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Onze wereld staat op zijn kop door: 

 het zeer trieste overlijden van Karin Grijpstra 

 roofoverval op de Spoordyk Jelsum 

 Coronavirus 
 

De politie is nog steeds bezig met het onderzoek naar het overlij-
den van Karin. Er zijn ruim 50 tips binnengekomen bij Opsporing 
Gezocht, maar de gouden tip zit er nog niet bij. Hopelijk komt er 
voor de familie en dorpelingen snel duidelijkheid. 
 
Bij de roofoverval was een dorpsgenoot betrokken. 
 
Het coronavirus heeft verstrekkende gevolgen. Het sociale leven 
staat stil.  
Ons eigen dorpshuis heeft de deuren gesloten t/m 6 april. 
Het ouderenproject ligt stil, Frisian Flag is afgelast en de Vrienden-
kring voorstelling van 27-28 maart vervalt. 
De uitvoering van de Sneinsjongers uitvoering van 17-18 april is 
verplaatst naar 11-12 december. 

 

Scholen zijn dicht, kinderen kregen voor 3 weken huiswerk mee. 
Ouders of oppasser zijn schooltje aan het spelen . 
Al met al zijn dit situaties waarin we met beide benen op de grond 
komen te staan. Wees alert met wat er om je heen gebeurd. Dat 
kan zijn een oogje houden op de ouderen, maar ook op vreemde 
dingen die je ziet gebeuren. We wensen jullie veel gezondheid toe.    

Fan de Redaksje 
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Doarpsbelang 

Heeft u vragen of ideeën? 
Mail ons! 
 
 
Het bestuur Doarpsbelang Jelsum 
Koarnjum: 
Jaap Keizer    voorzitter 
Janna Prosé                      secretaris 
Germ de Jong                   penningmeester 
Sandra van der Meer          algemeen lid 
Roel Hooijenga   algemeen lid 
  
 
Algemeen e-mailadres Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum:  
dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl 
Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl 

 
“In swiere sile te lûken” 
 
Het dramatische overlijden van Karin Grijpstra heeft onze gemeen-
schap erg geschokt. Vooral doordat de politie uitgaat van een mis-
drijf. 
Dat verwachtte toch echt niemand in onze dorpsgemeenschap! 
Op de volle bewoners bijeenkomst in De Bining bleek hoe groot de 
bezorgdheid is over de veiligheid in onze dorpen. Zolang niet vast-
staat hoe Karin om het leven is gekomen en zolang er geen dader 
is aangehouden blijft een gevoel van onveiligheid bestaan; het kan 
afzwakken , maar toch… 
Uit de enorme opkomst bij de condoleantie bleek het grote medele-
ven met de familie.  
In een week je vrouw en heit verliezen: hoe kun je dat dragen? 
Twee kinderen en vrouw verliezen en zelf ingeleverd hebben op je 
mobiliteit: hoe kun je dat dragen? 
Als dorpsgenoten staan we om de familie heen, blijven jullie sterkte 
wensen, mar jimme hawwe in swiere sile te lûken…… 
 
Bestjoer Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 
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Dorpsbelang 

 

Ta oantinken oan Hendrik Jansma 
Op 20 maart 2020 is yn Stiens ferstoarn ús earelid Hendrik Jansma 
yn de âldens fan 90 jier. 
Foardat hy mei syn frou nei Stiens ferhûze, wennen sy oan de 
Tsjessingawei yn Jelsum wêr no syn soan in garaazjebedriuw hat. 
Jansma wurksum by de wetterleiding, sette him bot yn foar de leef-
berens fan ús doarpen;  hy wie mannich jier skriuwer fan Doarps-
belang Jelsum-Koarnjum: op syn krekstens koene jo fertrouwe! 
Mids santiger jierren droech hy it skriuwerskip oer en waard be-
neamd ta earelid fan Doarpsbelang. 
 

