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Net voor het eten 
nog even een rondje 
door het  
Koarnjumer Bosk. 
En kijk…de eerste 
Holwoartel laat zich 
zien. De paarse en 
de witte…bijzonder. 
 

Iedereen die langs komt, draait zijn of haar hoofd er naar toe en 
meestal verschijnt er dan een glimlach op het gezicht.  
Iedere fotograaf leeft zich weer uit om de mooiste kiekjes te ma-
ken. Alleen of onder begeleiding van de cursus fotografie: ‘’Schiet 
de mooiste foto’s van Stinzenplanten’’ o.l.v. Betty Kooistra. 
 
Wanneer deze Flapút bij u in de brievenbus ligt of digitaal binnen 
krijgt, is de lente al begonnen. En 26 maart gaat weer de zomertijd 
in. Wat is het fijn om ons weer te verheugen op mooie dagen met 
meer licht en zon. En wat is  er mooier als genieten van de prachti-
ge natuur die onze omgeving rijk is, als kleine onthaasting van het 
drukke leven dat we leiden. 
 
In deze Flapút leest u een mooi gedicht over -Stilte. 
We maken kennis met de  nieuwe bewoners van Martena Zathe. 
De jongerein fan Vriendenkring spilet twa ienakters. 
De feestvereniging organiseert een paasfeest met eieren zoeken en 
als afsluiting een kleintje Paasvuur en muziek. 
Ook op meerdere terreinen van muziek is er genoeg keuze. 
 
En ja, dan de verkiezingen, de eerste prognose  
BoerBurgerBeweging (BBB)wint. Wij zijn heel nieuwsgierig hoe er 
gestemd is in Jelsum Koarnjum. Maar per dorp(en) worden de  uit-
slagen op 23 maart bekend gemaakt. 
Hierop komen we terug in de volgende Flapút. 
 
Naast onze vaste rubrieken bent u van harte welkom om ook een 
mooi verhaal of een column in te sturen.  
 
 
De redaksje wenst u veel leesplezier en  
hele fijne Paasdagen 

Fan de Redaksje 



4  

 

Wel en Wee Jelsum en Koarnjum 
 
Heeft u een Wel en Wee weetje? Een geboorte, nieuwe bewoners, 
overlijden, langdurig zieken. Geef ze aan ons door!  
Wij zorgen zo goed mogelijk dat er een attentie en/of een mooie 
kaart wordt bezorgd. 
 
Vanaf dit jaar zal ik dit samen met Geke de Jong gaan verzorgen, 
zij zal voor Koarnjum deze taak op zich nemen en ik (Sandra) voor 
Jelsum. Zo hopen we nog beter op de hoogte te zijn en te blijven 
van alles wat er in onze dorpen speelt. 
 
U kunt uw Wel en Wee weetje doorgeven aan: 
 
Sandra van der Meer:  Aldlandsdyk 12, Jelsum. 06-52125444 of  
info@sandravandermeer.nl 
Geke de Jong: David van Goirlestrjitte 16, Koarnjum. 058-2572968 
of gdejongplantinga@hotmail.com 

Doarpsbelang 

Heeft u vragen of ideeën? 
Mail ons! 
 
 
Het bestuur Doarpsbelang Jelsum 
Koarnjum: 
Roel Hooijenga   voorzitter   
Nico Groenewegen  secretaris   
Germ de Jong   penningmeester 
Sandra van der Meer  algemeen lid 
Harmke Kingma   algemeen lid 
 
 
Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:  
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 
Website: www.jelsumkoarnjum.nl of jelsumcornjum.nl 
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In Memoriam 

 

“Leafde is loslitte…” 
Nei in koart siikbêd is stoarn 

 

Piet Keestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 maart 1946—14 februari 2023 
 

Dit bericht kregen wij te horen! Wat een groot verlies! 
Piet was voor De Flapút een waardevol persoon door elke maand 
de Flapúten te bezorgen bij de bezorgers. 
Ook voor De Flapút schreef hij vele historische verhalen en met 
zorg zocht hij daarbij de bijpassende foto’s. 

 
Een hobby van Piet was het vlechten van 
eendenkorven. Vele dorpsgenoten hebben 
van hem een eendenkorf, groot of klein! 
Hij gaf ook demonstraties op de fairs van 
Dekema State.  
 
Door zijn kunde en opgeruimd karakter, was 
hij een graag geziene gast. 
 
Piet we zullen je missen als persoon in 
woord en daad. 
 
Aukje en kinderen, wij wensen jullie heel 
veel sterkte met dit grote verlies! 
 
 
Redaksje De Flapút 
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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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'Friestalig, helend, hemels, krachtig en gegrond' 

DINA, ZANGERES, MUZIKANTE, PRODUCER MET 
'MEDISYN', NICOLAASKERK - KOARNJUM 
 
Samenwerking St. Alde Fryske Tsjerken en Popfabryk. 
Popfabryk ziet de oude kerken in Fryslân als een bijzonder en wijd-
verspreid podium om haar kleinschalige producties te presenteren 
voor een overwegend nieuw publiek.    
 
Dit voorjaar gaat zangeres, muzikante en producer DINA op 
tsjerketour. Ze komt met een nieuw album dat speciaal is geschre-
ven voor de Tsjerketour. Voor het eerst maakt ze een album met 
een boek in haar moedertaal, it Frysk. Het album is opgenomen in 
de Thomaskerk in Katlijk en heet 'medisyn'.  
 
