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De kortste dag van het jaar is bijna in zicht, de dagen worden  kou-
der. We zijn toe aan het laatste stukje van 2020, voordat we kun-
nen beginnen aan een nieuw jaar.  
 
In 2021 hopen we natuurlijk allemaal op een versoepeling van de 
corona maatregelen, zodat we er weer meer op uit kunnen en er 
weer meer activiteiten doorgang kunnen vinden.  
 
We hopen dat er ook in het nieuwe jaar veel animo is voor het inle-
veren van kopij voor de dorpskrant. Mede dankzij jullie allemaal 
lukt het ons elke maand een mooi, gevuld exemplaar in elkaar te 
zetten.  
 
In deze dorpskrant informatie over de kerstwandeling in het bos 
van Koarnjum, volop nieuwjaarswensen, er wordt een ‘voorzichtige’ 
start gemaakt met de planning voor activiteiten / voorstellingen 
voor het nieuwe jaar, er staat een mooi verslag van het sociaal cul-
tuele evenement ‘Karavaan van de vriendschap’ in en nog veel 
meer. 
 
Wij wensen al onze dorpsgenoten en andere lezers een mooi en 
bovenal gezond 2021 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:  
dorpsbelang@jelsumkoarnjum.nl 
Website: www.jelsumkoarnjum.nl 
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Wel en Wee 

 

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee 
 

Heeft u een Wel en Wee weetje? Geef ze aan ons door! Hieronder 
ziet u een overzicht van de straten, namen en telefoonnummers 
aan wie u ze kunt doorgeven. Wij zorgen voor een mooie kaart of 
een bloemetje bij bijvoorbeeld: 
 
25/50 jarig huwelijk, geboortes,  
nieuwe bewoners,  
langdurig zieken,  overlijden 
 
Alvast onze dank hiervoor! 
Sandra van der Meer                   
 
 
Jelsum 
 
Titus Sinnema: 058- 2574388: Skierhústerwei tot 8 (Groenteboer)/
Boarnsylsterwei/Brédyk te Jelsum/Piter Rindertsreedsje, It Paradys 
 

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

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

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

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

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

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

Geert Beeksma (12) 058- 2574668: Holwortelstrjitte 
 

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

Wietske Ketellapper 058-2571278: Skeltedyk/Nijlânsdyk/Bredyk 
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen 
Ook luxe vleespakketten 

 
Aldlânsdyk 20, Jelsum 

06-44852207 
Webshop: www.biomelktap.nl 
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Krystkuier 

 

Kerstavond 24 december 
 
Op kerstavond 24 december 2020 is er een kerstwandeling/
lichtjestocht door het Koarnjummer bos. U kunt tussen 18.00 en 
20.00 uur starten.  
 
We beginnen bij de Túnmanswente en eindigen in de kerk van 
Koarnjum. Onderweg komt u drie wijzen tegen, Maria en Elisabeth, 
een Engel (of misschien wel meer dan één…), herders met hun 
schapen in het veld, en uiteindelijk leidt de lichtjestocht u naar het 
kind in de kribbe.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is warme chocomelk, een wensboom, en live muziek van Great 
Lake Music met een veelzijdig kerstrepertoire. Dit alles natuurlijk 
volledig corona-proof. Daarom willen we graag dat u zich van  
tevoren opgeeft. 
 
U kunt zich opgeven via een link op de website: https://britsum-
koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/. Mocht dit niet mogelijk 
voor u zijn, dan kunt u bellen of mailen met Jacomine Hoogendam: 
06-5763 2072, jacominehoogendam@hotmail.com. 
 
Graag tot ziens op 24 december! 
Dorien, Jacomine, Beitske, Betty en Mirjam 
(hulzebos.7@kpnmail.nl; 058-2572829).  

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
mailto:hulzebos.7@kpnmail.nl
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Nieuwjaarswensen 

 
Doarpsbelang Jelsum Koarnjum wenst iedereen prettige kerstda-

gen en een gelukkig nieuwjaar. 
 

Doarpsbelang Jelsum Koarnjum winsket eltsenien noflike 

krystdagen en in sûn en lokkich nijjier. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Elkenien in sûn en lokkich 2021 tawinske. 
Gerard en Sjoukje. 

__________________________________________________________ 

 
Bart en Baukje winskje 

alle doarpsgenoaten 
in goed en sûn 2021 ta 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

De vrijwilligers van het Ouderenproject Jelsum – Koarnjum 
wensen alle deelnemers en inwoners van onze dorpen een goede 

kerst en vooral een gezond 2021! 
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Wy winskje elkenien 

goede krystdagen  

en in sûn 2021! 

Bestjoer De Bining 

 
Iedereen een goed en gezond 2021 toegewenst. 

Tot ziens bij één van de evenementen in de Nicolaaskerk:   
van harte welkom! 

Culturele groet van Bob de Boer – Huiskamertheater De Wier 

Koarnjum 

 

 

Túnmanswente winsket elkenien 
hiele noflike  
krystdagen 

& 
in lokkich 

en sûn nijjier! 
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Agenda jaarvergadering Doarpsbelang 

 

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum 
 
Agenda Jaarvergadering  
donderdag 21 januari 2021 (o.v.b.) 
 