Jansma hat ek ien fan de driuwende krêften west by de realisaasje 
fan ús doarpshûs “De Bining”. 
Sterker noch: hy hat de namme betocht!  
Jansma hat fan it begjin ôf yn 1967 ponghâlder west fan “Stichting  
De Bining”. Ek dêr wie syn krektens fan grutte wearde foar it  
bestjoer. Lykwols, doe de sinten by De Bining hoe langer hoe krap-
per waarden, koe hy it min ferneare dat oanmoanningen op te let 
betelle rekkens by him op’e matte foelen.  Nei sa’n15 jier hat  
Jansma de ponge oerjûn. 
Graach kaam Jansma noch yn De Bining al pleage it werom rinnen 
fan it gehoar him tige. 
Hy bliuwde fol belangstelling nei “syn” doarpen en hifke gauris nei 
hoe it der yn Jelsum en Koarnjum foarstie. 
Hendrik Jansma betanke foar al jo krewearjen! 
 

Ut namme fan Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum, 
Jaap Keizer 
_____________________________________________ 
 

Buurtpreventie-app 
 

Op aandringen van enkele bewoners zijn hier de telefoonnummers 
van de beheerders van de buurtpreventie-apps: 
 

Voor Jelsum:      Wia v.d.Meer-Numan, tel.: 06-19610619 
Voor Koarnjum:  René Hofman, tel.: 06-21864142 
            Mirjam van Heumen, tel.: 06-29452912  
 

U kunt zich bij een van deze beheerders aanmelden voor registratie 
bij deze buurtpreventie-app. 
De bedoeling van de app is om ongewone, verontrustende  gebeur-
tenissen of omstandigheden te melden. 
 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om berichtjes met elkaar uit 
te wisselen!! 
Bestjoer Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 
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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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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 telefoon-
nummers aan wie u ze kunt doorgeven.  
Wij zorgen voor een mooie kaart of een bloemetje bij bijvoorbeeld: 
 
25/50 jarig huwelijk, geboortes, nieuwe bewoners,  
langdurig zieken,  overlijden 
 
Alvast onze dank hiervoor! 
Sandra van der Meer 
 
 
Jelsum 
 
Titus Sinnema: 058- 2574388: Skierhústerwei tot 8 (Groenteboer)/
Boarnsylsterwei/Brédyk te Jelsum/Piter Rindertsreedsje, It Paradys 
 

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

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

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

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

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

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

Geert Beeksma (12) 058- 2574668: Holwortelstrjitte 
 

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

Wietske Ketellapper 058-2571278: Skeltedyk/Nijlânsdyk/Bredyk 
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 Garage - en oprit verkoop Koarnjum 

Datum: 18 april 2020 

Tijd:       09.30 - 14.30 

 

Hallo dorpsgenoten, 

Dit jaar geen huis aan huis informatie - cq opgaveformulier dus op-

gave graag via de telefoon of via de e-mail. 

De deelname van vorig jaar was verrassend groot maar natuurlijk 

willen we dit jaar liefst nog meer deelnemers. 

U bent van harte welkom als deelnemer en natuurlijk als bezoeker. 

 

Opgeven bij:  

Antje Zwiers 058-2573254 of 

Antje Harm@icloud.com 

Afke Veenstra 058-2897315 of 

aejveenstra@gmail.com 
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Ouderenproject Jelsum Koarnjum 

 
Het zal voor een ieder geen verrassing zijn dat ook het Ouderen-
project Jelsum Koarnjum tijdelijk even stilgelegd is i.v.m. de maat-
regelen rondom het Coronavirus. De Bining en Túnmanswente zijn 
tot nader order gesloten en bijeenkomsten met meerdere mensen 
is niet aan te raden op dit moment. Dus ook wij blijven even thuis. 
Wat houdt dat concreet in? In ieder geval is de bijeenkomst van 
dinsdag 24 maart afgeblazen. En omdat het nog niet zeker is hoe 
de situatie na 6 april is, moeten we nog even een slag om de arm 
houden wat dinsdag 7 april betreft. 
In ieder geval gaat de activiteit die gepland stond, Paasstukjes 
maken, niet door. Wij berichten de deelnemers nog over het wel of 
niet doorgaan van de middag op 7 april. Vervelend genoeg, maar 
het is niet anders.  
 