DINA stelt de vraag: "wat doen wij om te bezinnen?". Als antwoord 
maakte ze 10 nummers die in hun muzikale en poëtische vorm als 
universeel 'medicijn' kunnen dienen. Live laat DINA verhaal en 
muziek samensmelten en neemt het publiek daarin volledig mee. 
Het geheel laat zich vangen in een boek, waarbij de luisteraar 
wordt uitgenodigd een eigen recept te schrijven voor zijn of haar 
'medisyn'.  
  
Tijdstip: zondag 16 april om 15.00 uur 
Entree: 10 euro  
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Annigje en har mannen 

 
Onder leiding van dirigente Annigje treedt het vermaarde twee-
dorpen koor voor u op. 
Op zondagmiddag 2 april wordt door vier mannen een aantal  
liederen gezongen in de Genovevakerk in Jelsum. 
 
De zangers zijn Hans Rijpstra en Titus Sinnema uit Jelsum en 
Geert Beeksma en Gerard Veldman uit Koarnjum.  
 
De toegang is vrij en het programma duurt ongeveer een uur. 
Aanvang om 15.00 uur. Welkom met een kopje koffie of thee. 
 
Komt allen! 
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Feestvereniging De Twa Doarpen 

Beste feestvrienden,  
 
We hebben de komende tijd weer leuke activiteiten voor jullie in 
petto en geven alvast een doorkijkje naar het dorpsfeest in sep-
tember.  

 
Paaseieren zoeken en  
kleintje paasvuur  
 
Na een geslaagde editie in 
2022 willen we dit jaar op vrij-
dag 7 april weer eieren zoeken 
met de kinderen uit de dor-
pen, maar dit keer ook met 
een activiteit voor de ouderen. 
 
In de middag mogen de kin-
deren weer eieren zoeken (en 
natuurlijk opeten) waarna we 
afsluiten met een energieke 
kinderdisco. In de avond zijn 
de ouderen aan de beurt en 
houden we een ‘kleintje paas-
vuur’ in De Bining. De Bining 
is dan open voor iedereen en 
Weima en Van der Werf zor-
gen voor de muziek. Dus kom 
gezellig een wijntje, biertje en 
eitje doen in:  
De Bining met Pasen!  
 

Hieronder het volledige programma:  
 
15:00: Verzamelen De Bining en optocht richting bos  
16:20: Einde eierenzoektocht  
16:30: Kinderdisco De Bining  
18:30: Einde kinderdisco 
 
Tussendoor: Warme hap in de Bining  
(opgave verplicht vóór maandag 3 april via WhatsApp:  
06 25 53 14 18) 
 
19:30: Kleintje Paasvuur met LIVE-muziek van  
           Weima & Van der Werf
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Filmmiddag 24 april  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van 13:00 tot 15:00 draaien we een film voor de kinderen van 
groep 1 tot en met 3 en  

van 16:00 tot 18:00 voor de kinderen vanaf groep 4.  
Dus verveel je niet en kom samen met ons een filmpje kijken! 

In de vakantie wil je natuurlijk niet alleen maar 
saai thuiszitten! Daarom organiseren wij een  
filmdag voor de jeugd op maandag 24 april in  

De Bining.  
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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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Dorpsfeest 2023  
We hebben het programma zo goed als rond! Het thema dit jaar is 
Wild West en het feest vindt plaats op de volgende data: 1, 2 en 3 
september. 
 
You are wanted 
Om er een succesvol feest van te maken hebben we jullie nodig. 
Zo zijn we altijd op zoek naar hulp bij de activiteiten, achter de bar 
en/of snackcounter, de op- en afbouw en ook tijdens de komende 
klusavonden. Mocht je dit leuk lijken? Doe ons dan een berichtje! 
Met de planning van de klusavonden komen we binnenkort. Verder 
hebben we tijdens het dorpsfeest leuke activiteiten en wedstrijden 
waarvoor we jullie alvast warm willen maken.  
 
Tuinversiering  
Samen met de Swirrel moedigen we iedereen uit de dorpen aan om 
de tuinen te versieren! Dit mag alleen in je eigen tuin, maar na-
tuurlijk ook samen met de buren of straatgenoten. Met het thema 
Wild West moeten jullie er vast iets moois van kunnen maken! 
 
Sweetest pie of the village  
Wij van het feestbestuur houden van lekker eten (en drinken) en 
daarbij hoort natuurlijk ook een lekker stukje taart! Daarom zijn 
wij wel heel benieuwd wie uit onze dorpen nou de lekkerste taart 
kan bakken. Omdat het niet de bedoeling is dat wij onze beppe’s, 
vaders of tantes voortrekken zal een onafhankelijke jury bepalen 
wie de lekkerste taart heeft gebakken.  
 
Lucky Luck-cup  
Een wildwest-feest is niets zonder een marksman contest. Samen 
met Hans Arjaans van de schiettent wordt de Lucky Luck-cup uit-
gereikt aan de cowboy of -girl die de beste schoten lost dit week-
end.  
 
Pompoenkweek wedstrijd 
Attentie voor alle thuiskwekers! Tijdens het feest houden wij na-
melijk ook een wedstrijd voor wie de grootste pompoen kan kwe-
ken. Met onze geavanceerde meetapparatuur zullen we kijken wie 
de pumpkinking of -queen van Koarnjum-Jelsum is. Let op: begin 
mei kun je je pompoen(en) al zaaien. Dus sla al snel de zaadjes in.  
We maken er weer een mooi feest van met z’n allen!  
Houdt ook onze socials in de gaten! 
 
