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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
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Beste Lezer,

Jaaa... december! Het jaar schiet lekker op. Sinterklaas hebben we net uit-
gezwaaid en de kerstmarkt zit er al weer aan te komen, zodat we ons huis 
helemaal in de juiste sfeer kunnen brengen voor de feestdagen. Van binnen 
en van buiten. Een kerststukje hier, wat lichtjes en ballen daar en natuur-
lijk de heerlijk geurende en mooi versierde kerstboom. Voor velen staat de-
cember in het teken van gezelligheid, samen zijn en elkaar verwennen met  
cadeautjes. Maar er zijn er ook genoeg voor wie het de moeilijkste maand 
van het jaar is, omdat hun dierbare er niet bij kan zijn met de feestdagen. 
Toch hopen we dat iedereen even tot rust kan komen in die vrije dagen.
In een luie stoel, misschien wel onder het genot van een lekker glas wijn, 
treft u deze maand in de Stim weer de rubriek ‘út it ferline’. De eerste  
column, getiteld ‘Vrijdag de 13de’, is een feit. Verder is er plaats voor nieuws 
uit de regio en zoals u gewend bent, in december, ook dit jaar de welbe-
kende kerst- en nieuwjaarswensen. 
Wij wensen u hele mooie decemberdagen, geniet en veel leesplezier met 
dit decembernummer!

32e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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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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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
 12 dec. Vangrail De 2 Gemeenten 22:30 uur
 13 dec.  Kerstmarkt Rijksweg 13:00-18:00 uur
 19 dec. Wildstylez De 2 Gemeenten 22:30 uur
 20 dec. Kindervoorstelling De 2 Gemeenten 
  Ebo Nezer; Christmas Carol info: 601550
 24 dec.  live The Bounty Hunters  Café de Fantast 21:30 uur
  feat. Johannes Rypma
 25 dec. Boulevard De 2 Gemeenten 22:00 uur
 26 dec. Stageline De 2 Gemeenten 21:00 uur
 30 dec. Eindejaarsquiz over 2015 Café de Fantast 20:30 uur
 1 jan. Uiterste inleverdatum stimfanjim@jirnsum.com
  kopij Stim fan Jim Tel.: 601049
 1 jan. De Suskes Café de Fantast 16:00 uur
 11 t/m Koekactie Langs de deuren
 16 jan. Vogelwacht Jirnsum
 22 jan. Muzykfoarst.  ‘Alles op Oarder’ It Kattehûs 20:00 uur
 15 febr. Propaganda-avond It Kattehûs 20:00 uur
  Vogelwacht Jirnsum
 7 mrt. Jaarvergadering It Kattehûs 19:30 uur
  Vogelwacht Jirnsum
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KopiJ inLEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !
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Een unieke kerstmarkt

Met de paardentram langs 9 locaties door Jirnsum
Op zondag 13 december van 13.00 - 18.00 is er alweer de 6de editie van 
de gezellige kerstmarkt in Jirnsum. U kunt ditmaal terecht op maar liefst 
9 verwarmde locaties. Toegang is gratis. Onder het genot van een warme 
chocolademelk, glühwein of een lekkere kom warme snert kunt u gezellig 
rondneuzen langs de vele kraampjes die te vinden zijn in Café De Fantast, 
De 2 Gemeenten, het Parochiezaaltje en het dorpshuis “It Kattehûs”. 
”It Nivelhûske van het Thomashuis, Atelier Oleanders, Frits koopcentrum 
en de Rooms Katholieke kerk openen hun deuren. Daarnaast kunt u genie-
ten van muzikale optredens in o.a. de Fermanje.

De kerstmarkt biedt met zo’n 60 standhouders een ruim assortiment aan  
kerstdecoraties, woonaccessoires, brocante en cadeauartikelen voor in en 
om het huis. Er zijn ook sieraden, meubels, kleding, vogeltaarten, geurtjes 
en nog véél meer! 
Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten, zoals schminken, glittertattoos, 
een ‘photobooth’, sjoelen, pony rijden en piepschuim figuren opschilderen. 
Dit jaar is er ook weer een verloting voor jong en oud waarmee mooie prij-
zen zijn te winnen.
Ook kunt u haar extensions laten zetten, een reis laten boeken en genieten 
van een modeshow. Én natuurlijk zijn er kerstbomen te koop!
Zin in wat lekkers? De gerookte paling, kip & rib en oliebollen zijn dit jaar 
van de partij!