Helaas kregen we bericht dat dhr. Jansma overleden is. Als oud-
Koarnjummers namen zij deel aan het Ouderenproject.  
Wij wensen de familie veel sterkte de komende tijd. 
 

Vrijwilligers van het Ouderenproject, 
Aukje Keestra: 058-2572012  
Yvon Wolfslag: 058-2153671  
Naomi Span-Hoogland: 058-2570765  
Corrie van der Meer: 058-2572550  
Wietske Postema: 058-2572534 
Margo van der Werf 

 

 

 

 

De Bining en Túnmanswente zijn tot 
nader order gesloten.  
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Vriendenkring 

1860----------------- 2020 
 

Op it stuit dat we dit stikje skriuwe is it Koronafirus útbrutsen yn 
Nederlân. Derom ha wy besluten om de útfiering fan it stik Mem-
mesiel út te stellen. De feiligens fan ús spilers en gasten stiet 
foarop.  Sa gau we de nije data witte sille we dat kommunisearje 
fia Facebook, de Flapút en de Stienser. Want ús spilers sille de re-
petysjes wer oppakke sa gau as it kin en wolle it stik Memmesiel 
graach oan jimme sjen litte. 
 
Neist dat de data fan de útfieringen wizige binne, hat der binnen it 
bestjoer ek in wiziging plak fûn. Louis Hooghiemstra hat nei hast 
20 jier yn it stokje oerdroegen oan Bauke Beert Keizer. Hy komt it 
bestjoer as algemien lid fersterkjen wer’t we tige bliid mei binne. 
Louis hat syn taak as ponghâlder oerdragen oan Sytske. Louis hat 
der mei foar soarge dat wy alle jierren wer genôch sinten yn kas 
hiene om twa produksjes te draaien. Louis is hast 20 jier lyn as net 
spyljend lid yn it bestjoer kommen. Louis woe net meispylje, mar 
kaam wol nei alle foarstellings. Doe’t der in kursus organisearre 
waard hat Louis dochs in skot weage en sûnt dy tiid hat hy yn aar-
dich wat stikken mei spile. We wolle Louis betankje foar syn ynset 
en jo sjogge him fêst noch wolris op it toaniel.  
 
Sjoch ek ris op ús Facebookside:  
https://www.facebook.com/toanielselskipvriendenkring/  

https://www.facebook.com/toanielselskipvriendenkring/
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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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Afgelastingen 

De algemene ledenvergadering KF 
It Partoer   

van donderdag 2 april 2020 om 20.00 uur in 

de Bining te Koarnjum gaat NIET  door. 

 

 

 

____________________________________________________ 

 
“Underweis” mei de Sneinsjongers 

 

  

 

 

    

It is tige spitich, mar wy moatte yn ferbân mei it coronafirus de 
útfiering fan ús “projekt Underweis” foar 17 en 18 april 2020  
ôfsizze. 
 
Nije data mei folslein itselde program binne al fêstlein. It wurdt 
freed 11 desimber en sneon 12 desimber 2020. 
 

Reservearrings                                                                                                                              
Alle reservearrings foar 17 en 18 april 2020 komme hjirby te  
ferfallen.  
Nije reservearrings kinne rûn 1 novimber 2020 wer makke wurde.                                                               
Der komt fansels tsjin dy tiid ynformaasje yn De Flapút en op face-
book. 
 
