De Flapút

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum
Hea-/Rispmoanne

July/Augustus 2022

WOUDSTRA
BORGERS - IRENES
BILDTSTAR
Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670
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Fan de Redaksje
Met de zomer voor de deur zijn er weer genoeg klusjes te doen om
alles weer in orde te maken om geregeld buiten van het mooie
weer te genieten. We hebben ook buien gehad, maar het regenwater en het warme weer heeft de tuin goed gedaan. Genoeg te doen
dus, want ook het onkruid schiet de grond uit…
Deze Flapút is de zomereditie waar de maanden juli en augustus
zijn gecombineerd tot één nummer. Zo kunnen de redactie en de
vrijwilligers even genieten van hun vakantie.
Een periode van ontspannen, relaxen, tijd voor familie, heerlijk op
vakantie of lekker vanuit huis op pad. Het is tijd om de batterij
weer op te laden.
Een rondje lopen door het Bos of
onze dorpen is de moeite waard!
Bij Martenaste is een mooi bloemenpad tussen de weilanden
aangelegd, een lust hier even
doorheen te lopen nu de bloemen
in volle bloei staan.
En de 3 doarpen wandeling op 1
juli, is ook zeker aan te raden.

Augustus is de oogstmaand en is
er van alles om ons heen
te vinden in de natuur en de tuin.
Er zijn o.a. bramen, bessen,
frambozen, appels en pruimen te
vinden. Heerlijk om hier zelf jam,
of sap van te maken.
Beleeft u iets bijzonders of heeft u iets opmerkelijks te melden dat
u graag in De Flapút geplaatst wil hebben, laat het ons dan weten!
U kunt uw kopij per mail naar ons toesturen via:
doarpskranteflaput@hotmail.com.
De Redaksje wenst u een hele fijne vakantie toe en hoopt u in het
september nummer weer te mogen begroeten.
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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

Nicolaastsjerke Koarnjum
BOEKPRESENTATIE EN MINI-EXPOSITIE DAK-GEBINT-VERHAAL
ZONDAG 21 AUGUSTUS VAN 11.00-12.30 UUR
Entree gratis
Dak Gebint Verhaal – 11 Friese kerken
Met het kunstboek Dak Gebint Verhaal – 11 Friese kerken en een
bijbehorende expositie portretteren kunstschilder Hendrik Elings,
fotograaf Baukje Venema en schrijver Eddy van der Noord 11 Friese kerken op een niet eerder vertoonde manier. Op 21 augustus
wordt het boek gepresenteerd in Koarnjum.

Hendrik Elings 2021
Olieverf op paneel 45x60
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Foto Baukje Venema 2021
Digitale fotografie en ecoline 20x30 cm

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 06-13380070: 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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Alde foto’s
Eartiids wie dit hûs oan
de Martenawei twa
hûzen. En efter dizze
hûzen stie noch in
wente. Dizze hûzen
wiene, en binne noch,
it eigendom fan de
tsjerke.

Hûs, no bewenne troch
Hendrik Weiland.

Yn it earste oan de linkerkant wennen it skipperspear Pieter en
Lamkje Koopal. En letter waard dit bewenne troch de famylje Wigarda. Oan de rjochterkant wennen de famylje Jan en Lammie Katerberg mei harren trije dochters.
Dan it tredde hús, dat stiet net op de foto:
Dit is it lêst bewenne west troch de famylje Van Doorn. De van
Doorns wennen derfoar yn Ljouwert. Van Doorn hie sy’n wurk yn it
sikehûs. Troch in kollega kaam hy te witten dat der in wenning frij
kaam yn Koarnjum, dêrfoar bewenne troch de famylje Kuik. Se gienen der efteroan en hja waarden de hierders hjirfan. De famylje
Van Doorn hiene ien soan, Pieter, dy’t no noch yn Jelsum wennet
mei syn frou Froukje oan de Boarnsylsterwei.

