
   

 

                                                                           

De Flapút 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum 
Wintermoanne                   Desimber 2022 



2  

 

 

         

        WOUDSTRA 
 

       BORGERS - IRENES     
              BILDTSTAR 

 
  

Menno van Coehoornwei 27, Britsum, tel. 058 - 257 1670 
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DECEMBER IS UNIEK 
 
 
December, de gezelligste maand van het jaar.  
We gaan deze maand in met Sinterklaas en sluiten het jaar feeste-
lijk af met vuurwerk en champagne. 
Daartussenin vieren we natuurlijk nog kerst, de leukste tijd van het 
jaar voor velen. 
 
Sfeer, gezelligheid en samen zijn met de dierbare mensen om ons 
heen, is waar het met kerst allemaal om draait.  
We halen herinneringen op aan vroeger en hebben het erg gezellig 
met elkaar, maar er zijn ook mindere punten aan kerst. Zo missen 
we de mensen die niet meer onder ons zijn tijdens kerst extra erg. 
We huilen, lachen en genieten met elkaar. Van gezellig bij elkaar 
op de bank, tot aan bordspelletjes en gezamenlijk eten.  
 
Tijdens de koude dagen zitten we heerlijk warm en knus binnen op 
de bank met kerstmuziek op de achtergrond of... met deze Flapút 
die weer vol verhalen staat!  
 
Een terugblik op mooie activiteiten, waar we als dorpsbewoners 
van hebben genoten.  
 
Komende activiteiten: Vriendenkring met de toneeluitvoering 
“Memmesiel”, lezingen, concerten, een albumpresentatie etc. 
 
Veel leesplezier! 
De redaksje 

Fan de Redaksje 
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Aan alle leden van Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum 

 
Het lidmaatschap voor 2023 van de Vereniging Doarpsbelangen 
Jelsum / Koarnjum bedraagt €3,50 per jaar. 
 
Wilt u als lid van onze vereniging dit bedrag overmaken  
op bankrekening NL82ABNA0450922014  
t.n.v. Dorpsbelangen Jelsum / Koarnjum. 
 
Bij betaling graag uw adres vermelden. 
 
Met vriendelijke groet namens Doarpsbelang Jelsum/Koarnjum 
 
Germ de Jong / Penningmeester 
Tel. 058-2572968 
Email: germdejong3@gmail.com  

Doarpsbelang 

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

 

Doarpsbelang Jelsum-Koarnjum buurtcontacten Wel en Wee 
 

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

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

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

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

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

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

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

Geert Beeksma (12) 058- 2574668: Holwortelstrjitte 
 

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

Wietske Ketellapper 06-13380070: Skeltedyk/Nijlânsdyk/Bredyk 
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24 / 7 Verse boerderij melk tappen 
Ook luxe vleespakketten 

 
Aldlânsdyk 20, Jelsum 

06-44852207 
 

Webshop: www.biomelktap.nl 
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De Bining Blues Jûn 

Zaterdag 5 november 2022 vond de tweede editie van de Bining 
Blues Jûn plaats. Dit jaar stond de Nick Bult Boogie & Blues Band in 
het Koarnjumer Dorpshûs. Nick Bult heeft met vele Nederlandse 
artiesten op het podium gestaan (Boudewijn de Groot, Trijntje Oos-
terhuis, Waylon) en zo stond in zijn agenda ineens Doarpshûs De 
Bining tussen grote podia als AFAS Live.  
 
Samen met Wietze Koning, André van der Werf en Underweis-
geluidsman Bob Philipse heeft hij voor een schitterende bluesavond 
gezorgd in de Barseal van de Bining.  
 
Net als vorig jaar kwamen ook de artiesten uit Jelsum-Koarnjum in 
actie: Great Lake (Kees de Groot en Sandra van der Meer) en  
Bauke Beert Keizer. 
 
Rond middernacht kwam de Blues Jûn ten einde. Wat ons betreft 
was het (met zo’n 80 bezoekers) een geslaagde avond!  
 
Met dank aan de vrijwilligers achter de bar en muntverkoop en 
Theun en Wiebren voor het licht. 
 
En… Alvast voor in de agenda: in 2023 komen we terug in het eer-
ste weekend van november!  
Op zaterdag 4 november, De Bining Blues Jûn 2023!  
 
Nico Groenewegen (Bestuur De Bining) Sandra van der Meer, Kees 
de Groot, Bauke Beert Keizer (Feestferiening De Twa Doarpen) 
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Meïnoar ien 

Koarnjumer iisbaan wer winterklear 
 
Wy sitte noch midden yn de hjerst mar iisclub Meiïnoar Ien is al 
wer folop dwaande mei de tariedings foar de kommende winter. 
Begjin oktober hat de greide wer in ‘koart kapsel’ krigen sadat it 
wetter der wer op koe.  
 
Sûnt in pear wiken wenje alle bewenners fan De Wier en it 
Tsjerkepaed wer tydlik oan it wetter. Fansels hoopje wy wol op in 
moaie, kâlde winter. En... Iis of gjin iis: Meïnoar ien sil de kom-
mende winter net stil sitte! Hâld de Flapút en ús Facebookside 
(IJsclub “Meiinoar Ien” Jelsum-Cornjum) goed yn ‘e gaten. 
Ek it hokje hat in opknapbeurt hân: in nij likje ferve docht in soad! 
En dat docht it bestjoer fansels ‘met verve’! ;-)  
 
Ta beslút, foar it bûsboekje: 1 desimber is ús jiergearkomste yn 
Doarpshûs De Bining. De wurklist folget op ús Facebookside. 
 
Ut namme fan it bestjoer winskje ik jo hjirby fêst in moaie winter 
ta.  
 