De kommisje “Underweis” 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirmta5nOfkAhUDwAIHHSWDDnoQjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.depositphotos.com/91270428/stockillustratie-dramatische-theater-maskers.html&psig=AOvVaw3C1pDZ36e87Ou_HY2uA0ih&ust=
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2y_i9m-fkAhVMDewKHZZxD9EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-muziek-zang-en-instrumenten-i13607.html&psig=AOvVaw3oRM_2Xw2fVmqBm16VJuHU&ust=1569337346910825
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www.vellingaoptiek.nl 
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Rommelmarkt Britsum 7 februari 2020 

De laatste bazar en rommelmarkt in Britsum  op 7 februari  2020 
 
Wij zagen de bezoekers al staan, een uur voordat  de deur open 
ging.  
En als die deur dan open gaat weet je niet wat je ziet.  
Allemaal tegelijk naar binnen willen en dan maar rennen. 
 
Heel veel kopers deze laatste keer en veel eters voor de soep en 
de frituur. 
Er was weer spul genoeg binnengekomen en iedereen kon naar 
hartenlust rondneuzen en kopen. 
Dat dit gebeurde,  zagen we aan de totaal opbrengst  van netto 
ruim 3.556.60 euro 
 
Omdat er nog 250 euro van vorig jaar op de rekening stond is het 
bedrag iets hoger uitgevallen.  
3.800. 00 euro te verdelen. 
 
Ook deze laatste keer zijn er maar liefst ZES goede doelen uitge-
zocht voor een bijdrage. 
 
1.500.00    voor de kerk 
   500.00    voor het project van de jeugd 
   450.00    voor het aanloophuis in Leeuwarden 
   450.00    Stichting Leergeld Leeuwarden 
   450.00    Noordzeeziekte 
   450.00    Tante Netty Zeeders,  christelijke zendeling in  
   kinder- en armenwijk in de Braziliaanse stad Timóteo. 
 
De pot is nu leeg, de bazar verleden tijd,  en de beruchte groene 
tas kan voorgoed achter het luik. Opvolging is er niet gekomen en 
als er weer wat gaat gebeuren op dat vlak,  zal het heel anders 
gaan. 
 
Wij kijken met veel voldoening terug op een mooie tijd en vooral 
met de inzet van zoveel vrijwillige medewerkers. Meer dan  
zestig!!!! Ook de mensen die in het verleden veel tijd hebben ge-
stoken in de opzet van deze bazar. 
Ook een woord van dank aan de jeugd, zij hielpen weer mee voor 
hun project in Tanzania. 
Voor jullie allemaal een woord van dank, zonder jullie hadden wij 
dit niet zo lang vol gehouden. 
 
Een vriendelijke groet van de bazarcommissie, 
Griet, Gerry, Fetty en Sjoukje 
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Yoga Studio 
•         Yoga groepslessen voor kinderen 

•         Yogales voor 't bijzondere kind (via pgb) 

•         Yoga groepslessen voor volwassenen 

 
Celesta Dijkstra, 06 - 223 941 07 

nieuwe locatie yogalessen: Harlingersingel 11, Leeuwarden 
www.skierhus.nl, info@skierhus.nl 
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Hallo lezers, 
 
Graag wil ik me aan jullie voorstellen als nieuw redactielid 
van de Flapût.  
Mijn naam is Ellis Comello, ik ben 37 jaar en sinds april vorig 
jaar woonachtig in Jelsum. Daar hebben wij een huis laten 
bouwen aan de Hoatse de Jongstrjitte. Samen met mijn 
vriend en twee kinderen, een zoon van 9 jaar en een dochter 
van 7 jaar genieten wij volop van de rust en de ruimte die 
het dorp ons biedt. 
Zelf ben ik werkzaam in het basisonderwijs waar ik lesgeef 
op een kleine dorpsschool te Ried aan een combinatiegroep 
7,8. Dit doe ik met heel veel plezier. Daarnaast houd ik van 
lezen, sporten en de natuur.  
 
 
Het lijkt mij een leuke uit-
daging om aan de slag te 
gaan als redactielid van de 
Flapût! Wellicht zit het 
enigszins in mijn bloed, 
mijn vader was vroeger 
werkzaam bij de Leeuwar-
der Courant en ik schrijf 
zelf voor mijn werk veel 
verslagen. Ik mag nu deel 
uitmaken van een leuk, en-
thousiast groepje mensen. 
Het lijkt mij ook een mooie 
manier om de dorpen en 
haar inwoners beter te le-
ren kennen.   
 
