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We hopen dat jullie allen een fijne vakantie en mooi weer hebben 
gehad. Mooi weer, het kan haast niet anders want het is al weken 
gort droog! Maar we klagen niet. Wat is het toch heerlijk om ‘s och-
tends wakker te worden en dan gelijk de zon weer te zien. Ik ge-
niet er in ieder geval van!! 
 
Wat hebben we weer een mooie Flapút voor jullie kunnen maken 
met allemaal verschillende onderwerpen waar we jullie aandacht 
voor vragen. We kunnen weer zien dat we richting najaar gaan en 
dat de verenigingen weer blij zijn dat ze dan los kunnen.  
 
We hopen dat onze dorpen op 10 september druk bezocht gaan 
worden met de panden die open zijn op   
 

 “De Open Monumentendag” 
 
Ons dorpsfeest is natuurlijk 2, 3 en 4 september. Er is voor ons dan 
heel wat te beleven, zie de poster op blz. 45.  Ook de ouderen gaan 
weer los, data vind je op blz.37. Verder aandacht voor een jaarver-
gadering, een tientonner, collectes, verkeersveiligheid, uitvoerin-
gen, het is teveel om op te noemen. Lees hierover in deze Flapút. 
 
Veel leesplezier, 
de Redactie 
 

Fan de Redaksje 

De berenklauw staat op dit moment behoorlijk ter discussie: waar 
en hoe te bestrijden op een verantwoorde manier omdat ze steeds 
meer voorkomen ... In ieder geval blijft het een fraai gezicht: vol-
op in bloei langs het fietspad richting Leeuwarden bij Koarnjum. 
Foto: Bob de Boer 
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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 
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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 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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De Swirrel 
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Protest Boeren  

Spontane blokkade 
van boeren aan De 
Wier in Koarnjum 
En dan plots toch nog 
in de avonduren een 
blokkade van boze 
boeren aan De Wier in 
Koarnjum: de open-
bare Jenaplan basis-
school “Oldenijl” uit 
Leeuwarden wandelde 
op woensdagavond 6 
juli jl. een alternatie-
ve vierdaagse wandeltocht en werd geconfronteerd bij de ingang 
van park Martenastate met een boerenprotest: een miniblokkade 
met een minitractor. Veel toeters en bellen in de stromende regen 
… 

De groep wandelaars 
van leerlingen en ou-
ders konden dit on-
derdeel van deze 
tocht met muziek en 
theater door ouders 
verzorgd wel waar-
deren en na een 
snelle opheffing van 
deze blokkade wan-
delde men rustig 
door richting Aldlân 
om uiteindelijk na 11 

kilometer weer terug te keren in het centrum van Leeuwarden. 
 

 

 

 

 

 

Tekst en foto’s: 
Bob de Boer  
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Sneinsjongers 

 
“Underweis” mei de Sneinsjongers 

 

 
    

Oankundiging 

 

Freed 28 oktober en sneon 29 oktober 2022 bringe  
de Sneinsjongers, nei ferskate kearen fan útstel,  

 
 

 “Underweis” 
 
 

In útfiering mei film, sang, ferhalen, wat téater en muzyk  
dêr’t ús doarpen sintraal by steane. 

 

Beide optredens begjinne om 20.00 oere yn ‘e Bining. 
 

Yn de folgjende Flapút mear oer it reservearjen fan plakken. 
 

De kommisje 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2y_i9m-fkAhVMDewKHZZxD9EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-muziek-zang-en-instrumenten-i13607.html&psig=AOvVaw3oRM_2Xw2fVmqBm16VJuHU&ust=1569337346910825
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjThrnuwcjhAhWvM-wKHZ8tBVsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/nl/image-vector/stick-figure-working-together-team-329888630&psig=AOvVaw07X5gYnJjeJSfDlLYagZMs&us
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirmta5nOfkAhUDwAIHHSWDDnoQjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.depositphotos.com/91270428/stockillustratie-dramatische-theater-maskers.html&psig=AOvVaw3C1pDZ36e87Ou_HY2uA0ih&ust=
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Bosonderhoud in Jelsum 

Bosonderhoud 
 
In de 2e helft van dit jaar vinden er in het Jelsumerbos werkzaam-
heden plaats.  
Er staan bomen die niet meer veilig zijn en gekapt moeten wor-
den. Dit doe wij omdat deze bomen de Essentaksterfte ziekte heb-
ben. 
De periode waarin we werkzaamheden willen uitvoeren is tussen 
15 augustus en ongeveer eind september maar is afhankelijk van  
weer– en terreinomstandigheden. 
 
Werkzaamheden in het Jelsumerbos 
 
In het Jelsumerbos staan bomen die doordat ze in het geheel of 
gedeeltelijk kunnen afbreken of omwaaien en een gevaar voor u 
vormen. Dit zijn Essen met Essentaksterfte. Essentaksterfte is een 
ziekte die wordt veroorzaakt door een agressieve schimmel waar-
van de bomen niet herstellen. Daarom is het nodig om de bomen 
die op de paden kunnen vallen te verwijderen en zo onveilige situ-
aties te voorkomen. 
 
Meer variatie en nieuwe beplanting 
 
Waar gekapt wordt komt ruimte en daardoor licht op de bodem. 
Als deze plek voldoende groot is kunnen er nieuwe en andere bo-
men en struiken groeien of planten wij deze bij. Door het boson-
derhoud en de nieuwe beplanting ontstaat er meer variatie wat 
goed en aantrekkelijk is voor mens en dier. 
 