Oant letter op it wetter! 
Mei freonlike groetnis, Bauke Beert Keizer 
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Keizer & DeLaPorte-Echte Mannen! 

 

 

 

 

 

 

Albumpresentatie - 26 november 2022 
 huiskamertheater De Wier, Koarnjum 

aanvang: 20.00 uur 
 

Sinds 2013 maken René de la Porte en Bauke Beert Keizer samen 
muziek waarbij lol maken het allerbelangrijkst is. Halverwege 2020 
mocht er vanwege corona niet meer gerepeteerd en opgetreden 
worden. Wat nu? Bauke Beert en René hadden beiden een aantal 
songs op de plank liggen, sommige al heel lang. Zonde om niets 
mee te doen. Dus hebben ze besloten om een album te maken: 
‘Echte Mannen’. In september 2022 is het drietalige album uitge-
bracht (ook te beluisteren via o.a. Spotify en YouTube)!  
 
De foto’s van de cd-hoes zijn gemaakt door Bob de Boer Photo-
graphy. Het bandlogo hierboven is ontworpen door Lance Schmale.  
 
Op zaterdag 26 november 2022 vindt de albumpresentatie plaats 
bij Concerts and More @ De Wier! Reserveren kan via  
bobdeboer@pinupsanddowns.com of via tel. 06-54763154.  
Kaarten kosten €12,50 per stuk. 
 
Kunstenaar Peter van der Zee heeft artwork gemaakt bij het album 
dat later o.a. op Spotify te zien zal zijn. Op deze avond zal hij zijn 
werk exposeren.  
 
Oja!  
Op vrijdag 18 november is de XL-formatie van Keizer & DeLaPorte 
te zien bij Noarderwyn Live op Omrop Fryslân TV bij  
Willem Wâldpyk. 
 
Oant dan! 
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Ûnderweis bedankt! 

Wat hebben jullie de dorpsbewoners een schitterende reis gegeven 
door de dorpen. 
Jullie zijn bijna 4 jaar onderweg geweest, gelukkig kon het nu 
doorgaan. 
Prachtig versierd, iedereen  kon meteen een plekje zoeken in de 
zaal. 
Wat prachtig gefilmd en foto’s gemaakt. 
Isolde zei: ”Moet je nou eens kijken, ze zetten een tentje op, op de 
camping, ze kunnen wel verrekken”, zo koud was het toen. 
 
Nu hebben we gezien waar het voor was. Geweldig allemaal. 
Prachtig gezongen en gespeeld, en de muziek was mooi. 
Vooral het stuk Ave Verum Corpus, werd zo schitterend gezongen, 
je werd er stil van, en stil bleef het. Applaus  paste niet, al hadden 
jullie een staande ovatie verdiend. 
 
Wij willen IEDEREEN die hier aan meegewerkt heeft heel erg be-
danken . 
Het enthousiasme en plezier straalde van jullie af. 
Opluchting, he eindelijk konden jullie laten zien waar jullie zoveel 
energie in gestoken hadden al die jaren. 
 
BEDANKT 
Isolde en Jannie 
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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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Klein gebaar 

 
 
 
 
 
 
EEN KLEIN GEBAAR  
 
Een gebaar van liefde 
hangt om ons allen heen 
geef het maar aan een ander 
dan ben je nooit alleen 
zorg ervoor dat je handen 
met liefde zijn gevuld 
dan kun je elke dag iets geven 
wat die ander met dankbaarheid vervuld. 
 
Natuurlijk zijn er sombere dagen 
dan lijkt het alsof er geen zon bestaat 
maar dan komt er onverwachts bezoek 
dat liefdevol met je praat 
dat brengt dan heel veel warmte 
en is voor geen goud te koop 
de liefde die erdoor straalt 
geeft velen nieuwe hoop. 
 
Een gebaar uit liefde gegeven 
maakt zomaar de dag weer goed 
en ook een schouderklopje 
geeft mensen vaak nieuwe moed 
het zijn die piepkleine dingen 
gegeven uit je mantelzak 
die zorgen voor wat vreugde 
en verlichten elk ongemak. 
 
Woorden uit het hart  
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Dekema State 

De Friese adel en de stinzen, staten en buitenplaatsen  
 
Waarom werden er stinzen, staten en later buitenplaatsen in  
Friesland gebouwd? Wat voor functie hadden ze?  
Ze waren onlosmakelijk verbonden met de Friese adel. De adel had 
zo zijn eigen rol en functie. Wat was er zo speciaal aan die Friese 
adel? Wat voor betekenis had de adel alhier? Hoe was het in de 
Middeleeuwen, hoe in de 17e en 19 eeuw en hoe nu?  
 
Het verhaal van de adel met hun stinzen en staten wordt verteld 
door Bearn Bilker, voorzitter van Stichting Staten en Stinzen en 
adeldeskundige.  
 
Aansluitend is er gelegenheid om Dekema State een bezoek te 
brengen. Mocht u dit jaar al een bezoek gebracht hebben maar 
heeft u de film over het leven van Occa Johanna Ripperda gemist, 
dan is er een kans om de film tijdens deze extra openstelling te 
bekijken. 
 
