken ze snoeiafval als 
vulling voor insectenhotels. Het stel droomt van een circulaire eco-
nomie waarbij we gebruiken wat er om ons heen is en we grond-
stoffen zoveel mogelijk hergebruiken. De twee geven dit graag 
door, daarom geven ze ook workshops, lezingen, lessen over circu-
lariteit op scholen en maken ze met kinderen circulaire producten. 
Danita: “Het verbaast je hoeveel jonge kinderen weten over duur-
zaamheid. Ze hebben zoveel liefde voor de natuur en voor dieren 
en vinden het leuk om daar iets aan bij te dragen. Daar word je 
echt blij van.” Ithran voegt daar aan toe: “Kinderen zijn de toe-
komst. Jong geleerd is hopelijk oud gedaan.” Het stel wil met hun 
werk laten zien dat op een circulaire en sociale manier ondernemen 
niet alleen nodig, maar ook leuk is. Danita: “Je moet dingen anders 
doen dan nu de standaard is en nadenken over elke handeling die 
je doet, maar dat is juist een leuke uitdaging. Je blijft kijken hoe 
het nóg beter kan en nog duurzamer, van product tot label. Dan 
blijf je groeien. Niet met de focus op economische groei, maar met 
de focus op ontwikkeling.” 
 
Hout uit Koarnjum, Jelsum en Britsum 
 
Alhoewel hun focus op het hout uit Leeuwarden ligt, hebben Ithran 
en Danita ook hout uit Jelsum (van de Dekemawei), Koarnjum (van 
historisch landgoed Martenastate) en uit Britsum. Op de producten 
die ze maken staat altijd een bomenpaspoort, zodat je precies kunt 
zien welk hout van waar komt. Wie interesse heeft in een product 
van het hout uit Leeuwarden, Koarnjum, Jelsum of Britsum kan een 
afspraak maken om langs te komen in de werkplaats van Stashout 
Leeuwarden in Britsum. Kijk voor meer informatie op de website: 
www.stadshoutleeuwarden.nl of volg @stadshoutleeuwarden op de 
sociale media. 

http://www.stadshoutleeuwarden.nl
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We binne los!! 
 
Op 26 november 2021 is er weer een Verhalenavond! Het thema 
van dit jaar is ‘Taal fan myn hert’, een breed thema waar een scala 
aan verhalen over te vertellen is en dat is precies wat de organisa-
tie van Verhalenavond beoogt. Honderden vertellers in heel Fryslân 
op bijzondere locaties. Ontmoeten, dat is waar we naar verlangen 
en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt. 

Foto: Verhalen van ‘Ameland Vertel!’ tijdens Proeftuin Verhalenavond juni 2021 

 
De eerste fanatieke vertellers hebben zich al aangemeld via de site. 
Zo zijn er verhalen te horen in Wetsens, Dokkum, op Ameland, Nia-
wier en in Easterlittens. Een verhaal over ‘De taal van Camino de 
Santiago, de leafde foar de natoer en ook een verhaal in het Bra-
bants. De laatste is een verteller van de vertelgroep Ameland Ver-
tel!, dit is een groep die met meerdere vertellers deelnemen aan 
Verhalenavond.  
 
‘Steeds vaker krijgen we aanmeldingen van vertel-groepen die 
soms zelfs ontstaan zijn vanuit eerdere edities van Verhalenavond. 
Maar ook van dorpen die meedoen met een route door het dorp 
met verschillende vertellers op diverse plaatsen. Naast het feit dat 
het geweldig is dat dit soort initiatieven ontstaan is het ook voor 
het publiek erg leuk om een dorp op een nieuwe manier te leren 
kennen. Je gaat met hele andere ogen kijken naar een dorp en ook 
krijg je op een nieuwe manier contact met dorpsbewoners. Verha-
lenavond is dan ook zoveel meer dan alleen het vertellen van een 

Verhalenavond 2021 komt eraan!  
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verhaal of er naar luisteren’ aldus een trotse Janneke de Haan die 
artistiek leider is van het project.  
 
In de aanloop naar Verhalenavond worden, verspreid door Fryslân, 
een vijftal inspiratiesessies voor vertellers georganiseerd waarop 
vertellers aan hun verhaal kunnen werken en tips krijgen van Jos 
Thie over hoe je een verhaal vertelt. 
 
