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Beste lezer, 
 

Twee weekenden aaneen was er veel vertier in Jelsum en 
Koarnjum. 
In het eerste weekend het dorpsfeest waar vele mensen, jong en 
oud, hebben genoten van al het gebodene en van elkaars gezel-
schap, zoals u verderop in dit blad kunt lezen en zien.  
 

Ook het tweede weekend met de Open Monumentendag op zater-
dag was een succes. Alleen al op Dekema State zijn er voor de sta-
te zelf ruim 400 bezoekers geteld. In de dorpen van Jelsum tot 
Stiens waren er 18 monumenten opengesteld. 
 

Maar ook voor de komende tijd staat er nog veel op stapel, alle 
vrijwilligers zijn op stoom. 
 

Wij wensen u/je veel plezier. 
Hartelijke groet, redactie De Flapút 
 
  
 
 
 
 

Fan de Redaksje 

Op het dorpsfeest was het feestterrein versierd met fleurige 
tekeningen van leerlingen van De Swirrel. 
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Beste dorpsgenoten,  
 

Op 2 t/m 4 september hebben we een mooi dorpsfeest met elkaar 
kunnen vieren. Van jong tot oud was er weer veel vertier te vinden 
op het feestterrein: een draaimolen, een springkussen voor de 
jeugd, en een zweef- en schiettent voor de wat ouderen.  
Daarnaast had de feestvereniging leuke activiteiten georganiseerd 
waaraan je kon meedoen. Dit keer hadden we ook een nieuwe 
snackwagenhouder met andere, verfrissende ideeën.  
  

Voor degenen die van een feestje hielden, was er ieder avond  
muziek om op los te gaan in de feesttent.  
  

Daarnaast is het dorpsfeest natuurlijk ook, onder het genot van 
muziek, een hapje en een drankje een gezellig samenzijn / komen 
met dorpsgenoten, maar ook mensen van daarbuiten.  
  
Afgelopen dorpsfeest was een succes mede door onze vrijwilligers. 
Zonder hun inzet was het dorpsfeest niet mogelijk geweest en 
daarom willen wij alle vrijwilligers van De Bining bedanken voor 
hun inzet bij de bouwploeg, schoonmaak, bar- en muntverkoop. 
  

Ook willen we het feestbestuur bedanken voor het organiseren 
van de activiteiten tijdens het dorpsfeest en de aankleding van het 
terrein. Het zag er weer feestelijk en gezellig uit. 
   
Namens het Bestuur: Dorpshuis De Bining 

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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Doarpsfeest 2022 

 

Beste Feestgangers!  
Wat hebben we genoten! Als feestbestuur kijken we terug op een 
zeer geslaagd weekend waarin er door jong en oud volop gefeest 
werd.  
Zoals elk jaar trapten we de vrijdag af met de kinderspelletjes ge-
volgd door de bingo voor de âlderein. Voor de spelletjes en het 
kaatsen konden we dit jaar gelukkig uitwijken naar het land van 
Erik Hettinga, waarvoor onze dank! Na de vrijdagmiddagborrel 
kwamen de feestgangers in grote getale verkleed naar het feest om 
de optredens van DJ Jan Augenbroe en Bad Shoes te beluisteren.  
Hierbij moeten de fantastische kostuums van Doc Brown en Marty 
McFly natuurlijk vermeld worden!  
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Zaterdagochtend konden we de kater weer verslaan met een goed 
gevuld brochje. Hiermee werd ook een goede bodem gelegd voor 
de activiteiten op de stormbaan en het jeugdkaatsen. Na het spor-
ten was het weer tijd voor ontspanning onder relaxte vinyl muziek 
van DJ Friso en avonds kwam er veel jeugd af op de optredens van 
DJ Michel S, de Kroegtijgers en de beste entertainer/autoverkoper 
van Nederland: ‘Danny Panadero’. Deze drie acts wisten de tent 
helemaal op de kop te zetten!  
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Zondag mochten de volwassen zich inspannen op het kaatsveld en 
konden we op groot scherm zien hoe Super-Max de Grand Prix van 
Zandvoort weer op zijn naam schreef. Met de druk bezochte mati-
nee sloten we het weekend buikschuivend, spijkerslaand en fees-
tend op de muziek van Bakker & Niehaus (en gastartiesten) af.  

 
Hierbij willen we iedereen die bijgedragen heeft aan het dorpsfeest 
weer hartelijk bedanken, zonder onze vrijwilligers, sponsoren en 
natuurlijk de feestgangers is er geen dorpsfeest! Het dorpsfeest 
wordt gemaakt door en voor de dorpen, dus hebben jullie nog goe-
de ideeën of tips dan zijn die altijd welkom! Ook hebben we een 
vrijwilligerspoule waarin we oproepen doen voor hulp bij onze 
werkzaamheden, zoals de klusavonden voor de aankleding, van het 
terrein en activiteiten het hele jaar door en op het feest zelf. Wil je 

graag deelnemen in de 
poule? Doe ons dan een 
berichtje via een van de 
onderstaande kanalen.  
We hebben nu alweer zin 
in volgend jaar!  
 
Met feestelijke groet,  
It Feestbestjoer 
 
detwadoarpen@hotmail.com  
Facebook: fvdetwadoarpen 
Instagram:  
feestverenigingdetwadoarpen  

mailto:detwadoarpen@hotmail.com
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Samoosara & Friends  

 

Samoosara & Friends in de Johanneskerk te Britsum 
Vrijdag 23 september  
Aanvang: 20.00 uur, deur open: 19.30 uur 
Toegang: € 10,-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Hinke Cato 

 
Al meer dan 10 jaar trakteert Samoosara haar publiek op een veel-
zijdig cultureel programma van Jiddische en Hebreeuwse muziek. 
Met veel Friese teksten en witzen (grappen) voor een breed pu-
bliek. Tijdens hun speciale jubileumprogramma vertolkt het trio sa-
men met hun muziekvrienden Alwin en Ymkje de muzikale lach en 
een traan. 
 
Samoosara & Friends 
Samoosara bestaat uit Johan Cnossen (dwarsfluit en zang) uit 
Broek, Wietze de Jong (accordeon en zang) uit Lippenhuizen en An-
je de Jong (viool en zang) uit Hemrik. Zij verzorgen ruim tien jaar 
lang optredens en complete kerkdiensten in alle uithoeken van 
Fryslân. Voor het programma ’10 jaar Samoosara’ zijn muziek-
vrienden Alwin op gitaar en Ymkje op contrabas gevraagd mee te 
spelen. Zo krijgt de muziek een meer ritmische en vollere klank. 
 
Muzikale ontdekkingsreis 
Tijdens het concert brengen Samoosara en ‘friends’ Alwin de Jong 
en Ymkje Postma natuurlijk ‘oude bekenden’ uit 10 jaar Samoos-
ara, maar ook nieuwe nummers passeren de revue. En met naar 
het Frysk vertaalde nummers als ‘It finster’ (origineel: ‘The window’ 
van Leonard Cohen) en ‘Wêr binn’ alle blommen keard’ (origineel: 
‘Where have all the flowers gone’ van Pete Seeger) passeren ook 
andere muziekgenres dan het Jiddisch de revue.  
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Huiskamertheater De Wier 

Huiskamertheater De Wier in Koarnjum is vanaf deze zomer een 
andere culturele richting ingeslagen. Eén van de nieuwe  
speerpunten is bijvoorbeeld deze locatie in te richten als galerie 
voor verschillende kunstvormen. 
 
Binnenkort zijn er weer een paar interes-
sante kunstmarkten in Fryslân waar Bob 
de Boer als fotograaf zelf aanwezig is om 
zijn foto's te exposeren. 
Fotografische afbeeldingen op bijvoor-
beeld hout, geborsteld aluminium, can-
vas, plexiglas en dibond.  
Hij vertelt er graag tijdens deze exposi-
ties van alles over: de compositie, het 
lichtgebruik en de verschillende onder-
werpen als inspiratie zoals portretten, 
natuur- pop en urban-fotografie. 
 
