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

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

Beste Lezer,

BELASTINGFORMULIEREN (om even klierig te beginnen), hondenpoep (nog er-
ger) jaarvergaderingen, WC-papier, twee baby’s die bepaalden dat het hún tijd 
was en vogels die zich ineens weer laten horen. Paashazen die zich juist minder 
laten zien en paaseitjes die elk jaar in grotere getale gelegd schijnen te worden…  
Het kan niet anders: dit moet de het maartnummer zijn.

DE STIM staat weer bol van acties en activiteiten. Acties die honderden moeten 
opbrengen en eentje die er al duizenden heeft opgeleverd.
De nieuwe Winkel aan de Wide Steech heeft ten tijde van het Stim bezorgen haar 
eerste fiets al verkocht. Althans dat wensen we de uitbaters van harte toe. In elk 
geval voortaan eerst even in Jirnsum kijken voor u die veel te oude fiets pakt om 
richting buurdorp te gaan. 

JIRN-SUMMERTIME heeft het conceptprogramma voor 2018 in deze Stim ge-
lanceerd. We hopen dat iedereen er al beetje warm van wordt. Helpt u de werk-
groepen door op de oproepjes te reageren? Foto’s van vroeger, zijn het item van 
nu. Voor wie nog ouderwets aan het ‘himmeljen’ (de schoonmaak) gaat; alle 
doosjes openen. Misschien vindt u nog verborgen schatten? 

NIJ YN JIRNSUM met een Grouster die zich op de Dekamastrjitte heeft geset-
teld. Symen is present, maar Fred missen we al een tijdje, en dat knaagt.

De 29ste maart bent u allen zeer welkom bij de jaarvergadering van
Plaatselijk Belang Jirnsum. Locatie Kattehûs. Aanvang 20.00 uur.

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

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@
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Agenda

Datum  Evenement Locatie Tijd
 6 mrt. Jaarvergadering  MFC It Kattehûs 19:30 uur
  Vogelwacht Jirnsum
 8 mrt. Open dag Sint Radboud 
 7 mrt. Workshop Handlettering De 2 Gemeenten 19:30 uur
 11 mrt. ‘Klubheads VS boozywoozy’  De 2 Gemeenten 22:30 uur
  en ‘The 90’s are Back DJ Team’ 
 13 mrt. Collecteweek Reumafonds Langs de deuren 13 t/m 18 mrt.
 14 mrt. Jaarvergadering LOCI MFC It Kattehûs 20:00 uur
 17 mrt. Viooltjesactie KV Irnsum Langs de deuren vanaf 17:45 uur
 17 mrt. 9 maanden beurs De 2 Gemeenten 19:00 uur
 18 mrt. 9 maanden beurs De 2 Gemeenten 10:00 uur
 19 mrt. It’s a long way to Tipperary De 2 Gemeenten 15:00 uur
 20 mrt. Stroopwafelactie Langs de deuren vanaf 18:30 uur
  PSZ It Kattekuorke
 20 mrt. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 21 mrt. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
 25 mrt. BZN’66  De 2 Gemeenten 21:30 uur
  ‘The Golden Years Of Rock And Roll’
 29 mrt. Alg. ledenvergadering PBJ MFC It Kattehûs 20:00 uur
 31 mrt. Jaarvergadering  De 2 Gemeenten 19:30 uur
  buurtvereniging Om `e Toer
 1 april Vangrail Live De 2 Gemeenten 22:30 uur
 5 april Open ochtend Sint Radboud
 5 april Paaseitjesactie LOCI Langs de deuren 
 16 april Paasmatinee  Café de Fantast 17:00 uur
  met Folkert-Hans live!
 16 april Paasbrunch De 2 Gemeenten 11:30-14:30 uur
 17 april Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 26 april Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
  Proeverij van kleine hapjes
 26 april Koningsnacht 2017 De 2 Gemeenten 21:30 uur
 27 april Koningsdag, div. activiteiten  Wijde Steeg 13:00 uur 
  en live muziek van NNB Café de Fantast vanaf 17:00 uur

www.tigra-sneek.nl      sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:
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Komme en Gean

Geboren:

1 februari 2017 Syb van Uffelen trotse ouders Wouter en Antsje
21 februari 2017 Anouk Terra trotse ouders Jelmer en Rebecca

Bedankt:

Heel hartelijk dank voor de vele blijken van persoonlijke belangstelling en 
alle kaarten, welke ik ontvangen heb, zowel in het ziekenhuis als bij mijn 
thuiskomst. Ook namens Henny.         Sikke de Jong
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

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

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

7
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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

LINTDOARP. Deze maand is er aandacht voor de Rykswei, hét decor voor 
bijna alles. Bewoners gefeliciteerd, jullie zitten tijdens Jirn-summertime 
eerste rang. Binnenkort verspreiden we deur aan deur een brief hierover.

