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Fan de Redaksje

Lente
De lente dient zich langzaam maar zeker aan. Het is langer licht, de
zon wordt warmer, de natuur maakt zich klaar. Als je besluit om
vroeg naar buiten te gaan zul je de eerste tekenen van dit seizoen
al ontdekken. Zelfs vroeg in de ochtend begint het al een klein
beetje licht te worden en hoor je de vogeltjes zachtjes fluiten.
Wandelen is een geweldige manier om lekker in je vel te komen.
Zodra de zon je verwarmt met haar stralen kan het een goed idee
zijn om een flinke wandeling te maken rond onze dorpen.
Bij Martenastate en Dekema State komen voorzichtig de eerste
sneeuwklokjes en krokussen naar boven. En het zal niet lang meer
duren dan is het echt genieten van de Stinzenflora bij beide States.
Inmiddels zijn bij Martenastate de Stinzenflora-wandelexcursies en
Stinzenflora-fotografie-excursies weer gestart.
Maar ook binnen kunnen we weer wat meer ondernemen: diverse
concerten, Muzikale Iterij, het Ouderen Project; weer heerlijk samen eten.
En niet te vergeten: help pake en beppe de vakantie door...een
prachtige activiteit bij Dekema State.
Het is tijd om van al deze dingen te genieten.
Wij hopen als redactie dat u ook van de inhoud van De Flapút kunt
genieten.

De redaksje

Enkele nieuwe naambordjes in Park Martenastate
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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
Nico Groenewegen
algemeen lid
Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl
Website: www.jelsumkoarnjum.nl of jelsumcornjum.nl

Aanvraag subsidie
Verenigingen kunnen weer subsidie aanvragen indienen bij
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum.
Aanvragen kunnen verzonden worden naar:
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl
t.a.v. Germ de Jong
Romige peren-kwarkcake

200 g ongezouten roomboter/200 g suiker/3 eieren/200 g bloem
10 g bakpoeder/3 el volle kwark/evt. poedersuiker/2 handperen,
keukenmachine of mixer/lage taartvorm (28 x 18 cm) bekleed met
bakpapier.
1.Verwarm de oven voor tot 180 °C. Klop met de mixer of in de
keukenmachine de boter met de suiker romig. Klop één voor één
de eieren erdoor. Voeg het volgende ei toe als het vorige helemaal
is opgenomen. 2.Zeef de bloem met het bakpoeder boven de kom
en mix tot een glad beslag. Mix er ten slotte de kwark door. Schep
het beslag in de vorm en strijk glad. 3.Schil de peren, halveer ze
in de lengte en verwijder het klokhuis. Snijd de peren in partjes
van 2-3 mm dikte. Verdeel de peer over het beslag.
4.Bak de cake in de voorverwarmde oven in 35 min. goudbruin en
gaar. Laat de perencake in de vorm afkoelen. Bestrooi eventueel
met poedersuiker en snijd in stukken.
Geniet ervan!
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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

5

24 / 7 Verse boerderij melk tappen
Ook luxe vleespakketten
Aldlânsdyk 20, Jelsum
06-44852207
Webshop: www.biomelktap.nl
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Alde foto’s
In stikje as ferfolch op Piet Keestra syn stik yn de foarige Flapút.
Foardat in ferhaaltsje skreaun wurde kin, moat der somstiden wat
speurwurk dien wurde. Sa frege Evert Helfferich my oft ik ek wist
fan wa syn âlders it hûs (foto 1, neamd de “houten gevel”) kocht
hiene. It antwurd op dy fraach hie it ferfolch wurde moatten op it
stikje yn de foarige Flapút (side 33). Piet Keestra wie fan miening
dat dyjinge dy it antwurd op Evert syn fraach jûn hie dat sels mar
yn De Flapút skriuwe moast; sadwaande it neifolgjende.

Foar de WO2 wie it hûs fan Jan van Dijk, wêr Harm van Dijk as jonge wenne hat (soan Bauke is der net wis fan of hy dêr ek berne is).
In skoftke nei de oarloch hat Tsjitse Jousma dêr wenne mei syn
mem Wiep (sy kamen doe út Dútslân wei werom).
Yn 1958 hawwe George en Lokke Helfferich-Hansma it hûs kocht.
It heucht Evert dat syn heit oan de súdkant fan it hûs in asbest piip
(foto 2) pleatst hat. Hja hiene doe in kachel yn de keuken wêrop ek
it iten sean waard. Ek is te sjen dat de tagongsdoar ferpleatst is nei
it efterhûs. Yn 1963 is de famylje Helfferich ferhuze nei de
Nijlânsdyk yn Koarnjum en is it hûs ferkocht oan Jan Faber, de
heit fan Molle Faber (heit fan Jentje). Jan Faber en syn frou Catharine Stellingwerf ha by Molle en Geb yn de súdkant fan harren
spultsje oan de Aldlânsdyk (“de Dobbelsteen”) wenne.
Dêr is Catharine yn 1958 ferstoarn.
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Pake Jan Faber is yn 1965 yn De Houten Gevel ferstoarn en doe hat
myn heit (Sietse Keizer) it kocht as arbeiderswente. De famylje
Voordewind hat der in pear jier wenne, mar is fehuze nei dat Voordewind ferûngemakke op de Brédyk.
As der dêrnei noch in húshâlding yn wenne hat wit ik net, mar heit
hat it yn 1969 (foto 3) wat ferbouwe litten (û.o. brûs deryn), sadat
Riekje en ik yn augustus ’69 der yn koene út Kenia wei.
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€ 23,50
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Alde foto’s

vervolg

Yn 1970 is de asbest beklaaiïng fan
de gevel ôfhelle (foto 4)
en ferfongen troch hout.
Yn 1973 ha Riekje, ik en de beide
fammen (Grietje en Wikje) fan hûs
ruile mei heit en mem; yn 1978 is
der doe in nij hûs efter boud (foto
5). It nije hûs is wat grutter, mar
mei it oansjen fan in hûs mei efterhûs. Lykwols troch de súdgevel net
te beklaaien mei hout, kin de âlde
namme net mear brûkt wurde…..

