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Wij wensen iedereen fijne, gezonde en gezellige feestdagen. 
Laat deze dagen in het teken staan van liefde en genegenheid. 
 
En voor 2023 wensen wij jullie veel lichtpuntjes toe. 
  
De Redaksje  

Fan de Redaksje 

 
De uitgave van De Flapút wordt mede mogelijk gemaakt door de 
vele adverteerders. We willen ook dit jaar alle adverteerders weer 
heel erg bedanken voor hun bijdrage.  
U als lezer kunt ook een belangrijke bijdrage leveren door uw in-
kopen bij de adverteerders in ons blad te doen, dat zal de adver-
teerders zeker stimuleren om hun advertentie een volgend jaar 
weer in De Flapút te presenteren. 
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Doarpsbelang Jelsum Koarnjum wenst 
iedereen prettige kerstdagen en een 
gezond 2023  
 

Doarpsbelang Jelsum Koarnjum 

winsket eltsenien noflike krystdagen 

en in sûn en lokkich 2023. 

 

Noflike dagen winskje wy ús doarpsgenoaten ta. 
Frede op ierde foar elkenien, no sa! 
 
Gerard en Sjoukje  

Doarpsbelang 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is je naam, leeftijd en leefsituatie 
Germ en Doet Althuizes – van der Burg      
Germ is 78 jaar en Doet 77 jaar. 
Wij hadden 2 kinderen. Onze dochter Nynke is in oktober 2020 
overleden. 
Johannes  heeft 3 kinderen, Thijmen is 16 jaar en Annefleur en 
Stijn zijn 14 jaar  
 
Hoe lang woon je al in Jelsum/Koarnjum 
Doet is geboren in het Stienzer oudland, en we zijn in 1959 aan het 
Pieter Rindertsreedsje komen wonen. In 1967 zijn  we getrouwd en 
hebben  toen een huis gekocht, ook  aan het Pieter Rindertsreedsje 
in Jelsum.  Toen er plannen waren om een nieuwe weg aan te leg-
gen achter de toen nog bestaande bebouwing aan de Breedijk, 
heeft de Provincie ons huis gekocht en hebben we nieuw gebouwd 
aan de Skeltedyk in Koarnjum, waar we sinds 1980 met veel  ple-
zier wonen. 
 
Wat doe je in je dagelijkse leven 
Wij zijn al jaren met pensioen en doen allebei vrijwilligers werk, oa, 
Martena-State en de Bining. 
Germ heeft gewerkt in de Landbouw mechanisatie. Doet was ver-
pleegkundige en heeft  25 jaar in de nachtdienst van Heemstra 
State wat later Skewiel Trynwalden werd,  in Oentsjerk  gewerkt. 
Wij zijn actief geweest in de dorpen en gemeente en hebben in ver-
schillende besturen en ……raden  gezeten. Wij zijn vele jaren man-
telzorger geweest. 
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Vervolg Flapútloper 

Van welke muziek houd je 
Algemeen. Doet zingt al sinds 1967 bij 
het Kerkkoor Jelsum-koarnjum-Britsum. 
 
Welke vorm van lichaamsbeweging 
is je favoriet    
We fietsen graag, lopen gaat tegen-
woordig wat minder. Als je in de tuin 
bezig bent heb je ook beweging. Wij 
doen dan ‘s morgens mee met Nederland in beweging. Germ gaat 
naar fitness en Doet gaat 1 x per week naar het zwembad. 
 
Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen 
Klusjes moeten gewoon gedaan worden, maar met sommigen krij-
gen we nu wel wat meer moeite, merken nu dat we geen 50 jaar 
meer zijn.  
 
Wat is je favoriete indoor/outdoor activiteit 

Wij mogen graag fietsen en met een 
elektrische  ondersteuning, maakt het 
ook niet meer uit of het hard waait, 
dan zet je hem wel wat hoger. 
In de tuin bezig zijn. 
 
 
 
 
 

 
Wat is je beste moment van de 
dag/dag van de week/maand in 
het jaar 
Wij zijn geen vroege vogels, verder 
maakt het niet uit. Wij vinden elk sei-
zoen mooi. 
 
Als je een feestje zou geven wat voor een dan ook, wat voor 
feestje zou het dan zijn en ter gelegenheid waarvan 
Wij vieren onze verjaardagen met de naaste familie met een geza-
menlijke  lunch. We hebben na meerdere verliezen de laatste jaren   
ervaren, hoe belangrijk en heel fijn dat is.  
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Vervolg Flapútloper 

Wat is of zijn je hobby’s 
Fietsen, soms gaan we met de auto ergens naar toe, halen de fiets 
er af en fietsen dan routes, zo zijn we  ook in gedeeltes langs de 
elf steden gegaan om de fonteinen te bekijken . 
In de tuin bezig zijn. Toen de kleinkinderen kleiner waren en ik  
groentesoep zou maken vroeg ik, gaan jullie mee naar de tuin om 
te kijken welke groente en kruiden in de soep kunnen. Laatst zei 
Thijmen, beppe heeft  “slach troch de tûn sop “ gemaakt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je er voor kon kiezen om voor altijd één bepaalde leef-
tijd te hebben, welke zou dat dan zijn 
Als je gezond bent is elke leeftijd mooi. 
 
Wat is je favoriete gerecht 
We laten ons graag verrassen. 
We halen groente uit de tuin en kunnen het dan meteen klaar ma-
ken. 
 
Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die dan 
Pakken de krant of tijdschrift, boek of kijken t.v. 
 