Foto’s van de Rykswei  zijn van alle tijden. ‘In pronkje’ zoals hier boven is 
vrij zeldzaam. Toch zal er vast nog onbekend werk in sigarendozen liggen. 
Immers, soms werden de mooiste plaatjes juist niet uitgeleend, omdat men 
bang was ze kwijt te raken. Die angst is nu niet meer nodig. Uw foto kan 
worden gescand zonder dat u, of degene die u dat toevertrouwd, het  prent-
je uit het oog verliest.

Een evenement als Jirn-summertime kan niet zonder REUNIE. Een reünie 
kan niet zonder FOTO’s. En wij niet zonder HELPERS. Laten we met elkaar 
proberen toch weer nooit eerder vertoonde plaatjes boven water te halen.

HELP-oProEP-FoTo-KiEKJES-FoTo-oProEP-PorTrETTEn-
DorPSFoTo-oProEP-STrAATTAFErEEL-SCHooLFoTo’S-
KiEKJE-HELPEn-MEE-oUDE-FoTo’S-DorPSGEZiCHTEn-HELP 

Contact: Koos Stornebrink  |  stornebrink@chello.nl   tel. (0566) 602060. 
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Programma Jirn-summertime (concept)

Conceptprogramma: 31 mei, 1 - 2 - 3 juni 2018  -  geschreven in dec. 2016 

DonDErDAG 
1  Fakkeltocht vanuit Leeuwarden, middag-avond 
2  Aankomst: plein RK-kerk 20.00 uur | Opening Jirnsum Lintdoarp
3  Mei MeKoar projectkoor | Muzyk op ’e Dyk
4  Swalkje troch de Buorren: buitenlocaties

vriJDAG
1  Bedrijvigheid: activiteiten in en bij de bedrijven
2  Wandeltocht met muzikaal en verbaal oponthoud
     Vanaf 5km. tot een halve Marathon | Catsrun voor kinderen
3  Iepening Filmhûs 
4  Swalkje troch de Buorren: buiten- en binnenlocaties
5  Farre oer de Boarn: Praamverhalen | Varen met Muziek
6  Avond: aankomst Kuierders met Lintjesregen: locatie: Wide Steech 
7  Muzyk op ’e Dyk | Hapjes en Drankjes

ZATErDAG
1  Reünie - Koffietijd: 10.30 uur - locatie: plein RK-Kerk
2  Mogelijkheid tot straatlunch met muziek
3  Farre oer de Boarn: Praamverhalen en/of Varen met Muziek
4  Swalkje troch de Buorren: buiten- en binnenlocaties
5  Waterlocatietheater | Muzyk op ’e Dyk
6  Mogelijkheid tot 4-gangendiner 
7  Buffet & Muzyk op ’e Dyk tot laat in de avond

ZonDAG
1  Swimmertime 11.00 u. Zwemmen - Handroeien - Vlotvaren
    waterspektakel voor volwassenen, jongeren en kinderen
2  Farre oer de Boarn: Praamverhalen | Varen met muziek
3  Waterlocatietheater 
4  Swalkje troch de Buorren; buiten- en binnenlocaties
5  Jirnsumer CityConcert – locatie Sylsbrêge | Podium de Boarn
6  Slotakkoord met vuur: Jirnsumer Mearke

ToELiCHTinG
bij de vorige bladzijde

Het evenement zal zich waar mogelijk in de buitenlucht afspelen.
De historie is bepalend voor de locatie: Jirnsum Lintdoarp gaan we beleven. 
Het lint: de Rijksweg en de Boarn, bepalen de contouren.  

De Rijksweg is één grote buitenlocatie een soort openluchttheater, waar 
van alles te doen, te horen, te zien, kortom te beleven is.
Binnenlocaties zijn herkenbaar gemaakt en worden in het programma-
boekje genoemd. De openingstijden staan ter plekke en/of in het boekje 
vermeld. 

