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Beste Lezer,

Starende uit het raam durven we nu met zekerheid te stellen dat het voorjaar
is begonnen. Eind april beleefden we nog de koudste Koningsdag ooit, hoewel
dat niet zo moeilijk te bedenken was – het was de derde Koningsdag tot nog toe
namelijk en dus is er nog weinig vergelijkingsmateriaal. Maar het was inderdaad
‘ruotkâld’. Volgende maand begint de zomer al, het wordt dus ook wel tijd.
In deze Stim hebben we onder andere een agrarisch onderwerp. De familie
Terwisscha van Scheltinga komt met een noviteit en nog zeldzaam in het noorden ook. Het betreft hier een Agridek, een uitvinding die het mogelijk maakt een
kuilbult zeer snel water- en luchtdicht af te sluiten.
Noteert u 21 mei 2016 alvast in uw agenda? Dit is de dag waarop de nieuwe
dorpsvisie feestelijk wordt gepresenteerd! Eén van de actieve werkgroepen uit
de dorpsvisie is KenK (Keunst en Kultuer). ‘Op wei nei 2018’ is hun nieuwe rubriek
welke maandelijks terug zal keren. Verder gaat Fred in zijn ‘wildrubriek’ in op een
prachtige watervogel, de fuut. Vroeger was deze vogel nog zeldzaam maar tegenwoordig hoort hij/zij er helemaal bij.
Er is ook zorgelijk nieuws te melden. De ouderensoos en de peuterspeelzaal zouden zomaar hun thuisbasis kwijt kunnen raken en dat stemt ons Jirnsumers toch
wat droevig, immers, we willen graag ‘meer’ en dus ook datgene behouden wat
we hebben. Zo is de Stim weer bont gevuld. We hopen dat u er veel leesplezier
uit kunt halen.

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 juni 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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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

T.0566-601550 Grousterdyk 1 Jirnsum

@

@

kijk ook op @
www.jirnsum.com

@
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Anne de Jong

uitvaartzorg

omdat afscheid nemen om rust,
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922

Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23, 9012 DK Raerd

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.

Agenda
Datum		 Evenement
Locatie
Tijd
11 mei Open ochtend
St. Radboud
8:15-10:30 uur
17 mei Informatieavond
It Tredde Sté
19:30-20:30 uur
17 mei Informatieavond
St. Radboud
20:30-21:30 uur
20 mei Kaatsclinic Buurtver. Om ‘e Toer De Bining
19:00 uur
21 mei Uitreiking nieuwe Dorpsvisie Hervormde Kerk 15:00 uur
21 mei Jaarvergadering Iverto
Café de Fantast 20:00 uur
23 mei Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
25 mei Feestjûn It Tredde Sté
De 2 Gemeenten 19:00 uur
26 mei Feestjûn It Tredde Sté
De 2 Gemeenten 19:00 uur
28 mei vv Irnsum
De Bining
9:00-17:00 uur
		 Atje Keulen Deelstra en Jan van Dijk toernooi
31 mei Overdracht Dekemahiem
De 2 Gemeenten 14:30-16:30 uur
1 juni Uiterste inleverdatum
stimfanjim@jirnsum.com
		 kopij Stim fan Jim
Tel.: 601049
4 juni Rommelmarkt vv Irnsum
Parkeerterrein
13:00-16:00 uur
			
De Bining
8 juni Open ochtend
St. Radboud
8:15-10:30 uur
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
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

!

Kopij inleveren???

Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Komme en Gean
Geboren:
31 mrt. 2016		 Carice Elzinga 		
12 apr. 2016		 Ruben de Haan		

trotse ouders Sieb en Evelien
trotse ouders Cor en Alinda

Verhuisbericht:
Langs deze weg wil ik mijn adreswijziging doorgeven.
Sinds 25 april woon ik in een aanleunwoning van Leppehiem.
Mijn nieuwe adres is:
S.P. Hoytemastrjitte 6, 8491 GZ Akkrum
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne tijd in Jirnsum. En langs deze weg zeg ik
tevens al mijn lidmaatschappen op.
Met vriendelijke groeten, Stien Hettinga.
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

Contributie voor een gezin:
€ 17,50 per persoon per jaar (inbegrepen zijn kinderen tot 18 jaar)
Bode:		
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

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

Komme en Gean
Verhuisbericht:
65 jier ha ik mei in soad wille yn Jirnsum wenne. Begjin maaie bin ik ferhûze nei
Joure en hoopje der mei likefolle plezier te wenjen.
Hjirby betankje ik foar de lidmaatskippen fan ferienigingen yn Jirnsum.
Groetnis fan Tsjitske Hofstra
Bedankt:
Langs deze weg willen wij; Bauke, Jitske, Rients en Andries de Vries
iedereen bedanken voor het medeleven dat wij mochten ontvangen.
Ook bedankt voor de vele kaarten voor ons en voor Andries.
Fam. De Vries
Voor alle blijken van belangstelling, ondervonden, in welke vorm dan ook, gedurende mijn langdurig verblijf in het ziekenhuis, zeg ik u hierbij mijn hartelijke dank.
Evert Stornebrink
Elkenien tige tank foar de kaartsjes, blommen en besites dy ik hân ha wilens myn
perioade yn ‘t sikenhûs mar seker ek thús. Ek tank foar it “chauffeuren” nei de
Tjongerschans. It docht ús goed dat der safolle minsken oan ús tocht hawwe en
dat noch hieltiid dogge.
’t Wie/is geweldich…. Tige Tank allegearre!!!!!
Antsje & Bertus Spel
Dankbetuiging:
Voor de ontroerende en warme reacties die wij mochten
ondervinden na het overlijden van

Pieter Hazenberg
Pé
zijn voor ons tot grote steun geweest.
Onze oprechte dank hiervoor.
		

