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Beste Lezer,

Een vrolijke dikke SimmerStim is de opdracht die we ons zelf hebben opgelegd.
We knijpen er namelijk twee Stimmen tussenuit; houden vakantie op Terschelling, in een bootje, onder een parasol of misschien wel buiten onze landsgrenzen.
Baby’s, ingezonden stukken, verenigingsnieuws en die ene column die u voor
de Stim wilt schrijven, helaas ook die moet tot september wachten. In deze Stim
ongecompliceerd tijdverdrijf (een inspiratiewandeling bijvoorbeeld) en luchtige
verhalen, dit alles past bij een mooie zomer die we onszelf en anderen zo graag
gunnen.
De Sylsbrêge? ‘We zijn er bijna klaar mee’. Nog twee keer in de spotlights van deze
Stim en dan zijn we er inderdaad klaar mee. Verhuizen met je eigen woning? Het
kan! En nee het is niet een raadsel, en nee het is niet een slak. Zoek op ‘Watskeburt’ en u koerst rechtstreeks op het juiste antwoord af.
Slakken zonder huis worden er ernstig van verdacht illegaal op de volkstuinen te
verblijven. Aan de phaseolus vulgaris zijn knabbelsporen ontdekt, maar wettig en
overtuigend bewijs is er vooralsnog niet. Een crime voor elke volkstuinder…
We - de redactieleden - hebben een jaartje bijgetekend; zelfde mensen, vaste en
wisselende rubrieken en frisse ideeën. Zoals zomerfoto’s. We vragen u ze naar ons
te mailen. Elke foto-klik is een beslissing om een moment vast te leggen. Het resultaat is uiteenlopend: mooi, gek, mislukt, bijzonder, ontroerend, grappig en ja,
wat niet. Zoek er een paar uit en stuur ze op naar het Stim-mailadres. Misschien
hoort er een verhaaltje bij, een onderschrift. Misschien is het een plaatje dat geen
woorden nodig heeft. Het thema is breed en zonnig: zomer! GENIET!

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 september 2016
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
Tel.: 0566-601049
32e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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- Technisch onderhoud
- Reparatie
- Refit
- Verkoop/inbouw motoren
- Installatie

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

Inhoudsopgave

- Winterstalling
binnen en buiten
- DHZ-loods

Café de Fantast
Catering & Verhuur

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

Agenda
Collecte Kinderhulp 2016
Komme en Gean
Op wei nei 2018
Fotoalbum rondom de Sylsbrêge
Watskeburt by de Sylsbrêge
Help de allerarmsten
Volkstuinen / rokjes op ‘e tún deel 2
Irnsum-Heracles
Iverto meisjes B KAMPIOEN!!
De SimmerStim
Jirnsumer Merkeprogramma
Bibliotheek
Skoallenijs 1+1=2
Een roze bril
Ingezonden
Fred in het Wild
Waar een klein dorp groot in kan zijn
Dorpsvisie 2020: Een casino in de kerk?
ALS dag
Inspiratiewandelingen
Verenigingen contactpersonen
Infoblad Huisarts + Apotheek
Infobladen Ziekenhuizen etc.

!
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Kopij inleveren???
Voor 1 september
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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

Agenda
Datum		 Evenement	Locatie
Tijd
11 juni vv Irnsum
De Bining
12:00-23:00 uur
		 Afsluitende activiteiten jeugd, senioren en vrijwilligers
18 juni ALS-dag
De Wijde Steeg 13:00 uur
25 juni Rommelmarkt vv Irnsum
Parkeerterrein
13:00-16:00 uur
			
De Bining
27 juni Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
6 juli Open ochtend
St. Radboud
8:15-10:30 uur
18 t/m Jirnsumer merke
De Wijde Steeg
21 aug.
1 sept. Uiterste inleverdatum
stimfanjim@jirnsum.com
		 kopij Stim fan Jim
Tel.: 601049
5 sept. Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
17 sept. BBQ
		 buurtvereniging om ‘e Toer

Collecte Kinderhulp 2016
MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Behearder S. Janse
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T. 0566-602110

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

Tussen 24 april en 13 mei heeft een aantal enthousiaste collectanten geld
opgehaald voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit jaar mocht er 2 weken
gecollecteerd worden.
Het Nationaal Fonds Kinderhulp brengt al meer dan 55 jaar een beetje gewoon geluk in het leven van kinderen die het, om wat voor reden dan ook,
niet zo goed getroffen hebben in hun thuissituatie.
De opbrengst van dit jaar overtrof bijna die van 2015 en bracht € 461,58 op!
Hartelijk dank aan de bereidwillige collectanten en aan de gulle gevers!
Hiske Hoekstra, organisator collecte Jirnsum
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Komme en Gean
Geboren:
27 mei 2016		 Jip Tuttel

trotse ouders Siebren en Iris

Verhuisbericht:
Sinds 20 mei woon ik in een verzorgingstehuis.
Het nieuwe adres is:
Nij Dekama, Skildyk 10 (kamer 106)
9024 EN Weidum
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de
fijne tijd in Jirnsum en misschien tot ziens in Weidum.
Met vriendelijke groet, Mevrouw G. Wieling van der Mei
Dankbetuiging:
De warme reacties die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Dora van Steen-Jaspers
zijn voor ons tot grote steun geweest.
Onze oprechte dank hiervoor.

Familie van Steen
6

7

Klaar voor Kulturele Hoofdstad 2018?
Geef u op voor de Tresoar Stoomkursus,
“Klaar voor KH 2018”.

Op wei nei 2018
Ook in deze Stim weer aandacht voor het jubileumjaar van Jirnsum. De feestelijkheden voor Kulturele Haadstêd 2018 en ons -- dan 100-jarig -- Plaatselijk Belang
zullen gezamenlijk en naast elkaar gevierd worden begin juni 2018.

