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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio december 2016
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com        Tel.: 0566-601049

Redactie

Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Grietsje de Vries
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Beste Lezer,

Nieuwe bewoners en oude rommel, die combinatie is op z’n zachtst gezegd vreemd 
te noemen. Niet helemaal waar. Bij de nieuwe bewoners, die zichzelf voorstellen 
in deze Stim, ligt dat toch wat ingewikkelder. Ze gooien namelijk wel hun eigen 
rommel weg, maar geven niet zelden andermans afdankertjes een tweede kans: 
kringloop heet dat toch?

Sint Martinus, wie was dat ook al weer. Waarom vieren we dat met zingen langs de 
deuren op 11 november. Heeft het iets met de Romeinen te maken, met de Franse 
steden Tours en Amiens? Met de armen, met een halve mantel, met kinderen en 
wat denkt u van weersvoorspellingen?

Jirnsum is een dorp van vele sportverenigingen, enkele daarvan zijn al eeuwelin-
gen. In deze Stim aandacht voor twee jonkies: al gaat dat niet op voor de gemid-
delde leeftijd van de deelnemers. In tegendeel, de schatting 60+ zal nog aan de 
zuinige kant zijn. We waren te gast bij zowel de Walking Footballers, als de Jeu de  
Boulers. 
Dat onze gastschrijver Fred - what’s in a name - in het Wild grote sprongen maakt, 
dat verwondert ons niet meer. De ex-stedeling springt met even veel gemak in de 
tijd als in de natuur; van bronstige edelherten naar de Grutto. 
Bij de ‘Kening fan de Greide’ ligt het verhaal mogelijk wat gevoelig… 

Fred wil voorkomen dat de Stim volgende maand vol staat met reacties. Daar 
heeft-ie een punt, of toch niet? Al twaalf Stimmen lang plaatsen we oproepjes, 
nodigen we lezers uit om mee te ‘praten’, willen we uw mening horen, kritiek, tips, 
opmerkingen, ingezonden stukken...
Laat ze maar komen dus!  

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

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

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw

@ @
@

@
@

@@

Bent u al op de hoogte 
van het laatste nieuws 
uit uw dorp?

kijk ook op 
www.jirnsum.com



 

 
 
 

 Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen 
 Reparatie en onderhoud 
 Haal en breng service (omtrek 5km gratis!) 
 Reparatie op locatie 
 Fietsen op maat 

 
Profiteer mee van onze anti-lek actie: 

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

 
 

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

Datum  Evenement locatie Tijd
 6 nov. Ladies day De 2 Gemeenten 13:00-17:00 uur
 11 nov. Sint Maarten optocht Speeltuin Terp 17:15 uur
 12 nov. Video-inspraakavond De Fantast 20:15-23:00 uur
  Festiviteiten Kommisje
 12 nov. Qmusic de Party De 2 Gemeenten 
  met DJ Menno Barreveld
 14 nov. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
 15 nov. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
  Dhr. v/d Meer vertelt over de Amish
 19 nov. Intocht Sinterklaas Wide Steech 13:00 uur
 19 nov. De BOKKERS! De 2 Gemeenten 22:30 uur
 25 nov. Quiz-avond De Fantast 21:45 uur
 30 nov. Foarstelling HJERST! De Fantast 20:30 uur
 1 dec. It nije teaterstik ‘KREDYT’ De 2 Gemeenten 19:30 uur
 3 dec. Vangrail Live De 2 Gemeenten 22:00 uur
 7 dec. Openochtend St. Radboud
 11 dec. Kerstmarkt Langs Rijksweg 11:00-17:00 uur
 12 dec. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
 14 dec. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
  Kerstavond
 24 dec. The bounty hunters De Fantast 22:00 uur
  ft. Jehannes Rypma
 25 dec.  Boulevard De 2 Gemeenten 22:30 uur
 26 dec. Stageline De 2 Gemeenten
 30 dec. Oliebollenquiz (eindejaarsquiz) De Fantast 21:00 uur
 1 jan. Nieuwjaarsbal met de Suskes De Fantast 16:30
 11 jan. Openochtend St. Radboud
 17 jan. Vrouwen van Nu Rijksweg 138 19:45 uur
	 	 Jaarvergadering,	na	afloop	vertelt	dhr.	Sollie	over	piano’s
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

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

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

Geboren:
 5 oktober 2016 Doutzen Riemersma  trotse ouders Jelle en Bettina
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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
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MFC “It Kattehûs”

Uitloting pandbrieven 2016
In 2003 zijn er pandbrieven verkocht om  mede de verbouw en uitbreiding van het 
MFC “It Kattehûs” mogelijk te maken.  