Wat was de laatste film, tv programma of boek waarbij je 
moest huilen 
Als iets ons ontroerd komen er wel tranen.  
 
Wat was het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt 
Afscheid nemen van onze dochter Nynke. 
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Ingezonden naar COVM 

Van een dorpsgenoot kreeg ik onderstaande mail waarin zij aan-
geeft last te hebben van Laag Frequent Geluid (LFG). 
 
“Ik mail u ivm met een laag frequent geluid dat wij sinds februari 
2022 in, en soms buitenshuis horen maar ook voelen (druk op oren 
en hoofd, borst, tintelingen in handen en voeten). Om een lang 
verhaal kort te houden, reist het vermoeden dat het bij de vlieg-
machtbasis wegkomt. Ik heb daarover contact gehad met de ge-
meente en die gaan metingen doen bij ons thuis en aan de hand 
daarvan bij de vliegmachtbasis of het wellicht van alle nieuwbouw 
komt. Al die nieuwe gebouwen staan vol met aggregaten, ventila-
toren en weet ik veel wat meer. Het zou maar zo kunnen dat die 
LFG produceren waar wij last van hebben. 
Misschien zijn er meer mensen die dit voelen of waarnemen maar 
dit misschien niet direct aan LFG koppelen. 

Het zou goed zijn als mensen dit zouden willen melden bij de ge-
meente Team Toezicht en Advies, Bouw en Milieu t.a.v. Klaes Dijk-
stra en bij de ILT inspectie leefomgeving en transport.” 

 

Ik ken zelf deze klachten niet maar het is in ieder geval de moeite 
waard om via dit bericht te inventariseren of er meer mensen zijn 
die dit ook zo ervaren. 

En zo ja meld het dan bij de gemeente (Klaes Dijkstra) of bij mij 
zodat er ook op andere plaatsen metingen gedaan kunnen worden. 

 

Gerard Veldman   

06-57233622 of gfjveldman@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Zullen de spotters er 
ook last van hebben? 
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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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Lifestyle4You/ Naaiatelier Nuddelje  

Nog een aantal weken te gaan en we gaan het oude jaar uit!  
Tijd om voor het nieuwe jaar een nieuwe planning te maken. 
Het komende jaar gaan we vanaf 9 januari weer van start met de 
reguliere Powerwalktrainingen. Deze worden 1x per week gegeven 
op: 
 
Maandag  9.15-10.00 uur ( beginners) 
Woensdag 9.15-10.00 uur (gevorderden) 
 
Lijkt het je leuk om ook mee te doen of om eens te ervaren?  
Meld je dan aan via: 
www.info-lifestyle4you.nl 
Voor info: 0625144455 
yourlifestyle4@gmail.com 
 
Trajecten! 
Er is nu ook de mogelijkheid om trajecten bij Lifestyle4You te vol-
gen. Daarbij gaat het om het: 
 
* 12-weeks traject PowerwalkSlimFit, waarbij je mentaal wordt 
begeleid bij je dieet, die je op dat moment volgt en waarbij je toch 
graag een ‘stok achter de deur’ wilt hebben om ook je uiteindelijke 
doel te behalen. 
* 12- weeks traject Weg met de Weegschaal. Gezond afvallen 
en nieuwe gewoontes ontwikkelen om op je streefgewicht te ko-
men. We doen niet aan diëten, maar aan leefstijlverandering. 
* een combi van beide trajecten is ook mogelijk. 
Voor info, neem gerust contact op via één van bovenstaande mo-
gelijkheden of kijk op mijn website: www.info-lifestyle4you.nl 
 
Neem je één van deze trajecten af, dan maak ik voor jou GRATIS 
één van je lievelingskledingstukken weer op maat. 

 
 
 

http://www.info-lifestyle4you.nl
mailto:yourlifestyle4@gmail.com
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Namens Lifestyle4You en 
Naaiatelier Nuddelje  
wil ik iedereen hele fijne 
feestdagen wensen en een 
goed, gezond en liefdevol  
2023! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo allemaal, 
 

We zijn alweer druk aan het knutselen van 
allerlei soorten kerststukjes. 
Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting 
jarige Job die kinderen, die hun verjaar-
dag niet kunnen vieren omdat er geen geld 
voor is, verblijden met een verjaardag box 
t.w.v. €35,00 waar alles in zit om toch hun 
verjaardag te vieren! 
 

De kinderen van De Swirrel hebben dit goede doel uitgekozen om 
daar op school ook voor te sparen. 
Wij hopen dat we, met de verkoop van de kerststukjes en door het 
sparen op school, veel kinderen een onvergetelijke verjaardag kun-
nen geven met het opgebrachte geld!  
Ps. Dit is de laatste keer dat wij deze kerststukjes 
maken en verkopen! 
 
Hartelijke groet van Syta Martha en Marleen 
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Toanielselskip Vriendenkring 

Jelsum-Koarnjum-Britsum 
1860----------2022     

 
Yn it wykein fan 9 en 10 desimber wie it nei hast 
trije jier wachtsjen safier: Memmesiel koe spile 
wurde! De ‘finzenen’ en regisseur wiene der mear 
dan klear foar. Foar Regina wie it de earste kear 
dat se in stik regissearre yn eigen doarp, wat it ek-
stra spesjaal makke. It stik oer fjouwer froulju yn 

in finzenis wie in ôfwikseljen tusken humor en drama. De spilers ha 
in protte wille hân yn de repetysje perioade en dat spatte fan it to-
aniel ôf. Hjir in greep út de loovjende reaksjes: “grappich, mar it 
rekke je ek”, “ik siet hielndal yn it ferhaal” en “alle personaazjes 
binne perfekt delsetten”. Moaiere kompliminten kinne je as spiler 
en regisseur net krije. We kinne werom sjen op twa prachtige 
jûnen mei in divers en entûsjast publyk.  
 
