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De corona maatregelingen liggen achter ons!! We kunnen nu weer 
gewoon griep krijgen. De nieuwsberichten zijn daardoor ook veran-
derd!! Geen corona maar Oekraïne wat de klok slaat!! Vreselijk wat 
daar allemaal gebeurt. Er wordt gelukkig van veel kanten hulp aan-
geboden.  Ook een aantal dorpsgenoten zijn bezig met verzamelen 
van hulpmateriaal.  
 
In De Flapútloper kun je lezen wat Nikki ervoor doet!!  
 
• de verenigingen kunnen hun ledenvergaderingen weer hou-

den,  
• de feestcommissie heeft een leuke middag voor de jeugd be-

dacht,  
• de ouderen zijn druk bezig,  
• Europa kinderhulp vraagt vakantiegezinnen, 
• Huiskamertheater De Wier kan weer in eigen locatie. 
 
En zo zijn er uiteraard nog veel meer gebeurtenissen!! 
Dus….. veel leesplezier weer allemaal!! 
 

 

Fan de Redaksje 

 

Wylst Jelsum bûgde foar de 
stoarm, hie Koarnjum him der 
al by dellein. JK 
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Tank foar alle leave reaksjes, waarme wurden en  

grutte belangstelling nei it ferstjerren fan  

myn man, ús heit, pake en oerpake 

 

Bart Robert Gietema 
 

It hat ús tige goed dien. 

 
       Baukje Gietema-Zaturdag 

   bern, pake- en oerpakesizzers 

 

Koarnjum, maart 2022 

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 

Tankbetsjûging 
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Wel en Wee 

 

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee 
 

Heeft u een Wel en Wee weetje? Geef ze aan ons door! Hieronder 
ziet u een overzicht van de straten, namen en telefoonnummers 
aan wie u ze kunt doorgeven. Wij zorgen voor een mooie kaart of 
een bloemetje bij bijvoorbeeld: 
 
25/50 jarig huwelijk, geboortes,  
nieuwe bewoners,  
langdurig zieken,  overlijden 
 
Alvast onze dank hiervoor!    
Sandra van der Meer 
 
 
Jelsum 
 
Titus Sinnema: 058- 2574388: Skierhústerwei tot 8 (Groenteboer)/
Boarnsylsterwei/Brédyk te Jelsum/Piter Rindertsreedsje, It Paradys 
 

Sandra van der Meer: 06-52125444: Aldlânsdyk t/m 12/
Skierhústerwei t/m groentehal/Op 'e Terp/Dekemawei 1 t/m 7/
Hoatse de Jongstrjitte 
 

Jaap Keizer 058-2571319: Aldlânsdyk vanaf nr 7 (Heslinga) t/m 
Dokkumer Trekwei 
 

Marten Reen: 058-2574580 Finsterbuorren/Langhústerdyk/
Haskedyk/Dekemawei 2 t/m Teun Kuipers 
 

Anneke Kuipers-Brouwer 058-2661399 Tsjessingawei (nr 6) 
 
Koarnjum 
 
Auke Rijpstra 06-83795568: Martenawei/Bokkesteeg/Tsjerkepaed 
 

Baukje van den Burg 058-2574282: de Wier/Swarte Singel 
(Martenastate)/Aldlânsdyk 
 

Germ de Jong: 058 2572968: David van Goirlestrjitte(16)/
Helmblomstrjitte/Wylde Tulpstrjitte 
 

Geert Beeksma (12) 058- 2574668: Holwortelstrjitte 
 

Grieteloek Kingma 058-2574330: Longkrûdstrjitte(6)/ 
Giele Anemoanstrjitte 
 

Wietske Ketellapper 058-2571278: Skeltedyk/Nijlânsdyk/Bredyk 
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen 
Ook luxe vleespakketten 

 
Aldlânsdyk 20, Jelsum 

06-44852207 
 

Webshop: www.biomelktap.nl 
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Huiskamertheater De Wier 

 

Voorstelling “FÛGELFAAI” 
zaterdag 26 maart 2022: poëzie-voorstelling door het B.O.D.-
gezelschap (Beat. Outlaw. Dada.)  
 
Het B.O.D. gezelschap draagt in een multimediale voorstelling 
‘fûgelfaaie’ (vogelvrije) nederlandse en friestalige poëzie voor.  
 
Alwin van der Toorn, Erik de Boer en Lubbert Jan de Vries zijn deze 
avond in Koarnjum de ‘Robin Hoods’ van de ‘fûgelfaaie’ poëzie. De 
dichters laten vorm en inhoud van hun gedichten alle kanten uit 
vliegen. En het gemoed in het gedicht behoorlijk scherp schomme-
len. Van teer naar robuust. Van ruig naar wreed en barbaars. Dan 
klinkt het mystiek en sierlijk, dan weer gruwelijk en fantastisch. 
Maar de dichters laten ook ruimte aan bedachtzaamheid en bespie-
geling. Soms lijkt de taal die de dichters gebruiken gemakzuchtig. 
Maar de ruwheid heeft een krachtig en verbazingwekkend effect.  
 
‘Fûgelfaaie’ poëzie (‘Outlaw Poetry’) is een stroming in de moderne 
poëzie met de wortels diep en sterk in het Amerika van de 19e 
eeuw. In de 21e eeuw heeft ‘fûgelfaaie’ poëzie noch steeds het ka-
rakter van toen en de stijl van poëzie die naakt, koortsig, berucht 
en onbuigzaam is. Over het lawaai van schoppen, de opstand in 
jezelf en buiten jezelf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lubbert Jan de Vries – Fûgelfaai dichter  
         Alwin van der Toorn – Beat dichter  
         Erik de Boer – Dada dichter  + accordeon 
         Speciale gast: DJ Willem Wâldpyk 
Locatie : Huiskamertheater ‘De Wier’ - De Wier 5 - Koarnjum  
Aanvang: 20.00 uur(deuren open 19.30 uur) 
Ticket : €10.00 p.p. 
Alleen toegang na reserveren via (Bob de Boer) tel. 06-54763154 
of via bobdeboer@pinupsanddowns.com 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen! 
 
Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen 
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.  
Europa Kinderhulp organiseert reizen voor kwetsbare kinderen uit 
verschillende landen in Europa, zodat zij de kans krijgen om op  
vakantie te gaan bij een gezin in Nederland.  
Een reis duurt 10 tot 20 dagen. Dit verschilt per reis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe werkt het?  
Door de zorg- en welzijnsorganisaties van de uitzendende landen 
worden kinderen geselecteerd die het nodig hebben om even uit de 
lastige omstandigheden van hun dagelijkse leven gehaald te  
worden.  
60 Jaar Europa Kinderhulp heeft laten zien dat kinderen opleven 
tijdens het verblijf bij de vakantiegezinnen en weer onbezorgd kind 
kunnen zijn. 
 
Kies zelf een reis! 
We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aanko-
mende zomer, zodat veel kinderen een plekje hebben om hier  
vakantie te vieren. Voor Duitse kinderen zoeken we ongeveer 15 
vakantiegezinnen maar ook voor de kinderen uit regio Antwerpen 
en uit Nederland zijn wij nog op zoek naar een vakantieplekje.  
Ben je alleenstaand of een koppel, heb je wel of geen kinderen,  
alles is goed. Het belangrijkste is, dat je een kwetsbaar kind een 
fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden. 
Er zijn allerlei maatregelen genomen en protocollen opgesteld 
rondom COVID-19 om de reizen op een verantwoorde manier te 
kunnen organiseren.  
Meer informatie vind je op de website www.europakinderhulp.nl , 
hier kun je je ook aanmelden of een informatiebrochure opvragen. 

Gezocht 

http://www.europakinderhulp.nl
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Reizen provincie Friesland 2022 Aankomst   Vertrek 
Duitsland Oldenburg   15 juli  29 juli 
Duitsland Schneeberg Delitzsch 16 juli  29 juli 
Duitsland Hannover   20 juli  5 augustus 
Nederland     25 juli  3 augustus 
België Vlaanderen   25 juli  8 augustus 
Frankrijk Secours Populaire  26 juli  9 augustus 
 
 
 

 
 
 

Jan Arendz (akteur, regisseur, teatermakker)) is ambassadeur fan 
Stichting Europa Kinderhulp yn Fryslân: 
“Yn Fryslân ha wy in fantastysk team frijwilligers, dy’t der foar 
soarget dat bern mei minder kânsen út ferskate lannen in net te 
ferjitten fakânsje ha yn ús prachtige Fryslân!!! 
Dus bêste minsken jou jim op as fakânsjegesin en genietsje fan dy 
tankbere bliere gesichten. 
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Beste mensen, 
 

Als dorpsgemeenschappen willen wij ook dit jaar graag een  
vakantie-extraatje (zie verder in dit blad) voor onze dorpsgenoten 
in Britsum, Koarnjum en Jelsum met een minimuminkomen, zodat 
ook zij iets extra’s krijgen voor de vakantie.  
 

Wilt u hieraan een bijdrage doen?  
U kunt uw gift doneren op IBAN-nummer NL61 ABNA 0450 2235 07 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-
Jelsum. De diaconie zal zorgen dat het bedrag ad € 100,00 bij de 
mensen met een minimuminkomen terecht komt. 
 

Alvast heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 
 

Hartelijke groeten, 
Diaconie Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum 
 

 

Het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden start een zoektocht naar 
Friese bevrijdingsrokken. In aanloop naar Bevrijdingsdag reizen 
journalist Lieke van den Krommenacker en fotograaf Marleen Anne-
ma door Friesland om de oorspronkelijke draagsters of hun (klein)
kinderen met rok te fotograferen en de bevrijdingsverhalen op te 
tekenen. Het eindresultaat is vanaf mei te zien in de hal van het 
Fries Museum, maar ook online via de website en social media. 
Heeft u een bevrijdingsrok bewaard, of kent u iemand met een be-
vrijdingsrok? Stuur dan een mail met naam, adres, foto en – indien 
bekend – het verhaal achter de rok naar communica-
tie@friesverzetsmuseum.nl. Of gebruik het formulier op friesver-
zetsmuseum.nl/bevrijdingsrok. 
 

Veel vrouwen vierden de bevrijding met een zelfgemaakte 
‘bevrijdingsrok’, gemaakt van in de oorlog bewaarde lapjes stof en 
versierd met geborduurde herinneringen. Deze ‘Nationale Feestrok’, 
een uitvinding van de Amsterdamse verzetsvrouw Mies Boissevain-
Van Lennep, werd een symbool voor de naoorlogse eenheidsge-
dachte, collectieve (rouw)verwerking en vrouwenemancipatie. In 
het kader van Bevrijdingsdag 2022 gaat het Fries Verzetsmuseum 
op zoek naar de nog overgebleven bevrijdingsrokken in Friesland. 
Van de rokken en de verhalen achter de rokken wordt een presen-
tatie gemaakt in de hal van het Fries Museum. Deze is vanaf mei 
gratis toegankelijk voor publiek.  

Zoektocht Friese bevrijdingsrokken 

Meiactie  

mailto:communicatie@friesverzetsmuseum.nl
mailto:communicatie@friesverzetsmuseum.nl
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Meiactie voor de minima in Britsum, Koarnjum en Jelsum 
 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum 
gaat dit jaar weer het vakantie-extraatje van € 100,00  voor de minima in 
Britsum, Koarnjum en Jelsum uitreiken. 
Bestemd voor personen die vallen onder de richtlijnen van de participatie-
wet. 
Degenen die tot de categorie van potentiële ontvangers behoren, moeten 
voldoen aan de volgende criteria: 
a. zelfstandig wonend in Britsum, Koarnjum of Jelsum; 
b. voldoen aan een netto inkomen, excl. vakantietoeslag, van: 
    1.      Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde  
                       leeftijd  – maximaal € 1.092,00; 

2. Gehuwden of samenwonenden vanaf 21 jaar tot de pen-
sioengerechtigde leeftijd – maximaal € 1.560,00; 

3. Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd – 
maximaal € 1.213,00 (zonder extra pensioen); 

4. Gehuwden of samenwonenden beide personen ouder dan 
de pensioengerechtigde leeftijd – maximaal € 1.643,00 
(zonder extra pensioen). 

 
Voor ons als diaconie is het moeilijk zicht te krijgen op alleenstaanden en 
gezinnen in onze drie dorpen die met deze heftige problematiek te maken 
hebben. Toch willen we u vragen om u op te geven voor het vakantie-
extraatje die we in mei willen uitdelen aan u.  
De diaconie heeft een zwijgplicht en u mag er van uitgaan dat we zeer ver-
trouwelijk met uw/de gegevens omgaan.  
 