Pier21 produceert, in samenwerking met Solidair Friesland en 
Kleurrijk Fryslân, de nieuwe editie van Verhalenavond op 26 no-
vember 2021. ‘We zijn ontzettend blij met deze samenwerking te-
meer in het kader van het thema van dit jaar. We hopen dat er de-
ze editie extra veel andere talen te horen zullen zijn tijdens Verha-
lenavond. Dus naast Nederlands, Fries, Bildts misschien ook wel 
Afghaans, Turks en Chinees, om maar een paar voorbeelden te 
noemen’ zo zegt David Lelieveld Creatief producent van Pier21. 

Vertellers kunnen zich aanmelden via verhalenavond.nl waar de 
verhalen terug te vinden zijn op een kaart. Zo kunnen bezoekers 
die op 26 november naar Verhalenavond toe willen makkelijk een 
route uitstippelen.  
 
Meer weten over Verhalenavond, verhalen uitlichten in de krant op 
beeld of de radio of een interview met de artistiek leider of produ-
cent? Neem dan even contact op met Wini Weidenaar via  
06-12362259 of via wini@pier21.nl.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Wini Weidenaar 
 
 

 
 

Ellis 

http://verhalenavond.nl
mailto:wini@pier21.nl
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Stel! U woont alleen, bent herstellende van een operatie of vindt 
het lastig om elke dag een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Wat 
kan Van Smaak dan voor u betekenen? 
 

Direct aan tafel met Van Smaak 
Elke dag een gezonde en warme maaltijd bij u thuisbezorgd, 365 
dagen per jaar dus ook op zon- en feestdagen. In uw omgeving 
kunt u gebruik maken van de warme uitbreng van maaltijden voor 
senioren die niet meer dagelijks zelf kunnen of willen koken. Heeft 
u een dieet of wilt u liever een gemalen maaltijd? Geen probleem. 
Wij doen er alles aan om aan uw wensen te voldoen.  
Ook tijdelijk dus! 
 

Een vertrouwd gezicht 
"Een ouderwetse gehaktbal, échte vleesjus, gekookte aardappelen 
en verse spinazie. Dat is mijn favoriete maaltijd. Wanneer Van 
Smaak voor de deur stopt en de maaltijdbezorger mijn warme 
maaltijd komt brengen kijk ik daar echt naar uit," vertelt mevrouw 
De Lange. "De tafel dekken en aan tafel gaan, is alles wat ik hoef 
te doen. De maaltijdbezorger maakt altijd even een praatje. We 
kennen elkaar inmiddels al een aantal jaren, want hij is de 
vaste maaltijdbezorger op deze route. Ik red me op deze manier 
prima en de maaltijdservice is niet duur." 
 

Van Smaak 
Van Smaak bereidt en bezorgt al sinds 1970 heerlijke koelverse, 
diepvries én warme maaltijden. Onze ambachtelijk werkende koks 
gebruiken zoveel mogelijk verse ingrediënten. Hun werkwijze en 
kookkunst staan garant voor gezonde en smaakvolle maaltijden 
zoals u die graag heeft en waar u heerlijk van kunt genieten. Van 
Smaak werkt niet met een abonnement dus u heeft geen enkele 
verplichting. 
 

Proeven is geloven 
Denkt u nu dit wil ik wel eens proeven? Vraag dan een proefmaal-
tijd aan. Dit kan telefonisch via 088 511 5400, op onze website of 
stuur een mail naar info@vansmaak.nl. Want zeg nou zelf: u be-
paalt zelf of onze maaltijd zo lekker is als wij zeggen. 

Van een adverteerder 
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Hieronder een recept dat bij ons thuis valt onder de favorieten. 
Deze stond ooit in het kooktijdschrift: Tip. 
 
Ingrediënten: 
225 g bloem, 1 zakje bakpoeder, 1 zakje vanillesuiker,  
300 g suiker, 4 eieren, 1/8 l Griekse yoghurt, 2 el melk,  
75 g boter of margarine, 2 appels 
 
Bereiden: 
Oven voorverwarmen op 175°C. (gasoven stand 3) 
Tulbandvorm invetten. 
In kom doen: bloem, bakpoeder, suiker en vanillesuiker.  
Door elkaar roeren. Eieren erboven breken. Yoghurt en melk toe-
voegen en erdoor roeren. In steelpan boter smelten. Door 
yoghurtmengsel roeren. Appels schillen, klokhuizen verwijderen en 
in stukjes snijden. Door yoghurtmengsel roeren. Overdoen in de 
vorm. In midden van oven cake in ± 1 uur gaar en goudbruin bak-
ken. Cake ± 10 minuten laten afkoelen. Op taartrooster keren en 
verder laten afkoelen. 
 
