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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio mei 2016
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com        Tel.: 0566-601049
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Beste Lezer,

Een bevalling willen we het niet noemen, maar toch, wat zijn we altijd hyper de 
laatste uren voor de Stim naar de drukker gaat. Pas als we het papieren exemplaar 
in onze handen hebben is ‘het kindje’ echt geboren. Vorige maand was het voor 
ons schrikken toen bleek dat er geen voorwoord in stond… Bij de drukker was 
iets goed mis gegaan. Opnieuw drukken werd ons vlot aangeboden. Mwaah, de 
bezorgers 2 keer dezelfde route laten lopen? Nee dat zeker niet. Een berichtje 
naar Jirnsum online bracht de oplossing. Binnen een paar dagen stond het voor-
woord op de website. Heel erg bedankt mensen!

Buiten zien we alles per dag groener worden. Bij de Stim, van natura al groen, 
is het nu ook naar binnen geslagen. Vijf nieuwe bewoners -- Nij yn Jirnsum -- in 
de groene Bongerd. Populair, ook bij ons, zijn kleine en grote volkstuinen, ze zijn 
te vinden op pagina 36-37. Op een iets ander groen veld zijn nu al twee teams 
voetbalmeiden actief. Zeven daarvan doen ‘haar’ fijn uit de doeken waarom ze 
voetballen, waarom ze een paard als mascotte hebben en wat een derde helft is.

Serieus zijn de problemen bij het Kattehûs. Noodkreet, vijf voor twaalf, er moet 
echt iets gebeuren. Dit staat in meer dan 600 Stimmen, als daar nu eens 1% reac-
tie op zou komen… 

Om vrolijk af te sluiten; het voltallige koninklijk gezin staat op pagina 21 klaar om 
misschien wel koningsdag in Jirnsum te vieren. Trek je oranje voetbal- en/of vol-
leybalshirt aan en je voldoet zeker aan de dresscode: ORANJE BOVEN!

32e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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www.tigra-sneek.nl      sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:
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Anne de Jong
uitvaartzorg
omdat afscheid nemen om rust, 
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23, 9012 DK Raerd

MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Kapasiteit sealen
Grutte seal 25-100 pers.
Molehiemseal 10-30 pers.
Lytse seal 10 pers.Behearder S. Janse      T. 0566-602110

Agenda

Datum  Evenement Locatie Tijd
 11 april Jaarvergadering KV Irnsum de Voltreffer 20:00 uur
 13 april Schijt je rijk! De Bining 18.00-19.30 uur
 14 april Oudercafé voor ouders van  Café de Fantast 20:30 uur
  leerlingen van It Tredde Sté
 16 april Vangrail live!! De 2 Gemeenten 22:30 uur
 16 april Opus 8 Bonifatiuskerk 20:00 uur
  Muzikaal avontuur Leeuwarden
 17 april Tryater spilet: De 2 Gemeenten 20:00 uur
  ‘it famke en de twiveler’
 24 april Lentefair De 2 Gemeenten 12:00-17:00 uur
 25 april Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
 26 april Koningsnacht De 2 Gemeenten 
 27 april Koningsdag Wijde Steeg 13:00-18:00 uur
 27 april KV Irnsum  De Bining 13:00 uur
  Seniorenledenpartij
 1 mei Voorjaarsfair om het  Raerd 13:00-17:00 uur
  dorpshuis ‘de Trijesprong’
 20 mei Kaatsclinic Buurtver. Om è Toer De Bining 19:00 uur
 23 mei Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
 28 mei vv Irnsum De Bining 9:00-17:00 uur
  Atje Keulen Deelstra en Jan van Dijk toernooi
 4 juni vv Irnsum  De Bining 12:00-0:00 uur
  Afsluitende activiteiten jeugd, senioren en vrijwilligers
 27 juni Inloopvergadering BPJ MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
 11 juni Rommelmarkt vv Irnsum Parkeerterrein 13:00-16:00 uur
   De Bining
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KopiJ inLEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

Jaarverslag 2015

MFC It Kattehûs

nu te lezen op 

www.jirnsum.com
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Komme en Gean

Geboren:
 11 mrt. 2016 Jurre Terra   trotse ouders Edwin en Sietske
 15 mrt. 2016 Babeth Nugteren trotse ouders Sebastiaan en Alina

Dankbetuiging:
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

Contributie voor een gezin:
€ 17,50 per persoon per jaar (inbegrepen zijn kinderen tot 18 jaar)

Bode:  Inlichtingen bij:
Dhr. S.A. Schoustra Mevr. A. de Jong Mevr. T. v.d. Honig
De Gréft 19 Buorren 23 Rijksweg 97
9011 CB MANTGUM 9012 DK RAERD 9011 VC JIRNSUM
Tel. 058-2501380 Tel. 0566-602922 Tel. 0566-601976
www.uitvaartschoustra.nl www.dejonguitvaartzorg.nl dle.jirnsum@gmail.com
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Komme en Gean

verhuisbericht:

Veertig jaar geleden kwamen wij in Jirnsum wonen in het huis naast de 
zuivelfabriek: Rijksweg 59. Het oude huis sprak ons erg aan, mede door de 
grote tuin en de ligging aan het water. Het heeft ons zeker gebracht wat 
wij er van verwachtten: een heerlijk thuis voor onszelf en onze kinderen, en 
later was het voor onze kleinkinderen ook een geliefde plek.
Maar de laatste jaren kregen we minder tijd en energie voor het onder-
houd van huis en tuin. Daarom hebben we besloten om te gaan verhuizen 
naar een minder bewerkelijk huis, dichter bij allerlei voorzieningen. We ver-
huizen half april naar Grou. 
In al die jaren hier maakten we heel wat mee zoals de veranderingen bij de 
scholen, de sloop van de fabriek, de aanleg van de Rondweg, de herinrich-
ting van de oude Rijksweg en nu nog de vernieuwing van de Sylsbrêge. We 
hebben het goed gehad hier in Jirnsum en zullen de vertrouwde plek en 
buurt zeker missen. 
Langs deze weg bedanken we voor de lidmaatschappen van verenigingen 
in Jirnsum. 