Het bedrag ad € 100,00 wordt per bank aan u overgemaakt. 
 
Voldoet u aan de bovenstaande criteria, dan kunt u onderstaande ant-
woordstrook invullen en uiterlijk op 8 mei 2022 inleveren bij: 
R. Kuiphof-Smees, De Greiden 8, 9055 LR Britsum  
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
ANTWOORDSTROOK 

Ja, ik meld mij aan voor een vakantie-extraatje van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum. 
Tot welke categorie behoort u? 
1 2 3 4  (graag omcirkelen) 
Naam:
 _______________________________________________________ 
Adres:
 _______________________________________________________ 
 
Graag ook invullen (i.v.m. thuiswonende kinderen): 
Ik ben een: 
alleenstaande met _________ kinderen, in de leeftijd van ____________ 
 
gezin met _________ kinderen, in de leeftijd van___________________  
 
IBAN-nummer _____________________________________ 
 
 t.n.v. ____________________________ 
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5 maart: na bijna twee jaar weer een excursie van It Fryske Gea 
in en rond park Martenastate. Foto boven bij de grafheuvel van de 
Burmania’s omringd door statige bomen. Foto onder: dorpsgenoot 
Pieter van der Werff vertelt het verhaal van de Nicolaaskerk. 

Foto’s Bob de Boer 
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Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
Mijn naam is Nikki, ik ben 31 jaar. Ik deel mijn huis en mijn leven 
met mijn vriend, William en 3 vierpotige vriendjes; Bob, Balans en 
Cashew. 
 
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum 
Ik woon sinds december vorig jaar in Jelsum. 
 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Ik spendeer mijn dagen door mijn moeder te helpen met de dingen 
die zij niet meer kan en me in te zetten voor dieren in mijn omge-
ving. Zo vonden mijn vriend en ik, toen we hier net woonden, een 
salamander in het kozijn van de achterdeur. Die hebben wij na het 
geven van wat liefde op een plek neergezet waar het beestje een 
veilig winterverblijf uit kon kiezen.  
Waar nodig vang ik nestjes met katten op. Ook hou ik mijn ogen 
altijd open voor straatkatten die signalen afgeven dat ze iets te 
kort komen. Hier probeer ik  ze dan in te voorzien. Binnenkort 
gaan mijn vriend en ik helpen bij een stal in Bitgummole. Hier 
staan oude manege dieren die een mooie oude dag verdienen. 
 
Momenteel zet ik me samen met een groep mensen, onder de 
naam HUP (Help Ukrainian Pets), in voor de dieren in Oekraïne.  
Op www.helpukrainianpels.com is hier meer informatie over te  
vinden. 
Veel buurtgenoten zijn al bij me langs geweest om voer te bren-
gen. In een oorlog zijn alleen verliezers, dieren zie ik als de verge-
ten slachtoffers hierin. 
Het doet mij enorm goed dat er zoveel mensen om mij heen wo-
nen die hier gelijkgezind in staan.  
 

 
 

De Flapútloper 

http://www.helpukrainianpels.com
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Mijn quote is : 
“It shouldn’t have to happen to you, for it to matter to you”. 
 
Op 12 maart is het eerste transport van HUP! help ukrainian pets, 
met 30 pallets dierenvoer aangekomen in het depot van House of 
Animals aan de Pools-Oekraïnse grens. Een dag later, en een grens 
verder, werden er enorm veel hongerige maagjes mee gevoed.  
Die zelfde dag vertrok de tweede vrachtwagen, met wederom 30 
pallets honden- katten- en dit keer ook paardenvoer, naar Polen 
om de volgende dag te arriveren bij het depot. 
Inmiddels hebben we alweer tientallen pallets voer verzameld 
dankzij de hulp van alle betrokkenen, verspreid door heel Neder-
land. Deze week zal dat naar het centrale transportpunt gebracht 
worden waar het zsm op transport naar het depot aan de grens 
gaat.  
We verwachten zelfs al een 4e transport te kunnen gaan regelen, 
met de hoeveelheid die we hebben verzameld en wat gedoneerd is 
door verschillende bedrijven uit de  alldiervoedingsbranche! De in-
zameling in Jelsum, aan de Skierhusterwei 3, gaat door tot 31 
maart. 

 
.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn 
Niet één!! Ik vind juist het continu veranderende aan het leven 
mooi. Waar ik op jongere leeftijd als dierenactiviste stond te pro-
testeren op de Dam, beveel ik me nu dat een ieder “ontwaakt” op 
zijn of haar eigen moment. Of niet en dat is ook oké. 
 
Wat is je favoriete gerecht 
Ik eet graag een aardappel met andijvie en een vleesvervanger. 
Sinds mijn 15de verjaardag 
(na een lange strijd met mijn moeder) ben ik vegetarisch. Volledig 
vegan is een mens nooit. Ik doe mijn best om zo te leven. 
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Socht/gezocht 

Socht: bestjoersleden 

 
Gezocht: bestuursleden  

Toanielferiening Vriendenkring siket nije bestjoersle-
den! Jierliks organisearret Vriendenkring meardere 
stikken foar jongerein en folwoeksenen. Soks moat 
fansels yn goeie banen led wurde. Wy sykje minsken 
dy't ús helpe wolle om ynfolling te jaan oan it toaniel-
libben yn ús doarpen! En fansels binne nije spilers ek 

   fan herte wolkom! 
 
Toneelvereniging Vriendenkring zoekt nieuwe be-
stuursleden! Jaarlijks organiseert Vriendenkring meer-
dere stukken voor jeugd en volwassenen. En dat moet 
natuurlijk in goede banen geleid worden. Wij zoeken 
mensen die ons willen helpen om invulling te geven 

    aan het toneelleven in onze dorpen! 
 
Komsto ús besjoer fersterke? En/of wolst graach in kear meispylje? 
Dan geane we graach mei dy yn petear om der efter te kommen 
wat wy foar mekoar bestjutte kinne! 
 
Kom jij ons bestuur versterken? En/of wil je graag een keer  
meespelen? 
Dan nodigen we je graag uit om te kijken wat we voor elkaar  
kunnen betekenen! 
 