Neidat de famylje van Doorn ferstoarn binne, is der net wer in neie
hierder yn kommen. It hús wie oan ferfanging ta troch de tiden
hinne.
De hûzen fan de tsjerke kamen ein jierren 70 leech te stean en
waarden opknapt. Fan twa hûzen waard ien hûs makke. De famylje
Weiland waard de hierder hjirfan. Derfoar hat Hendrik Weiland mei
de húshâlding yn de wylde Tulpstrjitte yn Koarnjum wenne. Se binne destiids ferhuze út it Bild. Weiland waard doe arbeider by Theun
Oostenbrug út Jelsum.
It achterste hûs, wat no foar in part garaazje is, der is Hendrik
Weiland wol oan it einekoer breidzjen. Hy hie dêr syn kninen ek,
mar dit is der weibrutsen. Dêr is no in nij hok komme te stean, opboud troch tsjerkeriedsleden.
Piet
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BLAD - Groentetuin in Jelsum!
Over ons
Wij zijn Rico en Aafke, twee jonge tuinders.
Bij de biomelktap in Jelsum (Aldlansdyk 20, 9057 LG Jelsum) zijn
we een kleine tuin begonnen waar we naast ons werk gaan kijken
naar de mogelijkheden om ons eigen bedrijf te starten. Rico komt
uit Duitsland en is naar Nederland gekomen om de Warmonderhof
opleiding voor biologisch-dynamische landbouw te volgen. Aafke
komt uit Friesland (Koarnjum) en is ook naar de Warmonderhof
gegaan waar we elkaar hebben ontmoet. Na een paar jaar op verschillende bedrijven en in verschillende landen gewerkt te hebben
willen we nu heel graag ons eigen bedrijf bij Leeuwarden beginnen!
Hoe werkt het
Het is een zelfoogsttuin, dus dat betekent dat er zelfstandig geoogst mag worden van de bedjes waar een groen bordje bij staat.
Zo geven wij aan wat oogstklaar is.
Verser kan het niet ! :)
We telen aardbeien, groente en bloemen. We hebben geen biologisch keurmerk maar het is voor ons vanzelfsprekend dat biologisch de minimale standaard is.
Zondagmiddag 19 juni kunnen de eerste groenten geoogst worden! Op de tuin hangt meer uitleg.
Toekomstplan
Ons plan voor de toekomst is dat we langzaam ons huidige werk
willen afbouwen en ons willen focussen op ons bedrijf BLAD. Wij
zijn ontzettend benieuwd hoe het hier zal gaan en kijken er heel
erg naar uit jullie op onze tuin te verwelkomen!
De tuin is altijd vrij toegankelijk, dus ga vooral een kijkje nemen!
Vragen? Neem dan contact op via bladjelsum@gmail.com
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In deze ruimte kan ook uw
advertentie de volgende keer staan.
Het zal u verbazen wat de
mogelijkheden zijn en de prijs is.
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De Flapútloper
Beste dorpsgenoten,
Tijdens een avond in De Bining raakte ik in gesprek
met enkele vrijwilligers die zich al jaren inspannen voor ons dorpshuis. Ik was onder de indruk van alle activiteiten die daar plaatsvinden. Zang, theater, (vrouwen-)biljart en nog meer. Corrie vertelde over hoe ze zich inzet voor de goed draaiende ouderengroep
die onlangs nog een mooie djembe-avond had. Djembe... leuk!
En dan zijn er nog voorstellingen. Daar ga ik de Flapút nog maar
eens goed op nalezen.

En zo raakten we in gesprek over van alles en nog wat.
Tot mijn schaamte moest ik bekennen dat ik nooit aan een activiteit van De Bining heb meegedaan, laat staan dat ik zelf een actieve bijdrage heb geleverd.
Hoe komt het toch dat sommige mensen zich zo betrokken tonen
bij het dorp en anderen niet?
Mijn excuus is, waarschijnlijk net als die van anderen: een overvol
leven waar kinderen, werk, hobby's en huis een plek innemen.
Gelukkig geen vervelende dingen. Integendeel.
Ik vertelde Corrie over mijn dagelijkse inspanningen voor kinderen
in Friesland die niet naar school kunnen. Ze vroeg mij om daar in
de Flapút eens iets over te vertellen.
Na ruim 30 jaar in Amsterdam te hebben gewoond, ben ik naar
Friesland gekomen.
Van jongs af aan kwam ik graag bij familie op de boerderij en bij
verhuizen naar Friesland had ik vooral een beeld voor ogen van
een landelijke omgeving met wat dieren om het huis.
Al gauw gingen we dus op zoek naar een woning buiten de stad.
Een boerderij is het niet geworden maar wel de mooie pastorie in
ons historische dorp.
En dieren zijn er gekomen. Tenminste, voor zover dat lukt in een
tuin: Ouessant-schapen, kippen, hond, poes en sinds
kort een bij Dekema-State weggelopen Muskuseend.
Als je uit een andere provincie komt dan moet je iets verzinnen om
een beetje aansluiting te krijgen bij je nieuwe leefomgeving. Mijn
werk, dat nog voor een groot deel in de Randstad plaatsvond,
droeg daar niet echt aan bij.
Ik vroeg me af of ik geschikt zou zijn als werknemer bij een bedrijf
in Friesland. Ben ik niet te eigenzinnig geworden na jarenlang zelfstandig ondernemer te zijn geweest?
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Één ding had ik wel geleerd: datgene doen waarvoor je gepassioneerd bent. In mijn geval was dat iets doen voor kinderen die niet
in staat zijn om naar school te gaan. Bijvoorbeeld kinderen met autisme, getraumatiseerde kinderen of kinderen met ernstige gedragsproblemen.
Vanuit mijn eigen ervaring met mijn eigen zoon weet ik wat het
voor een kind betekent als je niet naar school kunt. Je voelt je anders, je hoort er niet bij en je mist je leeftijdgenoten. En natuurlijk
is het ook een groot probleem als je geen onderwijs volgt. Sommige kinderen leren nooit voldoende lezen en rekenen en zullen daarom ook later onnodig afhankelijk blijven van anderen.
Voor deze groep wilde ik graag iets betekenen.
In 2017 heb ik met anderen dan ook de stichting
'Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân' opgericht.
(www.steunpuntzorgenonderwijs.frl).
Sinds die tijd zet ik me met collega's dagelijks in om kinderen die
niet naar school kunnen een goed alternatief te bieden.
Als iemand een kind bij ons meldt, gaan we samen op zoek naar
een goede plek waar het kind overdag naartoe kan.
Een plek waar andere kinderen zijn en waar de begeleiders
de ontwikkelingsproblemen begrijpen. Zo krijgt het kind de kans
om beter te leren omgaan met leeftijdgenoten en volwassenen.
Vervolgens proberen we samen met een school en docenten die
voor ons werken te zorgen dat het onderwijs op deze plek door kan
gaan.
Als kinderen jong zijn vinden we meestal een goede zorgboerderij
voor ze. Als ze wat ouder zijn dan zijn er dagbestedingsplekken
waar ook beroepsmatig iets geleerd kan worden.
Kinderen die depressief thuis zaten krijgen zo weer een mooie en
zinvolle dag-invulling en bloeien op :)))
Lastigste probleem is dat deze kinderen qua wetgeving tussen het
wal en het schip vallen. Verschillende organisaties zijn maar voor
een klein stukje verantwoordelijk voor ze: de gemeente voor de
jeugdhulp en de school voor het onderwijs. En het mag allemaal
niet te veel gaan kosten natuurlijk...
Dus is er altijd een hoop discussie over wat de ander vooral wel of
niet moet doen. Ouders en kinderen raken daarin verstrikt en soms
komt er om die reden dan ook geen goede oplossing.
Voorlopig is er dus nog genoeg werk voor ons aan de winkel.
Maar... we doen het met veel plezier want dankbaarder werk bestaat er in onze ogen niet.
Hartelijke groet, Sandra uit Jelsum
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Wylstrjitte 2
9051 AX Stiens
Tel. 058- 257 4411