Hartelijke groet,
Jan Smittenberg, Roelfien Postma



10

Café de Fantast
Catering & Verhuur

Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

- DHZ-loods
Industriewei 7     9011 WH Jirnsum       06-15434717
info@smidjachtservice.nl      www.smidjachtservice.nl
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Vacature

De Vereniging Dorpscoöperatie Jirnsum is op zoek naar een:

Zelfstandig beheerder huurdersadministratie

Wij zoeken een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) of kantoor die de 
volledige huuradministratie gaat voeren en zal fungeren als aanspreekpunt 
voor de huurders. Het coördineren van klein onderhoud en alle aanver-
wante zaken behoort ook tot de werkzaamheden. Daarnaast dienen er, ten 
behoeve van het bestuur, periodieke rapportages opgesteld te worden.

verantwoordelijkheden:
•	 Het	opstellen	van	huurcontracten
•	 Het	overzetten	van	alle	huidige	huurcontracten
•	 Het	signaleren	van	mogelijke	leegstand	en	hierop	anticiperen
•	 Het	opzetten	en	voeren	van	de	volledige	huuradministratie
•	 Het	opstellen	van	rapportages	voor	en	informeren	van	het	bestuur
•	 Debiteuren-	en	crediteurenbeheer
•	 Afhandelen	van	post	en	telefoon

Wij verwachten dat de beheerder door kennis en ervaring, toegerust is 
voor het uitvoeren van deze taken. 

Bent u, of uw kantoor beschikbaar voor het uitvoeren van deze taken, dan 
ontvangen wij graag uw aanbieding voor 30 april 2016. Naast de prijsop-
gave, dient uw aanbieding onder meer te bestaan uit een korte samenvat-
ting van de competenties en ervaring van de mogelijke beheerder. 
Meer informatie kunt u per e-mail opvragen bij:
mevrouw W. van der Meer, vdjirnsum@gmail.com 

Uw aanbieding kunt u ook mailen naar vdjirnsum@gmail.com
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Papier hier

Oud papier is oud papier, zult u denken. Niet helemaal waar. De opbrengst 
van het oud papier dat elke maand op vrijdagavond wordt opgehaald 
komt terecht in de leuke-dingen-potjes van beide scholen. Alle adressen 
buiten de bebouwde kom vallen echter buiten de scholen-ophaal-route. 
De opbrengst, van het daar opgehaalde papier, gaat niet naar de scholen 
of een ander project in ons dorp.

>PAPIER HIER< trok aan de bel: ook Jirnsumers uit de buitengebieden wil-
len bij voorkeur bijdragen aan die leuke-dingen-potjes. Het balletje is gaan 
rollen, van breicafé, naar Stim, naar de oud papiercommissie en weer terug 
naar de Stim. 

FEITEN. De prijs van papier is momenteel € 0,35 per 10 kilo. Jaarlijks ontvan-
gen alle Jirnsumers de afhaalkalender, hierop, en tevens op www.omrin.nl, 
zijn alle afhaaldata te lezen. Hebt u nog vragen? De oud papiercommissie 
bestaat uit: Hinke van der Leij, Hanny de Jong en Femke Dijkstra. 

ADVIES: de opbrengst van het oud papier in dozen (!) op het inzamelpunt 
De Wijde Steeg is wel t.b.v. onze scholen. Door het aan te leveren op de aan-
gegeven afhaaldata voor 18.00 uur helpt u echt mee met  > PAPIER HIER <
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TIP. Efficiënt en milieuvriendelijk. Zet de oud papier afhaaldata in uw agenda 
en combineer dit maandelijkse ritje met het wegbrengen van lege flessen en 
potten voor de glascontainer. Afgedankte kleding voor het Leger des Heils en te 
posten brieven kunnen in een loop mee. Milieuvriendelijk bezig zijn, het helpt!

Collecte Reumafonds 2016

De collecte voor het Reumafonds heeft in Jirnsum € 480,10 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Ook de collectanten bedankt voor jullie inzet.

Anneke Agema - de Groot

De 2 Gemeenten
Eetcafé - Snackbar - Zalencentrum - Café

Voor lunch - diner - partijen en buffetten

Voor mogelijkheden neemt u

contact met ons op

T.0566-601550  Grousterdyk 1 J irnsum

Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises, 
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer…

Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld         

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker

T +31- 06-14474261 
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl 
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker 

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@
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Voetbalmeiden van Jirnsum

Het is net of ze ineens uit de lucht zijn komen vallen; 9-10 en 11- jarige meisjes 
die naast streetdance, volleybal of kaatsen maar wat graag willen voetbal-
len. Stoer en ook nog succesvol; het eerste kampioenschap is binnen. Dit, en 
een geslaagde open dag, heeft tot een tweede team geleid. De Stim wil er wat 
meer van weten… We hebben een vragenlijst naar alle speelsters gestuurd;  
7 hebben er werk van gemaakt. Een compilatie.

WAT is er zo leuk aan voetballen? Liza, Marijke en Else vinden het leuk 
omdat het een teamsport is. Brecht en Noa vinden de wedstrijden en toer-
nooien het leukst. Fardau gaat voor de bal afpakken en scoren, Rixt vindt 
gewoon alles leuk.

WiE vind je de leukste voetballer? Liza: de keeper van NAC, Jelle ten Rou-
welaar. Noa gaat voor Kuyt omdat ze zelf later ook zo wil worden. Marijke 
ook, maar dan meer omdat hij bij Feyenoord speelt. Rixt en Fardau gaan 
naar het buitenland; hun keus valt op Messi en Ronaldo.

WAT is je positie in het veld? Noa: ’Ik ben laatste man en moet ook de 
verdedigers coachen. Fardau is middenvelder, Else staat links achter, Rixt is 
overal, Brecht is middenvelder, maar helpt ook voor en achter. Liza is ook 
laatste man. Marijke is nog zoekende, ze heeft nog geen vaste plek.

WAAr ben je goed in en waarin wat minder? Rixt kan hard schoppen en 
goed dribbelen. Noa: ‘Schieten kan ik best wel goed, trucjes wat minder’. 
Liza zit nog te kort op voetbal om daar wat over te zeggen. Marijke is goed 
in de schouderduw, Brecht in aanvallen en scoren. Fardau en Else zijn goed 
in het bal afpakken en verdedigen. Beide noteren ook nog de wreeftrap... 
Het tweede deel van de vraag was blijkbaar niet boeiend. Of het is een 
slimme tactische zet, stel je voor dat de tegenstander meeleest.

z.o.z.

Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK  Jirnsum
T. 0566-601272

Maandag van 14.00 tot 20.00
Dinsdag van 9.30 tot 17.00
Woensdag van 9.30 tot 17.00
Donderdag van 9.30 tot 21.00



WAT is het verschil tussen jongensvoetbal en meidenvoetbal? Liza vindt 
jongens harder, maar meisjes wat gemener. Marijke en Fardau vinden mei-
den gewoon beter, Rixt zegt dat meisjes beter overspelen. Else bekijkt het 
praktisch: ‘wij hebben trainingspakken, de jongens niet’. Noa is opgevallen 
dat: ‘bij jongensvoetbal wel meisjes meespelen, maar bij meidenvoetbal 
geen jongens mee mogen doen’.

WELKE tips heb je voor leiders en trainers om het nog leuker te maken? 
Fardau en Liza willen wel wat meer complimentjes horen. Hmm. Rixt wil 
meer feestjes.

