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Twee jubilea in een jaar tijd.  
Het  400ste nummer en een 40-jarig bestaan.   
 
Wij als redactie zijn blij dat we daar twee bijzondere nummers van 
kunnen en mogen maken! In ons 400ste nummer hebben wij de 
bezorgers aan het woord gelaten. Nu doen we dat met de  
verenigingen die aangesloten zijn bij De Flapút.  
Wellicht leiden deze mooie verhalen nog tot ledenaanwas… 
 
Jaap Keizer die in het allereerste nummer een ‘ten geleide’ schreef, 
hebben we nu ook weer benaderd om zijn verhaal met een stukje 
geschiedenis over het verloop van De Flapút op te schrijven.  
Alle medewerkers aan dit nummer, m.n. Jaap Keizer, Sjoukje  
Veldman, de verenigingen en natuurlijk ook Piet Keestra als trouwe 
inzender van kopij heel hartelijk dank voor jullie bijdrage!  
 
Graag wilden we een feestelijke bijeenkomst ter ere van het  
40-jarig jubileum houden, maar in het kader van corona is dat niet 
van toepassing. Jammer! 
Wel hebben we iets anders bedacht voor de inwoners van Jelsum 
en Koarnjum, maar dat is nog een verrassing! 
 

Al met al kunnen we trots zijn dat we al 40 jaar een dorpskrant  
11x per jaar gevuld krijgen en bij jullie in de brievenbus of per  
e-mail kunnen bezorgen. 
 

Ook wordt De Flapút elke maand op de website gezet. Ook daar 
kun je hem lezen, en wel in kleur zoals ook dit nummer. Op de 
website hebben we vanaf 2012 alle nummers digitaal staan, dus als 
je wat zoekt kijk daar eens. Wat een ontwikkeling in 40  jaar. 
 
 
 
 
 
 

 
De redactie  
feliciteert alle  
inwoners van  
Jelsum en 
Koarnjum met het 
40-jarig  
jubileum van hun 
dorpskrant, want 
het blijft een krant 
voor en door  
de dorpen. 

                   Fan de Redaksje 
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WIST U DAT: 

Er veel informatie te vinden is op onze nieuwe website 
De website www.jelsumkoarnjum.nl is… 
 
Er behoefte is aan veel bloemen in onze bermen… 
 
En niet alleen voor de bijen… 
 
Het bruggetje tussen het Koarnjumer en Jelsumer Aldlân vernieuwd 
wordt… 
 
De gemeente helemaal in de war raakt van alle Aldlânsdyken… 
 
Op de jaarvergadering meer uitleg komt over het “Zonnepark” 
 
Onder voorbehoud van de corona ontwikkelingen de volgende 
jaarvergadering plaatsvindt op donderdag 26 november 2020… 

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:  
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 
Website: www.jelsumkoarnjum.nl 

Doarpsbelang 
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Redaktioneel uit nummer 1 

Voor u ligt het eerste nummer van de dorpskrant voor Jelsum en 
Cornjum. Deze uitgave is verzorgd door het bestuur van de  
Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Cornjum en Harm Hansma 
uit de redactie van de “Toffe Duvels”, blad van D.T.D. 
 
Hoe zijn we gekomen tot deze dorpskrant? 
Enkele weken geleden heeft Dorpsbelangen de meeste verenigin-
gen uit onze dorpen uitgenodigd om te praten over de wenselijk-
heid en de haalbaarheid van de uitgifte van een dorpskrant. De 
wenselijkheid werd door praktisch alle aanwezigen onderschreven; 
de haalbaarheid van een regelmatig verschijnen zal moeten blijken, 
dat hangt mee van u af! 
 
Besloten is tot de volgende uitgangspunten: 
 
 het blad moet huis aan huis worden bezorgd in Jelsum en 
   Cornjum. Dit houdt tevens in dat geen abonnementen wor-
 den afgesloten. Geprobeerd zal worden d.m.v. advertentie 
 opbrengsten en vrijwillige bijdragen aan de ene kant en met 
 gebruikmaking van vrijwilligers en lage drukkerskosten aan 
 de andere kant tot een verantwoorde exploitatie te komen. 
 
 de verenigingen een startbijdrage te laten betalen van f 25,- 

per vereniging en daarna in overleg met de redaktie een 
norm te ontwerpen voor een vaste bijdrage per vereniging, 
waarin bijv. tot uitdrukking kan komen de mate waarin van 
de dorpskrant gebruik wordt gemaakt.  

 
 er naar te streven de krant tienmaal per jaar te laten ver-

schijnen en wel in de eerste van de maand. 
 
 kopij moet uiterlijk de 20ste van de maand zijn ingeleverd bij 

de redaktie. 
 
 de (mee-betalende) verenigingen zullen hun nieuws, agenda’s 

voor vergaderingen, aankondigingen bijeenkomsten, kompeti-
tie.??..s, sportagenda’s, verslagen van allerhande soorten van 
bijeenkomsten, enz. kwijt kunnen. 

 
 een aantal vaste rubrieken zullen hun plaats moeten kunnen 

krijgen. U vindt er reeds een groot aantal in dit nummer. 
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 daarnaast wordt gedacht aan rubrieken zoals burgerlijke 
stand en ingezonden. Alle dorpsgenoten kunnen een stuk(je) 
insturen. De naam en het adres moeten wel aan de redaktie 
bekend zijn; wilt u de naam er niet onder dan moet dat apart 
worden vermeld. 

 
 de voertaal zal vrij zijn. 
 
En nu moet het beestje nog een naam hebben! De voorlopige  
redaktie heeft besloten een prijsvraag uit te schrijven voor een 
goede naam voor dit blad. Opgaven hiertoe (met naam en adres) 
moeten voor 20 oktober a.s. binnen zijn bij Janny Miedema, De 
Wier 4 te Cornjum. Er wacht U een aardige verrassing als U de naar 
het oordeel van de redaktie winnende naam tijdig heeft ingestuurd.  
 
Veel leesplezier en tot november. 
De voorlopige redaktie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Nummer 1 van  
Doarpskrante  
Jelsum-Cornjum 
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40 jier De Flapút 

 
  

“Ten Geleide. 
 
Bij het verschijnen van het eerste nummer van de dorpskrant voor 
Jelsum en Cornjum kan het niet anders dan dat een opwekkend 
woord wordt geschreven dat kan leiden tot een vergroting van de 
levensvatbaarheid van de nieuw geborene”. 
 
Sa skriuwde ik dit yn oktober 1980 yn it earste nûmer. 
It twadde nûmer ferskynde ûnder de hjoeddeiske namme  
“De Flapút”. Dizze namme is betocht troch Boukje Kuipers en 
Sjoukje Veldman. De poppe is no folwoeksen wurden:  
dit is nûmer 400!! 
De earste redaksje bestie út Dety Rijpstra, Klaske Velsma, Mieke 
Woudstra, René Bijlholt, Wieger Miedema en Sjoerd Span. 
Korrespondent foar DTD wie Harm Hansma. 
 

De druk waard ynearsten fersoarge troch Wieger en Janny Miede-
ma. Soks gie doe mei stinselwurk. Ferskate minsken hawwe holpen 
om De Flapút ynelkoar te nytsjen en wiene (en binne noch!) ree 
om ús doarpskrante te besoargjen. 
Ferienigingen wiene bliid mei De Flapút; al harren nijs koe sa by 
alle ynwenners komme. Ynearsten kaam DTD mei al har nijs en 
wedstriidferslaggen ek yn it blêd. Doe lykwols de aktualiteit fan it 
DTD-nijs wat te lijen krige fan it ferskiningstempo fan De Flapút, 
hat DTD besletten in eigen blêd út te jaan. 
 

Fêste yn it each springende bydrage wie fan it earste nûmer ôf fan 
J.W.Zantema, âld haadmaster fan de iepenbiere skoalle. Dy rige 
fan artikels ûnder de namme “Ut earder tiid” begûn mei in  
beskriuwing fan ús doarpen yn it jier 0. Oant en mei nr. 177 hat 
Zantema benammen de bewenners fan de States yn ús doarpen 
beskreaun; wat in geplús! 
Allerhande bydragen krigen in plak, bydragen fan fleur en wille, 
mar ek dy fan slim fertriet, sa as allerslimste: de dea fan Karin 
Grijpstra. 
 

No 40 jier De Flapút, in doarpskrante, dy bining jout tusken ynwen-
ners en tusken ynwenners en ferienigingen. 
Yn 2000 wiene der 23 ferienigingen yn Jelsum-Koarnjum, no in 
pear minder. Ferdwûn binne de Froulju’s ferienigingen, sawol dy 
fan Finsterbuorren as fan de Frijsinnigen, de Peuterclub en de 
speeltúnkommisjes. Oaren binne yn grutter ferbân fierder gien, sa 
as de Plattelânsfroulju. 