Jaap Keizer
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Energieboxen bij De Bining
Je energierekening verlagen gaat gemakkelijker met ledlampen en
andere handige energiezuinige producten. Maar niet iedereen kan
die betalen. Dankzij de RREW (Regeling Reductie Energiegebruik
Woningen) kan de gemeente Leeuwarden jou een kleine stap op
weg helpen met het besparen van energie in je woning. In de vorm
van een gratis Energiebox. Je kunt kiezen uit de Energiebox Electra
en de Energiebox Gas.
Kom jij in aanmerking voor een Energiebox?
De Energieboxen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente
Leeuwarden met een laag inkomen (minima en mensen met een
uitkering) die:

•
•
•
•

In een koopwoning wonen met een laag energielabel (E of
lager) of
In een koopwoning wonen met een lage WOZ-waarde tot
max. 220.000 euro of
In een of huurwoning wonen (sociale huurwoning of particuliere sector) en
Niet eerder een bespaarpakket hebben aangevraagd (vorig
jaar RRE-regeling)

Deze Energieboxen kunnen vanaf 10-02-2022 afgehaald
worden in dorpshuis De Bining.
Een registratie of persoonsgegevens zijn niet nodig. Je kunt de
energie box direct meenemen als je hiervoor in aanmerking komt.

Wat zit er in de Energiebox Electra?
•
Ledlampen

•

Multi sokkel (energiebesparende
stekkerdoos)

Wat zit er in de Energiebox Gas?
•
Ledlampen
•
Radiatorfolie
•
Waterbesparende douchekop
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Dekema State
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‘It Nut’
‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum
seizoen 2021- 2022

Sneon 5 maart 2022
Tiid
:20.00 oere
Plak
:de Bining.
Yntree
:Leden It NUT:fergees
Net-leden :€10,-

Holocaust/Hollywood
It ynkringende foarstelling giet oer it
libben fan de Dútske/Tsjechyske
Joadske skriuwster Ilse Weber en har
bern. Ilse Weber skreau harkspullen en
prachtige gedichten.
Har wurk en oangripende bylden út
konsintraasje kamp Theresienstadt
foarmje it sintrale tema fan dit meartalige stik. Yn 1944 waard de
propaganda film Theresienstadt: ‘Der Fuhrer schenkt den Juden
eine Stadt’. De nazi’s rjochten yn it kamp sabeare kafe’s en winkels
yn om it gehiel oansjen te jaan fan in normale libbensomjouwing.
De moaie bylden ferburgen de grouwélige wierhied.
It teäterstik lûkt in parallel tusken Nazi-propaganda-filmwrâld en
de ynfloed fan de sosjale media fan hjoeddedei.
Ilse Weber har wurk beskriuwt it deistige libben yn Theresienstadt
sa yntins, dat men by it hearren fan de teksten harren finzene fiele
yn in klaustrofobyske horror fan de oarloch en ferfolching.
De Dútsk-talige gedichten, dy’t se yn it geheim yn de ghetto
skreau, wie foar de gefangene in stipe om troch te setten.
Eppie Dam hat in tal gedichten op yndukwekkende wize oerset yn it
Frysk.

Holocoast/Hollywood wurdt spile troch
Inez Timmer en Tseard Nauta.
It Bestjoer
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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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De Swirrel
Op woensdag 19 januari was het dan eindelijk zo ver.
Om precies 12.00 uur werd het nieuwe speeltoestel van IKC de
Swirrel officieel geopend. Na een korte toespraak werd het lint
doorgeknipt door de enthousiaste ouder die destijds het initiatief
nam om het schoolplein te pimpen. De leerlingen van de basisschool konden niet wachten totdat ze het speeltoestel en ook de
nieuwe nestschommel op mochten.
Diezelfde kinderen hebben de afgelopen jaren enorm hun best gedaan om het geld voor deze speeltoestellen bij elkaar te sparen.
Dat deden zij samen met hulp van ouders, leerkrachten en giften
van de Rabobank, het Iepen Mienskipsfonds, Dorpsbelang Britsum,
Dorpsbelang Koarnjum-Jelsum, Gemeente Leeuwarden, Hoefsmid
Jelsum, Pietsje Terpstra Fonds, Old Burger Weeshuis en Vliegbasis
Leeuwarden. En nu lekker en veilig (dankzij Bakker Speeltoestellen) spelen en genieten van het gepimpte schoolplein.
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Van een adverteerder
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Het Generatiehuis
Gratis deelname aan muziekproject
Middelsee orkest en fotografieproject
Blauwdruk van de Middelsee
Vanaf maart starten twee gratis culturele projecten voor de inwoners van
Stiens en omgeving als onderdeel van
het project Kunst in je buurt.
De projecten duren vier maanden.
Ervaring is niet nodig.
Vanaf 1 maart start het fotografieproject Blauwdruk van de Middelsee. Onder begeleiding van kunstenares Yvonne Feiten leer je werken met verschillende oude fotografietechnieken. Samen ga je de
prachtige omgeving van Stiens vastleggen. De historie van de Middelsee, de mensen en natuur staan centraal als onderwerpen. Samen werk je toe naar een expositie voor publiek.
Vanaf 11 maart start het muziekproject Middelsee Orkest voor
mensen zonder muzikale ervaring. Heb je altijd al eens een instrument willen leren spelen, dat kan in het Middelsee orkest. Trompet, saxofoon, drums, trombone, keyboard, gitaar, het kan allemaal. Onder professionele begeleiding van Guus Pieksma en Annewiep Bloem leer je in korte tijd met elkaar muziek maken, heb je
geen instrument geen probleem, dan regelen we die voor je.
Beide projecten maken onderdeel uit van project ‘Kunst in je
buurt’, van stichting Het Generatiehuis. Het Generatiehuis heeft als
doel mensen bij elkaar te brengen door middel van kunst en cultuur. Samen met Stichting Amaryllis organiseert ze op verschillende locaties in de gemeente Leeuwarden culturele projecten.
Wil je meer weten of meedoen? Ben je tussen de 18 en 118 jaar
en woon je in de omgeving van Stiens? Geef je dan nu op via
www.generatiehuis.nl of stuur een app naar: 06 44 547 251.