Fansels kinne ek wy dizze jûnen net mooglik meitsje sûnder frijwil-
ligers; de mannen dy’t it prachtige dekôr bout ha, de mannen fan it 
ljocht en lûd, dy’t de lêste wiken by eltse repetysje wienen, Wiepie 
dy’t by de kassa siet en de smynkploech. Ek kapsalon it Waed hat 
ús dizze jûnen wer bystien troch it kapwurk fan de spilers te 
dwaan. En fansels ús fantastyske bewarders. Allegear tige tank!  
 
De ferlotting is dit jier mei mooglik makke troch Primera fan do-
arpsgenoaten Etsje en Piet Jansma, sy ha in teäterbon fan 50 euro 
beskikber steld as haadpriis. Ek doarpsgenoat Hessel, jimme witte 
wol fan de toiletweinen én krystbeammen, hat ús sponsore. Hij hat 
in tegoedbon foar in krystbeam beskikber steld as haadpriis foar de 
oare jûn. TIGE TANK PRIMERA EN HESSEL!  
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We kinne de finzenis wer opromje en ús klear meitsje foar it nije 
jier. Yn maart sil de jongerein út ús doarpen wat foar jimme op de 
planken bringe. We ha it jeugdtoaniel foar ien kear ferskood nei 
maart yn ferbân mei de útfiering fan Memmesiel. Job de Roo sil 
mei de jeugd oan de slach om twa foarstellingen te meitsjen. Der 
binne 15 entûsjaste jongerein dy’t sich opjûn ha en fan jannewaris 
ôf eltse tongersdei repeteare yn de Bining. Hâld de kommende 
Flapút yn de gaten foar mear ynformaasje. Jimme kinne al wol fêst 
de data fan de útfiering yn jimme aginda sette, dat binne freed 24 
maart en sneon 25 maart 2023. Foardat we ús stoarte op it jeugd-
toaniel ha we noch in pear feestdagen op de planning.  
 

Wy winskje elkenien gesellige en waar-

me dagen ta en hoopje op in moai kultu-

reel nijjier! 
 

Bauke Beert, Lieuwkje, Sytske, Eit & Anouk 
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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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‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum 

seizoen  2022- 2023 
 

• Sneon 28 jannewaris 2023 

 Tryater mei BINGO! 

 Yn gearwurking mei De Bining 

 Gjin koarting foar Nutsleden 
Kaarten kin besteld wurde by: https://tryater.frl/bingo/.  

 
 
 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    

 
 
 
 
 

 

 

 

Wy winskje ús leden en alle kultuurleafhawwers in fers-

kuorrend prachtich, geweldich en sûn 2023 ta. 

https://tryater.frl/bingo/
mailto:itnutjkb@gmail.com
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BINGO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In monolooch oer grutskens en skamte 
 

Tine liedt de bingo yn in buerthûs. Se komt hjoed te let. Tine 
ferûntskuldiget har en begjint ûnbedoeld oer har krekt stoarne 
mem, mei wa’t se al tsien jier gjin kontakt hie. Niis seach se har 
âlderlik hûs en ûntduts hoe suterich har mem blykber wenne. Wylst 
Tine har bêst docht om op fleurige wize de bingo ta in goed ein te 
bringen, analysearret se de relaasje mei har mem. Dy stiet ynienen 
yn in hiel oar ljocht. Hie se mear sjen moatten, wat oars dwaan 
kinnen? Se freget it har lûdop ôf. En dan ropt ien: 'Bingo!' 
 

By BINGO! sitst mei dyn bakje kofje of tee en in bingokaart mei 
oaren oan in tafel. By it bekende spul mei de nûmere baltsjes 
wurdst meinaam nei Tine har jeugd. Flak foar en tusken de tafels 
troch spilet Tamara Schoppert dizze troch Herman van de Wijdeven 
skreaune teatertekst. En wannear’t de priis wûn is, sjocht elkenien 
elkoar ris goed oan en drinkt noch in bakje kofje of tee mei elkoar. 
 

BINGO! is ûntwikkele op inisjatyf fan Stichting Platform Armoede 
en Schulden Fryslân (PAS.frl) troch teaterkollektyf Ploech & Eide en 
spile earder dit seizoen yn in Nederlânsktalige ferzje op Festival 
Overmorgen fan de Fryske teaters. Tryater hat it stik oer earmoed 
en iensumheid omearme en bringt de Frysktalige ferzje nei ferskate 
lokaasjes yn Fryslân. De foarstelling is ek geskikt foar wa’t net fan 
it bingo-spul hâldt. 
 

tekst: Herman van de Wijdeven | konsept, spul en oersetting nei it 
Frysk: Tamara Schoppert | regy: Mees van den Bergh | dramaturgy 
en konsept: Dinanda Luttikhedde | foarmjouwing: Hadewych ten 
Berge | sounddesign: Jan Klug | ljocht en lûd: Jeroen van Caste-
ren/Rutger van der Hout | mei meiwurking fan: UP! Nederlân  
 

Tagongsprizen 
Standaard: € 17,50 
Freonen fan Tryater: € 15,50 
O/m 18 jr/studinten: € 12,50 
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Op freed 28 en sneon 29 oktober hawwe de Sneinsjongers twa 
jûnen underweis west troch ús doarpen. Mei prachtige bylden en 
geweldige instrumentale begelieding ha wy dizze muzikale reis 
makke. 
It wie foar ús in fantastysk projekt en it publyk (beide jûnen 
útferkocht) hat ek folop genietsje kinnen. 
Koartsein: in boppeslach! 
 