Tresoar gaat on Tour! Wij komen naar u

REUNIE - ALLE KATTEN VERZAMELEN
Oud Jirnsumers hopen we -- in grote getale en voor meerdere dagen -- naar
Jirnsum te lokken door een zeer gevarieerd meerdaags programma samen te
stellen. Eigen inwoners worden gevraagd familie en vrienden van buiten de
provincie een warm welkom te heten, b.v. in hun eigen Bêd en Brochje.

toe om u klaar te stomen voor KH 2018.
Veel van de gasten die naar Friesland
komen, willen de rijke Friese geschiedenis
van stad en platteland opsnuiven.
Het kunnen cultuurtoeristen zijn, maar
ook familie van Friese emigranten die
op zoek zijn naar hun ‘roots’.

Wij verzamelen met u bijzonderheden om het verhaal van Friesland te vertellen.
Hoe zit het eigenlijk met de Friese Vrijheid? Wanneer was ook alweer de
Slag bij Warns? Hoe belangrijk was de Franeker Universiteit voor de provincie?
Wie was Menno Simons? Wat voor pareltjes uit de geschiedenis en cultuur geven kleur
aan uw dorp of streek? Na afloop van de cursus bent u klaar om de KH2018-gasten
te woord te staan en verder te helpen.

Voor wie is de stoomcursus bedoeld?
De Tresoar-stoomcursus kan aangevraagd worden door een groep geïnteresseerden.
U kunt zich er dus niet individueel voor opgeven. Vergadering van de historische
vereniging? Personeelsbijeenkomst? Dorpsfeest? Ledenvergadering? Vrouwenvereniging?
Plaatselijk belang? Geschiedenisles op school over Friesland? Op zoek naar een
activiteit in de bibliotheek, kerk of dorpshuis? Als u zorgt voor een locatie
met beamer & publiek, stomen wij u gratis bij.

Wat houdt de Tresoar Stoomcursus in?
In een tijdsbestek van anderhalf uur presenteert het Tresoar-team een luchtig
programma met vijf onderdelen:

•
•
•
•
•

Een kort verhaal over de geschiedenis van Friesland
Een kort verhaal over de geschiedenis van uw dorp en streek
Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief
Een verwijzing naar de collecties van Tresoar
Een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis over dorp en streek
kunnen testen

Na afloop van de cursus krijgt iedereen het Certificaat Klaar voor KH2018.
Een mooie promotie voor uw dorp.

Meer informatie? Direct boeken?
www.tresoar.frl
058 - 789 07 89
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info@tresoar.nl

SWALKJE TROCH DE BUORREN
Het hoogtepunt van de reünie is op de zaterdag. In de ochtend, een massale ontmoeting van Jirnsumers met oud-Jirnsumers centraal in Jirnsum. We hopen ze op
z’n Jirnsums Mei Mekoar te kunnen verwelkomen (zie volgende alinea). “Swalkje
troch de Buorren’’. Wat ons betreft zal het een feest van herkenning worden; de
Buorren; de oude Rijksweg, zal hier en daar de tijd van TOEN flink doen herleven.
En dit is nog maar een fractie van het gehele programma.
KOOR - OPROEP
“Mei Mekoar’’. Vanaf 31-05 is de dirigente bekend, september a.s. gaan we los!!!
Daarom de oproep aan alle reeds aangemelde koormensen om hun e-mailadres
en tel. nummer z.s.m. te sturen naar Anneke: w.dalhuizen@chello.nl
Dit ter bevestiging en om de communicatie (groepsmail) te vergemakkelijken.
KATJES BREIEN - OPROEP
Jirnsumer katten, ons allen welbekend, daar gaan we iets mee doen. Het project
‘katjes breien’ is al gestart. Katjes of mofjes zijn wanten waarvan het topje ontbreekt. Wilt u meedoen? Hebt u nog restjes breiwol? Meer informatie en/of opgave bij Attje Zijlstra tel. 601741 of bij Grietsje de Vries tel. 60149.
LINTDOARP - JIRNSUM, WE TEKENJE DER FOAR!
Jirnsumers die graag en goed tekenen worden verzocht om zich te melden voor
het mienskippelik tekenproject. Met zo veel mogelijk dorpelingen gaan we alle
huizen aan de Rijksweg tekenen. Een mega-project waarmee we willen opvallen
tussen al die andere dorpen die proberen met iets unieks de pers of TV te halen.
In het Kattehûs zullen we t.z.t. een info-avond houden.
Meld je bij Abe Buwalda: 06 16219923 of Grietsje de Vries: 601049.
Tot de volgende Stim!
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

Fotoalbum rondom de Sylsbrêge

Contributie voor een gezin:
€ 17,50 per persoon per jaar (inbegrepen zijn kinderen tot 18 jaar)
Bode:		
Dhr. S.A. Schoustra
Mevr. A. de Jong
De Gréft 19
Buorren 23
9011 CB MANTGUM
9012 DK RAERD
Tel. 058-2501380
Tel. 0566-602922
www.uitvaartschoustra.nl
www.dejonguitvaartzorg.nl
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Inlichtingen bij:
Mevr. T. v.d. Honig
Rijksweg 97
9011 VC JIRNSUM
Tel. 0566-601976
dle.jirnsum@gmail.com
De eerder zo keurige tuin van de
familie Leemburg

