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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio mei 2017
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com        Tel.: 0566-601049

Redactie

Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Grietsje de Vries

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

De laatste weken was het klimaatprobleem volop in het landelijke nieuws.
Wist u dat we samen de CO2 uitstoot kunnen verminderen, door minimaal 
één keer per week geen vlees of vis te eten? Worden we in de toekomst  
allemaal voor 1 dag per week vegetariër? In deze Stim een vegetarische  
Jirnsumer aan het woord. Nieuwsgierig? Lees op bladzijde 23 het verhaal van 
iemand die op haar 15e in een puberale bui besloot geen vlees meer te eten. 

De reüniecommissie van Jirn-summertime doet een oproep op bladzijde 9. 
Meld u aan voor de reünie die wordt georganiseerd op 2 juni 2018. Het lijkt 
misschien vroeg, maar de eerste voorbereidingen zijn al in volle gang. 

Een nieuw hardloopevenement in Jirnsum! Op 26 april kunt u 5, 8 of 10 kilo-
meter hardlopen langs de Mûzel. Meer informatie over dit evenement leest 
u op bladzijde 29.

Het programma voor Koningsdag is bekend! Gaat u mee solex rijden? Geef u 
dan op voor 20 april. Daarnaast kunt u mee doen aan de Koningsspelen, de 
Vrijmarkt en genieten van live muziek bij de Fantast. 

33e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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KopiJ inlEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl
Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl
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Agenda

Datum  Evenement locatie Tijd
	 10	april	 KV	Irnsum	jaarvergadering	 “De	Voltreffer”	 20:00	uur
	 16	april	 Paasmatinee		 Café	de	Fantast	 17:00	uur
  met Folkert-Hans live!
	 16	april	 Paasbrunch	 De	2	Gemeenten	 11:30-14:30	uur
 17 april Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
	 25	april	 Start	jeugdcompetitiekaatsen	Sportveld	 19:00	uur
 26 april Start seniorencompetitiekaatsen Sportveld	 19:00	uur
	 26	april	 Mûzelloop	 De	2	Gemeenten	 18:30	uur
	 26	april	 Vrouwen	van	Nu	 MFC	It	Kattehûs	 19:45	uur
  Proeverij van kleine hapjes
	 26	april	 Koningsnacht	2017	 De	2	Gemeenten	 21:30	uur
	 27	april	 Koningsdag,	div.	activiteiten		 Wijde	Steeg	 13:00	uur	
	 	 en	live	muziek	van	NNB	 Café	de	Fantast	 vanaf	17:00	uur
	 27	april	 Seniorenledenpartij	 Sportveld	 13:00	uur
	 28	april	 “De	Brekber	Sirkel”	 De	2	Gemeenten	 20:15	uur
  met Tet Rozendal & Wybo Smids
	 10	mei	 Openochtend	St.	Radboud	 St.	Radboud	 8:15-12:15	uur
 15 mei Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
	 4	juni	 Pinkstermatinee	 Café	de	Fantast	 17:00	uur
	 	 Orkest	Butterfly
	 7	juni	 Openochtend	St.	Radboud	 St.	Radboud	 8:15-12:15	uur
	 10	juni	 Afsluiting	seizoen	VVIrnsum	 Sportveld	 14:00	uur
 27 juni Eindvoorstelling streetdance  Gymzaal
	 1	juli	 ALS-dag	 Wijde	Steeg	 13:00	uur

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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Komme en Gean

Geboren:

1 maart 2017 Ilya Hussain trotse ouders Mazin en Sanae
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

Contributie voor een gezin € 18,50 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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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

Oproep reünie

100 jaar plaatselijk Belang Jirnsum

Naar aanleiding van Culturele hoofdstad 2018 en het 100-jarig bestaan van 
Plaatselijk Belang Jirnsum, willen we zaterdag 2 juni 2018 een reünie voor 
Jirnsumers en oud-Jirnsumers organiseren. Wij zijn dus op zoek naar jou! 
Belangstelling? Geef alvast je naam, volledige adres, telefoonnummer en 
e-mailadres door aan de reüniecommissie. Heb je deze gegevens ook van je 
familieleden, vroegere buren of kennissen dan ontvangen wij die ook graag 
zodat wij zoveel mogelijk (oud)Jirnsumers kunnen bereiken voor dit feest. 
Een opgaveformulier en nadere info over het programma volgen later. Houd 
de Stim fan Jim en social media in de gaten.