Plaats: Kerk Jelsum en na afloop mogelijk bezoek  
Dekema State. 
Er kan geparkeerd worden op de parkeerplaatsen rond  
Dekema State (volg de borden P 1 t/m 3) 
 
Datum en tijd: donderdag 17 november 14.45 uur  
(inloop vanaf 14.30 uur) 
 
Gratis toegang, vrijwillige bijdrage welkom 
 
Deze middag wordt u aangeboden door de  
Vereniging Vrienden en Vriendinnen van Dekema State. 
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Contact: 
Albert  Sinnema 
Skierhústerwei 40 
9057RE Jelsum 
06-12782347 
albertsinnema@saak.frl 

-voeren van een complete boekhouding al vanaf € 65,00 per maand 
-BTW aangiftes 
-subsidieaanvragen: asbest verwijdering, non-profit en cultuursector  
-controllerwerkzaamheden  
-inrichten financiële software  
-fiscale vraagstukken 
Zie voor informatie mijn website: www.saak.frl  

http://www.saak.frl
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Dekema State 

De herfst was afgelopen maand in vol kleurenpalet losgebarsten, 
terwijl er daarnaast ook bijzonder heerlijke wandel- en terras tem-
peraturen bleven. En dat was zeker te merken in de twee weken 
van de herfstvakantie waarbij vele gezinnen de uitdaging van de 
herfst speurtocht zijn aangegaan. Kinderen en ouders samen waren 
goed voor een totaal aantal van 798 bezoekers aan de tuin. 
 
 
Ook was er een bijzondere bijeenkomst met de prinsesjes van 
‘make a wish’ die per limousine werden voorgereden en een echte 
prinsessenthee kregen, bediend door de ‘huishoudelijke staf’ van 
Dekema State.  
Zo kreeg een ziek meisje een onvergetelijke dag, samen 
met haar zusje, broertje en vriendinnetje, ouders en oma. Toen het 
meisje moe werd verzuchtte ze: “Mag ik morgen terugkomen?”  
 

 
Openingstijden 
In november is de tuin open van dinsdag t/m vrijdag van 9 uur tot  
17 uur, en zaterdag, zondag en maandag van 11.30 uur tot 17 uur.  
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Tonielselskip Vriendenkring 

 
Tonielselskip Vriendenkring 
Jelsum-Koarnjum-Britsum   

1860  ------------------------- 2022    

 
 

Spilet foar jim op freed 9 en sneon 10 desimber 2022   
 

MEMMESIEL   
fan Anja Steegstra  

 
Memmesiel giet oer fjouwer froulju yn de finzenis. Misdiedigers bin-
ne it en se binne foar harren dieden lang en swier straft. Se sitte 
der nammentlik net foar wat kattekwea. Misdiedigers binne mear 
dan allinnich mar it grouwélige delikt dat se bedreaun ha, mar oer 
dat delikt ha dizze froulju it net. Wol oer djoere klean, hotels en 
moaie apparteminten om de boel wat te fersêftsjen.   
It is mear de memmesiel dy’t harren by de strôt hat. Memmen yn 
de finzenis. De memmen dy’t se sear dien ha. De memmen dy’t se 
mist ha yn harren libben of de memmen dy’t altyd klear stien ha. 
Oer skuld en skamte nei alle memmen dy fertriet ha om harren 
dochters. In foarstelling mei oangripende scênes en humor.    
 

Kom “Memmesiel” sjen op freed 9 en sneon 10 desimber 2022  
om 20.00 oere yn “De Bining” te Koarnjum!  
 
Rezjy:       Regina Visser  
Spilers:       Marleen Engbrenghof, Richt van der Velde,  
        Lieuwkje Boomsma en Sytske Nicolay  
Ljocht en lûd:      Hendrik Hooghiemstra en Kevin Wiersma 
Dekôr:       Theun Dijkstra, Wieberen Postema en  
       Bob   Rijpstra 
Grime/kapwurk: Antje Wildeboer, Christa Rooks, Manon  
              Overberg, Ilse Boorsma en Anouk Planting  
 
Tagongspriis:       Leden en jongeren oant 18 jier: €   5,00      
      Oaren:                                   € 10,00  

 
Mei mooglik makke troch: 
Primera Stiens/Dokkum, Christa Hairstylist en kapsalon It Waed. 
 
 
Sjoch ek ris op ús Facebookside: 

 https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/   

https://www.facebook.com/tonielselskipvriendenkring/
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Spotlight op.................. 
Eetbare paddenstoelen en Occa’s kookboek 

 
Bron: mastersciptie Emma Sofie de Vries: Een onderzoek naar het 
kookboek van Occa Johanna Ripperda: Eetbare paddenstoelen, de 
tocht van grond naar mond. 
 
Het kookboek met ruim 1000 recepten van Occa Ripperda opent 
de ogen voor de enorme culinaire diversiteit van de 17e eeuw in de 
hogere klassen van de samenleving in Noord-Nederland. Opvallend 
daarbij de vele recepten met paddenstoelen een voedselgroep was 
die in middeleeuwen nog werd veracht om de duivelse uitstraling. 
Occa heeft langdurig gewoond in Farmsum, Jelsum, Emden, Klem-
penow en tussen Stockholm en Lindholm. Haar woonplekken omcir-
kelen grotendeels het klei-territorium van het Noordzee- en Oost-
zeegebied. Haar paddenstoelen kreeg ze door een deel te foerage-
ren vanuit haar eigen directe omgeving en een deel van de markt 
te kopen. Het gaat hier dan om de cantharel, morielje en de gele 
ridderzwam, soorten die uit het Middellands Zeegebied geëxpor-
teerd werden naar regionale marktsteden, zoals Antwerpen of mo-
gelijk Appingedam. Occa gebruikte paddenstoelen in 88 van de 
1087 recepten. Relatief weinig, maar in vergelijking met andere 
kookboeken een goudmijn.  (vervolg pag. 24) 
 

Dekema State  
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Ook in vergelijking met de adel uit de Noordelijke Nederlanden 
loopt Occa voor. Haar kookboek loopt gelijk met culinaire ontwik-
kelingen uit de zuidelijke Nederlanden en is de enige in zijn soort 
die in deze mate uitgeschreven recepten heeft van het gebruik van 
paddenstoelen in de keuken. 
 