De damwand ligt klaar en beide
woonarken zijn verschoven

De helft van de damwand staat al
in de grond

Het uitgraven van de haven is
begonnen

Brokstukken gevonden, waarschijnlijk
van een oude sluis

De woonark ligt in de nieuwe haven
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Watskeburt bij de Sylsbrêge
Het is druk om en nabij de nieuw te bouwen Sylsbrêge en het verkeer neemt
regelmatig het heft in eigen hand. Als het stoplicht net op rood staat zijn er
nog verscheidene automobilisten die even extra gas geven om toch nog een
minuutje eerder in Grou of Jirnsum te zijn. Op een regenachtige dag kun je
meteen naar de wasstraat en op een mooie dag vliegt het stof je om de oren.
Het hoort er allemaal bij. Direct betrokkenen kunnen hier over mee praten en
dan hebben we het bijvoorbeeld over Arie en Lies Leemburg die inmiddels al
bijna drieëndertig jaar op een boot bijna tegen de brug aan liggen. Over een
bijzonder adres wat officieel bij Grou hoort, dicht tegen Jirnsum aan ligt en
waarbij de overburen in Friens wonen.
‘We zijn beide met en op het water opgegroeid, vandaar dat de keuze van een woonboot eigenlijk een hele logische was. We zijn hier beland omdat ons ter ore kwam dat
er een vrije ligplaats was. Het contact met de gemeente ging heel soepel en voordat
we er erg in hadden belandden we in Jirnsum. Eerst was dat op een zelf opgeknapte
tjalk en sinds zesentwintig jaar op de woonark waar we nu wonen. En we wonen er
nog steeds met heel veel plezier. Onze kinderen hebben hier een prachtige tijd gehad,
niet alleen bij het water maar ook op het ijs. Wonen op deze wijze geeft een heerlijk
vrij gevoel.’

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:

Arie en Lies kijken uit naar de voltooiing van de brug. Het hele project heeft toch
wel heel wat voeten in aarde gehad en op dit moment zelfs letterlijk want de tuin,
wat ervan over is op dit moment, is één grote modderbult. Die grond komt allemaal uit de Boarn wat nodig was omdat er uitgediept moest worden. Grappig is
dat net voor het interview Arie, vol energie, het hoekje gras om de modder heen
heeft gemaaid.
‘Tja, zelfs dat moeten we een beetje bijhouden maar de situatie wisselt hier soms per
dag. Zo zouden we eind april al weer te stoel en te bank kunnen zijn maar op dit moment drijven we nog wat heen en weer. De modder zou ook al opgeruimd moeten zijn
maar de planning loopt hier dus wel eens wat anders dan anders. We zijn het gewend
maar eerlijk gezegd hebben we wel een beetje ‘ons nocht’. Arie houdt alles goed in de
gaten en weet, met zijn jarenlange ervaring in de hij- en waterwerken, ook waar hij
op moet letten tijdens het bouwproces om de woonark. Soms brengt het wat kleine
ergernissen met zich mee. ‘Dan zie ik dat het best een tikkeltje efficiënter zou kunnen
allemaal’. Toch behoudt hij zijn rol als toeschouwer en observeert het hele gebeuren.
‘Het is beslist gezellig allemaal maar er drijft wel van alles voor de ramen en er zwalkt
ook van alles door de tuin. Het woord privacy stond afgelopen jaar niet in ons boekje.
lees verder op pag. 15
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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

We hebben nu dan ook wel weer zin om onze eigen plek er van te maken, daar zijn we
aan toe. Uiteraard zijn we wel wat gewend want er stuit ook nog wel eens een onervaren schipper met zijn sloep of huurboot op onze ark maar dat calculeren we wel in. Nu
de brugdoorgang breder is geworden verwachten we wat minder aanvaringen, maar
ja onervaren schippers zijn ook onverwachte bezoekers.’
De brug is op dit moment een knooppunt. Zou dit straks verbeterd zijn is zomaar
een vraag die me bezighoudt. Arie is er vrij duidelijk over.

Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld

De 2 Gemeenten
Eetcafé - Snackbar - Zalencentrum - Café
Voor lunch - diner - partijen en buffetten

‘Nu de doorgang hoger en breder is zou je wat het waterverkeer betreft verwachten
dat het soepel gaat doorlopen maar we weten ook allemaal dat de spoorbrug nogal
wat lager is dan hier. En reken er maar niet op dat die brug ook verhoogd gaat worden. Het wegverkeer zal natuurlijk wat sneller doorstromen dan nu met de verkeerslichten, maar we merken wel dat er veel sluipverkeer is. De Bûtlânswei was voorheen
alleen voor bestemmingsverkeer maar is nu weer volledig open en dat merken wij niet
alleen. Maar we klagen niet. We hebben een mooi plekje en hebben na de “verhuizing” een beter uitzicht gekregen - zicht op de volkstuintjes, het spoor en bij mooi weer
kunnen we zelfs de bootjes zien varen in het kanaal.’

Voor mogelijkheden neemt u
contact met ons op

T.0566-601550 Grousterdyk 1 Jirnsum

Help de allerarmsten
DORCAS ondersteunt met uw giften o.a. de persoonlijke ontwikkeling van
de allerarmsten in de wereld. Zo hebben meer dan 500 vrouwen een driejarige training kunnen volgen, waardoor ze zelfstandig aan de slag kunnen
in de landbouw en met hun persoonlijke ontwikkeling.
Kunt u iets betekenen voor deze mensen? Meer dan u denkt!
VERZAMEL goede en schone kleding, schoenen, bad- en bedtextiel en
speelgoed in huisvuilzakken en breng het naar onderstaand depot.
Het is al meer dan 20 jaar geleden toen
Mevr. F. Bruinenberg
de bestemming van een kamer wijzigde in: DORCAS INZAMELPUNT
Voor info tel. 601015. Het adres is :
Douwemastraat 32 Jirnsum
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Volkstuinen / rokjes op ‘e tún					