Eet smakelijk! (Beitske) 

Yoghurtcake 
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Fantastisch dat het dorpsfeest dit jaar door kon gaan. 
Het was prachtig weer en er is volop genoten! 

Een kleine impressie van het dorpsfeest op 3,4 en 5 september 
 

 
 
 
 

 
 

Doarpsfeest  
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Dekema State 
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Kunstkade heeft in samenwerking met haar aanbieders een  
alternatieve seizoenstart georganiseerd. Cees en Sandra  

hebben hun tuin opengesteld om belangstellenden te laten zien wat 
zij aanbieden. Een aantal leerlingen heeft hun muzikale kunsten 

laten zien deze middag. Ook hebben Cees en Sandra zelf een mini 
optreden verzorgd. 

 

 
 
 
 

Open dag Kunstkade 
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In oktober organiseert Pakhûs SOLO twee heel verrassende concer-
ten in de St. Vituskerk in Feinsum. Optredens die absoluut de 
moeite waard zijn om live bij te wonen.  
 

Op zondagmiddag 3 oktober speelt het duo Michela Amici en Elisa 
de Toffol oude en nieuwe muziek voor barokharp en zang. Een 
unieke combinatie die je tegenwoordig maar zelden tegenkomt op 
de concertpodia, terwijl die in de tijd van Monteverdi heel gewoon 
was. Het jonge Italiaans-Nederlandse duo laat deze tijden herleven 
in een combinatie van oude Italiaanse muziek en gloednieuwe wer-
ken voor barokharp en zang.  
 
Op vrijdagavond 22 oktober komt contrabassist James Oesi naar 
Feinsum met een bijzonder persoonlijk programma. Het openings-
stuk ‘For James Oesi’ laat direct zien en horen dat het programma 
speciaal voor deze bevlogen en getalenteerde musicus is geschre-
ven. James Oesi was in 2019 solist in de landelijke ‘Nieuwe Noten 
Competitie’ en hij toont ons in dit concert de vele karakters van de 
contrabas.  
 

Toegang:  
17,50 €, tot 20 jaar 9 €.  
Er zijn slechts 35 plaatsen be-

schikbaar. Het goed je vroegtij-
dig aan te melden. Reserveren 
verplicht. Wil je met meer men-
sen komen uit verschillende huis-

houdens dan ben je i.v.m. Covid-19 verplicht om je apart met het 
eigen e-mail adres aan te melden. Betaling vooraf door het ver-
schuldigde bedrag over te boeken op bankrek. NL 66 ABNA 0447 
0342 51 t.n.v. W.H. van Riemsdijk o.v.v. Amici of Oesi. Kaartjes 
liggen bij binnenkomst klaar. Ben je onverhoopt verhinderd, dan 
moeten annuleringen uiterlijk 24 uur voor de aanvang van het con-
cert/activiteit doorgegeven worden, anders moet helaas de toe-
gangsprijs alsnog worden verrekend. Wij houden ons aan de regels 
van het RIVM i.v.m. Covid-19 en verwachten dit ook van de bezoe-
kers. Mocht je door corona niet kunnen komen dan geven we je 

graag een voucher voor een van onze andere concerten. De zaal 

wordt vanaf het podium opgevuld. Bij het weggaan gaan degenen 

die achteraan zitten het eerste naar buiten, de anderen sluiten 
aan, steeds op 1,5 m.  
 
Bezoekadres St. Vituskerk, Holdingawei 51, 9053LV Feinsum 
OV bus 154 vanuit Leeuwarden / Stiens  
Informatie en reserveren: https://stinze-stiens.nl/agenda/ 

Pakhûs SOLO 
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Toen God van het platteland verdween, raakten veel pastorieën 
hun functie kwijt. De statige panden doen het goed als bed and 
breakfasts. De Volkskrant ging in Friesland eens kijken. 
 
