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Beste Lezer,

Bij deze presenteren we alweer de derde Stim ‘nieuwe stijl’ en net als in de voorgaande edities is er weer genoeg te lezen; Jirnsum mag dan een ‘lyts doarpke’ zijn,
er gebeurt genoeg om over te schrijven! Zo is het dorp onlangs aangedaan door
40 pelgrims die lid zijn van de mysterieus klinkende vereniging ‘Het Genootschap’.
Wat ze hier kwamen doen, dat leest u verderop...
Verder hebben we een nieuwe ‘freelance’ schrijver in huis gehaald. In de column
‘Fred in het Wild’ (zoals we hem gedoopt hebben) heeft de uil dit keer de hoofdrol.
In een interview met twee van de uitvoerders van het werk aan de Sylsbrêge
nemen we een kijkje achter de schermen om ook eens het verhaal van de andere
kant te bekijken.
Benieuwd wat de Sint en Pieten van Jirnsum vinden? Lees het in deze Stim! En nu
we het toch over Sinterklaas hebben: naast een leuke doe- het- zelf knutselpagina,
hebben we ook een lekker en makkelijk recept voor pepernoten toegevoegd.
Tot slot willen we nog even stil staan bij onze oproep voor uw kerst- en nieuwjaarswensen. Wilt u uw geliefd(e)(n), familie, vrienden, collega’s, buren of gewoon
iedereen eens een kerst- of nieuwjaarsboodschap brengen op een andere manier?
Stuur dan uw boodschap graag voor 25 november naar de Stim fan Jim.
Voor nu wensen we u weer veel leesplezier!

Redactie
Carla Elzinga-Smid
Elsbeth Koree
Grietsje de Vries
Rokkea Agarouj

Uiterste datum kopij inleveren: 1 december 2015
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio december 2015
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
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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
6 nov. Quizavond
Café de Fantast 22:00 uur
6 nov. Voorstelling de Nachtvlinder De 2 Gemeenten 20:15 uur
7 nov. Superband JET SET
De 2 Gemeenten 22:30 uur
8 nov. Kinderkledingbeurs
De 2 Gemeenten 14:00-16:00 uur
11 nov. Sint Maarten optocht
Parkeerterrein
17:30 uur
			
Sportvelden
14 nov. 40 jier Middelhikke
MFC It Kattehûs 20:00 uur
14 nov. Wild Romance
De 2 Gemeenten 22:00 uur
15 nov. Kleintje Vlooi
De 2 Gemeenten 13:00-17:00 uur
18 nov. Vogeltaart/cupcakes workshop De 2 Gemeenten 10:00 uur
18 nov. Vrouwen van Nu
MFC It Kattehûs 19:45 uur
19 nov. Vogeltaart/cupcakes workshop De 2 Gemeenten 20:00 uur
20 nov. Bliksemloterij Kaatsver.
Huis aan huis
vanaf 17:45 uur
21 nov. Intocht Sinterklaas
Wijde steeg
13:00 uur
21 nov. 40 jier Middelhikke
MFC It Kattehûs 20:00 uur
21 nov. Q-music the party
De 2 Gemeenten 22:30 uur
29 nov. Sinterklaasfeest
De 2 Gemeenten
1 dec. Uiterste inleverdatum
stimfanjim@jirnsum.com
		 kopij Stim fan Jim
Tel.: 601049
5 dec. Johannes en de Suskes
De 2 Gemeenten 22:30 uur
7 dec. Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
12 dec. Vangrail
De 2 Gemeenten 22:30 uur
13 dec. Kerstmarkt
Rijksweg
13:00-18:00 uur
19 dec. Wildstylez
De 2 Gemeenten 22:30 uur
20 dec. Kids kerstfeest
De 2 Gemeenten
24 dec. live The Bounty Hunters
Café de Fantast 21:30 uur
		 feat. Johannes Rypma
25 dec. Boulevard
De 2 Gemeenten 22:00 uur
26 dec. Stageline
De 2 Gemeenten 21:00 uur
1 jan. De Suskes
Café de Fantast 16:00 uur

!

Kopij inleveren???

Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Kerst- en nieuwjaarswensen
Traditie?
Tijd vliegt. In de volgende Stim is al weer ruimte gereserveerd voor uw
kerst- en nieuwjaarswensen. Deze traditie houden we graag in ere. Maar
wat betreft de invulling mag er wel eens een nieuw jasje komen. Ook hier
wil de redactie graag -- de al eerder aangekondigde -- veranderingen
toepassen. Te beginnen met het al bekende: meer tekst, maar geen logo’s
en plaatjes. Het inzenden van uw wens naar de stimredactie wordt hierdoor nog eenvoudiger: u zorgt voor de teksten en wij voor de opmaak. We
gaan met alle inzendingen schuiven en proberen er een mooi geheel van
te maken. Dit alles overgoten met een pittige decembersaus zou dat best
eens tot één bijzondere A4-Stim-fan-Jim-kerstkaart kunnen leiden.
Oproep!
Aan alle verenigingen, bedrijven, instanties, particulieren of groepen;
stuur ons een aardige, ludieke, sappige, toepasselijke, hippe, spectaculaire,
ouderwetse, humoristische, kekke, traditionele, ontroerende, lieve of doodgewone kerstwens. Naar behoefte speciaal geadresseerd aan bijvoorbeeld
alle leden van uw vereniging, uw klanten, alle vrijwilligers of alle lezers
van de Stim. Maar ook die beste vriend, de postbode, die altijd behulpzame buurman, de huisarts, de oppas of de allerliefste moeder van de hele
wereld mag genoemd worden.
Niets moet, alles mag.
U houdt het toch maar bij de vertrouwde kerstwensen? Uiteraard, dat kan
nog altijd. Maar vind(t) u/jij het wel een uitdaging om een toepasselijke
kerstwens via de Stim aan een heel bijzonder iemand te sturen? Stuur uw
bijdrage naar de redactie. Dit kan per e-mail, per briefje en telefonisch.
25 november
Let op! Kopij voor deze rubriek kan ingeleverd worden tot 25 november.
Door het extra werk (dat hopen we) voor de opmaak hebben we iets meer
tijd nodig. Misschien komen er genoeg kerstwensen om 2 bladzijden
mee te vullen zodat we er een originele en bijzondere A4-Stim-fan-Jimkerstkaart van kunnen maken. De meest ludieke, bijzondere, grappige of
ontroerende kerstwens krijgt een VIP-plekje in de Stim. gdevs
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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

Jaarvergadering IIsklub
De tijd van de nachtvorst breekt weer aan dus de hoogste tijd om de
schaatsen uit het vet te halen? Dit is misschien iets te voorbarig, maar de
voorbereidingen voor het ijsseizoen gaan al wel van start.
Dinsdag 1 december om 20.00 uur is er in café ‘de Fantast’ de jaarvergadering van IIsklub Jirnsum. De agenda voor deze avond zal op tafel liggen.
Wilt u goed voorbereid aanschuiven, dan is de agenda een week van te
voren af te halen bij Alida Miedema Rijksweg 116.
Graag tot ziens op 1 december!
Het bestuur IIsklub Jirnsum