Swalkje troch de Buorren is er...
elke dag tijdens Jirn-summertime, het bestaat o.a. uit de volgende activi-
teiten:

1  Keunstwurk ‘Jirnsum Lintdoarp, we tekenje derfoar’ in de RK-kerk
2  Vervlogen tijden - fototentoonstellingen, meerdere lokaties
3  Yn ’e Fitrine - in beeld brengen van de winkeltjes van weleer 
4  Filmhûs - continue voorstelling  van filmmateriaal over Jirnsum
5  Verborgen Schatten - tentoonstellingen van verzamelingen  
6  Het verhaal: de Friese vlag is ontstaan in Jirnsum…
7  Kunstroute langs de Rijksweg, binnen en buiten 
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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

Kak zeg!

Er lijkt niet alleen meer hondenpoep op straat te liggen in februari en maart, 
het is ook echt zo. Dat blijkt ook uit het aantal meldingen van overlast door 
hondenpoep bij de gemeente. Hoe kan dat?

Het meest logische antwoord is waar: hondeneigenaren ruimen de poep niet op. 
Uit onderzoek door Van Hall Larenstein van enkele jaren terug blijkt dat baasjes in 
de donkere maanden van het jaar hondenpoep vaker laten liggen. En dat mannen 
minder goed opruimen dan vrouwen.  Het gras wordt in de wintermaanden niet 
gemaaid en er wordt niet geschoffeld, dus de poep blijft liggen in plaats van ver-
malen of onder geschoffeld.

Een hond is een gezellig huisdier waar veel mensen iedere dag plezier aan bele-
ven. Heerlijk samen een wandeling maken richting Ald Skou, of op een van de hon-
denstrandjes in de gemeente. Gemeente Leeuwarden legt goede voorzieningen 
aan en heeft duidelijke regels voor hondenbezitters. Inmiddels telt de gemeente 
ruim vijftig hondenlosloopterreinen, van klein tot groot en van hondenstrandje tot 
-speelveld. 

Een schone gemeente, daar zijn we niet vies van! Een echt baasje houdt het schoon!

www.leeuwarden.nl/honden

Poep mag in de blauwe afvalbakken of 
roestvrijstalen Gepp-bakken. 
In de Gepp-bak mag alleen poep met of 
zonder zakje (het liefst van papier of bio-
logisch afbreekbaar). Gooi in deze bak-
ken geen ander afval, anders raken ze 
verstopt. 
Wist u dat u een gratis poepgrijper kunt 
ophalen bij het Stadskantoor in Leeu-
warden (Oldehoofsterkerkhof 2) en het 
dienstverleningsloket in Grou (J.W. de 
Visserwei 10)?
Wist u ook dat Stadstoezicht vaak gra-
tis poepzakjes uitdeelt bij het opruimen 
poep door het baasje?

 
 
 
 
 
 

 



it’s a long way to Tipperary
Zondag 19 maart 2017 

De 2 gemeenten, Jirnsum

Aanvang: 15:00 uur 

Entree € 12,50 

Voor kaarten/info tel nr. 601550

 of www.de2gemeenten.nl 

Stroopwafelactie
PSZ it Kattekuorke
Op maandag 20 maart 

vanaf 18:30 uur 

komen we bij u 

langs de deur met 

stroopwafels.

viooltjesactie
Kaatsvereniging irnsum

Op vrijdag 17 maart 

vanaf 17:45 uur 

komen we bij u 

langs de deur met 

viooltjes en potgrond.

Let op!
Inloopspreekuur Dorpenteam 

en Thuiszorg Het Friese Land 

is gewijzigd.

Nu op de 2e woensdag van de 

maand van 11.00 tot 12.00 uur 

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

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

Schoonheidssalon

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.

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

Stimkes

Algemene 
ledenvergadering 

Plaatselijk Belang Jirnsum
Op woensdag 29 maart 

20:00 uur 

 in MFC It Kattehûs

Paasbrunch 2 Gemeenten
1e paasdag, 16 april

11.30-14.30 uur

Zeer uitgebreid paasbuffet 

Soep, broodjes, salades, etc.