De reüniecommissie
Baukje van der Lei, Tineke Elzinga, Marjan Terra en Tineke Haringsma

Telefonische	info:	0566-602136	(Tineke	Elzinga)
E-mailadres:		reunie100pb@jirnsum.com
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De Hondenkapper

Vakkundige en liefdevolle 
vachtverzorging

Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

10e en laatste ALS Dag

570.000 euro in 9 jaar! Dit is het totaalbedrag van de ALS dagen + andere 
acties uit de provincie, met dank aan jullie! 
Op zaterdag 1 juli organiseren wij onze 10e en laatste ALS Dag. Een dag 
waarop we wederom ons best gaan doen een gigantisch bedrag binnen te 
halen. Met een beetje geluk zou dit zo maar eens 30.000 euro kunnen wor-
den, wat de teller op 600.000 euro zet. Formidabel!

Deze 10e ALS dag staat in het teken van oprichter Ronald de Haan, die in 
2015 helaas aan ALS is overleden. Samen met jullie willen we er een waar-
dig top evenement van maken. De Stichting ALS Friesland blijft uiteraard 
bestaan ter ondersteuning van acties voor ALS, waar dan ook.

Wandel-	en	fietstochten,	verloting,	veiling,	streetdance,	schminken.	
Optredens van Johannes Rypma en The Bounty Hunters, Twarres en Band, 
de Kast en Jitiizer. Zomaar een greep uit het geweldige programma van 
2017.

Nadere details volgen nog. 
Noteer	alvast	de	datum:	zaterdag 1 juli 2017.

Team Stichting ALS Friesland
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Update voor bedrijventerrein ‘It String’

Een Tomtom, navigatiesysteem op je telefoon of gewoon een ouderwetse 
wegenkaart. Er zijn genoeg manieren om de weg te vinden naar een ge-
wenst adres. De ondernemersvereniging Jirnsum maakt het voor u nog iets 
gemakkelijker op het bedrijventerrein ‘It String’. 
Het informatiebord, te vinden bij de ingang van het terrein, is sinds 13 maart  
weer helemaal up-to-date.

Op	het	bedrijventerrein	kunt	u	terecht	bij:

Aqualux Yachtcharter B.V.
B&B Pension Op ‘e Koai
Jachthaven De Boarnstream 
Jachtwerf De Boarnstream
Concorp Productions B.V.
Elzinga
Haalbouw B.V.
Vakgarage Hofstra
Hondenopvang Ald Skou
Fa. K. de Jong  & Zn. Transport
Kinderopvang Oan de Boarn
Kruisinga Campers B.V.
Marina Irnsum
Myrica Groenverzorger
RFU Jachtspecialist
It Rak
Smid Jachtservice
Jachthaven Sneekerhof
Jachtbouw F. van Steen
Jachtbouw de Vries






















 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

Schoonheidssalon

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.

Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039



Folkert Hans live!

paasmatinee 

zondag 16 april

aanvang	17:00	uur

gratis entree

Café de Fantast 
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Stimkes

“De Brekber Sirkel”
Tet rozendal

& Wybo Smids
vrijdag 28 april 

aanvang	20:15	uur	
€ 18,50 

De 2 Gemeenten

paasbrunch 2 Gemeenten
1e paasdag, 16 april

11.30-14.30 uur

Zeer	uitgebreid	paasbuffet	

Soep, broodjes, salades, etc.