WAAroM blijven meiden veel langer in de kleedkamer hangen? Marijke 
zegt dat dat niet waar is... De anderen zeggen dat ze meer kletsen, vooral 
lol maken en het gewoon gezellig vinden. Langer douchen en vooral hun 
lange haren wassen en kammen kost best veel tijd.

WAT vindt je onsportief? De meiden van BOSO huilden toen wij hadden 
gewonnen, dat vindt Brecht niet sportief. Else: ‘geen handje geven na de 
wedstrijd, dat hoort niet zo’. Noa: ‘Als je wegloopt en geen sorry zegt nadat 
je een overtreding hebt gemaakt’. Liza houdt het op schelden. Rixt vindt 
het omkopen van andere spelers te ver gaan...

WiE is de baas op het veld? De scheidsrechter is de baas vinden de mees-
ten. Dat is steeds verschillend, zegt Fardau. De aanvoerder vindt Brecht, 
maar soms kunt je ook wel de baas zijn als je dat niet bent. Else: ‘de aan-
voerder en de laatste man vaak’. Noa: ‘Marcel, Rienk en de scheidsrechter’. 
In deze volgorde waarschijnlijk.

WAT is de derde helft? Dat hebben wij niet, zegt Else. Nazitten zegt Liza,  
Fardau is het daar mee eens. Marijke ziet het als een feestje vieren. De  
anderen weten het niet. Rixt denkt meer aan een verlenging...

1716

WAT is het grappigste wat je hebt meegemaakt tijdens een wedstrijd of 
training? Marijke had ruzie met die ladder (??). Noa: ‘toen ik wilde schieten 
en ik miste en op mijn kont viel’. Fardau schoot de bal eens over een hoog 
net en daarna nog in de sloot. Brecht: ’ik wou scoren tegen GAVC maar 
raakte hem niet goed, toen ging de bal veel te langzaam, maar toch nog 
tussen de benen van de keeper door, best grappig.’

vErTEL ons alles over de yell en het paard. Brecht: ‘het paard is onze mas-
cotte’. Volgens Noa is dat begonnen met de paardenhemden van keeper 
Juul en Else en later hadden veel meer een paardenhemd. De yell gaat als 
volgt: Hup hup hup, wij winnen de cup. PAARD! Daar zijn ze het over eens, 
of komt er toch een nieuwe yell? Misschien, dat is nog niet zeker. 
Maar het paard, dat blijft!              gdevs
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De Sylsbrêge

Als Jirnsumers zien we de werkzaamheden bij de “Syl” met belangstelling tegemoet 
met de aanleg van de nieuwe vaste brug over de Boarn. Bijgaand een beperkte  
samenvatting van de voorgangers van de huidige “sylsbrêge” bij de “de Syl” yn de 
Grousterdyk. Gegevens uit de archieven van het “Doarpsargyf”.

* De “JirnsumerSyl” was één van de uitwateringssluizen welke al in het jaar 1450 
wordt genoemd als één van de grootste ”silen” als waterkering en doorgang voor 
boten, in midden Friesland in de Boarn. In 1475 werd het ”Damstera syl” genoemd 
en was het onderhoud voor de stad Leeuwarden. Van belang voor Leeuwarden  
was de doorvaart en het innen van tolgeld  van het scheepvaartverkeer. De Zwet-
te van Leeuwarden - Sneek was er nog niet.

* In 1671 kreeg het dorp Grou permissie om een gedeeltelijke “rijdweg” (modder 
pad) aan te leggen en voor het maken van een valbrug (flapbrêge), welke met 
tolgeld kon worden betaald en onderhouden. Voetgangers mochten niet gebruik 
maken van deze “flapbrug” en moesten overgezet worden.

* In 1883 zijn er een brugwachtershuis en een draaibrug met een fraai en sierlijk 
bovenwerk gekomen. Deze brug is aan het eind van de tweede wereldoorlog, 
evenals de spoorbrug bij Grou en de brug van Aldskou vernield, door ze op te bla-
zen. De “sylsbrêge” is in een sobere vorm weer hersteld en heeft tot 1952 dienst 
gedaan tot aan de de opening van het Pr. Margrietkanaal. Sindsdien maakt alle 
scheepvaartverkeer hier gebruik van en laat Jirnsum dus links liggen. 

* Naast de draaibrug is er naderhand een vaste brug aangelegd in 1985/1986 
met een beperkte doorvaarthoogte van plm. 1.50 m.

* Met de aanleg van de naast gelegen fietsbrug in 1990 waren aanvankelijk pro-
blemen met het heiwerk. Bij het slaan van een damwand stuitte men op stenen 
massa. Vermoedelijk afkomstig van resten van een oude sluis en of resten van de 
brug welke in april 1945 is opgeblazen door de Duitsers. De fietsbrug is toen i.v.m. 
de veiligheid van fietsers en wandelaars, aangelegd. 
Er wordt altijd van de Jirnsumer Syl gesproken maar eigenlijk ligt het op het 
grondgebied van Friens in de 
voormalige gemeente Idaar-
deradeel. Bij de thans aan te 
leggen nieuwe, hogere en vas-
te brug van plm. 2.50 m. zal het 
fietsverkeer dit in de toekomst 
weer met het overige verkeer 
moeten delen. 
“De tiid sil it leare”.

TEKST: Piet Posthumus



Berneblêd
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Bibliotheek

Op maandag 18 april houdt Ulke Brolsma in de bibliotheek van Grou een lezing 
over zijn boek ‘Oarlich yn en om Grou, 1940 - 1945’. Voor dit boek heeft de schrijver 
ongeveer 20 mensen geïnterviewd en veel onderzoek gedaan in verschillende 
archieven. Ook hebben een aantal mensen hun dagboeken aan de schrijver uit-
geleend. Met delen daaruit komt de oorlog heel dichtbij.

Aanvang 20.00 uur. Toegang € 3,50 voor leden, € 5,- voor niet-leden. 
Kaartverkoop in de bibliotheek of via grou@sbmf.nl.

nieuwe boeken in de bibliotheek.
Jeffrey Archer. Van vader op zoon.
Tegen de achtergrond van wereldoorlogen, politieke schandalen en maatschap-
pelijke onrust proberen opeenvolgende generaties uit de familie Clifton hun weg 
te vinden. In een verhaal dat decennia en continenten omspant, laat de schrijver 
je meeleven met hun lotgevallen.

Catalijn Claes. De weg die wij gaan.
Als Kars Lansink na drie jaar vrijwillige dienst terugkeert uit Nederlands-Indië pro-
beert hij in Nederland een nieuw leven op te bouwen. 