Reserveren gewenst

www.de2gemeenten.nl

15
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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

Koningsdag 2017

Ook dit jaar, op donderdag 27 april, vieren we weer Koningsdag.
Vanaf 13.00 uur is er van alles te doen in de Wide Steech. Inderdaad, het 
duurt nog even, maar wat let je om je nu alvast voor te bereiden?
Je kunt bijvoorbeeld al spullen verzamelen voor je verkoopstand op de vrij-
markt. Of je conditie op peil brengen voor de koningsspelen… 
En wat denk je van oefenen voor de solexrace…  We zien je 

1ste lustrum breicafé

Op 23 februari 2012 was er voor het eerst breicafé in de Twee Gemeenten.
Dit 5-jarig jubileum is gevierd met lekkere appeltaart en dito lunch aldaar. 
Voordat iedereen nu denkt dat de dames alleen maar lekker eten en fees-
ten, moet gezegd worden dat er eerst wel degelijk gehandwerkt wordt. In 
die vijf jaren hebben wij vele (vooral) brei- en haakwerk voorbij zien komen. 
Wij hebben elkaar kunnen helpen bij het begrijpen van moeilijke patronen, 
het opdoen van ideeën enz. We doen niet altijd ‘ingewikkeld’, het is ook fijn 
om aan iets simpels te werken, dan hoef je niet zo na te denken en kun je 
ook nog gezellig kletsen. Meestal waren er wekelijks op de donderdagmor-
gen om 10 uur zo’n 5 personen aanwezig, maar soms ook wel 9. 
Denkt u: “Daar wil ik ook wel eens bijzijn”, omdat het u gezellig lijkt of om-
dat u misschien ook wel een moeilijk patroon hebt liggen waar u eens met 
anderen over wilt praten, dan bent u van harte welkom om eens binnen te 
stappen op een donderdagmorgen. Wij gaan in elk geval op naar het vol-
gende lustrum.
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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
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Bibliotheek

Arthur Japin komt naar Grou!
Hij is één van de meest succesvolle schrijvers in Nederland. Meest gelezen boeken 
van hem zijn De overgave, De witte met het zwarte hart, Een schitterend gebrek en 
Vaslav. Japin komt zelden voor een literaire ontmoeting in Noord-Nederland. Za-
terdagmiddag 18 maart 2017 zal hij in de Sint Piterkerk komen vertellen en voorle-
zen. Kaarten à € 15,- zijn te koop in de bibliotheek. De maand voorafgaand aan 18 
maart heeft de bibliotheek de beschikking over veel exemplaren van zijn boeken.

EEn KEUZE UiT DE niEUWE BoEKEn

Romans
Ina van der Beek - De broosheid van het leven
Wanneer weduwnaar Frank een nieuwe vrouw ontmoet, duurt het niet lang voor 
hij besluit met haar te trouwen.
Lars Kepler - Jager
Een mysterieuze moordenaar lijkt willekeurig slachtoffers te maken; het enige wat 
hen verbindt is het kinderliedje dat zij horen voor de moordenaar toeslaat.
Regina Jennings - Gevangen in een jurk
Als een jonge vrouw wordt opgezadeld met de zorg voor een kind, vraagt ze een 
vriend te hulp.
Kluun - DJ
Roman over broederschap en de leegte van roem.
Mary Kubica - Ben zo terug
De verdwijning van een huisgenote en de ontmoeting met een mysterieuze dame 
vormen voor twee jonge mensen het startpunt van spannende avonturen.
Keith Stuart - Blokkenjongen
De moeizame relatie van een vader met zijn autistische zoontje wordt opengebro-
ken door een computerspel.

Informatieve boeken
Paulien Bom - Kinderen en grenzen stellen
Pascale Bruinen - Het jaar van de uil
Pedro de Bruyckere - Jongens zijn slimmer dan meisjes
Dick Swaab - Ons creatieve brein
Peter Weverka - Windows 10 voor senioren
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

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

kinderopvang Oan de Boarn
            gastouderopvang

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

Activiteiten maart | april

14 maart Jaarvergadering
LOCI in het Kattehûs
aanvang 20.00 uur.

25 maart Streetdance wedstrijd in Jubbega. 
Hieraan zullen de 3 oudste groepen deelnemen. 
Heeft u interesse kom dan gezellig kijken.
Locatie? Stuur even een mailtje naar het emailadres hier onderaan.

Paaseitjes actie 5 april.
Vanaf 17.30 uur komen we bij u langs om paaseitjes te verkopen.

