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Beste Lezer,

Het gaat met Nederland de goede kant op. Steeds vaker worden voorspellingen naar
boven bijgesteld; het woord crisis kan ten grave gedragen worden, wordt herhaaldelijk gezegd. Wij noorderlingen zijn niet zo snel van slag, maar ‘ek net ien twa trije
út ’e skroeven...’ Dit laatste is een beetje spijtig. Daarom wensen wij u, naast de gebruikelijke goede wensen, een flinke mix van optimisme én realisme toe voor 2017.
Zodat we ook hier werkelijk voelen dat het beter gaat. Zodat Jirnsum er als dorp
beter en mooier van wordt. Zodat we er vooral ‘meimekoar’ beter van worden.
2016 was een triest jaar voor kerkelijk Jirnsum, en niet alleen voor hen.
Het spookbeeld van het nogmaals opblazen van een mooi kerkgebouw leek dreigend dichtbij te komen. Dat wil natuurlijk niemand meemaken.
Decemberstilte, hebt u het gevoeld? Het is hier sinds mensenheugenis nog nooit
zo stil geweest als afgelopen december. Dat dit het komende jaar niet weer gaat
gebeuren, dat kunt u lezen in dit januarinummer op pagina 11.
Bijna onder de rook van de veelbesproken Nederlands Hervormde Kerk zijn nieuwe
inwoners neergestreken. Alleen de zeer oplettenden onder ons kunnen ze spotten.
Zijn het trekvogels misschien? Nee hoor ze blijven. Maar ze hebben het erg druk en
zijn altijd onderweg. Toch maken ze tijd voor vrijwilligerswerk én de rubriek Nij yn
Jirnsum. Op blz. 34-35 het verhaal.
Op de valreep horen we dat de NH-kerk gered gaat worden, de zo herkenbare contouren van Jirnsum blijven intact. Optimisme, realiteit!

Redactie
Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Grietsje de Vries

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

!
3

DENK MEE !
over de toekomst
van Jirnsum!

Denk mee over de kwaliteit van Jirnsum!
Welstand, misschien heeft u er wel eens mee te maken gehad of iets over gehoord.
Welstand heeft te maken met hoe een bouwplan past in de omgeving. U kunt hiermee
te maken krijgen als u een bouwvergunning aanvraagt voor bijvoorbeeld een aanbouw
of dakkapel. De schoonheidscommissie toetst uw bouwplannen aan de welstandsnota.
Hierin staan eisen opgenomen voor kleur en materiaalgebruik en vorm van gebouwen,
kortom de uiterlijke kenmerken.

Idee

Mensen vinden ruimtelijke kwaliteit belangrijk. Inwoners worden steeds mondiger en zijn
gelukkig betrokken als het om hun leefomgeving gaat. Maar het draagvlak voor welstand
onder inwoners en bestuurders neemt af. Regels voor ruimtelijke plannen worden soms
als ingewikkeld, onduidelijk en overbodig ervaren.
In 2019 kom er een nieuwe Omgevingswet, waarin regelgeving vereenvoudigd wordt.
Om in de toekomst toch de kwaliteit van de gebouwde omgeving te behouden, moet
welstandszorg worden aangepast aan die veranderende omstandigheden.
Daarom onderzoekt de gemeente samen met Gear Coöperatie de mogelijkheden om te
komen tot ‘Welstand met draagvlak’.
Uitnodiging
Wij vragen bewoners om mee te denken over de kernwaarden (wat past wel en niet bij
het dorp) van Jirnsum. U bent op 31 januari om 19:30 van harte welkom in
MFC it Kattehûs om hierover met ons van gedachten te wisselen. Uw aanwezigheid en
inbreng is daarbij van grote waarde.
Op 28 februari staat een vervolgavond gepland, waarbij we de uitkomsten van de eerste
avond bespreken en opnieuw met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Laat uw
stem horen op 31 januari en 28 februari.