Er is speciaal vervoer tussen de verschillende locaties: een paardentram.  
U kunt geheel gratis een prachtig kerstritje maken door Jirnsum langs alle 
locaties. Zo zult u bij slecht weer nog lekker droog overkomen. In het pro-
grammaboekje staan alle locaties, optredens en activiteiten. Zo hoeft u 
niets te missen! Tot dan!
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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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Een mooie avond

Bommetjevol is het Kattehûs bij de tweede voorstelling. Vier eenakters voor  
één en hetzelfde decor. Suite 719. Geen gehannes met meubilair of ge-
sleep achter gordijnen. Het licht dempen en weer laten aanzwellen is een 
aangename overgang tussen de verschillende stukken van deze avond.

1 -- De eerste gasten van Suite 719 zijn een nagenoeg hysterische dame en 
haar door angst (voor een financieel debacle) getergde echtgenoot. Hun 
dochter, de  -  onzichtbare en door bindingsangst geplaagde  -  bruid heeft 
zichzelf opgesloten in de badkamer. Terwijl de gasten wachten, proberen 
de ouders beurtelings en wanhopig de bruid uit de badkamer te praten.

2 -- Een dialoog tussen een beroemde schrijfster en de door haar van  
oplichting en verduistering beschuldigde boekhouder, mondt uit in een 
gewapend conflict. Moet de boekhouder met bluf en gladde praatjes deze 
strijd aan gaan? De goedgeklede en gebekte schrijfster houdt met een pis-
tool zowel haar tegenspeler als het publiek moeiteloos bij de les.

3 -- De mannelijke hoofdpersoon wordt wakker naast een  -  op een lap-
penpop lijkende  -  vrouw. Hoe deze mooie, slapende jongedame in zijn 
hotelbed terecht is gekomen blijft in een wolk van alcoholica hangen; hij 
weet het echt niet. Wanneer plotseling zijn kordate en rondborstige echt-
genote op het toneel verschijnt, voel ik bijna medelijden in de zaal…

4 -- Rendez-vous. Een weerzien na 40 jaar van een beroemd producer met 
zijn schoolvriendinnetje van vroeger. Hij, zelfverzekerd, man van de wereld 
en zij hopeloos verlegen met de situatie. Beide de jongsten niet meer. Aan-
doenlijk. Twee spelers van het eerste uur spelen dit laatste stuk ‘heel klein’ 
en daardoor heel groots. **** Vier sterren van een niet-deskundige.

Jirnsumers  --  en minsken út ’e omkriten  --  kunnen een niet onbelangrijke 
rol spelen op weg naar jubileumjaar 2025. Zowel voor als achter de scher-
men zijn vacatures. Potentiële spelers moeten er welhaast zijn onder al die 
(nieuwe) inwoners… En enthousiaste jongeren, waar zijn jullie? Kom op!  
De Middelhikke kraakt… maar mag nooit verloren gaan.        gdevs.
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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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Het PvdA-Dorpenspreekuur

Wat gaat er goed in uw dorp? Wat moet beslist anders? Waar zou u wat meer 
over willen weten? U kunt al deze en andere vragen aan mij stellen tijdens 
het PvdA-Dorpenspreekuur, elke tweede donderdag van de maand van 
18:15 tot 19:15 uur in Café de Fantast in Jirnsum.

Voor wie het nog niet kent, op het PvdA-Dorpenspreekuur kunt u mij aan-
spreken op alles wat er leeft in uw dorp. Wat gaat er goed? Wat moet beslist 
anders? Waar zou u wat meer informatie over willen hebben? U kunt mij 
elke maand in de dorpen vinden. In iedere plaats op een vaste plek. Kom 
gerust langs! PvdA-lid of niet, met of zonder afspraak, grote of kleine pro-
blemen of gewoon met een goed idee over wat goed is voor onze dorpen!

Stuur mij een mailtje voor een afspraak, of kom 
gewoon binnenlopen! Mocht het niet uitkomen 
op deze momenten, bel of mailt u mij, dan maken 
we een afspraak!

Elke tweede donderdag van de maand van 18:15 
tot 19:15 uur in Café de Fantast te Jirnsum!

Hopelijk tot ziens!

Ditmer Lesterhuis DitmerLesterhuis@gmail.com
Raadslid PvdA 0615115943

 

 

 

Ingezonden

WA DOCHT DAT NO! 

Snein 1 novimber hie ik in grêfljochtsje by de urnenmuorre op it Roomske 
Tsjerhôf brocht. In pear dagen letter soe ik efkes sjen oft it ljochtsje noch 
baarnde. Net te leauwen. Ik stie foar de urnenmuorre en it ljochtsje wie 
fuort!! Wa dat dien hat moat ris hiel goed neitinke. Hoe dat is foar dyjinge 
dy’t dat dêr delsetten hie.