Reserveren gewenst

www.de2gemeenten.nl

15

Kv irnsum

Start jeugdcompetitie 

25	april	19:00	uur	

Start seniorencompetitie

26	april	19:00	uur

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

de brekbere

KAARTEN (0566) 60 15 50  OF  WWW.DE2GEMEENTEN.NL

Vrijdag 28 april | Aanvang 20:15 uur | € 18,50

JIRNSUM

Muziektheatervoorstelling

De Brekbere Sirkel
TET ROZENDAL & WYBO SMIDS

GURBE DOUWSTRA, WANDER VAN DUIN,  
JAN DE VRIES, TSEARD NAUTA

Boek vooraf een 
theaterdiner!
Bel (0566) 60 15 50

ToK ToK.. GEZoCHT!
Iemand met kippen waarvan ik 

zo af en toe eens eieren zou 

mogen kopen om te eten. 

Tips?	Mail	naar:	

noortje_anke@hotmail.com

(lees ook blz 23-25 in deze Stim)



1716

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

Koningsdag 2017

Dorpsgenoten,

Ook dit jaar hebben we weer activiteiten bedacht voor Koningsdag.
Aan	iedereen	is	gedacht,	het	programma	is	als	volgt:	

  vrijmarkt vanaf 13.00 uur met een feestelijke opening
  Solexrijden vanaf 13.00 uur
  Koningsspelen vanaf 14.00 met leuke spelletjes
  live muziek bij de Fantast

Extra info Solextour:
Deelnemen kan vanaf 18 jaar, mits je in het bezit bent van een rijbewijs. 
Graag	van	te	voren	opgeven	via	jirnsumerkat@live.nl.
De kosten zijn € 30,- p.p. Betaling dient vooraf contant of via bankrekening 
te worden voldaan. Bij opgave volgt meer informatie.  
Opgeven voor 20 April!

Alle activiteiten zullen plaatsvinden in de Wijde Steeg en daarom willen we 
de bewoners vragen om hun auto deze dag ergens anders te plaatsen. 
De Wijde steeg en een gedeelte van de Rijksweg zijn tussen 13.00 uur en 
18.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer.

Met vriendelijke groet,

Festiviteiten Kommisje “de Jirnsumer Kat”
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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 
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Bibliotheek

EEN KEUZE UIT DE NIEUWE BOEKEN
lynn Austin – Dochters van de kust
Als een Nederlandse immigrante in het dorp Holland in Michigan terugblikt 
op haar aankomst in de Verenigde Staten vijftig jaar geleden, komen allerlei 
gevoelens bij haar boven.

Kees van Beijnum – Het mooie seizoen
Beatrijs, die probleemgezinnen in de hoofdstad ondersteunt, belandt van-
wege een verdwenen kind in een door de media gevoede nachtmerrie van 
verwijt en angst.

Monique Bronkhorst – luna; liefde tegen beter weten in
Een jonge vrouw uit Edam trouwt in 1932 met een aannemer die vaak voor 
haar moeilijke keuzes maakt.

Jodi Ellen Malpas – Mijn bodyguard
Een miljonairsdochter krijgt tegen haar wil een voormalig scherpschutter 
als bodyguard opgedrongen als er een ontvoering dreigt.

Kristina Sandberg – Zorgen voor het gezin
Een Zweeds gezin worstelt in de jaren veertig en vijftig van de 20e eeuw 
met de verwachtingen van elkaar en van de welvaartsstaat.

Mart Smeets – nostalgie
Terugblik van de sportjournalist op hoogtepunten uit zijn carrière.

Paul Peijnenburg – Een fijn huwelijk
Als het noodlot toeslaat in het leven van een dominante echtgenoot en  
vader, zijn de gevoelens bij zijn familieleden gemengd.

Tommy Wieringa – De dood van Murat idrissi
Twee Nederlandse tieners smokkelen een vluchteling in hun auto naar  
Europa.