 
Paddenstoelen waren een goedkope manier om gerechten aan te 
vullen, zoals pasteien. Ze geven een umami en aardse palet af, dat 
door de milde smaak goed combineert met andere ingrediënten. 
Occa gebruikte de paddenstoelen daarom voornamelijk in pasteien 
en ragouts, als ‘snuysterey’ om de inhoud aan te vullen. Hierbij 
lette zij vaak op de individuele smaak van de paddenstoel om het 
recept uit te balanceren. 
Occa lette bij het creëren van de recepten met paddenstoelen ook 
goed op de zgn. temperamentenleer, waardoor de slijmerige pad-
denstoelen gebalanceerd worden door warme ingrediënten als 
wijn, kruiden, suiker en wildvlees.  
 
Kortom het blijft een bijzondere bron van informatie waarop het 
expositie-voorbereidingsteam, Tom Sandijck en Monique Boskma, 
volgend jaar volop gaan inzoomen. Volgende maandmail zal daar-
over meer verteld worden. 
 
 

Dekema State vervolg pag. 22 
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Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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Recept van de maand 
November is een maand van wild- en stoofgerechten, maar ook 
eentje om de paddenstoelen volop te gebruiken.  
Dus waarom dan niet een van Occa’s recepten?  

 
 
Shampignonen ragout 
Ingrediënten: 
 
- Bakje kastanjechampignons 
- Drie takjes verse tijm 
- Pakje magere gerookte spekjes 
- 1 prei 
- Nootmuskaat (of muskaat bolletjes) 
- Paar kruidnagelen4 
- Potje kalfsfond ( vet eraf halen) 
- Citroensap 
- Eierdooiers (aantal ca. 2 stuks? )  
 

Bereiding: 
Champignons schoonmaken, met spek en boter bakken.  
Doe er een struik prei bij, takjes gesneden tijm, muskaat,  
een paar kruidnagels en zout.  
Voeg het vleessap van een kalfs-of lamsbraad bij zonder 
het vet. Laat het goed doorkoken. 
Hierna citroensap en eierdooiers erbij om het in te dikken. 
 

 

 
Wist u dat....... 
Met het naderen van de feestdagen voor 
Sinterklaas en Kerst komen ook alle lekker-
nijen weer op tafel en wordt er in menig 
huisgezin met de feestdagen gezellig 
‘gepimpeld’. 
Het woord pimpelen suggereert het aardig 
innemen van alcoholica. Maar een pimpel 
stond in de Gouden eeuw voor een kleine 
roemer die gebruikt werd voor branden-
wijn. Je ziet hem veel terug op de stillevens 
van schilders uit deze tijd.  
De knoppen op het glas dienden niet alleen 

ter versiering maar zeker ook tegen het glijden uit de vaak vette 
handen. Daarnaast was het afbeelden van wijn en het wijnglas 
vaak ook een verwijzing naar Jezus Christus.  

Dekema State 



 27 

 

Tuinflits 
De herfsttijd vraagt zo zijn specifieke bezigheden. Bladeren oprui-
men van de gazons, vanwege het zachte weer moeten deze ook 
nog steeds gemaaid worden wat uitzonderlijk is voor deze tijd van 
het jaar.  
In de moestuin worden de uitgebloeide planten en bonenstokken 
e.d. verwijderd. Groenten zoals diverse soorten kool, bietjes, wor-
tels en prei blijven staan om per maaltje geoogst te worden. 
Het laatst geoogste fruit wordt geschild en door de bakker verwerkt 
in nieuwe taarten en cake. 
Daarnaast werd Ibbe, de jonge ram,half oktober bij de dames ooi 
van onze kleine schaapskudde gelaten en begin november zijn er 
nog 2 die hij kan bevruchten; hij doet zijn best. 

 
 
 
 

 
 
 
Het gebeurt nog steeds: voor het idee rapen we de 
hondenpoep netjes op in een zakje. Vervolgens 
gooien we het zakje bij Dekema State over de heg. 
Voor het milieu echt veel beter om de poep dan 
maar te laten liggen mensen!  
Zakje in de maaimachine is echt geen pretje kan ik 
u vertellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Hoogendam 
Tuinbaas Dekema State Jelsum 
06-26134660 
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Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
Wij zijn Johan en Betty Tamminga. We hebben drie kinderen en 8 
kleinkinderen. We zijn beide gepensioneerd, Betty sinds een dik 
jaar en Johan al wat langer. 
 
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum 
We wonen sinds juni 1988 in Jelsum, daarvoor hebben we in Leeu-
warden en Stiens gewoond. We wonen met veel plezier op onze 
boerderij aan de Dekemawei 1. Het is elke dag genieten. Johan, ik 
ben “verliefd” op boerderijen en met name het kop-hals-romp type. 
Dit heb ik overgehouden uit mijn jeugd toen ik vaak bij omke en 
muoike in Jellum op de boerderij te vinden was. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Betty, ik ben actief voor de kerk en voor de buurtvereniging. Daar-
naast pas ik regelmatig op de kleinkinderen. Ik vind het leuk om 
met ze naar een museum te gaan.  We hebben regelmatig logees, 
dat kan, want er is genoeg ruimte sinds de kinderen de deur uit 
zijn. Verder zul je mij vaak in de tuin vinden.   
 
Johan, ik ben vrijwilliger bij Stichting  
Martenastate. Daarnaast doe ik graag een 
bouwklus, hier op de boerderij zijn die er  
genoeg. Recent een leuke boomhut gebouwd 
voor de kleinkinderen. 
 