Wy binne no al 22 jier dwaande mei ús sjongerij en der sil fuort 
net wer sa'n útfiering komme. Dat is foar fierwei de measten fan 
ús reden om der mei op te hâlden. 
“Nei safolle jier hat it moai west” en “snein te jûn thús wêze is ek 
wol noflik”. 
Dat bin in pear fan de reaksjes op de fraach: “Hoe no fierder?” en 
dat betsjut dat de Sneinsjongers nei 22 jier ophâlde mei sjongen. 
Fanôf it jier 2000 ha wy mei in soad nocht ús ferskes songen ûnder 
lieding fan Annigje 
(15 jier!) en letter mei Marjan. 
It hat moai west mar no binne de Sneinsjongers út songen. 
 
It bestjoer fan de Sneinsjongers 

De Sneinsjongers 
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.     

 

Wij zijn blij  
met onze  

adverteerders 
 

Kunnen zij ook blij 
zijn met ons? 
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Voortgang restauratiewerkzaamheden Martena Zathe 
Alle medewerkers van Friso Bouwgroep en de onderaannemers tim-

meren met grote inzet aan de weg. De grootste blikvanger is 
vanzelfsprekend de boerderijschuur. Het gehele dak is inmiddels 
opnieuw met riet gedekt. De rietdekkers van Hekstra uit Dam-
woude hebben met veel passie en plezier deze aansprekende 
werkzaamheden volledig afgerond. Een riet gedekte boerderij 
heeft een prachtige en karakteristieke uitstraling en blijft een 
sieraad in een agrarische omgeving. 
 
Het gebruikte riet is een klassieke Nederlandse soort, het zgn. 
Wiedenriet. De naam van het materiaal is afkomstig van het na-
tuurgebied De Wieden in de kop van Overijssel, waar dit riet in 
zijn natuurlijke habitat groeit en wordt geoogst.  De hardheid en 
lengte van de stengels geven deze rietsoort een hoogstaande 
kwaliteit. Het metselwerk van de schuur is inmiddels op meerde-
re plekken hersteld zodat naast de opnieuw geplaatste ramen, 
het exterieur aan aanzien heeft gewonnen. 
 
Inpandig zijn medewerkers van Friso in de westelijke kant van 
de boerderijschuur voortvarend bezig met het installeren van de 
twee woningen. Het rechter gedeelte, de “skuorreed”, krijgt 
meer aanzien en herinnert de toekomstige bewoners aan de 
vroeger veel gebruikte term dat met het imponerende zicht op 
de dakconstructie er gesproken kan worden van een “kathedraal 
van het platteland”. Het voorhuis wordt tenslotte eveneens gere-
noveerd, achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en binnen 
wordt veel aandacht geschonken aan een duurzame en een zo-
veel als mogelijk levensloopbestendige inrichting. 

 
 
Ook de omvangrijke 
restauratie van het 
lytshús, voorheen 
koetshuis ge-
noemd,  heeft de no-
dige voortgang ge-
kend. Het exterieur 
heeft inmiddels de 
gewenste uitvoering 
gekregen. . 

Martenastate 
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De huidige planning voor-
ziet in een bouwkundige 
afronding in het eerste 
kwartaal van 2023.  

 

Start van de aanleg van 
de Rondgang        
Naast de activiteiten op het 
perceel van de voormalige 
dorpsboerderij, is ook een 
deelproject van start ge-
gaan. Het gaat hierbij om 
het aan de Joussenwei gele-
gen perceel dat eertijds met 
de overdracht van de boer-
derij ook in eigendom is 
verkregen. Op deze plek is 
een nieuwe verbinding met 
het huidige landschapspark gepland. De belangrijkste voorberei-
dende onderdelen voor deze nieuwe wandelroute zijn het uitbagge-
ren van de sloten, het aanbrengen van een fundering voor het 
schelpenpad, grondwerk voor de bloemenweide en het inzaaien van 
het gekozen mengsel, dit alles naast de biodiverse aanplant van 
maar liefst 40 knolwilgen. De waterhuishouding in de omringende 
sloten is in goed overleg met boer Erik Hettinga opnieuw vormge-
geven. Na realisatie ontstaat ook op deze plek een waardevolle toe-
voeging van de wandelmogelijkheden op en rondom Martenastate/
Martena Zathe.  
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Vrijwilligers zijn actief op vele fronten  
Met enige regelmaat wordt in onze nieuwsbrieven de grote meer-
waarde omschreven van de verbinding van de vele vrijwilligers met 
Martenastate. Met een combinatie van betrokkenheid, kundigheid 
en enthousiasme zorgen zij voor een belangrijke ondersteuning 
voor de vele werkzaamheden die wekelijks, soms op meerdere da-
gen, worden verricht. Sommige achtergronden maken hen ook 
veelzijdig, niet alleen actief in het groen, of in de horeca, maar ook 
bouwkundige klussen worden niet geschuwd. De vrijwilligers zijn 
derhalve van onschatbare waarde en zij geven Martenastate een 
gezicht!  
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Laatste nieuws  
November gaf een vreem-
de schakering aan 
‘gevoelstemperaturen’; de 
ene dag de wintermantel 
aan, de ander dag een 
voorjaarsjasje. Maar einde 
van de maand kwam dan 
toch het ‘wintergevoel 
‘binnen met nachtvorst en 
natuurlijk ook door Sinter-
klaas en alle kerstvoorbe-
reidingen.  
 