Fam. Ida Hazenberg-Meines

Jirnsum, april 2016
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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

Op wei nei 2018
Keunst en Kultuer (kortweg: KenK).
Met aan de noordelijke horizon Leeuwarden als Kulturele Haadstêd is Jirnsum
-- om het in kattentaal uit te drukken -- a.h.w. het ‘sturtstikje’ van onze gemeente.
Om daar eens diep over na te denken zaten een viertal Jirnsumers op 21 maart j.l.
bij elkaar. Wat doen we daar mee? Door de jaren heen vergaarde ideeën werden
‘út in doaske tovere’. Jirnsum mag wel weer eens op de kaart gezet worden, was
de gezamenlijke mening. Maar dan goed, niet half. Niet gewoon, maar bijzonder!
‘Ut de doaze tinke’ dus.
Had de avond een aarzelend begin? Het venijn zat in de staart!
Door de ontdekking dat het 100-jarig jubileum van Plaatselijk Belang eveneens
in 2018 zal zijn, kwam ineens alles in een ander, groter licht te staan, spotlights.
Jirnsum in de spotlights…
Met dubbele energie zijn we met de organisatie van dit dubbele feest van start
gegaan. Hoogstwaarschijnlijk zullen deze feestdagen in juni 2018 plaatsvinden.
Met instemming en support van het bestuur van PBJ gaan we stapsgewijs projecten oppakken én uit voeren.
Vanaf nu nemen we u -- de Jirnsumer -- mee op dit pad. Op wei nei 2018!
KOOR. ‘Mei-Mekoar’ is één van de eerste projecten. ‘’Een laagdrempelig popkoor - gelegenheidskoor met de intentie om met populaire liedjes een mooie en
belangrijke bijdrage te leveren aan en rond de festiviteiten van 2018. Het streven
is 24 mensen, vrouwen en mannen….’’ enz. enz. Met deze flyer in de hand en lood
in de schoenen zijn de eerste mensen benaderd. Inmiddels staat de teller op 32
( twee-en-dertig ) inclusief een begeleider. Nog één probleem, het vinden van
een geschikte dirigent stagneert op dit moment.
KUENSTWURK LINTDOARP Van terp naar lint, staat er in de geschiedenis geschreven. LINTDOARP moet een project worden van, voor en door vele Jirnsumers en oud-Jirnsumers.
In een volgende Stim meer nieuws en oproepen over dit onderwerp.
REUNIE Honderden oud-Jirnsumers komen van heinde en verre… Daar willen we
met elkaar en met u naar toe werken. Een gevarieerd meerdaags programma voor
alle inwoners en de vele gasten. Jirnsum positief op de kaart zetten, daar willen
we aan werken en van genieten.
NIEUWS en OPROEPEN - vindt u maandelijks in de Stim. Deze keer:
1- Bijdragen of meedoen aan ons koorproject? Neem contact met ons op.
2- Wie heeft de gouden tip voor het vinden van een dirigent.
Namens de Groep Kenk en tevens contactadressen:
Abe Buwalda T. 601791 -- Grietsje de Vries T. 601049 ...tot de volgende Stim...
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9e ALS dag op zaterdag 18 juni in Jirnsum
De ALS dag in Jirnsum wordt dit jaar voor de 9e keer gehouden.
Vorig jaar, de 8e keer, was een zeer bewogen dag omdat oprichter Ronald
De Haan toen net overleden was aan ALS. Maar wij gaan door, dat wilde hij ook,
tot er eindelijk een medicijn is tegen deze dodelijke spierziekte!
Naamsbekendheid, doel nummer 1, is ondertussen wel bereikt, maar geld inzamelen voor onderzoek blijven we doen. Een deel van de opbrengst gaat weer naar
Stichting ALS opdeweg! Zij zorgen dat ALS patiënten snel hulpmiddelen kunnen
krijgen, zoals rolstoelbussen, tablets, aangepaste fietsen enz, om de kwaliteit van
hun (korte) leven nog enigszins te veraangenamen.
Op zaterdag 18 juni zijn er weer fiets- (25 en 50 km) en wandeltochten (5 en
15km), verloting en veiling - weer door Jouke de Vries! Zweefmolen voor de jeugd,
streetdance, bordschieten, attracties, belangeloze optredens van artiesten, zoals
Die Jordy Nayeli, NNB en Baba live! enz.
Redenen genoeg om deze dag deel te nemen aan een van deze activiteiten en bij
te dragen aan onderzoek naar ALS. Houdt 18 juni dus vrij!
Binnenkort verschijnt ons definitieve programma en medio mei komen we langs
met onze loten, met weer fraaie prijzen.

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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Ook in de regio is er gelukkig weer veel aandacht voor ALS. Zo werd er op 5 mei bij
de autocross in Blauwhuis aandacht besteed en werd er een cheque aan ons uitgereikt. Jan Jelle Kuipers, goede vriend van Ronald, en onze veilingassistent, gaat
op 4 juni de Slachte Marathon hardlopen, hij doet dit voor ALS! Jullie kunnen hem
sponseren, hij streeft naar 1000 Euro! In Drachten zijn veel acties voor ALS: de 8
van Drachten, een hardloopwedstrijd van Beetsterzwaag naar Drachten en een
Kidsrun op 19 juni, om13.30 uur. Op 2 juli de 3e editie van de Ronde van de Kroon,
georganiseerd door onze vrienden uit Sneek; 25-50 en 100 km. En op 9 juli, ook in
Drachten, Local Swim in de grachten van Drachten, bekijk de site en doe mee. Op
10 september, Local Swim in Lemmer. Wij ondersteunen al deze acties.
Tot ziens op onze ALS Dag.
Stichting ALS Friesland.
Bauke, Jan, Jappie, Watze, Linda, Erik, Michel en Bas.
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Volkstuinen / rokjes op ‘e tún

deel 1

In de Stim kunt u regelmatig iets lezen omtrent de volkstuinen van Jirnsum. Wat gebeurt daar allemaal? Al die mannen en die ene vrouw…
kleine weetjes, sterke verhalen.
23-04-2016. ‘’Waarom is de Stim geen weekblad’ verzucht ik als we weer
eens ingehaald worden door het laatste nieuws. Het is intussen al lang
niet meer ‘die ene vrouw’ op de volkstuin; het zijn er nu al 3. Tot en met de
ellenbogen in de klei ploeteren, doen ze dat echt? Of hebben ze daar een
mannetje voor?
Ook na enig speurwerk waren ze niet te betrappen op spitten, kleien en
geulen graven. Stoer? Hmm. Binnenkort maar eens checken bij Lammert,
onze informant en tevens buitenlandcorrespondent.