Middelsee orkest
Docenten: Annewiep Bloem en Guus Pieksma
Startdatum: 11 maart
Tijdstip: vrijdagmiddag 15:30 tot 17:30
Locatie: volgt, zie website
Blauwdruk van de Middelsee
Kunstenaar: Yvonne Feiten
Startdatum: 1 maart
Tijdstip: dinsdagmiddag 15:00 tot 17:00 uur
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Geluidsmeetnet
Wat gebeurt daar in het land van Nico en Sanne?

Tekst
GV

Plaatsing van de meter door Nico Groenewegen,
Albert Sinnema en Gerard Veldman

Het lijkt wel of daar een microfoon geplaatst wordt en worden dan
de bewoners van de Skierhústerwei afgeluisterd?
Ja en nee. Het is inderdaad een microfoon maar die wordt geplaatst
om het vliegtuiglawaai te meten en niet om de geheimen van de
omwonenden te onthullen.
De auditcommissie die de resultaten van het geluidsmeetnet bijhoudt wil het vliegtuiggeluid beter in kaart brengen en dan vooral
de metingen van de contourmeters.
De contourmeter van Jelsum staat in de bocht van de Skierhústerwei tegenover de voormalige zuivelfabriek. Op deze plek is veel bijgeluid met name van (vracht)auto’s die langs rijden waardoor de
metingen “vervuild” worden.
Daarom kwam het idee om een mobiele (extra) meter te plaatsen
op dit land om meer afstand van de openbare weg te houden.
Gedurende een half jaar worden de gegevens van de beide meters
met elkaar vergeleken en vervolgens wordt bekeken of er daadwerkelijk verschillen zijn.
Vanaf maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april wordt vanaf
vliegbasis Leeuwarden de oefening Frisian Flag gehouden. Dat betekent veel vluchten van veel vliegtuigen omdat er ook buitenlandse deelnemers aan de oefening mee doen.
Voor de auditcommissie een goede gelegenheid om met twee contourmeters het geluid tijdens de oefening te monitoren.
Met dank aan Nico en Sanne wordt deze mogelijkheid geboden.

20

Uit de LC
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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
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Jelsum

Op it Jelsumer Binnenpaad
(30 januari ’11)

Dit is myn lân! De kostelikste greide spint
Om my syn reach en nimt my mei de wrâlden yn,
De ierde joech syn ealste bloed; de lette dei
Bedraacht de hjerst mei simmers jonge skyn.
It koatershûs, de blokken hea, it haiweinspul
Beneame ’t boerelibben yn syn âlde steat.
De ieuwen gean foarby, mar eat bleau oer;
Libje fan Hasker mûntsen hjir net stee en feart?
Sa fyn ik op dit paad wat fan myn âld bestean;
- O jonge tiid, o fiere dagene rom! En dan dit byld: in plant dy’t bloeie mocht
En no noch iepen docht syn lêste blom.
Mar wat der bloeide en die, ferstean it sa:
n dichtwurk fan in heger krêft bedreaun,
En steld yn ierde’ boek. Ik naam it op
En yn ús âld bargoensk haw ik ’t beskreaun.

Obe Postma
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Muzikale iterij
Beste muziekliefhebbers en culinaire fijnproevers!
Zaterdagmiddag 5 februari was er weer een succesvolle editie van
het unieke theaterprogramma "De Muzikale Iterij" in
huiskamertheater De Wier in Koarnjum.

De nieuwe data zijn nu ook al bekend:
zaterdag 19 maart en 16 april a.s.
De aanvang is 13.00 uur, entree €29,50 p.p. inclusief een bijzonder
welkomstdrankje.

Bob de Boer draait de meest uiteenlopende genres muziek met de
thema's eten en drinken.
Als muziekliefhebber en kenner vertelt hij daar uitgebreid over met
allerlei weetjes en laat één en ander ook visueel zien en horen.
Wieke de Haan serveert daar allerlei ‘tapaslike’ gerechten bij en
licht ook haar kookkunsten toe, echt bijzonder en ... zeer smakelijk.
Muziek met bijpassende gerechtjes, of is het juist andersom? Maak
het mee en proef zelf in dit intieme theater aan De Wier!
Natuurlijk houden wij ons aan de dan geldende maatregelen en
doen ons best u een genoeglijk muzikaal-culinair uitje te bezorgen.
U bent een drietal uurtjes onder de pannen: een uitgebreide lunch
dus.