Astrid Harrewijn. Drie vriendinnen, een huis (en een klusjesman). 
Noor, Kiki en Joost delen lief, leed en de voordeur met elkaar en kennen maar één 
regel: thuis wordt er niet gesproken over het werk op het Museumplein. Terwijl 
het huis een verbouwing ondergaat, ontdekt Noor zichzelf, de waarde van vriend-
schap en een groot schandaal in de kunstwereld.

Kim van Kooten. Lieveling.
Nadat Puck op 5-jarige leeftijd met haar moeder is verhuisd naar de villa van de 
nieuwe man van haar moeder krijgt ze te maken met jarenlang misbruik door 
haar stiefvader.

Vonne van der Meer. Winter in Gloster House.
Als in 2024 de Klaar Met Leven-wet is aangenomen, bouwt de oudste van de twee 
broers die een erfenis krijgen, een hotel waar mensen kunnen sterven, terwijl de 
jongste een huis start voor mensen die twijfelen aan hun doodswens.

Suzanne Peters. Exit USA.
Als Lana een rondreis door de VS boekt om bij te komen na een relatiebreuk blijkt 
haar ex één van de reisgenoten te zijn.

Wytske Versteeg. Quarantaine.
In een land dat is getroffen door een dodelijke epidemie, komt een plastisch chi-
rurg met een van jongs af aan zelf gecultiveerde mensenhaat tot inzicht over de 
zinloosheid van zijn bestaan.

Piano-onderwijs Annie Terwisscha van Scheltinga

Piano
Keyboard
Blokfluit

Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Zowel voor kinderen als voor volwassenen

Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd
E-mail: piannie.tvs@gmail.com
Tel.: 0566-601495 of 06-25163304
www.piannie.nl

Schoonheidssalon

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.

Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Skoallenijs 1+1=2
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Altijd in beweging…

Als afsluiting van het project “Schatten van de aarde” 
hield ITS op woensdag 23 maart een inloopmoment. 
Alle belangstellenden konden kijken wat er zoal ge-
leerd is op school. Er werd gebruik gemaakt van de  
I-pads, bezoekers moesten bijvoorbeeld een geluidsfragment raden (de meesten 
dachten een dolfijn te horen maar het was toch echt een orka). De I-pads pas-
sen bij de werkwijze van ITS: op zoek naar activerende werkvormen om het leren 
aantrekkelijk, interessant en uitdagend 
te maken. De belangstelling tijdens het 
inloopmoment was groot.

Inmiddels hebben de paasactiviteiten 
weer plaatsgevonden. Ook dit jaar waren 
er weer geweldige ouders die de organi-
satie hiervan op zich hebben genomen. 
Zoals we altijd benoemen: we voelen 
ons gezamenlijk verantwoordelijk voor 
acht onvergetelijke jaren.

Kinderen die wat meer kunnen. Al vroegtijdig signaleren wij leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong. Op deze manier zoeken we zo vroeg mogelijk een 
passend aanbod en aanpak. Dit begint al bij de kleuters. Aan het begin van het  
schooljaar zijn er door onze teamleden diverse cursussen gevolgd hierin. Als Pro-
loogschool zijn er faciliteiten voor leerlingen met een voorsprong qua leren. Dit 
vindt plaats door bijv. te filosoferen met leerlingen, of het leren van Spaans.

open dag. Voor nieuwe ouders en leerlingen organiseren wij op dinsdag 17 mei 
een open dag. ’s Ochtends is er een inloopmoment tussen 9.00-10.00 uur, u kunt 
dan met uw kind een kijkje in alle klassen nemen. We hebben bewust voor dit 
tijdstip gekozen, op deze manier is er voor onze leerlingen zo weinig mogelijk on-
rust en blijven we effectief met de leertijd omgaan. Nieuwe ouders zijn ‘s avonds 
zonder kinderen van harte welkom van 19.30 uur tot 20.30 uur. Er is dan tijd voor 
een uitgebreide uitleg over onze manier van werken en u kunt vragen stellen. 
Mocht u deze dagen verhinderd zijn dan kunt u altijd contact opnemen om een 
afspraak te maken. 

Vanuit een bruisende schoolomgeving - namens het team, 
John Verweij, directie o.b.s. It Tredde Sté 

It Tredde Sté

DE SinT rADBoUDSCHooL in JirnSUM in ACTiE voor UniCEF!

De 48 leerlingen van de Sint Radboudschool hebben maar liefst samen €1.201,19 
bij elkaar verdiend voor de BMS UNICEF actie.

Een geweldig resultaat. Tijdens de UNICEF weken waren er gastlessen van Unicef 
en werden er allerlei acties bedacht, zoals lege flessen verzamelen en een spon-
sorloop.

Onze kleuter Suze had wel iets heel bijzonders bedacht. Zij liet zich tijdens onze 
Bonte Avond sponsoren, door alleen (met juf Anneke aan haar zijde) op het po-
dium het lied te zingen over een vluchtelingenkind: Waarom moet je gaan.

Het was een ontroerend optreden en een prachtige afsluiting met alle kinderen 
en ouders van de BMS UNICEF weken. 
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Nieuw gezicht bij Siesoo Haarmode

Sinds maart kunt u bij Siesoo Haarmode aan de Rijksweg een nieuw gezicht 
treffen: Sjoeke van der Woude. Samen met Ineke Tolhoek-Wever en Jantina 
Boersma maakt Sjoeke het team van topkapsters compleet. Ze beschikt 
over dezelfde vaardigheden en is net als Ineke en Jantina op de hoogte van 
de nieuwste technieken. 
Eigenaresse Ineke is erg blij met haar 
nieuwe collega: “Met ons nieuwe top-
team vol kennis en expertise zijn wij 
in staat om elk passend kapsel te 
creeëren.” Sjoeke zelf heeft er veel 
zin in om te beginnen bij Siesoo 
Haarmode: “Mensen mooi maken, 
is het mooiste wat er is.”

op de foto
Sjoeke van der Woude

Vijf voor twaalf voor het Kattehûs

Een noodkreet van het bestuur van het KATTEHUS. Wanneer er niet snel 
een oplossing komt voor de personele problemen dan sluiten de deu-
ren dit jaar nog. Rampzalig omdat er dan geen plaats meer is voor de 
peuters(speelzaal) en de ouderen(soos).

vrijwilligers Gevraagd!
Per direct zijn er mensen nodig voor:

* Bestuursfuncties Meer info bij: S.Janse, tel. 602110

* Beheerfuncties  sakejanse@online.nl of Sybren Boschma

* Gastvrouw/Gastheer tel. 602219 of mail sybren-nel@kpnmail.nl
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140

kinderopvang Oan de Boarn
            gastouderopvang

Grietje de Vries
Industrieweg 23a
9011 WH Jirnsum
06-51814331
oandeboarn@hotmail.com
oandeboarn.webklik.nl
www.facebook.com/oandeboarn