 

De Flapútloper 
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Van welke muziek houd je 
Je muzieksmaak verandert wel een beetje door de jaren heen, was 
dat vroeger vooral  de Rolling Stones, de Beatles en Golden Ear-
ring, op dit moment luister ik graag naar I Muvrini, Sting, Paolo 
Konto, Coldplay, Tina Turner, Adèle en nog veel meer. Maar als ik 

op de fietstrainer zit mag er wel wat meer tempo in  .  Johan, 
gelukkig zijn er ook muziek- bands waar we beide van houden. Zo 
gingen we in juli naar een concert van Coldplay in Berlijn, een bele-
venis! Ik houd ervan zo nu en dan even een nummer keihard te 
draaien. Bijvoorbeeld Speed of Sound van Coldplay, we hebben ge-
luidisolatie dus niemand heeft er last van. Probeer het maar eens. 
Ook houden we beide van klassiek, ieder jaar naar de Mattheüs 
Passion. 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet 
Voor mij, Betty, zijn dat wielrennen en wandelen. En tijdens het 
werken in de tuin krijg je ook flink wat lichaamsbeweging. 
Johan, hardlopen was mijn favoriete sport, helaas nu niet meer we-
gens een knie die niet intensief wil bewegen. Maar op de racefiets, 
tennis, suppen, surfen, is ook prachtig. 
Samen hebben we al heel wat bergtoppen bedongen in de Franse 
Alpen en de Pyreneeën. 
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 
Betty, gewoon even doorpakken en het is weer klaar. 
Johan, ik ben niet een fan van huishoudelijk werk. 
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit 
Johan, op de moestuin bezig zijn of op de racefiets naar Zwarte 
Haan en daar op de dijk  naar de vogels en de eilanden kijken. 
Betty, zoals gemeld ik ben graag buiten, tuinieren is mijn favoriet. 
In een tuin als de onze is er genoeg te doen.  
 
Wat is je beste moment van de dag/dag van de week/
maand in het jaar 
Betty, elke dag is een cadeautje.  
Johan, Zomervakantie in Frankrijk met de tent vlak bij het meer, ‘s 
morgens opstaan, zwemmen, douchen daarna ontbijt voor de tent 
in de ochtendzon. 
 
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan 
De reguliere verjaardagsfeestjes zijn altijd gezellig. Als er een en-
kele keer een neef of nicht uit de USA langskomt dan gelijk mijn 
andere neven en nichten uitnodigen die graag langskomen om sa-
men herinneringen op te halen. 
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Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leeftijd 
te hebben, welke zou dat dan zijn 
35 jaar, denk ik. Dan heb je al wat levenservaring en als het goed 
is nog een hele tijd voor de boeg. Maar ach, elke leeftijd heeft wel 
wat. 
Johan, dit is heel moeilijk kiezen. Als pensionaris is het leven pri-
ma, je geniet van je vrije tijd en je kunt interessante dingen doen 
die je tijdens je werkzame leven niet kon doen. Ook heb je tijd 
voor je kleinkinderen. 
 
Wat is je favoriete gerecht 
Betty, ik heb niet een bepaalde voorkeur, er is zoveel lekkers! 
Johan, kapucijners met spekjes, slasaus en appelmoes. 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 
Lekker naar buiten! 
Meestal even het nieuws volgen of de krant lezen. 
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 
Johan, handmatig de schoorsteenkap er af halen voor nieuw zink. 
Hij was nogal zwaarder dan ik dacht, gelukkig kon ik mij schrap 
zetten op de panlatten die net vernieuwd waren. 
 
Wat zou je graag nog weleens over willen doen 
Betty, nog één keer de Mont Ventoux beklimmen op de racefiets. 
Johan, in het voorjaar naar een Grieks eiland en dan de omgeving 
verkennen op de mountainbike.  
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum 
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

 

Seizoen 2022-2023 
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  

 
  

• Sneon 3 desimber 2022 

 Bunch en Barrels 

 Fleurige muzyk út de jierren 60 en 70 
 

• Sneon 28 jannewaris 2023 

 Tryater mei BINGO! 
 

• Sneon 4 maart 2023 (datum is wizige) 

 For ever 27 

 Muzyk oade oan muzikanten dy’t op 27 jierrige leeftiid by 
ús wei rekke binne 

 
 Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier.  
( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) 
 
Gasten:  € 10,- de persoan de jûn. 
 
By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse 
bydrage frege. 
Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs  
‘De Bining’ fan Koarnjum. 
 
It Bestjoer, 
Titus Sinnema, ponghâlder 
Joke Scheffer, skriuwster 
Haakje Stielstra 
Janna Prosé               
 

Email: itnutjkb@gmail.com 

It Nut JKB 

mailto:itnutjkb@gmail.com
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Sneon 3 desimber 2022. 
Bunch en Barrels 

 
Dizze muzykgroep spilet fleurige muzyk út de jierren fan de 
provo’s, wite fytsen en dolle Mina’s mei akoestyske gitaren, 
bluesharp, basic perkusje, akkordeon, fioel en mearstemmich 
fokalen. 
Se bringe ûnder oare nûmers fan Crosby,Still & Nash, Stealers 
Wheel, The Kinks, Flower Pot Men, Scott Mckenzie, The Byrds, The 
Hollies, Neil Yuong, The Fortunes en noch folle mear.  

 
Kerst en 

Nieuwjaarswensen 
 
 

Tip: Kerst en  
Nieuwjaarswensen kunt u  

inleveren voor de  
komende uitgave van  

De Flapút. 
  