De Bining 
            
  
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag jaarvergadering 25 november 2019 
4. Jaarverslag  2019-2020 
5. Financieel jaarverslag penningmeester 
6. Verslag Kascommissie 
7. Nieuws uit de COVM 
8. Energie werkgroep Rutger Bijlsma & Geert Verf 
9. Pauze 
10. Knelpunten openbaar gebied 
11. Doarpenfyzje (zie novembernummer van De Flapút, bldz.12 

e.v.) 
12. Bestuursverkiezing: aftredend Jaap Keizer; het bestuur stelt 

als nieuw bestuurslid voor: Carla van de Veen, Jelsum.  
 Een voorstel voor tegenkandidaten kan worden ingediend 
 tot een kwartier voor de aanvang van de vergadering,  
 ondertekend door tenminste 10  leden.                   
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
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De Bining 

 
Hoe beleeft De Bining de Corona fase. 
  
Het Coronavirus en de maatregelen die getroffen zijn om versprei-
ding te voorkomen houden ons allemaal al vanaf maart in de greep 
en het einde is nog niet genaderd. 
Zelfs op het moment van schrijven wordt er weer gesproken over 
een harde lockdown. 
Iedere vereniging in ons dorp heeft te maken met het niet door-
gaan van activiteiten en / of het missen van omzet. 
Zo ook voor De Bining is het een lastig en zwaar jaar. Vanaf half 
maart is De Bining zo goed als dicht. Normaal volop activiteiten de 
hele week ligt het er nu stil bij. 
Wij zijn afhankelijk van de verenigingen die gebruik maken van De 
Bining. Door het niet doorgaan van activiteiten ( toneelvereniging, 
‘t Nut ) missen wij ook de omzet die gemaakt wordt aan de bar. 
Daarnaast hebben we ons jaarlijkse dorpsfeest die een belangrijke 
bijdrage levert aan de omzet van De Bining die dit jaar niet is door-
gegaan. 
We proberen alle mogelijkheden te bekijken waar we overheidsbij-
dragen kunnen ontvangen ter gedeeltelijke dekking van onze vaste 
kosten zoals verzekeringen, gemeentelijke belastingen ed.. 
Het staat vast dat we in ieder geval ons vermogen moeten aan-
spreken voor dit jaar. 
  
Waar je als binding wilt zijn voor het dorp, en vooral in deze tijd, 
wordt je belemmerd door de maatregelen van maximale groeps-
groottes en 1,5 meter uit elkaar. 
Als Bining zijnde hebben we looproutes aangebracht, desinfectie-
zuilen en de barzaal ingericht voor de 1,5 meter. Dit brengt niet de 
gezelligheid met zich mee waar men naar op zoek is. 
Maar men kan in ieder geval gebruik maken van De Bining zover de 
maatregelen het toelaten. 
  
Het is een raar jaar voor ons allemaal. 
We hopen dat het volgend jaar weer de goede kant op gaat en wij 
gezamenlijk de activiteiten weer kunnen oppakken. 
  
  
De Bining 
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 Wylstrjitte 2 
 9051 AX Stiens 
 Tel. 058- 257 4411 

 
    

   info@middelsee-assurantiën.nl 
   www.middelsee-assurantiën.nl 
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Nieuwjaarswens 
 

Ik droomde dat ik 100.000 wenslichten op mocht laten 

Dat ik bij elk licht een wens mocht doen die uit zou komen. 

Ik wenste 100.000 keer hetzelfde: 

                      voor iedereen vrede en gezondheid! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
\ 

 
 

   Ontwerp foto: Niels Oosterhof, www.slean.nl  

 
Dit wensen wij mede namens het bestuur van Stichting Dekema State 
Wim en Jacomine Hoogendam 

http://www.slean.nl
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www.vellingaoptiek.nl 
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Vriendenkring 

 

1860  ----------------- 2020 
Yn  

de flapút  
fan july fertelden  

we jimme dat we oan it ein  
fan it meast bizarre toaniel seizoen  
dat wy as bestjoer ea meimakke ha  

kommen wiene. De start fan it winterskoft  
2020/2021 is al like bizar!  

Wer’t we hopen dat de maatregels wat minder  
strang wêze soene, sitte we op dit stuit noch in protte thús  

en stiet it sosjale libben op in leech pitsje. Foar ús betekenet dit dat we  
noch gjin plannen meitsje kinne foar de kommende tiid. We hoopje Mem-

mesiel yn 2021 op de planken bringe te kinnen  
en it jongereintoaniel wer op te pakken. Wat we wol besletten ha, is dat we 
dit jier gjin jiergearkomste hâlde. Alle leden ha hjir berjocht fan krigen. Stik-
ken lykas it jierferslach, it finansjeel ferslach en de notulen fan de gearkom-

ste fan moandei 11 novimber 2019 binne fansels yn te sjen.  
As jo belang ha, kinne jo dit opfreegje fia it bestjoer troch in e-mail te 

stjoeren nei vriendenkring1860@hotmail.nl. Ek ús privacy ferklearring is op 
te freegjen troch in mail te stjoeren. We hoopje folgjend jier fansels wer op 

in fysike gearkomst! Foar no winskje wy elkenien in waarme krysttiid in  
sûn en lokkich 2021! 