15-04-2016. Met een halve kilo vruchtbare klei aan mijn hoge hakken maak
ik de oversteek naar Lammert en zijn personeel. ’Dit is seker in dûbele eker?’.
‘Fjouwer dûbel’ antwoordt Lammert met diepe keelgeluiden: ’Allegear foar
de wâldbeanen’. Terwijl hij een enorme rode zakdoek knetterend zijn werk
laat doen, staar ik verbaasd naar het omgespitte veld. Mooie ritmische vormen, als het patroon van een breiwerk… ’Kuenst’ zeg ik, it liket wol kuenst’.
Lammert frommelt de zakdoek wat om de verse inhoud heen en denkt er
het zijne van. ‘’Wolst myn ferbouwing ek sjen?’’ vraagt hij en gebaart naar
zijn pas gerenoveerde onderkomen.
gdevs
‘Moai, best moai Lammert, ek in soart fan kuenst toch?’.		

16-09-1918. Andere tijden. In het ‘grutte swarte boek’ over Jirnsum ontdek
ik dat de volkstuinen ‘in arren moede zijn opgericht ten gevolge van de
noodlijdende voedselvoorziening’ ergens in 1918. Naar menselijke waarden getransformeerd is het een 98-jarig oud mannetje: springlevend én
vitaal. Een moeizame start zegt niks. Ook een couveusekindje kan de sterkste
man van Jirnsum worden.
15-04-2016. Op veel te nette laarzen breng ik een bezoekje aan de volkstuinen. Vooraan zie ik een mij bekend gezicht (laat ik hem Joop noemen).
Ik groet en inspecteer het perceel; oef, dat ziet er keurig uit; gespit en gefreesd. De platgeslagen kleikorrels lijken zowaar lepeltje-lepeltje te zijn
neergelegd …
Rollen gaas blijken nodig te zijn om het pas gezaaide vlas (vlas? ja, vlas!) te
zijner tijd te ondersteunen. Als Joop werkt dan praat hij niet, alles op z’n
tijd. Dan maar naar de grootgrondbezitter aan de overkant.
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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

Kinderen kunnen heerlijk met elkaar spelen in een van de 3 speeltuinen die ons
dorpje rijk is.
Dit willen we graag zo houden en daarom zijn wij opzoek naar mensen voor o.a.
de volgende taken:
- Klein onderhoud aan speeltoestellen
- Activiteiten organiseren
Ben jij tussen de 18 en 88 jaar oud en is dit iets voor jou,
geef je dan op bij Tjitske de Wal, tel.nr. 620110.

Iverto meisjes B KAMPIOEN!!
Zaterdag 16 april zijn de meisjes van Iverto B kampioen geworden.
Na een spannende wedstrijd tegen Udi uit Wergea, werd de wedstrijd met 3-0
gewonnen.

Denkt
u
aan
onze
adverteerders!
16

Speeltuincommissie zoekt versterking

De tribunes van de sporthal in Grou zaten vol enthousiaste supporters. Ook
voor de trainer Richard Huisman, die beide teams traint, was het een mooi duel.
Richard stopt na dit seizoen, dus is Iverto opzoek naar een nieuwe trainer.
Op de foto de kampioenen: Dieuwke Roelfsema, Rixt de Groot, Djura Odinga,
Riemy Reitsma en Meily Haringsma (bovenste rij). Eline de Jong, Renate Bruinenberg, Marlies Veldman en Kim Dijkstra (onderste rij). Gefeliciteerd allemaal!!
Greta Odinga
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Watskeburt op de Wjitteringswei nr. 6B
Vanaf 2006 runnen Piet en Francis Terwisscha van Scheltinga (in maatschap) hun
melkveehouderij op Ald Skou. Met het zicht op de (nu nog veel te natte) weilanden en het Prinses Margrietkanaal vertellen ze over de stappen die zij hebben gemaakt na de afschaffing van de melkquotering. Een nieuw gebouwde ligboxstal
maakt het mogelijk om het aantal van 75 stuks melkvee op te voeren. Met eigen
jongvee zal de melkveehouderij straks 120 stuks melkvee tellen. Naast de nieuwe
ligboxstal is de familie sinds het afgelopen voorjaar ook de trotse eigenaar van
een Agridek. ‘Een wat?’, hoor ik u denken? Na het lezen van dit artikel bent u volledig op de hoogte.
‘Lasagne’-kuil
Een Agridek zorgt ervoor dat je gemakkelijk een soort van ‘lasagne’- kuil kunt maken. Bij lasagnekuilen wordt het gras, dat op verschillende momenten van het
jaar wordt gemaaid, over elkaar heen ingekuild. Vandaar de naam lasagnekuilen,
wat slaat op de laagjes die in de kuil ontstaan. Het eerste gras wat de boeren zo
ongeveer in mei van het land maaien bevat altijd veel energie. In de herfst (de
herfstkuilen) bevat het gras juist weer veel eiwit. Door de verschillende kuilen als
een lasagne te stapelen zorgt de boer ervoor dat hij de hele winter optimale kuil,
van dezelfde kwaliteit met gelijke voedingswaarden, kan voeren aan zijn vee. De
kuil wordt namelijk verticaal uitgekuild, net zoals u en ik een portie lasagne uit de
ovenschaal omhoog scheppen.
I-phone of Agridek
Om ons heen zie je ieder jaar weer nieuwe technische ontwikkelingen die ons
leven nog aangenamer moeten maken. Dat een boerenbedrijf óók altijd in beweging is zien we in Jirnsum. Wat voor u de nieuwste I-phone is, is een Agridek
voor de boer. Heeft u het portaalsysteem van de Agridek al eens bewonderd? Dit
is een speciaal afdekmechanisme welke bestaat uit een zelfrijdende bok, met een
aangedreven rol waaraan het afdekkleed hangt. Het gehele mechanisme wordt
langs de silo gereden. Al rijdende wordt het kleed afgerold en de kuil lucht- en
waterdicht afgesloten, dit alles binnen 30 minuten! Hier kan de oventijd van uw
lasagne, 40 minuten, niet eens aan tippen! Voor de familie Terwisscha van Scheltinga is het trekken en sjorren aan kuilkleden nu verledentijd. Net als het slepen
met zandslurven en autobanden. Lichamelijk is het voor de familie een enorme
verlichting én het afdekken in de zomer/het openmaken in de winter bespaart
ook nog eens enorm veel tijd.
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Afdekkleden
Lucht- en waterdicht afsluiten? Jazeker! Ook hier is goed over nagedacht. De speciaal ontwikkelde afdekkleden zijn voorzien van vaste slurven. Zodra het kleed op
de juiste plek ligt, worden de slurven gevuld wordt met water. In de zomer kan
hier gewoon grond- of slootwater voor gebruikt worden en in de wintermaanden
pekelwater om bevriezing te voorkomen.