It Feestbestjoer 
06 445 886 59  
detwadoarpen@hotmail.com 
Facebook: fvdetwadoarpen 
Instagram: feestverenigingdetwadoarpen  

mailto:detwadoarpen@hotmail.com
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Nieuwe bewoners op Martena Zathe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de afronding begin maart van het eerste onderdeel van het pro-
ject Martena Zathe, te weten de renovatie en herbestemming van 
de boerderij en het koetshuis, hebben de nieuwe bewoners van de 
drie hier tot stand gekomen woningen inmiddels hun huissleutels 
ontvangen. Bewoners die al lange tijd hebben aangegeven dat zij 
zeer uitzien naar hun toekomstige natuurinclusieve woonomgeving 
waar mens en natuur samenkomen.  
 
Gerrit en Hanny Jeuring uit Leeuwarden en Berend Jan Schoonbeek 
en Koos van der Wal uit Leeuwarden in de twee woningen in de 
boerderijschuur en Henk en Thea Buith uit Drachten in het voor-
huis worden nu inwoners van Koarnjum en dat wordt door hen als 
een bijzonder plezierige stap gezien. Zij ervaren het als een voor-
recht om op deze plek te mogen wonen. Het aantal belangstellen-
den voor de huurwoningen was groot; na de beoordeling door een 
makelaar en een afvaardiging uit het bestuur van Stichting Mar-
tenastate en de vaststelling van de financiële en aanvullende af-
spraken verbonden aan het huren van deze woningen, zijn uitein-
delijk keuzes gemaakt en zijn de huurovereenkomsten opgesteld 
en ondertekend. Het wonen hier kan niet los gezien worden van 
het hebben van een grote betrokkenheid bij deze omvangrijke na-
tuur- en cultuurhistorische omgeving. Een deelname aan de diver-
se activiteiten zal het wonen hier een extra dimensie geven.  

Van links naar rechts: Gerrit en Hanny Jeuring,  
Berend Jan Schoonbeek en Koos van der Wal,  
Thea en Henk Buith 
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Met deze hen al kenmerkende houding, zullen zij zich ongetwijfeld 
snel thuis voelen in de nieuwe woonomgeving. Binnenkort start de 
groene inrichting van het perceel. Het project wordt immers voort-
gezet. Denk daarbij aan het aanleggen van wandelpaden, het 
plaatsen van parkmeubilair, het planten van een bomenrij en de 
verandering in een kleurrijke bloemenweide. Dat is ook de reden 
dat het terrein voorlopig nog niet openbaar toegankelijk zal zijn. 
Het hek aan de Martenawei zal nog geruime tijd voor een afsluiting 
moeten zorgen. De bewoners van de Zathe zullen aan de Joussen-
wei hun woning kunnen bereiken. De nieuwe bewoners zullen on-
getwijfeld spoedig door hun aanwezigheid in het dorp en bij deel-
name aan activiteiten hun gezicht laten zien. Na de volledige af-
ronding van het gehele project, in het voorjaar van 2024, zal de 
officiële opening van Martena Zathe plaatsvinden. Hierna zal ook 
het toegevoegde perceel naast het huidige landschapspark open-
baar toegankelijk zal zijn. Martenastate én Martena Zathe zullen 
dan niet alleen voor de dorpsbewoners, maar ook voor de vele be-
zoekers uit de wijde omgeving een unieke combinatie vormen, een 
zeer attractieve groene long met een grote verscheidenheid aan 
flora, fauna en eeuwenoude historie.  
 
Bestuur Stichting Martenastate  
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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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Gedicht 

 

Stil 

 

Het is niet stil 

Het is zoals het zou moeten zijn 

Gewoon de geluiden van de dag 

Geluiden die er moeten zijn 

 

Ik mis ze niet 

De oorverdovende momenten en  

de uitlaatgassen 

 

Jelsum is zoals het zou moeten zijn 

Rust, geen stilte 

En ik mis ze niet 

Opvallend maar waar 

Zoals je kiespijn niet mist 

als je het niet hebt 

Jelsum is beter af zonder ze 

 

Helaas heeft 

de wereld ze nodig. 

 

 

Ingestuurd door 

Wim Hoogendam 
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Vriendenkring 
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Algemene ledenvergadering  

KF It Partoer  

  

 

KF ‘It Partoer’ nodigt u uit op onze jaarlijkse ledenvergadering!  
Donderdag 13 april 2023 om 20.00 uur in De Bining te Koarnjum  

  
1. Opening 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag vergadering 2022 
5. Mededelingen 
 —KNKB 
6. Financiën over 2022 
 Verslag penningmeester 
 Verslag kascommissie 

 
 Pauze 
 
8. Bestuursverkiezing: 
 Harmen Jan Wijnsma is aftredend en herkiesbaar  
 Het bestuur stelt voor: Anneke Kuperus als nieuw bestuurslid 
 
 Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk drie dagen voorafgaand 
 van de vergadering melden bij het bestuur. 
 
9. Wedstrijdagenda van ‘It Partoer’ , de KNKB en de Federatie 
10. Jeugdzaken 
 Schoolkaatsproject 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
 

KF It Partoer 
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Stinze-Stiens: Open tuin 2 april 
 
Stinzenfloratuinen en -parken beginnen langzaamaan anders te 
kleuren, roze met toetsen blauw en geel. De Winterbloeiers maken 
plaats voor de voorjaarsbloeiers. Wil je de ‘stinzeblomkes midden 
yn it seizoen’ meemaken, kom dan op 2 april naar Stinze-Stiens, 
de stinzenfloratuin achter het Doktershûs.  
De Holwortel, Wilde narcis, Slanke sleutelbloem, Sterhyacint staan 
naar verwachting dan in bloei en misschien is ook de ‘glazige wit-
zilveren’ bloem van de Knikkende vogelmelk al te zien in de Vlas-
kamptún.  
 
Stichting Stinze-Stiens laat graag anderen delen in deze voor- 
jaarspracht. In het nabijgelegen Pakhûs wordt om 13.00 uur eerst 
iets verteld over de stinzenplanten, het beheer ervan en de tuin.  
 