DINSDAG
31 JANUARI 19.30 - 21.30
(inloop vanaf 19:00)

LOCATIE: MFC IT KATTEHÛS
RIJKSWEG 180, JIRNSUM

Agenda
Datum		 Evenement	Locatie
Tijd
13 jan. Koekactie Vogelwacht Jirnsum Langs de deuren
17 jan. Vrouwen van Nu
Rijksweg 138
19:45 uur
		 Jaarvergadering, na afloop vertelt dhr. Sollie over piano’s
23 jan. Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
26 jan. Bewonersavond voor
MFC It Kattehûs
		 centrumplan en entrees
28 jan. Informatieochtend Molehiem De 2 Gemeenten 10.00-12.00 uur
29 jan. Rolling Home
De 2 Gemeenten 15.00 uur
		 met aansluitend een stamppot buffet
31 jan. Bewonersavond welstands- MFC It Kattehûs 19.30-21.30 uur
		 commissie
Zie linkerpagina voor informatie.
1 febr. Openochtend
St. Radboud
10 febr. Snertactie Jeugd V.V.I.
Langs de deuren 16.30-17.30 uur
11 febr. Da Tweekaz
De 2 Gemeenten 22.30 uur
13 febr. Propagandajûn
MFC It Kattehûs 20.00 uur
		 Vogelwacht Jirnsum
17 febr. Muzikale komedie ‘Seks Tips’ Dorpshuis Raerd 20.00 uur
20 febr. Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
7 mrt. Jaarvergadering
MFC It Kattehûs
		 Vogelwacht Jirnsum
20 mrt. Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
29 mrt. Alg. ledenvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 20.00 uur
Vrij. 17 febr. speelt
de muzikale komedie
‘seks tips’ om 20.00 uur
in het dorpshuis in Raerd.
Kaarten zijn €20,Reserveren via
06-25361343.

Kijk voor meer informatie op www.jirnsum.com
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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:		
Dhr. S.A. Schoustra
De Gréft 19
9011 CB MANTGUM
Tel. 058-2501380
www.uitvaartschoustra.nl

Mevr. A. de Jong
Buorren 23
9012 DK RAERD
Tel. 0566-602922
www.dejonguitvaartzorg.nl

Komme en Gean
Geboren:
15 november 2016

Liv Mous

trotse ouders Casper en Jitske

Inlichtingen bij:
Mevr. T. v.d. Honig
Rijksweg 97
9011 VC JIRNSUM
Tel. 0566-601976
dle.jirnsum@gmail.com

Nieuwjaarsgroet:
2016 hebben wij afgesloten met topdrukte! Maar ook feestelijk, omdat wij
in 2016 dertig jaar bestonden. Klanten kregen koffie met gebak en een tas
met een leuke gift mee.
Voor 2017 hebben we weer super inspirerende cursussen gepland, om
zo steeds up to date te blijven van de laatste trends op het gebied van
haarmode!
Wij willen iedereen een goed en
gezond 2017 wensen!
Siesoo Haarmode
Jantina, Sjoeke en Ineke
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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

Op wei nei 2018

Jirn-summertime

31 mei- 1,2, en 3 juni 2018
2017 - inspirerend
De leden van KenK willen iedereen in Jirnsum een gelukkig, gezond en inspirerend 2017 toewensen. In het bijzonder de mensen die zich nu al inzetten voor, en betrokken zijn bij Jirn-summertime. We hebben een vol jaar om
van alles in gang te zetten, uit te werken, te oefenen en te testen.
Er lijkt nog zo veel tijd, in die nieuwe, bijna lege agenda…
Echter. Deze tijd hebben we hard nodig. Het feestprogramma duurt 3½
dag en is bomvol. De tijd van bedenken is voorbij, nu komt het invullen. Het
koor blijft koploper, vermoeden we. Zij vielen toch al van enthousiasme in
het startschot… die laten zich niet meer terugfluiten. Binnenkort gaan we
overleggen met de andere werkgroepen; het praatstadium moet ook hier
omgezet worden in stappen maken, plannen en uitvoeren.
Graag zien wij nog helpende handen bij de volgende projecten:
1 Begeleiding bij jongere- én oudere jongeren | 12 - 18 jaar.
2 Mensen met organisatorische kwaliteiten.
Wat betreft 2 gaat het om b.v. met de muzikanten van Muzyk op ’e Dyk
structuren te zoeken en met gelijkgestemden combinaties te maken. Daarna kunnen er keuzes over muziek en repertoire gemaakt worden, waarna
een oefenprogramma een logisch vervolg kan zijn.