 
Titus 

Theun 
Lieuwkje 

Sytske 
Bauke Beert 

 

Sjoch ek ris op ús Facebookside:  

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

mailto:vriendenkring1860@hotmail.nl
https://www.facebook.com/toanielselskipvriendenkring/
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Karavaan van de Vriendschap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journalist en cultuurmaker Simon Vuyk (Podium Harlingen) lan-
ceert in 2020 een uniek sociaal-cultureel evenement om eenzaam-
heid te bestrijden: de Karavaan van de Vriendschap. 
 
Een jaar lang fietst Simon elke eerste vrijdag van de maand een 
etappe op zijn bakfiets. Op de 60 openbare ontmoetingsplekken die 
hij in de 12 etappes aandoet organiseert hij een gezellig, laagdrem-
pelig feestje. Altijd rond het ontbijt, koffietijd, de lunch, theetijd of 
het avondeten. 
 
Met zijn bakfiets als podium 'zaait' hij vriendschap in de stad en 35 
dorpen van de gemeente Leeuwarden. Door de ontmoetingen die 
rondom zijn bakfiets ontstaan, brengt Simon mensen samen die 
elkaar anders misschien niet hadden leren kennen. Bewoners met 
passie voor de samenleving en sympathie voor de medemens hel-
pen hem om mensen te bereiken die je misschien minder snel op 
straat tegen komt. Die misschien wel eens eenzaam zijn en die het 
verdienen om vriendschappelijk bij de hand te worden genomen.  
 
De Karavaan van de Vriendschap laat zien dat een samenleving 
waarin mensen vanuit vriendschap op elkaar letten, helpt tegen 
eenzaamheid. Iedereen is welkom. Alleen of samen. 
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Verslag van de 11e etappe van de Karavaan van de Vriend-
schap in Koarnjum en Jelsum (geschreven door Simon Vuyk) 
 
Vrijdag 6 november 2020, kwart voor negen ’s morgens. Op het 
terrein van caravanstalling Piet Kalma in Britsum, waar de bakfiets 
van Podium Harlingen vijf weken lang veilig en droog geparkeerd 
mocht staan, omhelzen troubadour Bruno Rummler en ik elkaar op 
gepaste corona-afstand. Ondanks de strenge RIVM-maatregelen 
mogen we door met de Karavaan van de Vriendschap, maar slechts 
met z’n tweeën. 
 
Voor Koarnjum en Jelsum heb ik adressen gekregen van de vrijwil-
ligsters van het Ouderenproject Jelsum - Koarnjum. Twee adressen 
zijn een schot in de roos. Een bejaarde dame - ze oogt veel jonger 
dan haar leeftijd - verloor acht jaar geleden haar man, na een lang 
en heel gelukkig huwelijk waarin zij heel veel tijd samen door-
brachten op het water. Bruno zingt “Reade Roazen” voor haar. Het 
liedje dat hij met Jilt Heidstra schreef (tekst en muziek) voor het 
Friese liedjesfestival Liet 2020 (waarmee zij niet de finale haalden). 
Onbegrijpelijk. Maar er leiden gelukkig meer wegen naar Fryslân. 
De tekst: 
Do sylst troch de stoarm mei in stik spanning op ‘e mêst 
It túch hâldsto goed strak, foar eltsenien dochsto dyn bêst 
Werom nei de haven, dat is dyn grutste doel 
Do farst op gelok en fertrouwen, hoop en fertrouwen en dyn gefoel. 
Stoarrest nei’t plafond, duorret de stoarm dy fierste’ lang  
Sjochsto yn dyn tinzen donkere weagen op ’t behang 
Rin dan nei ús plakje, op de ein fan de pier 
En lit de wyn dy striele, lit dy striele, kinst it fiele, yn dyn hier. 
Watsto tinkst dat is al tocht/En watsto sikest is al socht  
Belibje ’t libben wer opnij/Wolsto dat mei my  
Ek at ik it net mear wit/En de stoarm wer lizzen giet  
Sjochst leafde en gelok, of bin’ de weagen noch te heech 
Farst dyn eigen koers of giet it stjoeren dy te dreech 
Alle stoarmen gean wer lizzen al duorret it noch sa lang 
De see sil him wer deljaan, en sjochst roazen, wer reade roazen  
op dyn behang. 
 
Het liedje komt binnen. De vrouw heeft de tranen in haar ogen en 
haalt na afloop een ingelijst gedichtje uit de woonkamer. Uit 2012. 
Van haar man, voor zijn afscheid. De tekst:  
De heechste berch ha ‘k nea beklommen/de djipste delte ha ‘k net 
fûn. 
It libben hat yn al syn kleuren/folle lok en leafde jûn. 
Farwol leafsten, freonen, sibben/gûl, it mei allinne hjoed. 
Gean moarn fierder mei jim libben/mines is folbrocht, it wie goed. 
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Op het tweede adres woont ook een weduwe, aan de rand van het 
dorp. Haar man overleed pas een jaar geleden. Maar zij heeft haar 
vrolijke levenshouding behouden. Nadat de eerste argwaan weg is 
(twee mannen, onaangekondigd voor de deur, wat zit daar ach-
ter?) geniet ze van een opgewekt liedje van Bruno en de twee ro-
zen die ze van mij krijgt. Eentje voor haarzelf en eentje voor haar 
vriendin - want die komt vanmiddag - en ja, het klopt, zonder 
vriendschap zou ze zich veel meer alleen voelen - maar gelukkig 
heeft ze haar vriendin! 
 