Hieke Terra-Deelstra
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uit de regio

poppEnWiEr
Traditiegetrouw wordt op oudejaarsdag de SiLvESTErLoop georgani-
seerd. Op een sportieve manier het jaar uitknallen kan vanaf startpunt de 
Trilker. Deze, alweer 13de Lege Geaënster, Silvesterloop kent 2 verschil-
lende activiteiten: wandelen en hardlopen. Er zijn 3 verschillende afstan-
den, namelijk 5, 10 en 20.3 kilometer. Startpunt is dorpshuis De Trilker. De 
wandelaars die de 20.3 kilometer route willen lopen starten om 11.00 uur. 
Alle anderen (zowel wandelaars als hardlopers) starten om 13.00 uur. Een  
carbidbus knalt iedereen over de meet. Een extra stimulans om mee te 
doen is het goede doel; de opbrengst gaat naar: www.dochdyndream.nl
Voor Opgave en Info: de Trilker 0566 602041 Hieke van Olst 0515 521610

rEDUZUM
In het Kaphûs aan de Haedstrjitte van Reduzum wordt op 16 januari door 
drie verschillende bedrijven een WELLnESSDAG georganiseerd. Het  
Kaphûs, schoonheidssalon Marbelle en Massagepraktijk Shanika slaan de 
handen ineen. Het resultaat is een pakket verwennerij voor 60 euro, inclu-
sief een hapje en een drankje. Voor info belt u: 0566 602196 Via de mail kan 
ook: info@hetkaphus.nl 

GroU
BoEKEn en andere afgeschreven materialen voor een koopje bij biblio-
theek Midden Fryslân! De bieb in Grou houdt namelijk tot 3 januari 2016 
eindejaarsopruiming. Een boek heeft u al voor slechts 1 euro en 10 voor 
5 euro. Verder zijn er cd’s en dvd’s (beide 2 euro per stuk) en tijdschriften 
heeft u al voor 1 euro.

ATELiEr HoEZEE
Anneke van Vliet, eigenares van atelier Hoezee uit Jirnsum, heeft haar eer-
ste serie tekenlessen voor kinderen er opzitten. Het atelier is nu een half 
jaar open en de eerste 5 kinderen hebben deze cursus nu afgerond. Houts-
kooldieren tekenen en papier marmeren zijn technieken waar ze onder 
andere mee aan de slag konden. De ‘werken’ gingen mee naar huis in hun 
– jawel – zelfgeschilderde tekenmap. Leerzaam, gezellig en creatief!
Volgend jaar,15 januari start er weer een nieuwe cursus voor kinderen  
tussen de 8 en 12 jaar. Info vind u op; atelierhoezee.webnode.nl
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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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Nieuws van Vogelwacht Jirnsum

Zoals beloofd in onze vorige nieuwsbrief, presenteren we hierbij de resul-
taten van de vogeltelling van 2008 t/m 2015 (zie boven). Helaas is 2014 
geen goed referentiejaar, omdat een gedeelte van Grou toen bij ons is ge-
noteerd. Ondanks dat in het afgelopen seizoen veel vogels ten prooi zijn 
gevallen aan predatoren, kunnen we ook dit jaar weer een lichte vooruit-
gang zien in ons wachtgebied t.o.v. 2012. Dit is mede te danken aan de 
boeren waarmee wij een goede samenwerking hebben!

Meer nieuws van de vogelwacht:

In de week van 11 t/m 16 januari 2016 houden wij weer onze jaarlijkse 
koekactie. De opbrengst hiervan wordt o.a. voor de aankoop van winter-
voer e.d. voor de watervogels gebruikt.

Op 15 februari 2016 is er vanaf 20.00 uur onze propaganda-avond. Deze 
wordt gehouden in het Kattehûs (dus niet meer in het kerkzaaltje). Wij to-
nen deze avond weer prachtige natuurfilms. Ook is er een verloting met 
prachtige prijzen zoals eendenkorven en nestkastjes. Noteer deze avond 
dus alvast in uw agenda, want dit mag u niet missen!

Tot slot houden wij op maandag 7 maart 2016 onze jaarvergadering. Deze 
begint om 19.30 uur en vindt plaats in het Kattehûs.