Zaterdag 24 en zondag 25 september 
a.s. wordt door Stichting Cultuur Regio 
Stiens weer de Trimdiel Keunst  
Rûte op de kaart gezet. Op 15 verschillende  
locaties in dorpen rondom Stiens, herkenbaar aan de vlag, expose-
ren allerhande kunstenaars.  
Bob de Boer Photography doet nu ook mee en dat is natuurlijk in 
Koarnjum, aan De Wier 5 in zijn huiskamertheater, locatie no.14. 
Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur is een ieder welkom. 

 
Bijzonder: er is ook een 'special 
guest' dat weekend aanwezig:  
de jonge veelbelovende kunstschilder 
P.K. van der Zee uit  
Leeuwarden exposeert enkele van 
zijn indrukwekkende werken in 'it 
teaterke'. Bij mooi weer is hij ook 
buiten zelf aan het werk. Zijn stijl 
valt onder expressionistisch, ab-
stract, street art, cartoon en popart. 
 
 
 

Voor meer info: bobdeboer@pinupsanddowns.com  
of via 06-54763154 
foto Bob de Boer: © Hinke Veenstra 
foto PK van der Zee © Bob de Boer 
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Trimdiel Keunstrûte 2022 

 

Op zaterdag 24 en zondag 25 september vindt tussen 13.00 en 
17.00 uur in Stiens en omgeving (voormalig Leeuwarderadeel) de 
Trimdiel Keunstrûte plaats.  
 
Meerdere kunstenaars tonen hun werk aan het publiek, zoals schil-
derkunst, fotografie, beeldhouwkunst en keramiek.  
Zaterdag 24 september om 12.00 uur is de feestelijke opening in 
de Nije Skalm - het voormalige gemeentehuis in Stiens - met o.a. 
live muziek van Selma. De opening wordt gedaan door wethouder 
van cultuur Hein Kuiken.  
 
De Nije Skalm is tevens de centrale locatie van de kunstroute, waar 
tijdens dit weekend een overzichtstentoonstelling te zien is van 
werk van de verschillende deelnemers, en waar ook de folder ver-
krijgbaar, aan de hand waarvan u de kunstroute kunt verkennen. 
 
Op een aantal plekken kunt u meedoen aan workshops. Voor de 
workshop ‘Landschap en textiel’ van Gea Boschma, in de Túnmans-
wente te Koarnjum, kunt u zich van te voren aanmelden via 
www.gea-boschma.nl.  
Ook de workshop Glasfusing van Yvonne van Huizen, aan de  
Brédyk 12 Hijum, is op afspraak: 06-83717790. 
 
Heel bijzonder is dat dit jaar de schilderijen van de bekende Friese 
expressionist Gerrit Benner, uit privécollectie, exclusief tijdens het 
weekend van de kunstroute aan het publiek worden getoond, in het 
pand De Overkant/ de Oare Kant, Langebuorren 3 te Stiens.  
 
In Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9 te Stiens, vindt tussen 14.00 en 
16.00 een boeiend muzikaal programma plaats: van 14.00 tot 
15.15uur: Compositieworkshop. Van 15.30 tot 16.00: Meet & Greet 
met de jonge succesvolle componist Karmit Fadael. Van 16.00 tot 
16.30: concert door saxofoniste Annelies Vrieswijk. 

 
De toegang is overal gratis.  
 
De Trimdiel Keunstrûte wordt  
georganiseerd door de Stichting  
Cultuur Regio Stiens. 
 
De Trimdiel Keunstrûte is mede 
mogelijk gemaakt door Plaatselijk 
Belang Stiens. 
 

http://www.gea-boschma.nl/
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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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Rommelmarkt 

 

Rommelmarkt loodsverkoop te Koarnjum 
 
Twee keer doen wij de deur van onze loods open, en dit op 
een donderdagmiddag.  
Op 29 september en / of 6 oktober bent u van harte welkom in 
de loods / unit aan het Skeltepark / Brédyk te Koarnjum  
(zie kruisje op foto) 
We zijn open van 15.00 uur tot 18.00 uur. 
Er is van alles te zien en te koop. Van lampen tot kleding, van boe-
ken tot lp’s, van gereedschap tot spelletjes, van fietsen tot schoe-
nen enz. enz. en dit alles voor kleine prijzen.  
Dus voor ieder wat wils.   
 
We hebben géén pin-apparaat. Betalen met bankierenApp is wel 
mogelijk en contant afrekenen kan ook. 

 
U komt toch 
ook even lek-
ker sneupen?  
 
Ik zie u dan,  
 
Justin   

Ingang aan 
de parallel-
weg N357 
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Binnenkort in bedrijvencentrum Koarnjum 

 

Vanaf 17 oktober betrek ik, Fokelina Sijtsma-Hogenhuis met mijn 
bedrijven Lifstyle4You en Naaiatelier Nuddelje een ruimte in het 
Bedrijven Centrum Koarnjum (BCK) aan de Skeltedyk 2a in 
Koarnjum. Een lang gekoesterde wens die in vervulling gaat.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat is en wat doet Lifestyle4You? 
Lifestyle4You houdt zich als BGN Gewichtsconsulent, bezig met 
Voeding & Beweging met de specialisatie, Vrouwen in de Over-
gang. Het begeleiden van gezonde mensen bij het afvallen via de 
methodiek Weg met de Weegschaal, met als doel om je te leren 
gezond en prettig met eten (en met jezelf) om te gaan, met een 
goed en blijvend gewicht tot gevolg en geen jojo-effect. 
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Daarnaast geef ik als Professional Zession Powerwalktrainer weke-
lijks trainingen in Powerwalken; een buitensport die tussen wande-
len en hardlopen in zit. Je conditie- en uithoudingsvermogen op-
bouwen door het gebruik van speciale technieken. Je bouwt dit op 
in je eigen tempo. Er is altijd één voet aan de grond, waarbij het 
minder belastend is voor spieren, pezen en gewrichten. 
 
Er zijn verschillende niveaus t.w: 
Easy Powerwalk: voor mensen met een slechte conditie, met li-
chamelijke klachten als rugpijn, knieklachten, burn-out, veel over-
gewicht e.a. 
Start to Powerwalk: Voor de gene die enige conditie hebben en 
dit verder op willen bouwen of bij willen houden.  
 
Vanaf 17 oktober a.s. start er ook een nieuwe serie trainingen op 
de maandag Easy en Start to Powerwalk),-woensdag (Start to Po-
werwalk)- en donderdagmorgen (Easy Powerwalk). 
 
Daarnaast kun je bij Lifestyle4You terecht voor het traject, Power-
walkSlimFit. Een traject waarbij ik je mentaal begeleid bij je EIGEN 
dieet. Een extra ondersteuning om die ‘stok achter de deur’ te hou-
den om je uiteindelijke doel te bereiken; afvallen en fitter worden. 
Er wordt tijdens dit 12- weekse traject veel aan beweging gedaan, 
maar ook aan je mindset gewerkt. 

 
IIIIIIIIIII 

 

En naaiatelier Nuddelje? 
Hier kun je terecht voor her- en verstel van je kleding. Nieuwe rits, 
korter of langer maken, gaten repareren, innemen, uitleggen….ik 
draai mijn hand er niet voor om! Jij vraagt, ik draai! 
 
Openingstijden: 
Maandag:     9.00-12.00 uur 
Dinsdag:      9.00-17.00 uur 
Woensdag:   9.00–12.00 uur 
Donderdag:  9.00-12.00 uur 
Vrijdag:        9.00-17.00 uur 
 
Je bent welkom op afspraak! 
 