Frank van Zwol – Schokgolf
Een undercoveragent moet onder moeilijke omstandigheden een terroristi-
sche aanslag in IJsland proberen te vermijden.
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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
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Woordzoeker Koningsdag

Zoek de woorden en streep ze door.
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www.elzinga.nl

16074478-1_ELZINGA_ADV_130x85_ZW.indd   1 04-08-16   15:22

Dat is het hele eieren eten

Dokkum, veenwouden, leeuwarden, Drachten, raerd en …  JirnSUM.
na wat omzwervingen door Friesland woont de 28 jarige Anke Meerstra 
alweer 1,5 jaar in Dekemahiem. Samen met haar kat Kees heeft ze echt  
haar plekje gevonden. Een plek met een prachtig uitzicht over de wei-
landen. Anke werkt als ambulant woonbegeleider in de psychiatrie. in 
haar vrije tijd speelt ze graag gitaar, luistert ze muziek, leest ze graag en 
kijkt goede films en documentaires. Dat ze een leuk vegetarisch vriendje 
heeft is niet heel verrassend. Anke vertelt… 

vegetariër? veganist? Fruitariër? vagenist? oerkost-eter? Freegan?
Op mijn 15e besloot ik van de één op de andere dag ,zondermeer in een pu-
berale bui, om geen vlees meer te eten. Dieren eten is zielig en dus werd ik 
vegetariër.	Ik	at	echter	nog	wel	vis	en	in	de	praktijk	ben	je	dan	officieel	een	
pescotariër. Vis is wel gezond, omdat de vis zeewier eet. Hieruit verkrijgt hij 
de goede vetzuren, eiwitten en ijzer. Dus ik had net zo goed de vis kunnen 
laten zwemmen en gewoon zeewier eten maar dat terzijde. 

Hoe ouder hoe wijzer (?) 
Na 11 jaar ben ik me gaan verdiepen in waar mijn andere voedsel dan van-
daan komt. Na meerdere boeken, artikelen en documentaires kon ik niet 
anders dan proberen zoveel mogelijk veganistisch te eten, dus geen pro-
ducten meer eten die van dieren komen, maar ook het bewust worden van 
hoe het voedsel wordt verbouwd. De pinguïns op de zuidpool hebben resten 
van gif in hun lijf van/door onze bestrijdingsmiddelen. Ook kwam ik er ach-
ter dat kaas niet eens vegetarisch is, dus ben ik al die tijd een nep-vegetariër 
geweest. In kaas zit namelijk stremsel uit de lebmaag van een kalf.

leren schoenen
Maar hoe zit het dan met de leren schoenen die ik nog draag? Het meest 
waardevolle	leer	wordt	gemaakt	van	de	huiden	van	nog	ongeboren	kalfjes.	
Soms worden koeien geslacht terwijl ze nog drachtig zijn. 
En hoeveel water verbruik (verspil) ik tijdens het douchen? Gebruik ik mijn 
auto niet te veel? Hoeveel slechte werkomstandigheden liggen er eigenlijk 
in mijn kledingkast?!

lees verder op pagina 25
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FREONEN OP FREED: 

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND EEN GASTONERNEMER BIJ KAPHUS.   

WWW.KAPHUS.NL 

  

KAPHUS 
 

“Echt foar dy” 
HAEDSTRJITTE 24  

REDUZUM  

0566 602196  

persoonlijk en politiek
Al met al zie ik door de bomen het bos niet meer en het bos niet meer door 
de bomen. Ik hoef niet in een hokje of benaming te passen. Ik wil zoveel 
mogelijk leven op de manier die ik zou willen leven. Zoveel mogelijk verant-
woordelijkheid nemen voor mijn eigen leven en de keuzes die ik maak. Wat 
iemand eet is niet alleen een persoonlijke keuze, maar ook een politieke 
keuze. Omdat wat je eet gevolgen heeft. 

‘Mijn’ eieren
Voor mij is het lastig om voldoende eiwitten binnen te krijgen. De kortste 
klap is om, nu na 2 jaar, weer eieren te gaan eten. 
Bij eieren produceren worden haantjes gedood en de snavels van kippen 
worden afgebrand of afgeknipt. Dit gebeurt ook bij scharrelkippen, en deze 
kippen komen nooit buiten, zij ‘scharrelen’ in een grote schuur. EKO- of De-
meter	eieren	zou	misschien	nog	een	optie	zijn,	maar	ik	vind	het	toch	fijner	
om met eigen ogen te zien waar ‘mijn’ eieren vandaan komen.

vervolg ‘Dat is het hele eieren eten’

8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw

DE vraag:
Daarom ben ik op zoek naar ie-
mand in de buurt met kippen 
waarvan ik zo af en toe eens eie-
ren zou mogen kopen om te eten. 
Uiteraard zijn tips ook van harte 
welkom voor een goed adresje. 
Jullie kunnen me bereiken via de 
mail:
noortje_anke@hotmail.com.	