Bouke de Vries
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2008 97 74 58 59 288 

2009 74 49 64 51 238 

2010 90 57 81 53 281 

2011 91 51 55 33 230 

2012 56 46 65 41 208 

2013 70 53 34 60 217 

2014 67 81 57 55 260 

2015 78 42 47 55 222 
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Vrijdag de 13de

Ik heb er nog niet over nagedacht, tot op het moment dat het op de ra-
dio genoemd wordt.  Door het bovenste keukenraam zie ik een dreigende 
wolk voorbijkomen. Rechts in mijn blikveld verschijnt timmerman Sjouke, 
hij werkt aan een dakreparatie bij de overburen. Op hoog niveau  --  een 
uitschuifladder  --  maakt hij tijdens de herstelwerkzaamheden spannende 
en acrobatische bewegingen. En schijnbewegingen. Het laatste kan ook 
verbeelding zijn.

vrijdag de 13de -- 13.20 uur.
Nergens een zwarte kat te bekennen. Bijgelovig?  Welnee. Intussen blijf ik 
controlerend kijken of Sjouke wel op een ‘arboveilige’ manier met zijn klus 
bezig is. Tegelijkertijd vraag ik me af waarom ik ooit een EHBO-cursus heb 
gevolgd. En waar mijn diploma ligt (alsof dat er in geval van nood iets toe 
doet) en nog het meest, waarom ik nooit de herhalingslessen heb bijge-
houden…

vrijdag de 13de -- 14.07 uur.
Het kan niet anders, Sjouke moet het maar even zonder mijn morele steun 
en denkbeeldig vangnet stellen. Er is nog een belangrijke bestelling bin-
nengekomen; hup, naar de groothandel, nog snel even een retourtje 
Sneek. Met een armvol roze bloemen en andere aanvullende fleurigheid, is 
het anderhalf uur later vrolijk thuiskomen. Geen ambulance te zien.

vrijdag de 13de -- 17.00 uur.
3 emmers en 12 boeketjes later zit het werk er op voor deze dag. Morgen 
een feestje? Het eerste en enige meidenvoetbalteam van VVI heeft nu 
al een topseizoen gedraaid. Ze bekeren boven verwachting en kunnen  
morgen bij de voorlaatste competitiewedstrijd het kampioenschap al  
binnenhalen. Eén dingetje… kunnen hè, het moet natuurlijk nog wel even 
gebeuren.

vrijdag de 13de -- 22.30 uur.
Telefoon, nu nog? Een bekend nummer. De wedstrijd is afgelast. ‘#$@%##!!  
‘Wat laat’  --  ‘Ja, niks aan te doen. Veel te natte velden daar in Skoatterwâld’.  
Nou ja, balen, maar als dit alle rampspoed is die de dag van vandaag voor 
ons in petto heeft, valt daar goed mee te leven. Sjouke slaapt al. Denk ik. 
Dan dwaal ik af naar de Peijnenburgerkoekreclame. Een meisje met natte 
haren, in een even nat geregend sporttenue, komt thuis en gaat op het 
aanrecht zitten somberen. Vader snijdt een plak koek en smeert er iets 
troostends op: ‘Verloren?’  --  ‘Nee, afgelast’.

vrijdag de 13de -- 22.42 uur.
Nog even schaatsen kijken of darten of toch maar weer schaatsen. Weer 
telefoon, wat laat nog. Een ander, ook bekend nummer. ‘Zo laat nog?’  --  ‘Ja’ 
--  stilte  --  ‘Bernardus is overleden’. ‘Wàt? Nee, dat meen je niet?’  --  ‘Ja echt’ 
--  ‘Ach nee toch’.… Pffffft….

vrijdag de 13de -- 23.05 uur.
De TV staat nog aan, is een beetje een eigen leven aan het leiden. Wel  
kijken, maar niets zien, het kan. ‘Hoe laat is het eigenlijk? Laatste journaal 
nog? Niet? Nog even NPO 1? Pauw dan maar’. Een studio met bedrukte 
gezichten, er schijnt iets afschuwelijks gebeurd te zijn.
Ergens hoor ik het woord rampspoed voorbijkomen. Rampspoed? #$%@#!!!    
Wat IS hier aan de hand? Het blijkt Parijs te zijn. Het staat in brand.

Zaterdag de 14de -- 12.40 uur.
Het weer is aangepast triest. De verwachtingen unaniem slecht.  Denk ik in 
andere jaargetijden bij een flinke regenbui nog weleens empathisch aan 
de boeren die snakken naar water, en daarna  --  optimistisch  --  aan het 
spreekwoord dat na regen toch echt weer zonneschijn belooft, deze keer 
blijft het donker.     gdevs
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ZO LEKKER …

CONCORP JIRNSUM
RIJKSWEG 163

9011 VD JIRNSUM

WWW.CONCORP.NL 

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

Kerst- en nieuwjaarswensen...