 
 

In Dekema State waren we nog één keer open voor het publiek 
voor de vele bezoekers van de Vriendenlezing van Bearn Bilker in 
de kerk van Jelsum.  
 
Foto’s van het winter klaarmaken van de tuin van Dekema State 

 
 
 
 
 
 
 

Tuin leeghalen en om-
spitten 

Rietmatten bij het  
kwetsbare fruit 
 
 
 
 
 
 
         
       Citroenen plukken 

Dekema State 



 29 

 

 

 

 

Homemade  
Voor de laatste inkopen voor komende maand kunt u nog steeds 
even langs Dekema State komen om iets in te slaan uit ons beperk-
te maar fijne assortiment. Kaartensetjes of de verjaardagskalender 
van Dekema, het kinderprentenboek ‘Simke de Specht’ of de ‘De 
dikke Dekema’ -biografie door Yme Kuiper en Sjoerd Kuperus- zijn 
nog altijd fijne cadeaus om te ontvangen. Wilt u hier iets van heb-
ben dan is het handig om even af te spreken vóór 8 december, er is 
dan van dinsdag t/m vrijdag vaak wel iemand op kantoor die u 
even binnen kan laten in de verkoopruimte. Na 8 december gaat de 
winterrust in. En voor wie alles al heeft; de zeeasterhoning en zo-
merbloemenhoning zijn nog verkrijgbaar! Toevallig hebben we deze 
week de analyse van de honingen binnengekregen en de zomerho-
ning heeft dit jaar een zeer hoog gehalte van klaver, waardoor we 
het eigenlijk ook klaverhoning mogen noemen. De zeeasterhoning 
heeft dit jaar ook een groot deel phacaelia en klaver in de samen-
stelling. Voor Nederland is het afgelopen seizoen een uitzonderlijk 
klaverjaar geweest. Ook de jams en verse fruitsapjes zijn leuke 
presentjes om weg te geven! Een keur hiervan staat in de koffie-
hoek en kan worden uitgezocht. Als u er een cadeaupakketje van 
wilt laten maken is dat weer mogelijk op afspraak vóór 8 december 
of vanaf februari 2023.  

bomen ontwortelen  
mensen komen en gaan  

maar Dekema State heeft al eeuwen  
vele stormen doorstaan  

 
Wij wensen ieder mede namens het bestuur van Stichting Dekema 
State  

fijne feestdagen en een rustig nieuwjaar  
 
Wim en Jacomine Hoogendam 
Dekema State 
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Bêste Doarpsgenoaten, 
2022 is hast oan ‘e ein en 2023 stiet foar de doar! Fansels hoopje 
wy dat de redens út it fet kinne. Mar dizze winter organisearret iis-
klup Mei-inoar Ien ek in aktiviteit foar as der gjin iis leit… As de 
iisbaan op 1 jannewaris 2023 noch in wetterbaan is dan sille wy in 
Nijjiersdûk (Nieuwjaarsduik) hâlde!  
 
Datum: 1 jannewaris 2023 
Tiid: 13:00o. te wetter (12:45o. sammelje by de Bining) 
Meidwaan? Jou dy foar 20 desimber op fia  
ijsclub.meiinoarien@gmail.com. 
EHBO is oanwêzich mar dielname is op eigen risiko! 
 
Wy sille te wetter gean by de krusing Tsjerkepaed / Bokkestege. 
Nei ôfrin kinne jo terjochte yn Doarpshûs De Bining om om te klaai-
en en foar in hapke & in drankje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dan nog even dit… 
 
CONTRIBUTIE IJSVERENIGING MEIINOARIEN JELSUM – 
CORNJUM 2022/2023 
  
We zijn er weer klaar voor! De ijsbaan is gevuld en het hokje is op-
geknapt.  
In ieder geval tijd om de contributie voor de ijsvereniging over te 
maken voor seizoen 2022/2023. Dit kan door 6 euro over te ma-
ken naar NL83 INGB 0002 3157 59, ten name van Meiinoar Ien 
en onder vermelding van naam, straatnaam en nummer. Donaties 
zijn ook welkom en kan al vanaf 4 euro. 
  
 
Mei freonlike groetnis, 
 
It Bestjoer 

IJsklub Meiinoar Ien 

mailto:ijsclub.meiinoarien@gmail.com
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Het is bijna 2023 en tijd om terug te blikken… 
Ook bij het Ouderenproject komt de laatste 
bijeenkomst van 2022 in zicht. We gaan met 
zijn allen bij Bob de Boer op bezoek in zijn 
theaterke op De Wier. Bob heeft weer een 
leuk concertje voor ons georganiseerd, het is 
inmiddels traditie want we sluiten het jaar 
vaak af bij Bob. Maar eerst om 15.00 uur nog 
even gezellig koffie drinken met z’n allen in 
De Bining. De handwerkdames komen al om 
14.00 uur, na de koffie gaan we met z’n allen 
naar De Wier. 
 