deel 2

In de Stim kunt u regelmatig iets lezen omtrent de volkstuinen van
Jirnsum. Wat gebeurt daar allemaal? …Kleine weetjes, sterke verhalen.
1 juni 14.50 uur. Joop seint mij in. ‘’Onmiddellijk naar de volkstuinen! Volgens mij is er nu een van de vrouwen aan het werk’’. Snel op de fiets. Vanaf
de Nije Sylsbrêge zie ik vanuit mijn rechter ooghoek iets rozigs met een
tuinhark in de hand. Dat zegt nog niks, mannen lopen immers ook in roze.
Ik fiets het complex op en kan - en passant - bevestigen dat Joop z’n oogoperatie goed geslaagd is; het is inderdaad een vrouw.
“Dag Maaike, mag ik je wat vragen?” zeg ik
een beetje voorzichtig.
Maaike is de vriendelijkheid zelve, maar ik
pas er voor om lastige vragen te stellen. Die
hark is namelijk best dreigend en die twee
honden…weliswaar aan de lijn, maar toch.
Binnen de kortste keren wordt het een geanimeerd gesprek zoals alleen vrouwen
dat kunnen. “Ach ja, die mannen, ik vraag
ze weleens wat en ze adviseren me waar
mogelijk hoor, heel aardig, echt heel aardig, maar intussen vaar ik mijn eigen koers”. “Doen we dat niet allemaal”
zeg ik samenzweerderig. ‘’Man-ipuleren, noem ik dat.’’
Maaike, nu serieus: “Het is na een drukke werkdag, met veel zitten, praten
en denkwerk heerlijk om nog even naar de tuin te gaan. Letterlijk de aarde
onder je voeten of met je handen in de klei. Wat ik heb geplant? Van alles,
maar ik heb ook nog een stuk braakliggend, daar ga ik binnenkort iets met
zonne- en bijenbloemen op doen. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst een
bijenvolk adopteer” mijmert ze. Naah, ik ben ontroerd, ook op de tuin vind
je dat oermoedergevoel dat vrouwen bindt. Ik ontspan, ben de dreigende
hark vergeten en krijg bijna de neiging om de honden te aaien…
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15.20 u. Aan de overkant. “Snijboon?” vraag ik tussen de stokken door, in
de hoop dat niemand zich beledigd voelt. “Mis”, zegt Klaas Kramer, die er
uitziet alsof hij het zweten eigenhandig heeft uitgevonden.
“Het zijn Franse stambonen’’.
Phaseolus Vulgaris is de Latijnse naam.
De vertaling -in een ver verleden is nomenclatuur een stampvak geweest- is ‘gewone
boon’. Ik houd het voor me, wil de magie
rond deze waardevolle en bijzondere delicatesse niet verbreken. Klaas plant een
tweede ronde omdat sommige plantjes er
wel heel afgeknabbeld uitzien. ‘’Slakken,
wat denk je?’’ Klaas vermoedt het, maar een
heterdaadje is nog niet gelukt.
Poaters sette (aardappels planten) deed Bertus altijd pas na akkoord van
onze voormalige koningin. Op 30 april pleegde hij zijn jaarlijkse telefoontje naar Trix. Om haar te feliciteren en om toestemming te vragen voor
het planten ‘met koninklijke goedkeuring’. Leven in je eigen verhaal, dat
zouden meer mensen moeten doen. Authenticiteit. Niet maakbaar, niet te
kweken, wel volop aanwezig op onze volkstuin.
Bertus, al 43 jaar tuinier bij deze vereniging
- Op ‘e Syl - mag je met recht een ervaringsdeskundige noemen. Zijn verhaal - één van
de vele - over het wachthouden, nadat de
mooiste en dikste kolen op mysterieuze wijze verdwenen, bewaren we voor een andere keer. Net als bij Lammert, mag ik ook bij
Bertus zijn multifunctionele onderkomen
bewonderen. Hierin staat het tuingereedschap en andere basisbenodigdheden welke een mens -die dichtbij de natuur leeft- nodig denkt te hebben.
Even meen ik te horen dat Bertus zijn onderkomen stoeihok noemt, maar
gdevs
dat berust op een misverstand. Skûlhok, dat is het.
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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

@

@

www.
@
jirnsum.

com
@ @
@

Irnsum - Heracles
Walking Football. Het is voor de meeste Jirnsumer 60-plussers nog een vrij
nieuwe tak van sport wanneer kort na de oprichting uitnodigingen van
clubs als Cambuur, Heerenveen en Hoogeveen en de Meern op de mat vallen. En nu dus Heracles-Almelo; een tweedaags internationaal toernooi.
Initiatiefnemer en tevens captain Abe Buwalda krijgt genoeg mannen enthousiast. En - och wat lief - de voetbalvrouwen mogen mee. Met z’n zeventienen in het Preston Palace Hotel. Lekker eten en veel te doen. Alleen
de brede gangen doen nog denken aan het voormalige ziekenhuis.
Het is genieten van een zeer goed verzorgd programma. All Inclusive is ook
all inclusive. In een nostalgische schoolbus worden de voetballers als Vips
van hotel naar stadion gereden en visa versa. De tweede middag een gat
in het programma? Nee hoor, een stadswandeling (los houden die spieren)
met gids doet ons ook nog ietsje geestverruimende cultuur snuiven.
ADO Den Haag (3 teams), Heerenveen, Vitesse, NEC en Go-Ahead Eagles…
en uiteraard teams uit Duitsland, België en Engeland. In totaal 28 teams
strijden in het zwart-witte stadion om de eer. Eindigen als17de in dit gezelschap? Top mannen, voor zo’n klein dorp uit Friesland, waar ligt dat ergens?
‘’please mrs. where ever in the world can I find the city of Irnsum…?’’
Vanuit comfortabele kuipstoelen spelen we verwende voetbalvrouwen die
het spel van hun mannen nauwlettend volgen. Kletsen doen we nauwelijks... aanmoedigen en juichen wel. Verontwaardigd zijn we wanneer een
van onze mannen brutaal onderuit wordt geschoffeld. Wedstrijdanalyses
laten we over aan types als Barbara Barend, wij zijn er vooral voor de leuk.
Op TV-Oost was het nog terug te zien; interviews met allerlei belangrijke
heren inclusief Abe, maar wie ook voor de microfoon stond, op de achtergrond spelen altijd die oranje-zwarten. Dat kan geen toeval zijn… gdevs

@

18

19

STIM

simmer

de




.
.



“Familiesalon
“Familiesalon

in het hart van Friesland”
in het hart van Friesland”

ZO LEKKER …

CO

NC
OR
P
R
901 IJKSWE JIRNS
WW 1 VD G 1 UM
W.C JIRN 63
ON
S
CO UM
RP.
NL

20

fan
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Hier
had
uw
advertentie
kunnen
staan!