40 
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By it ferskinen fan nr. 200 krigen de ynwenners in pinne; fansels as 
oantrún om stikjes te skriuwen. Mar dêrby waard doe al it fersyk 
dien om kopij op in skyfke oan te leverjen. No kin it allegearre digi-
taal. Sels de redaksje hoecht hast net mear te fergaderjen (as it 
om gewoane edysjes giet). 
Mar de redaksje moat fansels al wat te dwaan hâlde: dus lêzers 
“klim ris yn’e pinne” soe’k sizze! 
 
Redaksje, meihelpers en besoargers, dy fan no en út it ferline: 
LOKWINSKE dat it ta nûmer 400 kommen is en litte wy der meiel-
koar foar soargje dat De Flapút noch hiel lang in binend blêd bliuwe 
mei yn ús doarpsmienskip! 

 
Jaap S. Keizer 
foarsitter Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                       

De Flapút 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum 
   Wynmoanne                        Oktober 2020 
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De Bining gaat weer open.  
 

Na de vergadering van 3 september zijn de vrijwilligers en 
verenigingen gevraagd om na te denken of zij met beperkende 
maatregelen weer willen starten met hun activiteiten. Hier is een 
inventarisatie van gemaakt en een groot aantal verenigingen en 
vrijwilligers wil graag weer starten. 
 
Wel zijn er extra maatregelen van toepassing. Dit omdat De Bining 
onder de horecawet valt en we ons aan deze reglementen moeten 
houden. 
 
Zo moeten bezoekers van De Bining zich registreren in het logboek 
en uiteraard moet iedere bezoeker de handen desinfecteren. Zo is 
er een looproute aangebracht. En is het aantal personen dat ge-
bruik kan maken van zalen gereduceerd. Dit komt neer op de  
volgende aantallen: 
 
Barseal: 30 personen 
Grutte Seal: 90 personen 
Wite Seal: 10 personen 
 
Een ieder is weer van harte welkom in De Bining!  
Reserveren kan zoals altijd via de site. 
 
 
Het bestuur De Bining 

 

 

Dorpshuis De Bining  

 
Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  
Dus wil je de actieve en gezellige club van vrijwilligers komen  
versterken, meld je dan aan via  
dorpshuisdebining@gmail.com. 
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Onze vereniging is in 1917 opgericht, drie jaar geleden hebben we 
dan ook ons 100-jarig jubileum gevierd. Ons doel, om elk jaar een 
feest te organiseren voor de inwoners van Jelsum en Koarnjum, is 
dan ook nog na deze honderd jaar hetzelfde. Het dorpsfeest is een 
mooie manier om iedereen in de dorpen samen te brengen. Omdat 
het dorpsfeest van iedereen is, organiseren we activiteiten voor 
jong, oud en iedereen daar tussenin. Van kaatsen tot spijkerpoe-
pen, bingo, biersjoelen, bubbelvoetbal of gewoon gezellig een bier-
tje doen, voor iedereen is er wat te doen.  Helaas kon het feest dit 
jaar niet doorgaan, maar we hopen dat we volgend jaar weer los 
mogen.  
 
Het feest is natuurlijk onmisbaar in de dorpen en we willen dan ook 
nog 100 jaar vooruit. De komende tijd gaan we kijken hoe we nog 
meer uit het feest kunnen halen. Suggesties hoe wij dit kunnen 
doen zijn altijd welkom!  
 
Daarnaast zijn we ook nog opzoek naar enthousiaste mensen die 
ons bestuur willen versterken. Lijkt je dit wat of heb je suggesties 
voor het feest? Stuur dan een berichtje via facebook of naar één 
van de bestuursleden.  
 
 
 
 

 

Feestvereniging De Twa Doarpen 

Marleen Engbrenghof  
06 21324965  
 
Marrit Hovenga  
06 25531418  
 
Andries van der Werff  
06 11899288  
 
Bauke Beert Keizer  
06 45012741  
 
Rutger Bijlsma  
06 44588659 

Feestferiening De Twa Doarpen 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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De Flapútloper deze keer met 
een inwoner van Jelsum die alle 
40 jaren De Flapút in de bus 
kreeg:  
Mw. Josephine Land-Cohen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is je naam, leeftijd en  
leefsituatie: 
Josephine Land-Cohen, 87 jaar, 
alleenwonend met een hond, 
Tobias. 
 

Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum: 
Nu precies 42 jaar en 10 maanden. 
 

Wat doe je in je dagelijkse leven 
Ik zwem elke week in Stiens, onderhoud mijn tuin. Ik bezoek de 
bijeenkomsten en vergaderingen van verschillende verenigingen 
waar ik lid van ben. Rij graag auto en bezoek mijn familie en vrien-
den/vriendinnen. Lees elke dag de krant. Via mijn computer houd 
ik nieuws en nieuwe dingen bij.  
 
Van welke muziek houd je: 
Van vrolijke muziek en klassieke muziek. Luister elke dag naar de 
Friese radio 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet: 
Zwemmen. Wegens 2 rugoperaties mag ik niet aan sport doen, al-
leen zwemmen. 
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen: 
Dat heb ik eigenlijk niet. Wat gedaan moet worden doe ik. Niet al-
les is even leuk, maar als je alleen woont moeten de dingen gedaan 
worden. Altijd vragen is niet mijn mode. Zelfredzaamheid en onaf-
hankelijk is heel belangrijk. Ik heb buren en vrienden/vriendinnen 
die ik altijd iets kan vragen en zij helpen me dan ook.  
Zo ook mijn twee kinderen. 
 

De Flapútloper 
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Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit: 
Indoor: Heerlijk knus op de bank met een fijn boek en een heerlijk 
kop koffie met iets lekkers. 
Outdoor: Auto rijden, op bezoek gaan en vakantie houden. 
 
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/maand 
in het jaar: 
Op de middag en avond ben ik het meest actief. Ik houd erg van 
het voorjaar en zomer. “December, de Feestmaand”. 
 
Als je de loterij zou winnen, wat zou je dan als eerste doen: 
Het geld op de bank zetten en na gaan denken wat ik eigenlijk wil/
kan. 
 
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan: 
Ik houd van feest vieren en alle feestjes moeten gevierd worden. Je 
moet blij zijn dat je feest “kan” vieren. 
 
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn: 
40 tot 60 jaar. Dan heb je meestal alle lieve mensen nog bij je. Je 
bent zelf nog gezond en krachtig. Kinderen zijn volwassen en leven 
hun eigen leven, wel goede contacten. Je kunt makkelijk reizen. 
 
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, wie 
zou je dan kiezen: 
Ik zou het niet weten. Ik ben het liefst mijzelf. 
 
Wat is je favoriete gerecht: 
De warme maaltijd 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan: 
Lekker in de luie stoel hangen met een kop koffie met wat lekkers 
erbij. 
 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen: 
Ben ik niet tegen gekomen. 
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt: 
Boele begraven. 
 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen: 
Een mooi gerieflijk huis bouwen, een reis naar Israël maken. 
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IJsclub Meiinoar Ien  

Foto Bob de Boer/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hoe en wanneer is jullie vereniging ontstaan? 
De vereniging van de hedendaagse ijsvereniging “Meiinoar Ien” is 
ontstaan uit de Koarnjummer vereniging “Martena” en de Jelsumer 
vereniging “Doarpswille”  
 
Ieder dorp had zijn eigen ijsbaan bij de beide States. Elk jaar met 
sterk ijs was het weer een hele klus om de baan vrij van takken en 
sneeuw te houden. Ook deden de eenden hun best om het water 
open te houden. De diepte van de grachten en daarbij het lang-
zaam dichtvriezen van deze grachten bevorderde dit proces ook 
niet. Helaas waren het aantal deelnemers per dorp maar beperkt 
waardoor er weinig belangstelling voor de hardrijwedstrijden was. 
Op 9 januari 1960 hebben beide verenigingen, in een bijzondere 
ledenvergadering besloten om samen te gaan.  
De naam “Meiinoar Ien” is ontstaan.  
 
Nu was er nog de wens om een andere plek voor de ijsbaan te vin-
den. Het oog viel op een stuk land voor de boerderij waar nu 
Baukje v/d Burg woont, eerder fam. Lettinga, daar kon een mooie 
400m baan liggen. 
 