In het vorige nieuwsverslag over het Ouderenproject konden jullie 
lezen wat we vanaf de start op 27 september allemaal gedaan heb-
ben. Uiteraard de spelletjes die eens per maand gedaan kunnen 
worden maar ook de activiteiten die we organiseren. Zo hebben we 
bezoek gehad van kunstenaarscollectief Stoereloer en konden en-
kele deelnemers kunstwerkjes maken in een weckpot.  
Dinsdag 8 november is natuurgids Betty Kooistra langs geweest 
voor een presentatie van haar eigen foto’s, fantastisch en zeer voor 
herhaling vatbaar. Dinsdag 22 november heeft Wiepie Hoekstra uit 
Jelsum verteld over haar werk als bode in deze regio. Wiepie, be-
dankt voor de mooie verhalen en informatie die je met ons gedeeld 
hebt. 
 
En op 6 december een….Sinterklaasbingo met leuke prijzen! 
Na afloop zo rond een uur of vijf, eten we altijd met elkaar in Tún-
manswente, dat wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers van 
het Ouderenproject. Afgelopen jaar hebben we de maaltijden van 
de Smalle Brug uit Stiens 
geleverd gekregen en dat 
was iedere keer weer zeer 
goed verzorgd. Compli-
menten voor Symen de 
Vries en Martin Sinnema, 
heel hartelijk dank na-
mens ons allemaal dat 
jullie dit voor ons gedaan 
hebben, we waren er erg 
blij mee. 
 

Ouderenproject Koarnjum-Jelsum 
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Wilt u ook meedoen met het Ouderenproject Jelsum – Koarnjum, 
neemt u dan vooral contact op met één van de vrijwilligers (zie 
onderaan). Zij kunnen u alles vertellen, maar hier ook alvast wat 
algemene informatie. 
 
De kosten zijn € 10,00 voor de maaltijd, daar komt een drankje 
nog bij. In De Bining krijgt u 2x koffie, daar zijn geen kosten aan 
verbonden. 
We komen 2 keer in de maand op dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur 
bij elkaar in dorpshuis De Bining en het gezamenlijk eten vindt 
rond 17.30 plaats in Túnmanswente. Zoals gezegd, voor de deel-
nemers die het leuk vinden om te handwerken begint een uur eer-
der, 14.00 uur, de handwerkgroep. 

(Indien nodig wordt u opgehaald en weer thuis gebracht)  

Data voor het seizoen januari / mei 2023: 
Dinsdag 3, 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 
mei afsluiting seizoen. 

 

Namens de vrijwilligers en deelnemers  
van het Ouderenproject  

wensen wij iedereen prettige kerstdagen en een gezond 
2023! 

 

Hartelijke groeten,  
 

Vrijwilligers: 
Aukje Keestra (2572012),  
Corrie van der Meer (06 40996841),  
Hanneke Engbrenghof (2571136),  
Haakje Stielstra (2570765), 
Geke de Jong (2572968) en Yvon Wolfslag (06-11584121) 
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Zoals jullie regelmatig in de Flapút  kunnen lezen is hier het oude-
ren project, voor inwoners en oud inwoners van Jelsum en 
Koarnjum. 
Vorige maand kwam Wiepie Hoekstra vertellen over haar werk als 
bode van de begrafenis verenigingen van Jelsum en Koarnjum en 
Yarden. 
Dit was een hele informatieve middag en het is goed om daar over 
te praten als afscheid nemen niet direct nodig is. Ik weet toen ik 
werkte (verpleegkundige in verzorgingshuis met ziekenafdeling), 
dat ik de vraag van familie kreeg, wat moeten wij nu doen? 
Deze middag bleek ook dat er soms weinig over gesproken wordt. 
Wiepie vertelde dat er een wensen lijstje was waar mensen hun 
wensen  op kunnen schrijven, ,b.v. begraven/cremeren, 
waar?  Spreker, dominee of iemand anders, mogelijk namen noe-
men, muziek voorkeur. 
Maar het is heel goed als je er samen  over praat en mogelijk eer-
der, dan als je vlak voor een afscheid staat. 
Wij hebben de laatste jaren een paar keer ervaren, dat degene die 
binnenkort sterft, alles mee regelt. 
Dit gaf allen veel rust  en was voor allen heel waardevol. 
 
Doet Althuizes- van der Burg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Het Wensenboekje helpt om de wensen in de laatste levensfase 
      bespreekbaar te maken.  
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Praxis Stiens: ma t/m vrij 9-20u, zat 9-17u 
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Op Kerstavond 24 december 2022 is er een  
kerstwandeling/lichtjestocht door het Koarnjumer Bosk.  

U kunt tussen 18.00 en 19.00 uur starten. We beginnen bij de 
poort naar het park van Martenastate en eindigen in de kerk van 

Koarnjum. Onderweg komt u drie wijzen tegen,  
Maria en Elisabeth, een koor, herders met hun schapen in het veld 

en een Engel (of misschien wel meer dan één…)  
Uiteindelijk leidt de lichtjestocht u naar het kind in de kribbe.  

 
Er is warme chocomelk, een wensboom en livemuziek van  

Great Lake Music met een veelzijdig kerstrepertoire.  
 

Tijdens deze avond willen we producten inzamelen voor de  
voedselbank. Daarom is het mogelijk om aan het begin van de 

wandeling houdbaar broodbeleg te doneren! 
 

Graag tot ziens op 24 december!  
 

Tip: kom lopend of op de fiets & neem uw eigen zaklamp mee. 

Krystkuier 
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Nr 23 
 
Willem Elzinga en Jehanne Boonstra. 
   