Fred in het Wild

Hoaazze en Kûnijne... Bekende verschijningen in het dierenrijk. Zeker 
nummer een zie je op dit moment veel, van chocola. Vanaf het vertrek 
van Sinterklaas, tot ver na de komst van Sint Piter. Bij ons in Jirnsum en 
directe omgeving zult u meestal de haas zien. “Het haas”, zeggen jagers 
die afgelopen winter stevig achter de aspirant-hazenboutjes aangegaan 
zijn. Het dialect, in de kop van dit artikel, is van Amsterdamse komaf. Ik 
laat, wegens ruimtegebrek, het konijn maar even schieten (ongelukkige 
uitdrukking…) en beperk mij tot de haas. Groot verschil is natuurlijk dat 
het konijn een hol maakt, en daar haar jongen in werpt, de haas daaren-
tegen werpt haar jongen in de open lucht, in een zogenaamd leger. Van 
de eerste worp overleven maar weinig haasjes het slechte voorjaarsweer. 
De haas is een langeafstandsloper! Ze hebben geen hol om in te vluchten, 
dus dan maar de sprint. De hazen geven een paar leuke shows per jaar. Als 
de winter ook maar nét voorbij is dan breekt de “rammeltijd” aan voor de 
mannetjes. Groepen tot wel 9 hazen beginnen met 
elkaar te knokken; de plukken hazen-wol vliegen 
in het rond! Ik ben maar gaan filmen, fotografisch 
was de voorstelling niet meer te volgen. Bekijk het 
eens op uw gemak, vanaf de kant van de weg; het 
lijkt nog het meest op een nummer Thai-boxing, 
gekruist met een clownsnummer... Haas en konijn 
zijn, samen met wat buitenlandse soorten, onder-
gebracht bij de dubbeltandigen, knap gevonden. 
De orthodontist zet dat trouwens ook op mijn  
rekeningen, of rekent ze dubbel?? Ook op de vlucht is een haas nauwelijks 
bij te houden; ze slaan hoeken van 90 graden, springen over en in sloten en 
zwemmen over vaarten. Een vos of hond moet van goede huize komen om 
ze te pakken! Niet voor niets zijn er hondenrassen, speciaal gekweekt voor 
de hazenjacht; hazewindhonden bijvoorbeeld. Alle uitsloverij is uiteraard 
het werk van mannetjeshazen, om indruk te maken op de dameslangoren. 
Een vrouwtje kan 3 x per jaar zwanger raken en werpt dan 2 tot 3 jongen. 
En, ze kunnen alweer zwanger raken als ze nog zwanger zijn van een an-
dere partner... Een zwaar leven voor die beestjes. 
Een andere keer wat over het konijn, een dier wat een leven vol zonde leidt. 
(Niet bij het pad langs de spoorbaan kijken hoor).            Fred de Waart



30 31

Muzikaal avontuur

Aan de Rijksweg in Jirnsum staan drie kerken. Geen van alle zijn ze nog in gebruik. 
Althans niet op de manier waarvoor ze ooit bedoeld waren. Niettemin staat een van 
deze kerken nog wel degelijk in het teken van een soort eredienst. Dat blijkt wel als je 
wordt opengedaan nadat je een zware metalen klopper op de houten kerkdeur hebt 
laten vallen. Het schip van de voormalige doopsgezinde kerk ‘Fermanje’ is dichtbe-
volkt. Met piano’s en vleugels. Een groot deel is klaar om bespeeld te worden, een an-
der deel wacht op reparatie of wordt gerestaureerd. Hier heerst overduidelijk een sfeer 
van toewijding. In Fermanje draait tegenwoordig alles om muziek.

Toen Anne Sollie, de huidige bewoner, nog werkte als dirigent van Koninklijk Toon-
kunstkoor Concordia in Leeuwarden ontstond het idee om eens andere koorwerken 
uit te voeren dan de grote oratoria van de bekende componisten. Samen met zijn 
vrouw Guusta Elzinga (secretaris) en de Concordia-zangers Egbert van Hes (voor-
zitter), Eelke Heidinga (penningmeester) en Jokelien Miedema (vice-voorzitter) 
vormde Sollie Koorproject Opus, dat inmiddels aan zijn achtste project werkt. Sollie 
en Van Hes vertellen over het ambitieuze avontuur waar Opus nu mee bezig is.

Zo’n 45 man drommen op een zaterdagochtend samen in het kleine terpkerkje in 
Swichum. Het is de eerste repetitie voor het achtste project van Opus. Op het pro-
gramma staan composities van de Britse componist Will Todd. Een hondsmoeilijk 
Requiem, dat alleen zal worden begeleid door een elektrische gitaar. En de heel 
wat toegankelijker werken Te Deum en Christus et Stella, beide begeleid door een 
orkest. Het orkest en de zangers ontmoeten elkaar pas voor het eerst bij de ge-
nerale repetitie, ze oefenen tot dat moment apart van elkaar. Het is een hartelijk 
weerzien. De zangers hebben elkaar ruim twee jaar niet gesproken - door een 
sabbatical na het zevende project is Opus even uit de lucht geweest - maar, zoals 
sommigen zeggen, het is alsof de tijd heeft stilgestaan. Ze gaan weer verder alsof 
er niets gebeurd is. Al twijfelt een enkeling dit keer wel aan het welslagen van het 
project. ‘Dat begrijp ik heel goed’, zegt Sollie. ‘Ik heb me ook even afgevraagd of 
we het dit keer wel zouden redden. Het niveau van de muziek ligt nu wel heel erg 
hoog. Maar we hebben met elkaar zoveel ervaring opgedaan in de voorgaande 
projecten dat we toch besloten om het erop te wagen. En we zijn nu al zo lang 
samen dat we eigenlijk ook wel weten dat het goed komt. Het is vaak zo dat de 
muziek op de repetities pas echt gaat leven voor het koor. Want als de mensen 
hun partij zelfstandig instuderen, voelen ze de samenhang nog niet. Ze moeten 
er al repeterend als het ware in groeien. Uiteindelijk vinden ze het dan hartstikke 
mooi, maar soms duurt dat even, haha.’

opus 8 wordt uitgevoerd in de St. Willibrordkerk in Utrecht op 15 april, in  
de Bonifatiuskerk in Leeuwarden op 16 april en in de St. Jozefkathedraal in 
Groningen op 17 april. Meer info: www.koorprojektopus.nl.
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8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw

Dorpenservicepunt in Grou

op woensdag 2 maart starten wij in Grou met een Dorpenservicepunt.
U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze me-
dewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regelmatig 
cursussen en trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kunnen helpen, 
dan zoeken zij naar een oplossing. Of zij verwijzen u door naar een andere instan-
tie zoals het sociale wijk/dorpenteam of een andere organisatie. Heeft u vragen of 
hulp nodig kunt u iedere woensdag tussen 10 tot 12 uur langskomen tijdens het 
inloopspreekuur op de Oedsmawei 18a in Grou.
Lukt het u niet om langs te komen, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor 
een huisbezoek.