Twee pagina’s kerstwensen, eerlijk is eerlijk, het klinkt best veel. Vooral als je 
het heel langzaam uitspreekt… Ondanks onze oproep aan iedereen (lees: 
IEDEREEN, ook u/jij die dit nu leest) in de vorige Stim om eens helemaal los 
te gaan met de kerstwensen, is het resultaat nauwelijks meer dan in 2014. 
Maar (net als op een slecht bezochte vergadering…) alle credits voor de af-
zenders die WEL op de volgende pagina’s staan. Het beloofde VIP-plekje is 
unaniem voor onze plaatselijke feestbeesten. Ze hebben er zichtbaar veel 
werk van gemaakt én plezier aan beleefd. Gefeliciteerd! 

vErLAnGLiJSTJE op het lijstje van de redactie staat: ‘’INTERACTIE’’
Contact met de lezers; respons, kritiek, commentaar, vragen, antwoorden, 
enquête, wisselwerking… Wat leest u graag, wat nooit. Wie ziet u graag 
terug in een interview, wat mag vandaag nog geschrapt… We willen het 
-al-le-maal-weten zodat de STIM nog meer van JIM wordt. 

 



Volleybalvereniging “Iverto” 
wenst u Prettige Kerstdagen,  
en een Gezond en Sportief 2016 toe! 
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Wij wensen iedereen
veel speelplezier in 2016

Leidsters en
activiteitencommissie

It Kattekuorke

De dames van
de Wildbrei club,
wensen iedereen 

fijne Kerstdagen 
en een gezond 2016

Volleybalvereniging “Iverto”
wenst u Prettige Kerstdagen,

en een Gezond en
Sportief 2016 toe!

Team Kaphûs uit Reduzum
wenst iedereen 

heerlijke feestdagen toe 
en Happy New Hair in 2016!

Kerst- en nieuwjaarswensen...

Bestjoer en frijwillig(st)ers 
fan “It Kattehûs”
winskje elkenien, 

 
Noflike Krystdagen 

en in
sûn en fleurich 2016

en winskje dyjingen dy’t “It kattehûs”
noch nea fan binnen besjoen ha ek noch

in besite oan “It Kattehûs” ta
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Berneblêd 

Kerstster om op te hangen
Zo maak je hem:
1. Kleur de ster en de bal op je allermooist en gebruik als je dat wilt glittertjes.
2. Plak de hele bladzijde op een stuk stevig papier (karton).
3. Knip de ster en de bal, als de lijm droog is, uit en maak een gaatje in de rondjes
    ( 2x in de ster en 1 x in de bal).
4. 

5. 

Haal een stuk draad (zolang als je zelf wilt) door het bovenste gaatje van de ster en 
knoop het vast. Doe hetzelfde met de bal.
Maak de bal vast aan de ster door het stuk touw door het onderste gaatje
van de ster te halen en vast te knopen.

Hèhè... Na al het harde werk, kun je nu eindelijk je kerster ophangen!

Tip: hang je kunstwerk voor het raam of in de kerstboom.
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Noflike Krystdagen
en in protte lok & seine
       yn it Nije Jier!

Berneblêd

Kerstster om op te hangen

Zo maak je hem:
1.  Kleur de ster en de bal op je allermooist en gebruik als je wilt glittertjes.
2.  Plak de hele bladzijde op een stuk stevig papier (gekleurd karton).
3.  Knip de ster en de bal, als de lijm droog is, uit en maak een gaatje in de  
 rondjes (2x in de ster en 1x in de bal)
4.  Haal een stuk draad (zolang als je zelf wilt) door het bovenste gaatje  
 van de ster en knoop het vast. Doe hetzelfde met de bal.
5.  Maak de bal vast aan de ster door het stuk touw door het onderste  
 gaatje van de ster te halen en vast te knopen.

Hèhè... Na al het harde werk, kun je nu eindelijk je kerstster ophangen!

Tip: hang je kunstwerk voor het raam of in de kerstboom.
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Sfeervol, warm en gezellig zijn de 
dagen voor Kerstmis bij ons op 
school. De hele school is hier van 
in de ban. Een hoogtepunt voor de 
kinderen is het uitspelen van het 
kerstverhaal in de kerk.  Alle kin-
deren van groep 1 t/m 8 hebben 
hierin een rol. Van schaapjes tot en-
gelen, elke rol is even belangrijk. 

Om het kerstgevoel met ons te delen, nodigen wij u allen uit om naar ons 
kerstverhaal te komen kijken.

Wat: Uitvoering kerstverhaal door alle kinderen van 
 de Sint Radboud.