Nim kontakt mei ús op fia: vriendenkring1860@hotmail.nl  
of stjoer in appke nei Bauke Beert Keizer: 06 - 45 012 741.  

mailto:vriendenkring1860@hotmail.nl
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€ 23,50 
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Op skuorre–en tsjerketoer 

 

Dit voorjaar slaan Arnold de Boer - ZEA -  en dichter Tsead 
Bruinja de handen ineen voor een gezamenlijke tour door Fries-
land en Amsterdam. Tijdens hun Skuorre- en Tsjerketoer presen-
teren beide makers nieuwe muziek en poëzie. ZEA speelt liedjes 
van zijn in november uitgebrachte album Witst noch dat d’r neat 
wie en oud-Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja brengt werk uit 
zijn nieuwe bundel Ynbêde / Ingebed, die op 25 maart uitkomt bij 
de uitgeverij van de Afûk. Daarnaast brengen De Boer en Bruinja 
tijdens de tour, langs verschillende pittoreske kerkjes, podia en 
een schuur, samen werk op het podium. 
 
 
ZEA speelt nieuw werk van Witst noch dat d’r neat wie 
In november vond de release van Witst noch dat d’r neat wie 
plaats, het tweede Friestalige album van ZEA en een coproductie 
van Explore the North en de Popfabryk. De releasetour moest door 
de coronamaatregelen vroegtijdig afgebroken worden, waardoor 
ZEA het werk van zijn tweede Friestalige album voor het eerst op 
de Friese podia zal presenteren tijdens de Skuorre- en Tsjerketour.  
Witst noch dat d’r neat wie kenmerkt zich door intieme en poëti-
sche teksten en muziek, waarmee het uitermate geschikt is voor 
kleinere podia als kerken. 
Arnold de Boer: “Voor de totstandkoming van Witst noch dat d’r 
neat wie, heb ik samengewerkt met verschillende (internationale) 
artiesten. Het is een heel talig album geworden, waarin poëzie een 
grote rol speelt. Tsead heeft me geholpen met een vertaling van 
een van mijn Friese teksten. We werken regelmatig samen; zijn 
poëzie en mijn muziek sluiten erg goed bij elkaar aan, óók inhou-
delijk, we worden geraakt door dezelfde thema’s. Dus deze geza-
menlijke tour, waarbij we los van elkaar ons eigen nieuwe werk 
laten horen én we samen optreden, voelt heel natuurlijk. “

De tour start op 
25 maart op 
Terschelling en 
doet vijftien 
verschillende 
Friese locaties 
aan. Daarnaast 
is de Skuorre- 
en Tsjerketoer 
ook te zien op 
twee Amster-
damse podia. 
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Op skuorre–en tsjerketoer vervolg 

 

Nieuwe bundel Tsead Bruinja Ynbêde / Ingebed 
Dichter Tsead Bruinja draagt tijdens de Skuorre- en Tsjerketour 
werk uit zijn bundel Ynbêde / Ingebed voor, deels in samenspel 
met ZEA. Ynbêde / Ingebed komt op 25 maart uit bij de Afûk. De 
bundel vertelt persoonlijke verhalen over liefde en leven in een roe-
rige periode van Bruinja’s leven, maar ook levensverhalen van an-
deren. Tsead Bruinja: “Als Dichter des Vaderlands ging ik samen 
met Arnold, een (wisselende) gastdichter en fotografe Rosa van 
Ederen langs Friese verzorgingshuizen. Daar gingen we in gesprek 
met ouderen over hun jeugd en leven, waarna we dat samen met 
hen in een liedje verwerkten.” De tour droeg bij aan de band tus-
sen De Boer en Bruinja: “De ouderen deelden heel intieme per-
soonlijke verhalen met Rosa, Arnold en mij, onder andere over hoe 
zij de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat zorgde er-
voor dat wij 's avonds in het hotel aan het diner ook verhalen gin-
gen delen over onze ouders en grootouders.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 10 april 15.00 uur Nicolaaskerk in Koarnjum 
Toegangsprijs € 10,- 
Reserveren gfjveldman@gmail.com 

mailto:gfjveldman@gmail.com
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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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Passion 

 
  

    
 

15 april 
Goede Vrijdag 
Passion-wandeling 
 
 
 
 
 
 

We willen u/jou uitnodigen om met Goede Vrijdag samen,  
PG Stiens, PG Britsum-Koarnjum-Jelsum en Doopsgezinde  
Gemeente te Stiens te gaan wandelen. De wandeling start om 
19.00 uur in de Sint Vituskerk in Stiens.  
 
Tijdens deze wandeling staan de zeven kruiswoorden centraal.  
De  kruiswoorden vertellen over de diepere betekenis van  
Goede Vrijdag en waarom hier iets goeds uit voort kan komen.  
Het vertelt, ook in de diepste nood ben je aan elkaar gegeven. 
 
Ds. Jak Verwaal besteedt in de Sint Vituskerk aandacht aan de 1e 
van de zeven kruiswoorden. Hierna begint de wandeling via vijf 
kruiswoorden, via de Fermanje naar de Nicolaastsjerke in 
Koarnjum.  
 
We weten dat niet iedereen deze route kan wandelen, daarom 
hebben we het volgende bedacht:  
Iedereen is aanwezig in de Sint Vituskerk om 19.00 uur. Wanneer 
de wandelaars vertrekken kan men zijn/haar auto nemen, of ge-
bruik maken van de kerktaxi, om direct naar de Nicolaastsjerke te 
rijden. Vanaf 19.30  is Ds. Johannes Bakker daar die u/jou mee-
neemt langs de route van de vijf kruiswoorden. Met behulp van de 
beamer, muziek, liederen en gedichten. 
 
Wanneer de wandelaars dan ook in de Nicolaastsjerke aan komen 
zal Ds. Johannes Bakker met het 7e kruiswoord deze  
Goede Vrijdag viering afsluiten. 
 
Wanneer u/jij weer terug wandelt of rijdt naar huis dan heeft/heb 
u/jij volop gelegenheid om deze bijzondere viering nog eens te 
overdenken. 
 
U/jij maakt dit toch ook mee?! 