Op weg naar Jelsum, over een schitterend weggetje en een smal 
fietspaadje dwars door de weilanden. Onderweg worden we be-
groet door een jonge vrouw. Later zal blijken dat ze Judith heet. 
Ze ziet ‘Karavaan van de Vriendschap’ op het schoolbord in de 
bakfiets staan en vraagt wie we zijn en wat we doen. Een kwartier 
later zitten we in het zonnetje op haar boerenerf aan de 
Aldlânsdyk in Jelsum koffie te drinken samen met haar man Haye.  
 
Het begin van een onvergetelijke ontmoeting. Onder de rook van 
de stad en de vliegbasis. Maar toch midden in de natuur. Met in-
spirerende gesprekken. Over hun melkveehouderij. Over de regels 
van de overheid. Over de macht van het grote geld. Over een-
zaamheid op boerenbedrijven. Over hun liefde voor hun 70 koeien. 
En hun liefde voor elkaar. Liefde en vriendschap. Tussen mensen. 
Tussen koeien. Anna (7) is een dag eerder bevallen van een kalfje 
dat de geboorte niet heeft overleefd. Haye is er kapot van. Arme 
Anna. Lichamelijk kapot. Ze ligt in de stal tussen de andere koei-
en. Die oog voor haar hebben.  
 
Liefde en vriendschap. Ook tussen mens en koe. Want Gerritje 
(11) produceert al lang geen melk meer en is dus een kostenpost.  
Maar Judith en Gerritje zijn vriendinnen. Voor het leven. Het was 
ooit vriendschap op het eerst gezicht. Gerritje wordt uit de stal ge-
haald voor een foto. Met Judith en Haye. Met Bruno en mij. Mirjam 
maakt ‘m. Een plaatje. We nemen afscheid, wetende dat we elkaar 
weer gaan zien. 
 
Hun buurvrouw verdient ook een bloemetje, zeggen Judith en 
Haye. Toevallig staat haar naam ook op het lijstje. Maar helaas, ze 
ligt op de bank te slapen. We laten een roos achter bij haar voor-
deur. 
 
Buiten haar erf treffen we veel wandelaars. Met wie gesprekken 
ontstaan. Over eenzaamheid. Frustraties. Vriendschap. Kleinkin-
deren.  
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Josephine woont buiten de dorpskern, aan de stadskant. Een ka-
rakteristieke vrouw, ook weduwe, in een karakteristieke woning. 
Spraakzaam. Levenslustig. Positief. Energiek. Een vrouw met een 
boodschap. Die ze ook op podia uitdraagt. Haar boodschap, onze 
boodschap. Vriendschap versus eenzaamheid. Soulmates op een 
vrijdagmiddag op het Friese platteland. Ik geef haar een rode roos. 
En Bruno flikt het weer met “Reade Roazen”. Alsof het lied bij iede-
re uitvoering verder rijpt. In Koarnjum. In Jelsum. Dankzij het 
unieke, muzikale én sociale talent van de troubadour van  
de Karavaan van de Vriendschap. 
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In dit jubileumjaar halen we iedere maand iets uit de oude doos 
 
Nei’t men seit.... 
Wist u dat... 
 
Nr. 228: 
*Bringt de ielreager de lytse poppen ynstee fan de earrebarre, 
neffens Wietze en Ytsje. 
 
Nr. 230: 
*Hebben Ytzen en Fetsje geen haan nodig om ‘smorgens gewekt te 
worden, kan de stier in de voortuin dat net zo goed! 
 
Nr. 231: 
*Is Hans Rijpstra tige nijsgjirrich. 
*Wol hy graach witte wat de famylje fan doel is mei syn 50e 
jierdei. 
*Bellet hy stêd en lân ôf om dêr efter te kommen. 
 
Nr. 236: 
*Wol Rudolf Brunner it roken ferbiede, mar bewarret syn heit 
Johannes stiekem in pakje Heerebaai pyptabak yn it medisine 
kastke fan de kij. 
*Soe der dit op resept ha fan de feearts. 
 
Nr. 240: 
*Zijn stappentellers onder de Jelsumer agrarische vrouwen een 
nieuwe rage. 
*Lopen de desbetreffebde mannen nu de hele dag met een brede 
glimlach over het erf. 
 
Nr. 249: 
*Hat Wytze in nij soart auto ûntdekt: in Skodia. 
 
*Hat Els safolle skuon yn har kast dat hja gjin kar meitsje kin... 
*Dêrom mar fan elk ien oan lûkt. 
 