Wel even aanmelden via de agenda op de website:   
https://stinze-stiens.nl/agenda/  omdat er beperkt plaats is.  
Van 14.00 -16.00 u. is de tuin open.  
Toegang voor het praatje en de tuin is gratis. 
En wist je dat Stinze-Stiens dit stinzenfloraseizoen als thema 
heeft: ‘op zoek naar het geluk’.? Dit is naar aanleiding van een  
negentiende-eeuws Duitstalig sprookje over de Bostulp: ‘Hoe de 
Bostulp de wereld het geluk teruggeeft’.  
In het eerste Stinzenflorajournaal van dit seizoen op de website 
lees je meer.’ Wolkom’ op 2 april bij Stinze-Stiens. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Holwortel volop in bloei bij Stinze-Stiens 

Stinze-Stiens 

https://stinze-stiens.nl/agenda/
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Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
Ik ben Bob de Boer, 65 jaar, woon aan De Wier in Koarnjum, ben 
partner van Wieke, ‘de freule uit Mantgum’ de Haan –  
‘Lady of the dawn – Mike Batt’ (1979) 
 
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum 
Vanaf juni 2016 woon ik in Koarnjum op een fraaie plek naast de 
Nicolaaskerk op de terp op nummer 5 – ‘Sweet home Koarnjum  
– Lynyrd Skynyrd’ (1974) 
 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Ik bezit een eigen huiskamertheater en organiseer daar van alles 
op cultureel gebied onder de noemer ‘Concerts and More @ De 
Wier’, mooi om mensen bij elkaar te brengen en te laten genieten 
van van alles, ben ook fotograaf (Bob de Boer Photography) en ver-
zorg PA-geluid op locaties voor kleine muziekconcerten en lezingen 
e.d. Heb een echte muziektik en verzamel bijzondere platenhoezen 
onder de noemer ‘HoezenVerrukking’, dus ook daar veel mee bezig! 
Zie deze ‘muzikale-tips’ in deze antwoorden …  
“Come together – the Beatles“ (1969) 
 
Van welke muziek hou je 
Werkelijk alles: (symfonische)pop & (heftige)rock, (oude en nieu-
we) jazz en klassiek, ook luister ik graag naar koorzang, bij voor-
keur ‘Gregoriaans’ Ik heb veel muziek leren kennen door mijn werk 
als techneut bij diverse omroepen (radio en tv), maar kreeg vroe-
ger vanuit huis ook al veel mee, dat begon bijvoorbeeld ook met 
klassiek gitaarles – ‘The guitar man – Bread’ (1972) 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 
Wandelen, fietsen en vooral zwemmen met Wieke in de zomer-
maanden in het Lauwersmeergebied  
-  ‘Swimming into deep water – Don Rosenbaum’ (1972) 
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 
Dat zou ik zo 3,2,1 niet weten … misschien boodschappentassen 
uitpakken…? -‘Shopping Bag Ladies – Dean Friedmann’ (1978) 
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit 
Indoor: muziek luisteren, gitaarspelen, foto’s bewerken, posters 
ontwerpen op de IMac, organiseren culturele evenementen in de 
brede zin van het woord  
– ‘Listen tot he music – Doobie Brothers’ (1972) 

De Flapútloper 
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Outdoor: in de natuur fotograferen, in de tuin werken (en op zijn 
tijd zitten!), werken bij Tünmanswente (mancave) 
– ‘The camera never lies – Michael Franks’ (1987) 
 
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar 
Het meeste actief van de vroege ochtend tot begin van de middag, 
dan de avond weer volop actief en dat eigenlijk wel elke dag van de 
week. Donderdags, vrijdags neem ik vaak wat gas terug 
(tenminste: proberen). De weekenden werk ik vaak door i.v.m. cul-
turele activiteiten. De frequentie daarvan ben ik wel wat aan het 
terugschroeven.  Doordeweeks ook nu veel met de fotografie bezig. 
Prachtig werk is dat. Alle jaargetijden vind ik bijzonder, zeker de 
kerstperiode, echter geen ‘echte’ voorkeur wat dat betreft! - 
‘Spring Summer Winter & Autumn – Aphrodites Child’ (1970) 
 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen 
Huis in zijn totaliteit ‘groener’ maken, tuin achter opnieuw inrich-
ten, investeren in nieuwe geluids- en fotoapparatuur, reizen naar 
o.a. New York, Berlijn en Antwerpen (musea en concerten) en ook 
Schotland & Ierland & Noorwegen bezoeken (uiteraard ook voor de 
fotografie). Wensen genoeg dacht ik zo… en een beetje tijd te 
kort?! “Me and Jane in a plane  
– the Pasadena Roof Orchestra” (1977) 
 
Als je een feestje zou geven wat voor één dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan 
Ben geen echte feest-liefhebber… laat staan voor mijzelf organise-
ren of houden. Als het dan toch moet gebeuren: ijzersterke carna-
valskraker (dat dan wel) op de draaitafel: “Bij ons staat op de keu-
kendeur – De Twee Pinten” (1970) 
 
Wat is of zijn je hobby’s 
Boeken lezen en verzamelen, magazines en kranten lezen. Oude 
LP’s (vooral om de hoezen) verzamelen. Veel muziek beluisteren in 
alle genres. Gitaar spelen, (familie)archief bijhouden. Dit alles lek-
ker in rustig tempo in de avonduurtjes  
– ‘Evening Falls – Enya” (1988) 
 