 
 
 
 
 



it Tredde Sté     Mei inoar oer eigen paad te plak

Nu al 5 maanden mag ik mij tijdelijk directeur van 
It Tredde Sté noemen. Wat begint als ‘even op de 
school, de kinderen, het team en de ouders pas-
sen’, is veranderd in verantwoordelijkheid en betrokkenheid voelen bij de 
school. 

En, dat kan ook niet anders. Want ik zie . . . 
. . . hoe hard en mét hart de leerkrachten werken om voor ieder kind
       ‘it bêste paadsje te kieze’
. . . met hoeveel plezier de kinderen iedere dag de school binnen komen
. . . de hoge mate van betrokkenheid van de ouders 

Tijdens onze open dag zijn veel belangstellenden langs geweest om een 
kijkje in de keuken te nemen en sfeer te proeven. Naast eigen ouders, pakes 
en beppes, waren er ook een aantal nieuwe ouders die we op deze ochtend 
konden	verwelkomen.	Het	was	een	zeer	geslaagde	en	gezellige	dag	en	fijn	
dat er zoveel belangstelling was.
Zo’n dag is voor eigen ouders een mooi moment om te ervaren wat hun 
kind op school doet en voor nieuwe ouders om een beeld te krijgen van hoe 
het er in een basisschool aan toe gaat. Want er zit natuurlijk wel een verschil 
in hoe je zelf als kind naar school ging en hoe je nu als ouder een school bin-
nen stapt. Als ouder heb je nu de verantwoordelijkheid om voor je kind de 
beste keuze te maken. Een belangrijke en spannende keuze. 

De	slogan	van	Proloog	is:	Word	wie	je	bent;	op	It	Tredde	Sté	krijgen	de	kin-
deren alle mogelijkheden en kansen om langs een eigen pad te worden wie 
ze zijn.

Jo binne goed te plak op It Tredde Sté!

Janet Veld, interim directeur It Tredde Sté
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Skoallenijs 1+1=2
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It Tredde Sté

Geachte lezer,

Ons logo is iets aangepast. Waar talent 
groeit staat nadrukkelijk onder onze 
schoolnaam. Op donderdag 16 maart jl. 

konden we weer genieten van onze talentvolle kinderen tijdens de jaarlijkse 
Bonte Avond in aanwezigheid van de ouders, pakes en beppes en oud leer-
lingen.

Het thema was ‘Sint Radboudspelen’. In optocht kwamen alle sportief ge-
klede kinderen de zaal binnen en lieten hun sportieve en muzikale talenten 
zien. Voor de ouders is alles vastgelegd op video om nog eens na te genie-
ten.

Dinsdagavond 21 maart jl. ontvingen we een grote groep ouders waarvan 
hun kind binnenkort 4 jaar wordt. Ze kregen uitgebreide informatie van de 
directie en teamleden over onze manier van werken en onderwijskundig 
profiel.	Woensdag	5	april	a.s.	is	er	weer	alle	gelegenheid	een	kijkje	in	de	klas	
te komen nemen. Welkom!

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.
voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur:

directie.ittreddeste@proloog.nl of      0566-601646

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.                                          
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur : 

directie.ittreddeste@proloog.nl of       0566 ~ 601646 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.                                          
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur : 

directie.ittreddeste@proloog.nl of       0566 ~ 601646 

Kom een kijkje nemen tussen 8.15 en 10.30 uur op één van onze open ochtenden. 
10 mei en 7 juni.         Kijk ook eens op: www.radboudjirnsum.nl
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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

De Mûzelloop

De Mûzelloop is een nieuw hardloopevenement, dat plaats vindt in Jirnsum 
op woensdagavond 26 april 2017 om 19.30 uur.