Aanmelden (en meer informatie) via
bobdeboer@pinupsanddowns.com of via tel. 06-54763154

Fan herte wolkom!
Wieke en Bob
- huiskamertheater
De Wier Koarnjum
24
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Nicolaaskerk Koarnjum
PERSBERICHT
“Nacht en Dei”
Een sfeervol concert in de fraaie Nicolaaskerk met liederen, verhalen en muziek die vertellen over een nieuw begin.
Een nieuw begin, dat brengen Tetsje van der Kooi (sopraan), Frank
Belt (verteller) en Janneke van der Lugt (harp) met het programma
‘Nacht en Dei’.
Op elke nacht volgt een dag. De seizoenen rijgen zich aaneen. Een
mensenleven loopt in dit ritme van einde en nieuw begin mee. Zingend, spelend en vertellend op deze cadans nemen Tetsje, Janneke
en Frank hun publiek mee.
Aan de hand van de seizoenen volgt het programma de levensloop
van de mens, van de lente van de jeugd tot de winter van het leven. Met telkens de liefde als motor en dragende kracht, bron van
nieuw leven.
De muziek die klinkt loopt uiteen van licht en populair tot meer
klassiek, met liederen van onder andere Carole King, George
Gershwin en W.A. Mozart.
Met ‘Nacht en Dei’ willen Tetsje, Janneke en Frank hun liefde voor
muziek en verhalen met anderen delen. Na een lange winter waarin
optreden niet mogelijk was, brengen ze nu de lente, een nieuw begin: nei eltse nacht folget in nije dei.
Deze voorstelling is op 26 februari 2022 om 20.00 uur uur in de
Nicolaaskerk, Koarnjum, kerkdeur open 19.30 uur.
Kaarten à € 12,50 zijn te reserveren via huiskamertheater
De Wier (Koarnjum): bobdeboer@pinupsanddowns.com
of 06-54763154
en via www.konserten.nl
Natuurlijk houden wij ons aan
de nu geldende maatregelen
volgens het RIVM.
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De Flapútloper
Wat is jullie naam,
leeftijd en leefsituatie
Onze namen zijn
Piet en Froukje van Doorn, getrouwd en woonachtig aan de
Boarnsylsterwei in Jelsum.
Piet is 74 jaar en
Froukje 73 jaar.
We hebben
1 zoon en 2 dochters,
4 kleinkinderen en
2 achterkleinkinderen.

Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum
Froukje als meisje van 5 jaar vanaf 1954 op verschillende adressen
in Jelsum.
Piet als 11 jarige jongen vanaf 1959. Beide komen van oorsprong
uit Leeuwarden.
Wat doe je in je dagelijkse leven
Wij zijn beide gepensioneerd en genieten volop, bv hier in de dorpen van het ouderenproject.
Van welke muziek houd je
Froukje van de Friese popzangers: Gurbe, Rommy, Jannes en nog
veel meer.
Piet van Elvis Presley, Willie Nelson en country muziek.
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet
We houden beide van wandelen als het kan (nu even niet)

Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen
Piet houdt niet van tuinwerk!! Froukje zou het niet weten.
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit
We hebben beide geen favorieten.
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Wij zijn blij
met onze
adverteerders
Kunnen zij ook blij
zijn met ons?
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De Flapútloper

vervolg

Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar
Wij vinden het alle dagen mooi zo als het nu gaat.
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen
Bij een groot bedrag delen de kinderen en klein-en achter kleinkinderen mee en een eventuele rest is voor de tuin.
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan
Voor beide geldt dat het niet iets speciaals hoeft te zijn.

Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd
te hebben, welke zou dat dan zijn
Piet heeft geen voorkeur en Froukje geniet van alle leeftijden.
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, wie
zou je dan kiezen
Froukje heeft geen voorkeur en Piet wil wel Willie Nelson zijn.
Wat is je favoriete gerecht
Froukje haar favoriet is macaroni en Piet lust graag stamppot boerenkool.
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan
Froukje leest dan graag de krant en Piet maakt graag een woordpuzzel.
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je
moest huilen
Froukje en Piet beide soms bij de tv serie;
Little house on the prairie.
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt
Froukje: Afscheid van ouders, zusje en honden.
Piet: Afscheid ouders en honden
Wat zou je graag nog weleens over willen doen
Froukje: tijd van opgroeiende kinderen
Piet: Wielrenjaren (serieuser).
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Ouderen Project
We zijn sinds 25 januari weer begonnen met onze gezellige middagen. De eerste 2 keer hebben we dat gedaan zonder als afsluiting
met elkaar te eten. Mede door de lockdown. Nu alles weer versoepeld gaat worden, hebben we besloten om 22 februari, ons eerst
volgende keer weer te starten met gezamenlijk eten.
Programma Ouderen Project Februari t/m Mei 2022
Data:
22 februari:

activiteit

8 maart:

spelletjes

22 maart:

activiteit

5 april:
19 april:

spelletjes
activiteit

3 mei:
17 mei:

spelletjes (mei vakantie)
afsluiting

(v.a. nu weer eten na afloop!)