De volgende pandbrieven zijn in 2016 uitgeloot:
115 124 136 167 176 178 191 195 
237 248 256 274 276 298
306 312 318 332 383 388
402 419 448 460 472 484 495 
527 533 548 559 581 598 
603 617 635 658 669 677 691 
725 732 751 754 769 784 793
808 822 835

Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaatsgevonden op 12 
oktober 2016.

Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan dit 
alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2016 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 IBAN- 
rekeningnummer te vermelden.

Sake Janse
Het bestuur van MFC “It Kattehûs”
De Slinke 3, 9011 WV JIRNSUM  T. 0566-602110

Destijds is de volgende informatie gegeven bij de verkoop:
- De pandbrieven ten behoeve van de verbouw en uitbreiding zijn aan toonder (de pand-
brieven zijn derhalve niet persoonlijk (op naam).
- Gedurende een periode van 15 jaar zullen er, te beginnen in 2005, jaarlijks 50 pandbrie-
ven 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 novem-
ber 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.
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MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

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

Na een onzekere tijd kunnen we weer positief vooruit kijken. Afgelopen juni is 
Peuteropvang ‘It Kattekuorke’, na het faillissement van Kinderopvang Sisa, over-
genomen door de kinderopvang organisatie: Kids First COP Groep. Ook de twee 
pedagogisch medewerksters zijn overgenomen. Tevens was er onzekerheid over 
het open blijven van MFC It Kattehûs.

Aantal peuters
Drie ochtenden zijn momenteel goed gevuld. Een groep bestaat uit maximaal 16 
peuters. Nieuwe peuters van 2-4 jaar zijn van harte welkom!
Graag tijdig opgeven vanaf 1,5 jaar bij: 
Kids	First,	tel.	088-0350400	of	op	www.kidsfirst.nl
Openingstijden: maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.15–11.45 uur. 
Natuurlijk mag u ook even langs komen bij It Kattekuorke, tel. 500600.

Wat kost peuteropvang?
Alle ouders hebben recht op een bijdrage in de peuteropvangkosten via kinder-
opvangtoeslag of gemeentetoeslag. Dit hangt van uw werksituatie af. Informatie 
kunt u inwinnen bij Kids First. 

ouderavond
15 november houden we onze jaarlijkse ouderavond met als gastspreekster logo-
pediste Bondina van der Meulen van Logopediepraktijk Mid-Fryslân.
We nemen afscheid van de oudercommissieleden Chantal Riemersma, Ingrid  
Kramer en Limkje de Vries. Nieuwe leden zijn: Alyn Nugteren, Aaltje de Jonge, 
Wendy Stoker en Juliët Dijkstra. 