Dieren en veiligheid 
 
Voor de sart van de werkzaamheden is in kaart gebracht waar nes-
ten en verblijfplaatsen van beschermde dieren zitten. Deze plek-
ken worden met de uitvoering ontzien. 
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Gemeente Leeuwarden 

Overlast 
 
Er kan tijdens de werkzaamheden sprake zijn van geluidsoverlast 
en werkverkeer. U kunt, met uitzondering van de afgesloten paden, 
gewoon het bos in maar let er op dat u niet binnen het werkterrein 
van de machines komt! De paden kunnen beschadigd raken, uiter-
aard wordt dit na de werkzaamheden hersteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verkeers maatregelingen  
ivm bosonderhoud 
 
Tevens zullen er weg werkzaamheden 
gaan plaatsvinden m.b.t. gedeeltelijk asfaltering van de Aldlânsdyk 
in Koarnjum en gedeeltelijk de Skeltedyk. De aanwonende bewo-
ners zullen hiervoor door de Gemeente over worden geïnformeerd. 
Ook zullen er verkeersremmende maatregelingen worden genomen 
bij de beide ingangen van de bebouwde kom van Koarnjum. 
Er zal een verkeersremmer bij de fiets oversteekplaats worden ge-
realiseerd en bij de ingang bebouwde kom vanuit Britsum zal ook 
een verkeersremmer worden geplaatst.  
Bij de doorgaande weg kruising Helmblomstrjitte - David van 
Goirlestrjitte zal een versmalling worden geplaatst d.m.v. groen-
voorziening om de verkeerssituatie veiliger te maken. 
 
Namens bestuur DB Jelsum-Koarnjum 
R. Hooijenga 
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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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Stichting Hôven Britsum-Koarnjum-Jelsum 

 
 Berichtgeving Stichting Hôven  

Britsum-Koarnjum-Jelsum 
 
Na jarenlang het grafbeheer te hebben uitgevoerd als vrijwilliger 
namens Stichting Hôven BKJ voor het kerkhof in Koarnjum heeft 
Piet Keestra zijn werkzaamheden als grafbeheerder hiervoor beëin-
digd. 
Namens Stichting Hôven BKJ willen wij Piet hartelijk dank zeggen 
voor alle werkzaamheden die hij heeft verricht t.b.v. het regelen en 
bijhouden van de juiste gegevens die nodig zijn bij de registratie 
van de graven. Piet heeft dit al die jaren met veel liefde gedaan. 
Namens Stichting Hôven heeft Piet als dank een presentje ontvan-
gen.  
Stichting Hôven BKJ heeft in de persoon van Geert Beeksma een 
waardige opvolger gevonden voor Piet. Geert is nu dus contactper-
soon voor de begraafplaats te Koarnjum. 
Mocht je bijvoorbeeld vragen hebben met betrekking tot het reser-
veren van een graf, vragen over een bestaand graf of afkoop van 
het onderhoud van een graf, dan kun je contact opnemen met 
Geert. 
Gaat het om een begrafenis dan is altijd de bode/
begrafenisondernemer de contactpersoon voor de familie. De bode/
begrafenisondernemer neemt dan contact op met Geert. 
Telefoonnummer Geert Beeksma :  058-2574668,                                                                                       
emailadres            :  geertbeeksma@planert.nl 
 
Namens bestuur Stichting Hôven BKJ 

——————//—————- 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 
Bob de Boer 
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Collecteweek Alzheimer Nederland 

Voor een toekomst zonder dementie 
 

In de week van 6 tot en met 12 november vindt de collecte 
van Alzheimer Nederland plaats. In heel Nederland gaan 
ruim 21.000 collectanten deur aan deur om geld in te zame-
len. 
 
De jaarlijkse collecteweek in november is ontzettend belangrijk 
voor het werk van Alzheimer Nederland. Vrijwillige collectanten ha-
len dan geld op voor een toekomst zonder dementie en betere on-
dersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers.  
 
Juist in deze tijd wordt pijnlijk duidelijk hóe nodig het werk van 
Alzheimer Nederland is. De groep mensen met dementie groeit snel 
en is erg kwetsbaar. Gelukkig willen ook steeds meer mensen bij-
dragen. De opbrengst van de collecte stijgt al 6 jaar op rij. En dat is 
alleen mogelijk dankzij alle vrijwilligers. Collecteren loont dus. 
 
De collecte gaat met zijn tijd mee: doneren via iDEAL-QR en 
Whatsapp 
Ook dit jaar worden alle collectebussen van Alzheimer Nederland 
voorzien van een iDEAL QR-code. Dit maakt mogelijk dat mensen 
met hun mobiele telefoon geld kunnen geven. Een goed alternatief 
voor als er geen kleingeld in huis is! Veilig, gemakkelijk en ano-
niem. 
 
Een collectant wordt dit jaar ook in staat gesteld om via Whatsapp 
mobiel te collecteren. Vanuit huis. Als collectant kun je dus hoe dan 
ook een belangrijke bijdrage leveren. 
 
Helpt u mee? Elk uurtje telt… 
Elk jaar kan meer geld naar onderzoek, 
omdat de opbrengst van de collectetoe-
neemt. Collecteren voor Alzheimer Neder-
land loont dus. Wilt u in 2022 hieraan als 
(mobiele) collectant ook een steentje bij-
dragen? Kijk op www.alzheimer-
nederland.nl/collecteren voor meer infor-
matie. U kunt zich hier ook aanmelden. Of 
neem contact op met : Xandra Buruma  
06-12304254 of  
xandravanbeek@hotmail.com.  
 