 23 

 

 



24  

 

Dekema State 

De Saskia van Dekema 
In 1906 vond op Dekema Sta-
te te Jelsum een ontdekking 
plaats die nationaal en inter-
nationaal veel aandacht trok: 
het portret van Saskia van 
Uylenburgh door haar echtge-
noot Rembrandt van Rijn. In 
hetzelfde jaar organiseerde 
men in verschillende steden in 
Nederland, met Leiden voorop, 
tentoonstellingen en festivitei-
ten in verband met de geboor-
te in 1606 van ‘onze’ grootste, 
vaderlandse schilder. De ge-
schiedenis over de ontdekking en toeschrijving van het schilderij is 
fascinerend, evenals de verdwijning ervan onder de radar en het in 
onze eeuw weer opduiken in een Berlijnse privécollectie. Wat deed 
de familie Van Wageningen met deze parel in haar vooroudergale-
rij? Gaat het wel om een echte Rembrandt? Hoe dachten toenmali-
ge en hedendaagse kenners over dit aan hem toegeschreven por-
tret? Gelukkig gaat Yme Kuiper, co-auteur van de ‘Dikke Dekema’ 
aan de hand van vele afbeeldingen en oorspronkelijke documenten 
dit toelichten en met een reis door de tijd (1900-2020) mogelijk dit 
mysterie oplossen.  

 
Het Wiebe Adema Symposium vond 11 maart jl. plaats als hom-
mage aan Wiebe Adema onder de titel: Van leven op de edele state 
naar visies op landschap en erfgoed. Er was veel belangstelling uit 
het hele land voor de boeiende voordrachten. Hebt u dit gemist en 
bent u geInteresseerd, dan kunt u met bijgaande link de voor-
drachten thuis beluisteren. 
 

 
Nieuwe educatieve folder 
De eerste schoolklassen zijn ontvangen naar aanleiding van het 
rondsturen van de nieuwe educatieve folder. 
Deze folder is te vinden via de volgende link: https://
drive.google.com/file/d/1cHlmsAF_4NRi8QOjAJGoRwrWrdaGPL1p/
view?usp=sharing  

U kunt al vast 7 april noteren voor een lunchlezing bij Tresoar 
door Yme kuiper over ‘de Saskia van Dekema State; mysterie op-
gelost?‘ (aanmelden via www.tresoar.nl> agenda)  

https://drive.google.com/file/d/1cHlmsAF_4NRi8QOjAJGoRwrWrdaGPL1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHlmsAF_4NRi8QOjAJGoRwrWrdaGPL1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHlmsAF_4NRi8QOjAJGoRwrWrdaGPL1p/view?usp=sharing
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Wilt u 
- uw vrije tijd nuttig besteden? 
- het Fries cultureel erfgoed ondersteunen? 
- lekker bezig zijn in of rond een oud landgoed, vlak boven  
  Leeuwarden? 

 
Dekema State is een uit de dertiende eeuw daterend Fries land-
goed, vlak ten noorden van Leeuwarden, compleet met singels, 
siertuinen , boomgaarden en grachten. Na eeuwen van particuliere 
bewoning is de state sinds 2001 een museum en fraai ingericht met 
o.a. een bijzondere portretten galerij. 
Het landgoed is eigendom van de stichting Dekema State. De dage-
lijkse leiding is in handen van het beheerdersechtpaar Wim en  
Jacomine Hoogendam. Zij worden ondersteund door een trouwe 
groep vrijwilligers, die zeer uiteenlopende werkzaamheden verrich-
ten. Door corona beseffen wij ons hoe kwetsbaar we zijn en  
 

we doen daarom graag een beroep op jou/u voor: 
het ontvangen van de mensen in het entreegebouwtje “De tuin-
manswoning”; 
ontvangen en/of rondleiden in de state;  
assistent technisch medewerker (timmerwerk, metaal, installaties); 
een kok voor het verwerken van de vruchten van het terrein; 
het verzorgen van het antiek; 
het registreren van het antiek; 
hulp in de tuin, ervaring is geen eerste vereiste; 
diverse andere klussen. 
 
Geïnteresseerd? 
Kom dan naar de informatieve bijeenkomst voor aankomende  
vrijwilligers op zaterdagmiddag 26 maart om 13.30 uur op  
Dekema State, Dekemawei 5 te Jelsum. 
Aanmelden is niet verplicht, maar we weten graag hoeveel kopjes  
we klaar kunnen zetten, dus graag een berichtje als je van plan 
bent te komen naar info@dekemastate.nl. 
Ben je verhinderd of maak je liever persoonlijk een afspraak? Kijk 
dan op onze website www.dekemastate.nl of bel voor nadere infor-
matie met de beheerder Jacomine Hoogendam  058-2570020 
(dinsdag t/m vrijdag). 

De handen uit de mouwen  
op een eeuwenoud landgoed 

http://www.dekemastate.nl
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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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Hallo kinderen uit Jelsum, Koarnjum en Britsum! 
 
Op vrijdag 15 april organiseert het Feestbestuur De Twa Doarpen 
een paasfeest! Het feest is voor alle kinderen uit Jelsum, Koarnjum 
en Britsum in de leeftijdscategorie tot 10 jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma 

 

14:00 Verzamelen in de “Barseal” van De Bining * 
14:15  Samen met de paashaas in een optocht naar het bos 
14:30 Paaseieren zoeken 
15:30 Terug naar De Bining 
15:45 Paasdisco in De Bining * 
17:00  Einde 
 
* Adres: Wylde Tulpstrjitte 2, 9056PW Koarnjum 
* Bar open voor ouders, voor de kinderen is er ranja en wat  
   lekkers 
 
Wij willen jullie graag uitnodigen en vragen om de uitnodiging te 
delen binnen de leeftijdscategorie in de drie dorpen.  
 
Ziet de paashaas jullie 15 april? Wij hopen van wel! 
Alvast een fijne paasgroet, 
 

Het Feestbestuur De Twa Doarpen 

Feestvereniging De Twa Doarpen 
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KF It Partoer 

Algemene ledenvergadering  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KF ‘It Partoer’ nodigt u uit op onze jaarlijkse ledenvergadering op 
maandag 4 april 2022 om 20.00 uur in Britsenburg te Britsum . 

  
1.  Opening 

2.  Vaststellen van de agenda 
3.  Ingekomen stukken 
4.  Verslag vergadering 2019 
5.  Mededelingen 

Doorstart organiseren 55+ partij 
6.  Financiën over 2019 en 2020  

Verslag kascommissie 
Verslag penningmeester 

 
7.  Pauze 

8.  Bestuursverkiezing: 
Wim-Henk Nicolay is aftredend en niet herkiesbaar. 
Auke Sijtsma is aftredend en niet herkiesbaar. 
Haye-Jan Nicolay aftredend en herkiesbaar. 
 