* Om 14.00 uur zijn de dames van het handwerken welkom!
We beginnen als vanouds om 15.00 uur met koffie/thee.
Vanaf 22 februari gaan we weer gezellig met elkaar eten, rond
17.00 uur.
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Stichting Martenastate
NTs: Martenastate “tuin van de maand februari 2022”
De Nederlandse Tuinenstichting zet elke maand voor haar donateurs en andere belangstellenden een park of tuin extra in het zonnetje. Zo heeft Martenastate in de maand februari 2022 deze nominatie verkregen. Niet verwonderlijk en al helemaal niet in deze tijd
van het jaar. In het voorjaar verandert het park immers in een
kleurrijk levend schilderij. Volgens FLORON, de toonaangevende
organisatie voor de Nederlandse wilde flora, is Martenastate een
van de belangrijkste vindplaatsen van stinzenflora in Nederland.
Deze specifieke voorjaarsbloeiers blijven een grote bezienswaardigheid. Maar liefst twaalf verschillende soorten tonen zich in de eerste
maanden van elk jaar. Bij meerdere stinzenplanten maakt de massaliteit een overweldigende indruk.
De Nederlandse Tuinenstichting organiseert op 16 april a.s. een
excursie voor haar donateurs met de titel: “Op zoek naar de
Bostulp, De Keningin fan de Stinzenblomkes”. Tijdens deze dag
worden drie locaties bezocht, achtereenvolgens Stinze-Stiens in
Stiens, Martenastate in Koarnjum en Dekemastate in Jelsum. Op
elke locatie is een interessant onderdeel gepland die in samenhang
tot een onvergetelijke dag zullen leiden. Excursieleider Aad van der
Burg zal op Martenastate de rondleiding verzorgen. Dat de lunch in
de Túnmanswente op Martenastate gebruikt wordt, zal geen verbazing wekken. Aanmelding voor deelname aan de excursie kan
plaatsvinden via de website van de Tuinenstichting.
Van harte aanbevolen.
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Excursies Martenastate 2022
De data voor stinzenflora-excursies op Martenastate zijn inmiddels
ook vastgesteld. Het overzicht ziet er als volgt uit:

•

Stinzenflora-wandelexcursie: op 5 februari, 5 maart,
12 maart, 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april, 18 april en 23 april
van 10.00 uur tot 11.30 uur.
 Stinzenflora-fotografie-excursie: 5 februari, 19 maart,
2 april en 18 april van 13.30 uur tot 15.30 uur. Een van onze professionele en bevlogen excursieleiders heten u op voornoemde dagen graag van harte welkom. Start bij de ingang onder de Barokke
poort aan de Martenawei.
Belangstellenden worden gevraagd zich vroegtijdig aan te melden
via de website van It Fryske Gea, www.itfryskegea.nl/activiteiten.
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Martena Zathe
Start werkzaamheden Martena Zathe
Het is bijzonder verheugend dat melding gemaakt kan worden van
de start per 1 maart a.s. van de werkzaamheden op het naastliggende perceel aan de Martenawei: de renovatie en herbestemming
van de boerderij en het koetshuis en de groene inrichting van het
perceel.
Na ruim een jaar van voorbereiding zal dit bijzonder ambitieuze
project van start gaan, op zich een prestatie van formaat van alle
deelnemende partijen. In alle komende nieuwsbrieven dit jaar zullen wij u uitvoerig informeren. Voor de talloze bezoekers van Landgoed Martenastate zal bij de ingang het te plaatsen “bouwbord”
telkens weer de voorbode zijn van deze omvangrijke en indrukwekkende uitbreiding van Martenastate.
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Stinze-Stiens
De 16de-eeuwse reis van de bostulp:
van het Middellandse zeegebied naar de kasteeltuinen van
Noord Europa. spreker: dr. Anastasia Stefanaki
19 februari: 11.00 uur - 11.45 uur en 14.00 uur - 14.45 uur
Locatie
: Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9, 9051BH Stiens
Aan het begin van het stinzenplanten seizoen organiseert Stichting
Stinze-Stiens een lezing over stinzenplanten. Anastasia Stefanaki
vertelt het spannende verhaal van de Bostulp ‘going wild’. Ze is
post-doc en heeft haar onderzoek naar de ‘Keningin fan de Stinzeblomkes’, de Bostulp, gedaan aan de Wageningen Universiteit. Het
onderzoek is geïnitieerd en gefinancierd door Stinze-Stiens. Het
onderzoek naar de geschiedenis van de introductie van de Bostulp
in Noord-West Europa is inmiddels vrijwel afgerond.
Voor het behoud van historisch waardevolle stinzenplanten vegetaties is historisch onderzoek van belang. De combinatie van historisch onderzoek met onderzoek naar oude populaties in tuinen en
parkbossen en in het wild voorkomende planten met onderzoeksmethoden die kijken naar de genetica van een plant is een opkomend vakgebied. Plantmateriaal uit prachtige Herbaria uit de 16e
eeuw zijn daarbij onmisbaar. Het kan inzicht geven in de genetische variatie van planten die op diverse plaatsen groeien en in hoeverre de planten, die nu als stinzenplant zijn verwilderd, overeenkomen met planten die in het wild groeien rond de Middellandse
zee.
Veel historische terreinen bij states en voorname notabelenwoningen kleuren in april prachtig geel door de bloei van de Bostulp. Deze elegante bloem werd enkele jaren geleden tot ‘Keningin fan de
Stinzenblomkes’ gedoopt door Stinze-Stiens. Stinze-Stiens is bekend door de mooie stinzenfloratuin achter het Doktershûs in
Stiens. De eigenaren, Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk
-Zandee namen in 2015 het initiatief tot de Stinzenflora-monitor.
Deze heeft sinds vorig jaar een nieuwe redactie. Zelf zetten ze hun
activiteiten voort in het Stinzenflorajournaal dat met enige regelmaat verschijnt. Vorig jaar is de Stichting Stinze-Stiens opgericht.
Een van de doelstellingen is: het ondersteunen van behoud en ontwikkeling van historisch belangrijke landgoederen, parken en tuinen in Friesland bij voorkeur wanneer er sprake is van historisch
belangrijke stinzenflora.
Informatie: www.stinzenflorajournaal.nl
Reserveren verplicht: stinze.stiens@icloud.com
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Anastasia Stefanaki
doet veldonderzoek
naar de Bostulp op
Martenastate
(Koarnjum),
13 april 2021