Nr. 252: 
*Is Peter Bos tige iverich. 
*Foaral yn de húshâlding. 
*Docht hy de wite /smoarge wask earst yn de 
droeger, dernei yn de waskmachine en dernei wer yn 
de droeger. 
 
Mar och men seit safolle... 

út 'e âlde doaze 
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Beste feestgangers,  
 
Het was dit jaar alles behalve een geslaagd feestjaar. Het feest in 
juni en alle vervangende feestjes of activiteiten konden niet door-
gaan. Helaas konden Marjon en Jeroen hun laatste jaar in het be-
stuur niet met een leuk feestje afsluiten. We zijn trouwens nog 
steeds op zoek naar leuke vervangers voor deze toppers.  
 
Vooralsnog gaan we er vanuit dat het feest in 2021 door kan gaan 
en daarom beginnen we gewoon weer met de voorbereidingen 
hiervoor. We hebben dit jaar gebruikt om opnieuw naar het feest 
te kijken. Zo zijn er veel leuke ideeën naar boven gekomen voor 
de komende feesten en willen we ook meer leuke activiteiten naast 
het jaarlijkse dorpsfeest gaan organiseren. Ook willen we graag 
overgaan op een automatisch incassosysteem voor het innen van 
het ledengeld. Op deze manier wordt het voor jullie en voor ons 
een stuk eenvoudiger. Bovendien besparen we hiermee ook papier. 
Jullie krijgen hierover nog bericht. Daarnaast is er dit jaar ook 
geen ledenvergadering in de Bining, maar we willen het jaar wel 
graag goed afsluiten. Daarom stellen we de stukken, zoals het fi-
nancieel jaarverslag, beschikbaar voor onze leden.  
 
Mocht je de stukken willen ontvangen of inzien? Stuur dan een be-
richtje naar detwadoarpen@hotmail.com of naar één van de be-
stuursleden.  
 
We hopen dat we met z’n allen er in 2021 weer een mooi feestjaar 
van kunnen maken!  
 

It  Feestbestjoer,  
 

 
      Feestvereniging de twa doarpen 
 
 detwadoarpen@hotmail.com 
 
 06 445 886 59  
 

 

Feestbestjoer 

mailto:detwadoarpen@hotmail.com
mailto:detwadoarpen@hotmail.com
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‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum 
seizoen 2020-2021 

 
Op dit stuit witte we noch net hoe ús teaterseizoen der yn 2021 út 
sjen sil. Alles is noch ûnwis. Sadree wy mear witte, sille wy ús le-
den op de hichte bringe. 
Alle foarstellingen binne no ûnder foarbehâld. 

 

• 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  

 
 
 
 
 

 
Wy winskje alle  

kultuerleafhawwers  
in protte moais ta yn 2021                  

 

It bestjoer fan It NUT Jelsum/Koarnjum/Britsum 

It Nut 
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Geert Wigarda probeert alvast het 
'carbidschieten' uit voor oud en    
nieuw @ Túnmanswente ... op  

veilige afstand kijkt Sjoerd  
Hogerhuis toe. 

Het boekenkastje buiten aan de 
muur van Túnmanswente wordt 
aangepakt (een overweldigend 
succes!) door Bob Rypstra: 
'Wegens Verbouwing Gesloten'. 

Eerste tekenen van  
Martena Zathe! 

 
Een nieuwe bestemming voor de  
ijsbaan in Koarnjum:  
'De Koarnjumer Winter      Teksten en foto’s 
Games 2020-2021?!      Bob de Boer 

Ditjes en datjes  
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Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
 
Wij zijn René (32) en Marjolein (28), sinds vijf jaar zijn we samen 
en hebben onlangs ons eerste huis gekocht.  
 

Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum 
 
We wonen nu sinds 3 oktober met veel plezier aan de Hoatse de 
Jongstrjitte in Jelsum.  
 

Wat doe je in je dagelijkse leven 
 
Beide werken we in Leeuwarden. René is contentspecialist en Mar-
jolein is eigenaresse van een nagelstudio. 
 

Van welke muziek houd je 
 
Dat is voor ons beide heel erg uiteenlopend, van dance/top 40 tot 
hiphop (René) en rustgevende muziek (Marjolein). 

 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 

 
Fitness en een lekker stuk wandelen of fietsen in de mooie omge-
ving. 

 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 

 
Dat hebben we in het begin van onze relatie met elkaar besproken 
en direct een goede onderlinge verdeling gemaakt. Daardoor heb-
ben we beide geen klusjes meer die we echt vreselijk vinden. 

 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit 

 
Indoor kiezen we beide voor het kijken van een goede serie of film. 
Outdoor bezoeken we graag eens in de zoveel tijd een festival, 
vooral in het voorjaar of in de zomer.  
 

Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar 

 
Onze favoriete maand is een maand in het voorjaar, wanneer de 
dagen langer worden en waarbij het weer dusdanig lekker is dat we 
buiten kunnen zitten om van het mooie uitzicht te genieten. Daar-
naast vindt Marjolein de herfst en winter een leuke periode om het 
in huis knus en gezellig te maken. 