JIRNSUM PUZZELT OAN DE RIVIER
8 pagina’s uitneembaar
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DOOLHOF

VOLG DE CIJFERS

WOORDZOEKER
bikini
branding
drukte
duinen
eiland
kokkel
kreeft
mossel
oester
plezier
spelen
surfen
vissen
wandelen
zwembroek
zwemmen
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KLEUR DE GETALLEN
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En voor je ouders...
SUDOKU ***
VAKANTIEGEVOEL
IK LOOP
OP HET WERK AL
MET DE TOILETROL
OVER DE GANG

VAKANTIE!
LAAT
DIE ZON
SUDOKU ****

MAAR
WERKEN

NATTE ZOMER
DE MUSSEN
SPOELEN
VAN
HET DAK
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KRUISWOORDPUZZEL

Jirnsumer Merkeprogramma
Donderdag 18 Augustus
17.00 Verkleedkinderdisco met prijzen
18.00 Kinderdiner
19.00 Kermis open
Ringsteken Douwemastraat
21.00 Shantykoor in de feesttent
Vrijdag 19 Augustus
10.00 Kinderspelletjes
13.00 Kaatsen
14.00 Kermis open
20.00 Teake van der Meer & Butterfly
Zaterdag 20 Augustus
9.30 Optocht met muziek / praalwagens
o.l.v. de FK wagen
Opgave muziekwagens via
jirnsumerkat@live.nl
10.00 50+ spelen bij de kantine
Kermis open
11.00 Gratis kinderzweef
MATINEE met:
de Suskes & de Heavy P
14.00 Verkiezing beste verklede man,
vrouw, groep en praalwagen
21.00 Boulevard & Jelle B

Thema dit jaar is
KERST
Haal de spullen
maar weer
van zolder!

Zondag 21 Augustus
11.00 Merkekaatsen senioren
14.00 Kermis open
17.00 Muziek in de feesttent band Lost Shot
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Bibliotheek
EEN KEUZE UIT DE NIEUWE BOEKEN.
Sandra Berg – Onmogelijke keuze.
Selma is getrouwd en heeft een dochter. Maar die dochter is niet van haar
man. Ze gaat met veel tegenzin op reis naar Alicante en wordt geconfronteerd met haar verleden.

Piano-onderwijs Annie Terwisscha van Scheltinga

Piano
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Martje van der Brug – Wat doen we met moeder.
Door een hartinfarct verandert een gezonde vrouw in een hulpbehoevende patiënt. Haar kinderen krijgen ruzie als zij naar een verpleeghuis moet.

Zowel voor kinderen als voor volwassenen

Anja du-Bois – Nooit meer hetzelfde.
Persoonlijk relaas van de echtgenote van een ten onrechte veroordeelde
verdachte in de Puttense moordzaak.

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

Paulien Cornelisse – De verwarde cavia.
De belevenissen op een kantoor.


Schoonheidssalon









Mireille Geus – Een makkelijk kind.
Als twee Amsterdamse studentes in de Belgische Ardennen op een villa en
een kind passen, verdwijnt de dag na hun aankomst het kind.
Adelbert van Groeningen – Cursusboek voor het klein vaarbewijs.



Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Charles Groenhuijsen – Donald Trump ‘Iedereen houdt van mij’.
Overzicht van het leven, werk en achtergronden van Donald Trump.
Erica James – De thuiskomst.
De nieuwe bewoners van Cholmford Hall zoeken allemaal een frisse start.
Allemaal hopen ze op een nieuwe toekomst, maar het verleden is niet zo
gemakkelijk te ontwijken.










Sue Klebold - Het besef van een moeder.
De moeder van Dtlan Klebold, een van de daders van de massamoord op
de Columbine Highschool in 1999, vertelt over haar leven na die dag en
probeert de beweegredenen te vinden van de daad van haar zoon.
29

Skoallenijs 1+1=2
It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Geachte lezer,
Aan mij de eer iets te schrijven over onze Sint Radboudschool in Jirnsum. Ik werk
inmiddels 3 jaar met veel plezier aan deze mooie school. Ook komend schooljaar
werken we met kleine gemengde groepen (17-18 leerlingen), waarbij we kijken
naar wie de kinderen werkelijk zijn. Centraal op onze school en de andere 31 scholen van onze Bisschop Möller Stichting staan de onderdelen (inspirerend) leren,
vieren en samen ontwikkelen. We zijn een leefgemeenschap en maken deel uit
van dit mooie dorp. Waar mogelijk doen we mee aan dorpsactiviteiten of organiseren zelf iets voor de kinderen van het dorp.
De stichting kiest er in haar lange termijn beleid voor om verder te investeren in
de kleine scholen met de opdracht kwalitatief goed onderwijs te bieden volgens
het vernieuwde onderwijs van de 21ste eeuw. Komend jaar werken we samen met
3 collega scholen aan de verdere vormgeving van gepersonaliseerd onderwijs.
Dat betekent: het op elkaar afstemmen van het lesaanbod, de wijze van verwerken en de ICT mogelijkheden in een uitdagende leeromgeving. Zo komen we onze
leerlingen tegemoet aan hun verschillende leerbehoeftes, ambities en talenten.
De Sint Radboud ontwikkelt naar een model kleine school binnen de stichting als
voorbeeld voor andere kleine scholen. Een mooie uitdaging en toekomst voor
onze school, de kinderen, de ouders en het team.
Op dit moment tellen we 50 leerlingen en groeien voort, dankzij de recente komst
van twee nieuwe gezinnen. We zijn blij dat nieuwe geïnteresseerde ouders komen kijken tijdens onze maandelijkse open ochtenden en op basis daarvan een
keuze maken. Meekijken tijdens de lessen zegt meer dan mooie boekjes, websites
enz. Onze volgende open ochtend is woensdag 8 juni a.s. Daarnaast kan er altijd
een afspraak worden gemaakt voor een schoolbezoek.
Welkom!
Met vriendelijke groet,
Clemens van der Zwet, directeur Sint Radboud
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Zaterdag 4 juni gaat It Tredde Sté meedoen
met het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in
Leeuwarden. We hebben 2 zeventallen kunnen formeren en er wordt al druk getraind
om de kampioenstitel binnen te slepen. De 2
neven van Doede zetten zich als trainers geweldig voor It Tredde Ste in.
Ook hebben we weer 2 ploegen kunnen opgeven voor het kaatsen. We hebben in groep
7/8 weer een jongens- en een meisjes partuur kunnen samenstellen.
Daarnaast hebben we ook al 3 donderdagen
bezoek gehad van een aantal juffen van de
Docent Theater opleiding om samen met
7/8 inhoud te geven aan de term ”Drama”.
Deze juffen zijn zelf student en bereiden ons
voor op een bezoek aan de Harmonie alwaar
wij binnenkort een theatrale rondleiding
zullen krijgen. We krijgen dan in groepjes
een rondleiding door de Harmonie en kunnen dan deze studentes aan het werk zien.
Een unieke gelegenheid om eens even in de
catacomben van zo’n theater rond te mogen
dwalen.
KORTOM: Allerlei activiteiten weer bij ons
op school .Daarnaast wordt er natuurlijk ook
nog flink geleerd met z’n allen. En dat dit
goed gebeurt, hebben we weer aan de cito
kunnen aflezen.