Van de landeigenaar Scholten moest toestemming gevraagd wor-
den. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar de ijsclub kreeg toe-
stemming. Het stuk land werd onder water gezet en er werd ge-
schaatst, maar is verder niet meer gebruikt. (Te ambitieus of was 
het een geld kwestie?) 
Later is de huidige ijsbaan in het bezit gekomen van de ijsclub. 
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 Wat is de doelstelling van jullie vereniging? 
De vereniging heeft ten doel de bevordering van het schaatsrijden 
en van de ijs-en wintersport, één en ander in de ruimste zin des 
woords. Zij tracht dit doel te bereiken door gelegenheid te ver-
schaffen tot schaatsenrijden, door het houden van ijsvermaken en 
voorts door wettige middelen die aan het gestelde doel bevorderlijk 
kunnen zijn.  
(Zo beschreven in de statuten) 
 
 Welke activiteiten organiseert jullie vereniging? 
Winterzeskamp, o.a. fluitketel schuiven 
Ronde van Bokke 
SBTR (Snelle Bokke Team Race) 
Priksleeën 
Schaatswedstrijden voor jeugd en volwassenen 
 
Verder staan er nog een aantal activiteiten in de ijskast: 
Wedstrijd met ijsclub van Britsum te organiseren 
Kleine toertocht organiseren met Wintersportclub Bilgaard  
Romantische avond 
 
 Wat maakt jullie vereniging speciaal? 
Het is elk jaar weer een verrassing of het gaat vriezen.  Het blijft 
spannend of de ijsgroei voldoende is om de baan te openen. Het 
gaat om plezier en vertier! 
 
 Hoe zien jullie de toekomst voor jullie vereniging? 
Wij zijn afhankelijk van wat “Koning winter” doet. De laatste jaren 
hebben we helaas geen strenge winters meer gehad. Ook het ver-
dwijnen van “It Skipperspypke” zal invloed hebben. 
We weten nu nog niet hoe het in de toekomst zal zijn. 
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It is al heel lang lyn dat Jelsum en Koarnjum der kommen binne. 
Wannear't dat krekt west hat is net mear te sizzen. 
Mar it sil om it jier 0 west ha,miskyn noch wol earder. 
Dus sa'n 2000 jier lyn. 
 
De 2 doarpkes lizze dan oan de Middelsee. Dy hat yn it noarden 
ferbining mei de Noardsee. 
Yn it suden giet de see djip Fryslân yn oant Snits en Boalsert ta. 
Breed is de see net. 
As de Jelsumers en de Koarnjumers út it jier 0 oan de seekant 
steane en it is helder waar dan sjogge se oan de oare kant minsken 
út Bitgum, Ingelum en Marsum. 
Alles wat we no nijlân neame wie doe see. 
Ek de Tsjessingawei, it Piter Rindertsreedsje, de Nijlânsdyk en 
Skrédyk wie doe see. 
 
In echte see mei eb en floed.Twa kear deis heech wetter en twa 
kear deis leech wetter. 
Soms is der springfloed en soms stoarmet it. 
As dat tagelyk komt, binne de Jelsumers en Koarnjumers net sa 
rêstich want seediken besteane dan noch net. 
Mar in bytsje beskerming is der al. 
Foardat se har huzen -hiel ienfâldige- bouwe, ha se wat hichte 
makke fan wat modder, wat ôffal, wat kowedong. En dêr komme 
de huzen op. As dan de hjerststoarmen it wetter oer it lân docht 
streamen, oer ús tsjintwurdige âldlân, dan ha se om hûs hinne in 
drûch plak. 
Hjir en dêr is sa'n hichte; in terp. 
Earst binne se noch lang sa heech net as letter, mar it helpt wol. 
By hege floeden is it allegear wetter, alle kanten út. Allinne hjir en 
dêr lizze terpen mei de huzen der as lytse eilantsjes yn. Sa hâlde 
se drûge fuotten, dy âlde Jelsumers en Koarnjumers. 
Mar altyd binne se bliid as it wetter sakket en it lân wer te sjen is. 
 
De Middelsee hat nochal wat ynhammen it lân yn. Dêr stiet altyd 
wetter, al is it by floed folle heger as by eb. Bochtige slinken binne 
it, krekt sokke as wy no oan de súdkant fan ús eilannen ha. 
Tusken dy slinken leit it lân en dêr groeit gers op. 
It soe best kinne dat de Jelsumer en Koarnjumer feart oerbliuwsels 
binne fan sokke ynhammen. 
 
Hoe binne beide doarpen oan har nammen kommen? 
Dat is net maklik út te meitsjen. Soe der in Jelle en in Cor west ha? 
 

Twa doarpkes oan de see 
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En soene dy elk in hiem op in lege terp oanlein ha? Jelle-hem en 
Cor-hiem, Jelsum en Koarnjum? 
Dit sil wol wat te maklik betocht wêze. 
Hoe dan ek, yn lettere geskriften komme wy in soad nammen tsjin 
fan de doarpen. 
Fan Koarnjum lêze we: Corringa-hem,Corniahem, Cornium. 
Fan Je-
sum:Hijelsum,Hijelsheim,Hjelsmaghae,Hieltsum,Hielsum,Hjolsum, 
Hjelsum. 
 
Mar hoe komme ús foarfaars oan de kost? 2 beroppen binne der 
foaral: boer en fisker. 
De boer is feeboer, se hâlde kij. It lân is fruchtber en jout fretten 
genôch. 
It is wat oppassen mei slimme floeden, dan moat it fee yn feilich-
heid op de terpen. 
Behalve kij binne der ek hynders en skiep. De kij en hynders fan 
doe binne wat lytser as no. 
It fiskjen wurdt dien op de Middelsee en yn de slinken. Dêr wurde 
al netten foar brûkt. 
Ek wurdt der wol jage: op herten, oeroksen, wylde bargen, wolven 
en lytser wyld. 
Mei pylk-en-bôge en mei skerpe stokken is dat net sa maklik. 
Mar se rêde har skoan, dy âlde Jelsumers en Koarnjumers út it jier 
NUL! 

Het is al heel lang geleden dat Jelsum en Koarnjum ontstaan zijn. 
Wanneer het precies is geweest is niet meer te achterhalen. 
Het moet rond het jaar 0 zijn geweest, misschien nog wel eerder. 
Dus zo'n 2000 jaar geleden. 
 
De 2 dorpjes liggen dan aan zee: de Middelzee. Die heeft in het 
noorden verbinding met de Noordzee. In het zuiden gaat de zee tot 
aan Snits en Boalsert. 
Breed is de zee niet. Als de Jelsumers en Koarnjumers uit het jaar 
0 aan zee staan zien ze de inwoners van Bitgum, Ingelum en Mar-
sum. 
Alles wat wij nu nijlân (nieuwland) noemen was in die tijd zee. 
De Tsjessingawei, it Piter Rindertsreedsje en de Skrédyk, ze zijn er 
nog niet. 

Ut it earste nûmer fan De Flapút, fan master J.W. Zantema 
oanpasse oan it hjoeddeiske taalgebrûk troch  
Sjoukje Veldman 

Twee dorpjes aan de zee 
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 Een echte zee is het. Een zee met eb en vloed. Twee keer per dag 
is het water hoog en twee keer laag. Soms is er springvloed en 
stormt het. 
Als dat tegelijk komt zijn de Jelsumers en Koarnjumers niet gerust. 
Een zeedijk is er nog niet, men kent het bestaan ervan niet, die 
moet nog worden uitgevonden. Maar een beetje bescherming is er 
wel. Voordat ze hun huizen – heel eenvoudige- bouwen, hebben ze 
een hoogte gemaakt van wat modder, wat afval en stalmest. Daar 
komen de huizen op. 
Als dan met de herfststormen het water over het land stroomt, 
over ons tegenwoordige âldlân (oudland) dan hebben ze rondom 
hun huis een droge plek. 
Hier en daar zie je deze hoogten: de terpen. 
Eerst zijn ze lang zo hoog niet als later, maar het helpt toch. 
Bij hoge vloed is er veel water en dat gaat alle kanten op. 
Hier en daar liggen de terpen met de huizen er als eilandjes in. 
Ze houden de voeten droog die oude Jelsumers en Koarnjumers, 
maar ze zijn wat blij als het water zakt en het land weer zichtbaar 
is. 
 
De Middelzee heeft veel inhammen landinwaarts. 
Er staat altijd water, bij vloed veel hoger dan bij eb. Bochtige slin-
ken zijn het, deze zie je tegenwoordig nog aan de zuidkant van de 
eilanden. 
Tussen die slinken ligt het land en daar groeit gras op. 
Het zou zomaar kunnen dat de Jelsumer en Koarnjumervaart over-
blijfsels zijn van zulke inhammen. 
 