Wie weet tot ziens! 
 
Ellis Comello 
 
 

Nieuw redactielid 
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Beste bezoekers en geïnteresseerden, 
 
Helaas sluit het kleinste en gezelligste huiskamertheater van noord-
west Fryslân voorlopig zijn deuren… 
En dan maar hopen dat deze nare ontwikkelingen maar weer snel 
overgaan. 
Ik hou u op de hoogte via deze Flaput, mailing en pers wanneer de 
activiteiten weer worden opgestart. 
 

Mei groetnis fan Bob @ De Wier, oant letter! 

Huiskamertheater De Wier 
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Huiskamertheater De Wier 

Programma “huiskamertheater De Wier” – Koarnjum 2020 

 

 Zaterdagavond 25 april 2020: Guus Westdorp met ‘Ramses 
de liederen’, uiteraard een avond vol muziek en tekst van 
Ramses Shaffy, aanvang 20.30 uur 

 

 Zaterdagavond 2 mei 2020: lezing SMAMF – Luchtoorlog bo-
ven Friesland door Douwe Drijver en Alexander Tuinhout, 
aanvang 20.30 uur 

 

 Zondagmiddag 3 mei 2020: “75 Jier Frij”, programma met 
Folkert Wesseling & Adri de Boer, aanvang 15.00 uur 

 

 Zaterdagavond 9 mei 2020: Drift met o.a. Eric Ennema, aan-
vang 20.30 uur 

 

 Vrijdagavond 15 mei 2020: Minke & Lucia – winnaars ‘Singer 
Songwriter Contest Friesland 2019’ , aanvang 20.30 uur 

 

 Marcel Kapteijn (‘Ten Sharp’) & the Raindogs – vrijdagavond 
12 juni 2020, top-act als afsluiter van dit theaterseizoen! 
Aanvang 20.30 uur 

 

 Midzomeravond (Na)Vertellingen @ park Martenastate zater-
dag 27 juni 2020 i.s.m. Túnmanswente, Verhalenvertellers & 
PC Jelsum Koarnjum SAFT 
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Na de zomervakantie: 
 

 Zaterdag 19 september: (TRY Out) Paddy’s Day Off met het 
nieuwe programma ‘Song for Ireland’, aanvang 20.30 uur 

 

 Zaterdag 3 oktober: Jan de Vries met Bildtse vertolkingen van 
JJ Cale, CD presentatie, aanvang 20.30 uur 

 

 Zaterdag 10 oktober 2020: “Mens Erger Je Niet”, theaterpro-

gramma met Thijs Meesters en Tseard Nauta 

 Zondag 11 oktober 2020: ‘Helden Fan Hjir’ i.s.m. Friesland 
Pop, aanvang 15.00 uur: dan komt ‘De Fries’ hier in het thea-
ter 

 

 Luitspeler David van der Zee @ Nicolaaskerk i.s.m. PC – SAFT 
– 18 oktober 2020 

 

 ‘Holocaust-Hollywood’ met Inez Timmer & Tseard Nauta, 
i.s.m. NUT Jelsum Koarnjum in dorpshuis De Bining: 24 okto-
ber 2020 

 

 Singer songwriter Bernard Brogue – 30 oktober 2020 
 

 Ouderproject Jelsum Koarnjum – 15 december 2020 
 

 “KrystReizgers” zondagmiddag 20 december 2020 in de Nico-
laaskerk i.s.m. PC - SAFT 

 

 Zaterdag 30 januari 2021: Robert Jan Stips (NITS) Solo @  
 De Wier  
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Verder verwacht 2020 - 2021 
 

 Ernst de Corte: ‘Lied van mijn vader – deel 2’ (De zoon van 
…) 

 

 Sita & Marije – aanstormend jong ‘singer-songwriter’ talent 
 

 Singer-songwriter Sarah Sötteman, winnares Singer Songwri-
ter Contest 2018 

 

 Lezing door Peter Bak over zijn boek “Door de tralies schijnt 
de zon”, een biografie over verzetsman Willem Santema – 
april/mei 2020 

 

 Nieuwe voorstelling Inez Timmer & Thijs Meester 
 

 Diverse concerten in de Nicolaaskerk Koarnjum i.s.m. De 

Plaatselijke Commissie Jelsum-Koarjum S.A.F.T. 