Wekelijks te volgen lessen, (m.u.v. de schoolvakanties),
-> STrEETDAnCE: maandag + dinsdag 
-> DAnCE FiT: maandag 18.30 - 19.30 uur
-> PEUTErGYM: woensdag 17.00 - 17.45 uur

Interesse voor een van bovenstaande vormen van beweging?
Stuur een e-mail naar:                              locijirnsum@gmail.com

Dorpenteam

Budgetgroep
Iedere maandagmiddag is bij het Dorpenteam van 13.00 tot 15.00 uur een 
budgetgroep. U kunt hier terecht met allerhande praktische en financiële 
vragen voor advies en ondersteuning. De budgetgroep inloop wordt bemenst 
door een sociaal werker, versterkt door vrijwilligers. Het is wel nodig om u  
telefonisch op te geven: 0566-625151 of per mail: info@dorpenteam.nl

Dorpenservicepunt
Iedere woensdag is bij het Dorpenteam van 10.00 tot 12.00 uur een inloop-
spreekuur van het Dorpenservicepunt. Het Dorpenservicepunt biedt bewo-
ners praktische ondersteuning bij onder andere: het aanvragen van een uit-
kering, aanvragen van bijzondere bijstand, het aanvragen van toeslagen en 
het aanvragen van kwijtschelding.
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www.elzinga.nl
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Franeker uitje

oM ‘E ToEr
Op een zonnige zaterdagmiddag daalden 11 montere buurtbewoners af in de ker-
ker van de indrukwekkende Martenastins in Franeker, waar Hessel van Martena vijf 
eeuwen geleden zijn wrede scepter zwaaide. Toegang verkregen hij en zijn troe-
pen louter via de geheime ondergrondse gangen van buiten de bolwerken of via 
de duizelingwekkende wenteltrap in de stenen wachttoren. Bevreesd als zij waren 
voor de nimmer rustende vijand. Tijdens het nuttigen van koffie en verse bruine 
koek nam ons gezelschap vooruitlopend op de komst van een gids de geschiedenis  
van “de Slach oan de Boarn” in ons eigen Jirnsum door. Eén van ons bleek tijdens 
het omploegen van zijn land opmerkelijke vondsten te hebben gedaan, waar ar-
cheologen hun vingers bij aflikten. Wat zou het mooi zijn als de verslaglegging van 
deze reuze belangwekkende slag anno 1734 in een heus Jirnsums museum gedaan 
kon worden! Koning Poppo liet het leven en de Friese heiligdommen werden in 
vlam gezet door de triomferende Franken.  

BrAinS
Naast de unieke verzameling boeken van hout in de minstens zo indrukwekken-
de Franeker Universiteitszaal, bewonderden wij het ragfijne borduurwerk van de 
eerste vrouwelijke student uit die tijd, de hoogbegaafde Anna Maria Schurman. 
Emancipatie was een nog onbekend verschijnsel, zij volgde de colleges vanachter 
een gordijn. Maarten van Rossum zou voor de eerste keer in zijn leven uit zijn stoel 
springen van enthousiasme bij deelname door haar aan de “slimste mens” bij de 
NPO. Maar of zij één van de mummies van Wieuwerd werd, zal een immer onop-
gelost raadsel blijven.

HALSZAKEn 
Onze toeristische route liep verder langs interessante details aan de zogenaamde 
professorenpanden en de geschiedenis van het psychiatrische ziekenhuis in Fra-
neker. De roemruchte faam van de inrichting zorgde ervoor dat elke weldenkende 
Fries het uit zijn hoofd liet een enkeltje Franeker te kopen bij het treinloket. Toch is 
het goed wonen in Franeker in het hofje van het Westervrouwengasthuis speciaal 
gesticht voor weduwen en alleenstaande vrouwen. Zelfs heden ten dage is het een 
exclusieve vrouwengemeenschap. Onze mannen raakten bevangen door opwin-
ding bij het onderdoor lopen van het pronkerige poortje en hun verontwaardigde 
uitroepen waren niet van de lucht toen zij een manspersoon een hofjeswoning za-
gen betreden! Roemrucht was ook het drankgebruik en de vechtpartijen door de 
verwende heren studenten aan de universiteit. Het recht zegevierde onverbidde-
lijk in het statige stadhuis, waar de rector-magnificus zijn uitspraak aan het mor-
rende volk mededeelde vanaf het buitenbalkon. Zelfs galgen hingen aan de rand 
van de levendige stad. lees verder op pagina 25
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De Hondenkapper

Vakkundige en liefdevolle 
vachtverzorging

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

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

 

FREONEN OP FREED: 

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND EEN GASTONERNEMER BIJ KAPHUS.   