Voor vragen/info of wil je een afspraak maken, bel gerust of stuur 
een berichtje. Dit kan via: 
Tel: 0625144455 
Mail: yourlifestyle4@gmail.com 
        nuddelje2015@gmail.com 

mailto:yourlifestyle4@gmail.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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Tussen Dokkumer Ee en Middelzee 

 

De streek rond de dorpen Britsum, Jelsum, Koarnjum en Stiens be-
hoorde tot de samenvoeging met de gemeente Leeuwarden in 2018 
tot de gemeente Leeuwarderadeel, die reikte van Hijum in het noor-
den tot aan Leeuwarden in het zuiden. Vanaf de late middeleeuwen 
tot 1851 was het een van de zogeheten grietenijen van Friesland. 
Daarna werd het een gemeente, gelegen tussen de grenssloot de 
Zwette – in de voormalige Middelzee – in het westen en de Dokku-
mer Ee in het oosten. Oorspronkelijk was Leeuwarderadeel veel gro-
ter en behoorde ook Leeuwarden, waaraan de grietenij/gemeente 
haar naam ontleent, erbij. De stad zelf werd in de 13e eeuw losge-
maakt (geëximeerd) uit de grietenij, die oorspronkelijk uit een noor-
delijk, midden en zuidelijk trimdeel (derde deel) bestond. Het Mid-
dentrimdeel werd al in 1435 bij de stad gevoegd en vormde daar-
mee tot 1944 de gemeente Leeuwarden. In het laatstgenoemde jaar 
werd vanwege de snelle groei van het aangrenzende dorp Huizum 
het Zuidertrimdeel bij Leeuwarden gevoegd. Behalve Huizum gingen 
ook de dorpen Hempens, Teerns, Goutum, Wirdum (inclusief Wyt-
gaard) en Swichum mee over. Omdat Lekkum en Miedum nu door 
de Dokkumer Ee van het overgebleven Leeuwarderadeel – in feite 
het voormalige Noordertrimdeel – waren gescheiden, voegde men 
ook deze dorpen bij Leeuwarden. Zo bleef een nagenoeg rechthoe-
kige gemeente Leeuwarderadeel over met Stiens als hoofdplaats.  
 

De vier dorpen zijn gelegen op de hal-
vemaanvormige kwelderwal van de 
voormalige Middelzee, die er als het wa-
re de ruggengraat van vormt. Ze maken 
deel uit van een snoer van dorpen van 
Grou in het zuiden tot Holwerd en Ter-
naard in het noorden. Tot in de late 
middeleeuwen was de Middelzee of Bor-
dine in feite de benedenloop en de 
monding (estuarium) van het riviertje 
de Boorne in de Waddenzee. Vanuit de 
Middelzee was in de loop der tijd een 
brede band van klei afgezet die het 
landinwaarts gelegen zandgebied van 
de Wâlden omzoomt. Dicht bij de Mid-
delzee, waar de stroom het sterkst was, 
werd de grovere, zandige en kalkrijkere 
klei (zavel) afgezet, geschikt voor de 
akkerbouw. Meer landinwaarts kwamen 
de kleinere kleifracties tot bezinking en ontstond een kwelderbekken 
van kalkarme klei, de zogeheten knipklei. Deze lager gelegen, com-
pactere en vochtiger kleisoort is geschikter als grasland en strekte 

Ligging van de Middelzee 
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zich uit tot aan en over de Dokkumer Ee. Over de kwelderwal loopt 
de Brédyk, de middeleeuwse zeedijk waarop thans de N357 ligt.  
 
Het gehele kleigebied is vanaf de kwelderwal langs de Middelzee in 
cultuur gebracht. Sloten werden gegraven ten behoeve van de af-
watering en de begrenzing van gebruikseenheden en dorpsterrito-
ria. De doorgaande tochtsloten – als mearen aangeduide grenswa-
teren zoals de Jelsumervaart, de Cornjumervaart en de Stienser-
vaart, maar ook de Joussen en de Wurge – werden haaks op de 
kwelderwal landinwaarts gegraven, veelal door aaneenschakeling 
en verbreding van bestaande sloten. Deze weteringen geven de 
hoofdrichting van de verkaveling aan, waarbij vanwege de hogere 
ligging van de kwelderwal en het dichtslibben van de Middelzee – 
die omstreeks 1290 door de Skrédyk werd ingepolderd – de afwa-
tering oostwaarts naar de Dokkumer Ee plaats heeft.  
 
De oudste kerkdorpen in dit gebied ontstonden vanaf de tweede 
helft van de 9e eeuw op de relatief hoge kwelderwal langs de toen-
malige kustlijn. Als oerparochie geldt de Leeuwarder Sint Vituskerk 
van Oldehove, gesticht vanuit de abdij van Corvey aan de Wezer. 
De oudste dochterkerk daarvan werd de kort voor het jaar 1000 
gestichte Sint Vituskerk van Stiens. Van deze laatste kerk was de 
kerk van Britsum op haar beurt een dochter, net als de eveneens 
aan Sint Vitus gewijde kerk van Wijns en de kerken van Feinsum 
en Hijum. De kerken van Jelsum en Koarnjum, evenals die van 
Britsum gesticht in de 12e eeuw, waren op hun beurt dochterker-
ken van Oldehove.  
 
Vanwege zijn vruchtbaarheid was en is zo goed als het gehele ge-
bied in cultuur gebracht. Behalve de dorpsterpen zelf telde het bui-
tengebied een aantal aansprekende terpen, zoals die van Truerd, 
Zwaarderterp, Swynserhûs en Hinnema. Circa één-vijfde van de 
grond is in gebruik als bouwland, met name rond de dorpen op de 
kwelderwal en op de nieuwlanden in de voormalige Middelzee. In 
de 16e eeuw was nog circa 40 % van de grond in handen van 
kloosters en kerken; in Jelsum zelfs driekwart van de grond. Ook 
de in versterkte huizen of stinsen woonachtige adel, met name de 
Martena’s in Koarnjum en de Camstra’s, later Dekema’s in Jelsum, 
had een aanzienlijk aandeel in de grondeigendom. Hun maatschap-
pelijke positie werd alleen maar sterker nadat de Staten van Fries-
land omstreeks 1640 alle in beslag genomen kloostergoederen in 
de verkoop deden.  
In feite waren de kaarten voor de adel al vanaf circa 1300 geschud  
dankzij de inpoldering van de Middelzee door middel van de Skré-
dyk. Het leidde tot een sterke stijging van de productiviteit van de 
grond. Tijdens de late middeleeuwen verrezen zo omgrachte stin-
sen in de dorpen, waaronder Martenastate (Koarnjum), Deke-
mastate (Jelsum), Burmania en Unia (Stiens).  



 23 

 

Deze adellijke huizen staan dikwijls bekend onder verschillende na-
men, afhankelijk van de familie die er zetelde.  
 

De dorpen werden tevens bekend als geboortegrond of werkterrein 
van een aantal befaamde historische figuren, zoals de filosoof Da-
vid van Goirle/ Gorlaeus (1591-1612), de theoloog Balthasar Bek-
ker (1634-1698), vestingbouwer Menno van Coehoorn (1641-1704) 
en de dichter-journalist- politicus Pieter Jelles Troelstra (1860-
1930).  
 

Een aantal stinsen in het gebied werd gedurende de 16e en 17e 
eeuw omgebouwd tot comfortabele staten, omringd door fraaie 
lommerrijke tuinen. Zij geven met de op terpen gelegen dorpsker-
ken hun bijzondere charme aan deze dorpenreeks ten noorden van 
Leeuwarden. 
  