JOOP VAN DER ENDE Voor het Sylsbrêgeconcert zou een Joop van der Ende
zeer welkom zijn. Maar met één of enkele mensen, die samen ook maar iets
van zijn kwaliteiten in zich hebben, zijn we ook heel blij. Heb je ervaring met
de organisatie van welk groot evenement ook, meld je a.u.b. aan.
GELDSCHIETER? Het bidbook krijgt vorm. Dit is een samenvattend projectplan waarin een mogelijke geldschieter op alle voorkomende vragen
een antwoord kan vinden. Nog deze maand gaat een kleine groep mensen
van de groep fondswerving, met een goed verhaal en het bidbook op pad.
Zij proberen een financiële buffer te bouwen voor onze ambitieuze plannen.
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Lees verder op de volgende pagina.

9

Decemberstilte
DECEMBERSTILTE Is het u ook opgevallen, die decemberstilte in Jirnsum?
Deze winter geen enkele kerst-mis, kerst-feest, kerst-dienst of kerst-samenzang in de, dit jaar zo veelbesproken, kerken en kerkgebouwen van Jirnsum.
Hoe is het mogelijk. Een eeuwenoude traditie is geruisloos verdwenen, wat
rest is de stilte. Het voelt alsof we iets verloren hebben laten gaan. Iets dat
misschien wel nooit meer terugkomt.

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:

KERSTSAMENZANG In de KenK-groep is het idee ontstaan om volgend
jaar toch weer een soort gezamenlijke kerstsamenzang te organiseren. Een
samenkomst waarbij ALLE dorpelingen welkom zijn.
Het RK-kerkgebouw biedt de ruimte die voor dit doel noodzakelijk is.
Met dit idee zijn we naar de nieuwe kerkeigenaren, de Vereniging Dorpscorporatie Jirnsum, gegaan. Het bestuur van de VDJ kan zich goed vinden in
ons voorstel en heeft vrijwel direct positief gereageerd.
Voorwaarde is dat de organisatie door de aanvragers zelf ingevuld en verzorgd gaat worden. Dat gaan we doen.
Voor alle duidelijkheid, het is dus geen mis of dienst. Het is een van meerdere acties die de groep Keunst en Kultuer het komend jaar zal organiseren.
Onze krachten bundelen voor Jirn-summertime.
Alles onder het motto van:
‘samen kunnen we veel meer dan we denken’ ook in december’.
JIRN-SUMMERTIME Dat wordt dus summertime in de winter: een kerstsamenzang nieuwe stijl. Een mooie gelegenheid om de première van het koor
te laten plaatsvinden. En misschien iets met kinderen, met chocolademelk,
met samen zingen en musiceren…
Bent u een nieuwe inwoner die nog niet zo ingeburgerd is,
maar toch wel iets voor het dorp wil betekenen?
Kom net als alle andere belangstellenden vrijblijvend informeren bij:
Abe Buwalda 0616219923 | Grietsje de Vries 601049 - 0611 533 522

www.tigra-sneek.nl sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum
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Walking football
VV Irnsum maakt de toto-balans op.
Op woensdagochtend 4 januari 2017 om half tien werd de einduitslag van
de eigen toto van het Walking Football bekend gemaakt.
Toto-organisator Sytze Regtering maakte de balans op na 26 weken totouitslagen voorspellen. Er was een vermanend woord voor die deelnemers,
die maar af en toe deelnamen. Slechts 14 maal werd de weekpot aan winnaars uitgekeerd. De pot van het Walking football werd dus behoorlijk gespekt. Koplopers en dus echte voetbalkenners waren John van Steen en Johannes van der Meer. Tot grote hilariteit van iedereen bleek Sytze Regtering
zelf de meeste punten gescoord te hebben. Opmerkingen over de slager die
zijn eigen vlees keurt, waren niet van de lucht.
Maar na alle goedbedoelde humor was er veel waardering voor al het werk
van de toto-organisator Sytze. Het invullen van de eigen toto wordt ook
in het komende seizoen door de deelnemende voetballers weer een vast
onderdeel tijdens het koffiedrinken en voor het trainen en spelen van een
Ed den Dulk
pittig spelletje walking football.				

Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK Jirnsum
T. 0566-601272

ŸSysteembeheer
ŸNetwerkbeheer
ŸHardware - Software
ŸAdvies - Verkoop
ŸService
ŸWebdesign

info@ginbijk.nl
WWW.GINBIJK.NL

AUTOMATISERING
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

Richterlaan 3-14
9207JT Drachten/Aldeboarn
0512 785196
06 25176220

Nijs fan it MFC
It bestjoer hat besletten foar 2017 de hierprys fan de Grutte Seal te ferheegjen fan € 40,- nei € 44,- en dy fan de Molehiemseal fan € 25,- nei € 27,50.
De hierprys fan de Lytse Seal en de konsumpsjesprizen wurde yn 2017 net
ferhege.
De prizen yn 2017 binne
Sealhier (Foar in deidiel fan 3 oeren)
Grutte Seal		
€ 44,-		
elke oere ekstra € 14,Molehiemseal
€ 27,50		
elke oere ekstra € 9,Lytse Seal 		
€ 15,-		
elke oere ekstra € 5,Konsumpsjes
Kofje/tee		
Frisdrank		
Miksdranken		

€ 1,10		
€ 1,20		
€ 3,00

bier (fleske) € 1,80
wyn, borrel € 1,80

Bestjoer MFC Jirnsum
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Breicafé
Wat doen die dames daar? Nou breien natuurlijk en haken. Maar natuurlijk
ook heel gezellig bij elkaar zitten en koffie en chocolademelk drinken. Elke
donderdagochtend om 10 uur is er breicafé bij “De Twee Gemeenten”.
Soms worden er ook andere dingen gedaan dan breien en haken. Zo nu en
dan wordt er ook gezellig met elkaar gegeten. Of er worden bloemstukjes gemaakt, bijvoorbeeld voor Pasen. Ook in december zijn wij leuk bezig
geweest met het maken van kerststukjes. Wij waren met z’n zessen en de
resultaten waren weer heel verrassend.
Als je nu denkt: ik wil ook wel eens bij dat clubje kijken, kom dan gerust eens
langs op donderdagochtend. Je bent van harte welkom!

Piano, gitaar
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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PBJ bestuursvergaderingen 2017
Het bestuur van Plaatselijk belang Jirnsum vergadert op de onderstaande
maandagen in 2017. Van 19.30 tot 20.00 uur bestaat er de mogelijkheid voor
dorpsgenoten om in te lopen en met het bestuur ideeën en gedachten uit te
wisselen op de volgende maandagen in MFC It Kattehûs, Rijksweg 180:
23 januari
17 juli
20 februari
18 september
Vanzelfsprekend staat
20 maart
16 oktober
de koffie of thee klaar.
17 april
20 november
Het bestuur van PBJ wil
15 mei
18 december
graag met u in gesprek.
19 juni
Het bestuur van PBJ

secretaris.pbi@gmail.com
15
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JAAR