Wij bieden wijk/dorpsbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:
•	 het	aanvragen	van	een	uitkering
•	 aanvragen	van	bijzondere	bijstand
•	 het	indienen	van	een	bezwaar
•	 aanvragen	van	toeslagen
•	 aanvragen	van	kwijtschelding
•	 aanvragen	DigiD

De hulp is gratis!

Start kaatsseizoen

Het kaatsseizoen staat alweer op het punt van beginnen. 
Heeft u zin om gezellig een balletje te slaan?

Woensdag 20 april starten de senioren met competitiekaatsen, aanvang 19.00 uur.
Opgave kan een kwartiertje van tevoren gewoon op het veld!!
Dinsdag 26 april start de jeugd met competitiekaatsen aanvang: 19.00 uur.
Informatie over de opgave volgt.
De eerste Seniorenledenpartij is op woensdag 27 april aanvang: 13.00 uur (Ko-
ningsdag). Opgave kan t/m dinsdag 26 april bij Hinke v Steen.

Het bestuur van KV Irnsum ziet u graag op het veld en hoopt op weer een sportief 
en gezellig kaatsseizoen. 
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Dekemahiem

vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum koopt Dekemahiem van Elkien
Op 13 maart 2014 werd op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Jirn-
sum bekend dat Woningcorporatie Elkien van plan was om de 25 wonin-
gen van  Dekemahiem te slopen en de grond braak te laten liggen. 

Een aantal inwoners van Jirnsum heeft zich toen verenigd in een initiatief-
groep om te inventariseren of er mogelijkheden zouden zijn om Dekema-
hiem te behouden. Zij vonden dat deze woningen voor het dorp behou-
den moesten blijven, omdat deze woningen naar hun mening wel degelijk 
voorzien in een behoefte. De mogelijkheden om in ons dorp te blijven of te 
komen wonen werd voor diverse doelgroepen vergroot door de aanwezig-
heid van huurwoningen in het “lage” huursegment. Hierbij werd gedacht 
aan doelgroepen als starters, medewerkers van de plaatselijke industrie, 
eenpersoonshuishoudens en studenten. Daarnaast zijn de woningen, van-
wege hun oorspronkelijke bestemming en na een up-date ook uitermate 
geschikt voor senioren met een beperkte zorgvraag.

In juni 2014 zijn er met een actie ruim 350 handtekeningen opgehaald in 
Jirnsum voor het behoud van Dekemahiem. Deze handtekeningen zijn 
overhandigd aan Elkien en de gemeente Leeuwarden. 

Toen bleek dat Elkien niet van mening veranderde en bleef vasthouden 
aan sloop van de “bejaardenwoningen” is de initiatiefgroep gaan denken 
aan het zelf overnemen en exploiteren van de woningen. Mede met hulp 
van Doarpswurk kwamen de gesprekken tussen de initiatief groep en 
Elkien opgang. Elkien was bereid om de woningen aan de initiatiefgroep 
te verkopen voor de verhuurde waarde (75% van de taxatiewaarde). Om 
dit ook juridisch goed te laten verlopen is op 2 februari 2015 de Vereniging 
Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ) opgericht.. 

In mei 2015 werd het voorlopig koopcontract met Elkien getekend. Daar-
na moest Autoriteit Woonomgeving, Inspectie Leefomgeving en Transport  
van het Ministerie nog goedkeuring geven aan Elkien voor de verkoop. In 
mei 2015 is dit verzoek gedaan, hierbij werd een beroep gedaan op de 
mogelijkheid, die de minister had, om bepaalde uitzonderingen te maken 
voor verkoop aan derden.

Op 3 juli 2015 kregen wij bericht, dat de inspectie de verkoop niet goed-
keurde. De minister kon ook geen uitzondering meer toekennen, want de 
wet was per 1 juli 2015 veranderd en stond dit niet  meer toe. Ook was er 
geen overgangsregeling. 

De enige mogelijkheid om het complex te kunnen kopen was voor 100% 
van de taxatiewaarde. Dit betekende een fors hogere aankoopprijs. VDJ 
is opnieuw in gesprek gegaan met de Rabobank en Elkien. De gemeente 
Leeuwarden waar de VDJ gedurende het hele proces, altijd  voor advies 
terecht konden, bleek ook nog enige financiële steun te kunnen geven 
door garant te staan voor een deel van de Rabobanklening. Ook plaatselij-
ke verenigingen zegden steun toe. Voor de noodzakelijke renovatie is een 
deel van de benodigde gelden door plaatselijke fondsen verstrekt. Ook is 
door de Provincie Fryslân in het kader van “Aanvalsplan Woningmarkt” een 
lening toegezegd, hierdoor kan sneller met de renovatie begonnen wor-
den.

Begin januari 2016, vroeg Elkien opnieuw toestemming voor de verkoop 
van de woningen bij de inspectie. Deze toestemming is nu binnen.

Het project is mogelijk door financiering van een lening van de Rabobank 
Heerenveen - Zuidoost Friesland voor de aanschaf en renovatie van de wo-
ningen. De Rabobank kende bovendien een gift van € 50.000 toe in het 
kader van haar stimuleringsfonds

Eind mei 2016 zullen de woningen zijn 
overgedragen aan de Vereniging Doarps-
korporaasje Jirnsum. Om de verhuur goed 
te kunnen regelen zijn wij opzoek naar  
een zelfstandige beheerder voor de huur-
administratie.

Zie voor de vacature op pagina 11 in deze STiM.



Knolraap en lof, schorseneren en prei

Drs. P zong jaren geleden bovenstaande tekst al en daar moest ik even aan den-
ken toen ik in de krant las dat Nederland weer eens massaal aan het sparen is ge-
slagen. Nu eens niet met het oppotten van geld maar wel met het oppotten van 
de moestuintjes van de Albert Heijn. Dat we fan zijn van eetbare plantjes kweken 
komt wellicht niet als een verrassing. Op internet valt te lezen dat ook moestuinen 
ongekend populair zijn anno 2016. Ook de Leeuwarder Courant had kortgeleden 
nog aandacht voor de moestuinen. Van alle soorten tuinen is de eetbare tuin het 
meest geliefd. Dit moet de volkstuinvereniging van Jirnsum als muziek in de oren 
klinken.