Het bestuur stelt voor: 
Niels Sinnema als nieuw bestuurslid. 
 
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk drie dagen vooraf-
gaand aan de vergadering melden bij het bestuur. 
 

9.   Wedstrijdagenda van ‘It Partoer’ , de KNKB en de Federatie 
10. Jeugdzaken 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
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Ook de 'maandagochtend-mancave-mannen' van Tünmanswente 
zijn weer ontwaakt uit hun winterslaap en starten na de koffie 's 
morgens vroeg binnen, de werkzaamheden buiten weer op. 
Geert Wigarda snoeit de oude appelboom op het terras en Pieter 
van der Werff als kenner geeft instructies. 
 
 
Bob de Boer onderhoudt o.a. 
het boekenkastje elke maan-
dagochtend. De boeken mag 
je overigens gratis meenemen 
hoor 
(en boeken omruilen of aan-
vullen is natuurlijk ook top...)! 
Het voorjaar komt eraan en 
daar zijn we ook echt weer 
aan toe. 
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Frisian Flag 2022 
Op vliegbasis Leeuwarden zijn 
de voorbereidingen voor Frisian 
Flag 2022 in volle gang.  
De internationale gevechtsvlieg-
oefening vindt plaats van  
28 maart tot en met 8 april. 
  
Tijdens de oefening wordt van 
maandag tot en met vrijdag 
tweemaal per dag gestart met 
circa 50 vliegtuigen.  

In het weekend vinden er geen geplande vluchten plaats.  
De deelnemende vliegtuigen arriveren in de week voorafgaande 
aan de oefening op de vliegbasis. 
  
Nederlandse hulp 
F-35’s van vliegbasis Leeuwarden zijn ingezet voor de bescherming 
van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. 
Irreguliere vliegbewegingen zijn mogelijk. 
 

Onderzoek naar geluid F-35 
Minder gas geven bij take-off, in een cirkel omhoog vliegen of een 
andere aanvliegroute? Kan het geluid van de F-35 naar beneden? 
Dat is de grote vraag waar nu het Nederlands Lucht- en Ruimte-
vaartcentrum (NLR) zich over buigt. Commandant Vliegbasis  
Leeuwarden, kolonel Henk Doorten gaf hiervoor opdracht. 

Ook in Leeuwarden is het vrije veld intussen gesloten. Het was 
druk in het veld in deze 
gemeente. Maar de eer 
ging naar Anne Symen 
Hoekstra uit Stiens en 
André Zwiers uit 
Koarnjum. Zij vonden 
een keurig 'twake' bij 
Wergea. Het is al de ne-
gende keer dat ze sa-
men het eerste ge-
meentelijke ei vinden.  
 

Bron: Omrop Fryslân 
Foto: BVFW 

Van de vliegbasis 

Het eerste kievitsei Gem. Leeuwarden 
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‘DRIFTING’ DOOR SOPRAAN, SAXOFOON EN HARP 
 
 
SINT VITUSKERK - FINKUM 
Tijdstip: 16.00 uur, zaal open 15.45 uur 
Adres: Holdingawei 51, 9053 LV Finkum 
Entree: €17,50 | Jongeren tot 20 jaar € 9,- 

Drie jonge bevlogen musici die regelmatig in verschillende bezettin-
gen met elkaar samenspelen: Tom Sanderman op saxofoon, so-
praan Rianne Wilbers en harpiste Beate Loonstra. Het hypnotise-
rende werk Drifting van Remy Alexander brengt hen opnieuw sa-
men en zal klinken in twee heel verschillende uitvoeringen, aange-
vuld met nooit eerder gehoorde werken voor zang, saxofoon en 
harp van Nederlandse en buitenlandse componisten. 
 
 
Kijk voor het volledige programma en kaarten op: 
www.pakhussolo.nl. 

Pakhûs SOLO 

SINT VITUSKERK  
FINKUM 
 
Z0NDAG 
3 APRIL 

Fotograaf: Dorien Hein  

Fotograaf: Jornt Duyx  
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Noch efkes in stikje oer de âlde flapbrêge.  

Ik krige in stikje tastjoerd fan de hear van der Meer oer de 
flapbrêge. De hear van de Meer sammelt in soad nijsgjirrichheden 
oer it plak Boalsert en kaam in stikje oer de flapbrêge tsjin. Troch 
te sneupen op it ynternet kaam hy myn namme tsjin en doe hat hy 
it stikje nei mei ta stjoerd. Sa kom ik oan sokke nijsgjirriche stikjes. 
De âlde flapbrêge, dy’t eartiids tsjinoer de kantine fan DTD 
jierrenlang de skieding tusken ús doarpen wie, is yn de jierren 
1960 ôfbrutsen.  
 

No is it net mear te betinken dat de Koarnjumer en Jelsumer 
ynwenners de boadskippen mei de boat brocht waard. De 
Koarnjumer feart rûn hielendal oan it Skipperpiipke ta, foar de 
wenningen langs. Skippen dy’t 30 ton oan fracht meinimme koene, 
bygelyks foar it ferfieren fan biten, ierappels en foaral ek turf farren 
troch de feart. Der wiene twa skippers dy’t yn Koarnjum wennen. 
Ien derfan wie de famylje Brinkman, harren hûs is te sjen op de 
foto. Op it fierste ein en dan it twadde pleatske, sy hiene harren 
boat foar hûs lizzen. Midden yn de buorren wenne de famylje Pieter 
Koopal, de oare skipper. Yn it hûs wer’t hja wennen hat no Hendrik 
Weiland syn sliepkeamer.                                

In âlde foto 
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Dit wie wat brûkt wurde moast om dizze flapbrêge te meitsjen. 
Piet Keestra  
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Landgoed Martenastate start met restauratie  
boerderij en koetshuis  

 
Een wandeling maken op en rondom landgoed Martenastate in 
Koarnjum wordt steeds aantrekkelijker. Nadat het park drie jaar 
geleden werd uitgebreid met een bos en een singel, is eind 2020 de 
naastgelegen boerderij en het volledige perceel verkregen. Boerde-
rij en koetshuis zullen worden gerestaureerd. Aannemingsmaat-
schappij Friso neemt deze restauratieklus voor haar rekening. Het 
gehele project, genaamd Martena Zathe, gaat 1 maart a.s. om 
10.00 uur officieel van start met de onthulling van het bouwbord 
aan de Martenawei. Het project moet eind 2022 zijn afgerond.  
 