We zijn nog op zoek naar collectanten voor Britsum, Jelsum 
en Stiens. 

http://www.alzheimer-nederland.nl/collecteren
http://www.alzheimer-nederland.nl/collecteren
mailto:xandravanbeek@hotmail.com
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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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Huis te huur in Jelsum 

. 
Wij, Wim en Jacomine Hoogendam, hebben het huis Op ‘e Terp 4 in 
Jelsum gekocht. Ons plan is om hier wellicht in de toekomst te 
gaan wonen, aangezien we nu in een dienstwoning op Dekema Sta-
te wonen. Bovendien wonen Jacomine haar ouders op nummer 6, 
dus als die er  t.z.t nog zijn gaan we er gezellig naast wonen.  
Tot die die tijd willen we het verhuren. De verhuur periode zal 
maximaal 2 jaar zijn, dus vooral geschikt voor mensen die voor een 
periode van maximaal 2 jaar iets zoeken. De huur zal maandelijks 
opzegbaar zijn. De woning bevat 3 slaapkamers en is van alle ge-
makken voorzien. Vloerbedekkingen en raambekleding zijn aanwe-
zig. Wij hebben de huurprijsberekening en verhuur uitbesteed aan 
Noordersingel Vastgoed. De huurprijs is door hen bepaald op 930 
euro per maand kale huur.  
 
 
Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met  
Noordersingel Vastgoed, 058-5858120. 
Vragen naar Annafien Henkes 
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De Flapútloper 

 

Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
Ik ben Ben Deijmann, 61 jaar jong, nog 
maar 31 jaar getrouwd met Loes, 2 kin-
deren nog in huis: Timo (24) en Bernice 
(22). 
 
Hoe lang woon je al in Jelsum 
We zijn in de Hoatse de Jongstrjitte ko-
men wonen in januari 2002. 
 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Ik ben gewezen militair (soort pre-
pensioen) en ben nog verbonden aan het 
Diakonessenhuis in Utrecht en de veilig-
heidsregio Fryslân vanwege corona. Daar-
naast ben ik lid van het VST (Veteranen 
Search Team). 
Ik ben als militair meerdere malen uitgezonden geweest naar Bos-
nië, Irak en Afghanistan, in mijn werk als anesthesie assistent 
(narcose-broeder). Dit werk heb ik ook 18 jaar gedaan op de ope-
ratiekamer in het MCL. 
 
Van welke muziek houd je 
Ik ben niet zo’n muziekluisteraar, maar als ik luister kan het van 
alles zijn. Het mooist vind ik unplugged gitaarmuziek. 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 
Ik wandel graag. 
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 
Vreselijk is wat overdreven, maar ik ben niet zo’n tuinier. 

 
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor 
activiteit 
Loes en ik zijn gedreven geocachers en 
als dat even kan zijn we hier mee bezig. 
 
Wat is je beste moment van de dag/
dag van de week/maand in het jaar 
Dat maakt mij niet zoveel uit. Ik geniet 
van elk moment van de dag/week/jaar. 
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Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen 
Juichen. Daarna met een camper heel lang op vakantie. 
 
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan 
Het feestje ter gelegenheid van het winnen van die loterij. 

 
Wat is of zijn je hobby’s 
We doen aan geocaching, maar ook gitaar spelen vind ik leuk. Bo-
vendien zing ik als bas bij De Welle. En ook lees ik graag, met na-
me thrillers of non-fictie boeken. 
 
Als je er voor kon kiezen om voor al-
tijd één bepaalde leeftijd te hebben, 
welke zou dat dan zijn 
Ik heb met 2 dobbelstenen gegooid: 34 
of 43 jaar. Maar het had iedere andere 
leeftijd tussen 11 en 66 kunnen zijn. 

 
 
Wat is je favoriete gerecht 
Ik vind koken leuk, maar liever geen 
AVG. Ik houd zelf van soep: gezond 
en veelzijdig (de maaltijdsoep vari-
ant). 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, 
hoe besteed je die dan 
Ik mediteer graag: een half uur niet 
iets doen maar gewoon er zijn. 
 
 
 
 

Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen 
Ik huil niet zo snel, maar wat de regering op dit moment doet met 
de stikstofproblematiek vind ik om te huilen. 
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 
We hebben ooit ons kind begraven, dat vond ik moeilijk. Ralf was 
tijdens de geboorte overleden, in 1998. 
 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen 
Ik zou alles nog wel eens willen doen en er dan nog meer van ge-
nieten, maar ik zou het hetzelfde doen, hoewel soms iemand tegen 
mij zegt: dat had je anders moeten doen. 
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KWF Kankerbestrijding collecteert 4 t/m 10 september in 
Koarnjum/Jelsum. 
Doneren kan via QR-code op het collectebord. 
 
Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrij-
ding (4 tot en met 10 september) wordt in Koarnjum/
Jelsum weer gecollecteerd. Dit jaar ruilen collectanten de 
collectebus in voor het collectebord met QR-code. Bewoners 
van Koarnjum/Jelsum die iets over hebben voor het goede 
doel kunnen eenvoudig doneren door de QR-code te scannen 
met hun telefoon. 
 
Geen bus, maar een collectebord 
KWF maakt als eerste goed doel in Nederland de overstap naar een 
volledig digitale huis-aan-huis collecte. Het digitale betaalverkeer is 
al jaren in opmars. En het is prettiger voor onze collectanten, die 
nu niet meer met een zware bus de straat op hoeven. Om te done-
ren, scannen mensen gewoon de QR-code die op het collectebord 
staat, en de betaling verloopt vervolgens via iDEAL. Eenmalig, vei-
lig en vrijblijvend. 
 