Bostulp in bloei bij
Stinze-Stiens
Beide foto’s zijn
gemaakt door
Stinze-Stiens.
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Dekema State
De donkerste maanden zijn weer voorbij, en dan duiden we niet
alleen op het weer(..). De winterrust voor State, tuin en beheerdersechtpaar is achter de rug.

We hebben een beetje winter gehad, maar nu wordt het weer langer licht en door de relatief hoge temperaturen zijn er zowaar al
voorjaarsvoorbodes te zien.

Achter de schermen gaan diverse werkzaamheden gewoon door,
zoals de voorbereiding van maar liefst twee exposities. Eentje betreft een kleine kinderquiz-expositie voor de voorjaarsvakantie. De
andere is een prachtige expositie die door Tom Sandijck wordt
voorbereid over Occa Ripperda haar tijd op Dekema, in opdracht
van de Vriendenclub van Dekema State. Kortom het vroege voorjaar prikkelt en de musea mogen weer open, dus de luiken gaan bij
Dekema State letterlijk en figuurlijk weer open!

Tuinflits

Voor de oplettende wandelaar valt er ook in het hele vroege voorjaar al veel te ontdekken in onze tuin. Overal poppen scheuten op
en bloeien fraaie (soms dubbele) sneeuwklokjes. Ook de eerste
krokusjes vouwen hun kelkjes open als het zonnetje schijnt.
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De schapen zijn getest op een erfelijke nierziekte. Op de foto het
afnemen van de monsters.
Gelukkig is geen van hen lijder aan de ziekte, maar enkele schapen zijn wel drager. Dit betekent dat we er rekening mee moeten
houden als we lammetjes willen. Omdat we nog kersverse
schapenboeren zijn hebben we besloten dit jaar niet te laten dekken.

Spotlight op
In de nalatenschap van de heer Tjeerd Albert Nielsen bevond zich
een Wedgwood rouw servies van rond 1900. Het is onlangs geschonken aan Dekema State door de heer Gerard Nielsen. Een fijne schenking en tijd dus om iets meer in het algemeen te vertellen
over dit onderwerp.
In de negentiende eeuw werd het mode om tijdens de rouw speciale serviezen te gebruiken. In eerste instantie koos men voor het
‘black basalt ware’ van Wedgwood. Al snel gingen zij, gevolgd
door andere fabrikanten, speciale rouwserviezen fabriceren met
bijpassende ornamenten. Men gebruikte niet alleen zwart aardewerk, maar ook geperst glas, wat goedkoper was. Een bekende
Nederlandse producent was Regout.
De serviezen waren een kostbaar familiebezit. Zodoende maakten
meerdere familieleden gebruik van het servies tijdens de rouwperiode, die wel een jaar kon duren. Rouwserviezen zijn een typische
uitdrukking van de 19e eeuwse burgerlijke rouwcultuur.
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Avondvliegen voorjaar 2022
De gevechtsvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden vliegen
nog een aantal weken in de avonduren. In de weken 6, 7 en
8 wordt er van maandag tot en met donderdag gevlogen tot
uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen
overdag plaats.
Het avondvliegen is voor de F-35 net zo noodzakelijk als voor de F16 én ook vergelijkbaar. In de avond werken en vliegen is
voor al het personeel fysiek, lichamelijk en geestelijk een andere
ervaring en belasting dan wanneer er tijdens kantooruren overdag
geoefend wordt. Bovendien hebben we ervaren dat inzet tijdens
missies veelal in de avond en nacht uitgevoerd worden. Om goed
voorbereid te zijn op deze taak moet thuis dan ook met duisternis
geoefend worden.
Nachtzichtapparatuur Speciaal voor het vliegen bij duisternis
heeft de vlieger de beschikking over sensoren en geavanceerde
nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG).
Daar waar de NVG voor de F-16 nog apart op de helm gemonteerd
moet worden is deze nu volledig geïntegreerd in de F-35 helm. De
beelden worden in dit geval geprojecteerd op de visor in de helm.
De vlieger kan met de NVG alles rondom het vliegtuig zien, zowel
op de grond als in de lucht.
Oefengebied Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het
is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.