Openbaar toegankelijk  
Stichting Martenastate is beheerder van het landgoed waarvan de 
geschiedenis teruggaat tot in de vijftiende eeuw. Het landgoed om-
vat een openbaar toegankelijk landschapspark met een zeer rijke 
variatie aan stinzenplanten, de state uit 1899, een koetshuis, orna-
menten, een natuurkampeerterrein en de Túnmanswente, die wordt 
uitgebaat als ‘bêd en brochje’ en theetuin.  
.                                                              

Martenastate 
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Uitbreiding  
Met de recente uitbreiding van de boerderij worden meerdere histo-
rische banden met Martenastate hersteld. De laatste adellijke be-
woner van Martenastate, jonkheer Duco van Martena van Burmania 
Vegilin van Claerbergen, verhuurde de boerderij op deze plek aan 
een voorvader van de laatste actieve boer alhier op deze plek. Bij 
meerdere states stond bijna altijd wel een boerderij die mede dien-
de voor de voedselvoorziening van de adellijke bewoners. De ver-
krijging van de boerderij en het perceel en de realisatie van de 
voorgenomen restauratie is mede mogelijk gemaakt door de heer 
en mevrouw Willem van Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk - Zan-
dee. Het echtpaar heeft onder meer een grote voorliefde voor histo-
risch belangrijke stinzenflora en buitenplaatsen in Fryslân en woont  
sinds enkele jaren in het monumentale Doktershûs in Stiens. 

Restauratie  
Het boerenerf was bij de overdracht nog volledig bebouwd. Inmid-
dels zijn de grote ligboxstal en enkele overige bijgebouwen gesloopt 
en zullen de betonnen vloeren worden verruild voor een kleurrijk 
bloemenveld.  Aannemingsmaatschappij Friso B.V. (vestiging Leeu-
warden) gaat in opdracht van Stichting Martenastate op 1 maart 
beginnen met de restauratie van de boerderij en het koetshuis. In 
de boerderijschuur uit 1864 komen twee huurwoningen tot stand. 
De ‘trochreed’ in de schuur blijft open en kan bij gelegenheden ge-
bruikt worden. Het voorhuis dat in 1939 werd gebouwd, wordt ook 
gerenoveerd. Alle wooneenheden worden voorzien van combi brine/
water-warmtepomp in combinatie met ingebouwde warmwater-
boiler. 
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Verbinding 
Het koetshuis zal na restauratie gebruikt worden voor bijeenkom-
sten, onder meer voor educatieve doeleinden. De bloemenweide 
wordt voorzien van meerdere wandelpaden die aansluiten op het 
landschapspark. Met een ontwerp van een brug door beeldend kun-
stenaar Birthe Leemeijer wordt de verbinding tussen het nieuwe 
wandelgebied en het historische park verbijzonderd. Dwars over 
het boerenerf liep vroeger de doorgaande weg van Koarnjum naar 
Britsum. Die wordt straks geaccentueerd door een bomenrij met 
aan te planten inheemse soorten. Bij de entree aan weerszijden 
worden twee hommeies geplaatst, die traditioneel de toegang tot 
een erf markeerden. Deze worden ook ontworpen door Leemeijer 
en vormen met de brug een totaalkunstwerk. 
 
Duurzame elementen  
Naast de bloemenweide met een grote mate van biodiversiteit, 
wordt het boerenerf voorzien van meerdere duurzame elementen, 
zoals een wadi voor de opslag van regenwater en passend park-
meubilair. 

De vrijwilligers Sietske, Anneke, Jenny en Roelie  
ruimen op in park Martenaste na de stormen. 

 
Foto Bob de Boer, donderdag 24 februari 2022 

 Na de februari stormen 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Op dinsdagmiddag 8 maart jl. was het weer gezellig in De Bining! 
Het Generatiehuis had voor onze groep ouderen een workshop ge-
organiseerd. Kunstenares Marjan Beuker kwam langs en heeft ons 
aan een kennismakingsworkshop laten meedoen, Blauwdrukkunst. 
Niemand van de groep, inclusief de vrijwilligers, was hiermee be-
kend dus het was even spannend wat we gingen doen. Marjan leg-
de uit wat de bedoeling was. 
 
Hoe maak je een blauwdruk? 
Voor het maken van een blauwdruk werk je met UV-gevoelig textiel 
of papier en zonlicht. Wij gebruikten papier, dat papier leg je in de 
zon, bedekt met een voorwerp of tekening (op transparant). Marjan 
had een zonnelamp mee dus dat ging wat sneller. Na een tijdje 
verschijnt de kenmerkende blauwe kleur van blauwdruk. De bedek-
te delen (waar het licht niet bij kan) blijven wit. 
 
Als snel was iedereen, ook de heren, heel enthousiast bezig, kort-
om een gezellige middag. Uiteraard hebben we daarna weer gezel-
lig met elkaar gegeten in Túnmanswente. 
 
De volgende keer, dat is dinsdag 22 maart, komt dorpsgenoot 
Sjoerd Hogerhuis langs en laat ons foto’s zien die hij zelf 
gemaakt heeft over de Friese wad- denkust. 

Daarover de volgende keer meer. 
 
 

Ouderenproject Jelsum-Koarnjum 
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Programma Ouderenproject Jelsum - Koarnjum 
 Doarpshuis De Bining te Koarnjum 

 
Dinsdag 5 april 2022 
15.00/17.00 uur, na afloop eten 
Spelletjes/biljarten/handwerken 
 
Dinsdag 19 april 2022 
15.00/17.00 uur 
Kennismakingsworkshop muziek met Guus en Annewiep! 
Op de site van het Generatiehuis vertellen Guus en Annewiep het 
volgende over deze workshop: 
Muziek maken kan iedereen! Daarom leren we volwassenen zonder 
muzikale ervaring een instrument te bespelen en samen muziek te 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze middag is voor iedereen vrij toegankelijk! Kom vooral langs 
en maak kennis met het ouderenproject Jelsum-Koarnjum.  
Na afloop kunt u voor 7,50 (excl .drankjes) mee eten in  
Túnmanswente. 
 