Meindert Schroor, sociaal-geograaf 
Uit folderOpen Monumentendag 2022 
 

—————————//———————— 
 

Het ‘Open Huis’ van Pieter en Yvon 
 
Wat een feestje, open monumentendag op 10 september. Wij stel-
den ons huis, Swarte Singel 1, ook open voor bezoekers. En dat 
hebben we geweten. Meer dan 300 mensen bezochten onze wo-
ning. De Stichting Martenastate heeft in het afgelopen half jaar de-
ze woning gerenoveerd en klaar gemaakt voor de komende 30 jaar. 
Isolatie, hybride ketel, vloerverwarming, zonnepanelen, nieuwe 
keuken, douche en wc. En een slaapkamer beneden. Dan wil je wel 
verhuizen, dus zijn wij 1 augustus verhuisd van nr. 2 naar nr. 1. 
Niet ver, kon allemaal met een paar dozen. Inpakken en direct 
weer op de nieuwe plek uitpakken! 
 
Maar dan al die bezoekers op 10 september. Inwoners van 
Koarnjum die wel even bij ons binnen wilden kijken. Helemaal pri-
ma, mag ook wel op andere dagen. Mensen die eerst naar de boe-
kenkast keken, oh ze hebben dezelfde smaak als wij. Mensen die 
eerst naar de kunst kijken, doen we zelf ook altijd. Mensen die van 
het uitzicht wilden genieten. Zo had ieder zijn eigen reden om even 
bij ons binnen te kijken, soms met 30 tegelijk. Het was een prach-
tige dag, na afloop even stofzuigen en de dweil er door halen. Geen 
probleem, wij hebben er van genoten. 
Op zondag kreeg ik langzamerhand mijn stem terug en even een 
‘koeske’ op de bank doet wonderen. 
 
Beste mensen, jullie waren welkom en kom gerust nog een keer 
langs. 
Pieter van der Werff, ook namens Yvon Wolfslag 
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Zaterdag 10 september werd de open monumentendag officieel ge-
opend in de Sint Genovevakerk in Jelsum. Na een hartelijke ont-
vangst met koffie en gebak werd al snel het woord gegeven aan de 
heer Evert Stellingwerf die sinds juni wethouder is van onder ande-
re monumenten. Het landelijke thema van de monumentendag is 
duurzaamheid, een mooi thema aldus de heer Stellingwerf aange-
zien hij als wethouder ook deze portefeuille in zijn zak heeft. Het 
thema in het voormalige Leeuwarderadeel is ‘Tussen Dokkumer EE 
en Middelzee’. Ook hier benadrukt de heer Stellingwerf het belang 
van duurzaamheid, want het zorgvuldig omgaan met erfgoed is hier 
een belangrijk onderdeel van. Er zijn deze dag 18 panden openge-
steld voor publiek.  

Opening Monumentendag 2022 

Wethouder Evert Stellingwerf opent de Monumentendag 2022 
door het plaatsen van de Monumentenvlag bij de kerk in  
Jelsum. Rechts Hillie de Jong die deze hele dag onvermoeid de 
vele bezoekers van de kerk een hartelijk welkom gaf evenals 
Gerard Veldman in de kerk van Koarnjum. 
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Alle beheerders, eigenaren, organisaties en vrijwilligers tonen zeer 
veel passie en betrokkenheid bij ons erfgoed. Zij zijn belangrijk 
voor de instandhouding en het beheer van dit erfgoed. 
  
Na deze mooie toespraak vervolgen we onze weg naar buiten waar 
de wethouder onder toeziend oog van het publiek de vlag uithangt. 
Na deze handeling wordt de open monumentendag officieel geo-
pend verklaard, waarna een ieder zijn eigen weg kon vervolgen 
door de mooie panden die waren opengesteld. 
 
Op de deelnemende kerken van Jelsum tot Stiens wapperde deze 
dag de Friese vlag en precies om 10 uur bij de opening werden  in 
al deze kerken de torenklokken geluid. 

 
 

De klokkenluiders in Jelsum: 
Lucas en Anja Rinsma 

Fietsenstalling in de  
Hoatse de Jongstrjitte! 
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Dekemawei 1  
 
(kop-hals-romp  
boerderij)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De boerderij op de hoek van de  
Dekemawei en Op ’e Terp kent een lange geschiedenis. In 1640 
behoorde hij toe aan Gosse van Coehoorn, de vader van de beken-
de militair en vestingbouwkundige Menno van Coehoorn. De 
‘bruiker’ was toen een zekere Atse Claesen. Zo’n tweehonderd jaar 
later was de zathe in het bezit van een naamgenoot, Atze Klazes 
Hoekstra, die de boerderij omstreeks 1842 liet ver- of herbouwen. 
Atze’s achterkleinzoon Klaas Lourens Olivier (1869-1928) erfde in 
1877 de uitmuntende zathe en landen, staande en gelegen aan de 
Buren te Jelsum. Hij was toen nog een kind. Zelf had Klaas geen 
ambities voor het boerenbestaan en op latere leeftijd werd hij ad-
vocaat en procureur in Amsterdam. De zathe en landen in Jelsum 
verpachtte hij – net zoals zijn grootvader deed – decennialang aan 
de familie Van der Burg, waardoor de boerderij nu soms nog Van 
der Burgpleats wordt genoemd. In 1912, kort nadat Johannes van 
der Burg het boerenbedrijf van zijn vader Linze had overgenomen, 
werd het schuurgedeelte aanzienlijk vergroot.  
De boerderij heeft een aantal monumentale kenmerken behouden, 
zoals een sierlijke daklijst en een uilenbord. Een van de koetshui-
zen uit circa 1900 heeft nog waardevolle gesmoorde gegolfde Frie-
se dakpannen. Het andere koetshuis heeft platte Friese pannen. 
Klaas Lourens Olivier trouwde nooit en kreeg geen kinderen. Hij 
overleed in mei 1928 en bepaalde bij testament dat al zijn bezittin-
gen, op enkele legaten na, werden nagelaten aan het Sint Anthony 
Gasthuis in Leeuwarden. Dat kreeg uiteindelijk de beschikking over 
een kapitale erfenis waarvan ook de pachtboerderij in Jelsum deel 
uitmaakte. Het gasthuis zette de pacht met de Van der Burgs nog 
tot begin jaren ’70 voort en verkocht de boerderij in 1981 in ver-
band met een ruilverkaveling. 

 Enkele monumenten in Jelsum 

Anno 2022 
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Skierhústerwei 6  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Aan het begin van de 20e eeuw overheersten in Friesland vooral de 
kop-hals-romp en stelpboerderijen, waarin het vee en de opslag 
van hooi in één ruimte waren ondergebracht. De stallen waren 
vaak krap, waardoor koeien op elkaars uiers trapten met speenont-
stekingen als gevolg. Ook veeziekten konden zich in de bedompte 
ruimten snel verspreiden. Het antwoord op de problemen was de 
gelede boerderij, waarvan Bonnema’s pleats een bijzonder mooi 
voorbeeld is. Omdat deze boerderijen ontstonden in de bloeitijd 
van de coöperatieve zuivelfabrieken, zijn er geen ruimten meer in 
opgenomen voor de thuisfabricage van boter en kaas. De hoge en 
goed geventileerde, ruime stallen bevorderden de gezondheid van 
het vee en daarmee van de melkproductie die aan de zuivelfabrie-
ken kon worden geleverd. De bewoners van Bonnema’s pleats 
hoefden daarvoor niet ver: de zuivelfabriek grensde direct ten 
noorden aan het erf van de boerderij. Het hooi werd – anders dan 
in de oudere boerderijtypes – in een aparte ruimte opgeslagen, 
verder van het woongedeelte, waardoor bij hooibroei de boer een 
goede kans maakte om niet zijn hele hebben en houden te verlie-
zen. In het stalgedeelte zijn nog rails zichtbaar van de voerlorrie 
naar de hooischuur. Veel gelede boerderijen in Friesland werden in 
opdracht van gasthuizen en van de landadel gebouwd, maar Bon-
nema’s pleats werd in 1911 gebouwd op initiatief van de veehouder 
en latere bewoner Johannes Eeltjes Bonnema (1860-1915). Zijn 
familie bleef drie generaties aan de Skierhústerwei wonen en ver-
kocht de boerderij pas in 1985. Bonnema’s pleats is een ontwerp 
van de Huizumer architect Hendrik Nieuwland in de stijl van de 
Nieuwe Kunst, het Nederlandse antwoord op de Art Nouveau en 
Jugendstil. Het gebouw is van buiten fraai gedecoreerd boven de 
raampartijen, met pinakels op de daken en met een tegeltableau 
boven de entree. Binnenshuis vallen de geschilderde marmerimita-
tie in de hal en de met houtimitatie beschilderde deuren op. De 
woonkamer is voorzien van een plafond met sjablonen, waarvan de 
decoratie oorspronkelijk ook was aangebracht op panelen onder de 
vensterbank en de deur. In de keuken vallen vooral de schildpadte-
gels op de schouw op, waarmee vroeger de gehele wand was be-
dekt.  