WWW.KAPHUS.NL 

  

KAPHUS 
 

“Echt foar dy” 
HAEDSTRJITTE 24  

REDUZUM  

0566 602196  

EinD DEr TiJDEn
Cultuurbarbaren gooiden in het begin van de 18e eeuw het énige kasteel van Fries-
land jammerlijk tegen de vlakte. Op die prominente plek herinneren nu de moder-
ne torens bij het kaatsveld aan het statige Sjaardemaslot van weleer. Het verleden 
herleeft als duizenden mensen toestromen en plaatsnemen op de tribunes bij de 
grootse jaarlijkse PC kaatsklassieker. Op een mooie dag in mei 1774 voorspelde 
een Friese predikant het einde der aardbol door verbranding der zon en botsing 
der planeten. Verontruste stads-
bewoners zochten redding en “self 
made man” Eise Eisinga kalmeerde 
het volk door hen het planetarium 
in zijn woonkamer te tonen. Zijn 
vrouw moet zeker van meegaande 
aard zijn geweest met alle rommel  
en stof die het bouwwerk geduren-
de 7 jaren in haar bedstee moet heb-
ben veroorzaakt. Onze groep werd 
eindelijk stil bij het aanschouwen 
van het ingenieuze radarwerk en de 
jaarplank op zolder. Eise verrichtte 
een klein wonder.

GPS
Onze uitstekende service verlenende 
chauffeurs blijken in Friesland geen 
TomTom nodig te hebben. Friese 
kerken zijn immers consequent in 
oost-westelijke richting gebouwd. 
En uniek is de kooromgang in de 
Frjentsjer Martinikerk. Door onze 
gids als slechtweeraccommodatie 
aangeduid waar de processie plaats-
vond. Een scrabblewoord met veel 
punten. De Tour de Franekèr werd 
afgesloten met een bedankje aan de 
buurtvereniging. Sprekend voor alle 
deelnemers beleefden wij een ge-
slaagde middag. Een echte aanrader 
voor alle leden van Om ‘e Toer!

vervolg Franeker uitje

  

 

 
 
http://www.vriendenfraneker.nl/mooifraneker.aspx
Op deze site staan de foto’s.



it Tredde Sté     Mei inoar oer eigen paad te plak

De Nationale voorleesdagen 2017
25 januari t/m 4 februari

Niets is zo leuk als voorgelezen worden. Maar het is ook belangrijk. Het prik-
kelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier. 
Speciaal voor peuters en kleuters zijn er de Nationale voorleesdagen. Wij 
als school hebben lezen hoog in het vaandel staan en daarom hebben wij 
de hele school betrokken bij de Nationale voorleesdagen! Twee weken lang 
extra veel aandacht besteed aan het voorlezen en lezen in de klas. 

Op woensdag 25 januari zijn we gestart met het Nationale Voorleesontbijt. 
In alle groepen kwamen er ouders (en zelfs een beppe) voorlezen in de klas. 
Ook hebben we bezoek gehad van Maarten de Jong, oud voetballer van S.C. 
Heerenveen. Ook hij heeft een spannend stuk voorgelezen aan alle kinde-
ren van de school. 

Gedurende de Nationale voorleesdagen werd er prachtig voorgelezen in 
alle groepen. Niet alleen door de leerkrachten, maar ook door leerlingen die 
zich hadden opgegeven voor de voorleeswedstrijd. Harjan Moltmaker uit 
groep 2 is dit jaar onze voorleeskampioen geworden en de andere kinderen 
zijn tweede geworden. Allemaal nogmaals gefeliciteerd!

Voorleeswedstrijd v.l.n.r. Lian (groep 7), 
Harjan (groep 2 = winnaar), 
Lyenne (groep 5) en Luuk (groep 4).

26

Skoallenijs 1+1=2
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It Tredde Sté

Carnaval op de Sint radboudschool

Maandag 27 februari hebben we Carnaval 
gevierd op school. Wij, de leerlingen van 
groep 8, hebben het Carnavalsfeest geor-

ganiseerd. Hierdoor leren we goed plannen en organiseren. Eerst hebben 
we een thema bedacht en daarna hebben we versiering gemaakt wat goed 
bij het thema paste. En natuurlijk moesten we een uitnodiging maken voor 
alle kinderen en ouders. Het thema van dit jaar was Fantasie! Toen hebben 
we de spelletjes voor het spelletjescircuit bedacht, zoals cake versieren, 
stopdans, ballonnenrace, koekhappen, verven en op het springkussen. Alle 
kinderen van groep 1 t/m 8 deden gezellig mee. Ook gingen alle kinderen 
verkleed naar school. We hadden ook een modeshow waar alle ouders wel-
kom waren. Van elke groep kreeg het mooist geklede kind een prijs. Ieder-
een had erg zijn best gedaan om er feestelijk uit te zien!