Van harte welkom! 
 
Geïnteresseerd in de nieuwsbrieven,  
neem contact op met Bob 
 

U kunt zich nu al opgeven voor al deze evenementen bij Bob: 
” Huiskamertheater De Wier” 
De Wier 5 
9056 PM Koarnjum 
tel. 06-54763154 
of via bobdeboer@pinupsanddowns.com 
 

Ook op Facebook onder ‘concerts and more @ de wier’ en ook op 
Instagram onder Bob de Boer Koarnjum. 
Toegang is alleen mogelijk na reserveren! 
 
 

Annuleren is mogelijk, maar dan wel drie da-
gen van te voren van het evenement, anders 
worden de entreekosten alsnog verrekend. 
 

Huiskamertheater De Wier 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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Beste belangstellenden, 
 
Helaas hebben we het concert van Konstantyn Napolov op 3 april 
in Pakhûs SOLO in Stiens afgelast vanwege de dreiging en  
verspreiding van het Corona virus. 
Ook het concert op 8 mei door Ere Lievonen zal uit voorzorg geen 
doorgang vinden. 
 
We willen de gezondheid van anderen en die van onszelf niet  
onnodig in gevaar brengen.  
We hopen hiermee ook een klein steentje te kunnen bijdragen om 
overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. 
 
Een aantal van jullie heeft al voor deze concerten gereserveerd. 
Uiteraard storten we de reeds betaalde toegangsprijs terug op  
betreffende rekeningen. 
 
We hopen in een later stadium deze concerten, waarop we ons erg 
verheugden, te kunnen brengen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Trudy van Riemsdijk - Zandee 
Willem van Riemsdijk 
Smelbrêge 6 (Doktershûs/Vlaskamptún) 
Smelbrêge 9 (Pakhûs SOLO) 
9051BH Stiens (NL) 
0653718024 
e-mail: stinze.stiens@icloud.com 
twitter: @MonumentStiens 
facebook: Stinze Stiens 
www.stinze-stiens.nl 
 
 

Pakhûs Solo 

mailto:stinze.stiens@icloud.com
http://www.stinze-stiens.nl
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Kerktoren Koarnjum 
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13 maart 2020 is de haan weer  
geplaatst op de toren van de  
Nicolaaskerk in Koarnjum na een  
restauratie van deze toren die een 
aantal maanden heeft geduurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: Bob de Boer 
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Seizoen 2020-2021 

 
  

• Sneon 24 oktober 2020 

 Holocaust-Hollywood troch Inez Timmer en Tseard Nauta 

 Gearwurkingsjûn mei huiskamer theater De Wier 
 

• Sneon 14 novimber 2020 

 Tryater : Joop en Mads Wittermans 
20 jier letter: still going strong 
Gearwurkingsjûn mei De Bining 
 
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 24 oktober 2020 

Holocaust-Hollywood  
troch Inze Timmer en Tseard Nauta. 

 
 

Dizze meartalige foarstelling fertelt op ynkringjende wize it 
ferhaal fan de Joadske skriuwster Ilse Weber,fan Dútsk- 

Tsjechyske komôf, en har bern oer it libben yn it konsintraas-
jekamp Theriesiënstadt. 