Hoe zijn de beide dorpen aan hun naam gekomen? Dat is nog niet 
eens zo eenvoudig te ontdekken Zou er een Jelle en een Cor ge-
weest zijn? 
En zouden zij elk een hiem (erf, heem) op een lage terp hebben 
aangelegd? Jelle-hem en Cor-hiem, Jelsum en Koarnjum? Dat zal 
wel iets te simpel zijn.  
Hoe dan ook, in latere geschriften komen we heel wat namen tegen 
van de dorpen. 
Van Koarnjum: Corringa-hem,Corniahem,Cornium. Van Jelsum: 
Hijsum,Hijelsheim,Hjelsmaghae,Hieltsum,Hielsum,Hjolsum,Hjelsum 
 
Hoe komen die voorouders aan de kost? 2 beroepen zijn er vooral: 
boer en visser. De boer is veeboer, zij houden koeien. Het land is 
vruchtbaar en geeft genoeg te vreten. Oppassen met hoge vloed, 
dan moet het vee in veiligheid gebracht worden op de terpen. Ook 
zijn er paarden en schapen, kleiner van stuk .Gevist wordt er in de 
Middelzee en in de slinken. Er worden al netten gebruikt. De jacht 
kennen ze ook; herten, wilde varkens, wolven, oerossen en kleiner 
wild. 
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Met pijl en boog en met scherpe stokken is dat niet eenvoudig. 
Maar het lukt ze die Jelsumers en Koarjumers uit het jaar NUL! 

Uit het eerste nummer van De Flapút van meester J.W. Zantema, 
vertaald door Sjoukje Veldman. 

Kaart Documentatie Stichting Leeuwarderadeel 
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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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Utfeartferiening Eare en Plicht  

Foto’s 
Bob de 
Boer/2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
Hoe en wanneer is jullie vereniging ontstaan? 

Utfeartferiening “Eare en Plicht” Jelsum/Koarnjum is ûntstien op 19 
juny 1998 út in fúzje tusken de útfeartferienings “Orde en Plicht” út 
Koarnjum en “De Laatste Eer” út Jelsum.  
“Orde en Plicht” út Koarnjum waard oprjochte op 12 novimber 
1917 en  “De Laatste Eer” waard oprjochte op 22 desimber 1913. 
 

Wat is de doelstelling van jullie vereniging? 
It bystean fan de neibesteanden fan in lid dat ferstoarn is by it re-
geljen fan saken rúnom de útfeart, en dêrby soarchje dat de kosten 
fan de útfeart net ûnnedich heech wurde. 
 

    Welke activiteiten organiseert jullie vereniging? 
De útfeartferiening organiseart elk jier de ledegearkomste. Hjirby 
wurde alle leden útnoege om ynformaasje oer de feriening te krijen 
en harren stim heare te litten. 
 

     Wat maakt jullie vereniging speciaal? 
De feriening is in echte doarpsferiening. Dêrneist hat Eare en Plicht 
in eigen boade, wêr’t de leden gebrûk van meitsje kinne. De boade 
fersoarget de útfeart.  
 

    Hoe zien jullie de toekomst voor jullie vereniging? 
Troch de fergrizing sil it ledenoantal warskynlik wat ôfnimme yn de 
takomst. Fierder dogge wy ús bêst om de saken sa goed mooglik te 
regeljen.   
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Wat voor veranderingen vonden er in de afgelopen veertig jaar 
plaats in Jelsum en Koarnjum? Een overzicht van 1980 tot 2020. 

De Flapút verschijnt (1980) 
Starfighter verdwijnt en wordt opgevolg door de F16; 2019 intrede 
JSF(f35) 
Ruilverkaveling (‘80-‘93) 
Van beheerder naar vrijwilligers in De Bining 
Huizen Brédyk gesaneerd: Herbouw H.de Jongstrjitte Jelsum,  
Holwoartelstrjitte Koarnjum (’88-’89) 
Piter Rindertsreedsje afbraak huizen ivm ander tracé provinciale 
weg 
Overdracht Dekemastate door familie Van Wageningen naar stich-
ting (1994) 
Geluidsisolatie woningen tegen vliegtuiglawaai (’85-’96) 
Aanleg rotondes Brédyk (2013) 
Opening Spoardyk (2017) 
Laatste boeren uit dorpskernen (Jelsum: Mts. Heslinga; Koarnjum: 
Eric Hettinga) 
Openbare school “It Skipperspypke” te Koarnjum gesloten. 
De Flapút: Rubrieken o.a.: 
-“De Pinne Trochjaan” (gestopt) --“Alde Foto’s” beurtelings ver-
zorgd (plm.180 maal!) door Beeke Beeksma en Piet Keestra  
Drukken uitbesteed en Digitaal te lezen (januari 2012) 
 
Verdwenen bedrijven: 
Loonbedrijf Sjabbe Terpstra 
Loonbedrijf Douwe Loonstra 
Kermisexploitanten Buwalda en 
Zwerver 
Mazzelshop opslag 
Hoogstra Verwarming 
VIVO Hayma 
Dagelijks melkwagen Teade Kuipers 
naar 1/week, eerst door  
Zijlstra, daarna door Kl.Loonstra en 
tenslotte door Smeding 
Bistro De Smidse 
Túnderij Goffe Hoekstra 
Aardappelhandel Terpstra  
(âld skoalle) 
Timmerbedriuw  De Groot- 
Nieuwenhuis, later Boringa 
Reitze Ketellapper 
Fa.Gebr. Rijpstra 

Jelsum-Koarnjum van 1980-2020 

Teade Kuipers foar  
syn molkwein 
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 Nieuwe bedrijven: 
 Agema Riooltechniek en Vlaggenmasten 
 Zonwering aan huis 
 Cars & Creations 
 Auto (Freerk) Postma 
 Adis Mudsjic auto’s 
 Hoefsmid Gerard Nielsen 
 Paul de Haas Meubelmakerij 
 Marten Reen Interieurbouw 
 Groentehandel 
 Riethandel De Vries 
 Loonbedrijf Van der Burg 
 Texaco Nijlân 
 Wok Paradijs 
 Moai Schoonheidsalon 
 Janna’s voetverzorging 
 4- Health (âld skoalle) 
 Túnmanswente 
 Concerts & More Bob de Boer 
 Bio Melktap Langhout 
  Camperplaats Tsjemtsjoech 
 Greatlake Music Gitaarles 

 
 
 
 
Wisseling boerenbedrijven: 
Boosman – Hooghiemstra – Tjeerdsma (stalling) –  
Ate en Gerda de Jong (nu camperplaats Tsjemtsjoech) 
Gebr. Teitsma – Ubbels 
Jan Bijlsma – Mts De Jong-Van der Berg 
Keizer-Mts. Keizer-Postma – De Jong – Verheul – Stienstra 
Joh. de Boer – Nell 
 
Gestopte boerenbedrijven: 
Jan de Vries 
Catr. Jansma 
Joh. Bonnema 
Reinder Span 
K. P. Kalma 
Joh. Tamminga 
U. Agema 
Nico Wildeboer 
K & P Keestra 
G. Lettinga 
Sj. Hoekstra-Bonnema 
Th. Oostenbrug 

Biomelktap Langhout 
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Opgeheven verenigingen: 
Vrouwenverenigingen 
Keallefokklub 
Peuterclub 
Bininghippers (gehuwdenbal) 
Jeugdsoos 
 
Nieuwe verenigingen: 
De Sneinsjongers 
Volleybalclub 
Biljartvereniging Jelsum-Koarnjum & Damesbiljartvereniging  
“De Stoaten” 
Aldereinsoos Us Fertier 
Koersbal Bining 
Keatsferiening “It Partoer” 
Ouderenproject Jelsum-Koarnjum 
Stichting Hôven Jelsum-Koarnjum-Britsum 
Plaatselijke Commissie Jelsum-Koarnjum SAFT 
 
JSK. 

 

Voor de afbraak van de huizen op de Brédyk kreeg Jelsum de 
Hoatse de Jongstrjitte en Koarnjum de Holwoartelstrjitte. 
Op de achtergrond de boerderij op het P. Rindertsreedsje. 
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Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders! 
 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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EHBO Jelsum-Koarnjum 

Foto Bob de Boer/2018 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe en wanneer is jullie vereniging ontstaan? 

De vereniging is opgericht door een aantal actieve bewoners op 
1 juli 1953. 
 

Wat is de doelstelling van jullie vereniging? 
Onze doelstelling heeft twee belangrijke punten: 
Het opleiden en opgeleid houden (jaarlijkse herhalingslessen) van 
de leden, en het op verzoek in de dorpen Jelsum, Koarnjum en 
Britsum om bijstand te verlenen bij activiteiten als Dorpsfeest, 
Voorjaarsfair en Kastanjemiddag Dekemastate en bij de jaarlijkse 
voetbalwedstrijd Cambuur- DTD en andere evenementen die 
plaatsvinden. 
 

Welke activiteiten organiseert jullie vereniging? 
De jaarlijkse herhalingslessen. 
Eén keer per jaar worden wij uitgenodigd in het kader van 
het up-to-date houden van bijstand bij een Elfstedentocht langs 
het gebied van oud-Leeuwarderadeel. 

 
Wat maakt jullie vereniging speciaal? 

Wij zijn getraind in het helpen van slachtoffers, op welke wijze zij 
dan ook hulp nodig hebben. 

 
 Hoe zien jullie de toekomst voor jullie vereniging? 