VVI in het nieuw(s)
De voetbalvereniging Irnsum heeft een nieuwe kledinglijn voor alle teams.
Een fris oranje shirt met zwarte broek; de echte clubkleuren. Er is een contract voor 5 jaar met diverse sponsoren. Het regionale karakter van onze
voetbalclub is ook terug te zien op de lijst met sponsoren uit Jirnsum én
omliggende dorpen. Op het sportpark kunt u alle nieuwe tenues bewonderen. Info: www.vvirnsum.nl
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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

- Winterstalling
binnen en buiten
- DHZ-loods

Café de Fantast
Catering & Verhuur

Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl
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Nieuws van ‘it Kattekuorke’
Sinds 8 september jl. valt de peuterspeelzaal onder de wet kinderopvang. Deze
verandering van peuterspeelzaal naar peuteropvang is een landelijke regeling.
De gemeente Leeuwarden is hierin een voorloper. Dit houdt in dat we nu KDVpeuteropvang/speelleergroep It Kattekuorke zijn. Sisa Kinderopvang is de organisatie die dit voor de gemeente Leeuwarden uitvoert.
Wist u dat:
• De ouderbijdrage nu inkomensafhankelijk is?
• U kinderopvangtoeslag krijgt van het Rijk of van de gemeente Leeuwarden?
• Er nu twee opgeleide leidsters op de groep staan, namelijk: Anneke Agema en
Alberdine de Vries?
• Er ook elke ochtend een vrijwilligster aanwezig is?
• We nu een VVE-locatie zij? Dit houdt in dat we ook peuters met een achterstand
kunnen toelaten. Plaatsing gaat via het consultatiebureau. Hiervoor moeten we
10 uren per week aanbieden, vandaar de verruimde openingstijden.
• We met Uk en Puk thema’s werken en de afgelopen weken heel leuk met het
thema “regen” hebben gewerkt?
• Nieuwe peuters vanaf 2-4 jaar van harte welkom zijn? Opgave kan via Sisa
Kinderopvang tel. 088 - 0350400 of per email: info@siskinderopvang.nl
We zijn open op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 08.15 tot
11.15/11.45 uur.
• Wij nieuwe leden voor de activiteitencommissie zoeken?
Juffenochtend 22 september
In plaats van alle verjaardagen van de juffen apart te vieren hielden we een feestelijke ochtend en stonden alle juffen in het zonnetje. De peuterspeelzaal was
prachtig versierd door de activiteitencommissie. Alle juffen kregen een rozet op
en ook nog een doos chocolade. Er was een prachtig optreden van Janna Eijer. Zij
speelde met de peuters het verhaal uit ‘stampen met een olifant’. De peuters en
ook de juffen hebben genoten!
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Fred in het wild
Natuurwaarnemingen rond Jirnsum
Sedert een paar jaar woon ik in Jirnsum; daarvoor heb ik in Amsterdam gewoond
en een natuurliefhebber ben ik altijd geweest. Rond Jirnsum is meer natuur (en
rust) te vinden dan in de hoofdstad, maar ook daar was het niet mis! Vlakbij Amsterdam was ik, als vrijwilliger, natuurgids en schipper voor Landschap NoordHolland in het Ilperveld. De opleiding “IVN-natuurgids” waarvoor ik ooit het diploma heb behaald, kwam hierbij goed van pas! In mijn nieuwe thuisprovincie gids
ik af en toe bij It Fryske Gea. Dit doe ik vanaf de elektroboot “de Blaustirns” (Zwarte
Stern) in de Alde Feanen. Verder fiets en fotografeer ik hier wat in de buurt...
Maar ik wilde het in deze editie van de STIM eens over uilen hebben. We zitten
daar niet slecht in, qua kwantiteit... Bijna elke avond, als de vleermuizen vertrokken zijn, (die gaan binnenkort in winterslaap) zien we meerdere ransuilen. In
Jirnsum (en in Grou, bij de HEMA) zijn ook veel “roestbomen”.
In die bomen verblijven deze uilen om een dutje te doen en
ze wanen zich er onzichtbaar. Zo heb ik snel het predicaat
“zonderling” verworven: het ene moment liep ik met de kop
naar beneden (uilenballen zoeken!) en even later ging de
kop weer omhoog: uilen en andere vogeltjes zoeken. Deze
zomer mocht ik (bij de familie Galema) een kerkuilennestkast bekijken en fotograferen en ja hoor: tijdens m’n 2de
avondwacht vloog er ineens eentje naar buiten (foto 1).
Een paar jaar geleden zag ik overigens in de winter een velduil (waarschijnlijk
afkomstig van de Wadden). Deze uilen vliegen vaak overdag. En niet zo lang geleden kwam ik een steenuiltje tegen! Alle uilen kunnen hun kop zo’n 180° draaien,
maar hun blik blijft star: ze kunnen hun blik niet afwenden. Het kleine steenuiltje keek me dan ook na, terwijl het onbeweeglijk op een paaltje zat; wij kunnen
naar de fysio als we dat proberen... de Stim heeft meerdere
auteurs gelukkig! De jongen van de ransuil (foto 2) worden trouwens takkelingen genoemd en ze hebben, zoals
de meeste roofvogels, een wit donspak aan als ze uit het ei
kruipen. De takkelingen kunnen natuurlijk nog niet vliegen,
maar ze kruipen als apen door de takken en maken het geluid van een fiets die aan een grote beurt toe is... Nou ja, dat
nog over de uilskuikens. Het was ook de koosnaam die ik van
mijn docenten en stagebegeleiders kreeg...of zou ik dat verkeerd begrepen hebben?
Fred de Waart
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Memmetaal
…koe de Stim mar ien kear in spyldoaske wêze
en ús lústerje litte nei dy prachtige melody mingd mei
romantyske dichtrigels. Meidreame yn it mearke fan
eartiids; in moaie simmerjûn by de middelhikke.
dêr waret noch dy sfear, de tsjoen is nea ferbrutsen…
de Middelhikke trakteart!
Us toanielselskip hâld feest op 14 en 21 novimber yn it Kattehûs. Se spylje
it stik ‘’Suite 719’’ en beide jûnen is der musyk nei ôfrin. “Wa’t wat te fieren
hat trakteart’’ stiet yn de oankundiging…