Als je ervoor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn 
45 jaar, dan heb je al veel gedaan, veel ervaringen opgedaan in de 
brede zin van het woord en ligt er nog een mooie tijd voor je om 
dat allemaal toe te passen en … er van te genieten – “It was a very 
good year – Frank Sinatra” (1965) 
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Wat is je favoriete gerecht 
Dat is moeilijk … de Oosterse, Italiaanse en Griekse keuken! Dus 
meer in het algemeen … Lekker eten vind ik een vorm van 
‘rijkdom’, zeker met een goed glas wijn of bijzonder biertje daarbij. 
Wel of niet vegetarisch … dat is genieten! “Hors d ’Oeuvres  
– Ambrose and his Orchestra” (1949) 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 
Lezen, mok koffie, op de hoogte blijven van het nieuws…een appje, 
met mooi weer: buiten op de bank in het zonnetje bij de voordeur, 
rondje op de fiets  zo ff tussendoor… 
 “Summer in New York – Michael Franks” (2011) 
 
Wat was de laatste film, tv-programma of boek waarbij je 
moest huilen 
Niet huilen, wel erg indrukwekkend in zijn eenvoud als drama-
romantische film met een bijzonder verhaal dat zich afspeelt rond 
de kerst in New York: “Falling In Love”, met Meryl Streep & Robert 
De Niro uit 1984 . Ook de muziek is werkelijk prachtig, bijvoor-
beeld het instrumentale openingsnummer 
“Mountain Dance” van Dave Grusin (1980) … kippe(n)vel krijg ik 
daar nog steeds van! 
 
Wat was het moeilijkste wat werk betreft wat je ooit gedaan 
hebt 
Een opleiding (Desk Top Publishing) in 2002 in Groningen voor foto
(na)bewerking, opmaak en ontwerp (o.a. posters) m.b.v. de Apple 
computer, maar het is gelukt! Daar pluk ik nu zeker de vruchten 
van … ‘Pick up the pieces – Average White Band’ (1974) 
 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen 
Dat is lastig … geen idee! Als het zo gaat als het is gegaan en je 
blijft er ook nog goed gezond bij … wat wil je dan nog meer?!  
“Stayin’ alive – the Bee Gees” (1977)!!! 

 
 

Bob de Boer – 7 maart 2023 
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De februari maand gaf alom activiteiten. De ‘Help pake en beppe’ 
expositie Tuingeheimen voor Speurneuzen” overtrof onze stoutste 
verwachtingen. Wellicht omdat er deze keer ook voor actief adver-
teren was gekozen in de Huis aan Huis bladen van NO/NW Fryslân. 
Zeker 300 kinderen plus begeleidende ouders bezochten Dekema 
State en deden enthousiast de quiz-expositie over moestuingroente 
en fruit en het zoeken naar ‘Fruit in beeld’. In de tuin werd door het 
vroege voorjaar alweer druk met de handjes gewapperd, kortom na 
de winterrust was de State weer geheel wakker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuinflits  
De relatief zachte februari maand bracht weer allerlei tuinwerk tot 
leven. Zagen, binden, dode plantenresten ruimen enz…. De tuin-
vrijwilligers moesten letterlijk weer ‘aan de bak’ door de planten-
bakken en perken te vullen met viooltjes. 

Dekema State 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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In de Catharinakerk - Leons 
 
Het 20 inwoners tellende dorpje Leons aan de N357 Bolsward-
Leeuwarden heeft in de prachtige en sfeervolle Catharinakerk de 
primeur met de voorstelling  ‘Art meets Music’.  
Deze culturele happening wordt op zondag 30 april om 14.00 uur 
verzorgd door fotograaf Bob de Boer uit Koarnjum en het muziek-
trio Gerard & Compagnie.  
 
Naast de muziek en eigen huiskamertheater heeft Bob al jarenlang 
nog een andere passie: de fotografie: qua onderwerpen uiteenlo-
pend van kunst, natuur, pop tot urban photography (o.a. oude en 
verlaten gebouwen). In Leons toont hij die in de vorm van video-
clips met passende muziek en interactie met de bezoekers. Daar-
naast toont hij uitvergrote foto's die op geborsteld aluminium een 
prachtig weerspiegelend effect in deze kerk hebben. 
 
Na de pauze treedt het trio Gerard & Compagnie op met het pro-
gramma “Three of a kind”: folkmusic uit de smeltkroes van cultu-
ren, die de Verenigde Staten van Amerika heeft. Akoestische mu-
ziek uit hun brede repertoire over liefde, het leven, lijden, werken, 
hartstocht, dood, humor en melancholie. En wel met nummers als 
Goodnight Irene, Kisses sweeter than wine, This land is your land, 
Midnight Special, Camptown Races, Beautiful Dreamer, Swanee 
River, Old Black Joe. Deze nog immer populaire ‘golden oldies’ 
brengen Gerard Nijborg, Lieuwe Koster en Alco Hoogcarspel  
zingend en musicerend op zeven instrumenten.  

 
 
 
 
 
“Art meets Music” 
 
Zondagmiddag 30 april 2023 
Catharinakerk – Leons 
aanvang 14.00 uur – entree €10,- p.p. 
meer info: Jan de Kroon  
– tel. 06-51338206  
of via Bob:- tel. 06-54763154 
 
Reserveren hoeft niet,  
van harte welkom! 
 
Met groet van Bob Verderop 

“Art meets Music”  
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Tijdens de eerste excursies op Martenastate in februari dit jaar, 
werd een verheugend groot aantal belangstellenden verwelkomd. 
Mag dit een voorbode zijn voor de komende excursies nu ook het 
weer zich van een vriendelijker kant zal laten zien?  
Het volledige programma in 2023 staat op onze website 
www.martenastate.nl onder de rubriek Nieuws. 
 