info@middelsee-assurantiën.nl
www.middelsee-assurantiën.nl
13

IJsclub Meiionar Ien

Het is nog lang geen winter... maar 'regeren is vooruitzien':

Afgelopen weekend werd de start gemaakt met het opknappen van
het 'Koek en Zopie' hokje van de ijsclub "Meiinoar Ien".
De fraaie ijsbaan, nu weiland natuurlijk, ligt aan De Wier in
Koarnjum en de trap naar beneden is recentelijk al vervangen door
een metalen rode.
Binnenkort staat het hokje er weer pico-bello bij met nieuw houtwerk en uiteraard een nieuwe verflaag!

foto © Bob de Boer
Photography
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Feestvereniging De Twa Doarpen

Beste Feestgangers,
De voorbereidingen van het feest zijn in volle gang en het
programma van de activiteiten en de optredens hebben we al rond!
Dit staat er op het programma voor 2, 3 en 4 september:
Vrijdag:
12:30
13:00
15:00
16:30
20:00

Lunch voor de schoolkinderen
Schoolactiviteiten met stormbaan
Ouderen Bingo met muziek van Bob de Boer
VRIJMIBO
Muziek van Bad Shoes

Zaterdag:
10:00
12:00
13:00
14:00
16:00
20:30

Brochje
Activiteit met stormbaan
Kaatsen voor de kinderen
Formule 1
Matinee met DJ Friso Frankena
DJ Michel S, Kroegtijgers en Danny Panadero

Zondag:
10:00
14:00
18:00

Kaatsen
Formule 1 live op groot scherm
Matinee met Bakker & Niehaus
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Klusavond
We hebben inmiddels ook twee geslaagde klusavonden gehad.
Hierbij willen we graag iedereen bedanken die ons hiermee hebben
geholpen! Op 13 juli hebben we nog een klusavond op de planning
waarbij we jullie hulp weer goed kunnen gebruiken. We houden de
klusavond weer bij de boerderij aan de Piter Rindertsreedsje 3 te
Jelsum (tegenover Titan). We starten rond 18:30, maar later binnenlopen mag ook! Kom je helpen? Stuur dan even een appje naar
06 445 886 59. Zodat we weten wie en hoeveel er komen.
Oude klokken
We willen dit jaar het feestterrein weer mooi
aankleden en daar hebben we ook jullie hulp bij
nodig. We zoeken zoveel mogelijk klokken die we
als decoratie kunnen gebruiken in de tent en op
het terrein. Dus is je klok stuk?
Gooi hem dan niet weg maar breng hem langs bij
één van de bestuursleden!
Haspels
Mooie verlichting maakt het feest vooral in de avond een stuk gezelliger. Alleen hebben we hiervoor wel veel kabels nodig. Daarom
zijn we ook opzoek naar haspels of andere verlengsnoeren (voor
buiten) die we kunnen lenen tijdens het feest. Mocht je je haspel
willen uitlenen mail dan naar detwadoarpen@hotmail.com of app/
bel naar 06 445 886 59. We halen de haspel bij je op en zorgen
ervoor dat de haspel een sticker krijgt van de juiste eigenaar zodat
iedereen zijn of haar materiaal weer terugkrijgt.
Automatische incasso
Bij het rondbrengen van de nota’s hebben we ook bij alle leden een
formulier voor de automatische incasso door de bus gedaan. Veel
leden hebben deze al ingevuld en naar ons opgestuurd. Heb je dit
nog niet gedaan? Dan zouden we je willen vragen om dit alsnog te
doen. Ben je het formulier kwijt? Geen probleem. Dan kun je deze
ook gebruiken: ( formulier staat op pagina 19 )
Machtigingsformulier automatische incasso
Beste leden,
Ieder jaar organiseert Feestvereniging De Twa Doarpen feestelijke
activiteiten in Jelsum/Koarnjum, met als hoogtepunt natuurlijk het
Dorpsfeest. Mede dankzij uw lidmaatschap kunnen wij ieder jaar
weer leuke activiteiten organiseren, waarvoor dank!
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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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Normaal gesproken ontvangt u als lid jaarlijks het verzoek om het
ledengeld à €12,50 naar ons over te maken. Om het u (en onszelf)
wat gemakkelijker te maken, gaan wij vanaf dit jaar over op een
automatische incassering van het ledengeld. Het ledengeld
wordt dan ieder jaar in de maand april automatisch afgeschreven.
U hoeft het dus zelf niet meer over te maken.
Wij willen u vragen om het onderstaande formulier in te vullen, te
ondertekenen en op te sturen naar:

Feestvereniging De Twa Doarpen
De Wier 3, 9056 PM KOARNJUM
Mailen mag ook: detwadoarpen@hotmail.com
Naam:

Straat en
Huisnr.:
Postcode +
woonplaats

Telefoonnr.:

E-mailadres:

IBAN
(Rekeningnr.)

Handtekening:

Datum
getekend:

Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met onze voorwaarden (z.o.z.) en machtigt u ons om jaarlijks het ledengeld te
incasseren.
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3 Doarpen Wandeling

Loop dwars door de weilanden van het Britsumer, Koarnjumer en
Jelsumer Aldlan. We lopen door de weilanden van Fam de Boer,
Van de Werf, Stienstra, De Jong en Langhout.

Bewandel paden die normaal gesproken zijn afgesloten! Neem je
verrekijker mee.. wie weet kom je onderweg reeën, hazen of weidevogels tegen.
Deze wandeling wordt eenmalig georganiseerd door de Doarpsbelangen Britsum en Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum. We organiseren
deze wandeling om geld op te halen voor onze kinderen uit de 3
dorpen. Op de Terp in Britsum willen we een speeltoestel realiseren
en in Jelsum en Koarnjum willen we zorgen voor meer activiteiten
voor de kinderen.
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En… hoe leuk is het om de dorpen eens van een heel andere kant
te zien!

Er zijn 2 routes: 1 lange route van 12 km 1 korte route speciaal
voor de jonge beentjes van 6 km.
Het is een eenmalige route. Bij elk nieuw stukje Aldlân is er een
gratis versnapering.

Polsbandjes á €5,- zijn verkrijgbaar bij startlocaties:
De Bining in Koarnjum of Britsenburgh in Britsum voor aanvang
van de wandeling.
Natuurlijk mag er ook gesponsord worden!

18:00 eerste start,
laatste start rond
20:00
(4 start momenten).
Ivm gevaar voor de
dieren kunnen er
geen honden en
geen blikjes drinken
meegebracht worden.

Bij slecht weer op
1 juli zal de wandeltocht een week
verplaatst worden!
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Simmerske tafrieltsjes

Boer Ubbels die zijn eerste snee ophaalt bij de kerk in Jelsum
(12-06-2022) Foto: Nico Groenewegen

Durk Hofman oan it heaparsen
Foto: DH
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Stichting Martenastate
Resterende excursies Martenastate 2022

Graag maken wij hierbij melding van de data van de resterende
excursies dit jaar. Dit overzicht ziet er als volgt uit:

•

•

Wandelexcursie over park- en cultuurhistorie: op 18 juni
van 13.30 uur tot 15.30 uur, zaterdag 9 juli van 10.00 uur tot
11.30 uur, zaterdag 6 augustus van 10.00 uur tot 11.30 uur,
zaterdag 8 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur en zaterdag 12
november van 10.30 uur tot 11.30 uur.
Fotografie-excursie park- en cultuurhistorie: op zaterdag
5 november van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Eén van onze professionele excursieleiders - Aad van der Burg,
Betty Koostra of Geert de Vries - heten u op een van de 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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Wij zijn blij
met onze
adverteerders
Kunnen zij ook blij
zijn met ons?
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Tsjerkepaad Fryslân
Tsjerkepaad 2022 ook
in Jelsum en Koarnjum
Van 2 juli t/m 10 september
op de zaterdagen
van 13.30 tot 17.00 uur.

Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland?
Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân! Tijdens Tsjerkepaad
zijn gedurende de zomer meer dan 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. De
kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte, ontmoetingen, rust of meditatie waardeert!
Kijk voor u op pad gaat altijd even bij overzicht kerken
(tsjerkepaad.nl) of ook de gebouwen die u wilt bezoeken open zijn.
Soms valt er namelijk een middag uit, bijvoorbeeld vanwege een
uitvaart- of huwelijksdienst. Bij iedere kerk staat ook vermeld of er
extra activiteiten zijn, bijvoorbeeld muziek, een expositie of een
lezing.
NICOLAASKERK - KOARNJUM
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De Nicolaaskerk is van 1873, gebouwd op de plek van een bouwvallig geworden vroeg-middeleeuwse kerk. Het interieur is levendig. De kunsthistoricus Peter Karstkarel spreekt van een
‘buitengewoon decoratieve mengstijl met vooral neogotische en
neorenaissance vormen’. Het uit 1882 daterende orgel is van de
orgelbouwers Van Dam. Het op de barok geïnspireerde snijwerk op
het front is een Friese specialiteit.
In de Nicolaaskerk is het graf van David van Goirle te bewonderen.
David Gorlaeus (ook: Van Goorle/Van Goirle) was één van de allereerste vroegmoderne neo-atomisten. Hij werd geboren in
Utrecht, groeide op in het Friese Cornjum (tegenwoordig
Koarnjum) en studeerde in Franeker en Leiden. Gorlaeus schreef
twee werken waarin hij verregaande ideeën over de filosofie
ontwikkelde; zijn werk werd onder andere gebruikt door
René Descartes.
SINT GENOVEVAKERK - JELSUM

Kerk uit tweede helft 12e eeuw, op één van de twee terpen van
Jelsum gebouwd. De noordelijk muur laat het beste de rijke romaanse stijl zien. De toren dateert uit de 13e eeuw.
Van de weinige resten van middeleeuwse kerkversiering in
Friesland zijn in deze kerk nog gewelfrozetten aanwezig.
Het middenpad is bedekt met gebeeldhouwde zerken, waarvan een
voor de omstreden theoloog en bestrijder van bijgeloof Balthasar
Bekker, die met het boek 'De Betoverde Weereld’ veel aandacht
trok.
Het orgel is in 1834 gebouwd door de Leeuwarder orgelbouwers
L.J. en J. van Dam.
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Huiskamertheater De Wier
Koarnjum, juni 2022.
“Huiskamertheater De Wier Koarnjum in een nieuw cultureel jasje”
Geacht publiek, uitvoerenden en geïnteresseerden!
Ik heb besloten te stoppen met de reguliere evenementen, zoals
bijvoorbeeld concerten, huiskamergesprekken, lezingen e.d. in
huiskamertheater De Wier.
De door dit huiskamertheater georganiseerde concerten stoppen
ook in de Nicolaaskerk, echter: de Plaatselijke Commissie van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken wil zelf de draad na deze zomer
weer oppakken. Daarover volgt later meer informatie van me.
Maar dit alles betekent een nieuwe culturele ronde met nieuwe dito
kansen!

Het theater met al zijn professionele faciliteiten, zoals licht, geluid
en videopresentaties blijft beschikbaar voor een ieder.
Op verzoek kunnen er andere (eventueel besloten) evenementen
worden neergezet, zoals groepsbijeenkomsten, bijzondere try-outs
(muziek & toneel), presentaties, kleine filmavonden en het kan
worden gebruikt als oefen- en opnameruimte voor muzikanten, natuurlijk vanwege de uitstekende, special gebouwde akoestiek.
In de zomer van juli 2020 was ‘it teaterke’ ook tijdelijk een galerie
(“Keunst @ Koarnjum”) met eigen fotowerk in combinatie met
schilderijen van kunstenaars. Dit viel in goede aarde en het theater
zal nu dan ook vaker (ook tijdens kunstroutes in Fryslân) deze
functie krijgen.
Nogmaals, alle professionele faciliteiten voor de hierboven genoemde activiteiten zijn en blijven aanwezig.
Bent u geïnteresseerd in deze specifieke (nieuwe) mogelijkheden
van deze locatie?
Neem geheel vrijblijvend contact met mij op: bobdeboer@pinupsanddowns.com of via tel. 06-54763154 en vraag naar
de vele mogelijkheden.
Het bijna 10-jarige bestaan en het succes van het theater, begonnen in Ferwert op ‘It Heech’ en later in Koarnjum onder de noemer
‘Concerts and More @De Wier‘ is zeker te danken aan u allen als
muzikanten, acteurs, bijzondere gasten, sprekers, de gastvrouwen
en gastheren en natuurlijk het publiek! Hiervoor ben ik u allen zeer
veel dank verschuldigd.
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Prachtige reacties heb ik in de loop van jaren ontvangen, de gastenboeken staan volgeschreven met mooie herinneren!