Een andere term die we steeds vaker horen is DIY. DIY is de Engelse afkorting voor 
Do-It-Yourself (Doe-Het-Zelf ). Websites als Pinterest.com overspoelen ons met 
zelf-maak-ideeën. Typ een willekeurig woord in en je krijgt legio ideeën omtrent 
je zoekwoord. 

De Stim combineert DIY en MOESTUIN en komt (om te beginnen) met twee klei-
ne, behapbare DIY-projecten namelijk; het maken van een kweekkastje en een 
naamstokje. 

Oké. Een complete moestuin past natuurlijk niet in iedere achtertuin. In elke 
tuin valt echter wel iets te doen op eetbaar gebied - van het plaatsen van een 
fruitboom, of een verhoogde moestuin tot wat losse potten met kruiden op het 
terras. Heb je de smaak te pakken? Dan kun je denken aan een perceel net bui-
ten het dorp. Met je eigen snijbieten, asperges en druiven of toch maar met…  
inderdaad - knolraap en lof, schorseneren en prei.                 E.K.

Volkstuinen, mateloos populair

Ook in de Stim kunt u het lezen, volkstuinen zijn mateloos populair.
Verenigingen met wachtlijsten zijn eerder regel dan uitzondering.

De Jirnsumer Tuinbouwvereniging ‘’Op ‘e Syl’’ weet er over mee te praten; ze heb-
ben slechtere tijden gekend. Tijdens de jaarvergadering van 14 maart j.l. werd 
traditiegetrouw alles op een rijtje gezet. Door verschuivingen en verhuizing van 
een van de leden is er weer ruimte voor nieuwe liefhebbers. 
Voor de snelle beslisser!! Tegen zeer lage huurprijs per direct aangeboden: 

percelen tuinbouwgrond
Inlichtingen bij Piet Riemersma, Himdyk 12.  Tel. 601977
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanaf de eerstvolgende Stim kunt u regelmatig iets lezen over de volkstuinen van 
Jirnsum. Wat gebeurt daar allemaal? Al die mannen en die ene vrouw… 
Kleine weetjes, sterke verhalen, we willen het allemaal meemaken.

Bankjes Ald Skou

Beste Jirnsumers,

De bankjes bij de brug van Ald Skou worden binnenkort vervangen door nieuwe 
picknicktafels. Daarom zullen zeer binnenkort de huidige bankjes worden ver-
wijderd door aannemer De Waard. Daarna zullen er voorbereidende grondwerk-
zaamheden worden uitgevoerd. Tenslotte zullen de nieuwe picknicktafels worden 
geplaatst. Het kan zijn dat er enige tijd geen bankjes staan op Ald Skou.

Deze vervanging is onderdeel van een groter project, namelijk de vervanging van 
bankjes langs het tracé van de oude Grienedyk naar Sneek. De nieuwe picknick-
tafels zullen voorzien worden van een kunststof plaat met cultuurhistorische  
informatie over ons gebied.

Meer informatie over de feestelijke opening in juni volgt binnenkort. Dan ook 
meer informatie over het nieuwe pontje Tersoalstersyl - Terherne en het ‘Rundsje 
Snitsermar’.

Met vriendelijke groeten
namens de werkgroep cultuurhistorie Grienedyk,
Sietze Schukking
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Gebruik een oude plastic fles 
als kweekkastje. 
Snij de top er af en plaats 
deze over het plantje.

Neem een stok uit de tuin of het bos. 
Snij met een dunschiller of een scherp mesje de schors aan 
één bovenkant weg. 
Schrijf met een dunne stift welke plant je hebt geplant. 

36
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Nij yn Jirnsum

DE BONGERD
Oftewel het huis aan de Rijksweg nummer 16 is in het prille begin van dit jaar van 
eigenaar gewisseld. Maar liefst vijf nieuwe gezichten in het tweelinghuis aan het 
noordelijke begin van Jirnsum. Achter het huis, niet zichtbaar vanaf de doorgaan-
de weg, bevindt zich een waar paradijsje. Een bijzondere boomgaard, ‘dierenpen-
sion’, eldorado voor vogels en de ultieme kampeerplek voor iedereen die al deze 
natuurlijke rijkdom op waarde weet te schatten.

OET GRUNN
Jeroen en Jarike, Groningers van geboorte, vallen als een blok voor deze unieke 
plek. Samen met hun drie kinderen vormen ze het gezin Kremer. Waren ze op zoek 
naar een camping? Een boomgaard? Een dorp misschien? Jeroen: ‘’Nee, eigenlijk 
niet. We woonden zo’n vijftien jaar met plezier aan de rand van Sneek, in een leu-
ke wijk, aan het water ook nog. We hadden nog maar net een fikse verbouwing 
achter de rug. Nee niet op zoek dus’’. Gaandeweg het gesprek wordt duidelijk dat 
een verhuizing weliswaar niet gepland is, maar dat het ook niet heel toevallig is 
dat ze hier zijn neergestreken. Als je open staat voor kansen en mogelijkheden, 
dan komt er vroeg of laat als vanzelf wel iets op je pad. 

IK VERTREK
Ooit hebben ze Frankrijk verkend. Als vakantieland, maar stiekem werd er ook 
gekeken naar ‘A Vendre’. Gedroomd hebben ze over een royaal onderkomen met 
ruimte voor gasten en vakantiegangers. Frankrijk is het niet geworden.
Het zorgen en verzorgen lijkt hen aangeboren te zijn; mensenmensen. In 2005 
was nagenoeg alles geregeld voor een paar jaar zendingswerk in een leprazie-
kenhuis in Nepal. Potentiële huurders waren a.h.w. hun huis al aan het inrichten, 
ontslag nemen was eerder een kwestie van dagen dan van weken. Op het laatste 
moment werden hun visa geweigerd omdat ze voor een christelijke organisatie 
zouden werken. Een half jaar later brak er een burgeroorlog uit. Godzijdank waren 
ze (met baby Flores) nog veilig in Nederland.

NAAR JIRNSUM
Jarike werkt als fysiotherapeut in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Jeroen gaat 
vier dagen per week met de trein naar Leeuwarden, alwaar hij zich op het provin-
ciehuis beroepshalve met vastgoed mag bemoeien. Flores (11), Mees (9) en Mar-
lijn (6) zitten op de Steve Jobsschool in Sneek. Jarike: ‘’Drie jaar geleden hebben 
we een bewuste, maar ook lastige keuze gemaakt om de kinderen van school te 
laten switchen”. Maar ja, nu wonen ze in Jirnsum, en eerlijk gezegd; het was toch 
wel even een punt. Even, want Flores hoeft nog maar een jaartje, en dan is het 

niet verstandig om nog van school te wisselen. Eén kind in Sneek en de andere 
twee hier in het dorp op school, dat is gewoon niet praktisch. Daar komt nog bij 
dat ik mijn werktijden heb kunnen aansluiten bij de schooltijden van de kinderen. 
Voorlopig blijft het Sneek. Het enige dat door de verhuizing veranderd is, is het 
vervoermiddel. Was het eerst de fiets, nu is het de auto.