Hierna volgen de data met de resterende excursies/rondleidingen 
dit jaar: 
 
“Stinzenplanten ontdekken  
waarvan vroeger alleen de adel genoot” 
Zaterdag 11 maart 10.00 - 11.30 uur / Zaterdag 18 maart 10.00 - 
11.30 uur / Zaterdag 25 maart 10.00 - 11.30 uur / Zaterdag 1 
april 10.00 - 11.30 uur / Zaterdag 8 april 10.0 -11.30 uur / Zater-
dag 15 april 10.00 - 11.30 uur / Zaterdag 22 april 10.00 - 11.30 
uur / Zaterdag 29 april 10.00 - 11.30 uur / Zaterdag 6 mei 10.00 - 
11.30 uur / Zaterdag 13 mei 10.00 - 11.30 uur 
 
“Schiet de mooiste foto’s van stinzenplanten" 
Zaterdag 18 maart 13.30 - 15.30 uur / Zaterdag 1 april 13.30 - 
15.30 uur / Zaterdag 15 april 13.30 - 15.30 uur / Zaterdag 6 mei 
10.30-15.30 uur 
 
"Ontdek al wandelend  
de cultuurhistorie van Landgoed Martenastate" 
Zaterdag 17 juni 10.00-11.30 uur  
Zaterdag 5 augustus 10.00-11.30 uur 
 
Alle excursies starten vanuit Túnmanswente. Belangstellenden 
worden gevraagd zich vroegtijdig aan te melden via de website 
van It Fryske Gea, www.itfryskegea.nl/activiteiten. 
 
Het vooraf raadplegen van de stinzenfloramonitor, zie hier-
voor www.stinzenflora-monitor.nl, geeft aanvullende informatie 
over de bloeiperiodes van de verschillende stinzenplanten, niet al-
leen op Martenastate, maar ook op de overige deelnemende loca-
ties van dit samenwerkingsverband. 

Excursies Martenastate 2023 

https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=452fed5d5e&e=539900411f
https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=c406ee52c8&e=539900411f
https://martenastate.us8.list-manage.com/track/click?u=5e2af8b0b95f5e277e1c4df11&id=0a6f3abc86&e=539900411f
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Concert 14 april 2023        
 
“Blockflutes & electronics”  
door virtuoos Jorge Isaac 
 
Locatie: Podium Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9 Stiens 
Zaal open: 19.45 uur | Aanvang: 20.15 uur | Kaarten: 
www.pakhussolo.nl 
 

Blokfluiten in alle soorten en maten, elektroni-
sche geluidssamples, meerdere slagwerkin-
strumenten en een emmer water: al dit instru-
mentarium is te beluisteren tijdens het concert 
Blockflutes & electronics door Jorge Isaac. De 
virtuoos reist de hele wereld over als solist.  
 

Dit concert moest afgelopen december wegens ziekte verplaatst 
worden. Op vrijdagavond 14 april beklimt Isaac alsnog het podium 
van Pakhûs SOLO in Stiens. Na dit concert is je beeld van de blok-
fluit voorgoed veranderd. 
 
 

Concert 23 april 2023 
 

Spetterende muzikale ode aan kunst en verzamelingen op 
slagwerk en piano 
 
Locatie: Sint Vituskerk, Holdingawei 51 Finkum 
Zaal open: 15.45 uur | Aanvang: 16.00 uur | Normaal: €19,50 | Tot 20 jaar: €10,00  
Dit concert heeft een korte pauze 
 

Koningsdag staat voor de deur. Wie droomt er niet van om tijdens 
de jaarlijkse vrijmarkt tussen de boeken en blikken een vergeten 
meesterwerk te ontdekken? De bekendste muzikale ode aan geëx-
poseerde kunst is de Schilderijententoonstelling van Mussorgsky.  
    Op zondagmiddag 23 april klinkt dit stuk in  
    een splinternieuw en indrukwekkend arran- 
    gement voor piano en slagwerk.  
    Uitgevoerd door virtuozen 
    Konstantyn Napolov en Ralph van Raat. 

 
 

 
 
 

Pakhûs SOLO 

 
Konstantyn Napolov links-
Ralpf van Raat rechts 
 
 
 
Fotograaf: Adams 
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Nederlands leren en ontmoeting  
bij Taalgroep Stiens. 
 
 
Wie de Nederlandse taal beter wil leren en 
andere mensen wil ontmoeten, is van harte 
welkom bij Taalgroep Stiens. Sinds maart is 
dat op de nieuwe locatie: in De Nije Skalm. 
Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom. 

Taalgroep Stiens is elke maandag- en woensdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur in De Nije Skalm, met uitzondering van vakanties. 
Meedoen is gratis. Per keer zijn er ongeveer tien deelnemers uit 
verschillende landen, zoals Syrië, Eritrea, Iran, Irak en Somalië.  
In beide groepen heerst een goede sfeer en de deelnemers zijn erg 
enthousiast. Er wordt rekening gehouden met de verschillende ni-
veaus. Als mensen meer baat hebben bij een-op-een gesprekken 
met een vrijwilliger, dan is dat ook mogelijk. 
 
Wie nieuwsgierig is, kan gewoon langskomen. De koffie en thee 
staan klaar. 

De taalgroep wordt georganiseerd door Sociaal Dorpenteam Noord 
van welzijnsorganisatie Amaryllis. Mail voor meer informatie over 
deelname of over vrijwilligerswerk naar info@dorpenteamnoord.nl 

De Nije Skalm is het nieuwe multifunctioneel centrum van Stiens, 
in het oude gemeentehuis aan de Ljipstrjitte 1. 