Voor mensen zonder smartphone heeft iedere collectant een flyer 
(niet-thuiskaart) bij zich. Daar staat onder andere het rekening-
nummer van KWF op, zodat u een gift kunt overmaken. 
 
1 op de 3 krijgt kanker 
Vorig jaar werd in Koarnjum/Jelsum €493,04 opgehaald. Hartver-
warmend dat zoveel dorpsbewoners het verschil willen maken voor 
mensen met kanker. Dit jaar hopen we weer op een mooi bedrag! 
 
Dat is hard nodig, want nog altijd krijgt 1 op de 3 Nederlanders 
kanker. En elke euro komt goed terecht. Naast kankeronderzoek 
maakt KWF ook zorg en ondersteuning mogelijk voor iedereen die 
geraakt is door kanker. 
 
Collectanten gezocht 
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te ha-
len, aan de deur of via je mobiel? Het collecteteam 
in Koarnjum/Jelsum is nog op zoek naar collectan-
ten voor de komende collecteweek. Doe je mee? 
Meld je aan via hildabk@live.nl  
 
Collectant gemist? 
Heb je de collectant gemist?  
Geef dan via kwf.nl/collecte. 

KWF Kankerbestrijding  

mailto:hildabk@live.nl
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Mooie Zomer in Leeuwarden: ga actief aan de slag met 
kunst en cultuur! 
Het culturele cursusseizoen staat voor de deur! Een mooi moment 
om je te laten inspireren en verrassen door het rijke educatie aan-
bod. Ga actief aan de slag met kunst en cultuur via ons program-
ma. Samen met diverse culturele aanbieders uit de gemeente 
Leeuwarden heeft Kunstkade een mooi programma samengesteld. 
Denk aan open dagen, workshops, voorstellingen, optredens en 
meer! 
 
Laat je inspireren! 
Op zaterdag 3 en zondag 4 en 24/25 september is er van alles te 
doen rond de Stienser Jaarmarkt, Anne-Famkes Pleats, Pakhûs SO-
LO en Trimdiel Keunstrûte. Zo geeft Edgar Kruijer een workshop 
Realistisch schilderen, kun je meedoen met een Circus workshop 
van Witova of genieten van een optreden van saxofoniste Annelies 
Vrieswijk.  
 
Welke cursus ga jij 
doen? 
Voor iedereen die in ge-
meente Leeuwarden ac-
tief aan de slag wil met 
kunst en cultuur staat 
Kunstkade klaar. Van mu-
ziek tot theater en van 
beeldende kunst tot erf-
goed. Met een ruim aan-
bod aan cursussen, valt 
er voor jong en oud wat 
te kiezen. Welke cursus 
ga jij doen? 
Kijk op www.kunstkade.nl 
voor meer informatie en 
het complete blokken-
schema!  
Mooie Zomer in Leeuwar-
den wordt georganiseerd 
door Kunstkade in sa-
menwerking met Stichting 
Binnenstadsmanagement 
en maakt onderdeel uit 
van de start van het cul-
turele cursusjaar. 

Kunstkade Leeuwarden 

http://www.kunstkade.nl
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Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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Werkgroep Leeuwarden organiseert: 
Leeuwarder Open Monumentendag 2022  
Tussen Dokkumer Ee en Middelzee 
 
Dit jaar is de Open Monumentendag ook in Jel-
sum en Koarnjum: zaterdag 10 september, van 10 uur tot 17 uur, 
zijn bezoekers namelijk van harte welkom in monumenten van de 
dorpen Jelsum, Koarnjum, Britsum en Stiens. Het thema is dit jaar 
‘Tussen Dokkumer Ee en Middelzee’. 
Samen met dorpsbewoners, eigenaren en plaatselijke instellingen 
zijn 18 objecten gratis opengesteld voor bezoekers. De Werkgroep 
Open Monumentendag Leeuwarden maakt op dit moment een bro-
chure met een korte beschrijving van de monumenten met een lo-
catiekaart en een inlegvel met activiteiten op deze dag. Brochure 
en kaart zijn op Open Monumentendag gratis verkrijgbaar in het 
centrale informatiepunt in Stiens en ook bij de opengestelde monu-
menten in Jelsum en Koarnjum. 
 
Monumentaal Jelsum… 
In Jelsum doet Dekemastate natuurlijk mee aan de Open Monu-
mentendag. Naast de bezichtiging van de state  worden er Wilde 
Planten wandelingen georganiseerd met deskundige toelichting, ko-
men er verrassende fotosessies voor kinderen en wordt er op de 
zolder van de state  een snuffelmarkt van historische boeken ge-
houden. De landelijke Tuinenstichting is ook betrokken bij deze mo-
numentendag.  
Nabij Dekemastate ligt op Dekemawei 1 de fraaie kop-hals-
rompboerderij die ook open gaat evenals de gelede boerderij Bon-
nema’s pleats en, bijzonder!, het state-
terrein met oprijlaan van de vroegere 
Hinnemastate (Aldlânsdyk).   
Vanzelfsprekend is de dorpskerk een be-
langrijk onderdeel van deze Open Monu-
mentendag. Daar kunt u ook meer horen 
over de historische uurwerken van de 
kerktorens.  
 
De Werkgroep Leeuwarden is de eigena-
ren, vrijwilligsters en vrijwilligers in Jel-
sum heel dankbaar voor het werk dat zij 
verzetten om deze monumentendag mo-
gelijk te maken. 
 
Het stateterrein met oprijlaan van de vroegere 
Hinnemastate (Aldlânsdyk).   