Informatie Wilt u meer weten over vliegbewegingen? Kijk dan
op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft u een vraag of ervaart u
hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken
via luchtmacht.nl/geluidshinder.
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Pakhûs SOLO
Van Amsterdam Duo zoekt de grenzen op
van viool en accordeon
Locatie: Sint-Vituskerk Feinsum, Holdingawei 51
Zondagmiddag 6 maart 2022
Zaal open: 14.45 uur | Aanvang: 15.00 uur
| Normaal: €17,50 | Jongeren tot 20 jaar: €9,00
De meteorologische lente begint!
Dat viert Podium Pakhûs SOLO met een concert. Op zondagmiddag 6 maart luidt het Van Amsterdam Duo het voorjaar
in en wekt alles en iedereen met een fris programma waarin
de grenzen van de viool en accordeon worden opgezocht.
Expressieve muziek met veel ritmische elementen en nietWesterse invloeden; gewoon in de Vituskerk van Feinsum.
Het Van Amsterdam Duo is al ruim tien jaar een begrip. Broer en
zus Vincent en Jeanine van Amsterdam zijn perfect op elkaar ingespeeld. De een op accordeon, de ander op viool. Het grenzeloze
programma van dit ervaren duo bestaat grotendeels uit werken die
speciaal voor deze bijzondere instrumentale combinatie zijn geschreven. De première van het gloednieuwe werk Entrust & Inspire
van de Nederlandse componist Jesse Passenier (*1985) werd geïnspireerd op grootheden als Nadia Boulanger en Astor Piazzolla en
zoekt het snijvlak tussen impressionisme, tango, jazz en onalledaagse speeltechnieken.
Kijk voor het volledige programma
en kaarten op: www.pakhussolo.nl.

Van Amsterdam DUO,
Jeanine van Amsterdam viool en
Vincent van Amsterdam accordeon
Fotograaf: Merlijn Doomernik
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Joachim Eijlander ‘celleert’ in Dark Fire
Locatie: Sint-Vituskerk Feinsum, Holdingawei 51
Vrijdagavond 18 maart 2022
Zaal open: 20.00 uur | Aanvang: 20.15 uur
| Normaal: €17,50 | Jongeren tot 20 jaar: €9,00
Hoe noem je het als iemand een waanzinnig soloconcert
speelt op een cello? Juist: celleren. En dat kan Joachim Eijlander als geen ander. Met het voorjaar in aantocht komt
Eijlander naar Feinsum om bij Podium Pakhûs SOLO niet alleen zijn instrument de cello, maar ook het publiek in het
zonnetje te zetten.
Eijlander is een cellist met een grote staat van dienst. Hij treedt op
als solist en kamermusicus in Europa, Azië en de Verenigde Staten,
is hoofdvakdocent aan Codarts Rotterdam en het Conservatoire
royal national supérieur de musique et de pédagogie in het Belgische Namen, is een terugkerende gast op internationale festivals
zoals dat van Schleswig-Holstein en was oprichter van het Rubens
Kwartet waarmee hij in alle grote Europese zalen speelde en gerenommeerde prijzen won.
Dark Fire gaat over twee werelden die elkaar aanraken. Het Westen
met zijn filosofische inslag en het meer op mystiek gerichte Oosten.
Eijlander realiseert een ontmoeting van hedendaags, niet alledaags
repertoire met traditionals. De cd-opname van Dark Fire met gastmusici werd door recensent Rudolf Nammensma beschreven als
“Intrigerend repertoire in sublieme vertolking, om echt voor te
gaan zitten”.

Joachim Eijlander
Fotograaf: Jasper Juinen
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Kalinder
Dinsdag 22 febr.

Ouderen Project / activiteit

(pag. 27)

Dinsdag 1 mrt.

Blaudruk van de Middelsee

(pag. 17)

Zondag 6 mrt.

Pakhûs SOLO, Van Amstel Duo (pag.38)

Dinsdag 8 mrt.

Ouderen Project / spelletjes

Vrijdag 11 mrt.

Middelsee orkest

Vrijdag 18 mrt.

Pakhûs SOLO, Joachim Eijlander

Dinsdag 22 mrt.

Ouderen Project / activiteit

(pag. 27)

(pag. 17)
(pag. 39)

(pag. 27)

HKT De Wier
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Zondagmiddag 20 februari 2022: Esther de Jong & special
guest dichteres Marrit Jellema. Esther de Jong met een bijzonder huiskamer(theater)programma aanvang 14.30 uur
(einde 16.00 uur) – “de hoge hoed entree”
Zaterdagavond 26 februari 2022: “Nacht & Dei”, een bijzondere avond met mooie liedjes en verhalen @ Nicolaaskerk
Koarnjum. Aanvang 20.00 uur, entree €12,50 p.p. aanmelden via www.konserten.nl
Zaterdagavond 5 maart 2022 i.s.m. NUT Koarnjum: Holocaust Hollywood, met Inez Timmer & Tseard Nauta @ dorpshuis De Bining
Zaterdagavond 12 maart 2022: Peter Pot and Friends @ De
Wier @ Nicolaaskerk – wereldmuziek – entree €17,50 p.p.
Zaterdagmiddag 19 maart 2022: Muzikale ietrij @ De Wier
(4) – entree €29,50
Zaterdagavond 26 maart 2022: ”Outlaw & Beat Poëzij” met
Lubbert Jan de Vries & special guests @ huiskamertheater De
Wier - entree €10,- p.p.
Donderdagavond 31 maart 2022: i.s.m. huiskamertheater De
Wier – VINYL-avond @ Tresoar, aanvang 20.00 uur, vrij entree - opgave via www.tresoar.nl
Zaterdagavond 9 april 2022 – Eddie Mulder & Rosita da Lima
– “Smoothy Guitar and Beautiful Pictures” aanvang 20.00 uur,
entree €15,Zaterdagmiddag 16 april 2022: Muzikale Iterij @ De Wier (4)
– aanvang 13.00 uur - entree €29,50 ~ de laatste (paas)
editie van dit seizoen ~
Zaterdag 23 april 2022: KLATWERK3 – “cd-presentatie” @ De
Wier – entree €17,50