Het portaalsysteem en op de afdekkleden de vaste slurven, gevuld met water.
De Terwisscha’s hebben het goed
voor elkaar en zijn klaar voor de toekomst, samen met hun 3 kinderen.
Daar zit vast en zeker ook een opvolger tussen. Bent u na het lezen van
dit artikel nieuwsgierig geworden?
Stap dan eens op de fiets voor een
bezoekje aan de familie en hun vernieuwde boerenbedrijf. Van uit de
verte ziet u het zwartbonte vee het
landschap sieren.
Op de foto: Francis en Piet
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Uitnodiging jaarvergadering Iverto
Hierbij nodigt het bestuur de leden en ouders van jeugdleden, van harte uit voor
het bijwonen van de jaarvergadering van volleybalvereniging Iverto. Deze vergadering zal plaats vinden op dinsdag 24 mei om 20.00 uur in de bovenzaal van Café
de Fantast. Vergaderstukken zijn vanaf 23 mei 2016 verkrijgbaar bij Baukje Rijpstra, Rijksweg 53.
Een belangrijk item op de agenda is onder andere de bestuursverkiezing. Mariken
Oving en Linda Karsten treden af, zij zijn niet herkiesbaar. Hinke van der Weide,
Tino Terra, Phia van den Berg en Baukje Rijpstra zijn tevens aftredend.
Het bestuur is nog op zoek naar 1 of 2 nieuwe bestuursleden.
Heb je interesse, dan kun je dit doorgeven aan één van de bestuursleden of via
iverto.bestuur@gmail.com.
Bestuur volleybalvereniging Iverto
“

De Middelhikke
Hier
had
uw
advertentie
kunnen
staan!
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Op 16 maart 2016 hawwe wy ús jierlikse ledegearkomste hân. Oanwêzich wiene it
tydlike bestjoer en trije gasten. Nei oanlieding fan dizze gearkomste waard nochris
dúdlik dat der gjin draachflak mear is foar in toanielselskip yn Jirnsum. Dêrom hat
it bestjoer unanym besletten om nei 40 jier it toanielselskip op te heffen.
Troch de hjoeddeiske libbenswize fan de minsken, en alles wat dêr mei te krijen
hat, hawwe de toanielselskippen it swier. Ek “De Middelhikke” kin net mear bestean as de minsken, de middels en de finânsjes net genôch oanwêzig binne.
It bestjoer fan de Middelhikke wol elkenien dy ús de ôfrûne 40 jier op hokker wize
dan ek holpen en stipe hat, betankje.
Op de folgjende wize wurdt de doar dochs op in kierke hâlden, nammentlik it
batig saldo fan it selskip wurdt ûnderbrocht op de rekkening fan Pleatslik Belang.
Hjirmei kin els dy’t fynt dat der dochs in toanielferiening komme moat, dêr gebrûk fan meitsje.
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Berneblêd

Uitnodiging…

Zwart wit tekening
Er zijn zoveel verschillende namen voor het simpelweg vakjes vullen met zwart wit tekeningetjes, de
één doet het tijdens een telefoongesprek, de ander
onder de les op school, weer een ander doet het
precies na uit een boek; hoe dan ook, als je het leuk
vindt en er rustig van wordt schijnt het Zentangle
te heten…
(Teken met een zwarte fineliner.) Voorbeeld

…voor de uitreiking van de nieuwe dorpsvisie!
Op ZATERDAG 21 MEI om 15.00 uur wordt de vernieuwde dorpsvisie feestelijk
aangeboden aan het totale dorp. Aan u dus! En aan de gemeente Leeuwarden,
belangrijke partner bij al onze plannen.
Na bijna twee jaar hard werken en diverse inspraakavonden is het dan zover: de
Dorpsvisie Jirnsum 2020 is klaar!! In de dorpsvisie staat beschreven wat we met elkaar belangrijk vinden voor de toekomst van Jirnsum. En waar we ons met elkaar
voor willen inzetten. Van belangrijke waarden tot aan concrete acties.
Wat zou het fantastisch zijn als we in 2020 kunnen zeggen: Kijk eens wat we
bereikt hebben, Jirnsum is nog mooier, leuker, gezelliger, duurzamer geworden.
Een dorp waar men om elkaar geeft, waar samenhang is met respect voor ieders
eigenheid, waar leuke activiteiten gebeuren.
Om dat te laten slagen begint dat nu bij u allen! Toon uw belangstelling door in
grote getale aanwezig te zijn bij de uitreiking van de dorpsvisie. Laat u informeren door de al actieve themagroepen die niet konden wachten om te beginnen.
Sluit u aan bij een van de themagroepen als u meer wilt doen dan belangstelling
tonen.
Maar hoe dan ook, …. KOM en maak deel uit van Jirnsum 2020!!
We starten om 15.00 uur in en om de Nederlands Hervormde kerk, onderdeel van
één van de vele plannen vanuit de visie. Wiebe Kaspers en zijn band zullen de
visie ludiek presenteren en voor feestelijke muziek zorgen.
Voor iedere aanwezige is er een exemplaar van de visie beschikbaar. Onder het
genot van een hapje en drankje kunt u daarna genieten van de muziek en langs
een aantal themagroepen wandelen en horen waar ze al enthousiast mee begonnen zijn. Stel uw vragen,
inspireer ze, en wie weet
krijgt u zo maar zin om mee
te doen…….
Om ongeveer 16.30 uur sluiten we het feestje af.
Tot ziens op 21 mei!
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Bibliotheek