Op dit moment hebben wij moeite om bestuursleden te vinden 
en zijn zoekende om ons elders bij aan te sluiten. 
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Ald skriuwer Hoatse de Jong 
 
Op de foto hjirneist Hoatse de 
Jong mei sy’n frou Grietje  
Kooistra. Hja wie in Jelsumer 
wer’t hy yn 1914 mei troude. 
De famylje  Kooistra, dy’t wennen 
op de pleats wer’t Tjeerd Jensma 
as lêste buorke hat,  
efkes foarby it Ulbe’s Piipke, dat 
neamt wie nei har famylje.  
Dit wie foarbij Finsterbuorren de 
lêste pleats. 
De famylje Kooistra hawwe twa 
generaasjes op dizze pleats  
wenne. 

 
Hoatse de Jong komt sels út de 
greidhoeke wei. Hy wie in soan 
fan in greidboer,  berne yn  
Wolsum op 6 oktober 1884.  
 

Hy is as 16 jierrige jonge by de fam. Haaie Kramer yn Jelsum as 
jongfeint oan it wurk kommen. Kramer wenne op de pleats wer’t no 
op de homeiepeallen  de namme  ,,Skierhús ‘’  stiet,  dat wie doe 
noch buorkerij.  Kramer sil  der ek de lêste west ha dy’t  op dizze 
pleats buorke hat, nim ik oan.   
Foto hjirneist. 

 

 

 

(Kin wêze 
dat, doe ‘t  de 
fam. Bijlsma 
dizze pleats 
yn eigendom 
hie der noch 
wolris wat 
jongfee yn 
stien hat.)                                       

Alde foto's 
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Lân fan Kramer lei 
únder oaren tsjin de 
Koarnjumer feart 
oan en waard  be-
meald  troch it sa-
neamde Kramer-
múntsje.  
Foto hjirneist. 
 
 
By Kramer hat de 
Jong seis jier  lang 
arbeide en hat wol-
ris sein, wat ha ik 
der in moaie tiid 
meimakke.  
 
 
Hy is letter by de fam. V.d. Burg kommen te wurkjen wer’t hy lan-
ge jierren yn tsjinst west hat.  
 
Ik krige de portretfoto fan Janke Terpstra-van der Schaaf .  
Sjabbe en Janke hawwe jierren de buorlju fan de fam. De Jong 
west oan de Boarnsylsterwei. Nei it ferstjerren fan syn frou  hat   
Hoatse mei dochter Mentha hjir noch lang wenne. 
 
Hoatse de Jong hat ferhalen foar de krante en ek wol tonielstikken  
foar 'Vriendenkring' skrean, únder oaren 'Ek doe’t de krystklok  
lette' yn 1926. 
Syn earste boek wie 'Op Wyldskar' yn 1948, útjun troch de Fryske 

Biblioteek. 
 
De Jong hat in soad lytse ferhaaltsjes  foar de Ljouwerter krante 
skrean. Datselde barde ek foar it Fryske lânboublêd, mar dan gie it 
foaral oer de skiednis fan de doarpen Jelsum, Koarnjum en 
Britsum. 
  
'Jelsum troch de tiden hinne', in tige nijskjirrig boekje oer de skied-
nis fan Jelsum, is ek fan syn hân. 
En dan 'Trude'.  Och sa bekind, is in ferhaal oer in hynder,  
mar der binne folle mear boeken fan him utjún. 
 
Omdat De Jong  6 oktober 1884 berne is yn Wolsum en letter syn 
hiele libben yn ús doarpen trochbrocht hat, ha ik dit stikje as ear-
betoan foar it oktobernúmmer skrean. 
 
Piet Keestra 



32  

 

Toanielselskip Vriendenkring  

 
 
Toanielselskip Vriendenkring is oprjochte yn 1860 en is dermei ien 
fan de âldste toanielferienings fan Fryslân.  
 
De earste foarstelling wie yn de bedstee fan it hûs oan de brink yn 
Jelsum, it plak wer’t Bob en Janny Rypstra no wenje, letter waard 
der spile yn de grutte en lytse Bontekoe en it Haantje oan De 
Brédyk.  
 
Al wer 50 jier is de thúsbasis doarpshûs De Bining wer’t de 
feriening gebrûk meitsje kin fan it toaniel en  repetysjesealen en 
kinne wij ús eigen dekôr, klean, lûd en ljochtynstallaasje hjir 
opslaan. 
 
It doel fan ús feriening is fansels om toaniel te meitsjen yn hokker 
foarm dan ek, ienakters, jûnfoljende stikken, klucht, blijspul of 
mear serieuzere stikken.  
Wij besykje dan ek om twa kear yn in winterskoft in foarstelling te 
meitsjen faak yn desimber en maart, dêrneist wurde der sa no en 
dan toanielkursussen organisearre.  
 

Foto Bob de Boer/2018 
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It desimberstik stiet de lêste jierren yn it teken fan de jeugd yn 
leeftiid fanôf groep acht, wij fine it belangryk om hjir in soad tiid en 
oandacht oan te besteden. Hja krije dan ek in poadium mei alles 
der op en der oan.  
 
Vriendenkring hat op dit stuit bûten de jeugd om de beskikking oer 
in 20 tal spyljende leden. Mar it binne fansels net allinne de spilers 
dy’t it stik meitsje, achter de skermen binne in 10 tal minsken 
dwaande mei it lûd, ljocht en dekôr, de klean en it smynk en  
kapwurk.  
 
De ynstek fan de feriening is dat eltsenien dy’t oan in stik meiwur-
ket syn kreativiteit hjir yn kwyt kinne moat, en dat alles ûnder de 
regy fan de regisseur, dizze bepaalt úteinlik wat kant as it út giet.  
 
Vriendenkring makket de lêste jierren gebrûk fan jonge theater-
makkers fan de oplieding drama of de regy oplieding fan  
Keunstwurk, ek hawwe guon fan harren bij ûs de ôfstudearop-
dracht spile. 
 
Hoe as de takomst der útsjen sil is lestich mar toanielspylje sil 
altyd bliuwe.  
Wa’t ek ris op of neist it toaniel stean wol, is fan herte wolkom bij 
Toanielselskip Vriendenkring. 
 
Wij wolle de redaksje fan De Flapút fan herte lokwinskje mei dit 
jubileum, Vriendenkring mocht ek 40 jier gebrûk meitsje fan jim 
poadium en hoopje dat noch hiel lang dwaan te meien. 
 
 

Theun Dijkstra 
Lieuwkje Boomsma 

Sytske Nicolay 
Bauke Beert Keizer 

Titus Sinnema 
 

 
 

Toanielselskip Vriendenkring 
Jelsum-Koarnjum-Britsum 

 
1860 ----------------- 2020 
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MEDISCH PEDICURE 
 

VOOR EEN PEDICURE OF VOETREFLEXBEHANDELING 
 IN MIJN PRAKTIJK OF AMBULANT 
 

Janna  Prosé 
Aldlânsdyk 3, 9056 LK  Koarnjum 
06- 22563553 
jannaprose@planet.nl 
www.jannasvoetverzorging.nl 
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Op vrijdagavond 6 november vindt voor het derde achtereenvol-
gende jaar de Verhalenavond plaats in Friesland.  
Dit betekent nieuw leven in een oude Friese traditie; winter-
jûnenocht. Iedereen met een verhaal, particulier of organisatie, 
vertelt op een zelf te kiezen locatie. Denk hierbij aan een huiska-
mer, zorginstelling, museum, school, kroeg, dorpshuis, bedrijf of 
gewoon lekker buiten bij een vuurkorf.  

 
Je hoeft geen literaire vertelling te houden, maar gewoon een ver-
haal zoals je dat aan een ander vertelt. Het verhaal duurt maximaal 
8 minuten en het thema dit jaar is ‘Het Virus’. ‘Betekent dit dat ie-
der verhaal over Corona moet gaan? Zeker niet! Misschien heb je 
het afgelopen half jaar wel een nieuwe liefde ontmoet, waarover je 
wilt vertellen. Of had jij ineens tijd om de zolder op te ruimen, en 
ben je daar op een verhaal gestuit! ‘Het Virus’ is het uitgangspunt. 
Wat je ermee doet, mag je zelf weten’, aldus Janneke de Haan, ar-
tistiek leider van het project. 

 
Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan de zorg en haar me-
dewerkers. Een aantal unieke zorginstellingen, waaronder het MCL 
(Medisch Centrum Leeuwarden) en De Tjongerschans Heerenveen, 
doen mee. Werk jij in de zorg en wil jij vertellen wat jij hebt mee-
gemaakt in deze bijzondere periode? Meld je dan ook aan en vertel 
je verhaal thuis, in het buurthuis of op je werk.  