Oud is bepaald geen aanbeveling. Amerikaanse presidenten en 
sterke drank uitgezonderd. Een boek dat niet voor niets ‘The Old 
Rectory’ heet, voegt daaraan de pastorie toe. 
Oud zijn ze eigenlijk per definitie, de pastorieën; eeuwenlang woon
- en werkplaats van pastoors en dominees. Indrukwekkende pan-
den zijn het en dat was ook de bedoeling: daarmee drukten ze het 
belang van een zielenherder uit. Maar de zielen ontdekten in de 
loop van de vorige eeuw dat ze het ook best zonder herder redden. 
En zo belandde de pastorie op de goddeloze markt van vraag en 
aanbod. 
‘The Old Rectory’ beschrijft die ontwikkeling in Groot-Brittannië. 
Van de dertienduizend pastorieën die een eeuw geleden in bedrijf 
waren, zijn er zo’n achthonderd over. Aanvankelijk kwam de 
Church of England moeilijk van zijn pastorieën af. Achterstallig on-
derhoud was een struikelblok bij de verkoop. Nu geldt de pastorie 
als het toppunt van Engels buitenleven: ruim, elegant en ‘cucumber 
sandwiches on the lawn’. De toevoeging ‘oud’ dient slechts het 
plattelandsgeluk te accentueren. 
 
Eenzelfde ontwikkeling speelde zich af in Nederland. Ook hier gol-
den pastorieën lange tijd als tochtig en onherbergzaam. Dat is ver-
anderd in rustiek en karakteristiek. Wie een pastorie koopt, koopt 
een pand met een verhaal.  
Nergens is de transformatie van pastorieën beter af te lezen dan 
aan het particuliere hotel. Als het internet niet liegt, zijn zeker der-
tig bed and breakfasts gevestigd in een vroegere pastorie. Niet ver-
wonderlijk. Een B&B wil zich graag onderscheiden. Dat kan met een 
dak dat iets te vertellen heeft. 
 
Friesland, Gelderland en Noord-Brabant zijn koplopers in de combi-
natie van B&B en pastorie. Daarmee is ook meteen duidelijk dat 
katholieken en protestanten elkaar niet ontlopen met het opdoeken 
van pastorieën.  
 
Jelsum 
Een paar kilometer ten noorden van Leeuwarden heeft een handvol 
huizen zich verschanst op een terp die Jelsum heet. De attractie 
van dit dorp, 184 inwoners groot, is Dekema State, ooit een weel-
derig vluchtoord voor de gelijknamige familie uit het nabije Leeu-
warden. Binnen is dat verleden vastgelegd in een museum, buiten 
is de mooiste oprijlaan van Nederland te bewonderen.  

Heilige huizen 



46  

 

Pal voor de ingang van Dekema State staat de pastorie waar het 
echtpaar Veenstra sinds 2020 twee kamers (Súdwesten en Súde-
ast) en een tuinhuis (Túnhúske) uitbaat voor 75 tot 100 euro per 
nacht. De start was vals (corona), maar de inhaalrace is inmiddels 
ingezet.  
Op een zaterdagmorgen in 2013 zagen de Veenstra’s de voormali-
ge pastorie van de Sint-Genovevakerk te koop staan in de krant. 
Ze waren, net als de Dekema’s destijds, het drukke Leeuwarden 
beu en op zoek naar een boerderij in de omgeving. Maar was een 
pastorie niet veel mooier? De volgende dag kapten Sandra en Lou-
rens zich een weg door de klimop rondom het huis. Maandag lag bij 
de makelaar een bod dat niet geweigerd kon worden. 
In de ontbijtruimte herinnert het schilderij ‘Jezus in de tempel’ aan 
wat ze vroeger was: de spreekkamer van de dominee. De Veen-
stra’s zijn al de derde particuliere eigenaar sinds God uit Jelsum 
verdween. Anders dan de vorige eigenaren hebben Sandra en Lou-
rens Veenstra hun best gedaan om iets van de vroegere sfeer terug 
te brengen. De achtertuin is een klein park, waar het goed peinzen 
is tussen grazende schapen. 
 
‘Nergens in Nederland zijn pastorieën zo prominent en herken-
baar aanwezig als in de vele pittoreske dorpen op het Friese en 
Groningse platteland’. Bouwhistoricus Albert Reinstra windt er geen 
doekjes om in zijn bijdrage aan ‘De protestantse pastorie in Noord-
Nederland’. 
Kantelpunt in dat boek is natuurlijk de reformatie. Maar in het 
noorden zijn ook pastorieën te vinden waarin pastoors nog over de 
zieltjes waakten.  