Open monumentendag 
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Hinnemastate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…En monumentaal Koarnjum  
Martenastate zal ongetwijfeld een bezoektopper zijn tijdens Open 
Monumentendag. De bewoners van de markante, betrekkelijk re-
cente state van architect W.C. de Groot spannen zich in om  bezoe-
kers rond te leiden en inzicht te geven in de duurzame verbouwing  
van deze state.  In Tûnmanswente komt een bijzondere tentoon-
stelling van 11 historische  tekeningen van  ideaal modellen van 
koeien.  
Boeiend zijn ook de rondleidingen die worden gehouden op het 
bouwterrein van de Martenazathe: een historische boerderij en 
koetshuis die momenteel worden  verbouwd naar een nieuwe invul-
ling met behoud van de historische bouwdelen.  
De dorpskerk maakt het monumentale plaatje van Koarnjum com-
pleet. In zowel de kerk van Jelsum als Koarnjum zal ook regelmatig 
orgel worden gespeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
Expositie in  
Túnmanswente: 
 
historische tekenin-
gen van ideaal  
modellen van  
koeien. 
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Gratis brochure en routekaart 
De Monumentendagroute is goed op de fiets te doen, zeker met 
behuilp van de gratis brochure en routekaart. Er komen natuurlijk 
altijd mensen met de auto. Het hangt ook van het weer af. De 
werkgroep vraagt een beetje begrip van de Jelsumers en Koarnju-
mers. Er kan op drukke tijden - ’s middags, denken we - overlast 
komen van geparkeerde auto’s.  
 
In het blad Huis aan Huis van woensdag 7 september komt een pa-
gina met info over deze open monumentendag. De werkgroep vult 
ook een facebookpagina: open monumentendag Leeuwarden. 
 
Centraal informatiepunt tijdens Open Monumentendag 
Het centrale informatiepunt voor bezoekers is op 10 september het 
voormalige en nog leegstaande gemeentehuis van Leeuwarderadeel 
aan de Ljipstrjitte in Stiens. U vindt daar ook de stand van de  
Leeuwarder historische vereniging Aed Levwerd, met veel informa-
tie over de historie van onze gemeente. Wordt lid: meer te weten 
komen van de geschiedenis van de eigen omgeving is altijd leuk.  
 
Wie organiseert de Open Monumentendag? 
De VriendenLoterij Open Monumentendag (OMD) wordt jaarlijks 
georganiseerd door de Werkgroep Open Monumentendag Leeuwar-
den en het landelijk bureau Open Monumentendag in samenwer-
king met de VriendenLoterij. Met dit evenement willen wij geza-
menlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bij-
zondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te 
behouden voor een breed publiek.  
De werkgroep Leeuwarden be-
staat uit vertegenwoordigers van 
de Historische Vereniging Aed 
Levwerd, het Historisch Centrum 
Leeuwarden (HCL) en Monumen-
tenzorg van de gemeente Leeu-
warden en enkele enthousiaste 
vrijwilligers met historische en 
monumentale belangstelling in 
het algemeen en voor de ge-
meente Leeuwarden in het bij-
zonder. De werkgroep is voor dit 
jaar aangevuld met eigenaren, 
vrijwilligers en instellingen uit de 
vier dorpen. 

Open monumentendag 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Voortgang restauratiewerkzaamheden 
Martena Zathe 
De vorderingen van de ingrijpende restau-
ratie van het koetshuis en de boerderij-
schuur van de naastgelegen locatie Mar-
tena Zathe volgen elkaar nu  snel op. Het 
koetshuis is inmiddels onder (houten) dak 
en voor de “bouwvak” zullen de dakpannen worden gelegd. Dan zal 
het geheel opnieuw een bijzondere uitstraling gaan krijgen. 
Ook de werkzaamheden in de boerderijschuur vorderen. De vloer is 
gestort en de voorbereidingen voor de inbouw van de geplande wo-
ningen zijn eveneens gestart. In het dak worden enkele 
“juffers” (daksporen) vervangen.  

 
Metsel- en voeg-
werkherstel vindt 
plaats, kortom, de 
medewerkers van 
Friso Bouwgroep 
verrichten met 
voortvarendheid 
hun werkzaamhe-
den. Dit naast de 
specifieke werk-
zaamheden door 
onderaannemers.  
 

Martena State 
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Expo op Dekema State in Jelsum: Occa Johanna 
Ripperda, kind van de Gouden Eeuw 
 
Dekema State in Jelsum besteedt dit jaar aandacht aan 
het leven van een bijzondere vrouw, Occa Johanna Rip-
perda. Ze werd in 1619 geboren in Farmsum bij Delfzijl. 
Vanaf haar zevende jaar  logeerde ze op Dekema State 
bij het echtpaar Anna Catharina Dekema en Jurjen Rip-
perda. 
 
In adellijke kringen gebeurde het vaker dat men dochters 
van familieleden in huis nam om ze voor te bereiden op 
de toekomst, vooral gericht op een huwelijk, het moeder-
schap en het organiseren van de huishouding. 
 
Na het overlijden van haar tante Anna Catharina in 1633 
ging de toen vijftienjarige Occa haar eigen weg. Ze 
trouwde twee keer, kreeg zes kinderen en reisde veel 
door Noord Europa. Uiteindelijk werd ze benoemd tot op-
perhofmeesteres, een hoge functie aan het hof van de 
Zweedse koningin Hedwig Eleonora. 
 
Wat Occa Ripperda ook bijzonder maakt is dat ze een 
handgeschreven kookboek naliet met meer dan 1000 re-
cepten van gerechten die ze zelf bereidde. 
 
Op Dekema State wordt een beknopt overzicht getoond 
van haar leven, het kookboek en kinderportretten uit de 
zeventiende eeuw. 
 