Waar: Katholieke kerk, Rijksweg 29

Wanneer: Donderdag 17 december 2015
  18.45 uur, muziek wordt verzorgd door het kinderkoor. 
 Om 19.00 uur start het kerstverhaal.

voor wie: Voor iedereen!!

Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Skoallenijs 1+1=2
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nieuws uit groep 3!

Vanaf deze zomer werkt groep 3 met een nieuwe methode voor het lees-
onderwijs. Veilig Leren Lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte lees-
methode, maar recentelijke wetenschappelijke inzichten hebben geleid 
tot een nieuwe versie, de Kim-versie. 

Deze methode biedt een gestructureerde opbouw van het letter- en 
woordaanbod. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe 
woorden en zinnetjes lezen. Naast het technisch lezen heeft de nieuwe 
methode veel aandacht voor leesplezier. 

Waar de meeste volwassenen hun leesonderwijs begonnen met ‘maan, 
roos en vis’, zijn de eerste woordjes van deze nieuwe versie ‘ik, kim en sim’. 
De methode kent ook een aantal nieuwe materialen. Zo hebben we hele 
mooie (magnetische) letterdozen. Zelfs als je ze op de kop houdt, vallen de 
letters er niet uit! Op deze letterdozen kunnen de leerlingen zelf woordjes, 
zinnetjes of zelfs kleine verhaaltjes leggen.

It Tredde Sté
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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 

Krachten, kansen en talenten

Voor veel mensen is het in deze tijd niet gemakkelijk om een baan, vrijwilligers-
werk of dagbesteding te vinden. Dit houdt in dat mensen ongewild thuis komen 
te zitten. In deze donkere tijd van het jaar is dat extra vervelend. Voor mensen 
die om verschillende redenen niet deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt is 
het lastig om een passende dagbesteding te vinden. Het leidt tot eenzaamheid, 
somberheid en weinig sociale contacten.
Vroeger keken mensen meer naar elkaar om, dronken ze zonder af te spreken  
samen een kop koffie en schoven ze rond etenstijd aan bij de buren. Kortom, er 
was meer tijd en oog voor de medemens.
Nu is het hoe langer hoe meer: ieder voor zich.
We moeten presteren, willen een goede baan, een dure auto, een mooi huis  
en liefst 2 keer per jaar op vakantie. Hierbij is het belangrijk dat mensen zien dat 
we het goed voor elkaar hebben en dit bevestigen. Een praatje met de buren is 
‘’moeten’’ geworden en oprechte interesse is vaak ver te zoeken. 
Vanuit het Dorpenteam is het onze droom dat mensen hun krachten, kansen en 
talenten gaan benutten op welke manier dan ook. Mensen samen brengen, naar 
elkaar laten luisteren en laten merken dat we er mogen zijn om wie we zijn. 

Wil je jouw verhaal kwijt, je interesse tonen of je talenten benutten, neem dan 
contact op met het Dorpenteam via 0566-625151, info@dorpenteam.nl of kom 
gerust langs op de Oedsmawei 18a in Grou.

Dorpenteam Grou
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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

Wanneer de vogels voeren? Het is alweer december, dus is de vraag, voor vogel-
liefhebbers, actueel. Eigenlijk is het simpel, alleen de beessies (Amsterdams...) 
voeren als de klimatologische omstandigheden erom vragen. Zeker bij vorst. Je 
kan zelf zo’n beetje bepalen wát voor soorten je in je tuin lokt. Klassiek zijn de 
pindasnoeren en vetbollen. Die zijn hoofdzakelijk bestemd voor de meesachtigen 
(in Jirnsum vaak de kool- en pimpelmees). Maar niet gek kijken dat er ineens een 
huismus aan één poot hangend “meesje speelt”! Leg je, op de grond, net onder 
de boompjes wat meelwormen, dan is een toenemend bezoek van, onder andere, 
de roodborst en het winterkoninkje (met dat grappige, recht omhoog staande, 
staartje) te verwachten.
Je kunt ook houders maken of kopen voor potten “pindakaas-voor-vogels”. Let op: 
dat spul voor vogels is zoutarm, maar rijk aan insecten. En ook 2 x zo duur... Zou je 
ze het gewone spul voeren dan eten ze zich er bol aan, maar 1 á 2 dagen later zijn 
ze dood: nierfalen en uitdroging... Lijsterachtigen (merels, en verder in dit seizoen: 
lijsters, koperwieken en kramsvogels) krijg je dichterbij door grote, zoete appels 
te strooien: de eerste tijd gebeurt er niet veel, maar als de appels beginnen te rot-
ten dan is het feest voor de lijsters compleet! Het verzorgen van drinken is altijd 
een heikel punt: de vogelaars verschillen over nogal wat zaken van mening... Zet 
platte schalen neer, eventueel met wat suiker (niet met zout, of een scheut drank: 
dat schijnt echt te zijn gebeurd...). Overspan de schaal met kippengaas, en knip 
daar gaten in, Ø ongeveer een € 2 munt. Pas op: een slordige afwerking kan lei-
den tot onthoofde vogeltjes! Natuurlijk kun je er ook nylon tuinnetjes met gaten 
overheen spannen. Waarom die netten en zo? Vogels houden van badderen, en 
dat moeten we nou net voorkomen in de winter; in het voorjaar en de zomer doe 
je ze geen groter plezier dan het neerzetten van zwemschalen; zouden we dat bij 
vorst doen dan is het: einde oefening voor de “pietjes”!