 

Flapútloper 
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Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde 
leeftijd te hebben, welke zou dat dan zijn 

 
Dat zou voor ons beide onze huidige leeftijd zijn. We genieten volop 
van ons mooie huis en van het leven.  

 
Als je elke willekeurige fictieve persoon zou kunnen zijn, 

wie zou je dan kiezen 
 
We hebben (te) lang over deze vraag nagedacht, maar beide geen 
persoon kunnen bedenken. Het antwoord moeten we jullie dus nog 
even schuldig blijven :-)  
 

Wat is je favoriete gerecht 
 
Marjolein haar voorkeur gaat uit naar sushi en het proberen van 
nieuwe gerechten en recepten. René houdt in de herfst en winter 
van een lekkere stamppot, met name stamppot rauwe andijvie.  
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Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 

 
Marjolein kiest voor het lezen van een goed boek, René start dan 
graag de Playstation op om te gamen.  

 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 

moest huilen 
 
We huilen beide niet zo snel, maar raken wel ontroerd bij een tv-
programma zoals ‘Over Mijn Lijk’ en bij een goed concert.  

 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 

 
Van de afgelopen tijd was dat voor ons beide toch wel het vinden 
en kopen van een mooi huis in de huidige huizenmarkt. Daarnaast 
heeft Marjolein enige tijd terug de HT-race geroeid, waarbij HT 
staat voor Harlingen tot Terschelling. Op sportief gebied was dat 
een van de pittigste prestaties. 

 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen 

 
Dat is onze eerste vakantie samen naar Griekenland. We hebben 
daar dusdanig goede herinneringen aan overgehouden dat we dat 
graag nog eens opnieuw zouden beleven.  
 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

    

    Dorpsraadsel:  

 
 
Er wordt na de overgang naar Leeuwar-
den nog steeds een kerstboom op de 
terp van Jelsum gelegd. Leeuwarden 
zegt dat hij niet van hun komt, dorps-
belang weet ook van niks.  
Skieraldeterp heeft inmiddels een eigen 
boom op de groei geplant.  
Rara waar komt die boom vandaan?  
 
 
 

Ingestuurd door Wim Hoogendam 
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Het nieuwe jaar in!  
Kerstboom er uit! 
 

Uw kerstboom mag u brengen naar de volgende inzamelpunten: 
 
Jelsum: 
Grasveld  Op ‘e Terp aan de kant van de parkeerplaatsen. 
 
Koarnjum:  
Parkeerplaats tussen Bining en voormalige school, aan de kant van 
De Bining. 
 
Britsum: 
Grasveld tegenover de school 
 
Uw kerstboom moet daar liggen vóór woensdag 6 januari 2021 
uiterlijk 16.00 uur, want dan komt Omrin ze ophalen.  
 
De bomen moeten vrij zijn van potten, netten zakken en res-
tanten van versieringen.  
 
De bomen worden versnipperd; de snippers worden gebruikt in het 
openbaar groen. 
Breng uw kerstboom en verdien geld voor de school 
Het inzamelen van kerstbomen heeft Doarpsbelang Jelsum/ 
Koarnjum overgedragen aan basisschool De Swirrel te Britsum.  
In Britsum wonen de meeste schoolkinderen en die deden tot nu 
toe niet mee aan de inzameling. Nu helpen ze allemaal mee en 
worden daarvoor beloond met sinaasappels en loten voor boeken-
bonnen. 
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u 
terecht bij 
De Swirrel, tel.: 2572023 
 
Denkt u er aan dat uw boom niet 
op de weg ligt? 
Neppers niet gewenst 

 
 

Inzameling kerstbomen 
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Programma “huiskamertheater De Wier” – Koarnjum 2020-
2021: 
 
“Ijs en weder dienende …” – locatie Nicolaaskerk, De Wier 

7, 9056 PM Koarnjum – entree €17,50 p.p., tenzij anders 
vermeld 

 

•  Zondagmiddag 13 december - “Kerstconcert 2020” – Vocal Ro 
 ses & organist Barteld Post – 15.00 uur @ Nicolaaskerk – op
 tie op een extra concert, meer info volgt! 

•  Ouderproject Jelsum Koarnjum – 15 december 2020 – onder 
 voorbehoud – zanger/gitarist Onno Loonstra 

•  Januari / februari 2021: voorleessessie Frank Belt – 
 “Moeders” 

•  Zaterdag 30 januari 2021: Robert Jan Stips (NITS) Solo @ 
 Nicolaaskerk (optie extra concert vrijdag 29 januari …) 

•  Zaterdag 6 februari 2021: Dineke Nauta (solo) @ Nicolaas
 kerk – ‘podiumkunst – saxoffon  & audio & video’ 

•  Vrijdag 5 maart 2021: singer songwriter Sarah Soteman, win
 nares Singer Songwriter Contest 2018 (Friesland Pop 

•  Zondagmiddag 14 maart 2021: Gerard & Compagnie - “Emily” 
 + support act – 15.00 uur @ Nicolaaskerk   

•  Zaterdag 10 april 2021 – Holocaust Hollywood – Inez Timmer 
 & Tseard Nauta    ism NUT @ De Bining 