Ook Museum Nienoord in Leek besteedt dit jaar aandacht 
aan Occa Ripperda. Daar is ook het kookboek te zien. 

 
 
 
 

Bij de foto op de volgende pagina: 
De jonge Occa Ripperda bij het portret van haar tante 
Annna Catharina Dekema. Beeld uit de documentaire die 
op de expo te zien is. 

Dekema State 
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Tips van de maand 
Als u meer wilt weten over histori-
sche moestuinen is de podcastserie 
van het SKBL zeker een aanrader. 
Ook Dekema State is aan bod geko-
men op 28 juli jl., met nadruk op het 
leifruit.: https://lnkd.in/eQFAjvQQ 
 
 
 
 
 
 

Dekema State 

https://lnkd.in/eQFAjvQQ
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Recept Tuinboontjes  
 
Ingrediënten  
450 gr. (diepvries)tuinbonen 
2 takjes verse tijm 
2 sjalotten 
125 g magere spekreepjes 
1 el ongezouten roomboter 
 
Bereidingswijze 
Kook de tuinbonen en de takjes tijm in een laagje kokend water 
met zout in 5 min. bijna gaar. Snipper de sjalot zeer fijn.  
Bak in een droge koekenpan de spekreepjes in 2 min. bruin.Voeg 
de boter en sjalot toe en bak nog 3 min. zachtjes tot de sjalot gla-
zig is. 
Giet de tuinbonen af; vang een deel van het kookvocht op.  
Schep de tuinbonen door het spek-sjalotmengsel en voeg een 
scheut kookvocht toe.  
Smoor de tuinbonen in nog 2-3 min. gaar. Breng op smaak met 
peper en zout. 
 
Combinatietip Lekker bij gebraden kip of gegrild lamsvlees. 
Bereidingstip Deze tuinbonen kunnen ook worden ontdaan van 
hun stugge grijze velletje, zodat het malse felgroene binnenste 
boontje tevoorschijn komt. Dit heet dubbeldoppen.  
(Noot: Kook de diepvries tuinbonen dan maar 2 min. en neem een 
dubbele hoeveelheid). 
 
Bron recept: Allerhande 

 
 

Tuinflits 

De tuin stond er in 
juli bij als een 
plaatje dankzij 
prachtig gevulde 
bloemenbakken en 
de volop bloeiende 
moes- en pluktuin.  
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Vriendenkring  

1860-2022 

 

Utfiering 
Nei in hiel skoft “radiostilte” is der dan eins wer in berjocht fan 
Vriendenkring. Neidat we yn it winterskoft it jeugdtoaniel op de 
planken brocht ha, hâld Covid-19 us wer yn de greep. Hjirtroch 
doarden we it net oan om yn maart 2022 Memmesiel op de planken 
te bringen. It dekôr stiet noch hieltyd op it toaniel te wachtsjen op 
in útfiering en we ha nijs; yn desimber sille we wer in skot wage!  
Fjouwer froulju sille fan 8 septimber ôf twa kear yn de wike repe-
teare om jimme yn desimber in moaie jûn te besoargjen. Troch om-
stannichheden dogge Romkje Hooghiemstra en Wendy van Huizen 
spitigernôch net mei. Richt van der Velde en Lieuwkje Boomsma 
nimme harren rol oer en sille yn desimber neist Marleen Engbreng-
hof en Sytske Nicolay op de planken stean. We binne derfan 
oertsjûge dat Regina Visser der mei de froulju in moai stik fan 
meitsje sil.  
Jimme kinne 9 en 10 desimber 2022 alfêst yn de aginda sette, 
want dat binne de data fan de útfiering.  
 
Jiergearkomste 
In oare datum dy't yn de aginda kin, is die fan de jiergearkomste. 
Dizze sil plakhawwe op 10 oktober 2022 yn de Bining. Yn de folg-
jende Flapút lêze jimme der mear oer. Wat we jimme alfêst wol fer-
telle wolle, is dat Theun Dijkstra en Titus Sinnema nei de jier-
gearkomste út it bestjoer gean. Nei jierrenlange trouwe tsjinst jou-
we sy it stokje troch oan in jongere generaasje. Eit van der Velde 
en Anouk Planting ha harren kandidaat stelt as bestjoerslid. 
En dan noch in berjocht oan ús spyljende jeugd. Troch de útfiering 
fan Memmesiel yn desimber ha we besluten om kommend winters-
koft it jeugdtoaniel troch te skowen nei maart. Yn de flapút fan ok-
tober komt der mear nijs oer wannear we begjinne mei repetearen 
en foar hokker datum ast dy opjaan moast. Mar… Ast al seker witst 
datsto meidwaan wolst meist fansels metien in mail stjoere nei 
vriendenkring1860@hotmail.nl.   

 
Titus 
Theun 

Lieuwkje 
Sytske 

Bauke Beert 

Vriendenkring 
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De dorpsfeestcommissie heeft op vrijdag 2 september vanaf 15.00 
uur een gezellige bingo voor de ouderen. Diegene die willen gaan 
en vervoer nodig hebben, meldt dit dan bij een van de vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij beginnen op dinsdag 27 september weer met onze middagen. 
Dus de voorlopige data t/m januari zijn als volgt:  
27 sept, 11 okt, 25 okt, 8 nov, 22 nov, 6 dec, 20 dec, 3 jan, 17 jan 
en 31 jan. Daarna bekijken we de rest. 
 
De middagen starten om 14.00 uur voor de handwerkers onder ons 
en de rest schuift om 15.00 uur aan. 
We eten weer als vanouds in Túnmanswente. 
 