Bonnema’s pleats, 2022 
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Martenastate, Swarte Singel 1-2 

 
Ca. 1890  
en anno 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martenastate werd vanaf de 15e eeuw bewoond door de adellijke 
families Martena, Van Burmania en Vegelin van Claerbergen. De 
laatste bewoner, Duco Martena van Burmania Vegelin van Claer-
bergen (1859-1894), liet de state bij testament na aan de kerk-
voogdij van Koarnjum. De huidige state ligt op een omgracht ter-
rein en is in opdracht van het kerkbestuur gebouwd in 1899-1900 
naar ontwerp van de Leeuwarder architect W.C. de Groot. Het ge-
bouw verving de in verval geraakte en in 1899 afgebroken voor-
ganger. De state is een miniatuurkasteeltje in neorenaissancestijl 
en bestaat uit een L-vormige woning in één bouwlaag met een kap-
verdieping met levendig gedetailleerde trapgevels en een toren die 
een spits heeft in de vorm van een ‘sipel’. De schildhoudende leeu-
wen in de gevel zijn afkomstig van de oude state, evenals het alli-
antiewapen met opschrift uit 1687. Het interieur bevat  onder meer 
het epitaaf voor Epo Sjuck van  Burmania (overleden 1775) bij de 
hoofdingang, een 19e-eeuwse houten schouw, lambriseringen en 
een betegelde keukenschouw. Het gebouw is recent verduurzaamd 
en levensloopbestendig gemaakt.  

Enkele monumenten in Koarnjum 
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Martenazathe,  
Joussenwei 4-10 
en Martenawei 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Martenazathe werd gebouwd in 1863-’64 naar ontwerp van de ar-
chitect H.R. Stoett uit Leeuwarden, in opdracht van de familie Van 
Burmania Vegelin van Claerbergen. De boerderij diende vanaf het 
begin als pachtboerderij. Uit 1893 is een huurcontract bekend met 
boer Tjebbe Acronius Hettinga. In 1895 werd de boerderij aange-
kocht door het Old Burger Weeshuis, dat de verhuring voortzette. 
De zathe kreeg de vorm van een kop-hals-romp boerderij. Het 
voorhuis werd in 1939 nieuw gebouwd in een kenmerkende, maar 
sobere late jaren ’30 stijl. Ten zuiden van de boerderij staat een 
schuur met wagenhuis ('lytshûs'), in 1910 in neoclassicistische stijl 
gebouwd naar een ontwerp van de Leeuwarder architect J.L. de 
Vries. Ongeveer de helft van de buitengevels van de romp dateert 
nog uit de oorspronkelijke bouwtijd. Het gaat om steens metsel-
werk in kruisverband van Friese geeltjes. De constructie van de 
schuur bestaat uit vier grote dekbalkgebinten. Het voorhuis is 
dwars en voorzien van een schilddak met geglazuurde bolpannen 
en met hoekschoorstenen. Op het dak van het lytshûs liggen nog 
oude Friese golfpannen en ook het oude hooiluik met kozijn in de 
voorgevel is nog oorspronkelijk. In november 2020 is de boerderij 
verkocht door boer Hettinga, de laatste actieve boer op deze plek. 
De boerderij was 127 jaar in gebruik bij zijn familie. In de Mar-
tenazathe zullen vier wooneenheden worden gerealiseerd met veel 
aandacht voor de monumentale waarde van het oorspronkelijke 
gebouw, waaronder het majestueuze bintwerk. Het voorhuis uit 
1939 zal worden gerenoveerd. In het lytshûs komt een educatie- 
en informatiecentrum. Het gehele terrein wordt door de Stichting 
Martena State vergroend tot een inheemse bloemenweide die in 
verbinding zal staan met het huidige landschapspark van  
Martenastate. 

Martenazathe voor herbouw van het voorhuis 
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Een e-bike?  
Wilma (86) uit Dordrecht fietst Elfstedentocht op gewone 
fiets. 

 
Met een handgeschreven kaart felici-
teert Arno brok, oud-burgemeester 
van Dordrecht en nu commissaris van 
de Koning in Friesland, de 86-jarige 
Wilma van Rijn-Lachmit met het uitrij-
den van de Fietselfstedentocht in zijn 
provincie, De Dordtse volbracht de 
235 kilometer in 4,5 dag. 
 
Meest bijzondere is misschien wel dat 
ze dat met haar neef Ben (uit Jelsum, 
red.) deed op een gewone fiets. Daar 
gaat het clichébeeld van senioren en 
hun elektrische fietsen…  
 
 

Van Rijn-Lachmit is simpelweg geen fan van e-bikes. “Al mijn 
vriendinnen hebben er één. Maar je fietst ook gewoon, zeggen ze 
altijd. Vind ik niet; de benen bewegen mee zodra je een beetje op 
gang bent, maar je spieren hoeven zich niet in te spannen Dat is 
niet echt bewegen voor mij.” 

 

Uit het AD 

Met alle elf stempels!! 
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hâldt de jiergearkomste op moandei 10 oktober 2022  
Plak:    Doarpshûs De Bining te Koarnjum  
Oanfang:  20.00 oere  
  
Wy noegje jo fan herte út dizze gearkomste by te wenjen.   
.  
AGINDA  
     1. Iepening  

2.  Ynkommen stikken en meidielings.  
3. Jierferslach fan de skriuwster   
4. Jierferslach fan de ponghâlder  
5. Ferslach kaskommisje Albert Sinnema en Richt van der Velde  
    en beneaming nije kaskommisje  
6. Bestjoersferkiezing:    
  Ôfgeand en net wer te kiezen:   
    - Theun Dijkstra  
    - Titus Sinnema   
    Bestjoer stelt foar as nije kandidaat:   
     - Eit van der Velde  
     - Anouk Planting   

         Tsjinkandidaten kinne harren melde oant in heal oere foar 
         oanfang fan de gearkomste by de skriuwster   

7. Oersjoch winterskoft 2022/2023  
8. Omfraach  
9. Sluting  
 

 
 

 
Aan alle kinderen uit Jelsum-Koarnjum-Britsum:  

zit jij in het schooljaar 2022/2023 in groep 7 of 8 of in de 1e 
klas van het voorgezet onderwijs en houd je van toneelspelen? 

 
Geef je dan voor 15 oktober a.s. op!  

  
De repetities starten in januari 2023 in De Bining te Koarnjum.  
In maart 2023 staan de uitvoeringen gepland!  