Carnaval komt van het rooms-katholieke geloof. Vroeger mochten de kin-
deren 40 dagen lang geen snoepjes, koekjes en vlees eten. Voordat de vas-
tentijd begon was er nog een heel groot feest, waar we nog heel veel lek-
kernijen mochten eten. Dat feest is Carnaval.

Het was een geslaagd feest en een gezellige dag. Wij vonden het organise-
ren van deze dag erg leerzaam maar vooral ook erg leuk!

Groetjes, groep 8 van de Sint Radboudschool U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.
voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur:

directie.ittreddeste@proloog.nl of      0566-601646

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

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

directie.ittreddeste@proloog.nl of       0566 ~ 601646 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

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

directie.ittreddeste@proloog.nl of       0566 ~ 601646 

Kom een kijkje nemen tussen 8.15 en 10.30 uur op één van onze open ochtenden. 
5 april, 10 mei en 7 juni.

 

 

 

Tip!
15 minuten lezen per dag draagt structureel bij aan de taalont-wikkeling van ieder kind. Kin-deren die 15 minuten per dag lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar! Zij bouwen aan hun woordenschat en doen extra kennis op over onze wereld.
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MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

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

Fred in het wild

We missen hem al een tijdje: Fred. Onze Amsterdammer, onze natuurman, 
onze ‘frielanser’. In een maand dat het juist weer wat levendiger wordt in de 
weilanden, zit Fred al een tijd ziek te wezen en te wachten op uitslagen en 
onderzoeken en te balen dat-ie er vandaag niet zelf een uurtje op uit kan.
Al was het maar om te controleren of de rammelaars (waar zijn ze eigenlijk?) 
hun plicht wel doen, waar de pyamavogels nu weer uithangen en of het vo-
rig jaar gemetselde aanleunnest al kandidaat bewoners trekt. We missen 
ze, Fred en zijn beestjes, die hij net wat meer menselijke trekjes toekent dan 
de doorsnee vogellaar. We missen ze, die vogels in camouflagepak, en de 
loopings die ze maken welke pas volmaakt zijn als Fred ze heeft beschreven. 
Beterschap!

WC-papier

‘Wês net skiterich, stypje de volleybalferiening’
IVERTO komt maandag 3 april deur aan deur
Vanaf 18.30 uur komen we ook bij u langs. 

Carbagerunners

Rienk de Vries en Ernst van der Lei zijn als een van de 300 deelnemende 
teams aan dit Scandinavische spektakel boven verwachting op de 6de plek 
geëindigd. Mede dankzij 
hun helpers, supporters 
en sponsoren, hebben ze 
maar liefst € 2.200.- aan 
het kinderkankerfonds 
KIKA kunnen doneren. 

TOP mannen!! 
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Berneblêd

Woordzoeker 
Zoek de woorden en streep ze door!

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

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw



Ald guod stekt de kop op

De geit mei in bel fan de belslide

Dizze âlde koperen bel siet oan de halsbân fan de geit. Myn earste geit wie 
Kekke en in pear jier letter hiene wy in hiel keppel. Simmerdei rûnen dy gei-
ten op it lân fan de iisbaan en seagen de minsken der mei niget nei.

Ien kear bin ik rinnende, mei de geit oan in stik tou, nei Aldskou west. Krekt 
oer de brêge wenne Knypstra, waans bok foar in ryksdaalder syn wurk die. 
Rillegau dêrnei hie ik sels ek sa’n bist, mei de tige orizjinele namme Bok-
sema. Dat skeelde in ein rinnen! Boppedat smiet it ek noch jild op, want no 
kamen oare lju mei harren geit by my. 

It dekjild fan de bok moast yn de sparpot, mar myn broer krige earst de 
helte fan de opbringst. Dêr doogde fansels neat fan, want ik die it wurk en 
stie alle sneonen de geitehokken te mjuksjen. Moandeis op skoalle koene 
de oare bern de bok noch rûke...

De belle fan de geit kaam fan it belslidetúch dat wy weromfûnen by it leech-
heljen fan de pleats. De belslide (‘arreslee’) wie in skoft lyn, doe’t er al heal 
fermôge wie, ferkocht foar histoarysk objekt. Dy belslide wie noch fan myn 
oerpake west. Hy kocht him yn 1891, grif tagelyk ek mei de komplete útris-
sing der by, ynklusyf in brede riem mei bellen foar twa hynders. 