Groetjes van: 
Yvon 0611584121  
Aukje 0651917373  
Corrie 0640996841  
Hanneke 0624161895 
Haakje 0630625092  
Geke 0620433353 

Ouderenproject 
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Topkoe Anne 172 met 10.000 kg vet en eiwit  
van mts. De Jong Van den Berg in Jelsum 
 
Er komt tegenwoordig veel op de boeren af, maar desondanks blij-
ven er boeren die passie voor hun werk houden en omstandigheden 
scheppen waarin hun koeien floreren. 
 
 
 
 

Vorig jaar hadden we 
in De Flapút een koe 
met 100.000 liter melk. 
Nu is er in onze dorpen 
een koe met een 
nog  grotere en zeldza-
mere prestatie,  een 
koe met 10.000 kg vet 
en eiwit.  
Deze koe, geboren in 
2005,  heeft om dit te 
bereiken 127.354 kg 
melk gegeven in  4479 
productiedagen. 
 

Topkoe tientonner 
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Naar aanleiding van het behalen van 10.000 kg vet en eiwit op ons 
bedrijf, werd ons gevraagd om dit toe te lichten. 
Het gaat om koe Anna 172, en is inmiddels 17 jaar oud. 
Dit jaar augustus presteerde ze het om deze mijlpaal te behalen. 
In okt 2018 behaalde ze al het predicaat 100.000 kg melk. 
Op ons bedrijf zijn daar inmiddels 13 koeien van, waar Anna 172 de 
10de koe van was. Inmiddels zit ze op 130.000 kg melk. 
 
Anna 172 is de eerste koe op ons bedrijf die 10.000 kg vet en eiwit 
heeft behaald. Een koe om trots op te zijn. 
Het is een eigenzinnige koe, die haar goed in de koppel kan redden. 
Als dat niet zo zou zijn zou ze ook niet de leeftijd van 17 jaar kun-
nen bereiken. 
Inmiddels lopen er drie nakomelingen van haar op ons bedrijf. 
Wij hopen natuurlijk dat ze net zoals Anna 172 zullen presteren. 
Hoelang Anna 172 nog op ons bedrijf blijft hangt af van haar ge-
zondheid. 
 
Wij zien het behalen van 100.000 kg melk en 10.000kg vet en eiwit 
zeker als een mijlpaal in ons carrière. 
Daar zijn wij trots op. En dan krijg je zeker een speciale band met 
deze koe. 
De melk wordt geleverd aan Friesland Campina. 
 
Hoe het in de toekomst komt met de agrarische sector is zeer onze-
ker. Het zou mooi zijn als er meer koeien op ons bedrijf komen, 
met deze mijlpaal. 
Alleen door alle nieuwe stikstofmaatregels, zou dit wel eens heel 
erg lastig kunnen worden. 
 
Wij blijven positief, en blijven doorgaan met het houden van melk-
koeien en bijbehorend jongvee. 
Hopelijk geniet u net zoals wij van de koeien die hier bij ons, en in 
de omliggende dorpen buiten in de wei lopen. 
 
Groeten van fam. De Jong van het Jelsumer Aldlân. 

EEN FILOSOFISCHE OUDE KOE 
WAS OP EEN DAG HET DENKEN MOE 
 
ZE ZEI: IK DENK NIET LANGER NA 
IK GRAAS, IK LOEI, DUS IK BESTA 
 
DIT IS GRAS, DAT IS HOOI 
 
IK VIND HET LEVEN MACHTIG MOOI! 
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HULP GEZOCHT BIJ VEILIG VERKEER NEDERLAND ACTIVI-
TEITEN  
 
In en rondom Jelsum en Koarnjum doen wij als vrijwilligers van de 
lokale Veilig Verkeer Nederland afdeling verschillende activiteiten. 
Denk hierbij aan voorlichtingen op scholen over de veilige fiets, 
fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse verkeersexamen in Leeu-
warden en Stiens. Wij zijn op zoek naar versterking van ons lokale 
vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld de fietsen van de 
kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen weer veilig op 
pad kunnen gaan. Lijkt het je leuk om af en toe aan te sluiten bij 
een activiteit voor verkeersveiligheid in de buurt?  
 
 
Stuur een mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl.  

 
 

Veilig Verkeer Nederland 
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Concert 16 september 2022   
      
Organisatie: Podium Pakhûs SOLO, 
Stiens 
 
“Nieuwe Noten” door harpiste Mi-
chela Amici 
 
Locatie: Podium Pakhûs SOLO, Smelbrêge 
9 Stiens 
Zaal open: 19.45 uur | Aanvang: 20.15 
uur | Kaarten: www.pakhussolo.nl 
 
Op vrijdagavond 16 september start het 
nieuwe concertseizoen van Podium 
Pakhûs SOLO! Michela Amici voert splin-
ternieuwe composities uit op de harp.  
Vorig seizoen was Amici voor het eerst bij Podium Pakhûs SOLO te 
gast, samen met haar barokharp en zangeres Elisa de Toffol. Dit 
maal laat Amici haar veelzijdigheid horen in een soloprogramma 
dat speciaal voor haar werd geschreven. Een fris begin van een 
boeiend concertseizoen vanuit concertzaal het Pakhûs aan de 
Stienser Smelbrêge. 
 