 
Een verhaal en locatie aanmelden kan via www.verhalenavond.nl. 
Hier worden alle vertel-locaties in kaart gebracht, zodat het publiek 
op 6 november een mooie route kan maken langs verschillende 
verhalen. Alle verhalen zijn gratis te beluisteren. Vertellers ontvan-
gen tips voor een goed verhaal en hoe ze ‘coronaproof’ mee kun-
nen doen. Vandaag was de aftrap van Verhalenavond en vanaf nu 
kunnen vertellers zich dan ook aanmelden.  
 
 

Meld je aan voor Verhalenavond 2020  

http://www.verhalenavond.nl
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 Hoe en wanneer is jullie vereniging ontstaan? 
Biljartvereniging Jelsum-Koarnjum heeft zich officieel als  
vereniging op 14 oktober 1984 laten inschrijven bij  de Kamer van 
Koophandel door het toenmalig bestuur: Willem 
Kuipers, Piet Keegstra en nog steeds actief lid Andries van der 
Werff.  
De echte geschiedenis van het ontstaan gaat echter terug 
van voor 1984, toen boeren en doarpsbewoners elkaar 
troffen tijdens de soos. Tijdens deze Soos bijeenkomsten werd 
er ook al gebiljart.  
 
Onze vereniging heeft in den beginne ondersteuning gehad van 
Stichting de Terpen en Boelstra Olivier Stiching. Iets waar we 
tot aan de dag van vandaag nog dankbaar voor zijn.  

Biljartvereniging Jelsum - Koarnjum &  
Damesbiljartvereniging De Stoaten 

Foto Bob de Boer/2018 
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 Wat is de doelstelling van jullie vereniging? 
Doelstelling van onze vereniging is iedereen die kennis wil maken 
met het biljartspel, de mogelijkheid te bieden om deze sport  
te beoefenen en te leren. 
 
Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.  
Het sociale karakter van de club is hoog en houden we graag in  
ere. Er is een natuurlijke strijd om het kampioenschap en prijzen, 
maar de gezelligheid staat voorop. Onze vereniging kent geen 
leeftijdgrens. Vanaf 18 jaar is iedereen welkom. Tot slot hebben we 
tot doel onze rijke historie voort te zetten. 
 
 Welke activiteiten organiseert jullie vereniging? 
Onze vereniging organiseert ieder jaar vanaf september tot april 
een biljartcompetitie. Op de dinsdagavonden wordt dit gedaan  
voor de mannen, op de woensdagavonden voor de vrouwen.  
Naast de competitie hebben we zogenaamde prijsbiljartavonden 
en 2 maal per seizoen “Pearke-Biljarten”, waarbij een dame en  
een heer een koppel vormt.   
 
 Wat maakt jullie vereniging speciaal? 
De gemoedelijkheid, gezelligheid en mogelijkheid om het biljart- 
spel te verbeteren.  
 
 Hoe zien jullie de toekomst voor jullie vereniging? 
De gemiddelde leeftijd van onze leden is hoog te noemen. Dit  
geldt zowel bij de vrouwen als bij de heren. We tellen onze  
jongste leden van 50 jaar tot onze oudste leden van 80 jaar en  
ouder.  
Daar zijn we als vereniging trots op, maar geeft gelijk de groot 
ste uitdaging. En dat is aantrekken van jongere leden. Iets waar 
menige vereniging last van heeft. We hopen dan ook op aan- 
meldingen. Onze drempel is zeer laag, zelfs mensen die nog  
nooit een biljartkeu in de hand hebben gehad, zijn welkom. 
Even een avond niet voor de TV of met neus in computer of tab- 
blad, maar onder het genot van een gemoedelijke sfeer en ge- 
zelligheid kennismaken met de biljartsport en andere mensen. 
 
 Toekomst?  
De rijke traditie van onze oprichters voortzetten.  
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Expositie Ronald de Haan    September |Oktober 
 
Schilderijen in acryl, landschap 
 
De Koarnjumer kunstschilder Ronald de Haan toont in deze exposi-
tie een serie nieuwe schilderijen, met als verbindend thema het 
landschap. Het begrip ‘Landschap’ wordt hier ruim opgevat. Zo is 
er bijvoorbeeld een schilderij te zien van een kar met balen kuil-
gras, gewikkeld in mintgroen plastic. Maar ook het park bij  
Martenastate in warme herfsttinten, de duinen van Ameland, of 
een eenzaam huisje in Zaandijk... 
 
Ronald de Haan is geboren in 1960 in Leeuwarden. Hij heeft in 
Groningen  les gehad aan  kunstacademie Minerva. Hij heeft o.a. 
strips getekend voor het Haarlems Weekblad, cartoons getekend 
voor de Kamerkrant, jarenlang als vormgever gewerkt bij Stads-
schouwburg De Harmonie, muurschilderingen gemaakt in verschil-
lende restaurants, illustraties voor het boek ‘It sil jin mar oerkom-
me’ van Romke Grijpstra.  
 
Soms zal men, zonder het te weten, langs zijn werk lopen, zoals 
het Vivo-bord in de Bokkesteeg, of het bord bij de Wierd Jorna 
boarterstún in Jelsum. Als lid van de Kultuerried Ljouwerteradiel 
was hij vanaf 2008 initiatiefnemer en organisator van de Trimdiel 
Keunstrüte. 
 
 

Openingstijden Túnmanswente tot 19 oktober weekenden:  
Za. 13.30 – 17.30 uur; Zo. 10.30 – 17.30 uur. 
 
Zie voor openingstijden door de week de volgende pagina. 
 

Túnmanswente 
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Vanaf 19 oktober tot medio april is Túnmanswente tijdens de win-
terperiode weer gesloten in de weekenden. 
 
Openingstijden door de week: 
Maandag: gesloten 
Dinsdag: gesloten 
Woensdag: 8.30—16.30 uur 
Donderdag: 8.30-16.30 uur 
Vrijdag: 8.30-16.30 uur 
 
Leuk en lekker, een streekproducten cadeaupakket 
 
Zoekt u een origineel cadeau voor een verjaardag? Jubileum?  
Moederdag? Vaderdag? Kerstgeschenk?  
Puur en (h)eerlijk! dat zijn de producten van onze winkel. Of het 
nu gaat om fruitsappen, vruchtenjams, kruiden en diverse thee-
soorten. 
 
Ook verkopen wij: 
» Pasta’s van Vinoteca Il Casale 
» Granola en bakproducten van Vandaag Anders Eten 

 
 
 
 
 

 
Jaap en Germ hebben een kar vol 
Parrebeammen opgehaald 
en naar Túnmanswente gebracht. 
 
Pieter van der Werff heeft ze bij 
de Túnmanswente in de grond 
gezet. 
 
Denkt u nu, ik wil ook wel een 
gratis Parrebeam in mijn tuin, 
schroom niet, ze zijn gratis af te 
halen bij Pieter van der Werff. 
 
Op is op…. 

Openingstijden Túnmanswente 

Parrebeammen 
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De Sneinsjongers is een gemengd 4-stemmig koor(sopranen, alten, 
tenoren en bassen). Telt 20 leden die in Jelsum, Koarnjum, Britsum 
en omstreken wonen.      
 

De Sneinsjongers is als koor spontaan ontstaan rond het millenni-
um 2000 en bestaat nu dus 20 jaar.  Aangezien de leden, door alle 
doordeweekse beslommeringen, alleen maar op zondagavond tijd 
hadden om te zingen, is de naam De Sneinsjongers ontstaan.                                                                   
Plezier in zingen, met soms een muzikale uitdaging, en daarna nog 
even gezellig zitten is kenmerkend voor dit koor. Ons repertoire is 
zeer divers en varieert van gedragen liederen tot moderne songs.                                                 
Het komt natuurlijk voor dat er wel eens een valse of foutieve noot 
wordt gezongen. De ene heeft wat meer goede noten op zijn zang 
dan de ander. Geen enkel probleem, de dirigente zorgt er dan voor 
dat wij de juiste noten zingen. Vanaf het begin heeft Annigje Dijk-
stra als dirigente ons koor geleid. Na 17 jaar heeft zij het (dirigeer)
stokje overgedragen aan Marjan Holtrop die ons op dit moment de 
juiste tonen ontlokt. Wij zingen dus op zondagavond, om de 14 da-
gen, in ons dorpshuis De Bining.          
In principe verzorgt het koor om de twee jaar een koffieconcert in 
de Bining. In verband met ons 20 jarig bestaan hebben wij het ini-
tiatief genomen iets bijzonders te realiseren. Een combinatie van 
zang, film en theatrale bijdragen. Echter het coronavirus staat ons 
op dit moment in de weg om dit project “Underweis” tot uitvoering 
te brengen. 
 

De toekomst en het voortbestaan van de Sneinsjongers is afhanke-
lijk van nieuwe aanwas en verjonging van haar ledenbestand.                                                                  
Vind je zingen leuk en heb je zin om mee te doen, neem dan con-
tact op met één van onderstaande bestuursleden. 
 