- Technisch onderhoud
- Reparatie
- Refit
- Verkoop/inbouw motoren
- Installatie

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

- Winterstalling
binnen en buiten
- DHZ-loods

Café de Fantast
Catering & Verhuur

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

Piekstress?
MAATJE 38 Echt waar, de kerstboom kan nog wel een week blijven staan.
2 januari. Het is eigenlijk zonde en bijna pijnlijk om hem nu al naar de brandstapel te verbannen. Deze kerst is het een 2 m. hoge spar, rondom en vol in
geurend groen. Een mooie slanke piramidevorm, maatje 38, schat ik.
PERFECT Eerlijkheid gebied te zeggen dat hij voor het moment suprême
nog een kleine cosmetische ingreep heeft ondergaan. Met snoeischaar
en chirurgische precisie is een minieme onvolkomenheid weggemoffeld.
Smaken verschillen en bomen ook, maar deze kreeg hierna het predicaat
perfect. Zelfs de naalden blijven, tot op de dag van vandaag, gehoorzaam
zitten waar ze thuis horen. Per dag zijn het er nog geen 20 die een vrije val
verkiezen boven de gehechtheid aan de moederboom.
ONTKERSTEN Maar helaas, de tijd van ontkersten is bijna daar.
De, naar schatting 200 ballen, zullen zorgvuldig onder lakentjes van zachte
keukenrol worden toegedekt. Speciale plastic kerstballen-opbergbakken
zijn in dit huis niet welkom. Gewone bruine dozen, waar ooit met viltstift
‘breekbaar’ op is gekalkt doen hun werk al jaren plichtsgetrouw. Een piek
hebben we niet, nooit zelfs. Ook dat is traditie.
ONTMANTELEN Het kerstboom-ontmantelingsproces is eveneens traditie: eerst de lichtjes verwijderen. Een huisgenoot met geduld -- laten we
hem Joop noemen -- gaat met uiterste precisie deze klus klaren. De snoeren
worden met beleid om een soort spoel, een plankje in dit geval, gewikkeld.
Een moment waar we een klein jaar later - wanneer het proces in omgekeerde volgorde herhaald wordt - van profiteren, én op toasten.
SNAVEL Geen warboel van snoeren, niets is kapot of -- nog erger -- heeft
vlam gevat. De engeltjes hebben hun vleugels nog en het houten Mariabeeldje is ongeschonden. Alleen het oude vogeltje mist z’n snavel, maar
ach, dat is al jaren zo, haar mooie zachte staart vergoedt veel, ze mag blijven. Wanneer gaat de boom er uit? De beslissing is gevallen: hier in huis
gdevs
geen piekstress. De boom mag blijven tot aan Drie Koningen.
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Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer…
Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker
T +31- 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker
Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld

De 2 Gemeenten
Eetcafé - Snackbar - Zalencentrum - Café
Voor lunch - diner - partijen en buffetten
Voor mogelijkheden neemt u
contact met ons op

Hart - op de juiste plaats
Door de hoge opbrengst mag de oliebollenbakmarathon op oudejaarsdag
in Jirnsum als zeer geslaagd worden genoteerd.
Bij de Fantast konden de laatste oliebollen een uur eerder afgerekend worden dan vorig jaar. M.a.w. meer geld in een korter tijdsbestek.
* Moaie aksje!
* Heerlijke oliebollen!
* Van HARTE gegund.
* Sponsors bedankt!
* Dit smyt moai wat op.
* Ferhipte lekker.
* Goed wurk mannen!
* Er blijft niets aan de
strijkstok hangen.
* Wer wat te belibjen
op ‘e Wide Steech.
* Oar jier mar wer net?
€ 1343,70 was de opbrengst voor de stichting HARTEKIND.

T.0566-601550 Grousterdyk 1 Jirnsum
Heeft u de oliebollen gemist maar wilt u
alsnog een bedrag doneren aan
Stichting Hartekind, dan kan dat op het
volgende rekeningnummer:
Rek.nr Stichting Hartekind
IBAN NL62INGB0004312688
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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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KOPEN IS BOUWEN!
Wonen in het hart van Friesland!
6 ruime halfvrijstaande woningen in Jirnsum
(plan Molehiem) met garagemogelijkheden.
Informatie ochtend op zaterdag 28 januari in
De 2 gemeenten in Jirnsum van 10:00 - 12:00 uur.

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland
Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140
20

Prijs v.a. € 178.850,- v.o.n.
Bruto maandlast vanaf € 620,- (10 jaar vast)

www.makelaardijhoekstra.nl | 058 233 73 33
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V inkentouw

wat is de echte en wie bedenkt de winnende ondertitel van deze
foto. We zoeken de echte én de meest treffende ondertitel. Inzendingen mailen naar stimfanjim@jirnsum.com of posten bij de redactie. Een 3-vrouws
jury bepaalt de uitslag en hoopt royaal eeuwige roem uit te kunnen reiken.
Ook niet onbelangrijk: over de uitslag mag gediscussieerd worden…
Hierbij alvast een paar inzendingen van proefpersonen:
 Rugbyer van veld gestuurd vanwege ondeugdelijk sporttenue.
 Anonieme scout zoekt talenten op sportpark de Bining.
 Moonwalker elke woensdag bloedfanatiek in Jirnsum.
 ’I had a bad trip’ riep de ballonvaarder al vanuit de lucht…
 Assistent Max Verstappen zoekt autosleutels Red Bull in Jirnsum.
 KNVB stuurt afgevaardigde om kunstgras van VVI te inspecteren.