Ik tink dat de belslide nei de oarloch noch mar ien kear brûkt is. Wy binne 
dermei, begjin 1963, oer de beferzen sletten en snielannen, nei Abbenwier, 
de Brekken en Tersoal west, mei twa swarte Fryske hynders derfoar. Dat wie 
yn de legindarysk strange winter fan 1962/63, doe’t de lju mei auto’s oer de 
Iselmar riden.                                                                                               Symen Schoustra
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 Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen 
 Reparatie en onderhoud 
 Haal en breng service (omtrek 5km gratis!) 
 Reparatie op locatie 
 Fietsen op maat 

 
Profiteer mee van onze anti-lek actie: 

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

 
 

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

                                                                           

Kerkbuurt 6
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Nij yn Jirnsum

MErKE
Alweer een half jaar woont mevrouw Jansma met veel plezier aan de Deka-
mastrjitte nummer 42. Het was het derde weekend in augustus toen Jan-
nie tot haar ontsteltenis welkom werd geheten door een aantal luidruchtige 
kerstmannen. Op klaarlichte dag, een biertje erbij en muzikaal begeleid door 
Stille Nacht en Rudolph het Rendier... ‘Ben ik nou helemaal...’ Even is ze de 
weg kwijt. Waar kom ik terecht? Heeft ze toch te snel beslist toen ze het 
huis drie dagen na de eerste bezichtiging al kocht? ‘Nee hoor, ’t is gewoon 
merke’ vertellen de nieuwe buren. Als u wilt mag u meteen aansluiten.

KErSTEnGEL
Jannie heeft wel wat anders aan haar hooft. Zo snel mogelijk de meubels 
op z’n plek, kasten vullen en gordijnen ophangen. Echter, toen ze de meters 
ragfijne witte vitrage in handen had, kreeg ze toch heel even de neiging om 
zich daarin te wentelen en als kerstengel bij de stoet aan te sluiten…

BUorKJE
Jannie en haar gezin wonen gedurende 38 jaar op een boerderij in het 
Leechlân bij Grou. Het gezin telt drie kinderen, die opgroeien tussen weilan-
den, koeien, paarden en schapen. In 2008 overlijdt haar man zeer plotseling 
aan een hartstilstand. De kinderen wonen dan al niet meer thuis. Met twee 
dochters in Lekkum en een zoon in Tersoal zijn ze gelukkig niet al te ver uit 
de buurt. Jannie besluit op de boerderij te blijven, maar het vele vee…
Nee, ‘buorkje’ dat kan niet meer. ‘Dat wie dêr myn plakje, midden op ‘e 
romte en yn ’e natuer’’ mijmert ze. Alleen is ze, maar ook weer niet.
Ze besluit een flink aantal schapen en paarden te houden om, daar wat ach-
teraf blijkt, nog acht jaar van te kunnen genieten.

KAT
Vorig jaar is de boerderij verkocht. Om de koop te bekrachtigen zit ze op  
zekere dag in de wachtkamer van de notaris. Op tafel liggen wat brochures 
van makelaars te wachten op ontheemden zoals Jannie. 
Hmm, die bungalow, tja dat 
lijkt haar wel wat. Niks gaat 
sneller dan een bezichtiging 
regelen, ook in dit geval. Lang 
prakkiseren, dat is er niet bij.

Inmiddels woont ze al een half 
jaar met plezier in Jirnsum. Ze 
sluit zich nog nergens bij aan:  
‘Veel te druk, dat komt later 
wel’ zegt Jannie . 
Toch heeft ze al iets Jirnsu-
mers… 
‘Eerst die KAT maar even uit 
de boom kijken’. 
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hoekstra 0654975703  
Volleybalver. Iverto B. Rypstra 602564        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eernum R. Bootsma 601001
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 602197
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG D. Riemersma 601047
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956

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

Plaatselijk Belang E. Pereboom 602469
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 0616219923
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110

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

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

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

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

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

 Apotheek Grou

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

39

 Ziekenhuizen

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

 Thuiszorg

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

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

 Meitinker

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

 Wijkagent + meldpunt overlast

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

 Contactadressen Kerken 

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

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

 it Kattehûs

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

 Peuterspeelplaats It Kattekuorke 

Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Kids First COP groep
 9011 VJ Jirnsum. Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.nl

 Basisscholen

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

 Bibliotheek

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

 Dierenarts

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