  
Meer informatie en/of opgeven kan bij:  
Sytske Nicolay en Lieuwkje Boomsma via  
e-mail:  vriendenkring1860@hotmail.nl  
  
Vergeet niet je naam, adres, leeftijd en  
telefoonnummer te vermelden! 

Toanielselskip Vriendenkring  

Jeugdtoneel 

mailto:vriendenkring1860@hotmail.nl
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Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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“Underweis” mei de Sneinsjongers   

 

  
  
   

 
Yn de foarige Flapút hawwe wy ferteld dat wy “de Sneinsjongers” 
dien wurk meitsje wolle mei ús foarstelling “Underweis”.                                                                                                                           
Wy binne drok oan it oefenjen en alle puzzelstikjes begjinne op 
harren plak te fallen. Wy geane dan ek op folle krêft nei de optre-
dens op freed 28 en sneon 29 oktober 2022.   
                                                                                                                             
Sa as jim njonken lytsen wol witte is “Underweis” in programma 
wer by’t jim oan de hân fan film, muzyk, sang en téater mei op reis 
nommen wurde troch ús doarpen. Eigenaardichheden, fertriet, wille 
en leafde komme foarby.   
             
En fansels nei ôfrin muzyk                                                                                                                             
Freed spilet Great Lake en sneon Weima & vd Werf                                                                             
 
Reservearjen                                                                                                                             
De optredens binne dus freed 28 oktober en sneon 29 oktober 
2022.   
Oanfang 20.00 oere yn doarpshûs “De Bining“  yn Koarnjum.  
    
Mei grutte tank oan ús sponsoren kinne wy dit alles dwaan. 
En dat foar in yntree fan € 5,- (meirekkene in kop kofje of tee).                                                                                            
 
Wolle jim komme dan graach reservearje. Sûnder reservearjen nei 
De Bining komme kin fansels ek, dan jildt fol=fol”.      
                                                                                                                             
Reservearje kin fanôf no mei email of tillefoan.                                                                                                      
Graach by reservearjen mei email opjaan:                                                                                     
- namme, adres en tillefoannûmer,                                                                                              
- hokker jûn en hoefolle kaarten. 
Emailadres :   geertbeeksma@planet.nl 
Tillefoannûmers:  058-2572025 (Tineke Dijkstra) of 058-2574668 
(Geert Beeksma).     

Dit meie alle doarpsgenoaten  
en kunde om utens net misse.    

        Opjaan dus!! 
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 Mei grutte tank oan ús sponsoren 
Bedriuwen:                                                                                                                   
Primera Stiens/Dokkum, Klugkist & De Vries Leeuwarden, Meneer & 
Mevrouw Hoekstra, Middelsee Assurantiën & Hypotheken, Catering 
en Barverhuur De Tuolle, Texaco Nijlân, Bike Total Haijma & Wit-
goedspecialist Haijma, Weitenberg Assurantiën, Albert Heijn Stiens, 
Riethandel De Vries Cornjum, Wynsma Mechanisatie en Broekens 
B.V. Stiens. 
 
Ferienings en Stiftings:                                                                                                     
Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum, Doarpshûs De Bining, Stifting de 
Terpen, Boelstra-Olivier Stichting, Stichting Martenastate, Stichting 
het Old Burger Weeshuis, Stichting Steunfonds Spaarbank Stiens 
en Gemeente Leeuwarden.  
 
De kommisje 

 
 
 
 
Wij zijn Aafke en Rico,  
twee jonge tuinders  
met de ambitie een  
eigen bedrijf  
te beginnen.  
 

Het afgelopen seizoen zijn we een kleine tuinderij gestart in Jelsum 
bij de Biomelktap. Hier telen we groente, bloemen en aardbeien die 
onze klanten zelfstandig kunnen oogsten. Deze tuinderij verzorgen 
we naast ons huidige werk om te kijken naar de mogelijkheden een 
eigen bedrijf te starten in de omgeving van Leeuwarden.  
Het is ontzettend leuk om hieraan te werken en kennis te maken 
met onze klanten. Voor ons is deze proef een groot succes en we 
willen hier graag mee verder!  
 
Ons plan is een kleinschalige biologische tuinderij van tenminste 
één hectare die is gericht op lokale en directe afzet. We willen 
graag in de buurt van Leeuwarden blijven omdat Aafke in Koarnjum 
is opgegroeid en we een sterke binding hebben met deze plek.  
 
We zijn nu op zoek naar geschikte grond voor ons bedrijf. 
Alle hulp en tips zijn van harte welkom.  
Email: bladjelsum@gmail.co  

BLAD—tuinderij in Jelsum 
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De Sneinsjongers is een gemengd 4-stemmig koor, telt 21 leden 
welke woonachtig zijn in Jelsum, Koarnjum en Britsum. Het reper-
toire is zeer divers en varieert van gedragen liederen tot moderne 
songs. 
Vrijdag 28 oktober en zaterdag 29 oktober 2022 gaan de 
Sneinsjongers een bijzonder optreden verzorgen. Wij gaan samen 
met jullie aan de hand van een film, theatrale bijdragen, muziek en 
natuurlijk zang een reis (Underweis) door onze prachtige dorpen 
maken. De emoties van het leven zullen voorbij komen. Humor, 
verdriet, plezier, eigenaardigheden en liefde.                                                                
Herkenning voor iedereen op zijn of haar wijze. 
 
Na afloop van de voorstelling is er muziek:                                                                                                                          
- vrijdagavond speelt Great Lake en                                                                                            
- zaterdagavond Weima & vd Werf 
 
Met grote dank aan onze sponsoren kunnen wij dit allemaal organi-
seren. En dat voor een entree van € 5,- euro (inclusief een kop kof-
fie of thee bij binnenkomst). 
Kom samen met je partner, vriend of vriendin en maak op een vrij-
blijvende en gezellige manier kennis met de dorpen en jouw dorps-
genoten. 
 
Reserveren                                                                                                                             
Je kunt vanaf nu kaarten reserveren voor de voorstellingen op vrij-
dag 28 oktober en zaterdag 29 oktober 2022. De voorstellingen 
beginnen om 20.00 uur in dorpshuis De Bining te Koarnjum. Naar 
De Bining gaan en niet reserveren kan natuurlijk ook. Dan geldt 
vol=vol.   
Je kunt door middel van email of telefoon reserveren. 
Graag onder vermelding van:                                                                                                                            
- Jouw naam, adres en telefoonnummer,                                                                                          
- Welke avond je wilt komen en hoeveel kaarten je wilt reserveren.                                                        
Emailadres: geertbeeksma@planet.nl                                                                                                         
Telefoonnrs. : 058-2572025 (Tineke Dijkstra) of  
058-2574668 (Geert Beeksma). 
 
Wij zien jullie graag in De Bining, 
De commissie “Underweis”. 

“Underweis” mei de Sneinsjongers 

mailto:geertbeeksma@planet.nl
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Seizoen 22-23 
 

• sneon 15 oktober 2022. 

 Stabij on tour 
Stabij Liv, Douwe Kootstra en Tjibbe Hooghiemstra 

 

• Sneon 3 desimber 2022 

 Bunch en Barrels 
Fleurige muzyk út de jierren 60 en 70 

 

• Sneon 28 jannewaris 2023 
Tryater mei BINGO! 

 

• Sneon 18 febrewaris 2023 

 For ever 27 
Muzyk oade oan muzikanten dy’t op27 jierrige leeftiid by ús 
wei rekke binne 
 
 
 
 Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier.  
* ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) 
Gasten:  € 10,- de persoan de jûn. 
By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse 
bydrage frege. 
Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs  
‘De Bining’ fan Koarnjum,  
 

It Bestjoer 
Titus Sinnema, ponghâlder. 
Joke Scheffer, skriuwster. 