Gearwurkingsjûn mei huiskamer theater De Wier. 
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Sneon 14 novimber 2020 

 
Joop en Mads Wittermans: 

20 jier letter: still going strong 
 

Yn 1998 ha Joop en Mads Wittermans it toanielstik Vader en 
Zoon spile by Theater v/h Oosten. Foar de tekst fan it stik 
binne doedestiids sân skriuwers frege om in alle frijheid in 

sène fan it tema 'vader en zoon' út te skriuwen. 
Regisseur Matthijs Rümke (1954-2015) makke fan dizze 

bysûnder autentike sènes, tegearre mei de akteurs, in suk-
sesfolle foarstelling. 

Heit rûn tsjin de midlife krisis oan en soan wegere, 
nettsjinsteande de ynspannings fan syn heit, te foldwaan oan 
de noarmen fan de maatskippij. Tidens de toernee ûntstie it 

idee om yn de fiere takomst, as de soan tsjin de midlife 
oansjocht en de heit yn it âldereinhûs lak hat oan de regels 
en de maatskippij, op 'e nij in toanielstik op dizze wize te 
meitsjen. De tiid om dat plan foarm te jaan is oanbrutsen! 

 
Teksten: Tom de Ket, Youri Vos, Rob de Graaf, Marijke 

Schermer, Bouke Oldenhof, Bodil de la Parra en Jan Veldman 
Spul: Joop en Mads Wittermans 

Einregy: Liesbeth Coltof 
 

 

‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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P E D I C U R E 

In mijn praktijk of ambulant.  
Behandeling op afspraak. 

 
     Janna Prosé 

Aldlânsdyk 3, 9056 LK  Koarnjum 
06-22563553 

jannaprose@planet.nl 
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Maak jij deze zomer plaats voor een vakantievriendje via Europa 
Kinderhulp?   
  
Ook dit jaar zoekt Europa Kinderhulp mensen die een kind of meer-
dere kinderen de zomer van zijn of haar leven willen geven. Niet 
door verre reizen met ze te maken of dure cadeaus te geven, maar 
door ze simpelweg onderdeel te laten zijn van het gezin en kind te 
laten zijn. Niets bijzonders, want wat voor jou 'gewoon' is, is voor 
hen al bijzonder.  
  
Of je nu jong of oud bent en alleen of met een partner woont: wij 
zoeken jou! Heb je een extra bed? Een plaatsje vrij aan de tafel? 
En misschien nog wel het belangrijkst: durf je je hart open te stel-
len voor een vakantievriendje uit Nederland, België, Duitsland of 
Frankrijk? Staan je vakantiedagen al omcirkeld in je agenda en 
matchen ze met een van onze reizen? Meld je aan en verrijk je ge-
zin deze zomer met een vakantievriendje.   
  
Open jij dit jaar je deuren (weer) voor een vakantievriendje via Eu-
ropa Kinderhulp?  Neem contact op met Maaike Groeneveld voor 
meer informatie. Dit kan door te  bellen naar 06-51683880 of te 
mailen naar maaike.groeneveld@europakinderhulp.nl.  We horen 
graag van je!  

  
Europa Kinderhulp hoopt ook dit jaar weer honderden kinderen de 
vakantie van hun  leven te geven, maar dit lukt niet zonder uw 
hulp!   
 

Europa kinderhulp 
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Ook Dekema State is deze 
periode gesloten. Daarom 
twee foto’s van de tuin: 
een nog kale berceau en 
een al bloeiende perzik. 

 
 

 

                      Voor al uw  
gelegenheidsbloemwerk 

 
 

Ook uw Fleuropbloemist 
 

Langebuorren 45A, Stiens 
058-2504691 
www.bloembinderijblom.nl 



 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De wereld staat op de kop, allemaal onzekerheden! Voor bedrijven 
die fysiek contact hebben met hun klanten, is het een moeilijke 
tijd. Nog even open blijven en zorgen dat er brood op de plank 
komt, of per direct sluiten met alle gevolgen van dien.  
Ik heb ook fysiek contact met mijn klanten. Om mijn bijdrage te 
leveren aan de maatschappij, heb ik gelijk maandag 16 maart de 
praktijk gesloten.  
Als oplossing bezorg ik bij al mijn klanten hun producten, zodat ze 
wel door kunnen gaan met hun programma.  
Wekelijks krijg ik een foto van hun gewicht en bellen of appen we.  
Mijn 1 op 1 begeleiding houdt gelukkig niet op, alleen tijdelijk op 
een aangepaste manier.  
 