Voor deze eerste editie zullen aan de start staan o.a. Slachtemarathon win-
nares Ylona Kruis en Fries kampioen Riekele Kobes.
Ook zal trailspecialist Jan Albert Veenema aan de start van deze 1e editie  
staan.

Er kan gekozen worden uit 5, 8 of 10 kilometer. 
Inschrijven	kan	vanaf	18:30	uur	bij	de	2	Gemeenten	in	Irnsum,	kosten	€	5,00.
Kleedgelegenheid is aanwezig (geen douches). Er is verzorging onderweg 
op de 8-10 km.

Op elke afstand is er een prijs beschikbaar 
voor beste jirnsumer!

Opgave	via:	muzelloop@outlook.com
Douwe	v/d	Bij:	06-11186734
Sietske	v/d	Bij:	06-25574901

De routes leiden langs de mooie omgeving van het kleine riviertje “de Mû-
zel”. “De Mûzel” is de oude benedenloop van rivier “de Boarn”. Hij begint in 
Jirnsum vanaf “de Boarn” met de sluis “Jirnsummersyl”. Loopt vervolgens 
langs de Rijksweg, Overijsselsestraatweg richting Raerd. Voorbij Raerd sluit 
hij aan op de “Sneker Oudvaart”, waarbij hij in de vroege Middeleeuwen uit-
mondde in “de Middelzee”. (Bron:	Wikipedia)
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Berneblêd

@ @
@

@
@

@@

Bent u al op de hoogte 
van het laatste nieuws 
uit uw dorp?

kijk ook op 
www.jirnsum.com



Ald guod stekt de kop op

in stik blau papier út de ‘Kleine Bazaar’ fan Catharina

Dit	stik	papier	liet	my	tinke	oan	in	ferske	oer	draakjefleanen,	om	in	oarloch	
op te kearen. As jonkje mocht de sjonger Nanne Kalma fan ‘it gesach’ net 
mear	draakjefleane,	want	dat	wie	gefaarlik	foar	de	Starfighters	fan	de	Ljou-
werter	fleanbasis.

Draakjefleanen	(‘vliegeren’)	diene	wy	as	skoaljonges	yn	de	hjerst.	Al	rillegau	
koe ik se sels meitsje. Ik die eksperiminten mei it materiaal, de lingte fan 
de sturt, it gewicht fan de toppe gers oan it útein en folle mear. It bouwen 
waard hast in wittenskip, mar dan wol ien fan ‘trial and error’.

Fan gefolgen waarden myn draken hieltyd sterker en grutter. De lêste wie 
mear as in meter heech. Foar it krús kocht ik hurdhouten latten by Houthan-
nel Piet Boersma. Yn stee fan papier probearre ik bygelyks plestik fan iepen-
knipte keunstdong-sekken, mar dat foldie net.

Myn	 lêste	en	grutste	draak	woe	hartstikke	goed	fleane	en	hy	hong	moai	
stabyl.	Op	in	middei	mei	in	flink	stik	wyn	sieten	der	wol	trije	kleaunen	tou	
oan.	Sa	gong	de	draak	fierder	en	fierder	by	ús	wei,	oan’t	it	lange	tou	ynie-
nen bruts. De draak wie út it sicht foardat wy der erch yn hiene. Hy sil earne 
boppe	de	buorren	delstoart	wêze.	Ik	koe	him	net	weromfine	en	tink	dat	der	
gjin skea wie, want der kaam neat fan yn de krante. 

It optimale drakepapier wie tin, fetfrij en kaam út de nije winkel fan Catha-
rina, yn de Douwemastrjitte. Har eardere winkel yn de Wide Steech moast 
ôfbrutsen	wurde,	om	plak	te	meitsjen	foar	auto’s.