Fetsje van der Werff, Gerard Veldman of Geert Beeksma    

De Sneinsjongers 
F
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Op de terp in Jelsum gaan we bollen planten voor insecten. Met 
steeds minder bloeiende planten op veel plekken in Nederland heb-
ben insecten het moeilijker om voedsel te vinden. Wist je dat de 
meeste wilde bijen slechts tot een paar honderd meter van hun 
nest voedsel zoeken? Het is daarom belangrijk dat van het vroege 
voorjaar tot het late najaar dichtbij bloeiende bloemen te vinden 
zijn. De herfst is hét moment om de bollen te planten, zodat er 
een oase aan bloemen ontstaat in het voorjaar voor de insecten.  
Er is voor stinzenplanten gekozen die aansluiten op het sortiment 
van Dekema State. Rond een State waaieren de stinzenplanten 
van oudsher uit over delen van het dorp. Vaak zie je ze terug bij 
de kerk, de pastorie en bijvoorbeeld boerderijen.  
  
De Gemeente Leeuwarden heeft het initiatief genomen en stelt de 
bollen beschikbaar, en ze zijn uitgezocht samen met  
Wim Hoogendam. Als tuinbaas van Dekema State is hij natuurlijk 
kenner van de plaatselijke flora.   
 
Toevallig is vrijdag 6 november en zaterdag 7 november de 20ste 
natuurwerkdag georganiseerd door  Landschapsbeheer Friesland.   
Dekema State doet al aardig wat jaartjes mee aan deze natuur-
werkdag (meestal alleen op zaterdag). 
 
De  school  de Swirrel uit Britsum trapt deze bollen-plant-actie af 
op vrijdagmiddag 6 november met de groepen 5 t/m 8  
Zij helpen hieraan mee in het kader van de eerste  
scholen-natuurwerkdag.  

Er zullen zo'n 13000 bollen worden geplant, dus bollen ge-
noeg, en dat krijgen de kinderen alleen vrijwel zeker niet in een 
uurtje de grond in.  
  
 

Bollen planten Op 'e Terp in Jelsum 

Hierbij dus een oproep voor hulp. 
Kinderen en volwassenen zijn welkom op  
vrijdagmiddag 6 november van 14-17 uur,  
en zaterdag 7 november tussen 9 en 15 uur.  
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Dekema State en landschapsbeheer Friesland zorgen voor het  
benodigde werkmateriaal.   
 
Voor de volwassenen die een veilig plekje zoeken met voldoende 
mogelijkheid om afstand te houden is er genoeg plaats eventueel 
ook voor andere werkzaamheden in het bos of in de tuin van Deke-
ma State en worden aangepaste tijden voor de pauzes en instructie 
aangehouden, zoals weghalen van esdoorns e.d.  
 
Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl  
                                                                        
Met vriendelijke groet, 
Dekema State 

http://www.natuurwerkdag.nl,
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Het koor is opgericht eind 1945. In onze dorpen was toen de ver-
eniging “Vriendenkring” al, waar ook gezongen werd. Vrienden-
kring is toen als toneelvereniging verder gegaan en het koor begon 

toen als Vrijzinnig Hervormd Kerkkoor Jelsum– Cornjum - Britsum.  
 
Er is altijd al een algemeen en geestelijk repertoire gezongen, en 
tot 2003 hadden  we jaarlijks nog een hele gezellige feestavond in 

dorpshuis “de Bining, geheel verzorgd door eigen leden , met zang,

(toneel) stukje en muziek.                    

Ook voor ons veranderingen, repeteren van donderdag avond naar 
middag. We zingen nog steeds  algemeen en geestelijke liederen, 

zingen bij kerkdiensten en verzorgingshuizen en soms geven we 
een concert in een van de kerken.  Mevrouw Lies Dijkstra is nu 10 
jaar onze dirigent.  We hebben een paar keer,  onder haar bezie-
lende leiding, een oratorium in de kerk  gezongen, met muziek, 

gast- en solo zangers. Heel fijn en heel bijzonder, want eerlijk we 
zijn de jongsten niet meer. We hebben wat zangvrienden
(vriendinnen) van Lies als nieuwe koorleden gekregen.  De corona 
heeft heel veel invloed op ons koor (op koren), we mogen nog niet 

zingen, op 1 ½ meter afstand en we zitten (bijna) allemaal in de 
risico leeftijd. We moeten binnen kort maar een kring gesprek  
hebben,  over wat onze mogelijkheden zijn en hoe gaan we verder. 
 

Secr. Doet Althuizes – van der Burg                      

Kerkkoor Jelsum–Koarnjum–Britsum 
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It gelok fan Fryslân yn Koarnjum 

Yn it wykein fan 12 en 13 septimber lei der in giel tou yn ús tún. 
Ferskate minsken dy’t oer de Spoardyk fytsten seagen in bytsje 
ferheard en wiene nijsgjirrich. Wat barde der dochs yn Koarnjum? 
It tou lei troch it hiele doarp en stie garant foar in soad gelok;  
it gelok fan Koarnjum! 
 

Troch mei te dwaan oan de audio-kuiertocht koest de sfear fan  
gelok priuwe. De moaie stim fan Nynke Heeg naam dy mei nei  
dysels troch it moaie Koarnjum. Tidens de kuiertocht kaamst lâns 
prachtiche plakjes yn Koarnjum en wie it gearwurkjen tusken de 
ferskate ferieningen en bedriuwen goed te sjen. Fan de start bij 
DTD, troch “it Berneslúske, de Bining, it bosk, it Tsjerke en de 
Túnmanswente. In kuier wer’t de measte minsken noch stil fan 
wiene doe’t se oan de ein oan in kopke klavertee en in sels makke  
gelokskoekje sieten. 

Ik wie ien fan de minsken dy’t in bydrage leverje koe oan it gelok 
fan Koarnjum; as rinner, as lid fan de projektgroep en as frijwilli-
ger. As rinner moast ik my ynhâlde, myn “stevige tred” moast 
romte meitsje foar in slinterjende stap. Dit soarge der wol foar dat 
ik yn soarte fan “trins” kaam wêrby ik mear each krige foar de om-
jouwing en it gelok yn mysels koe ûnderfine. As lid fan de projekt-
groep mocht ik meitinke oer de rûte en koe ik ris efter de skermen 
fan Tryater sjen. As frijwilliger mocht ik alle reaksjes yn ûntfangst 
nimme. Wat wie it prachtich om al dy bliere en lokkige minske te 
sjen. Koartsein “it gelok fan Koarnjum” hat my in wykein besoarge 
wer ik ferbining en lok fielt ha. Mochtst it gelok mist ha, dan binne 
der noch tal fan doarpen wer’st it gelok fine kinst. En ik kin dy fer-
telle dat it de muoite wurch is om dit te sykjen!                      

Lieuwkje 
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€ 23,50 
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Allereerst willen wij als vereniging de Flaput van harte feliciteren 
met hun jubileum. Een mooie dorpskrant die al 40 jaar verschijnt in 
de dorpen en veel gelezen wordt. 
Wij zijn als vereniging altijd erg blij met dit platform, een mooie 
methode om onze kaatsclub onder de aandacht te brengen en onze 
activiteiten te delen. Zelfs in het tijdperk van media als facebook is 
de dorpskrant nog steeds van waarde.In ons geval is het ook een 
mooi middel om nieuwe leden enthousiast te maken voor de  
prachtige kaatssport.  

 

Onze kaatsclub ‘it partoer’ is in 2007 
ontstaan. Het is een fusie tussen de 
kaatsclubs van Britsum en die van 
Jelsum/Cornjum. Doordat het leden-
aantal van beide clubs steeds minder 
werd en er minder praktische bezwa-
ren waren (zoals op zondag kaatsen) 
hebben wij hiertoe besloten. Wij heb-
ben hier nog geen spijt van gehad, 
het is voor ons gelukkig altijd gemak-
kelijk om bestuursleden te vinden en 
de wedstrijden en trainingen worden    
weer drukbezocht.  
 

In de periode van april t/m september trainen we en houden we 
geregeld kaatswedstrijden. Naast reguliere partijen hebben we hier 
vele varianten in zoals: Pearkeatsen (man/vrouw), Vrije formatie 
(zelf je maten uitzoeken) en nachtkaatsen. Voor ieder is er dus wat 
wils. Naast het sportieve aspect is hierbij natuurlijk de ‘mienskip’ 
ook erg belangrijk. Allerlei mensen uit de dorpen ontmoeten elkaar 
op de kaatsvelden, gaan de strijd aan en drinken na de tijd gezellig 
een biertje. Wij proberen hierbij een bindende factor te zijn in de 
dorpen. 
 