Ik wens u alle goeds voor de toekomst in goede gezondheid en ik
hoop u snel weer te ontmoeten @ De Wier in een nieuw cultureel
jasje!
Bob ‘Verderop’
Bob de Boer Produkties/ Pin Ups-and-downs Produktions /
Bob de Boer Photography
De Wier 5
9056 PM Koarnjum
tel. 06-54763154 – bobdeboer@pinupsanddowns.com

Expositie Lydia Kruiper

EXPOSITIE KERAMIEK
VAN LYDIA KRUIPER
IN DE JOHANNESKERK
IN BRITSUM.
VAN
2 JULI T/M 12 SEPTEMBER,
ELKE ZATERDAG EN ZONDAGMIDDAG VAN
14.00 UUR TOT 17.00 UUR

Lydia is in 2012 begonnen met het volgen van enkele workshops
keramiek. Al gauw kreeg ze de smaak te pakken en na een aantal
cursusjaren in Leeuwarden en Mûnein volgde Lydia intensieve lesweken in onder meer Gouda, Frankrijk en België. Gaandeweg is
haar passie voor het werken met klei enorm gegroeid.
“Fascinerend is het elke keer weer om te zien hoe een hoop klei
zich in mijn handen vormt tot iets bijzonders” aldus Lydia.
Draaien vind Lydia het allerleukst. Vanuit de basisvormen die ze
draait, ontstaan bijzondere objecten, vaak kleurrijk en met allerlei
decoratie technieken zoals graffito en glazuurkleuren.
Maar ook beelden met handvorm vind ik leuk om te maken.
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Stichting Martenastate
Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2022

Op zaterdag 10 september wordt de landelijke jaarlijkse
“Open Monumentendag” gehouden. De gemeentelijke voorbereidingscommissie heeft dit keer de aandacht willen vestigen op de
dorpen: Jelsum, Koarnjum, Britsum en Stiens, dorpen in de directe
nabijheid van de stad Leeuwarden, dorpen die vroeger deel uitmaakten van de Gemeente Leeuwarderadeel.
Het thema dit jaar is duurzaamheid. Het bestuur van Stichting
Martenastate zet dit jaar twee locaties in de schijnwerper waarbij
duurzaam beheer of toekomstig duurzaam gebruik na uitgebreide
restauratie bijzonder interessant zullen zijn voor belangstellenden.
De woning Swarte Singel 1 op de state is inmiddels duurzaam verbouwd waarbij, met het respecteren van alle uitgangspunten inzake het behoud van het rijksmonument, er een inpandige upgrading
heeft plaatsgevonden leidend tot hedendaags woongenot. Huurders
van de monumentale woningen van Stichting Martenastate mogen
anno 2022 eigentijds wooncomfort verwachten. Dergelijke wijzigingen vinden altijd plaats na goedkeuring door het gemeentelijke
welstandsorgaan en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De
tweede in het oog vallende bezichtiging in oktober betreft de zeer
uitgebreide restauratie van het koetshuis en de boerderijschuur op
de locatie Martena Zathe, de vroegere naastgelegen dorpsboerderij. Er wordt éénmalig een unieke mogelijkheid geboden om de
voortgang van deze ingrijpende restauratie met eigen ogen te aanschouwen.
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u
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Stichting Martenastate
Voortgang restauratie werkzaamheden Martena Zathe
De aanhef van dit informatie-onderdeel blijft dit jaar ongetwijfeld
ongewijzigd, echter de verschillende stadia in het proces volgen
elkaar snel op. De werkzaamheden op het naastliggende perceel
Martenawei 4 - te weten de ingrijpende restauratie van de boerderijschuur en het koetshuis - kunnen niemand ontgaan.