Kopij datum is: 
05-12-2022 

  
 
 
 
  

De redaksje 
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Concert 9 december 2022  
Organisatie: Podium Pakhûs SOLO, Stiens 
 

“Blockflutes & electronics”  
door virtuoos Jorge Isaac 

 
Locatie: Podium Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9 Stiens 
Zaal open: 19.45 uur | Aanvang: 20.15 uur  
Kaarten: www.pakhussolo.nl 
 
Blokfluiten in alle soorten en maten, elektronische geluidssamples, 
meerdere slagwerkinstrumenten en een emmer water: al dit instru-
mentarium is te beluisteren tijdens het concert Blockflutes & elec-
tronics door Jorge Isaac. De virtuoos reist de hele wereld over als 
solist. Op vrijdagavond 9 december beklimt hij het podium van 
Pakhûs SOLO in Stiens. Na dit concert is je beeld van de blokfluit 
voorgoed veranderd. 
 
Jorge Isaac wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke 
blokfluitisten ter wereld: meer dan 250 composities werden speci-
aal voor hem geschreven. Hij is altijd onvermoeibaar op zoek naar 
het verkennen van nieuwe mogelijkheden en uitbreidingen van zijn 
instrumentarium. Virtuoze blokfluiten, rijke muzikale achtergron-
den, percussieve geluiden, dichte ritmische structuren, schele ho-
gere tonen en diepe baslijnen vormen dan ook de muzikale basis 
van het programma Blockflutes & electronics.  
 

 
Het programma duurt 60 minuten en 
heeft geen pauze.  
Er is koffie/thee vooraf en een drankje 
na afloop. Kijk voor het volledige pro-
gramma en kaarten op: 
www.pakhussolo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Joe Meijer 

Pakhûs SOLO 
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Concert 23 december 2022  
      
Organisatie:  
Podium Pakhûs SOLO, Stiens 
 

 
 
 

Messiaens “Vingt Regards sur l’Enfant Jésus” 
door Ralph van Raat 

 
Locatie: Sint Vituskerk, Holdingawei 51 Finkum 
Zaal open: 19.30 uur | Aanvang: 20.00 uur (!)  
Normaal: €19,50 | Tot 20 jaar: €10,00  
 
Vlak voor de Kerstdagen klinkt er bij Pakhûs SOLO een zeldzaam 
indrukwekkend concert. Op vrijdagavond 23 december speelt nie-
mand minder dan pianist Ralph van Raat het iconische werk Vingt 
Regards sur l’Enfant Jésus van Olivier Messiaen. Een muzikaal 
meesterwerk geïnspireerd op het kerstverhaal: een unieke bele-
ving om de Kerstdagen mee in te gaan.  
 
Messiaen schreef Vingt Regards sur l’Enfant Jésus voor piano solo 
met het kerstverhaal als uitgangspunt. Zoals Messiaen zelf zei: de 
twintig delen in de cyclus drukken “de verschillende bespiegelin-
gen van het kindje Jezus in de kribbe en de aanbidding die het ten 
deel valt” uit. Elk deel belicht het kind op een eigen manier: van 
de moederliefde van Maria tot een toekomstvisioen van Jezus als 
triomfator. Centraal staat de menswording van God in Jezus: de 
vereniging van de goddelijke en menselijke natuur. 
 
De pianocyclus duurt ruim twee uur en vraagt van de pianist het 
uiterste. Van intieme, fluisterzachte akkoorden vol mysterie, 
warmte, subtiele kleuringen door boventonen en vogelzang tot ex-
tatische fortissimo’s die de luisteraar volledig onderdompelen in de 
klanken van de vleugel. Een werk dat aan pianist Ralph van Raat 
volledig is toevertrouwd: de gelauwerde pianist toert al langere 
tijd met dit stuk en soleert over de hele wereld met de grootste 
gezelschappen. Van Raat gaat bij Podium Pakhûs SOLO voor het 
eerst de uitdaging aan om dit twintigdelige werk zonder pauze uit 
te voeren.  
 
Let op: Dit concert begint om 20.00u. Het programma duurt 130 
minuten zonder pauze. Er is een drankje na afloop.  
Meer informatie: www.pakhussolo.nl 

Foto: Heather Pinkham 
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Paddenstoelen camping Martenastate 
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Beste mensen, 
Als dorpsgemeenschappen willen wij ook dit jaar (evenals voor-
gaande jaren) graag een mooi kerstpakket samenstellen voor onze 
dorpsgenoten in Britsum, Koarnjum en Jelsum met een minimum-
inkomen, zodat ook zij iets extra’s krijgen voor de feestdagen. In 
deze tijd van crisis is dit extraatje hard nodig. 
 

Wilt u hieraan een bijdrage doen? U kunt uw gift doneren op  
IBAN nummer NL61 ABNA 0450 2235 07 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum. De diaconie 
zal zorgen dat het pakket bij de mensen met een minimuminkomen 
terecht komt. 
 

Alvast heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 
 

Wij wensen u allen gezellige en gezegende kerstdagen en een  
voorspoedig 2023. 
 

Hartelijke groeten, 
Diaconie Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-
Jelsum verzorgt een kerstpakkettenactie voor de inwoners van 
Britsum, Koarnjum en Jelsum die vallen onder de richtlijnen van de 
participatiewet. We willen hierbij de 110% norm aanhouden. 
Degenen die tot de categorie van potentiële ontvangers behoren, 
moeten voldoen aan de volgende criteria: 
a. zelfstandig wonend in Britsum, Koarnjum of Jelsum; 
b.   voldoen aan een netto inkomen, excl. Vakantietoeslag, van: 
 

1. Alleenstaanden van 21 jaar tot de pensioengerechtig-
de leeftijd – maximaal  
€ 1.047,00 (110% = € 1.150,00); 

2. Gehuwden of samenwonenden vanaf 21 jaar tot de 
pensioengerechtigde leeftijd – maximaal € 1.495,00 
(110% =  € 1.644,00); 

3.   Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde  
          leeftijd – maximaal € 1.164,00 (zonder extra  
          pensioen) (110% = € 1.280,00); 
4        Gehuwden of samenwonenden beide personen ouder          

dan de pensioengerechtigde leeftijd – maximaal  
          € 1.577,00 (zonder extra pensioen) (110% =  
          € 1.734,00). 