 

Kaatsvereniging It Partoer 
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Zoals gezegd: de laatste jaren loopt het ledenaantal van onze ver-
eniging helaas wel terug. Dit is jammer genoeg een tendens die we 
meer zien bij de kaatsclubs. Onder meer daarom hebben we de 
handen ineen geslagen met andere verenigen. Zo is het al een tijd-
je mogelijk dat onze leden ook in Stiens kunnen kaatsen en visa 
versa. Een gedeelte van de jeugd is dit jaar ook in Stiens te kaat-
sen, en de Stienzer jeugd deed gelukkig ook in grote getale mee 
aan onze jeugdwedstrijden.  
 
Door creatief te zijn en goed te luisteren naar de leden en potentie-
le leden proberen we zoveel mogelijk kaatsers op de velden van 
DTD en Britsum te krijgen. Mede door wat meer zogenoemde zach-
te bal partijen te organiseren lukt dit vrij aardig. We merken hierbij 
dat er ook altijd een flink aantal deelnemers meedoen die niet lid 
zijn van de kaatsclub. Hierom hebben wij ook jaarlijks de ‘toffe du-
vel partij’ in samenwerking met DTD, om zo mensen enthousiast te 
krijgen die normaal niet zo vaak kaatsen. Op deze manier hopen 
we dat we nog jaren vooruit kunnen. Hierbij is het wel van belang 
dat we jeugdleden erbij krijgen, want de jeugd is natuurlijk de toe-
komst. Mocht het jullie volgend seizoen leuk lijken om eens vrijblij-
vend mee te doen, schroom dan vooral niet om contact op te ne-
men met één van onze bestuursleden. Dit geldt uiteraard niet al-
leen voor de jeugd maar voor mensen van alle leeftijden en ni-
veaus.  
Aarzel dus niet en kom eens langs op de velden van DTD en/of van 
Britsum! 

Jeugdkaatsen, augustus 2020 
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Na de laatste bijeenkomst in maart was er in juli gelukkig weer een 
bijeenkomst mogelijk: de deelnemers genoten van een gezellige 
middag met high-tea in de tuin bij Túnmanswente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende bijeenkomsten  
dit jaar zijn op: 
 
22 sept.: bijkletsen  
6 okt.: UP! 
(groepsgesprek,  
thema's hoort u nog) 
20 okt.: spelletjes 
3 nov.: UP! 
17 nov.: Guus met muziek 
1 dec.: spelletjes 
15 dec.: afsluiting Bob  
(in de kerk) 

Ouderenproject Jelsum-Koarnjum 
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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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It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum 

                         Seizoen 2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
t Koronafirus hat de kultuer sektor foar earst op slot set en freget 
in oare organisaasje as foarhinne. 
Ek by It NUT moatte wy nei tinke oer hoe wy yn de takomst fierder 
sille. Us programma foar it nije seizoen wie fier hinne klear.  
Sawol Tryater as Inez Timmer kamen mei it útstel om harren foar-
stelling foarút te skowen.  
Tryater hat de foarstelling in jier foarútskood, de foarstelling Ho-
locoast-Hollywood is in healjier opskood. 
Wy ha it beslút nommen en freegje foarearst gjin kontribusje.  
 

• Sneon 13 febrewaris 2021 

 De onverwoestbaren troch aktrise Anna Raadsveld. 

In famylje kronyk oer leed en laitsjen yn in searje 
monologen. 
 

• Sneon 10 april  2021. 

 Holocaust-Hollywood troch Inez Timmer en Tseard Nauta 

     Gearwurkingsjûn mei huiskamer theater De Wier 
 

• Sneon 13 novimber 2021 

 Tryater : Joop en Mads Wittermans 

20 jier letter: still going strong 
Gearwurkingsjûn mei De Bining 

 
It Bestjoer 

Titus Sinnema, ponghâlder. 
Joke Scheffer, skriuwster. 

 Haakje Stielstra 
Janna Prosé                            
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It Nut bestiet al127 jier, yn it ryksargyf binne de notulen fan 1883 
ôf bewarre. Eartiids hearde It Nut by de lanlike organisaasje: tot 
het Nut van ‘t algemeneen. 
Yn oktober 1976 seit Dhr J. W Zantema it lidmaatskip op. Yn in 
kreas typte brief jout hy oan dat de  finansjele ôfdracht oan it 
haadbestjoer heech is en de tsjinprestaasjes fan it haadbestjoer 
minimaal binne.  
De leden fan de ôfdieling ha yn de jiergearkomste it beslút nom-
men  ta it ferbrekken fan de bân mei it haadbestjoer. 
It haadbestjoer giet net samar akkoart en freget in skriuwen fan de 
leden sels. De korrespondinsje omtrint boppe steande ha ik noch 
net fine kinnen 

Hjoed de dei fersoarget de kulturele kommisje fan It Nut fjouwer 
jûnen it seizoen en meastentiids ien gearwurkingsjûn mei De Bi-
ning. Teater selskip Tryater bringt dan in stik op’e planken. 

Ofrûne jier is bysûnder west, alle foarstellings binne opskood. Try-
ater hat in alternatyf bean yn de foarm fan in teater kuier troch 
Koarnjum. 
Wat der fierder noch komt sil de tiid útwize. 

It Nut 

Foto: Bob de Boer/2018 
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www.vellingaoptiek.nl 
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Datum : Zaterdag 3 oktober  
Tijdstip: 09.30 – 15.00 uur 
 
Het lijkt ons leuk de zomerperiode af te sluiten 
met een garage- en opritverkoop in Koarnjum. 
 

De eerste kandidaten hebben zich al aangemeld 
en graag rekenen we op nog meer aanmeldin-
gen. 
Doe gewoon mee, en verkoop je (overbodige) 
spullen op je oprit of in je tuin. 
 
Graag de vlag uit; dan ziet ieder dat je meedoet. 
 
 

Afke Veenstra, 058-2897315 of aejveenstra@gmail.com.   
               _________________________ 

Garage-en opritverkoop Koarnjum 

By de kuier 'It gelok fan Fryslân yn Koarnjum':  doarren yn it lânskip 
(foto Raymond Muller) 
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Programma september-oktober  
'IJs en weder dienende …'  

 Locatie:  Nicolaaskerk, De Wier 7, 9056 PM Koarnjum 
 

• Zaterdagavond 26 september  
 Eddie Mulder – SOLO - & combi Rosita da Lima – fotografie – 
 aanvang 20.30 uur, kerkdeur open 20.00 uur – entree €15,- 

• Zaterdagavond 10 oktober  
 “Mens Erger Je Niet”, theaterprogramma met Thijs Meester 
 en Tseard Nauta, aanvang 20.30, deur open 20.00 uur,  
 entree € 17,50 

• Zondagmiddag 11 oktober  
 ‘Helden Fan Hjir’ i.s.m. Friesland Pop, aanvang 15.00 uur: 
 dan komt de groep  ‘De Fries’ @ Nicolaaskerk, deur open 
 14.30 uur, entree €  17,50 

• Vrijdagavond 16 oktober 
 SatelLiet i.s.m. Liet 2020; huiskamertheater De Wier,  
 Túnmanswente & Nicolaaskerk, aanvang 20.30,  
 deur open 20.00 uur, entree € 10,- 
 

Toegang is alleen mogelijk na reserveren: 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. 
 
 
 

Huiskamertheater De Wier 

Eddie Mulder 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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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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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 
Het team werkt vanuit De Skalm in Stiens. 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 
 

Kerkelijke gemeente 
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ 
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl   
Wijtse Kemker, voorzitter kerkenraad   058-257 2684 
Fokje Swierstra, scriba.bkj@hotmail.com  06-273 223 39 
 

Wijkagent 
Cees Hoekstra       0900-8844 
cees.hoekstra@politie.nl  

Wichtige tillefoannûmers 

40 

http://www.lwdvoorelkaar.nl/
mailto:cees.hoekstra@politie.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): na 7.30 uur op  
vrijdag 9 en 23 oktober  
 
Groene container (Biobak): na 7.30 uur op 
vrijdag 2, 16 en 30 oktober 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op  
29 september en 27 oktober 
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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 ? 

40 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

Hieronder de kerkdiensten voor de maand oktober. 
Het kan zijn dat er wijzigingen zijn. 
Op de website is de meest recente informatie te vinden: 
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ 

De diensten zijn ook via de website van de prot.gemeente te 
beluisteren. Er is  een link te vinden naar deze uitzendingen. 
(Kerkdiensten → Kerkdienst gemist) 
  
Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 

4 okt. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum/ 
Heilig Avondmaal. 

      

11 okt. 
09.30u 

Ds. A. Terlouw 
  

De Hoekstien Britsum / 
Fryske tsjinst. 

      

18 okt. 
09.30u 

Drs. J. de Haan De Hoekstien Britsum. 

      

25 okt. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos 
  

De Hoekstien Britsum. 

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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40ste jiergong nr. 408                               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. 
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. 

 
 
 

doarpskranteflaput@hotmail.com 

Redaksje 

De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by:   23-10-20  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 12-10-20
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: 
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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 