 

 

 

Amaryllis 
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In Balans cursus in dorpshuis Britsenburgh in Britsum 
 
Blijf overeind, voorkom vallen. 
 
Gezond en fit oud(er) worden, dat willen we natuurlijk allemaal. 
Voldoende bewegen is daarbij belangrijk. Dit programma bestaat 
uit fitheidsoefeningen, balans- en spierkrachttraining en  i s ge-
schikt voor ouderen. We trainen in een groep en voorafgaand aan 
de training kunt u gezellig een kop koffie met elkaar drinken . Mee-
doen helpt om stevig op de been te blijven  en om lichamelijk en 
geestelijk fit te blijven. Bovendien is meedoen heel gezellig. 
Nieuwsgierig geworden, kom naar de informatiebijeenkomst. 
 
Informatiebijeenkomst   (gratis en vrijblijvend) 
Wanneer : dinsdag 28 maart 10.45-11.45 uur   
Waar  : dorpshuis Britsenburgh in Britsum 
 
Veel zorgverzekeringen vergoeden (een deel) van de kosten voor 
een cursus valpreventie. U kunt alvast informeren bij uw zorgver-
zekeraar. 
 
Opgave is niet nodig. Bij voldoende deelname start de cursus aan-
sluitend  de 10 weken daarna op hetzelfde tijdstip. 
 
Info  : docent Jildouw Elgersma, tel. 06-47484240 
 
 
(Samenwerkingsproject tussen Amaryllis,  
Gemeente Leeuwarden , Bakker Training) 
 

Yn lykwicht 
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Bouwkundige afronding van de restauratie boerderij  

Martena Zathe 

 
Begin maart vond de bouwkundige oplevering plaats van het eerste 

onderdeel van het project Martena Zathe, te weten de renovatie en 

herbestemming van de boerderij en het koetshuis (lees lytshús). 

Het is bijzonder verheugend dat vanaf de start per 1 maart 2022, 

de werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 

uitgevoerd. Vertraging, door externe omstandigheden veroorzaakt, 

is tot een minimum beperkt gebleven. Een prestatie van formaat 

van alle deelnemende partijen. Friso Bouwgroep heeft, met alle on-

deraannemers, met zeer veel vakmanschap deze werkzaamheden 

voor haar rekening genomen. 

 

Hierop volgend zal nu het straatwerk naar en om de boerderij en 

het koetshuis worden uitgevoerd. Dit is natuurlijk van belang voor 

de bewoners van de drie woningen op het Zathe-terrein. Zij hebben 

inmiddels de sleutels van hun woning ontvangen. De nieuwe huur-

ders laten niet na om aan te geven dat ze lang uitgezien hebben 

naar deze bijzondere woonvorm, op een plek waar mens en natuur 

op een unieke wijze samenkomen. De groene inrichting van het 

perceel zal nu met eenzelfde voortvarendheid van start gaan. Denk 

daarbij aan het aanleggen van wandelpaden, het plaatsen van 

parkmeubilair, het planten van een bomenrij langs de vroegere 

verbinding tussen Koarnjum en Britsum en het inzaaien van het 

perceel tot een kleurrijke bloemenweide. Dat is ook de reden dat 

het terrein voorlopig nog niet openbaar toegankelijk zal zijn. Het 

hek aan de Martenawei zal nog geruime tijd voor een afsluiting 

moeten zorgen. De nieuwe bewoners op het Zathe-terrein kunnen 

via de Joussenwei hun woning bereiken. Na de volledige afronding 

van het gehele project, in het voorjaar van 2024, zal de officiële 

opening van Martena Zathe plaatsvinden. Hierna zal dan ook het 

toegevoegde perceel naast het huidige landschapspark openbaar 

toegankelijk worden en wordt de directe verbinding met het land-

schapspark tot stand gebracht. 

Tijdens een bescheiden feestelijke bijeenkomst op 3 maart jl. is 

stilgestaan bij deze bouwkundige afronding van het project.  

Stichting Martenastate 
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In aanwezigheid van de bestuurders van Stichting Martenastate en 
samenwerkingspartner Stichting Stinze-Stiens, architect Jaap 
Ruedisulj, de projecteider en uitvoerder van Friso Bouwgroep en de 
nieuwe huurders op het Zathe-terrein. De wederzijdse waardering 
en tevredenheid is gedeeld over de totstandkoming van het beoog-
de resultaat. Hoogtepunt vormde de onthulling door Willem van 
Riemsdijk en Trudy van Riemsdijk-Zandee van een gevelsteen in 
het voorhuis. Hun aankoop ultimo 2020 van de boerderij en vervol-
gens de aansluitende schenking aan Stichting Martenastate, is nu 
ook via deze steen visueel voor komende generaties vastgelegd. De 
grote dankbaarheid voor deze genereuze gebeurtenis kan niet ge-
noeg tot uitdrukking worden gebracht.  

 
 

Over de horeca- en aanvullende activiteiten in en vanuit de Tún-
manswente wordt nog volop overleg gepleegd. Er wordt aange-
stuurd op een invulling die past bij de doelstelling en de aard en 
schaal van Stichting Martenastate. De opdracht blijft om  
Túnmanswente een uitgelezen adres te laten blijven voor koffie, 
thee, lunch en kleinschalige groepsactiviteiten zoals vergaderingen 
en familiebijeenkomsten. Bij alle activiteiten zullen ook de vrijwil-
ligers een belangrijke rol blijven spelen. De opening van het sei-
zoen is gepland op zondag 9 april a.s. 

in een nieuwe fase 

Beide Paasdagen 
open van: 
11.00 tot 17.00  
uur voor koffie, 
thee, gebak, etc. 
en kleine lunch 
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24/25 mrt  Vriendenkring Jeugd toneel / De Bining blz. 20/21 
 