31

Een roze bril?
Een opmerkelijk gezicht in de weilanden van de familie Galama aan de
Reinerswei 7. Roze kuilbalen lagen een aantal weken geleden verspreid
over het weiland het landschap te sieren. Inmiddels zijn deze roze kuilbalen
opgestapeld tot een grote roze ‘muur’. Ze zullen vast en zeker uw aandacht
al meerdere keren hebben getrokken. Met zwarte en witte kuilbalen zijn
we allemaal bekend, maar roze… Een telefoontje met de familie Galama
zorgde voor opheldering van de zaak.
In het jaar 2016 werkt een bekende folieleverancier in het belang van Pink
Ribbon. Deze stichting is een fondsenwervende organisatie die aandacht
vraagt voor borstkanker en is in 2003 opgericht. Pink Ribbon vraagt aandacht voor de borstkankerpatiënt van vandaag die de juiste behandeling
en optimale begeleiding verdient met als doel: een beter en langer leven
voor de borstkankerpatiënt. Ter illustratie - in Nederland leven meer dan
150.000 mensen met de gevolgen van borstkanker. Voor al deze vrouwen
- en mannen - financiert Pink Ribbon onderzoeken en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker.
Met de roze kuilbalen steunt de familie Galama, in samenwerking met de
folieleverancier, de Stichting Pink Ribbon. De prijs van het roze folie is gelijk
aan de prijs van de groene, witte of zwarte versie. Wanneer het boerenbedrijf, zoals de familie Galama, kiest voor het aankopen van het roze folie
schenkt de leverancier een deel van het aankoopbedrag aan de Stichting
Pink Ribbon. Aan de Reinerswei liggen nu zo’n 600 kuilbalen wat goed is
voor ongeveer € 600 voor de stichting Pink Ribbon! Dat voelt zonder roze
bril al goed!

Ingezonden
Als nieuwkomer in Jirnsum ben ik op zoek naar een (incidentiele) hondenoppas voor 1 of 2 van mijn Franse waterhonden.
Reacties van hondenliefhebbers met ideeën daarover ontvang ik graag op:
judith.verkerk@outlook.com of op: 06-10990836.
Met vriendelijke hondengroeten van Judith, Whoopi en Bambi.
32
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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

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland
Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140
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Fred in het Wild
Kraaien
Nou, weinig “wilds” meegemaakt de afgelopen maand: te druk met andere
zaken... Ach, verhalen genoeg in m’n hoofd. Ik wilde het nu eens over kraaien hebben, het wemelt van die nuttige beesten in en rond Jirnsum. In Nederland alleen al hebben we de volgende soorten: de roek (koloniebroeder, zit overal rond ons en bevolkt menige bomengroep). Wilt u ‘m horen,
ga dan nu eens naar het parkje van Jongema State bij Raerd (in Jirnsum
bekend als: it Raarder Bosk). Doe een plastic regenjas aan... Opvallend: de
roek zit slordiger in het pak dan de kraai en bij de kop is de snavel tot het
schedelbot afgesleten, vanwege het voedsel zoeken -schadelijke insectenin de grond. Verder hebben we de zwarte kraai, het kleine kauwtje (rond
koppie, grijze nek en grijs/blauwe ogen), de ekster, die maakt al vroeg in
het jaar kogelronde nesten, hoog in de bomen. De Vlaamse gaai, een vogel
die de voorkeur geeft aan park en bos is hier te zien bij de begraafplaats.
Mooie kleur: beige, met een blauw/wit streepje op de vleugel. (Voor wie
bij de luchtmacht is geweest, het lijkt op het onderscheidingsstreepje van
Adjudant of Vaandrig... Luchtmachtgrapje: hoe kom je erachter of het een
Adjudant is of een Vaandrig? Steek je vinger in z’n mond; als hij begint te
sabbelen is het een Vaandrig, bijt hij, dan is het een Adjudant). Ook de raaf
is weer terug in Nederland; hoofdzakelijk op de Veluwe en in de Achterhoek, maar deze soort verspreidt zich verder. Het is een superkraai welke
weinig vijanden heeft, behalve de mens natuurlijk. Ik heb een beetje haast,
dus ik zou nog wat vergeten kunnen zijn, maar de Bonte kraai moet ik nog
noemen. Die verschijnt in de winter; het beest schijnt razend zeldzaam te
worden (altijd jammer) maar ik heb het geluk gehad er al een paar rond
Jirnsum gezien te hebben. De naam is ontstaan doordat een schilder niet
Fred de Waart
wist of het beest grijs of zwart moest worden...		
Roek

Zwarte
kraai

Kauwtje

Ekster

Raaf

Bonte
kraai

Vlaamse gaai
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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
Openingstijden:
ma. t/m vr. 9:30 tot 17:00 uur
zat. 10:00 tot 13:00 uur