www.elzinga.nl
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16074478-1_ELZINGA_ADV_130x85_ZW.indd 1

Conclusie: Ziet er goed uit, doet niet onder voor echt!
04-08-16 15:22
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Advertentie_kaphus_staan_liggend_a5.indd 2

FAMILIESALON IN HET
HART VAN FRIESLAND

Woensdagmiddag kinderen
knippen €10,- (t/m groep 8)
Donderdag- en vrijdagavond geopend.
Vrijdagmiddag zonder afspraak!

03-04-16 19:41

Haedstrjitte 24 Reduzum

0566 - 602196 www.kaphus.nl

f

Denkt
u
aan
onze
adverteerders!
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Skoallenijs 1+1=2
It Tredde Sté

Wij wensen iedereen een spetterend 2017!

De laatste 2 maanden van 2016 zijn we in de groeIt Tredde
Sté
pen 5 t/m 8 van It Tredde Sté hard aan het werk gehi^g[Zk^[Zlbll\ahhe
weest met de training “Rots en Water”. Deze training werd verzorgd door Menno Tuik en had als doel dat kinderen zich meer
bewust worden van hun relatie met de mensen om zich heen... Bewustwording, stevig in je schoenen staan en omgaan met de ander waren een aantal items waar de kinderen mee bezig zijn geweest. Het was een zinvolle
training, waarbij de kinderen in herkenbare situaties werden geplaatst. Ze
hebben ervaren wat de gevolgen van hun eigen handelen kunnen zijn.
De komende 11 weken hebben we in groep 7 en 8 nog weer een ander project. We gaan mee doen aan een muziekproject. De kinderen mogen zelf
musiceren. De eerste 2 lessen gaan ze, onder begeleiding van muziekdocenten en studenten, een aantal
instrumenten bespelen (keyboard, drum, djembés) en
zanglessen volgen. Daarna
geven ze hun voorkeur aan
en gaan vervolgens met dit
instrument 9 lessen volgen.
Als afsluiting van dit project
zal er een optreden worden
georganiseerd, waarbij de
kinderen laten horen wat ze
de afgelopen weken hebben
geleerd.
Wederom een project wat de
kinderen erg aanspreekt en
erg zinvol is.

Kom een kijkje nemen tussen 8.15 en 10.30 uur op één van onze open ochtenden.
11 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 10 mei en 7 juni.
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MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Behearder S. Janse

T. 0566-602110

Kapasiteit sealen
Grutte seal 25-100 pers.
Molehiemseal 10-30 pers.
Lytse seal 10 pers.

Vogelwacht Jirnsum
Propagandajûn
Op maandag 13 februari 2017 om 20.00 uur houdt de Vogelwacht Jirnsum
weer haar jaarlijkse propagandajûn in het Kattehûs.
Op deze avond zal de heer Wil Grond uit Ingelum zeer mooie beelden en
dia’s vertonen van zijn reis naar IJsland. De heer Grond over zijn reis:
’de hete en koude aarde van IJsland met lava velden, zeldzame
kolonievogels, de zalm, orchideeën, stoom en geiser, en niet te
vergeten Europa’s grootste brok ijs’.
Tijdens de pauze is er een verloting met prachtige prijzen.
We hopen u allen te zien
op 13 februari 2017.
De toegang is gratis voor
zowel leden als niet-leden.
Komt allen.
Bestuur Vogelwacht Jirnsum
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Jaarvergadering
Vogelwacht
op 7 maart 2017
in het Kattehûs
te Jirnsum
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Berneblêd

8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!
Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw
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Chocoladekoekjes






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

Dit is een recept voor echte Amerikaanse koekjes! ‘Cookies’ betekent hetzelfde als koekjes, maar het klinkt veel leuker, vind je ook niet?
En zo maak je ze:
1. Hak de chocolade grof en maal de
pecannoten niet al te fijn. Verwarm de
oven voor op 18°C (heteluchtoven op
160°C). Bekleed 2 bakplaten met bakpapier.

keukenweegschaal - mes - keukenmachine - bakpapier - bakplaten
- 2 kommen - handmixer - houten
lepel - zeef - ovenhandschoenen Klop de boter met de bruine, kris- taartrooster

2.
tal- en vanillesuiker romig en voeg het
ei toe. Meng de bloem, het bakpoeder
en de cacao en zeef alles boven de boter-suikermassa. Roer alles goed door
elkaar. Spatel 125 g van de grof gehakte
chocolade en pecannoten erdoor.