In	ôfknipt	stikje	blau	papier	is	bewarre	bleaun,	as	oantinken	oan	de	draak	
dy’t miskien wol opfretten is troch de Boarn.                                Symen Schoustra
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 Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen 
 Reparatie en onderhoud 
 Haal en breng service (omtrek 5km gratis!) 
 Reparatie op locatie 
 Fietsen op maat 

 
Profiteer mee van onze anti-lek actie: 

Anti-lek buitenband + binnenband is gratis omzetten! 
U hebt al een prachtige set voor maar € 25,-! 

 
 

Wij zijn alle dagen bereikbaar! 
Tel: 06-22328262 @: info@fietsenfun.nl Open: Di t/m Vr. 13:00 tot 17:00 Industriewei 23 

                                                                           

Kerkebuurt 6
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Verkocht en GERED

De voormalige Hervormde kerk van Jirnsum heeft een herbestemming. 
Eindelijk. na jaren van hopen, teleurstelling, onderzoek en wat al niet 
meer, lijkt het gebouw te zijn gered. Het wordt een bijzondere woon-
locatie. Klok-, vlag- en luidfunctie van de toren blijven voor het dorp  
behouden.

Het heeft niet veel zin om de hele gang van zaken die zich de afgelopen ja-
ren heeft afgespeeld, hier nog weer eens op te rakelen. Dat het gebouw ons 
heel wat hoofdbrekens gekost heeft, moge duidelijk zijn. Vooral toen we 
een paar maanden geleden de perfecte herbestemming gevonden dachten 
te hebben en juist die ‘ideale’ oplossing op verzet stuitte. Sloop leek nog de 
enige	optie:	verschillende	kandidaten	hadden	de	afgelopen	jaren	namelijk	
ook al de mogelijkheid van verbouwing tot woonhuis onderzocht, maar dit 
bleek telkens een onhaalbare zaak.

Tot de heer J. Timmermans van ‘de Timmermantsjoender’ uit Garyp zich 
meldde, omdat hij met de Stichting Herbestemming Vast(erf)goed wel per-
spectieven voor de kerk zag. Verbouwing tot één woonhuis zou de minste 
vergunningsproblemen geven. Vandaar dat voor die optie werd gekozen. 

Als kerkbestuur zijn we uiteraard zeer ingenomen met deze oplossing. De 
eerste schetsen laten zien dat het een bijzonder project gaat worden. De 
skyline van Jirnsum blijft behouden en hopelijk is straks iedereen zeer te-
vreden met het resultaat. 

Natuurlijk hebben we uit de kerk ‘gered’ wat maar enigszins de moeite 
waard was. We geven een korte opsomming van zaken die een mooie her-
bestemming	hebben	gekregen:
- Het fraaie Van Dam-orgel uit 1869 jubelt elke zondag in Zoeterwou-
de	en	heeft	de	status	van	rijksmonument	gekregen;
- De preekstoel-leeuw uit 1672 is in bruikleen gegeven aan museum 
Hert	fan	Fryslân	in	Grou;

- Een zilveren diaconiebordje uit 1737 van de beroemde Leeuwarder 
zilversmid Andele Andeles bevindt zich in bruikleen bij het Fries Scheep-
vaart	Museum	in	Sneek	(samen	met	een	identiek	exemplaar	uit	Raerd);
- In de Laurentiuskerk van Raerd gebruiken we o.a. de gerestaureer-
de Keur-bijbel uit 1736, de fraaie jugendstil-kapstok, de piano en twee 17e 
-eeuwse	collectezakken;
-	 En	tenslotte:	de	geluidsinstallatie	is	op	de	valreep	nog	naar	de	kerk	
van Dearsum verhuisd.

Wij kunnen de zaak nu afsluiten. Onze taak zit erop. En op ditzelfde mo-
ment gaat de heer Timmermans hiermee juist een nieuwe uitdaging aan. 
We wensen hem uiteraard veel succes bij de uitvoering van dit omvangrijke 
en ambitieuze project.

Protestantse Gemeente Ingwert
Willem Hansma, kerkrentmeester
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hoekstra 0654975703  
Volleybalver. Iverto B. Rypstra 602564        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eernum 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 0616219923
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. 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



38

 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: Kids First COP groep
 9011 VJ Jirnsum. Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.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.