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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Presintsje?
Mei in lege portefúlje mar in soad fantasy kaam de redaksje al rillegau út by
it liet fan de Middelhikke. In symboalysk en tagelyk romantysk presintsje
op dizze en de folgjende siden fan de Stim fan Jim. Sawol it liet as it -- nei
de hikke ferneamde -- toanielselskip as de echte Middelhikke (healwei
Jirnsum en Aldskou) wolle wy hjirby foar jim yn de spotlights sette.
Applaus
Al 40 jier. Spilers komme en gean, sa ek de minsken dy’t op in oare wize
ûnmisber binne foar de feriening. In haedrol komt nea ta syn rjocht as
de byrollen der in rommeltsje fan meitsje. In histoarysk oersicht en nammen neame? We dogge it toch mar net. Us kennis sjit tekoart en it risiko
om minsken te ferjitten is grut. Toch binne der twa mannen wer’t wy net
omhinne kinne en net om hinne wolle. Se binne der net mear, mar sis
REVUE (?) tsjin de wat âldere Jirnsumers en harren nammen wurde yn ien
azem neamd.
gdevs
Sjoch ek de twa folgjende blêdsiden.
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Út it ferline
1. Der stie by âlds in hikke
Dêr oan de Skousterdyk.
Hy stie sahwat op healwei
En krige feak bisyk
By merk’en heechtiidsdagen
Op snein en stiseljoun,
Hat jonkheit dream en leafde
By de Middelhikke foun.

4. De hikke seach se kommen,
‘t Sij earm of’t sij ryk,
Sawol it wite mûtske
As Biedemeijer chique.
Hwat rang of stân ek skaette
‘t Wie ien motyf dat dreau,
De langst nei leafde oer en wer
Dy ‘t hiel it libben bleau.

2. Wy kinn’t ús net yntinke,
De wrâld is ús sa wiid.
Dy hikke hie in funksje
Yn dy bisletten tiid.
Dêr is mei huver long’re
Hei’t earste avontûr
De earte brân ûntstutsen
Fan in bliuwend leafdesfjûr.

5. De hikke wist to praeten
Oer ‘t wurd dat wjerklank foun,
Ek oer lichthartich boartsjen
Sûnder in fêste groun.
Oer ‘t lok, dat d’ien bistribbe,
Of ‘t needlot, dat men foun,
En dat oer elk dêr ùtpart waerd
Op stille simmerjoun.

3. Och koe dy hikke prate
6. De Middelhikke hearde
Ik leau, it stiet wol fêst,
By ‘t fiere foargeslacht.
Hy spriek fan langst en leafde, By hwat har hart biweechde,
Mar ek fan leed en lêst.
By leafdes wûnd’re macht.
Fan hope, eangst en twivel,
Dat leafdesliet waerd songen
Fan ûnrêst, laits en trien,
Op eigen melodij
Fan alles hwat ús jongerein
De ynhâld is fan elke tiid
Ek feaks hat ûndergien.
Doch bliuwt dochs altyd nij.

Tekst: master T.H. v.d. Zee
Musyk: dhr. G.H. v.d. Goot
Revue: De Hûndert Fol (1963)
16
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Berneblêd
Maak je eigen
Sinterklaasklompje
De instructies:
1. kleur het klompje mooi in
2. knip het klompje uit
3. vouw de lipjes om
4. plak de lipjes vast met lijm
Tip:
Plak het klompje voor
de stevigheid eerst
op een stuk karton
voor je begint.

Pepernoten bakken
Bereiden
1. Verwarm de oven voor op 160 °C.
Kneed de boter, de suiker, de speculaaskruiden, het zelfrijzend bakmeel en zout
(naar smaak) goed door elkaar. Voeg lepel voor lepel de melk aan het beslag toe,
zodat het een lekker soepel deeg wordt.
Bekleed de bakplaat met bakpapier.
2. Maak van het deeg kleine balletjes, leg
ze op de bakplaat en druk ze iets plat. Bak
ze in de oven in 15-20 min. gaar en lichtbruin.
Drie versiertips:
1. Bestrijk de pepernoten met chocoladeglazuur en versier ze met witte eetbare
chocoladevormpjes.
2. Bestrijk pepernoten met poedersuikerglazuur (zelf maken door poedersuiker en
limonadesiroop te mengen) en versier
met eetbare suikervormpjes.
3. Bestrijk de pepernoten met chocoladeglazuur en versier ze met knispers.

Ingrediënten±:
150 g boter
125 g donkerbruine basterdsuiker
10 g speculaaskruiden
250 g zelfrijzend bakmeel
4 el melk
Keukenspullen :
bakpapier

Bewaartip:
Je kunt de pepernoten drie
dagen van tevoren bereiden.
Bewaar ze in een afgesloten
trommel.

Eet smakelijk!

Het resultaat:
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Sinterklaas en zwarte Piet zijn onderweg!
Nadat we de hele zomer hebben kunnen varen en zwemmen op en in de Boarn is het
nu rustig op het water. Alleen zaterdag 21 november is het nog één keer druk op de
Boarn want dan wordt het weer een bijzondere dag voor groot en klein. Om één uur
s ’middags arriveert namelijk de pakjesboot bij de Wijde Steeg. Hopelijk staan er weer
veel kinderen klaar om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen en toe te zingen.
Omdat die dag steeds dichterbij komt belden we alvast even met één van de Pieten na
vele keren de voicemail ingesproken te hebben.
Het was moeilijk u te pakken te krijgen. Heeft u het zo druk?
Ja dat kun je wel zeggen. Je wilt niet weten hoeveel smsjes en apps we krijgen
met berichten, verlanglijstjes en andere wensen. Maar we zijn er klaar voor hoor
en proberen alle berichten te beantwoorden. Vergeet niet dat we afgelopen
zomer heerlijk hebben uitgerust in de Spaanse zon. En na dat geluier is het weer
tijd om aan de slag te gaan. Actie!
Verveelt het nooit zo’n intocht?
Nee, absoluut niet. We komen op veel plaatsen in Friesland natuurlijk, maar de
aankomst in Jirnsum is een van de leukste. Als we dan door de luidspreker de eerste liedjes horen begint zelfs ons hart sneller te kloppen. Als we met de boot over
de Boarn richting Jirnsum varen worden we allemaal onrustig. Zelfs Sinterklaas is
dan een beetje zenuwachtig aan het worden en vooral als hij al die kinderen aan
de wal ziet staan.
Is Jirnsum echt één van de leukste plaatsen?
Echt waar hoor. Opvallend is dat ze in Jirnsum enthousiaster zijn dan op andere
plaatsen, en dat doet ons goed. In Grou is dat totaal anders. Daar varen we in principe gewoon langs want daar is niets georganiseerd. Maar daar doen we wel veel
boodschappen omdat we daar nog we nog gewoon over straat kunnen zonder
herkend te worden. Een bekende oud-voetballer zei eens… ‘Elk nadeel heb z’n
voordeel’ en zo is het maar net.
Hoe ziet het programma er uit in Jirnsum?
We komen rond de klok van één uur aan en na veel handen schudden en een
aantal liedjes vertrekken we voor een rondrit door het dorp. Dan gaan we richting
De Twee Gemeenten waar alle kinderen van harte welkom zijn. Hopelijk komen
we daar op tijd aan want ik heb gehoord dat je daar tegenwoordig erg lang moet
wachten voor het stoplicht.
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Hoe zien uw weken er dan uit of mogen we dat niet weten?
Het is druk en als ik zeg druk is het ook druk. Dat is wat ik erover kan en mag
zeggen. Mijn werk is namelijk zeer geheim. Mijn werk is zelfs zo geheim dat ik
niet eens weet wat ik aan het doen ben. En verder zit ik in veel praatprogramma’s. De laatste jaren is er in Nederland veel te doen om mij. Ik las laatst in de
Telepiet dat we op sommige plaatsen schoorsteenpieten worden genoemd en
dat er ook Pieten met andere kleuren bij komen. Ach, er is altijd wat in dit land. In
deze maanden lezen we toch geen kranten en we kijken eigenlijk alleen naar het
Sinterklaasjournaal. En sowieso hebben we het erg druk met pakjes bezorgen,
toch het leukste wat er is. Vooral in Jirnsum! EK