Is het niet het lawaai op sommige momenten, dan wel de aanblik
van beide beeldbepalende gebouwen. De dakbedekking is volledig
verwijderd, er is zicht gekomen op de houten spanten (het houten
raamwerk tussen de muren en de nok) en de gordingen (de balken
die horizontaal dus evenwijdig lopen). Echter ook inpandig is het
nodige gebeurd, de vloer in het koetshuis is gelegd en in de boerderijschuur zijn al vele palen geheid die moeten dienen als ondersteuning van de geplande woningen. Kortom, na een periode van
saneren, is nu het creëren van start gegaan.
De medewerkers van Friso Bouwgroep verrichten met voortvarendheid de werkzaamheden. In dit kader is het goed te melden dat bij
de restauratie van het koetshuis ook twee leerling-plaatsen worden
ingevuld, wetend dat ook in de toekomst er altijd behoefte zal zijn
aan vakbekwame ambachtslieden.
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Natuurkampeerterrein in trek
Het terrein trekt ook dit jaar weer vele gasten die rust zoeken en
de natuur liefhebben. Het is niet alleen de omgeving om voor de
tent of caravan tot rust te komen door het leven lief te hebben,
maar van hier kan ook per fiets of auto de omgeving worden verkend. Naar Leeuwarden, de Waddenkust of Dokkum, zijn de veelgehoorde bestemmingen van onze gasten. Het is een waar genoegen om met grote regelmaat bij vertrek van de gasten, de waarderende woorden te horen over het kampeerterrein, het landschapspark Martenastate, de steden of onze provincie Fryslân als geheel. ‘
Promotie van de bovenste plank. De belangstelling voor ons natuurkampeerterrein neemt begrijpelijkerwijs elk jaar weer toe, boek
daarom vroegtijdig of zegt het voort. Zie ook
www.martenastate.nl/natuurkampeerterrein
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Build and Be
Lieve mensen van Britsum, Koarnjum en Jelsum
Het is bijna zover, op 15 juli vliegen we voor ons project naar
Tanzania om daar te bouwen aan huisjes die bestemd zijn voor
mensen die nu wonen in vaak lemen huisjes. Wat zullen ze blij zijn
om straks met hun gezinnen in een huisje van steen te gaan wonen.
Vanaf oktober 2018 zijn we begonnen met het inventariseren van
jeugd en ouderen die mee zouden willen om in juli 2020 die kant
op te gaan. Al snel was er een groep van 10 jeugdigen en 5 ouderen die wel mee wilden. We bedachten een naam voor onze groep
en dat werd Build and Be, wat betekend Bouwen en er Zijn. En
daar bedoelen we niet mee dat we in Tanzania zijn, maar om er te
zijn voor onze medemens.
En Build and Be is een begrip geworden in onze dorpen, want we
mogen wel zeggen dat we het zonder jullie niet hadden kunnen
doen. Want wat hebben we veel acties georganiseerd en wat waren
onze dorpelingen trouw om elke keer maar naar ons toe te komen
en te steunen. Via deze weg nog hartelijk bedankt daar voor.
En toen kwam Corona, alles ging op slot en we zetten onze plannen
in de ijskast. Ook vorig jaar mochten we niet. Maar nu zijn de tickets geboekt en weinig kan ons nog tegen houden. De groep is inmiddels iets kleiner geworden en de jeugd is jongedames geworden. Met z’n tienen, en Martin Janssen van de
http://www.stichtingbouwwoningentanzania.nl/ gaan we er zeker
een fantastische reis van maken, met natuurlijk vooral bouwen,
maar ook bezoeken, aan weeshuis, klooster, vrouwencentrum,
plantage.
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Ook gaan we een speldag organiseren voor een Primary school. En
niet te vergeten gaan we een safari doen. Dat mag niet ontbreken.
We verblijven deze 2,5 week op het terrein van de kerk van Saya
Juu. Father Erasto heeft ons hier onder onze hoede.
Op 15 juli gaan we dus bepakt en bezakt, vanwege giften, kleding,
speelgoed, enz. enz. richting Schiphol/Tanzania. Op 2 augustus
komen we weer aan op Schiphol, met, zeker weten, een schat aan
ervaringen, en prachtige herinneringen voor het leven.
Op zondag 10 juli zal er in de kerk van Jelsum een zogenaamde
‘Uitzwaaidienst’ zijn. We gaan hier vast en zeker iets van ons laten
zien.
Wat ons betreft: Tot ziens , KWAHERI!

Ingmar, Inge, Lisanne, Mare, Bregje, Nynke,
Herman, Johan, Tineke, Dorien en Lysbeth.
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Generatiehuis
Opening Expositie Blauwdruk van de Middelsee

In de tijd dat Leeuwarden nog pal aan de zee lag had het water vrij
spel in het noordelijkste deel van Friesland. Na de inpoldering
kwam dit gebied droog te liggen en kwamen er de eerste bewoners. Een nieuw stuk land op de bodem van een oude zee:
de Middelsee.
De afgelopen vier maanden hebben inwoners van dit bijzondere
gebied hun land vastgelegd. Door middel van oude fotografische
technieken is er onder leiding van beeldmaker Yvonne Feijten een
visueel onderzoek gestart naar de ware aard van de Middelsee. De
niet alledaagse fototechnieken hebben ertoe geleid dat de Friese
klei letterlijk werd omgespit, het water uit de Waddenzee is geschept, zelf camera’s zijn gebouwd van afvalmaterialen en oude
analoge technieken nieuw leven zijn ingeblazen.
De officiële opening van de expositie in het Remisegebouw in
Stiens vindt plaats op zondag 10 juli om 14:00 uur met koffie, thee
en lekkers. Na de opening zijn bezoekers tot 17:00 uur welkom. De
kunstwerken zijn na 10 juli nog twee weken op gezette tijden te
bezichtigen in het Remisegebouw (adres: De Remise, Stiens).

Voor verdere info:
www.generatiehuis.nl
karin Idzenga
Het Generatiehuis
06 28473445
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Dekema State
Open Imkerijdagen Dekema State Jelsum
9 en 10 juli 13-17 uur
Op 9 en 10 juli zijn er open imkerijdagen op Dekema State.
Er is uitleg over het bijen houden bij de bijenstal.

De dag is erg geschikt voor kinderen: ze kunnen geschminkt worden, en ook de poppenkast is gratis.
Verder kan er geknutseld worden tegen kleine bijdrage voor het
materiaal en is er gratis entree in het museum.
IJsboer Tikje Anders is ook van de partij met o.a. honingijs.