Dekema State
In het kader van 'Help pake en beppe
de vakantie door ' organiseert Dekema State
in Jelsum een kinderexpositie van dindag t/m
zondag 22-27 februari van 13-17 uur.
Het thema is dit jaar ' wat een tijd' en
Dekema State zoomt daarbij in op
de Gouden Eeuw.
Later dit jaar komt er een expositie over Occa Ripperda. Zij was
het nichtje dat van 7 tot 14 jaar verbleef bij haar oom en tante om
een goede opvoeding te ontvangen. Daarna klom ze op tot hofmeesteres aan het Zweedse Hof.
Hoe groeide je als kind op in de 17de eeuw? En hoe was dat als je
ouders weinig of juist veel geld hadden? Ging je naar school of…..?
Kijk mee hoe schilders uit deze tijd dit laten zien, en kan jij antwoord geven op de vragen?
De expositie ‘Wat een gouden tijd? De kindertijd in de 17de
eeuw’ toont verschillende facetten uit de kinderwereld van de
Gouden Eeuw met een korte toelichting. De kinderen zullen bij de
expo-quiz vooral op de details in schilderijen worden gewezen. Uiteraard is er na afloop een beloning!
Kinderen gratis toegang met medeneming van een volwassene.
www.dekemastate.nl
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Wichtige tillefoannûmers
Alarmnummer hulpdiensten: 112
Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane Stiens
Huisartsen
Dhr. Iemhoff / mw. Landmeter /
mw. Oosterbaan / mw. Meekes /
dhr. Heuberger / mw. Braam:
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon /
Me. Folkeringa / dhr. Braber:
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:
Apotheek Stiens:

058-257 1969
058-257 1254
058-257 3572
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

Met ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Dorpenteam Noord,
Pyter Jurjenstrjitte 17 in Stiens, direct naast de hoofdingang van
de Skalm.
Dorpenteam Noord van Amaryllis is bereikbaar via 058 303 0401 of
info@dorpenteamnoord.nl. Voor meer informatie over wat ze voor
u kunnen betekenen kunt u kijken op
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/.

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net):
06-5177
St. Palet (www.paletgroep.nl):
088-512
Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of
058-257
Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518

Begraffenisferiening Eare en Plicht
Jelsum-Koarnjum
Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of
Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

9732
7000
6306
0200

058-257 4388
058-266 7722

Kerkelijke gemeente

Www.britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl
Jaap Osinga, voorzitter kerkenraad
058-257 3416
Rina Sijtsma, scriba.bkj@hotmail.com
06-549 227 01

Wijkagent

Cees Hoekstra, cees.hoekstra@politie.nl
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0900-8844

Ynformaasje foar ús ynwenners
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
Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op
25 februari, 11 en 25 maart
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op
18 februari, 4 en 18 maart

Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 15 maart
Textiel: in zakken voor 8.00 uur op 14 maart
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Ferskiningsdata 2021
`

Nû.
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

Moanne
Febrewaris
Maart
April
Maaie
Juny
July/Aug.
Septimber
Oktober
Novimber
Desimber
Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

10-01-22
07-02-22
14-03-22
11-04-22
16-05-22
13-06-22
15-08-22
12-09-22
10-10-22
07-11-22
05-12-22

21-01-22
18-02-22
25-03-22
22-04-22
27-05-22
24-06-22
26-08-22
23-09-22
21-10-22
18-11-22
16-12-22

Sellemoanne
Foarjiersmoanne
Gersmoanne
Blommemoanne
Simmermoanne
Hea/Rispmoanne
Hjerstmoanne
Wynmoanne
Slachtmoanne
Wintermoanne
Foarmoanne

Ingezonden

Welke onverlaat dacht
hier een kerstboom te
moeten dumpen!!!???
JK
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Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente
te Britsum-Koarnjum-Jelsum
Hieronder de kerkdiensten voor de maand Maart
(De meest recente informatie is te vinden op de website)
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.
Website:https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/

Dei/Tiid

Foargonger

Doarp/Bysûnderheden

20 febr.
09.30u

Ds. A. Bouman

De Hoekstien Britsum

27 febr.
09.30u

Ds. D. Schreurs

De Hoekstien Britsum

2 mrt.
19.30u

Liturgiegroep

De Hoekstien Britsum
Aswoensdag

6 mrt.
9.30u

Ds. M. Mazereeuw

De Hoekstien Britsum
1e zondag 40-dagentijd
Koffiedrinken o.v.b.

9 mrt.
9.30u

Ds. J.G. v.d. Boogaard

Genovevatsjerke Jelsum
Biddag voor gewas

13

mrt.
9.30u

Ds. J.W. van Dijken

De Hoekstien Britsum
2e zondag 40-dagentijd

mrt.
9.30u

Ds. Joh. Bakker

Genovevatsjerke Jelsum
3e zondag 40-dagentijd

20
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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 djoere 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 ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen.
Anonieme bijdragen zullen niet worden geplaatst.
—————//—————
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 25-03-2022
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 14-03-2022
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com
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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

______________________________________________

Dorpshuis De Bining kan niet zonder vrijwilligers!
Heeft u interesse, schroom niet en kom onze
vrijwilligerspoule versterken.

Neem contact met ons op
dorpshuisdebining@gmail.com
www.debining.nl
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