Intocht Sinterklaas
Zaterdag 21 november om
13.00 uur is het weer zover….
de intocht van Sinterklaas
bij de Wide Steech te Jirnsum…
Net als afgelopen jaren is er weer de mogelijkheid voor de Jirnsumer sport- en andere
verenigingen om tijdens de intocht een voorstelling cq. demonstratie voor Sinterklaas te
geven. Doe je niet aan sport maar wil je iets
anders aan Sinterklaas laten zien? In overleg
is er van alles mogelijk!
Voor opgave of vragen kun je terecht bij molesyl@molesyl.nl.
Wij hopen op een geweldige intocht en vragen iedereen de vlag uit te
hangen!
Groeten van de sinterklaascommissie
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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
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De Meitinkers: Hulp bij schulden
Wat doen jullie nou eigenlijk in het Dorpenteam? Is dat het zelfde als de wijkteams
in de stad? Deze vragen krijg ik in de dagelijkse praktijk nog wel eens gesteld. Ik
geef dan aan dat ik bij allemaal verschillende mensen en gezinnen kom. Ik kom
bij jong en oud, rijk en arm, hulpbehoevend of niet. En ja, wij doen het zelfde werk
als in de wijkteams in de stad.
Hier een voorbeeld van één van de aspecten van het werk van de Meitinker. Met
regelmaat melden bewoners zich bij ons aan voor hulp bij schulden. Als een bewoner zich bij ons aanmeld omdat hij of zij schulden heeft, bijvoorbeeld een beslaglegging, en niet meer ziet wat er moet gebeuren om de schulden op te lossen,
maken we een afspraak. Binnenkort starten we met een vast moment in de week
waarin we tijd hebben voor hulpvragen rond schulden en schuldhulpverlening.
Bewoners kunnen hier informatie krijgen, van elkaar leren en waar nodig werken
aan de aanmelding voor de schuldsanering. Mocht u hier meer over weten, dan
kunt u bellen met het algemene nummer van het Dorpenteam.
Als er sprake is van schulden, en u weet even niet meer hoe u verder moet, kunt u
onze hulp inroepen. We kijken samen met u naar verschillende aspecten rond de
situatie. Is er bijvoorbeeld al inzicht in hoeveel/welke schulden er zijn? Is de administratie op orde? Zo nee, wat is er nodig om dit wel weer op orde te krijgen? Wie
kan daarin wat betekenen? Zijn er mensen rondom de u die kunnen helpen?
We kijken ook met u naar zaken zoals: Is er een dreigende afsluiting van gas/elektra/water? Dreigende ontruiming vanwege huurschuld/hypotheekschuld. Waardoor zijn de schulden ontstaan? Wat is er nodig om te voorkomen dat er nieuwe
schulden ontstaan? Overzicht en inzicht in de situatie is daarbij van groot belang
en we zien toch vaak dat dit verloren is gegaan.
Als er tot een overzicht en inzicht is gekomen (en er geen sprake is meer van dreiging m.b.t. afsluitingen/ontruiming) kan er een plan gemaakt worden. Wat kunt
u zelf doen? Wie kunnen helpen? Is het mogelijk om tot een betalingsafspraak te
komen met schuldeisers? Of moet er een minnelijke schuldregeling (schuldsanering) worden aangevraagd bij de Kredietbank? Als dat nodig is doet de Meitinker
dit samen met de u. De Meitinker blijft in overleg ondersteuning bieden waar
nodig. Hoe ga je om met een krap budget? Wat betekent het om schulden te hebben? Hoe worden nieuwe schulden voorkomen?
Het is natuurlijk het mooiste als schulden voorkomen kunnen worden, maar dit
lukt niet altijd. Tijdig hulp vragen kan erg belangrijk zijn. Als u ziet dat iemand in
uw omgeving financiële problemen heeft kunt u dit ook proberen bespreekbaar te
maken, of mensen te wijzen op de mogelijkheid van hulp van het Dorpenteam.
U kunt voor verdere vragen of aanmelding altijd terecht bij het Dorpenteam via
0566 625151 of info@dorpenteam.nl.
Een hartelijke groet van uw meitinker Minke Ruth Dijkstra.
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Skoallenijs 1+1=2
Onderwijs in de 21e eeuw.

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Op de Sint Radboud werken we groepsdoorbrekend. Dat
betekent dat de kinderen van verschillende jaarklassen met
en van elkaar leren. We hebben binnen ons onderwijs veel
aandacht voor de persoonlijke behoefte van elk kind.

De term 21st century skills duikt steeds vaker op. Het gaat hierbij om een geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21e
eeuw. Vooral door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ict)
krijgt de huidige kennissamenleving meer en meer vorm.

Voor kinderen die sneller leren, hebben we een lesprogramma waarbij de kinderen meer uitdaging krijgen. De gewone leerstof wordt ingekort, waarbij er tijd
overblijft voor levelwerk. Levelwerk is een leerlijn voor meer- en hoog- begaafde
kinderen van groep 3 t/m groep 8. Het werkt met kisten; elk leerjaar heeft zijn
eigen kist. In de kist zit materiaal wat geschikt is voor de leerlingen in dat leerjaar.
De opdrachten zijn verdeeld in blokken; één blok is afgebakend tussen elke vakantie. Één keer in de week gaat de leerkracht
met de levelkinderen om tafel en bespreekt lastige opgaven, waar de kinderen tegenaan zijn
gelopen. Ook helpt de leerkracht de kinderen
met het inplannen van de opdrachten voor die
week. De kinderen maken kennis met de talen
Duits en Frans. In de levelmap zit ook Engels,
Nederlands, wiskunde en projecten.

Bij ons op It Tredde Sté willen we graag aansluiten bij de digitale mogelijkheden
die nu voorhanden zijn, om onze leerlingen lesmateriaal aan te kunnen bieden
dat aansluit bij hun behoefte, de creativiteit stimuleert en onderwijs dynamischer
maakt.