Kerstpakket actie 

Kerstpakketten 
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Voor ons als diaconie is het moeilijk zicht te krijgen op alleenstaan-
den en gezinnen in onze drie dorpen die met deze heftige proble-
matiek te maken hebben. Toch willen we je vragen om je op te ge-
ven voor de kerstattentie die we voor de kerst willen uitdelen aan 
jou.  
De diaconie heeft een zwijgplicht en je mag er van uitgaan dat we 
zeer vertrouwelijk met je/de gegevens omgaan.  
 
Voldoet u aan de bovenstaande criteria, dan kunt u onderstaande 
antwoordstrook invullen en uiterlijk op vrijdag 9 december 2022 
inleveren bij: 
R. Kuiphof-Smees, De Greiden 8, 9055 LR Britsum  
Het kerstpakket wordt alleen bezorgd op vrijdagavond 16 decem-
ber 2022 tussen 19.00 en 21.00 uur. 
 

 
———————————————————————- 

 
ANTWOORDSTROOK 

 
Ja, ik meld mij aan voor een kerstpakket van de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum. 
Ik ben op vrijdagavond 16 december 2022 tussen 19.00 en 
21.00 uur thuis. 
 
Tot welke categorie behoort u? 
 
1 2 3 4  (graag omcirkelen) 
 
Naam:
 _______________________________________________ 
 
Adres:
 _______________________________________________ 
 
 
Graag ook invullen (i.v.m. thuiswonende kinderen): 
Ik ben een: 
- alleenstaande met ____________ kinderen, in de leeftijd  
 
van _______________________; 
 
- gezin met _________  kinderen, in de leeftijd van  
 
___________________ 
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Do 17 nov.     Lezing Bearn Bilker, 14.45 uur, Genovevakerk Jelsum 
      (pag. 11) 
 
Vr 18 nov.     XL-formatie Keizer & DeLaPorte, Omrop Fryslân 
                    (pag. 11) 
 
Do 24 nov.    Jaarvergadering doarpsbelang, 20:00 uur, De Bining 
                    (zie De Flapút Novimber) 
 
Za 26 nov.    Keizer & DeLaPorte, 20.00 uur,  
                    Huiskamertheater De Wier  (pag.11) 
 
Do   1 dec.    Jiergearkomste Meïnoar ien, De Bining  
                    (pag. 8) 
 
Za   3 dec.    It Nut, Bunch en Barrels, 20.00 uur De Bining 
                    (pag. 32,33) 
 
Vr / Za 
9 / 10 dec.    Vriendenkring “Memmesiel” 20.00 uur, de Bining 
                    (pag. 20,21) 
 
Vr   9 dec.     Blockflutes & Electronics 20.15 uur Pakhûs SOLO 
                    (pag. 34) 
 
Vr 23 dec.     “Vingt Regards sur I’ Enfant Jésus” 20.00 uur 
                    Sint Vituskerk Finkum (pag. 35) 
 

Kalinder 
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Sint Maarten 2022 
 
Het was vandaag heel leuk. 
We begonnen met een frisse wandeling door het cornjummer bos. 
Er waren heel veel kinderen. 
En we hebben natuurlijk ook snoep opgehaald. 
Daarna gingen we eten in De Bining. 
We aten een broodje knakworst en limonade. 
Dat was lekker!!!!!! 
En daarna een potje stoeien op het open plek van de grote zaal. 
Maar uiteindelijk wordt het toch laat en tijd om op bed te gaan. 
 
Delmer Visser, groep 7 
van de Swirrel 
 

Sint Maarten optocht 
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Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 

Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane Stiens 
 

Huisartsen 
Dhr. Iemhoff / mw. Landmeter /  
mw. Oosterbaan / mw. Meekes / 
dhr. Heuberger / mw. Braam:    058-257 1969 
Mw. Kalsbeek / mw. Kroon / 
Me. Folkeringa / dhr. Braber:    058-257 1254 
Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:    058-257 3572 
 

Apotheek Stiens: ma t/m vrij 8.00-17.30 uur 058-257 2131 
 

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen 
Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 
Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 
 

Dorpenteam Noord 
Met ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Dorpenteam Noord, 
Pyter Jurjenstrjitte 17 in Stiens, direct naast de hoofdingang van 
de Skalm.  
Dorpenteam Noord van Amaryllis is bereikbaar via 058 303 0401 of 
info@dorpenteamnoord.nl. Voor meer informatie over wat ze voor 
u kunnen betekenen kunt u kijken op  
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/.  
 

Zorgaanbieders 
Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net):  06-5177 9732 
St. Palet (www.paletgroep.nl):    088-512 7000 
Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of     058-257 6306           
Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200 
 

Begraffenisferiening Eare en Plicht   
Jelsum-Koarnjum 
Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of  058-257 4388 
Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:    058-266 7722 
 

Kerkelijke gemeente 
Www.britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net 
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl   
Jaap Osinga, voorzitter kerkenraad   058-257 3416 
Rina Sijtsma, scriba.bkj@hotmail.com          06-549 227 01 
 

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

Wichtige tillefoannûmers 

mailto:info@dorpenteamnoord.nl
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/
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Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, 
Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058. 
 