Pastorie 
Jelsum 
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In Groningen heette zo’n middeleeuwse pastorie een weem. Ze zien 
eruit als oude hoeves en dat past ook wel: pastoors en dominees 
dienden hun eigen boontjes te doppen. 
Maar het clichébeeld van de pastorie is het statige herenhuis van 
een eeuwwisseling geleden. De deur bevindt zich in het midden. De 
majestueuze gang leidt naar kamers aan weerszijden. Terwijl pas-
torieën in katholiek Nederland aansluiten op de kerk ernaast, staan 
die in protestants Nederland er vaak los van. Ook opvallend: pas-
toor en huishoudster waren in de regel ruimer behuisd dan de do-
minee met zijn gezin. 
 
Het historisch belang van pastorieën wordt vooral gezocht in de 
driehoek die ze vormen met kerk en kerkhof. Dat nogal slordig 
wordt omgesprongen met dit onderdeel van het erfgoed is duidelijk 
maar niemand weet hoe slordig. Vast staat dat pastorieën harder 
dan kerken worden getroffen door de ontkerkelijking. Ze gaan 
meestal het eerst in de verkoop.  
In ‘The Old Rectory’ wordt schande gesproken van de uitverkoop. 
De kerk trekt zich op die manier terug uit het sociale leven. Behal-
ve ambtswoning biedt de pastorie ook onderdak aan kleine bijeen-
komsten, een persoonlijk gesprek en zoiets als catechese. 
 
Kerk & Co is een adviesbureau dat kerkbesturen bijstaat in het be-
heer van hun vastgoed. Directeur Chris Schaapman spreekt over de 
pastorie als tafelzilver dat ondoordacht van de hand wordt gedaan. 
Ook in de termen van vastgoed is de samenhang met de kerk zo 
groot dat afzonderlijke verkoop meestal afgeraden wordt. 
 
Uit een tekst van Bart Jungmann, 
in de Volkskrant van 8 september 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorie 
Koarnjum 
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Zat 25 sept. Garage-en opritverkoop Koarnjum 
   Zie De Flapút september pag. 8 
 

Zat 25 sept. Muziekprogramma 
   Huiskamertheater De Wier/Nicolaaskerk Koarnjum 
   Zie pag. 26 
 

Zat 25 sept. Burendag 
 

Zon 3 okt.  Concert, Pakhûs SOLO/St. Vituskerk Feinsum  
   Zie pag. 43 
 

Din 5 okt.  Ouderenproject, zie De Flapút  september pag.11 
 

Zat 9 okt.  Muziekprogramma De Wier/Nicolaaskerk Koarnjum 
   Zie pag. 26 
 

18 t/m 26 okt. Kinderactiviteit (herfstvakantie) Dekema State 
 

Din 19 okt.  Ouderenproject, zie De Flapút september pag.11 
 

Zon 22 okt. Concert Pakhûs SOLO/St. Vituskerk Feinsum 
   Zie pag. 43 
 

Zat 23 okt.  Orgelconcert Nicolaaskerk Koarnjum 
   De Leeuwarder organist Theo Jellema speelt werk  
   van Bach, 15.00 uur, gratis 
 

Zat 24 okt.  Muziekprogramma 
   Huiskamertheater De Wier/Nicolaaskerk Koarnjum 
   Zie pag. 26 

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, cees.hoekstra@politie.nl  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: www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen  
of NOS teletekst pagina 766. 
Geluidsmeetnet: lwr.flighttracking.casper.aero. 
 

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. Milieupas mee nemen. Reserveren is nodig. 
 

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 
24 september, 8 en 22 oktober 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 
1 en 15 oktober 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 28 september 
Textiel: in zakken voor 8.00 uur op 3 december 
Grof vuil: met afspraak op 11 november (zie hierboven) 
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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 oktober. 
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. 

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 
      
26 sept. 
09.30u 

Mw. G. Bies De Hoekstien Britsum. 
Gezamenlijk met Doops-
gezinde gemeente. 

      
3 okt. 
09.30u 

Ds. A. Terlouw Nicolaastsjerke Koarnjum. 

      
10 okt. 
09.30u 

Ds. D. Schreurs De Hoekstien Britsum. 

      
17 okt. 
09.30u 

Ds. J. Bakker De Hoekstien Britsum, 
Bev. ambtsdragers. 

      
24 okt. 
09.30u 

Ds. E. v.d. Veer De Hoekstien Britsum. 

      
31 okt. 
09.30u 

Drs. T.R.A. Simonides Nicolaastsjerke Koarnjum, 
  

      

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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41e jiergong nr. 419                                 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: 22-10-2021  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 11-10-2021 
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 