De Stim gunt mij 400 woorden, heel wijs, 
want ik schrijf, alleen over dit onderwerp, 
een Stim vol, en dan slaapt elke lezer(-es). 
Ik wens u fijne kerstdagen, en een goed 
2016. Tot januari. Fred de Waart.

Behalve de “Usual Suspects” (mezen, en-
zovoorts) komt er ook veel onverwacht 
“spul”. Zie hier een spreeuw, maar kijk ook 
niet gek op van kauwtjes en eksters!  
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In Okt. Nov. en 
Dec. 

Gratis montage 
bij banden 

vanaf 19,95!  

Ervaar zelf onze 
service en 

ontvang gratis 
een offerte! 

                

Fiets & Fun Jirnsum 
Fiets service Jirnsum e.o.! 

 

 

     Verkoop 2e hands merk fietsen 
     Onderdelen nieuw en gebruikt 
 Reparatie en onderhoud 
 Haal en breng service (gratis tot 5km!) 
 Reparatie op locatie 
 Pech hulp onderweg 
 Fietsen op maat 

 
Tel: 06-22328262 ~ @: info@fietsenfun.nl ~ Web: www.fietsenfun.nl 

Industriewei 23 geopend: ma. t/m vr. 9:30 tot 17:00, zat. 10.00 tot 13.00!  

MFC It Kattehûs …

… presentearret ‘Hy en Sy’ mei de muzykfoarstelling ‘Alles op oarder’.
Alles op oarder is in muzykfoarstelling oer de feroarings yn de hjoeddeiske 
maatskippij en wat dy feroarings mei ús dogge. 

Dat dogge sy oan de hân fan it tema “souderopromje”. Op de souder leit  
fakentiden fiersten te folle âlde rommel. Mar in souder opromje is makliker sein 
as dien, want foardat jo it witte bringt dat âlde guod jo werom nei it ferline 
mei grutte kâns dat der folle minder opromme wurdt as it doel wie. Der moat 
dêrom goed oer neitocht wurde om alles dochs op oarder te krijen. 

Mei nije teksten op bekende meldijen en ferhalen oer nostalgy en feroa-
ring bringt “Hy en Sy” dit foar it fuotljocht.
in prachtich moaie foarstelling dy’t jo net misse meie.

Datum: freed 22 jan., 20:00 oere
Tagongsprys: €13,- ynkl. in bakje kofje/tee
Kaarten: by de tagong of te bestellen by S. Janse,
Till. 0566-602110, e-mail sakejanse@online,nl

It selskip bestiet út:

Hette v/d Wal en Greetje 
Wiersme, beide spyljen en 
sjongen

Mei muzikale begelieding 
fan:
Bert Ponjee,  gitaar 
Jelmer v/d Wal, basgitaar
Piet Commandeur, akkor-
deon
Klaas de Jong, slachwurk
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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

Ut it ferline

Kerkschatten van de katholieke kerk in Jirnsum

In de grote zaal van de Rooms-Katholieke kerk in Jirnsum worden geen 
diensten meer gehouden. Hiermee komt een einde aan een tijdperk.

Wat veel van u niet zullen weten, is dat de kerk prachtige objecten in zijn 
bezit heeft, die inmiddels elders zijn ondergebracht.

Wat deze stukken vooral zo bijzonder maakt, is hun historie. Het zou jam-
mer zijn wanneer deze stukken, en hun geschiedenis, vergeten worden. 
De komende tijd zal ik daarom, met medewerking van Siep Hylkema, 
een aantal van deze bijzondere items, in de Stim, belichten. Deze keer  
de Monstrans.