Ik kaam by de fysioterapiepraktyk 
fan Kor Dorenbos tafallich Hendrik 
Liemburg tsjin. Hy kaam mei de 
fraach, oft ik ek wist yn welke twa 
hûzen Willem en Johanne Elzinga 
sa’n 100 jier ferlyn wenne ha yn 
Koarnjm en by welke boeren hja 
tsjinne ha. Dat wist ik net, mar ik 
bin op undersyk gien. Ik koe it ek 
nerges fine. Liemburg fertelde dat 
hja wenne ha op de nûmer 23 en 81. 
                     
Ik koe ek net efterhelje wer ik 
begjinne moast te sykjen. 

Sels bin ik berne op nûmer 85; no nijlansdyk 12, derfoar wie dat 
nijlansdyk 107 en derfoar nûmer 85. 
Doe ha ik in e-mail nei de gemeente Ljouwert stjoerd mei de fraach 
wer de hûzen stien ha.  
Dit berjocht waard trochstjoerd nei it Histoarysch Sintrum yn 
Ljouwert. Doe krige ik in berjocht fan Mefr. Rudie Koetje – van der 
Berg, sy mailde dat it kloppet dat ik net efter de adressen fan de 
nûmers komme koe, want letter binne de strjitnammen der pas 
kommen. 
oerde my de list mei alle nûmers yn Koarnjum en harren 
bewenners, dus der koe ik al wat mei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 24 

Alde Foto’s. 
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Willem Elzinga is berne op 16-4-1883. Hij wie troud mei Johanne 
Boonstra, berne op 28-4-1884. Se binne troud op 9-11-1907 en 
hij wie doe arbeider yn Drylst. Willem rekke hjir yn Fryslân sûnder 
wurk en is doe melker yn Dútslân  wurden.  Yn Fryslan is soan 
Jentje berne en yn Dútslan soan Hermann. Op16-1-1916 kamen 
hja werom nei Fryslân. Under oaren hawwe hja yn it 
saneamde ,,Weinhûs ‘ , ien fan de âldste hûzen fan it doarp 
Stiens.wenne. Mei noch wat omswalkingen kamen hja op  
14-3-1918 te wenjen yn Koarnjum 
 
Yn Koarnjum wenne de famylje Elzinga sân jier op nûmer 23 yn it 
Koarnjumer âldlân en se wiene arbeider by de famylje van der 
Burg. Famylje van der Burg wennen op nûmer 24. 
 
Letter hat de famylje Elzinga trije jier op nûmer 83 wenne en der is 
dochter Jeltsje berne. Willem wie doe arbeider by de famylje de 
Boer dy’t op nûmer 81 wenne. Dizze pleats is no net mear te 
werkennen. De pleats is ôfbrutsen en hjir is in hiel nij wenhûs en 
stâlen foar yn it plak kommen. It wurdt no bewenne troch de 
famylje Nell, dy’t foarhinne yn Wassenaar buorkery hiene.  

    Nr 81 en 83 
 
Dit binne de Koarnjumer jierren fan Willem en Johanna, se binne 
op 9-6-1927 nei de Polderdyk yn Langsweagen ferhuze. Willem en 
Johanne binne nei Langezwaag ferhuze en dêr foar harren sels 
begûn te buorkjen. Hjir steane hja by in reak hea yn harren nije 
wenplak. 
Hie ik Hendrik Liemburg net tsjin kommen, 
dan hiene we hjir neat fan witten. Hendrik 
skriuwt sels geregeld yn de Stienzer 
omropper ûnder de namme ,,Henkie fan de 
Polderdyk‘’ dat sadwaande wie hy bekent op 
de polderdyk, wer hy sels berne is. 
 
Piet 
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Wat is plandelen?  
Het is een zelfverzonnen woord door iemand die hier ooit mee be-
gonnen is. Het is de combinatie van de p en de l van plastic met 
wandelen. Terwijl je wandelt, raap je zwerfvuil op. Wij hier in de 
dorpen moeten ons gelukkig prijzen dat ook twee dorpsgenoten 
deze activiteit beoefenen. Het zijn Ina uit Jelsum en Sjoukje uit 
Koarnjum. 
 
Vanwaar deze activiteit? 
Ina en Sjoukje zijn er zo’n 4 à 5 jaar terug mee begonnen. Sjoukje 
zag iemand anders daarmee bezig en dacht daar kan ik ook aan 
meedoen. In het begin moest ze hierbij wel over een drempeltje 
heen en deed het in de schemer. Maar nu zegt ze over de gêne 
heen te zijn en is het voor haar bewegen èn tegelijktertijd de we-
reld wat mooier maken. Ina geeft ook aan het aangename met het 
nuttige te combineren, bewegen en het milieu onderhouden.  
 
Wat en waar rapen Sjoukje en Ina? 
Er wordt nogal achteloos wat achtergelaten in bermen en op paden. 
In de afvalzakken van de dames verdwijnt plastic, papier, bekers, 
flesjes en sigarettenpeuken, waarvan het plastic en de sigaretten-
peuken de hoofdmoot vormt. 
Eén à tweemaal per week lopen de dames in en rond Jelsum en 
Koarnjum. In ieder geval nemen ze de fietspaden op de oude 
spoorweg en langs de Brédyk mee. Langs de Brédyk wordt het 
meeste afval gevonden geven beide dames aan.  
Ina geeft ook nog aan dat peuken tussen straatstenen moeilijk te 
zien zijn, maar 
vindt het verwij-
deren daarvan 
wel erg belang-
rijk. Van siga-
rettenpeuken 
blijven de mi-
croplastics 10-
15 jaar in het 
milieu achter. 
Ook de gifstof-
fen die in het 
filter zitten zijn 
schadelijk. 
 