Waar een klein dorp groot in kan zijn
De gesprekken en onderhandelingen omtrent het behouden van 25 woningen
te Jirnsum lopen al sinds maart 2014. De Vereniging Dorpskorporatie Jirnsum
(VDJ) is opgericht om de woningen, gebouwd eind jaren 60, te behoeden voor
sloop. Dorpsbewoners schaarden zich achter het initiatief om de woningen
voor Jirnsum te behouden.
De VDJ neemt de 25 Dekemahiem woningen in Jirnsum over van woningcorporatie Elkien, en wil op deze manier proberen de verschraling van leefbaarheid in
Jirnsum tegen te gaan.
Door deze overdracht zal de leefbaarheid in het dorp Jirnsum worden vergroot en
blijven er woningen met een lagere huurprijs beschikbaar. Het plan van VDJ is om
alle woningen op te knappen. Vele mensen en bedrijven c.q. instellingen hebben
zich ingezet om dit project te doen slagen waaronder, de Rabobank, stichting
Molehiem, gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Doarpswurk.
Feestje voor Dekemahiem kopte de Leeuwarder Courant 31 mei j.l. De akte is diezelfde dag getekend en de Doarpskorporaasje kondigt aan het opknappen van
het complex snel aan te willen pakken. We citeren een stukje uit de krant.
‘’Het heet een unicum in Nederland te zijn: dorpsbewoners die er in zijn geslaagd
een huizencomplex te kopen dat op de nominatie stond te worden gesloopt. Het
initiatief kwam van Plaatselijk Belang, dat vreesde voor achteruitgang van de leefbaarheid in het dorp met bijna 1400 inwoners.”
De succesfactoren? ‘’Trochdrukke. En ter zake kundige werkgroepleden’’ aldus
Rein de Wolff in de Leeuwarder Courant.
Jirnsumers waar we met recht GRUTSK op kunnen zijn!
Het bestuur van de Vereniging Dorpskorporatie Jirnsum bestaat uit:
Rein de Wolff		
- voorzitter
Bouke de Vries		
- penningmeester
Willemke v/d Meer
- secretaris
Frits Smidstra		
- bestuurslid
Erik Pereboom		
- bestuurslid
Robert Nugteren
- bestuurslid
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rein de Wolff, tel. 06 2501 6058, reindewolff@twinpartners.nl

36

37

Dorpsvisie 2020: Een casino in de kerk?
Een casino in de kerk, een wolkenkrabber op de plek van de supermarkt, en
een leugenbankje voor jong en oud. Zomaar een greep uit de cabareteske
en muzikale presentatie van de band Wiebe Kaspers, over de Dorpsvisie
Jirnsum 2020.

naar een herbestemming voor het leegstaande winkelpand, en moeten er
voorzieningen voor campers en meerdere aanlegfaciliteiten voor boten in
het dorp worden gecreëerd.
Kortom, het bruist in Jirnsum!!

In een volle NH-kerk bood Erik Pereboom, voorzitter van PBJ, zaterdagmiddag het eerste exemplaar van de dorpsvisie aan aan wethouder Sjoerd
Feitsma, die Jirnsum als dorp in zijn portefeuille heeft. Die was er erg blij
mee. “Dit sluit aan bij ons beleid, waarbij er vanuit de dorpen en wijken
ideeën ontstaan om die dorpen en wijken zelf te gaan verbeteren. Daar
stellen wij ook geld voor beschikbaar, bijvoorbeeld vanuit de het dorpenbudget.”
Zoals aangegeven staat op de voorkant, is de dorpsvisie als document
vooral bedoeld om een koers aan te geven. Vanaf nu moet de schep in de
grond. Ook Erik Pereboom gaf dit aan tijdens de presentatie. “Hiermee is
het niet af. We zien het als een startpunt, een dynamisch geheel. Er zullen
steeds weer dingen bijkomen en af gehaald worden.”
In de visie van zeven themagroepen de huidige stand van zaken beschreven, de wenselijke situatie voor 2020, en de actiepunten die prioriteit
krijgen. Zo zal de jeugd meer betrokken worden, en komt er een dorpscoördinator of coördinatiepunt om meer onderlinge afstemming van
activiteiten te krijgen. Dit moet de samenhang in het dorp bevorderen.
Voor ouderen wordt onderzocht wat er nodig is om langer in Jirnsum te
kunnen blijven wonen.
Het centrumplan, een duurzame verlichting en onderzoek naar het behoud van de NH-kerk, zijn de eerste prioriteiten op het gebied van wonen
en leefomgeving.
Kulturele Haadstêd 2018 wordt gezien als dé gelegenheid om kunst en cultuur op de kaart te zetten in ons dorp, in combinatie met het dan 100-jarig
bestaan van Plaatselijk Belang.
En met het uitbreiden van kuier-, vaar- en kanoroutes wordt een eerste impuls gegeven aan het toerisme. Daarnaast zal er naarstig worden gezocht
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Beste Jirnsumers,
Na bijna twee jaar hard werken is de vernieuwde dorpsvisie door voorzitter
Erik Pereboom van Plaatselijk Belang uitgereikt aan wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden.
De nieuwe dorpsvisie geeft in hoofdlijnen de plannen weer die we in de komende jaren graag in Jirnsum willen verwezenlijken. In de tweede fase die nu
van start gaat, zullen de plannen in de komende tijd door de verschillende themagroepen verder uitgewerkt gaan worden. Zou u graag mee willen doen en
mee willen denken in een van deze werkgroepen. Informeer of geef u op bij Plaatselijk Belang
(secretaris.pbi@.com)
Bent u 21 mei niet aanwezig geweest en wilt
u graag vernieuwde dorpsvisie nog lezen dan
kunt u deze binnenkort terugvinden op de site
van www. jirnsum .com .
Tot slot wil Plaatselijk Belang nogmaals alle
werkgroepleden bedanken voor hun tijd en inzet in de afgelopen twee jaar.
Namens Plaatselijk Belang, Theo Damsma.