Dinsdag 3 mei 2022 
15.00/17.00 uur, na afloop eten 
Spelletjes/biljarten/handwerken 
 
Dinsdag 17 mei 2022 
Afsluiting! Omdat het de laatste keer van het seizoen is gaan de 
vrijwilligers een leuke afsluiting bedenken, dat is nu nog een ver-
rassing! 
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Erwin Smits uit Koarnjum, is samen met zijn collega, met bussen 
van Veenstra, afgereisd naar de Oekraïense grens om hulpgoe-
deren te brengen en vluchtelingen vanuit Polen mee terug te ne-
men. 

Hulp naar Oekraïne 
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Zat 26 maart Poëzie, HKT De Wier, 20.uur, zie pag. 7 
 
Vrij 1 april  Bingo, KF It Partoer, De Bining, 20.00 uur,  
   zie pag. 29 
 
Zat 2 april  Woordkunst, HKT De Wier, 20.00 uur,  
   zie www.pinupsanddowns.com 
 
Zon 3 april  Concert, Pakhûs SOLO, Sint Vituskerk Feinsum, 
   16.00 uur, zie pag. 32 
 
Ma 4 april  Jaarlijkse ledenvergadering, KF It Partoer,  
   Britsenburg Britsum,  20.00 uur, zie pag. 28 
 
Din 5 april  Ouderenproject, Spelletjes/biljarten/handwerken/ 
   na afloop eten, De Bining, 15.00 uur, zie pag. 41 
 
Zat 9 april  Muziek, HKT De Wier, 20.00 uur, 
   zie www.pinupsanddowns.com 
 
Zon 10 april Muziek en Poëzie, ZEA & Tsead Bruinja,  
   Nicolaaskerk, 15.00 uur, zie pag. 19-20 
 
Vrij 15 april Passionwandeling, PKN-Gem., vanaf St. Vituskerk 
   Stiens, 19.00 uur, zie pag. 22 
 
Vrij 15 april Paasfeest voor kinderen, Feestvereniging  
   De Twa Doarpen, De Bining, 14.00 uur,  
   zie pag. 27 
 
Zat 16 april Muzikale Iterij  (bijzondere paaseditie),  
   HKT De Wier, 13.00 uur,  
   zie www.pinupsanddowns.com 
 
Din 19 april Ouderenproject, Workshop muziek/ na afloop  
   eten, De Bining, 15.00 uur, zie pag. 41 

 
Zat. 23 april Muziek, HKT De Wier, 20.00 uur,  
   zie www.pinupsanddowns.com 
 

——————————————— 
Maandag 28 maart tot en met vrijdag 8 april Frisian Flag, 
zie pag.  31 
Vanaf zaterdag 2 april  is museum Dekema State weer geopend in 
de weekenden van 13-17 uur, feestdagen uitgezonderd. 

Kalinder 
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De wereldvrouwendag op 8 
maart jl. stond in het teken 
van solidariteit.  
Onze dorpsgenoot Corrie van 
der Meer (rechtsachter)
vierde dit in Bulgarije.  
Een groep van 14 vrouwen 
kwam daar samen in de  
bibliotheek van het dorp  
Petrov Dol. Elk nam  
eigengemaakt lekkers mee. 
 
 
 
 
 
 
 
Corrie haar bord!! 

Internationale Vrouwendag 
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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 
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 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   
Jaap Osinga, voorzitter kerkenraad   058-257 3416 
Rina Sijtsma, scriba.bkj@hotmail.com          06-549 227 01 
 

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

Wichtige tillefoannûmers 

mailto:info@dorpenteamnoord.nl
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/
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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  
Grofvuil wordt 2 keer per jaar gratis opgehaald. Dit moet vooraf 
worden aangemeld. Maak een afspraak via de Afvalapp, 
www.omrin.nl of bel met 0900 -210 0215. 
 

Afvalkalender voor de maand april 2022 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 
8 en 22 april 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 
1, 15 en 29 april 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 12 april 
 
Textiel in zakken voor 8.00 uur: deze maand niet  
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Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
423  Febrewaris  10-01-22    21-01-22  Sellemoanne  
424  Maart   07-02-22     18-02-22  Foarjiersmoanne  
425  April    14-03-22    25-03-22  Gersmoanne  
426 Maaie   11-04-22     22-04-22  Blommemoanne  
427  Juny    16-05-22     27-05-22 Simmermoanne  
428   July/Aug.  13-06-22    24-06-22 Hea/Rispmoanne  
429  Septimber  15-08-22    26-08-22 Hjerstmoanne 
430 Oktober  12-09-22     23-09-22  Wynmoanne  
431 Novimber   10-10-22    21-10-22  Slachtmoanne 
432 Desimber  07-11-22     18-11-22  Wintermoanne 
433 Jannewaris  05-12-22    16-12-22  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 2022 

U zoekt een woning ? 

 
Een ‘vreemdganger’ in 

het Koarnjumer Bosk 
gespot... 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

  
Hieronder de kerkdiensten voor de maand April 

(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 

    
27 mrt. 
09.30u 

Ds. R. Veenboer, 
Leeuwarden 

Nicolaastsjerke Koarnjum 
4e zondag 40-dagentijd 

03 apr. 
09.30u 

Ds. N. Berntsen-
Rademakers,  
Leeuwarden 
 

Genovevatsjerke Jelsum 
5e zondag 40-dagentijd 

10 apr. 
09.30u 

Mw. Ineke Veenstra,  
Rottevalle 

De Hoekstien Britsum 
Palmpasen, samen met 
 “De Swirrel” 
 

14 apr. 
19.30u 

Ds. Mirjam Hulzebos 
 

Nicolaastsjerke Koarnjum 
Witte Donderdag,  
Heilig Avondmaal  

15 apr. 
19.00u 

Passion - wandeling 
(zie uitleg verder in 
De Flapút) 

Sint Vituskerk Stiens 
Nicolaastsjerke Koarnjum 
Goede Vrijdag   

16 apr. 
21.30u 

Liturgiegroep De Hoekstien Britsum 
Stille zaterdag-Paaswake 
Bliid Boadskip Sjongers 
 

17 apr. 
9.30u 

Ds. G. Wessels, Stiens 
 

De Hoekstien Britsum 
Pasen 
 

24 apr. 
9.30u 

Ds. D. de Boer,  
Leeuwarden 

Nicolaastsjerke   Koarnjum 
Fryske tsjinst 

   

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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42e jiergong nr.425                                  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: 22-04-2022 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 11-04-2022 
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  

______________________________________________ 

 
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 