Piano-onderwijs Annie Terwisscha van Scheltinga

Piano
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Zowel voor kinderen als voor volwassenen
Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd
E-mail: piannie.tvs@gmail.com
Tel.: 0566-601495 of 06-25163304
www.piannie.nl

Schoonheidssalon

GRATIS COACHINGSPREEKUUR
Bent u toe aan verandering in uw leven? Loopt u vast in uw studie of werk?
BiebWERK(t) biedt gratis coaching gesprekken aan. Een gesprek neemt ongeveer
40 minuten in beslag en vindt in vertrouwelijke sfeer plaats. De eerstvolgende
mogelijkheid is donderdagmiddag 12 mei in de bibliotheek van Grou. Opgeven
kan via www.biebwerkt.nl. Na opgave wordt er contact met u opgenomen over
het exacte tijdstip. Voor informatie over de coach Japke bij de Leij, kunt u terecht
op www.bijuenik.nl.
LEUKE CURSUSSEN IN DE BIBLIOTHEEK VAN LEEUWARDEN
In de maand mei kunt u verschillende cursussen volgen in de bibliotheek van
Leeuwarden. Gaat u deze zomer op vakantie naar Italië dan is de cursus ‘Italiaans
voor beginners’ misschien iets voor u. Of schuift u aan bij de cursus Wildplukken,
de Barista workshop of fotografeert u deze zomer de mooiste foto’s op het Wad?
Voor meer informatie over de cursussen kunt u terecht op www.vufryslan.nl. Daar
kunt u zich ook aanmelden en alvast inschrijven voor de nieuwe gids 2016-2017.
EEN KEUZE UIT DE NIEUWE BOEKEN
Jelle Brandt Corstius – As in tas. Twee maanden na het overlijden van zijn vader
stapt Jelle Brandt Corstius op de fiets. Met in zijn tas een deel van zijn vaders as.
John Burley – Langzaam, sterf langzaam. Een patholoog-anatoom in een klein
Amerikaans stadje krijgt te maken met een seriemoordenaar.
Julie Cantrell – Vederlicht. Een moeder gaat mee als begeleiding van het schoolreisje van haar dochter. Haar grootste angst wordt bewaarheid: de beste vriendin
van haar dochter verdwijnt spoorloos.
Care Santos – Verlangen naar chocolade. Drie vrouwen in Barcelona, uit drie verschillende eeuwen, hebben een passie voor chocolade.

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Jessica Clare – Er was eens een miljonair. Een miljonair is verplicht aanwezig bij
een koninklijk huwelijk. De wat teruggetrokken miljonair heeft behoefte aan een
goede assistente.
Catherine Cookson – De weg naar geluk. Een man is redelijk succesvol als aannemer. Het leven is een tijdlang goed tot de economische crisis toeslaat.
Suzanne Woods Fisher – Waar wonderen gebeuren. Rose Schrock, een jonge
weduwe, heeft naast de zorg voor vier kinderen ook te maken met schuldeisers.
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Skoallenijs 1+1=2

Een moeder vertelt…

Mette en Inke naar de Sint Radboud
18 februari was het dan zover! Mette en Inke hun 4e verjaardag was ook hun eerste schooldag. Mette en Inke hebben zich vanaf het begin thuis gevoeld op de
Sint Radboud. Ze zijn dan wel een tweeling maar beide heel verschillend. Beide
hebben ze hun eigen behoeftes, interesses en talenten. Hier wordt goed op ingespeeld.
Mette en Inke gaan met veel plezier naar school. Ze hebben veel speelkameraadjes van verschillende leeftijden. De manier van onderwijs spreekt ons dan ook
erg aan. Doordat er regelmatig met verschillende leeftijden door elkaar wordt gewerkt leert een jonger kind van een ouder kind en leert een ouder kind rekening
te houden met een jonger kind. Gemeenschapszin is een belangrijk motto binnen
de Sint Radboud. De ‘Lief en Leed Boom’ is hier een mooi voorbeeld van. Wanneer
er iets belangrijks gebeurt in iemands leven zoals een verjaardag, geboorte of
een overlijden dan wordt dit in de ‘Lief en Leed Boom’ gehangen welke centraal in
de hal tegen de muur hangt. Zo weet iedereen op school wat er bij elkaar speelt
en kan iedereen er op eigen wijze aandacht aan schenken. Elke periode staat er
schoolbreed een thema centraal en er wordt volop aandacht geschonken aan
vieringen en feestdagen. Elke groep geeft hier op eigen wijze invulling aan. Ook
is er ruimte voor wat een kind hier zelf voor invulling aan wil geven. Creativiteit
wordt erg gestimuleerd en een kind mag zichzelf zijn. Mette neemt bijvoorbeeld
vol trots regelmatig stukjes stof of blokjes hout mee naar huis waar zij in het vrije
keuze moment mee heeft geknutseld en haar creativiteit de vrije loop heeft laten
gaan. Inke werkt al een boekje met schrijfoefeningen door en laat dit thuis met
trots zien. Beide heel verschillend maar beide helemaal op hun plaats op De Sint
Radboud!
Kom een kijkje nemen op onze open ochtend op 11 mei a.s.
tussen 8.15 en 10.30 uur.
Bezoek onze informatieavond op 17 mei a.s. van 20.30 tot 21.30 uur.