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur.  
Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.leeuwarden.nl. 
 

Vliegbasis Leeuwarden            058-234 6700 
Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder   0800-022 6033 
of invullen van het online klachtenformulier. 
Vliegbewegingen: www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen  
of NOS teletekst pagina 766. 
Geluidsmeetnet: lwr.flighttracking.casper.aero. 
 

Zwembad It Gryn 
Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):    058-257 2400 
 

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) 
Seerob 23, Stiens  
(online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’)          0900-210 0215 
Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past  
kunt u naar de milieustraat brengen op 
maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op 
zaterdag: 9-13 uur. Milieupas mee nemen. Reserveren is nodig. 
 

Ophalen grof vuil  
Grofvuil wordt 2 keer per jaar gratis opgehaald. Dit moet vooraf 
worden aangemeld. Maak een afspraak via de Afvalapp, 
www.omrin.nl of bel met 0900 -210 0215. 
 

Afvalkalender  

Ynformaasje foar ús ynwenners 

 

Grijze container (Sortibak): op vrijdag na 7.30 uur op 
18 november, 2 december, 16 december 
 

Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 
25 november, 9 december 
 

Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 22 november 
 

Textiel: in zakken voor 8.00 uur op 5 december 
 

Grof vuil: met afspraak op 0900-2100215 
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` 

Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
423  Febrewaris  10-01-22    21-01-22  Sellemoanne  
424  Maart   07-02-22     18-02-22  Foarjiersmoanne  
425  April    14-03-22    25-03-22  Gersmoanne  
426 Maaie   11-04-22     22-04-22  Blommemoanne  
427  Juny    16-05-22     27-05-22 Simmermoanne  
428   July/Aug.  13-06-22    24-06-22 Hea/Rispmoanne  
429  Septimber  15-08-22    26-08-22 Hjerstmoanne 
430 Oktober  12-09-22     23-09-22  Wynmoanne  
431 Novimber   10-10-22    21-10-22  Slachtmoanne 
432 Desimber  07-11-22     18-11-22  Wintermoanne 
433 Jannewaris  05-12-22    16-12-22  Foarmoanne 

 
 
 
 

 
 

Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of 
elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. 
Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite  

 
www.woonfriesland.nl.  

 
Heeft u thuis geen internet aansluiting? 
U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het  
aanbod op internet bekijken.  
 
Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl.  
De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn:  
uw persoonsgegevens, e-mailadres en uw inkomensgegevens. 
 
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen  met het   
KlantServiceCenter 088 995 22 22.  
 
We helpen u graag! 

Ferskiningsdata 2022 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten 

 
 

Hieronder de kerkdiensten voor de maand December 
(De meest recente informatie is te vinden op de website) 

De diensten zijn ook online, met beeld (alleen De Hoekstien)  en geluid via de 
website van de prot. gemeente te volgen.  

Op de website is een link te vinden naar de uitzendingen. 
Website:https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/ 

 
Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 
      
20 nov 
09.30u 

Ds. Joh. Bakker De Hoekstien Britsum 
Laatste zondag kerkelijk 
jaar (koffiedrinken) 
 

27 nov 
09.30u 

Ds. M.Hulzebos 
 

Nicolaastsjerke Koarnjum 
1e advent 
m.m.v. Kerkkoor 
 

04 dec 
09.30u 

Ds. J.J. Wagenaar De Hoekstien Britsum 
2e advent 
Koffiedrinken 
 

11 dec 
09.30u 

Ds. M. Hulzebos 
 

Nicolaastsjerke Koarnjum 
3e advent 
 

18 dec 
11.00u 

Ds. J. Hilverda Genovevatsjerke Jelsum 
4e advent 

   
   
   

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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42e jiergong nr.432                                  oplage 500 eksimplaren  
                                                                      
Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum  tel.: 0640996841 
Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum  tel.: 0612743436 
Ellis Comello, H. de Jongstrj.13, Jelsum  tel.: 0628787176 
 
Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâlder:                           

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

 
Drukker: CSL Digitaal, Leeuwarden 
 
Finansjele bydragen, abonnemintsjild  en oare betellingen kinne 
stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00  
fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. 
 
Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút  
oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. 
Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djo-
ere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te 
grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. 
 
De redaksje fan de doarpskrante hâldt it rjocht om ynstjoerd  
materiaal yn te koartsjen, oan te passen of net te pleatsen. 
Anonime bydragen sille net pleatst wurde. 
 
De redactie van de dorpskrant behoudt zich het recht voor ingezon-
den materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. 
Anonieme bijdragen zullen niet worden geplaatst. 
 
 

—————//————— 
  
 
De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 16-12-2022 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 05-12-2022 
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: 
 

  
 

doarpskranteflaput@hotmail.com 
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Doarpshûs De Bining 

De Bining, it brûzjende sintrum 
fan de sosjale mienskip en it ferieningslibben 

yn en rûn Koarnjum 
 

In pân op in treflike lokaasje 
mei multyfunksjonele sealen, in bar en in keuken 

 

Yn De Bining binne jo te plak foar 
in gearkomst, feestjûn, resepsje, lêzing,  

presentaasje of kursus 
 

By ynteresse kinne jo skilje mei 
Baukje vd Burg 058-257 4282 of 
maile nei baukje62@hotmail.com  

______________________________________________ 

 
Dorpshuis De Bining kan niet zonder vrijwilligers! 

Heeft u interesse, schroom niet en kom onze  
vrijwilligerspoule versterken.  

 

Neem contact met ons op  
dorpshuisdebining@gmail.com 

 

www.debining.nl 
 