Hallo alle, wir sind Marije, Foke Jil und Minke. Wij willen graag iets vertellen over onze
levelmap. Een levelmap is een map waar allemaal moeilijkere oefeningen in staan,
voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Wij kunnen met onze levelmap bezig
als we al ons werk klaar hebben. Omdat het best veel is, plannen we het in onze agenda.
In onze levelmappen zitten ook Duitse opdrachten. Je
leert kennis maken met de Duitse taal en dat vraagt
veel doorzettingsvermogen en dat vinden wij zo leuk
aan Duits. Ook doen we dit als voorbereiding voor de
middelbare school.
Grüße Marije, Foke Jil und Minke
(groep 8)
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In de komende weken krijgen wij als team een scholing ten aanzien van gebruik,
mogelijkheden en beheer van I-pads binnen het onderwijs. Er zullen twintig
I-pads aangeschaft worden voor onze school, waarmee we het plezier in leren
en de leermogelijkheden van onze leerlingen via apps willen verhogen. Vanaf
januari 2016 zullen de I-pads ingezet worden voor onze leerlingen.
Niet alleen digitaal nieuws:
Op 14 oktober heeft groep 7/8 een basketbal clinic met
twee “echte” basketballers van de eredivisie vanuit het
team Aris gehad. Nadat de leerlingen enkele technieken
kregen aangeleerd, werd er afgesloten met een wedstrijd.
Vanuit een bruisende schoolomgeving,
Namens het team,
John Verweij
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Bliksemloterij
Vrijdag 20 november aanstaande organiseert kaatsvereniging Irnsum
de jaarlijkse Bliksemloterij.
De vereniging vindt het erg belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt
om te sporten. Door loten te kopen wint u misschien wel een mooie prijs
en nog veel belangrijker: u steunt het jeugdkaatsen. De opbrengst van de
Bliksemloterij zorgt er o.a. voor dat de contributie voor de jeugdleden laag
blijft, net als de eigen bijdrage voor de zomertraining. Verder worden er tal
van extra dingen georganiseerd zoals de afsluitende kaatspartij met BBQ
en springkussens.

Piano-onderwijs Annie Terwisscha van Scheltinga

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



Schoonheidssalon











Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Vanaf 17.45 uur komen leden van de kaatsvereniging bij u aan de deur en
kunt u loten kopen. Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen. De gewonnen prijzen worden direct afgeleverd! Kortom, een leuke loterij met veel
blije gezichten.










Welkom in het Kattehûs
Elke woensdagochtend wordt er voor de ouderen van Jirnsum een gezellig
samenzijn georganiseerd in het Kattehûs.
Houdt u van gezelligheid, een ongedwongen sfeer of een leuk contact met
leeftijdgenoten? Dan bent u van harte welkom bij deze 65+ Soos op de
woensdagochtend. Kom gewoon eens langs voor een gezamenlijk kopje
koffie, een praatje of een spelletje zoals kaarten, sjoelen, rummikub enz.
Moeilijkheden omtrent vervoer mogen geen belemmering zijn; op verzoek
kunt u gehaald én gebracht worden.
De kosten voor deze ochtend zijn slechts € 2,00 voor de koffie. Wilt u tussen
de middag een warme maaltijd gebruiken? Ook dit is, tegen vergoeding,
mogelijk.
Loop eens vrijblijvend binnen of bel voor informatie naar:
M. Ypma, tel. 06-44262776 of B. v.d Lei, tel. 06-11148927
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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

Loci
Peuter- en kleutergym
In Jirnsum kunnen peuters en kleuters mee doen aan gymlessen van LOCI.
Dit is voor kinderen vanaf groep 1 tot groep 3. Er worden spelletjes gedaan
met ballen, hoepels en matten, zodat ze lekker kunnen rennen en vrij bewegen. Het is goed voor de motoriek en ontwikkeling van de peuter en
kleuter. Er zijn momenteel niet zoveel kindjes, dus het zou leuk zijn als er
nog een paar peuters en kleuters bijkomen!
De les wordt gegeven door Berend Riemersma.
Iedere maandag van 15.45 uur tot 16.30 uur.
Twijfelt u als ouder of de peuter- en kleutergym iets is voor uw kind? Laat
uw kind dan een gratis proefles volgen in de gymzaal van Jirnsum.
Een lidmaatschap kost maar € 12,- per maand!
Opgeven? Kijk op de site van Jirnsum.com onder Verenigingen; sport; gymnastiekvereniging LOCI. Download het machtigingsformulier, vul het in en
mail het naar locijirnsum@gmail.com.

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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Jubileum
Volièrevereniging Midden Friesland, gevestigd in Grou, bestaat 50 jaar!
Om dit jubileum te vieren, is er op 21 en 22 november een feestelijke
volièrevogeltentoonstelling, waarbij duidelijk vogels van verschillende
pluimage centraal staan. Naast alle levende have worden ook inzendingen
van vogels gemaakt van natuurlijke materialen getoond.
Voor informatie over het programma, de locatie en deelname graag
contact opnemen met mevr. A.Wijnstra op tel. 06-11495470.
Via de mail kan ook: annigjew@hotmail.com onderwerp: vogels 2015.
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Sint Maarten 2015

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

In Okt. Nov. en
Dec.
Gratis montage
bij banden
vanaf 19,95!

Ervaar zelf onze
service en
ontvang gratis
een offerte!

Tel: 06-22328262 ~ @: info@fietsenfun.nl ~ Web: www.fietsenfun.nl
Industriewei 23 geopend: ma. t/m vr. 9:30 tot 17:00, zat. 10.00 tot 13.00!

Woensdag 11 november is het weer zover! Dan is het de dag van Sint Maarten. Voor alle kinderen in Jirnsum organiseert de Sint Radboudschool een
lampionnenoptocht. Om kwart over vijf verwachten we alle kinderen en
hun ouders bij het parkeerterrein bij de sportvelden, zodat we om half zes
met de optocht kunnen beginnen. We zouden graag zien dat tijdens de optocht de kleuters en ook de peuters met hun ouders voorop lopen, gevolgd
door de kinderen uit de midden- en bovenbouw van de basisschool.
We lopen de volgende route:
Gravinnewei, de Heareburch, Fonterbuorren, de Heareburch, Gravinnewei,
einde bij het sportveld.
Ook dit jaar rijdt het draaiorgel “de Paardenkop” van dhr. J. Boon uit Den
Helder voorop. Na de optocht kunnen de kinderen bij de deuren langs
gaan.
Wij verzoeken u met de traktatie niet eerder te beginnen dan na de optocht.
Groeten, team van de Sint Radboud
“

Hikkenijs
Troch ûnferwachte omstannichheden komt der in oar - mar ek knap - stikje
musyk neamd: I.K.E.A. spyljen op de jubileumtoanieljûn fan 21 novimber
yn it Kattehûs.
Dit jier fiere wy it stik ‘’Suite 719’’ op, it bestiet út fjouwer tafrielen dy’t ofspylje yn in sjiek hotel yn Londen. Fansels is der ek op beide jûnen wer
in ferlotting mei moaie priizen. Foar kaarten en ynfo kinne jo terjochte by
hieke@pereboom.info, telefoanysk: 602469 fol= fol!
Groetnis, it gelegenheidsbestjoer fan 40 jier TS De Middelhikke
30

31

Pelgrimrinners dienen Jirnsum oan

MFC “It Kattehûs”

Sneon 10 oktober mei moai sinnich waar, kaam in 40 tal “pelgrims” bij de “Fantast”
by elkoar. Nei de kofje gie it (fansels rinnendewei) op Friens oan, dêr‘t de tsjerke te
besjen wie. Oer Raerd en Flânsum wer op Jirnsum oan.