SPORTEN 
Een nieuwe start op zo’n korte afstand van onze vorige woonplaats heeft best 
veel voordelen. Vrienden, de school, de kerk en de band;  binnen 20 minuten zijn 
we er. Zien we jullie in het dorp? Jeroen: ’’Uiteraard, alhoewel de nodige klussen 
en het onderhoud van de tuin ons nogal eens van de straat zullen houden… 
Maar natuurlijk, het sporten van de kinderen gaan we volgen. Flores voetbalt bij 
VVI en Mees en Marlijn hebben al een paar keer meegedaan met volleybal. Zo 
leren ze snel leeftijdgenootjes kennen. En vergeet niet de aantrekkingskracht van 
de pannakooi hè’’. 

MINICAMPING 
De wens om naast gezin en werk nog ‘iets’ te doen is uit gekomen. Dat ‘iets’ moet 
wel met mensen zijn. Jeroen: ‘’De mogelijkheden die de Bongerd biedt daar wil-
len we mee aan de slag. Het toiletgebouw willen we aanpakken, en ja inderdaad 
de minicamping blijft. Actief promoten doen we deze zomer nog niet, we zien wel 
wat op ons af komt. In elk geval familie…”

LOGEERPLEKKEN 
Oh ja, logées zijn ook welkom. Voor een aantal schapen (met lammetjes) staat 
de deur wijd open. Voor hen hebben we meerdere vegetarische gerechten. Voor 
bijen is er keus uit diverse vijfsterrenmenu’s. Laat geïnteresseerde baasjes maar 
snel eens langskomen. 

Ik krijg sterk het vermoeden dat Jeroen 
en Jarike niet op, maar bij voorkeur 
naast, de gebaande paden lopen. Veel 
te lang blijf ik hangen bij deze aardige, 
gastvrije dorpelingen. Dacht ik met een 
uurtje klaar te zijn? Het werden er twee. 
Jirnsum hoort nog van de Kremers. Té 
gastvrij bestaat dat? Een hekwerk of 
slagboom voor de oprit? 
Ik zie het niet gebeuren…                gdevs
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 Verenigingen contactpersonen

verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  S. Hottinga 0648922549  
Volleybalver. Iverto B. Rypstra 602564        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eenrum R. Bootsma 601001
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 602197
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG D. Riemersma 601047
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956

Toneelver. H. Pereboom 602469
Vrouwen van NU T. de Jong 601044
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht A. W. Niemarkt 601130

Plaatselijk Belang E. Pereboom 602469
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 601791
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuinver. T. de Wal 620110

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
Stichting Doarpshûs S. Janse 602110             
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Festiviteiten Kommisje M. Hemstra 0612775911          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754
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 Huisarts

F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl

SPOEDGEVALLEN tussen 08.00 en 17.00 uur bellen naar: 0566-621122 
Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de Dokterswacht Friesland: 0900-1127112 

Bereikbaarheid
Afspraken maken: 08.00 - 10.00 uur
Visite aanvragen: 08.00 - 10.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 08.00 - 10.00 uur

Herhaalrecepten: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woensdag en vrijdag 
vóór 12.00 uur inleveren in Jirnsum (brievenbus bij de voormalige huisartsenpraktijk, 
rijksweg 55). De medicijnen kunnen dan 2 werkdagen later  ‘s middags bij de apotheek 
afgehaald worden. Medicijnen kunnen op vrijdag, of dinsdag bij u worden bezorgd.
U kunt uw herhaalrecepten ook inleveren bij huisartsenpraktijk Grou. Herhaalrecepten 
ingeleverd voor 9.30 uur, kunnen de volgende werkdag vanaf 13.00 uur bij de apotheek 
afgehaald worden.

 Apotheek Grou

Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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 Ziekenhuizen

MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

 Thuiszorg

Buurtzorg Akkrum e.o. Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.: 06-23 91 73 73  Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.: 0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net Internet: www.thfl.nl

Zorg thuis van Leppehiem
Adres: Leppedijk 37, Akkrum
Tel.: 0566-65 46 54
E-mail: oars@leppehiem.nl

 Meitinker

Iedere eerste dinsdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs. 
De meitinker, Ria Hobert is aanwezig van 9.30 - 10.30 uur.  
Tel. 0566-625151     E-mail: info@dorpenteam.nl

 Wijkagent + meldpunt overlast

De wijkagent in Jirnsum en omstreken is de heer Thom Bambach. Hij is bereikbaar op 
Stationsweg 35 te Grou, tel.: 0900-8844. Voor het melden van overlast zoals vernielingen, 
burenruzie en geluidsoverlast belt u het volgende nummer: 14058

 Contactadressen Kerken 

Doopsgezinde Gemeente S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Rooms Katholieke Kerk Jirnsum F. Minkema-Langhout, Sneek Tel.: 0515-33 54 20
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 Uitvaartverenigingen

R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27
De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.  Tel.: 058-250 13 80
 Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.  Tel.: 0566-60 29 22
Inl.  Mevr. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 19 76
 Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 23 61

 it Kattehûs

Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 0566-60 21 10

 Peuterspeelplaats It Kattekuorke 

Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Sisa kinderopvang
 9011 VJ Jirnsum. Tel.: 088-0350400 / www.sisakinderopvang.nl

 Basisscholen

O.B.S. it Tredde Ste Dekamastrjitte 2A info@ittreddeste.nl  Tel.: 0566-60 16 46
R.K.B.S. St. Radboud Dekamastrjitte 2B directie@radboudjirnsum.nl Tel.: 0566-60 12 42

 Bibliotheek

Grou Burstumerdyk 6  Tel.: 058-2347777 Openingstijden ma./wo./do. 14.00 - 18.00 uur
 info: www.sbmf.nl  vrijdag 14.00 - 20.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di./wo./vr. 14.00 - 18.00 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl

 Dierenarts

Praktijkadres Reduzum-Grou: Telefonisch spreekuur ma t/m za van 8.00 - 9.30 uur,
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou voor aanvraag visites, bestellen medicijnen en info.
Tel. 0566-601464 / 601439 / 621299 Open spreekuren gezelschapsdieren:
E-mail: info@dierenartsgrou.nl Ma. t/m vr. 13.00 - 14.30 uur en 17.00 - 18.00 uur.
www.dierenartsgrou.nl Buiten de spreekuren alleen op afspraak.
www.bistedokter.nl Openingstijden van de balie:
SPOED: 24u./7d. bereikbaar. Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur en zat. 8.00 - 9.30 uur.