26

*Let op: Beperkt aantal kaarten per avond verkrijgbaar!
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It Kattekuorke - nieuws
We draaien momenteel met leuke groepen op maandag, dinsdag en donderdagochtend van 08.15 - 11.45 uur. De uitstroom naar de basisschool is
begonnen en er is weer plaats voor nieuwe peuters. Vooral op maandag en
dinsdag hopen we op aanvulling. De groep bestaat uit maximaal 15 peuters, met twee gediplomeerde leidsters en meestal één vrijwilligster.
Om goed in de peutergroep mee te kunnen draaien is het raadzaam dat de
peuter minimaal 2x per week komt. Ook voor de binding met de leidsters
is dit beter. Lukt dit echt niet dan is één ochtend per week ook mogelijk.
We werken met het VVE-programma Uk en Puk. Het zou fijn zijn dat alle
peuters van Jirnsum gebruik gaan maken van de peuteropvang in MFC It
Kattehûs. We hebben een prachtige speelruimte tot onze beschikking.
Aanmelden kan bij Sisa Kinderopvang en Peuterspeelzalen te Grou, via
telefoon: 088-0350400 of per email: info@sisakinderopvang.nl
Contactpersoon is Anke Dijkstra.
Natuurlijk kunt u ook even bij It Kattekuorke binnenlopen (tel. 600500).
Lammetjes. In het voorjaar heeft de maandaggroep een bezoek gebracht
aan de lammetjes op de boerderij van vrijwilligster juf Greta Odinga. En
natuurlijk mochten de peuters ook even in de grote tractor zitten!

Opbrengst stroopwafelactie. Op 21 maart gingen de ouders met stroopwafels langs de deuren. De opbrengst was meer dan € 500,-. Dit geld wordt
besteed aan leuke activiteiten voor de peuters. Bedankt Jirnsum voor uw
gulle bijdrage!
28
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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
30

Fred in het Wild
De Fuut
De fuut is een sierlijke watervogel. Vroeger zeldzaam, tegenwoordig overal
in Fryslân en het hele land trouwens, een algemene verschijning. Gek hoor,
het gewone wilde eendje gaat immers achteruit. In (zelfs Amsterdamse)
grachten broeden futen naast woonboten, en ga zo maar door. In het vroege voorjaar, volgens de krant al lang begonnen (verrek ja, er zit wat groen
aan de bomen, en ijsafzetting op m’n bril, ik schrijf dit op Koningsdag,
wat een koud voorjaar!...) voeren het mannetje en het vrouwtje een mooi,
synchroon ballet uit, met als doel: verleiding natuurlijk, de balts, zoals ieder jaar. De geslachten zijn niet uit elkaar te houden; hij en zij lijken sprekend op elkaar. Na dat ballet is het nesten bouwen geblazen: een hoog,
drijvend geval. Het zinkt de hele broedtijd, én het word die hele broedtijd
verhoogd. Zelfs lege, plastic verpakkingen worden gebruikt: milieuvervuiling, maar het drijft wel lekker... Dan komen de jongen. De fuut draagt die
peuters, als ze klein zijn, graag op de rug, maar zijn ze groot dan willen ze
dat nog, en dan hoeft het niet zo meer van pa/ma. De jonkies hebben een
pyjama-achtige outfit, en de vergelijking met een gevangenispakje mag
ook! De ouders willen nog wel eens duiken, en dan zitten de jongen nog
op de rug: gevolg is dat de kuikens als kurken boven het water uit ploppen.
Leuk! Ik heb éénmaal de volgende
variant waargenomen: futen zijn
prima vliegers, maar doen dat weinig. Toch vloog er één op, met de
“passagiers” nog op de rug (schrikreactie op een speedbootgek)
en, als volleerde para’s, verlieten
de jongen links en rechts de vliegende ouder. Die kwam terug en
landde, het zal dus wel goed afgelopen zijn. Goed, er moet nog een
foto bij, dus einde schrijven; tot de
Fred de Waart
volgende keer.
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Vogelwacht Jirnsum
Nieuws van het bestuur:
Jaarvergadering
Op 7 maart j.l. werd de jaarvergadering gehouden in het Kattehûs. Na de
zakelijke agenda was er een diapresentatie van Albert Wester over de Alde
Feanen. Prachtige dia’s die een goed beeld gaven van het leven daar.
Overige bestuurszaken
Een deel van het bestuur is aanwezig geweest bij de Rayonvergadering,
dit als voorbereiding op de algemene jaarvergadering van de BFVW (Bond
Friese Vogelwachten).
Ook zijn we aanwezig geweest in Aldeboarn bij de natuurorganisatie
“It Bûtlan”. Zij organiseerden een avond over de werkwijze van de voor hen
uit te voeren tellingen. Onze vereniging krijgt hiervoor een vergoeding,
deze gebruiken wij voor de jaarlijkse nazorgdag.
Nazorgdag
Op zaterdag 30 april had de Vogelwacht Jirnsum haar nazorgdag. Na een
bakje koffie en een koek bij de Twee Gemeenten zijn we het land in getrokken. In het land konden nog een aantal nesten van de weidevogels kon
worden geregistreerd. Na afloop stond er een koud buffet en een drankje
klaar voor de deelnemers.
Weidevogelnieuws
Zoals u hier boven al heeft kunnen lezen, zijn we weer volop bezig met de
nazorg in ons gebied. Op dit moment ziet het er naar uit dat wij weer meer
vogels in ons gebied hebben dan vorig jaar. Vooral van de kievit zijn er al
een 40tal nesten meer geregistreerd dan vorig jaar. Van de grutto, tureluur
en de scholekster is dit nog niet bekend omdat deze soorten later beginnen te leggen. Ook zijn de predatoren, dit zijn vooral de roeken en wezels,
weer actief geweest. In een gebied aan de Learewei zijn we al 13 nesten
kwijt geraakt. Hopelijk beginnen de vogels met een tweede leg.
De eerste kievitsjongen zijn geregistreerd. Jammer is het dat we een zeer
koude periode met sneeuw en hagelbuien hebben gehad. De overlevingskans van deze jongen is erg klein, ook al omdat er dan te weinig insecten
zijn.
Namens het bestuur, Bouke de Vries
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Wat is er loos bij de soos
SOOS in Jirnsum. Een groep ouderen en vrijwilligers zitten elke woensdagochtend in de serre van het Kattehûs. Als redactielid van de Stim was ik van harte
welkom om een keer een samenkomst voor de lezers vast te leggen. Op 6 april om
half tien ben ik er en al gauw druppelen ook de trouwe gasten binnen. De vrijwilligers o.l.v. Baukje van der Lei en Marjet Ypma zijn al druk in de weer met koffie en
koek. Enkelen worden geholpen met installeren aan de grote ovale tafel en soms
wordt nog even een sjaaltje rechtgetrokken of een kam door het haar gehaald.
‘Dat komt fan de mûtse en it moat al in bytsje kreas no’. Sa is’t mar krekt!
VOETBALLERS. Het uitzicht vanuit de serre is er prachtig, maar de dames missen al
meteen de voetballers. Het zijn weliswaar de senioren wandelvoetballers die daar
elke woensdagochtend trainen, maat toch, als je zelf pakweg 25 jaar ouder bent
is het toch een verrijking van het uitzicht.
Ik kan de dames (ze zijn verreweg in de meerderheid) geruststellen: de voetballende mannen hebben vandaag een toernooi in Hoogeveen, maar volgende week
zijn ze er weer voor jullie.
INDRUKWEKKEND. Tijdens de koffie wordt er gepraat over politiek, stemmen
(referendum) en over leeftijdgenoten, welke tijdelijk in Weidum verblijven, naar
Leppehiem verhuizen of ons kortgeleden zijn ontvallen. Het is de week na Johan
Cruijff, waarbij bomvolle stadions over de hele wereld indrukwekkend stil bleven
staan bij deze legendarische voetballer en zijn overlijden. Het contrast kan niet
groter zijn. Met z’n twaalven in het Kattehûs houden we een moment van stilte
voor mevrouw Mous en pater Jaring de Wolf. Klein en intiem, maar net zo onmisbaar voor hun dierbaren. Indrukwekkend.
KATTEHUS. Bij het tweede ‘bakje’ komt het voortbestaan van het Kattehûs ter
sprake. Eén van de vrijwilligsters loopt wat voor op het nieuws en brengt de onheilstijding over een mogelijke sluiting ter sprake. Dit komt onverwacht en keihard aan. Ik zit tegenover een van de oudsten, een negentigplusser, die er nauwelijks woorden voor kan vinden. Maar het langdurig hoofdschudden en een blik
van ontreddering zeggen meer dan duizend woorden.
Jirnsumers, doe er wat aan, laat dit niet gebeuren! Waar is ons wij-gevoel?
HERSENGYMNASTIEK. Na de koffie worden de hersenen onder handen genomen.
Een korte quiz; met bekende en minder bekende spreekwoorden is gemanipuleerd, anders gezegd; er mankeert wat aan. Maar wat? Ja, daar gaat het nu juist
om. Pittige ‘harsenskrabbers’’, maar ook inkoppertjes en dan is het maar net wie
eerst is.
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Enkele voorbeelden:
* Elk vogeltje piept zoals het gebekt is
* De kolen voor iemand uit het vuur halen
* Er moet kaas op de plank komen
* Dat steekt er met kop en schotel bovenuit