Uitloting pandbrieven 2015
In 2003 zijn er pandbrieven verkocht om mede de verbouw en uitbreiding van het
MFC “It Kattehûs” mogelijk te maken. Destijds is de volgende informatie gegeven
bij de verkoop:
• De pandbrieven ten behoeve van de verbouw en uitbreiding zijn aan toonder
(de pandbrieven zijn derhalve niet persoonlijk (op naam).
• Gedurende een periode van 15 jaar zullen er, te beginnen in 2005, jaarlijks 50
pandbrieven worden uitgeloot.
• Publicatie van de uitgelote pandbrieven zal plaats vinden in de “Stim van Jim”.
Daarnaast zal bekendmaking plaatsvinden via de website van Jirnsum online:
www.jirnsum.com.
• De houder van de pandbrief kan deze  in het jaar van uitloting in de periode van
1 november tot en met 31 december verzilveren bij het bestuur van het MFC
“It Kattehûs”.
• De houder van een uitgelote pandbrief kan uiteraard ook besluiten om de
pandbrief niet te verzilveren. De houder van deze pandbrief schenkt daarmee
het in 2003 reeds betaalde bedrag aan “It Kattehûs” en maakt het daarmee
mede mogelijk dat de verhuur van ruimten aan sociaal-, culturele instellingen
uit Jirnsum en omgeving laagdrempelig kan blijven.

Wêrom yn Jirnsum? Ús doarp leit oan de rûte fan it Jabikspaad, in ûnderdiel fan
de grutte Pelgrims-rûte fan û.o St. Jabik nei Santiago de Compostela yn Spanje.
De Fryske pelgrimrinners binne in ûnderdiel fan de Nederlânske feriening ”Het
Genootschap”, mei sa’n 100 leden dy in pear kear jiers in “útstapke” organisearje,
nei ien fan de doarpen dy’t oan dizze tocht lizze.
En sa wie Jirnsum no oan bar om de neiste omkriten en bysûnderheden fan ús
doarp te besykjen. De rûte troch Jirnsum wie ûngefear sa as de paden oan de hân
fan it koartlyn útjûne boekje ”Historische wandelroutes Jirnsum” troch it doarp.
Foar de beide gidsen (Tineke Visser en Piet Posthumus) wie it wat dreech om
mei wurden sichtber te meitsjen wat der net meer is, sa as bygelyks “de Nijdams”
moune, it súvelfabryk, de stienhouwerij fan Van Balen, it tabaksfabryk en net te
ferjitten de ôfgravings fan de terp om de eadere Mauritiustsjerke hinne mei it
lytse skoaltsje der neist, oan de Kerkebuurt.
It meast nijsgjirrige foar de dielnimmers wie wol it “Jirnsumer moetingspunt”.
It monument foar de Ned. Herfoarmde tsjerke. It monument mei stiennen, “âlde
Friezen” neamd, sammele troch de bruorren Damsma, spruts tige oan. Dizze
âlde stiennen komme út ferskate kleasters, stinzen en tsjerken. De plakken dêr’t
se weikomme wurde op it ynfo-boerd beneamd en wêr’t se yn it monument
ynmetsele binne, te sjen. In part fan dy sammele stiennen binne ek te sjen yn de
Friezentsjerke yn Rome.
It byld hjir symboliseart dat der twa paden oer Flânsum en Friens yn Jirnsum by
elkoar komme en troch gean nei Hasselt dêr’t it Pieterspaad ek oanslút fan út
Grinslân wei it Suden yn nei Santiago. Trije fan de oanwêzige rinners hienen de
hiele tocht fan sawat 3000 km al ris rûn en dan oan ien stik wei. Oaren rûnen de
tocht ek mar dan faaks mei romme tuskentiden. Ien fan de rinners is dhr. Spijkerman út Akkrum. Hy hie de tocht hielendal allinne rûn en sawat hûndert dagen der
oer dien.
Om ek noch wat fan de Jirnsumer hystoarje te sjen, wie it hiel tafallich dat in part
fan de rinners efkes yn de eardere menniste tsjerke west ha troch it spontaan en
gastfrij iepenjen fan de tsjerkedoarren troch de fam. Sollie.
De middei fan de Fryske Pelgrims waard noflik ôfsletten by de “Fantast” op it
terras, foar de saneamde “tredde helte”. P. Posthumus
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De volgende pandbrieven zijn in 2015 uitgeloot:
119
137
156
166
182
205
218
233
238
250
255
261
319
333
348
366
370
387
406
434
446
451
462
475
489
504
520
543
553
566
616
627
638
646
649
663
676
717
733
741
761
771
797
810
828
839
843