 Haakje Stielstra 
Janna Prosé                            

 

Email: itnutjkb@gmail.com  
 

‘It Nut’ Jelsum-Koarnjum-Britsum 

mailto:itnutjkb@gmail.com
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Sneon 15  oktober yn De Bining 

STABIJ on tour 

Mei: 
Stabij Liv,  
Douwe Kootstra, ferhale ferteller, skriuwer. 
Tjibbe Hooghiemstra, keunstner. 
 
Sawol Tjibbe as Douwe ha in protte niget oan stabijen. Tjibbe hat al 
jierren sokke hûnen Dy ynspirearren him ta in grutte searje 
tekeningen. 
Douwe skreau ferhalen dy’t ien oerienkomst ha; in stabij spilet de 
haadrol.  
 
Tjibbe fertelt oer it ta stân kommen fan de yllustraasjes en it teken-
jen fan bisten ûnder tafersjoch fan stabij Liv. 
Douwe fertelt de ferhalen oer de minsk yn de stabij, mei lústerend 
ear fan stabij Liv. 
 
Op dizze jûn is der in mini eksposysje fan Tjibbe Hooghiemstra yn 
De Bining. 
 
 
 
 
 

 
 

‘It Nut’ Jelsum-Koarnjum-Britsum 
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Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
Ja de meeste mensen kennen hem wel, maar wie woont er nog 
meer in het Mûne huske in het Koarnjumer Aldlân? Paul de Haas, 
meubelmaker herkenbaar aan zijn zwarte krullen rijdt geregeld 
door het dorp, voorheen met een stoere Landrover, tegenwoordig 
met een glimmende zwarte bus. Al jaren werkzaam in de interieur-
bouw maakt hij keukens, kasten, badkamers, maar ook, het bin-
nenkort, nieuwe hekwerk van Park Martenastate is van zijn hand. 
Hem zie je nog wel eens maar wie is de vrouw des huizes? Is het 
zij die geregeld bij nacht en ontij door het Koarnjum rijdt?  
Ja Marian Makelaar en ja de zus van Martijn die sinds een aantal 
jaren in het Paradyske te Jelsum woonachtig is. Marian werkzaam 
als verpleegkundige op de verloskamers in Heerenveen maar straks 
weer terug in het MCL, is vaak nog laat op pad. 
Kortom; wij zijn Paul en Marian, beiden in de vijftig en gelukkig in 
“Ûs Aldlân”. 
 
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum  
Toen we in 1995 voor het eerst het Aldlân van Koarnjum in reden 
hadden geen idee waar we terecht kwamen. De lange oprit naar 
het huisje in het weiland sprak tot de verbeelding, maar aan dat 
huisje moest wel wat gebeuren. Toch was het liefde op het eerste 
gezicht en dat is gebleven. 
 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Dit hebben we al een beetje verklapt, maar naast ons dagelijks 
werk zijn wij samen ook eigenaar van een  zeekano sportschool. 
We verzorgen trainingen om veilig met een zeekano op zee te va-
ren. Daarnaast is Paul bijna professioneel verhalenverteller. 

De Flapútloper met Marian en Paul 
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Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 
Dat dit kanovaren is spreekt voor zichzelf, want vanuit deze passie 
is ook onze kanoschool ontstaan. We delen deze passie met men-
sen door ze op te leiden en mee te nemen op zee.  
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit  
Voor ons beiden geldt dat we het liefst buiten zijn. We hebben het 
al gehad over het kanovaren op zee. Samen zijn we rond Ierland, 
IJsland, Vancouver Island en Tasmanië gepeddeld. Lange dagen op 
zee en ’s avonds op de kust bij een kampvuurtje kamperen.  
Naast deze verre kusten varen we ook heel graag op de Wadden en 
naar de eilanden.  

Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar 
Elke dag is mooi of het nu winter of zomer is. Nu zijn wij natuurlijk 
verwend want midden in het veld beleef je de seizoenen intens. 
Van de beslotenheid door de begroeiing rond ons huis in de zomer 
tot het weidse uitzicht in de winter.  
Ooit waren we ons snoeiafval bij de weg aan het leggen en kwa-
men in gesprek met een voorbijganger. Hij zei; “O wat leuk zie ik 
eindelijk eens de mensen die daar wonen, want ik denk altijd de 
mensen die daar wonen moeten wel heel gelukkig zijn.” Wij waren 
net aan het mopperen over onze lange oprit en het sjouwen met 
takken, maar liepen met een brede glimlach terug naar ons para-
dijs.  
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Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen.  
Stel dat dat gebeurt dan delen we het en stoppen met werken den-
ken we. Hoewel….. nee dat vinden we beiden veel te leuk. Gewoon 
mensen kansen bieden die we zelf ook gekregen hebben door al-
leen al het feit dat onze wieg hier stond, wat een rijkdom. 
 
 

Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan 
Een goede vriend van ons werd laatst 60 en in plaats van een groot 
feest gaf hij een diner met alleen goede vrienden. We hebben de 
hele avond getafeld en verhalen ver-
teld aan elkaar. Het mooiste feest ooit.  
 
Als je ervoor kon kiezen om voor 
altijd één bepaalde leeftijd te heb-
ben, welke zou dat dan zijn.  
Dat zou 30 zijn, toch is elke leeftijd 
weer een belevenis op zich en de wijs-
heid die komt met de jaren zouden we 
beiden niet willen missen. 
  
Als je elke willekeurige fictieve 
persoon zou kunnen zijn, wie zou 
je dan kiezen 
Geen idee misschien een beroemde 
kajakker alleen bestaat die niet. De verhalenverteller 
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Wat is je favoriete gerecht 
Een heerlijke stoof uit de Dutchoven. Gemaakt en gegaard boven 
een kampvuur op een wintercamping ergens in de bossen. 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 
Dan liggen we op de bank maar gezien al onze activiteiten is dat 
zeldzaam, want huis en tuin op de vlakte vragen zo ook hun aan-
dacht.  
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 
We hebben veel expedities gevaren in onze kajak. Daarbij ronden 
we eilanden. Dat is een doel dat je samen stelt en daar trainen we 
en gaan we voor. Rond Tasmanië ging dat niet lukken. De golven 
zo hoog, de zee zo ruig dat was zelfs voor ons, ervaren kanovaar-
ders te gevaarlijk. We hebben de expeditie moeten staken. Dat 
voelde als falen maar wat hebben we er veel van geleerd. Over 
deze keuzes geven we lezingen en nemen we mensen mee in ons 
verhaal. Dit delen heelt ook onze wonden. 
 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen 
Dat is voor ons beide onze eerste kajakexpeditie waarbij we rond 
Ierland zijn gepeddeld. Volkomen onbevangen gingen we in 2008 
op pad. We peddelden rond de meest ruige kusten. Namen de 
hoogste golven en ontmoeten zoveel mensen. Een prachtige bele-
venis. De Cliffs of Moher vanaf zee. Wie doet ons dat na. 
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Willem Elzinga en Johanna Boonstra hebben ongeveer 100 jaar 
geleden in deze contreien gewoond. Willem werkte hier drie jaar bij 
een boer als arbeider en begon later zelf met een boerderijtje. 
 
Wie meer informatie heeft, Piet Keestra ontvangt dit graag op 
keestra@planet.nl of via 058– 2572012. 

Alde foto’s: wie kent deze mensen? 
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‘Het beoogde zonnepark op grond van de vliegbasis Leeuwarden is 
nog steeds in voorbereiding. Ook al hoort u niet vaak van ons, we 
blijven actief. De dorpen Marsum, Ingelum, Jelsum/Koarnjum zijn 
nog steeds van plan hier eigenaar van te worden. 
 