* Bollen voor citroenen verkopen
* Iemand een mouw aan naaien
* Dat is tegen olifantsoren gezegd
* De aandeelhouder wint…..

Met de klok mee, links vooraan: mevr. Damsma, Janny Leistra, (dan een donker plukje
haar van) Marjet Ypma, mevr. Bijlsma, Tineke vd Honing, Baukje Hokwerda, Baukje vd
Lei, dhr. Zonneveld, mevr. vd Bij, mevr. Bruinenberg en dhr. Hylkema.
SCHUTJASSEN. Een quiz of bingo is er af en toe, in tegenstelling tot de speelkaarten en de spelletjes, die komen elke week op tafel. Het is niet alleen gezellig maar
ook nu weer goed voor het brein. Om een verkeerd beeld te voorkomen - er moet
niks, iedereen is vrij om al of niet aan een spelletje mee te doen. Gewoon ‘’erbij
zijn’’, even onder de mensen, daar gaat het om. Niks doen -of een puzzeltje of
handwerkje meenemen- is ook prima.
‘’Doe vooral een oproep in de Stim, er kunnen nog best een paar bij, gezellig
toch?” zeggen een paar dames. Het staat genoteerd!
Vervoer mag geen probleem zijn, indien nodig wordt u gebracht en gehaald.
WARM ETEN. Elke week zijn er ‘vaste klanten’ die blijven eten. Tijdens de koffie
wordt er gevraagd wie deze dag nog meer mee aan tafel gaan. Er is keus uit verschillende gerechten.
De bestelling wordt doorgebeld naar Leppehiem en om twaalf uur wordt de tafel
gedekt en het eten gebracht. Samen eten, best gezellig!
RESPECT! Wat de meeste indruk op mij gemaakt heeft? ‘’Verschillende dingen. De
voelbare ontluistering dat de soos haar ‘thuis’ kwijt kan raken. Het huiskamergevoel van; wij hier met z’n allen met de zorg daar omheen.
gdevs
Vertrouwd en onmisbaar. Respect!
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Fairtrade sertifikaat foar it Kattehûs
Tongersdei 12 april krige It Kattehûs yn it gemeentehûs it Fairtrade-sertificaat útrikt
troch wethâlder H. v/d Molen (sjoch foto). It Kattehûs is it earste doarpshûs/wyksintrum yn de gemeente Leeuwarden mei it Fairtrade-sertifikaat. Fairtrade hâldt yn
dat je produkten út ûntwikkelingslannen brûke wêrfoar de produsint, foaral lytse
boeren, in earlike priis krije.
It kattehûs krijt dit sertifikaat omdat sy foldocht oan de betingsten dy hearre by de titel Fairtrade Gemeente wêrmei de gemeente Leeuwarden dwaande is. In betingsts is
dat in organisaasje foar in tal wichtige produkten fairtrade produkten brûkt. Foar It
Kattehûs binne dat kofje, tee en sûker. Sûnt
koarten wurdt der dan ek fairtrade kofje en
tee skonken.