275

280

683

Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaatsgevonden op 28
oktober 2015.
Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan dit
alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2015 bij Sake Janse, secretaris van MFC “It Kattehûs”. Uitbetaling van de pandbrieven vindt alleen
plaats via de bank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op de te verzilveren
pandbrief duidelijk uw naam, straatnaam, huisnummer en uiteraard uw IBANrekeningnummer te vermelden.
Namens het bestuur: Sake Janse, De Slinke 3, 9011 WV JIRNSUM T. 0566-602110
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Ingezonden...
Watskeburt… is de oanhef yn in redaksjonele oprop yn de nije Stim. Us nije doarpskrantsje sjocht der kreas fersoarge ut. Alle wurdearring foar de nije redaksje.
It is trouwens al even wennen… It sil foar hiel wat lêzers (b.g. 65-plussers) wol
wat stinne en stammerjen wêze as men wurden as w a t s k e b u r t tsjin komt.
It docht efternei bliken dat it ek wat te krijen ha soe mei in populêre song fan
hjoed-de-dei. Dus… toch mar myn ljocht opstekke bij de jongere generaasje. It
mobyltsje komt út de bûse, even sykje en ik moat sizze, it is wol in fleurich wyske
mei deselde kreten as boppesteande tekst. Redaksje, as it mooglik is, graach even
in útlis oer it brûken fan dizze frjemdsoartige namme en de te ferwachtsjen ynhâld fan dizze “watskeburt-rubryk”.
Earlik sein, is it oant no ta (hast) fergees sykjen nei wat Frysk yn ús krantsje, mei de
moaie Fryske namme de STIM fan jim. Op mar hiel inkele fan de 40 tekstsiden mei
ús memmetaal mar even meidwaan… Alhoewol, ús taal is dan wol in moaie en
dierbere taal, mar it skriuwt - ek foar de redaksje - net maklik mei al dy “al-of-gjin
kapkes of streepkes”. Mar toch, op al dy blêdsiden yn twa krantsjes… hast gjin
Frysk, dat is wol hiel sunichoan.
Foar it oare, alle súkses tawinske foar hooplik hiel wat jiergongen.
S. Posthumus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw
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RE: FRYSK en WATSKEBURT
De redactie is ‘blij met kopij’ van de lezers. Op het gebruik van de Friese taal als
zodanig, en de verhouding van de hoeveelheid Fries ten opzichte van het Nederlands in de Stim zal in een later stadium op gereageerd worden.
Wat betreft een uitleg over het gebruik van de rubriekstitel Watskeburt: ‘Watskeburt’ is een nieuw woord bedacht door de rapformatie ‘de Jeugd van Tegenwoordig’. Sinds 2013 is het woord -watskeburt- opgenomen in het Prisma woordenboek. Wat is er gebeurd - is een vertaling uit het woordenboek.
Is er iets bijzonders in Jirnsum gebeurd dat interessant genoeg is om een artikeltje
aan te wijden? Dan kunt u dat misschien wel onder de rubrieksnaam ‘watskeburt’
terug vinden, zoals in deze Stim: ‘Watskeburt: OP de Sylsbrêge’.
Meer en andere meningen over beide onderwerpen zijn van harte welkom.
Hoe denkt u hierover? Mail de redactie.

35

Watskeburt OP de Sylsbrêge
Hier de verkeersinformatie… Drie filemeldingen. Op de A20 Hoek van HollandGouda tussen Crooswijk en Terbregseplein staat een file van 12 kilometer, op
de A10 - De Nieuwe Meer naar het Coenplein staat een file van 8 kilometer. Op
de Grousterdyk voor de Sylsbrêge en de aansluiting naar de Rijksweg staat een
file van 400 meter. Verkeer komende van de richting Gou kan omrijden via de
A32, de N354 en de Overijsselsestraatweg alwaar men in een 100 meter kortere file terecht komt. Wilt u zonder files naar Jirnsum, rijdt u dan via Akkrum
of Poppingawier. Duurt dat te lang, rijd dan door rood en maak kennis met de
tegenliggers of het materieel van de firma die bezig is met de bouw van de
nieuwe brug. Tandenknarsende en geërgerde automobilisten die hoogstens 4
minuten later op de plaats van bestemming zijn, zijn hier geen uitzondering.
Ook ondergetekende kent dat gevoel maar een bezoekje aan de uitvoerders
op de brug heeft een ander inzicht gegeven.

Ook hier geen klachten over het verkeer. ‘De Jirnsumers en andere passanten zijn
geduldig en vriendelijk. ’Opgestoken middelvingers zijn er nog niet geconstateerd, wel een beetje vandalisme in de weekenden maar dat is te overzien’.
De werklieden zouden wel eens een extra bakje koffie willen gebruiken of op vrijdag een gehaktbal willen nuttigen. Wie weet worden ze nog eens verrast door de
plaatselijke horeca of omwonenden, na het lezen van dit artikel...
EK

‘Begin oktober zijn de werkzaamheden begonnen maar we hebben al enige vertraging opgelopen’ aldus Alexander Bartels, hoofduitvoerder van de Bouwhuis
Grond, Weg- en Waterbouwkundige Werken die de ‘klus Jirnsum’ voor zijn rekening neemt. ‘Omdat alles op elkaar moet volgen is elk schakeltje van belang. Eén
zo’n schakeltje, een machine voor grondwerk kon hier niet op tijd zijn; om die
reden lopen we vier weken uit en doen we nu wat meer aan de herinrichting. In
de weekenden proberen we dan in de loop van de tijd die achterstand in te lopen.
Het is een leuke klus omdat het een samenspel is van veel verschillende takken
van grondwerken.
Veel ergernis is er volgens Bartels niet. Er gebeurt wel eens wat, maar het blijft
netjes. Het is van alle kanten richting Jirnsum ook goed aangegeven en dus weten de weggebruikers dat ze iets kunnen verwachten. Wat de verkeerslichten aangaat is het ergste achter de rug. De lichten bij de Twee Gemeenten en bij Frits
Koopcentrum verdwijnen en zo zullen er dan alleen nog stoplichten zijn net vóór
en net ná de brug.

Beste dorpsbewoners,

Elke vrijdag een gehaktbal
Daan Buijert is uitvoerder bij de Beens Groep, een bedrijf dat zich hoofdzakelijk
bezighoudt met de damwanden bij de brug. ‘Het is een relatief kleine klus maar
omdat we zo weinig ruimte hebben is het puzzelen met die beperkte ruimte. Om
die reden zit er wel uitdaging in. We hebben nu de Noordzijde van de brug bijna
af, dan ligt het een tijdje stil omdat de nieuwe brug eerst moet worden gebouwd
en de oude gesloopt. Op de plaats van de gesloopte brug maken we dan het andere werk af.’
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Het lidmaatschap van Plaatselijk Belang Jirnsum
Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ) heeft in 2015 driehonderdvijfentwintig betalende leden. Ik schat dat er in Jirnsum circa 550 huishoudens
zijn. Het grootste deel is lid, maar een (te) groot deel van de inwoners/
huishoudens is momenteel geen lid van PBJ.
Ieder jaar wordt rond juli de contributie van € 5,00 geïncasseerd en naar aanleiding van de incasso volgt een aantal opzeggingen door een bewuste beëindiging
van het lidmaatschap, verhuizing of iets anders. Dit betekent dat het betalend
ledental gestaag daalt. Omdat de gemeente Leeuwarden, waar Jirnsum nu onderdeel van is, de vereniging PBJ altijd als belangrijk aanspreekpunt ziet, is het
volgens ons van belang dat zoveel mogelijk mensen lid zijn en een bijdrage willen
leveren aan de activiteiten van PBJ.
Omdat het ons als bestuur aan tijd ontbreekt om van deur-tot-deur leden te werven, bij deze de oproep om, voor zover u nog geen lid bent en dat toch graag zou
willen worden, u aan te melden als lid. Dit kan heel eenvoudig door een e-mail te
sturen naar secretaris.pbi@gmail.com met vermelding van naam, adres en IBANnummer. Deze mail wordt dan beschouwd als eenmalige machtiging voor het
jaarlijks afschrijven van de contributie.
Vriendelijke groet,
Rients Koster, penningmeester PBJ
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Nij yn Jirnsum

De Bistedokter: eenoog

Even voorstellen. Wij zijn Johan en Magda Brinksma en wonen sinds september
2014 op Molehiem 15.