 
 
Compositieweekend 24 en 25 september 2022  
 
Organisatie: Podium Pakhûs SOLO, Stiens 
 
Mooie Zomer bij Pakhûs SOLO 
 
Locatie: Podium Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9 Stiens 
24 en 25 september | 14.00 uur - 16.30 uur | Toegang vrij, reser-
veren via www.pakhussolo.nl 
 
In het weekend van 24 en 25 september staat Stiens volledig in het 
teken van Mooie Zomer. Bij Podium Pakhûs SOLO beleef je dit 
weekend allerlei boeiende activiteiten rondom nieuwe composities. 
Luisteren naar muziek, vragen stellen aan een componist of zelf 
iets componeren onder leiding van een ervaren musicus; het kan 
allemaal! Dit Compositieweekend met workshops, lezingen en korte 
concerten komt tot stand in samenwerking met Kunstkade Leeu-
warden en Trimdiel Keunstrûte. 

Pakhûs SOLO 
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Tot slot toont saxofoniste Annelies 
Vrieswijk, geboren en getogen in 
Stiens, dat hedendaagse muziek een 
vorm is van hoorbare kunst.  
Vrieswijk is een veelgevraagd saxofo-
niste, lid van het Syrène 
Saxofoonkwartet en het Rodion Trio en 
regelmatig te horen met het Koninklijk 
Concertgebouworkest, het Noord 
Nederlands Orkest en Asko | 
Schönberg.  
In twee verschillende programma’s van 
een half uur laat zij op zaterdag en 
zondag om 16.00u de mogelijkheden 
van haar saxofoon horen in 20e eeuwse 
werken van Marc Anthony Turnage, 
Harry Cockcroft, Giacinto Scelsi, Roy 
Noda en Jeanine Rueff. 
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2, 3 en 4 sept.: Doarpsfeest (pag. 45) 
3,4,24 en 25 sept.: Kunstkade (pag. 24) 
4 t/m 10 sept.: Collecteweek KWF kankerbestrijding (pag. 22) 
10 sept.: Open Monumentendag (pag. 26, 27 en 28) 
16, 24 en 25 sept.: Muziek Pakhûs SOLO (pag. 42 en 43) 
24 sept.: Burendag 
10 okt.: Jaarvergadering Vriendenkring (pag. 36) 
28 en 29 okt.: Sneinsjongers (pag. 10) 
6 t/m 12 nov.: Collecteweek Alzheimer (pag. 17) 
9 en 10 dec.: Uitvoering Vriendenkring (pag. 36) 
 
Tsjerkepaad: Johannestsjerke in Britsum 
EXPOSITIE VAN SCHILDERIJEN VAN  
JIA BEI LE  
 
Jia Bei Le is geboren in 1949 in Shanghai, 
China. Ze heeft de opleiding aan de kunst-
academie De Foudgumse School, gevolgd en 
is afgestudeerd op de 2-jarige Mastersoplei-
ding voor vakstudenten. 
Jia Bei Le heeft een kleurrijk palet.  Haar 
werk is schilderachtig neergezet met een los-
se toets. Ze werkt graag in verschillende the-
ma’s van landschappen, stadsgezichten en 
portretten. 
Te bezichtigen van 6 aug. t/m 11 sept. elke 
zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur. 

2 juli t/m 10 sept.: Wolkom yn ‘e tsjerke 

ruim 200 kerken open in Fryslân op zaterdag van 13.30-17.00 
uur. 

Ook de kerken in 
onze dorpen. 

Kalinder 
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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  

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag  9 en 23 sept 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag  2, 8,16, 22 en 30 sept 
 
Papiercontainer: op dinsdag 30 augustus en 27 september 
 
Textiel: in zakken voor 8.00 uur op 26 september 
 
Grof vuil: met afspraak op 09002100215 
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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 

 
 
 
 
 
 
Uit tekst  
Bob de Boer 
Foto Bob de Boer 
 
 
Zondagochtend 21 
augustus jl. werd in 
de Nicolaaskerk in 
Koarnjum  
het nieuwe boek 
"Dak Gebint Verhaal" gepresenteerd door de drie makers daarvan: 
Hendrik Elings, Baukje Venema en Eddy van der Noord.  
De kerken zijn eerst gefotografeerd met een drone, deze opnamen 
leverden bijzondere schilderijen op, zelfs voor Hendrik: 'zo heb ik 
nog nooit deze kerken bekeken. En dat komt zeker door het geko-
zen perspectief, waarbij de focus op het kerkdak komt te liggen”. 
De fotografie van Baukje is ook uniek: tijdopnames in zwart-wit 
van de tussen het plafond en het dak van een kerk gelegen gebin-
ten. Dat geeft spannende, unieke, soms spookachtige beelden. 
Eddy vult één en ander verder aan met zijn teksten over opvallen-
de elementen van de kerk en met opmerkelijke verhalen: "die een 
wenkbrauw doen fronsen of een glimlach oproepen". 
Er is ook een expositie aan gekoppeld van alle 11 deelnemende 
kerken: tot 4 september 2022 in de Groate Kerk van Sint Jacobipa-
rochie.  

Ferskiningsdata 2022 
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

  
Hieronder de kerkdiensten voor de maand September 

(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 

      
28 aug 
09.30u 

Dhr. J.J. Wagenaar Nicolaastsjerke Koarnjum 

04 sept 
09.30u 

Ds. J.G. vd Boogaard 
 

Genovevatsjerke Jelsum 
Koffiedrinken 

11 sept 
09.30u 

Ds. G. Wessels De Hoekstien Britsum 
Startzondag 

18 sept 
09.30u 

Ds. R. Veenboer 
 

Nicolaastsjerke Koarnjum 
Gezamenlijk met de  
Doopsgezinde Gemeente 
Koffiedrinken 
 

25 sept 
11.00u 

Ds. Johannes Bakker De Hoekstien Britsum 

   

  
 

 

   
   

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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42e jiergong nr.429                                  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: 23-09-22 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 12-09-22 
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 