3. Maak met twee theelepels kleine
hoopjes en leg ze op het bakpapier. Let
erop dat er genoeg afstand tussen de
hoopjes zit. Bestrooi ze met de rest van
de stukjes chocolade. Bak de cookies ca.
12 minuten in de oven. Laat ze daarna
afkoelen op een taartrooster.
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Dit moet je klaarzetten:

Dit heb je nodig:
(voor ongeveer 30 koekjes)
150 g pure chocolade (70% cacao)
50 g pecannoten
125 g zachte boter
50 g bruine suiker
30 g kristalsuiker
1 zakje vanillesuiker
1 ei
140 g bloem
1 tl bakpoeder
1 tl cacao
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Nij yn Jirnsum
Op de Rijksweg 137 wonen sinds kort Hotze en Aagje Bosch, beide 58 jaar en absoluut geen muurbloempjes want beide zijn op diverse gebieden enorm actief. Het
is zelfs zo ‘erg’ dat de heer des huizes veel moeite heeft om de zondag als rustdag
te accepteren, en dat gebeurt dan ook regelmatig niet. Interviews zijn hen ook
niet vreemd want hun werkzaamheden binnen een uniek bedrijf (Agridek) bracht
menig journalist aan de deur.
Aagje en Hotze komen uit Noordoost Friesland respectievelijk Hantumhuizen en
de Lytse Jouwer (Hiaure). Daar nam Hotze in 1978 samen met zijn broer het melkbedrijf van hun vader over. In 1988 verhuisde het gezin naar Swichum. Daar kregen
ze vijf kinderen, drie dochters en twee zonen. De oudste zoon woont daar nu met
zijn vriendin en is middels een maatschap verbonden aan zijn ouders. De familie
Bosch melkt zo’n 140 koeien, uiteraard met twee robots. De tijden zijn onzeker in
het boerenbedrijf. De regering is weinig besluitvaardig en hoe het zal komen is een
grote glazen bol.
Hotze heeft naast het boer-zijn nog een andere baan wat hij met zijn andere zoon
doet. Dat bedrijf met de naam Agridek werd opgericht in 2014. Hotze is daar de
uitvinder van. Vorig jaar heeft hier ook een artikel in de Stim over gestaan. Het
automatisch afdekken van ruwvoer (kuil) met een speciaal uitgevonden kleed met
waterslangen Het idee was nieuw in Europa en daardoor uniek. Uiteindelijk is het
ontwerp verder uitgewerkt en met de nodige subsidie doorontwikkeld en nu op
de markt. Boeren zijn enthousiast en de belangstelling is erg groot. Door de lage
melkprijs is het nu even iets rustiger. De boeren houden de hand op de knip, dus
doen ze minder snel grote uitgaven aan bijvoorbeeld een afdeksysteem als Agridek. Alle groei en mogelijkheden zijn nu afhankelijk van de besluiten in Den Haag
en Brussel.
Dan Jirnsum, Hotze en Aagje hebben altijd graag aan het water willen
wonen. Toen ze op zoek waren was
deze plek dan ook de nummer 1 in
de zoekmachine. Absoluut niet in
de nieuwbouw en graag een vrij uit
zicht. Niet in het dorp maar toch wel
in het dorp en zo zijn ze hier in juli
2016 komen wonen. ‘We zijn echte
doarpsminsken en dus hebben we
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de laatste merke ook meteen goed meegenomen. Aagje is sinds kort vrijwilligster
bij ’t Kattehûs. ‘We willen ons graag binnen de gemeenschap thuis voelen en met
zo’n taak ontmoet je veel mensen’, vertelt ze. We wonen er per slot bijna naast en
het is ook nog leuk. Voordat we hier goed en wel woonden had ik me al opgegeven.
Verder doe ik nog vrijwilligerswerk in de Hofwijck yn Ljouwert. Naast het vrijwilligerswerk in Leeuwarden en het Kattehús doet Aagje de boekhouding van beide
bedrijven. Maar of dat niet genoeg is zoekt ze er eigenlijk nog iets bij. ‘Iets om
hânnen hawwe’ noemt Aagje dit. ‘Zie het als een doorstart van de pleats want daar
was veel aanloop, dat mis ik wel een beetje’. Ze zou het toejuichen als er een winkel
kwam. Met twee scholen en twee kroegen zou er toch iets mogelijk moeten zijn?
Tijd voor echte hobby’s hebben ze niet. Hotze is een ‘uitvinder’, zo noem ik het
maar. Hij vindt het zelf iets ‘te’ klinken. Praktisch nadenken over hoe dingen beter
kunnen noemt hij het eigenlijk. Verder zijn er veel hobby’s en liefhebberijen waar
ze eigenlijk niet of weinig aan toe komen. Wandelen, varen maar ook schaatsen en
skiën doen ze beide graag.
Schaatsen is vooral een passie van Hotze. Daar over zegt hij ‘Het liefst wanneer
het nog maar net kan… meteen het ijs op. Hij heeft twee keer de Elfstedentocht
gereden. In ’86 en 97’. Training liet toen wel te wensen over. Ik heb de tocht wel uitgereden maar het is echt heel zwaar geweest. Als volwaardig lid is hij zich bewust
dat het nieuwe reglement toestaat dat leden sowieso nog één keer mogen rijden.
Hij durft niet met zekerheid te zeggen of hij het weer gaat redden. ‘Prachtige tocht
maar het is een ‘rot ein’. Je moet niet alleen conditioneel maar toch ook mentaal
erg sterk zijn om die tocht uit te rijden.
Drukte is het thema in huize
Bosch en de agenda is eigenlijk regelmatig voller dan vol.
Het is altijd zo geweest en
het zal ook vast niet veranderen. Vervelen is dan ook een
woord dat niet bij deze familie past. Wolkom yn Jirnsum
Hotze en Aagje!
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Verenigingen contactpersonen
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eernum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast

S. Hottinga
B. Rypstra
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
D. Riemersma
J. Bleeker

0648922549
602564
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
601047
601956

Toneelver.
Vrouwen van NU
Tuinbouwver.
Vogelwacht

H. Pereboom
T. de Jong
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

602469
601044
601977
601130

Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Speeltuincom.

E. Pereboom
W. v/d Meer
J. Bleeker
A. Buwalda
G. Jansen
A. Douma
T. de Wal

602469
601178
601956
601791
653646
602552
620110

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
Stichting Doarpshûs
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
K. Stornebrink
S. Janse
P . Posthumus
M. Hemstra
B. van der Lei

601084
602060
602110
601278
0612775911
601754
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Huisarts

Ziekenhuizen

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

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

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

Thuiszorg

Bereikbaarheid
Afspraken maken:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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

08.00 - 10.00 uur
08.00 - 10.00 uur
14.00 - 15.00 uur
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 wanneer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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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
PKN Gemeente Ingwerd
PKN Grou-Jirnsum
Rooms Katholieke Kerk Jirnsum

S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
F. Minkema-Langhout, Sneek

Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0515-33 54 20
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.
De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.
Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.
Inl.
Mevr. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.
Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.

Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27
Tel.: 058-250 13 80
Tel.: 0566-60 29 22
Tel.: 0566-60 19 76
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:
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
Tel. 0566-601464 / 601439 / 621299
E-mail: info@dierenartsgrou.nl
www.dierenartsgrou.nl
www.bistedokter.nl
SPOED: 24u./7d. bereikbaar.
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Telefonisch spreekuur ma t/m za van 8.00 - 9.30 uur,
voor aanvraag visites, bestellen medicijnen en info.
Open spreekuren gezelschapsdieren:
Ma. t/m vr. 13.00 - 14.30 uur en 17.00 - 18.00 uur.
Buiten de spreekuren alleen op afspraak.
Openingstijden van de balie:
Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur en zat. 8.00 - 9.30 uur.