Het wachten is totdat het gebruik van de grond van de vliegbasis 
(niet in gebruik als landbouwgrond) aanbesteed zal gaan worden 
voor het realiseren van een zonnepark. Het Rijks Vastgoed Bedrijf 
(RVB) is bezig om dit voor te bereiden. De besturen van de Dorps-
belangen van de vier dorpen en de Marsumer Enersjy Kooperaasje 
(MEK) hebben een werkgroep gevormd. Zij bereiden het inschrijven 
op de aanbesteding voor.  

Vorig jaar om deze tijd hebben ze tijdens vier voorlichtingsavonden 
vier verschillende scenario’s voorgelegd aan de inwoners. Unaniem 
werd gekozen voor het model waarin de dorpen samen met een 
vooraf uitgezochte externe partij zullen gaan inschrijven. De werk-
groep gebruikt de “wachttijd” nu nuttig. Zo wordt nagedacht over 
welke bestuursvorm het beste is, hoe de inwoners van de dorpen 
het beste kunnen participeren, de winsten het beste in de gemeen-
schap geïnvesteerd kunnen worden, voorbereiden van de vergun-
ningsaanvraag, financiering, onderhoud etc. etc. Op 12 september 
heeft de werkgroep met de externe adviseur een constructief over-
leg gehad. Fijn is om te melden dat de vier dorpen op een lijn zit-
ten.  

Zonnepark 

Foto van de locatie 
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Jammer dat de voorbereiding zoveel tijd in beslag neemt, de proce-
dures bij de overheid (RVB) vragen veel tijd. Vooral jammer nu de 
stroomprijs zo hoog is. Voordat het zonnepark stroom zal leveren, 
zal het al wel snel 2025 zijn. En dan moet er niks tegen zitten en 
cruciaal is dat de aanbesteding ook nog aan ons gegund moet wor-
den. Er zijn nog vele hobbels te nemen tot die tijd, maar de werk-
groep is er klaar voor.  
 
Zoals bekend zal het park zo’n 12 Ha groot worden. De energieop-
brengst zal groot genoeg zijn om alle huishoudens in de vier dor-
pen en de vliegbasis van stroom te voorzien. Een jarenlange voor-
bereiding zal wel eens tot iets heel moois kunnen leiden. We hou-
den goede hoop en werken er gestaag aan door. 
 
Heeft u vragen? Schroom niet om deze aan een lid van de werk-
groep te stellen. We houden graag contact. 
 
Jelsum/Koarnjum: Roel Hooijenga en Rutger Bijlsma 
Ingelum: André Posthumus 
Marsum: Sjef van der Lubbe, Hans Wassenaar, Siebren van der Leij 
en Geert Verf    
 

——————//——————- 

 

 

 
De meeste inwoners van 
Jelsum kenden haar wel.  
Onze Doike struunde heel 
het dorp door.  
15 september is zij  
helaas niet meer wakker 
geworden. Ze was op 
haar vaste logeeradres 
tijdens onze vakantie. We 
zijn terug gekomen en 
hebben haar zaterdag 17 
september op Dekema 
State begraven.  
Velen gaan haar missen! 
 
Wim en Jacomine  
Hoogendam  
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Kate Moore speelt eigen “Sad Melodies” 
Locatie: Podium Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9 Stiens 
Zaal open: 19.45 uur | Aanvang: 20.15 uur | Kaarten: 
www.pakhussolo.nl 
 
Beluister op vrijdagavond 14 oktober bij Podium Pakhûs SOLO de 
cellomuziek van componist Kate Moore, uitgevoerd door niemand 
minder dan… Kate Moore zelf! De internationaal geprezen compo-
nist komt naar Stiens voor een heel persoonlijk concert: een emoti-
oneel landschap van intieme gevoelens op de cello. Een unieke 
kans om deze werken vanuit de eigen interpretatie van de compo-
nist te beluisteren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De wintertijd in met ‘Het Parlement der Dingen’ 
op saxofoon en viool 
 
Locatie: Sint-Vituskerk Feinsum, Holdingawei 51 
Zaal open: 14.45 uur | Aanvang 15.00 uur | Normaal: €17,50 | 
Jongeren tot 20 jaar €9 , kaarten: www.pakhussolo.nl 
 
Op zondagmiddag 30 oktober pakken saxofonist Femke IJlstra en 
violist Merel Vercammen uit bij Podium Pakhûs SOLO. De Feinsum-
se Vituskerk wordt het decor voor muziek die reflecteert op de sa-
menleving. Vier jonge componisten schreven nieuwe werken speci-
aal voor deze bijzondere combinatie van viool en saxofoon. Dit leid-
de tot muziekstukken over natuur, wetenschap, cultuur, politiek en 
de grensvlakken er tussen. 

Pakhûs SOLO 

Foto Heidi de Gier 

Foto Patu Tifinger 
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Vrij 23 sept. Muziek, Samoosara & Friends, Johanneskerk  
   Britsum, 20.00 uur, zie pag. 10 
 
Zat 24 sept. Burendag 
 
Zat+zon  Expositie fotografie en schilderwerk, HKT De Wier,  
24+25 sept. 13.00-17.00 uur, zie pag. 13 
 
Zat+zon  Trimdiel Keunstrûte Stiens en omgeving, 
24+25 sept. 13.00-17.00 uur, zie pag. 14 
 
Di 27 sept  Nine-enders, tijd voor bezinning– als je leeftijd op 
   een negen eindigt, gespreksavond, 
   info 06- 28858059 of 06-12841459 
 
Di 27 sept.  Ouderenproject, 14.00 handwerken en 15.00  
   gezamenlijke activiteit, De Bining-Túnmanswente 
 
Ma 10 okt.  Jaarvergadering Vriendenkring, De Bining,  
   20.00 uur, zie pag. 32 
 
Di 11 okt.  Ouderenproject, 14.00 handwerken en 15.00  
   gezamenlijke activiteit, De Bining-Túnmanswente 
 
Vrij 14 okt. Concert Pakhûs SOLO Stiens, 20.15 uur,  
   zie pag. 48 
 
Zat 15 okt.  Verhalen en tekeningen, It Nut, 20.00 uur, 
   De Bining, pag. 38 en 39 
 
Di 25 okt.  Ouderenproject, 14.00 handwerken en 15.00  
   gezamenlijke activiteit, De Bining-Túnmanswente 
 
Vrij+zat  Voorstelling ‘Underweis’ mei de Sneinsjongers, 
28+29 okt. 20.00 De Bining, zie pag. 34,35 en 36 
 
Zon 30 okt. Concert Pakhûs SOLO/St. Vituskerk Feinsum, 
   15.00 uur, zie pag. 48 

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 voor de maand oktober 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 
7 en 21 oktober 
 

Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 
14 en 28 oktober 
Extra datum biobak: 6 oktober (laatste keer dit jaar) 
 

Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 25 oktober 
 

Grof vuil: met afspraak op 0900-210 0215 
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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 ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

  
Hieronder de kerkdiensten voor de maand Oktober 

(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 
      
25 sept 
09.30u 

Ds. Joh. Bakker De Hoekstien Britsum 

02 okt 
09.30u 

Ds. Mirjam Hulzebos 
 

Genovevatsjerke Jelsum  
Bevestigingsdienst 
Koffiedrinken 

02 okt 
19.00u 

Liturgiegroep Genovevatsjerke Jelsum 
Vesper– aan tafel 

09 okt 
09.30u 

Dhr. J.K. Bolt 
 

De Hoekstien Britsum 
 

16 okt 
09.30u 

Ds. Mirjam Hulzebos Nicolaastsjerke Koarnjum 
Heilig Avondmaal 

23 okt 
09.30u 

Dhr. R. Veenboer De Hoekstien Britsum 

30 okt 
09.30u 

Gemeentedienst 
 

De Hoekstien Britsum 
Presentatie Build and Be, 
reis Tanzania 

   
   

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/


54  

 

 

42e jiergong nr.430                                  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: 21-10-2022 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 10-10-2022 
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 
 