Hoge inzet bij
uitreiking dorpsvisie.
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ALS dag
Zaterdag 18 juni organiseren we voor de 9e keer de jaarlijkse ALS dag.
Beter bekend onder de slogan: Trap ALS de Wereld Uit. De afgelopen
8 keer hebben zeer veel geld opgebracht en wij gaan door met acties tot er
eindelijk een medicijn is tegen deze dodelijke spierziekte.
Om 13.30 uur starten we de dag met de fietstochten (25 & 50 km) en ook
wandeltochten (6 & 15 km). We hebben weer mooie routes uitgezet door
ons landschap. Na de wandel- en fietstochten is de kinderzweefmolen er,
begint het bordschieten en treedt Yordi Nayeli met zijn band op! Om 17.00
uur is er een Streetdance-optreden, altijd goed.
Aan het einde van middag is het tijd voor de -bij ieder inmiddels welbekende- veiling. Ook dit jaar wordt deze weer geleid door Jouke de Vries,
stadion speaker bij SC Heerenveen. Jan Jelle Kuipers, die de Slachte Marathon heeft hardgelopen voor ALS, zal assisteren. Er zijn weer bijzondere
items zoals o.a. dagdeel met sloep voor ca. 20 personen, volledig verzorgde
vip-arrangementen voor 4 personen bij s.c.Heerenveen, een dag met een
skûtsje en een weekend met een kruiser varen enz. enz.
Om ± 19.00 uur treedt Baba Live op, in de pauzes zijn er podiummomenten. Daarna is het tijd voor de verloting met prijzen als: een fiets; vip-arrangement voor 4 personen een ballonvaart; en nog vele ander fraaie prijzen.
Vanaf ongeveer 21.00 uur treedt NNB op, zij sluiten de avond af.

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

Al deze artiesten treden belangeloos op voor ALS!
Via deze weg willen wij alvast al onze sponsoren, vrijwilligers, lotenverkopers en verder iedereen die ons steunt, bedanken voor jullie bijdrage.
Zie ook onze vernieuwde site: www.alsfriesland.nl.
Wij hopen dat jullie weer allemaal aanwezig zijn op zaterdag 18 juni a.s.
En… met z’n allen maken we er een geslaagde dag van.
Namens Stichting ALS Friesland,

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw
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Bauke, Jappie, Watze, Erik, Jan, Michel, Linda en Bas.
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Inspiratiewandelingen
Werkgroep Wonen en leefomgeving.
Zaterdag 21 mei was de presentatie van de nieuwe dorpsvisie Jirnsum
2020. Op die (trouwens erg gezellige!) middag presenteerden alle werkgroepen ook de plannen die uit de dorpsvisie zijn voortgekomen en waar
zij met volle kracht mee aan de slag gaan.

4. Bij de kade/in de Boarn zorgen voor een veilige situatie om te zwemmen
en genoeg aanlegplaatsen voor boten. Bijvoorbeeld door de steiger qua
vormgeving aan te passen naar een soort vierkant met daarbinnen een
afgezette ruimte voor zwemmers.
5. Multifunctioneel en ‘smûk’.

Onze werkgroep; wonen en leefomgeving (we zullen nog eens een pakkender naam bedenken…) heeft voor komend jaar drie speerpunten uitgekozen:
1. Het centrumplan aanpassen en uitvoeren, incl. entrees, ijsbanen en
		 parkeren.
2. Verlichting van het dorp duurzamer en meer op elkaar afgestemd.
3. Hervormde Kerk behouden, onderzoeken wat mogelijk is.

Om zoveel mogelijk inwoners bij de plannen te betrekken organiseren we
in juni twee keer een inspiratiewandeling. Bij veel aanmeldingen kan die
later nog worden herhaald.
We gaan wandelen vanaf de Wide Steech, bekijken het centrum, de entrees
en staan ook stil bij de lege Hervormde Kerk. Er mag gedroomd worden!!!
Alle ideeën worden genoteerd.

Voor de punten 2 en 3 zijn we al in contact met gemeente en verschillende
personen. Beide punten zijn in een onderzoekstadium. Voor punt 1, het
centrumplan zijn we binnenkort al in contact met een projectleider van de
gemeente Leeuwarden. Zij hebben geld beschikbaar gesteld op grond van
het ingediende centrumplan van een flink aantal jaren geleden. Ondertussen heeft de tijd niet stilgestaan en willen we met hen en met het dorp
kijken hoe het bestaande plan nog kan worden aangepast aan de visie en
de wensen van nu.
De werkgroep heeft 5 criteria opgesteld waar volgens hun het plan aan
moet voldoen:
1. De doelgroep ‘Inwoners van Jirnsum’ is het uitgangspunt. Het plein moet
uiteraard ook aantrekkelijk zijn voor bezoekers en (boot)toeristen in het
zomerseizoen, maar het is belangrijk dat inwoners het hele jaar van het
plein kunnen genieten. Dat het een ontmoetingsplek kan worden.
2. Zoveel mogelijk groen voor een aantrekkelijk beeld, ook vanaf het
water.
3. Nieuwe bestemming voor de winkel. Ideeën: winkel met bijvoorbeeld
eerste behoefte-levensmiddelen, douche- en toiletvoorzieningen. Out-ofthe-box: de winkel slopen om het parkeerprobleem op te lossen.
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Wilt u meewandelen?
Stuur even een mailtje naar: guustaelzinga@gmail.com en kom op één
van de onderstaande data om mee te lopen, denken, dromen en praten.
* Zaterdag 18 juni om 11.00 uur.
* Dinsdag 21 juni om 19.30 uur.
Startpunt bij de Fermanje aan de Wide Steech, Rijksweg 138.
De werkgroep bestaat uit:
Mariska Bergsma, Guusta Elzinga, Bartele Kramer, Sarah vd Meer,
Willemke vd Meer, Hans van Reenen en Wiep Smid
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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

47

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: 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:
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.