•  Zaterdag 24 april 2021: Guus Westdorp - ‘Ramses Shaffy - de 
 Liederen’ 

•  Zaterdag 1 mei 2021: lezing SMAMF – Luchtoorlog boven 
 Friesland WO II 

•  Zondag 9 mei 2021: “75 Jier Frij” – Adri de Boer/Folkert Wes
 seling – 15.00 uur 

•  Vrijdag 14 mei 2021: Arnold Veeman uit Groningen met het 
 programma “DUVEL” 

•  Zaterdag 5 juni 2021: Ella & Her man - ‘PianoHuis’- minithea
 ter @ Nicolaaskerk 
 
 

Huiskamertheater 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 

• Lezing door Peter Bak over zijn boek “Door de tralies schijnt 
de zon”, een biografie over verzetsman Willem Santema – 
2021 

• Diverse concerten en andere evenementen in de Nicolaas-
kerk 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: 
 

” 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 dagen van te vo-
ren van het evenement, anders worden de entreekosten 

alsnog verrekend. 
 
 

 

mailto:bobdeboer@pinupsanddowns.com
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             It Paradyske nûmer 1 en 2 yn Jelsum 

 
 
Yn 1832 wie Feike Hotses Bijl fan dizze twa huzen de eigener. 
Hy wie keapman en winkelman.  
 
Foar 1832  stiene beide huzen der al, stiet beskreaun yn it kadas-
ter, wat yn 1832 oprjochte is. 
Yn 1820 stie Bijl ek ynskreaun as ‘gardenier’, dat woe sizze dat hy 
buorkerij hie. 
Hij is ferstoarn yn 1836. Doe erve syn dochter Grietje Feikes-Bijl, 
widdofrou fan Tsjitse Reins Steenstra, beide huzen. 
 
Yn 1872 ferkeapet hja nûmer ien oan timmerman Douwe Cornelis 
Bosma.   
Neidat hy ferstoarn is ervet soan Connelis Douwe Bosma it hús, ek 
timmerman en stiet hjirneist op de foto mei sy’n frou Aukje op it 
stalt. Hja wiene de âlders fan Douwe Bosma, dy’t lange jierren ek 
in timmersaak yn Jelsum hie.  
 
 

Alde foto’s 
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Yn 1967 keapet Rinze Bloemhof, arbeider by feefokker Jan Wasse-
naar, it sté en ferkeapet it yn 1979 oan Matheus Creemer, dy it in 
pear jier letter wer ferkeapet oan Auke Smit. Auke Smit is ek 
famylje fan Bloemhof en berne yn Koarnjum . 
Neitiid is dit sté ferskate kearen yn de ferkeap west en ôfrûne jier 
wie dat de lêste kear dat der in buordsje  foar ferkeap yn de tún 
stie. No wennet de fam. Makelaar yn it sté. 
 
Ik ha alris in stikje oer nûmer ien yn De Flapút setten, mar krige 
fan Alexander Tuinhout der no noch in grutter ferslach fan, doe’t ik 
him frege oft hij ek wat wist fan ‘It Paradyske nûmer twa’.  
Sadwaande dat ik dit allegearre mar wer efkes werhelje. 
 
Dan de nijsgjirrichheden oer it wenhûs nûmer twa. 
Yn 1832 wie deselde Feike Hotses Bijl hjirfan dus ek de eigener.  
Nei sy’n ferstjerren wurdt deselde dochter Grietje de eigeneres. Hja 
hâldt it yn har besit oant hja yn 1885 komt te ferstjerren. Sy liet 
dêr yn 1868 in tsiispakhûs by bouwe, dat trije jier letter wer ôf-
brutsen waard. Hoe grut de omfang fan dat tsiispakhûs west is stiet 
der net by. Yn dy tiid wiene de suvelfabriken der noch net, dy’t 
krekt foar 1900 as  koöperaasje de molke by  de boeren weihel-
le  en der ûnder oaren  tsiis en bûter fan makken foar harren boe-
ren. Dêrfoar moasten de boeren de bûter en tsiis thús meitsje op 
de buorkerij. Dan waard dat yn Ljouwert of oare stêden ferkocht yn 
it saneamde waachgebou. Sa’n waachgebou stie ûnder oaren yn 
Ljouwert op de Nijstêd. 
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Nei har ferstjerren yn 1885 wurdt har soan Taede Tjitses Steenstra, 
keapman fan berop, de eigener,  dy’t it yn 1922 wer ferkeapet oan 
de rintenier feehâlder Marten Dirks Mellema. Dizze ferkeapet it yn 
1940 wer oan feehâlder Lieuwe de Jong.  
De Jong lit  der yn 1951 in opfallende wein- en heaberge  by de 
stal  bouwe sa as hy der no noch útsjocht. Foto hjirûnder. 

 
Yn 1983 wurde  soan Yke de Jong mei sy’n frou de eigeners en no 
wennet,  nei it ferstjerren fan Yke op 9 maart 2018, frou De Jong 
der noch.  
Sa komme je ynienen samar oan in soad ynformaasje fan ien fan 
de âldste wenhuzen dy’t Jelsum ryk is. 
 