De Monstrans, van de katholieke kerk van Jirnsum, is een zilveren versierd 
vaatwerk waarin de hostie, dit is voor de katholieken een heilig sacrament, 
ter verering werd getoond. Dit gebeurde vaak in het LOF, zondagsmiddags 
om 15.00 uur in de kerk. In een processie, 
die vroeger ook in Jirnsum op Sacraments-
dag werden gehouden, werd de monstrans 
ook meegevoerd ter verering van het heilig 
sacrament.

De Monstrans van Jirnsum is eind 1793  
of in 1794 geschonken door 40 Belgische 
nonnen als dank voor hun verblijf in Jirn-
sum in de periode 1792-1793. De zusters 
Bernardinessen waren, in begeleiding van 
twee priesters, na de slag van Jemappes, ge-
vlucht voor de triomferende revolutionaire 
Franse troepen. De nonnen kwamen uit de 
abdij van Swijsbeke bij Dendermonde. 

Bouke de Vries
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Nij yn Jirnsum

Wij zijn Ed en José Meijer. Sinds eind september zijn wij de trotse eigenaren 
van een huis aan de rivier de Boarn. 
Ruim een jaar zijn wij beiden met pensioen. José was al bijna vijf jaar met 
vervroegd pensioen tot leedwezen van Ed. Hij had het na 40 jaar werken 
wel gezien. 

Het onwaarschijnlijke deed zich eind 2014 voor, namelijk dat we ons huis 
heel snel konden verkopen. Tot onze schrik was de oplevering al op 1  
december en moesten we op zoek naar andere woonruimte. Al een aantal 
jaren wisten wij van het bestaan van plan Molehiem en hebben toen snel 
de knoop doorgehakt.
Na bijna 40 jaar in Hilversum gewoond te hebben konden we kiezen voor 
een plek met rust, ruimte én... een plekje aan het water. Watersporters doe 
je geen groter plezier dan water voor de deur. Geen drukte en files meer, 
tenzij je de stoplichten bij de nieuw te bouwen brug in Jirnsum ook daar-
onder laat vallen.

Omdat de start van de bouw nogal wat voeten in de aarde had, zijn we in  
januari 2015 eerst op reis gegaan om het werkzame leven achter ons te 
laten en van de gelegenheid gebruik te maken om onze oudste zoon  
Jeroen met zijn gezin in Melbourne te bezoeken. Zij zijn vanaf 2008 aan het 
werk voor de Hilton groep. Eerst in Nieuw Zeeland (waar onze oudste klein-
dochter Charlize is geboren) en later in Thailand (daar kwam kleindochter 
Alyssa). Zij hopen langere tijd in Australië te kunnen blijven.
Job, onze tweede zoon, woont in Amsterdam en reist voor zijn werk de 
hele wereld over, maar zit de laatste tijd voornamelijk in de USA. Vanuit 
Schiphol heeft hij een uitstekende treinverbinding om ons af en toe te be-
zoeken en pas op de plaats te maken.

Tijdens de bouw van ons huis hebben wij vanaf april in onze zeilboot ge-
woond bij jachtwerf RFU.  Deze prima plek was de ideale uitvalsbasis om 
zicht op de bouw te houden en konden wij Jirnsum en de prachtige omge-
ving goed verkennen.

José is inmiddels lid geworden van de loopgroep van atletiekvereniging 
Athleta in Grou en is nog op zoek naar liefhebbers om er volgend jaar af en 
toe op uit te gaan op de racefiets. Ed hoopt vurig op een strenge winter om 
de schaatsen onder te binden in de achtertuin. De laatste Elfstedentocht 
die hij heeft gereden ligt wel erg ver in het verleden… Ook denkt hij de 
komende tijd een grote stap te maken in de geschiedschrijving van zijn 
ouders waarvan zijn moeders roots in Achlum liggen.

We weten het heel zeker, dit is onze plek en we voelen ons hier nu al heel 
erg thuis en welkom.

José en Ed Meijer 
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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 A. de Jonge 0646046843          
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.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 - 09.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 08.00 - 10.00 uur

Herhaalrecepten
Geneesmiddelenverstrekking via de apotheek Mid-Fryslân in Grou (z.o.z.). 
Wat herhalingsmedicijnen betreft: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woens-
dag en vrijdag vóór 15.00 uur inleveren in Jirnsum. De medicijnen kunnen dan 2 werk-
dagen 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  ‘s middags bij de apotheek afge-
haald 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)
Fax: 0566-621451
  
Herhaalgemak
Wilt u ook gemakkelijk en veilig gebruik maken van herhaalgemak? 
Dat kan snel en eenvoudig door mijn Mediq account aan te maken via: 
https://mid-fryslan.mediq-apotheek.nl
Vervolgens kiest u voor de dienst herhaalgemak.
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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.