Blijf gezond!  
 
Groeten Marieke  
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Geen kalender omdat alles afgelast is  
vanwege de coronacrisis. 

Kalinder 
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Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 
 

Huisartsen 
Dhr. Heuberger / mw. Oosterbaan /  
mw. Landmeter / mw. Butselaar:    058-257 1969 
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon:     058-257 1254 
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:    058-257 3572 
 
 

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen 
Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 
Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 
Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens:  058-257 2131 
 
 

Dorpenteam Noord 
Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan 
Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens wer-
ken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U 
kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 058-585 3790. 
Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op 
www.lwdvoorelkaar.nl 
 
 

Zorgaanbieders 
Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net):  06-5177 9732 
St. Palet (www.paletgroep.nl):    0900-321 3213 
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 

Wichtige tillefoannûmers 

http://www.lwdvoorelkaar.nl/
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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: luchtmacht.nl/vliegbewegingen  
of NOS teletekst pagina 766. 
 

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. 
 

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval 
Aanmelden via www.omrin.nl of tel.          0900-210 0215 
 

Afvalkalender 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 
 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag 10 en 24 april 
Groene container (Biobak): op vrijdag   3 en 17 april 
Biobak extra data: op donderdag  
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op 14 april 
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` 

Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
401  Febrewaris  13-01-20    24-01-20  Sellemoanne  
402  Maart   10-02-20     21-02-20  Foarjiersmoanne  
403  April    16-03-20    27-03-20  Gersmoanne  
404 Maaie   13-04-20     24-04-20  Blommemoanne  
405  Juny    18-05-20     29-05-20 Simmermoanne  
406   July/Aug.  15-06-20    26-06-20 Hea/Rispmoanne  
407   Septimber  17-08-20    28-08-20 Hjerstmoanne 
408 Oktober  14-09-20     25-09-20  Wynmoanne  
409 Novimber   12-10-20    23-10-20  Slachtmoanne 
410 Desimber  09-11-20     20-11-20  Wintermoanne 
411 Jannewaris  07-12-20    18-12-20  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 2020 

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 april volgens  
rooster. Door het Corona virus kan het zijn dat kerkdiensten 
geannuleerd worden, voor maart was dit al het geval. 
Op de website is de meest recente informatie te vinden: 
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ 

Omrop Fryslân zal de komende weken, zolang het nodig is, om 
10.00 uur een kerkdienst uitzenden op tv en online. 

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 

5 april 
09.30u 

The Young Chris-
tian Singers 

De Hoekstien Britsum, 
Palmpasen 

9 april 
19.30u 

Ds. M. Hulzebos 
Heilig Avondmaal 

Nicolaastsjerke Koarnjum, 
Witte donderdag 

10 april 
19.30u 

Liturgiegroep Nicolaastsjerke Koarnjum, 
Goede Vrijdag 

11 april 
21.30u 

Liturgiegroep De Hoekstien Britsum, 
Stille zaterdag 

12 april 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum, 
Pasen 

19 april 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos Genovevatsjerke Jelsum 

26 april 
09.30u 

Zangdienst De Hoekstien Britsum 

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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40ste jiergong nr. 403                              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 ponghâldster:                           

Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl             tel.: 2572600      

 
Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden 

 
 
Finansjele bydragen, abonnemintsjild  en oare betellingen kinne 
stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00  
fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. 
 
Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút  
tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. 
In abonnemint  kostet  € 11,-- de 11 nûmers + portokosten   
(of fergees fia e-mail). 
 
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. 
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezon-
den materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. 
 
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 24-4-2020  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 13-4-2020 
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 

 
 

Webside:www.debining.nl 
Lokaasje: Wylde Tulpstrjitte 2 

9056 PW Koarnjum 
058– 257 1690 