In het land der blinden is eenoog koning. Zo luidt
het gezegde. Maar gelukkig zorgt Moeder natuur bij
mens en dier meestal voor een tweetal kijkers voor elk
individu. Het gebeurt wel eens dat een oog zodanig
beschadigd raakt, na een ongeluk of door ziekte, dat
je het beter weg kunt halen. Dan is er tenminste nog
eentje over om te zien, ook al wordt er aan gezichtsveld en diepte wat ingeboet. Bij mensen wordt dan
een kunstoog geplaatst; bij dieren hechten we de oogleden gewoon dicht. Met een eenoog als resultaat.

We hebben daar een prachtige plek aan De Boarn. Na een jaar genieten we nog
elke dag van onze mooie plek. Afgelopen zomer was het erg gezellig met alle
bootjes die voorbij varen. Het water is altijd levendig, wat voor weer het ook is, je
blijft ernaar kijken.
Hiervoor hebben we 24 jaar met plezier in Wiuwert gewoond.
We hebben drie kinderen: Andries, 23 jaar, woont in Groningen en studeert
Archeologie. Marcus is 22 jaar en woont bij ons op Molehiem. Hij studeert Leisure
Management op Stenden in Leeuwarden. Onze dochter Annette, 20 jaar, woont
sinds september in Enschede waar ze Technische Commerciële Textielkunde studeert. Andries en Annette zijn in het weekend regelmatig in Jirnsum te vinden.
Johan heeft samen met zijn compagnon een interieurbouwbedrijf in Grou, OctoPlus. Ze maken balie’s, kasten, keukens, wandbekleding, eigenlijk alles wat men
maar wil hebben voor scholen, instellingen, ziekenhuizen etc. maar ook wel voor
particulieren. Er is geen product hetzelfde, alles wordt op maat gemaakt.
Magda werkt bij de gemeente Harlingen als Raadsadviseur/commissiegriffier. Dit
betekent dat ik direct voor de gemeenteraadsleden werk.
Deze zomer zijn we begonnen met tennislessen. Dat vinden we erg leuk en zo
leren we ook wat mensen kennen in Jirnsum. Verder mogen we graag fietsen
en wandelen. Johan houdt van vissen en beide lezen we graag, al doen we dat
meestal alleen in de vakanties.
We hebben een jaar alleen op Molehiem gewoond. Sinds september dit
jaar woont de fam. Meijer ook in hun
nieuwe huis. Deze week is men begonnen met het bouwen van nog twee
huizen. Langzaam aan begint onze
straat zich een beetje te vullen.
Wie graag eens nader kennis wil maken
is van harte welkom op Molehiem 15.
Tot ziens,
Johan en Magda Brinksma
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Een geheel ander fenomeen is cyclopia, de aangeboren eenoog. De naamgeving
komt uit de Griekse mythologie. Homerus beschrijft in zijn Odyssee Cyclopen als
woeste, eenogige reuzen die kinderen verslonden. Deze monsters hebben dat
ene oog midden in het gezicht onder het voorhoofd zitten. Men denkt dat de fantasie van de Grieken op hol is geslagen toen ze olifantenschedels vonden. Daarin
zijn ondiepe oogkassen te zien en een groot gat op de plaats van de slurf. Bij
cyclopia gaat er in de ontwikkeling van het embryo iets faliekant mis. De voorkwab van de hersenen vormt geen twee aparte hersenhelften. Gebreken in de
hersenstructuren en de hersenfuncties zijn dan het gevolg. Tevens ontstaan er
ernstige misvormingen in het gezicht. Er vormt zich slechts één groot oog op de
plek waar de neusbrug moet beginnen met aan weerskanten gesloten oogleden
en meestal ontbreekt er een neus. Vaak is de oogzenuw ook niet goed ontwikkeld. De jonggeborene zou dus niet kunnen zien, ondanks de aanwezigheid van
het oog. De rest van de buitenkant van het lichaam lijkt bij cyclopia wel intact
en goed gevormd. Soms ontwikkelen organen zich ook niet naar behoren en is
er sprake van bijvoorbeeld een ernstig misvormd hart. Het komt zowel bij mensen als dieren voor. Meestal wordt de vrucht niet voldragen, en zo wel, dan sterft
deze gauw na de geboorte. Het is letterlijk en figuurlijk een vreselijk gezicht. Deze
afwijking zal vast ook in de oudheid wel eens voorgekomen zijn. Aangezien de
levensvatbaarheid gering is, zal er nooit eentje ‘groot’ geworden zijn. Wellicht in
combinatie met de gevonden olifantenschedels heeft de Cycloop zijn intrede in
de mythologie beleefd. Wie zal het zeggen? In het land der blinden is eenoog
immers koning. Onlangs ving mijn collega een kalf met deze afwijking. De moederkoe droeg het een maand over tijd en de boreling was dermate groot dat het
met de keizersnede verlost moest worden. Een akelige ‘verrassing’ voor zowel de
koe, de boer als de bistedokter. Het kalf heeft maar kort geleefd. De foto’s van het
misvormde beest zijn niet zo geschikt voor publicatie. Maar als je denkt dat je
maag het kan verdragen, kijk dan verder op www.bistedokter.nl
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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
Speeltuinver.

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
A. Venema
S. Janse
P . Posthumus
A. de Jonge
B. van der Lei

601084
601152
602110
601278
0646046843
601754
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Huisarts

Ziekenhuizen

F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.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 - 09.00 uur
14.00 - 15.00 uur
08.00 - 10.00 uur

Herhaalrecepten
Geneesmiddelenverstrekking via de apotheek Mid-Fryslân in Grou (z.o.z.).
Wat herhalingsmedicijnen betreft: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woensdag en vrijdag vóór 15.00 uur inleveren in Jirnsum. De medicijnen kunnen dan 2 werkdagen later ‘s middags bij de apotheek afgehaald worden. Medicijnen kunnen op vrijdag,
of dinsdag bij u worden bezorgd.

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

U kunt uw herhaalrecepten ook inleveren bij huisartsenpraktijk Grou. Herhaalrecepten
ingeleverd voor 9.30 uur, kunnen de volgende werkdag ‘s middags bij de apotheek afgehaald worden.

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

Apotheek Grou

Wijkagent + meldpunt overlast

Oostergoostraat 53
Openingstijden
9001 CH Grou
Ma. t/m vr.
08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695
Zaterdag		
10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
Fax: 0566-621451
		
Herhaalgemak
Wilt u ook gemakkelijk en veilig gebruik maken van herhaalgemak?
Dat kan snel en eenvoudig door mijn Mediq account aan te maken via:
https://mid-fryslan.mediq-apotheek.nl
Vervolgens kiest u voor de dienst herhaalgemak.

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
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Meitinker

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.