 

Plandelen met Ina en Sjoukje 
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Wat zijn de reacties onderweg? 
Een duim omhoog of ‘goed bezig’ zijn reacties, ook van jongeren, 
die Sjoukje en Ina krijgen op hun tochten. De reacties op hun acti-
viteit zijn altijd positief. 
 
Wat heb je nodig voor plandelen? 

     Een grijpstok (als je niet wilt/kunt bukken).  
Voor een paar tientjes of minder te koop.  
Sommige gemeentes stellen deze gratis beschikbaar. 

     Een afvalzak 
     Tuinhandschoenen 

 
Kan iedereen plandelen? 
Eigenlijk iedereen die buiten komt kan dit. Van peuter tot pensiona-
do, in een rolstoel of met een looprek.  
 
Tips 
Raap niet langer dan een uurtje. Zo blijft het leuk. 
Begin met uw eigen straat, dan heeft u de meeste eer van uw 
werk. 
Maak er een uitje van. Doe het samen met buren, vrienden of de 
(klein)kinderen. 
 
Wij hopen dat mensen meer bewust gaan worden van de effecten 
van hun weggooigedrag in de natuur. Wij geven Sjoukje en Ina dan 
ook een flinke pluim voor het voorbeeld wat zij ons geven. 
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Alarmnummer hulpdiensten: 112 
 

Gezondheidscentrum Stiens, Griene Leane Stiens 
 

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

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

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

Dorpenteam Noord 
Met ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Dorpenteam Noord, 
Nije Skalm, Ljipstrjitte 1, 9051 AR Stiens. 
Dorpenteam Noord van Amaryllis is bereikbaar via 058 303 0401 of 
info@dorpenteamnoord.nl. Voor meer informatie over wat ze voor 
u kunnen betekenen kunt u kijken op  
https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/.  
 

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

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

Kerkelijke gemeente 
Www.britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net 
Ds. M. Hulzebos, hulzebos.7@kpnmail.nl   
Jaap Osinga, voorzitter kerkenraad   058-257 3416 
Rina Sijtsma, scriba.bkj@hotmail.com          06-549227 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 30 dec 
 
Groene container (Biobak): op vrijdag na 7.30 uur op 23 dec 
 
 
Papiercontainer: op dinsdag na 17.00 uur op 20 dec 
Textiel: in zakken voor 8.00 uur op xx 
Grof vuil: op afspraak  
Kalender voor januari nog niet bekend!! 
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Nû.    Moanne      Kopij uterlik  Ferskining 
 
434  Febrewaris  09-01-23    20-01-23  Sellemoanne  
435  Maart   06-02-23     19-02-23  Foarjiersmoanne  
436  April    13-03-23    24-03-23  Gersmoanne  
437 Maaie   10-04-23     21-04-23  Blommemoanne  
438  Juny    15-05-23     26-05-23 Simmermoanne  
439   July/Aug.  12-06-23    23-06-23 Hea/Rispmoanne  
440  Septimber  14-08-23    25-08-23 Hjerstmoanne 
441 Oktober  11-09-23    22-09-23 Wynmoanne  
442 Novimber   09-10-23    20-10-23  Slachtmoanne 
443 Desimber  06-11-23     17-11-23 Wintermoanne 
444 Jannewaris  04-12-23    15-12-23  Foarmoanne 

 
 
 
 

 
 

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

 
www.woonfriesland.nl.  

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

Ferskiningsdata 2022 

U zoekt een woning ? 

https://mijnwoonfriesland.nl/inschrijven/
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Tsjerketsjinsten  

  
H 

Hieronder de kerkdiensten voor de maand December 2022/Januari 2023 
(De meest recente informatie is te vinden op de website) 

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

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

Dei/Tiid Foargonger Doarp/Bysûnderheden 
      
18 dec 
11.00u 

Ds. J. Hilverda Genovevatsjerke Jelsum 
4e advent 
 

24 dec 
18.00-
19.00u 

Groep  
Winteractiviteiten 
 

Krystkuier 
Koarnjumer Bosk 
Nicolaastsjerke Koarnjum 
 

25 dec 
09.30u 

Ds. Joh. Bakker Nicolaastsjerke Koarnjum 
1e Kerstdag 
 

31 dec 
19.30u 

Ds. J.C. Overeem 
 

Genovevatsjerke Jelsum 
Oudejaarsavond dienst 
m.m.v. Martin Pals 
 

2023 
01 jan  
11.00u

 

Ds. Joh. Bakker De Hoekstien 
Ochtendgebed 

08 jan  
09.30u 

Ds. D. Scholtens Nicolaastsjerke Koarnjum 

15 jan  
14.00u 

Ds. Joh. Bakker 
Ds. A. Veldhuizen 

Nicolaastsjerke Koarnjum 
Afscheidsdienst 
Ds. M. Hulzebos 

   

https://britsum-koarnjum-jelsum.protestantsekerk.net/
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43e jiergong nr.433                                  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: 20-01-2023 
De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 09-01-23 
ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail: 
 

  
 

doarpskranteflaput@hotmail.com 

Redaksje 
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Doarpshûs De Bining 

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

yn en rûn Koarnjum 
 

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

 

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

presentaasje of kursus 
 

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

______________________________________________ 

 
Dorpshuis De Bining kan niet zonder vrijwilligers! 

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

 

Neem contact met ons op  
dorpshuisdebining@gmail.com 

 

www.debining.nl 
 