peuteruitspraken
* Hidde vertelt: de haan seit klukelekluu!
* Floortje vertelt dat ze otters bij Apazoo (Aquazoo) heeft gezien.
* Tijdens het thema ‘Dit ben ik’ bekijken de peuters Puk. “Hé, heeft Puk geen  
    navel?” Hierop zegt Anneminke: “Misschien is Puk niet geboren!”.
* Jayden zegt: Ik pak de bliksem (veger en blik).

 ~~~~~~~ Herfstliedje ~~~~~~~~
 Op een grote paddestoel rood met witte stippen,
 Zit kabouter Spillebeen heen en weer te wippen.
 Krak zei toen de paddestoel met een diepe zucht,
 Vloog kabouter Spillebeen met de beentjes in de lucht. 



Wandelvoetbaltoernooi v.v. Irnsum

Op woensdagmorgen werd op het nog natte gras gesjouwd met pionnen, 
goaltjes en ballen. Om half tien, als ook het team van HZVV (Hoogeveen) is 
gearriveerd,	is	er	koffie	met	een	heerlijk	stuk	oranjekoek.	

Na een kort welkomstwoord werd er omgekleed en op het veld geposeerd 
voor de groepsfoto’s. En kijk: daar brak een waterig zonnetje door. Het 
werd ideaal wandelvoetbalweer. Allereerst waren er twee wedstrijden met 
gemixte zestallen, die voor veel plezier zorgden.

De overige wedstrijden werden verder in poulevorm afgewerkt onder lei-
ding van twee kritische, maar zeer sportieve scheidsrechters. Om 12.15 uur 
waren de wedstrijden voorbij en kon iedereen zich, na een snelle douche, 
opmaken voor een stevig bord heerlijke antsje-soep en lekkere belegde 
broodjes. Melk en fris waren er voor de droge kelen.

Kort daarna werden de uitslagen van de wedstrijden bekend gemaakt. Hier-
bij bleek dat het zestal van Irnsum B de meeste punten verzameld had. Maar 
eigenlijk waren alle wandelvoetballers winnaars. Er werd volop bewogen en 
genoten van het mooiste spel , dat vrijwel alle mannen, ook op leeftijd ken-
nen: VOETBAL, al was het nu wandelend.                                                Ed den Dulk
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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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Op wei nei 2018

Elke maand is er in de Stim aandacht voor het jaar 2018. Activiteiten voor Kulturele 
Haadstêd en het dan 100-jarige jubileum van Plaatselijk Belang Jirnsum zullen ge-
zamenlijk gevierd worden:                    Jirn- summertime.

Ut ‘e doaze tinke 
De uitdrukking kwam al op  de allereerste bijeenkomst ter sprake. Drie mannen 
en een vrouw gingen op 21-03-2016 met elkaar ‘om tafel’ om over het fenomeen 
KH2018 na te denken en met elkaar van gedachten te wisselen.

Vraag 1. Doen we daar wat mee?  Zo ja? dan volgt:
Vraag 2. Wat doen we daar dan mee?

Zo aarzelend als het er uitziet is het ook begonnen. Er kwamen wat ideeën letter-
lijk uit een doosje. Pas toen we -nog diezelfde avond- ontdekten dat PBJ in 2018 
ook nog eens haar 100-jarig bestaan zou gaan vieren, brak het ijs. 
Als een ‘zichzelf respecterende gemeenschap’ daar geen werk van maakt…

Zichzelf respecteren, als dorp, als inwoners, daar willen wij nu, 7 maanden later, 
door alle lagen heen aan werken. Met 2 nieuwe bruggen, een compleet nieuwe 
wijk, veel nieuwe inwoners, met een Gemeente die er voor ons is en achter ons 
staat. En nu ook nog een zeer bijzonder evenement aan de horizon.
Daar moet toch een positieve wending uit voort kunnen komen? 

Jirnsum groeit in eigenwaarde en ontwikkelt een sterke, eigen identiteit!
Een citaat uit de dorpsvisie van mei 2016. 
Wij gaan ervoor, met u, met jullie, met elkaar en vanaf NU.

Cijfers Inmiddels zijn er onder de hoofdgroep KenK (Keunst en Kultuer) een tiental 
werkgroepen en groepjes gevormd. Enkele opereren nagenoeg zelfstandig, een 
deel is nog in de oprichtingsfase c.q. nog niet op volle sterkte, een klein deel be-
staat nu nog uit namen op papier. 
Ongeveer 50 mensen zijn met enige regelmaat voor Jirn-summertime aan de slag, 
waarvan enkelen bijna dagelijks. 

Ut ‘e doaze tinke | out of the box, het is bijna een lijfspreuk geworden. 
Waarom? Omdat wij geen standaard programma willen maken; geen tweede 