Piet                                    
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Evenementen huiskamertheater “De Wier” succesvol  in Ni-
colaaskerk Koarnjum 
 
Woensdag 25 november 2020, 
 
Op dit moment gooit de huidige pandemie nogal wat cultureel roet 
in het uitgaansleven waardoor het helaas niet mogelijk is om op 
het culturele vlak iets te organiseren, zoals concerten, lezingen en 
andere evenementen. Heel veel locaties hebben dan ook hun deu-
ren gesloten om verschillende redenen. 
Huiskamertheater De Wier in Koarnjum is daarop echter een uit-
zondering: vanaf september 2020 is in het nieuwe seizoen door de 
strenge regels nog maar één concert geannuleerd.  
Het huiskamertheater aan de Wier 5 heeft zijn podium kunnen ver-
plaatsen naar de sfeervolle en prachtige Nicolaaskerk (de Wier 7) in 
Koarnjum. Daar werden in het verleden al bijzondere voorstellingen 
gegeven door o.a. het Leeuwarder Kamerkoor, actrice Inez Tim-
mer, vocaal ensemble Sânman & Sikke, het rondreizend kerstgezel-
schap Krystreizgers en Robert Jan Stips (u weet wel, van o,a, the 
NITS). 
In de laatste maanden zijn er uitverkochte evenementen geweest 
in deze kerk, uiteraard onder strikte toepassing van de opgelegde 
maatregelen,  zoals het aantal bezoekers. Dat blijkt goed te wer-
ken! Deze omgebouwde theater-kerk blijkt opnieuw een ideale ont-
moetingsplek plek te zijn, want de regels kunnen goed worden ge-
handhaafd, zoals de 1,5 meter en éénrichtingsverkeer. 
Paddy’s Day Off, Eddie Mulder, Thijs Meester & Tseard Nauta en 
recentelijk het klassiek ensemble Regina Forte gaven succesvolle 
optredens. Met professioneel geluid en licht zijn dit unieke gelegen-
heden om naar toe te gaan en te ervaren.  En er komen meer inte-
ressante voorstellingen dit najaar en in 2021… 
Artiesten willen maar al te graag spelen en het publiek wil komen 
kijken en luisteren,  dat is wel duidelijk. Behoefte aan  
‘ferdivedaasje ‘’ is groot bij een ieder op dit moment. Initiatiefne-
mer Bob de Boer en de Plaatselijke Commissie Jelsum Koarnjum 
(die valt onder de Stichting 
Alde Fryske Tsjerken) voorzien 
graag in deze culturele be-
hoefte. 
 
Persfoto: © Bob de Boer  – 
klassiek ensemble Regina For-
te @ Nicolaaskerk, zondag 22 
november 2020. 

 

Huiskamertheater De Wier 
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Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders! 
 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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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 

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: data nog niet bekend 

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 
 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.30 uur op  
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` 

Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
412  Febrewaris  11-01-21    22-01-21 Sellemoanne  
413  Maart   08-02-21     19-02-21  Foarjiersmoanne  
414  April    15-03-21    26-03-21  Gersmoanne  
415 Maaie   12-04-21     23-04-21  Blommemoanne  
416  Juny    17-05-21     28-05-21 Simmermoanne  
417   July/Aug.  14-06-21    25-06-21 Hea/Rispmoanne  
418   Septimber  16-08-21    27-08-21 Hjerstmoanne 
419 Oktober  13-09-21     24-09-21  Wynmoanne  
420 Novimber   11-10-21    22-10-21  Slachtmoanne 
421 Desimber  08-11-21     19-11-21  Wintermoanne 
422 Jannewaris  06-12-21    17-12-21  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 2021 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Protestantse Gemeente 
te Britsum-Koarnjum-Jelsum  

 

Hieronder de kerkdiensten voor de maand januari. 

Opgave noodzakelijk. (scriba.bkj@hotmail.com of tel.2572684) 
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)  

Tsjerketsjinsten 

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 

25 dec. 
09.30u 
11.00u 

  
Ds. M. Hulzebos 
Ds. M. Hulzebos 

Kerst. 
De Hoekstien Britsum. 
Nicolaastsjerke Koarnjum. 

27 dec. 
09.30u 

Ds. E. van Muilwijk De Hoekstien Britsum. 

31 dec. 
17.00u 
19.30u 

  
Ds. M. Hulzebos 
Ds. M. Hulzebos 

Oudjaar. 
De Hoekstien Britsum. 
Genovevatsjerke Jelsum. 

3 jan. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum, 
Nieuwjaarswensen. 

10 jan. 
09.30u 

Drs. J.L. de Haan De Hoekstien Britsum. 

17 jan. 
09.30u 

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

24 jan. 
09.30u 

Dhr. J.J. Wagenaar De Hoekstien Britsum. 

31 jan. 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos De Hoekstien Britsum. 

mailto:scriba.bkj@hotmail.com
https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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41e jiergong nr. 411                                 oplage 500 eksimplaren  
                                                                      
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 0640996841 
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum  tel.: 0628787176 
 
Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâlder:                           

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

 
Drukker: 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. 
 
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 22-01-2021  
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 11-01-2021 
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 