Feestelijke overdracht Dekemahiem
Op 31 mei 2016 zal na ruim 2 jaar voorbereiding de feestelijke overdracht plaatsvinden van de woningen van Dekemahiem door Elkien aan de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ). Ook dorpsgenoten worden uitgenodigd bij dit feestelijk gebeuren aanwezig te zijn in de Twee Gemeenten van 14:30 tot 16:30 uur.
De komende weken zal het programma verder bekend worden gemaakt.
Tot ziens VDJ.

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

Hartstichting - collecte-opbrengst
Vrijwilligers en gulle gevers van Jirnsum. Wij willen jullie hartelijk bedanken voor
jullie inzet en bijdragen tijdens de collecteweek van de Hartstichting.
Dit jaar hebben we een recordopbrengst van: € 833,93 !!! Fantastisch!

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw
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Samen maken we veel onderzoek mogelijk. Van deze opbrengst wordt o.a. onderzoek gefinancierd naar het opsporen van erfelijke aanleg bij hartziekten.
Coördinatie Jirnsum: Debbie en Marisca Dalhuizen-de Vries
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Nij yn Jirnsum
NIJ PYBINGA
Wat tientallen jaren het domein van Arjen en Sjoukje Schoustra is geweest, is sinds
enkele maanden een nieuwe start en een grote stap in het leven van Kees en Lise
Uil. ‘’Wij tekenen voor eenzelfde termijn, tot en met ons pensioen is de bedoeling;
en als het kan tot lang daarna!’’ is een eerste reactie van beide. Na enkele tijdelijke
adressen in o.a. Reduzum en aan de Bûtlânswei was deze boerderij precies wat
ze zochten. Deze authentieke ‘pleats’ op een ruime kavel, het extra weiland en
de ijsbaan welke zich met elkaar tegen het dorp aan lijken te vlijen; precies goed,
vinden ze.
ZORGPAKKET
‘’De rondom beschikbare ruimte voor onze beestjes was mede doorslaggevend
bij de keus voor deze mooie plek. Zijn het nu nog enkele schapen, een kalfje, de
poes en het paard, daar zal het in de toekomst niet bij blijven, zo laat het zich aanzien. Twee varkentjes staan als eerste uitverkorenen op ons lijstje’’.
Voor de dieren is het een waar paradijs; naast veel speelruimte, voedsel, onderdak
en aandacht krijgen deze lucky-ones er ook nog eens een, in menselijke termen,
zeer uitgebreid en gratis plusplus zorgpakket bij… Kees en Lise zijn namelijk beide dierenarts.
BOERENBLOED
Hebben ze boerenbloed in de aderen misschien? Kees komt van Zierikzee, zijn
opa had inderdaad een boerderij op het platte Zeeuwse land. ‘’Dat verklaart ook
waarom ik me hier zo thuis voel. Ik heb ook een tijdje in de Friese Wouden gewoond, maar dat was het niet hoor, geeft mij maar de ruimte, de sloten en de
vergezichten. Geen bosachtige toestanden’’.
Lise is opgegroeid in de buurt van Earnewâld. Niet op een boerderij, maar op
loopafstand -bij de buren- was ze dagelijks te vinden. Daar is ze als klein meisje
tussen die buurbeesten groot geworden. Wilde ze toen misschien al dierenarts
worden? ‘’Ja, eigenlijk wel, ik kan mij tenminste niet herinneren dat ik mijzelf toen
in de toekomst in een ander beroep zag’’.
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HOBBELS
De droom om dierenarts te worden is hen in werkelijkheid niet aan komen waaien.
Hoewel ze elkaar toen nog niet kenden, bleek later dat ze, min of meer gelijktijdig,
op dezelfde wegen dezelfde hobbels hebben moeten nemen op de weg naar de
studie diergeneeskunde in Utrecht.
Uitgeloot worden, ze weten er van mee te praten. Lise werd twee jaar achterelkaar
uitgeloot, ze besloot ‘dan maar’ voor biologie te kiezen. Net met het hoofd in de
studieboeken kreeg ze alsnog het bericht dat ze zich vanwege uitvallers aan kon
melden. Dezelfde hobbels is Kees ook tegengekomen; ook hij werd in Nederland
uitgeloot. Via een omweg, het Belgische Gent, wist hij het eerste studiejaar daar te
volbrengen, alvorens alsnog in Utrecht aan te kunnen sluiten.
DE PRAKTIJK
Kees is één van de zes dierenartsen in de praktijk van de bij ons welbekende Bistedokter Menno Wiersma (50% van z’n roots liggen in Jirnsum, altijd goed dus…).
Kees is het meest met melkvee in de weer. Lise is van jongs af aan een paardenmeisje, niet verrassend dat haar keus tijdens de studie die kant op is gegaan. Zij
werkt vier dagen per week in Zuidwolde, ook met vijf collega’s in een groepspraktijk. Beide draaien ze spreekuren voor kleine huisdieren.
UILENBURG
‘’Wat spijtig dat we de ijsbaan nog niet als zodanig in gebruik hebben kunnen
zien’’ vindt Lise. Wat dat betreft kijken ze uit naar de komende winter. De laatste weken zijn ze in hun schaarse vrije tijd
veel op het erf te vinden. Met snoeischaren,
zagen en nog zwaarder materiaal hebben ze
flink huis gehouden in de fruitbomen van de
familie Schoustra.
Sorry, sorry Lise en Kees, neem het mij (en
alle andere Jirnsumers) vooral niet kwalijk…
Nij Pybinga mag dan wel de oorspronkelijke
naam zijn, de ‘’roepnaam’’ was meer dan een
mensenleven lang ‘’de pleats fan Schoustra’’.
En dat kan nog jaren door echoën…
Kees en Lise zitten er niet mee. Zij hebben
een eigen naam bedacht; Kees Uil en -Lise
gdevs
van den- Burg: UILENBURG
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Verenigingen contactpersonen
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eenrum
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: 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.