    28 mrt  In Balans informatiebijeenkomst   blz. 37 
   Britsenburg -Britsum 
 

      2 apr   Stinze Stiens, Open tuin    blz. 24 
 

      2 apr   Annigje en har mannen    blz.   8 
                 Genovevakerk -Jelsum 
 

      7 apr   Paaseieren zoeken     blz. 11 
 

    13 apr   Algemene ledenvergadering    blz. 22 
   It Partoer / De Bining  
 

    14 apr   Virtioos Jorge Isaac / Pakûs SOLO  blz. 34 
 

    16 apr   Dina, zangeres, muzikante,    blz.   7 
  producer met ‘ medisyn’ 
  Nicolaaskerk -Koarnjum 
 

    23 apr   Concert        blz. 34 
                Konstant en Napolov en Ralph van Raat 
                Pakûs SOLO 
 

    24 apr   Filmmiddag / De Bining    blz. 12 
 

    30 apr   “Art meets Music”     blz. 32 
                Catharinakerk –Leons 
 

 
 
De volgende koffieochtend in 
de consistorie  
Op de Terp 22 in Jelsum  
is niet 2 april, maar 4 april.  
En 2 mei, 6 juni.  
 
Aanvang 10 uur,  
allen hartelijk welkom.  
 
Diaconie PKN gemeente te 
Britsum-Koarnjum-Jelsum 

Kalinder 

Koffieochtend rectificatie 
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Houtrook 

Tips voor de houtkachel of open haard 

Op koude en lange dagen is het aantrekkelijk om te gaan stoken. 
Buren kunnen er last van hebben. Er zijn maatregelen die voor 
minder overlast zorgen. 

Maak gebruik van hout dat droog en schoon is. Vochtig hout ver-
brandt niet helemaal, waardoor veel ongezonde stoffen vrijkomen. 
Hout moet minstens twee jaar drogen. 

Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout, daar komen schadelij-
ke stoffen bij vrij. Het is verboden bewerkt hout, snoeihout en af-
val te verbranden. 

Brandbare blokken van geperst hout, zonder toevoegingen zijn het 
minst schadelijk. Let hierbij op het FSC- of PEFC-keurmerk. Stapel 
ze losjes, zodat er veel zuurstof bij kan. Het hout verbrandt zo he-
lemaal waardoor minder schadelijke stoffen vrij komen. 

Controleer regelmatig of je goed stookt. Goed vuur heeft gelijkma-
tige vlammen. Dat betekent dat er nauwelijks rook uit de schoor-
steen komt. 

Stook zo weinig mogelijk. 

Meer informatie: 
https://www.leeuwarden.nl/duurzaamheid/houtrook/ 

https://www.leeuwarden.nl/duurzaamheid/houtrook/
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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: ma t/m vrij 8.00-17.30 uur 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, 
Nije Skalm, Ljipstrjitte 1, 9051 AR Stiens. 
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 
Predikant: vacant   
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 na 7.30 uur op 
24 maart, 7 en 21 april 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 
31 maart, 14 en 28 april 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 11 april 
Textiel: in zakken voor 8.00 uur op  
Grof vuil: met afspraak op 0900 2100215 
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` 

Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
434  Febrewaris  09-01-23    20-01-23  Sellemoanne  
435  Maart   06-02-23     19-02-23  Foarjiersmoanne  
436  April    13-03-23    24-03-23  Gersmoanne  
437 Maaie   10-04-23     21-04-23  Blommemoanne  
438  Juny    15-05-23     26-05-23 Simmermoanne  
439   July/Aug.  12-06-23    23-06-23 Hea/Rispmoanne  
440  Septimber  14-08-23    25-08-23 Hjerstmoanne 
441 Oktober  11-09-23    22-09-23 Wynmoanne  
442 Novimber   09-10-23    20-10-23  Slachtmoanne 
443 Desimber  06-11-23     17-11-23 Wintermoanne 
444 Jannewaris  04-12-23    15-12-23  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 2023 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

  
Hieronder de kerkdiensten voor de maand April 2023 

(De meest recente informatie is te vinden op de website) 
De diensten zijn ook online, met beeld (alleen De Hoekstien)  en geluid via de 

website van de prot. gemeente te volgen.  
Op de website is een link te vinden naar de uitzendingen. 

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

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 

      
26 mrt 
09.30u 

Bram Gerritsma Nicolaastsjerke Koarnjum 
5e zondag 40-dagentijd 

02 apr 
09.30u 

 

06 apr 
09.30u 

Ds. D. Scholtens 
 
 
Ds. Joh. Bakker 

Genovevatsjerke Jelsum 
Palmpasen 
 
Nicolaastsjerke Koarnjum 
Heilig Avondmaal 
Witte donderdag 
 

07 apr 
19.30u 

Liturgiegroep Nicolaastsjerke Koarnjum 
Goede Vrijdag 

08 apr 
21.30u

 
Liturgiegroep 
 

De Hoekstien Britsum 
Paaswake 

09 apr 
09.30u 

Ds. Joh. Bakker De Hoekstien Britsum 
Pasen / bev. ambtdragers 
m.m.v. De Welle en Twalûd 
Koffiedrinken 
 

16 apr 
09.30u 

Ds. G. Posthuma Nicolaastsjerke Koarnjum 
 
 

23 apr 
09.30u 

Ds. D. Schreurs Genovevatsjerke Jelsum 
Koffiedrinken 
 

30 apr 
11.00u 

Ds. J.H. Strubbe De Hoestien Britsum 
Zending over Grenzen 

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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43e jiergong nr.436                                  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 april 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 10 april 
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 
 