Audiotour

Dekema State

Sinds 10 juni is er een audiotour die u bij voorkeur op uw mobiel
ook thuis kunt beluisteren: “Dekema State komt tot leven”
(https://dekemastate.2discover.nl)
Beleef de state aan de hand van diverse korte hoorspelen

Schilderijen van voormalige bewoners komen tot leven en vertellen
hun verhaal of gaan in gesprek met elkaar.
Op andere plekken maak je kennis met het personeel.
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OCCA JOHANNA RIPPERDA,
KIND VAN DE 17DE EEUW

Dit seizoen is er op Dekema State
een tentoonstelling over
Occa Johanna Ripperda, kind van de
17de eeuw.
Occa logeerde vele jaren bij haar
oom en tante Jurjen Ripperda en
Anna Catharina Dekema en kwam
daardoor in aanraking met het leven
aan het hof in Leeuwarden. Uiteindelijk werd zij opperhofmeesteres bij
de koningin van Zweden.
Margaretha van Unia, op het portret, was even oud en leefde in dezelfde tijd als Occa, en was net als
Occa uitbesteed bij haar oom en tante op Dekema State.

VERHALENPROJECT
UITGESTELD GELUK
Op zondag 9 juli om 15.30 is een verhaal van het verhalenproject Uitgesteld geluk van Leeuwarden UNESCO City of
Literature te beluisteren in Dekema State in Jelsum. Anna
Raadsveld leest daar het verhaal Wandelende beesten van
Lotte Dondorp voor, in het Nederlands. Het programma
duurt ongeveer anderhalf uur. De toegang is gratis en je
hoeft je niet aan te melden.
Neem zelf een tuinstoeltje mee.
Meer info vind je op www.uitgesteldgeluk.nl.
Wat geeft ons moed, welke zaadjes planten we voor de
toekomst? Honderd auteurs uit binnen- en buitenland
schreven er een nieuw, kort verhaal over. Vijftien professionele vertellers lezen deze verhalen voor. In de tuin bij de
Friezen thuis, op volkstuincomplexen, in tuinen van staten
en stinzen en in pluk- en theetuinen. In het Nederlands, in
het Frysk of in het Engels.

39

Kalinder
1 juli : 3– Doarpen Wandeling (pag. 20)
2 juli t/m 12 september: Expositie Lydia Kruiper (pag. 29)
2 juli t/m 10 september: Tsjerkepaad (pag. 26)

9 juli en 6 augustus: Excursie park-en cultuurhistorie (pag. 24)
9 en 10 juli: Dekema State, open Imkerijdagen (pag. 38)
10 juli: Opening Expositie Blauwdruk (pag. 37)

21 augustus: Nicolaastsjerke Koarnjum, Boekpresentatie (pag. 4)
2,3 en 4 september: Doarpsfeest!! (pag. 16)

Oude kaarten

Uit o.a. de Franse Tijd,
vandaar de Franse teksten
op de kadastrale
Kaarten
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Oude kaarten gevonden op:
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/component/searchall/
result?trefwoord=jelsum en https://www.frieslandopdekaart.nl/

Ingestuurd door Nico Groenewegen
Datering : 1736
toen nog Yelsum
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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

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
Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op
1 juli, 15 juli, 29 juli, 12 augustus, 26 augustus
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op
24 juni, 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus
Biobak extra:
30 juni, 14 juli, 28 juli, 11 augustus, 25 augustus
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 5 juli, 2 augustus
Grof vuil: met afspraak
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Ferskiningsdata 2022
`

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

Zondag 26 juni te gast
Zondag 26 juni te gast: Ytzen van der Werff

Op zondag 26 juni gaat dominee M. Hulzebos voor en komt Ytzen
van der Werff tijdens de dienst vertellen over rentmeesterschap,
boer zijn in deze tijd, klimaat en milieu.
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Tsjerketsjinsten

Protestantse Gemeente
te Britsum-Koarnjum-Jelsum
Hieronder de kerkdiensten voor de maanden Juli Augustus
(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

26 juni
09.30u

Ds. Mirjam Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum

03 juli
9.30u

Ds. W.J. van Dijken

De Hoekstien Britsum
koffiedrinken

10 juli
09.30u

Ds. Mirjam Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum
Heilig Avondmaal
Uitzwaaien jongeren van
Build and Be

17 juli
09.30u

Drs. T. Simonides

Johannestsjerke Britsum

24 juli
11.00u

Ds. Johannes Bakker

De Hoekstien Britsum

31 juli
09.30u

Ds. Mirjam Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum

07 aug.
09.30u

Ds. D. de Boer

De Hoekstien Britsum
koffiedrinken

14 aug.
09.30u
21 aug.
09.30u

Ds. Mirjam Hulzebos

Genovevatsjerke Jelsum

Dhr. J.J. Helfferich

Johannestsjerke Britsum
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Redaksje
42e jiergong nr.428

oplage 500 eksimplaren

Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum

tel.: 0640996841
tel.: 0612743436
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 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: 26-08-2022
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 15-08-2022
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com
46

47

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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