Merke (kermis) gaan organiseren. Niet kopiëren wat anderen doen. We willen ons 
onderscheiden, het verschil maken, ook met andere dorpen. 
We willen namelijk een nieuwe, sterke, eigen identiteit’.
Juist daarom moeten we ‘út de doaze tinke’. 

We doen het zelf en we doen het anders. Dit willen we iedereen meegeven. Al die 
enthousiaste mensen die in werkgroepen actief zijn, en natuurlijk zij die zich nog 
willen aansluiten. Weg met de standaard; geef er een eigen draai aan. Talent is er, 
laat het zien. Wij zorgen voor een podium: Jirn-summertime. 

Filmmateriaal	Een	groepje	filmfanaten	is	op	zoek	naar	filmpjes	over	Jirnsum	en	
Jirnsumers.	Denk	niet	te	snel	dat	jouw	familiefilmpje	niet	van	belang	is.	Misschien	
is het wel een mooi tijdsbeeld, misschien is de locatie uniek, of het decor bijzonder. 
We	zoeken	nog	meer	filmende	Jirnsumers	of	oud-Jirnsumers	die	nog	opnames	op	
zolder hebben liggen. En het heden dan?
‘Op wei nei 2018’? Het zou jouw titel kunnen zijn als je vanaf nu het toestel paraat 
hebt en unieke opnames maakt van b.v. ons ‘dorp aan de rivier’. 

Stichting Beekdallandschap | Koningsdiep | De nije Boarn
De Boarn speelt een belangrijke rol tijdens Jirn-summertime.
Niet alleen wij richten onze blik op het water, ook in groter verband -van oorsprong 
tot monding- zijn de schijnwerpers gericht op deze rivier.
Sinds kort hebben wij ons verbonden aan bovengenoemde stichting.
In een volgende Stim meer hierover. Hebt u foto’s, verhalen, documenten van en 
over het wonen, werken en leven langs en op de Boorn?
We zijn zeer geïnteresseerd; alstublieft, neem contact met ons op.

Abe Buwalda 0616219923 | Grietsje de Vries  601049 of 0611533522
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Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga 
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd 
E-mail: piannie.tvs@gmail.com 
Tel : 0566-601495 of 06-25163304 
www.piannie.nl 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

Schoonheidssalon

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.

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

Zaterdag 19 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 an-
dere 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!

van de sinterklaascommissie

Standhouders gezocht voor kerstmarkt Jirnsum

Op zondag 11 december vindt weer de jaarlijkse kerstmarkt plaats in Jirnsum. Op 
verschillende locaties langs de Rijksweg zullen tussen 11.00 uur en 17.00 uur diver-
se artikelen worden aangeboden. Naast de hoofdlocaties Café de Fantast en Café 
de 2 gemeenten zullen meerdere locaties worden omgetoverd tot een gezellige 
kerstmarkt, waarbij  iedereen warm en droog binnen kan staan!

We zijn op zoek naar enthousiaste standhouders, dus wilt u deelnemen aan de 
kerstmarkt als hobbyist, vereniging of bedrijf, geef u dan zo snel mogelijk op! Deel-
name kost € 12,50. Aanmelden kan door een e-mail te sturen met de volgende 
gegevens: naam/e-mailadres/tel.nr en de artikelen die u wilt verkopen. Versturen 
naar:  kerstmarktjirnsum@gmail.com 

Nederlandse Brandwonden Stichting | collecteopbrengst

Bij deze wil ik iedereen die heeft meegewerkt om de collecte van de brandwon-
denstichting weer te doen slagen, bedanken voor de hulp en gulle gaven. De op-
brengst was dit jaar € 552,061
Jirnsum bedankt!   
Ruth Riemersma, brandwondenstichting  Jirnsum.
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Café de Fantast
Catering & Verhuur

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

- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

- DHZ-loods
Industriewei 7     9011 WH Jirnsum       06-15434717
info@smidjachtservice.nl      www.smidjachtservice.nl
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Sint Maarten 2016

Vrijdag 11 november a.s. is het weer zover! Dan is het de dag van Sint Maar-
ten. Voor alle peuters en basisschoolkinderen organiseren de Sint Radboud-
school én It Tredde Sté samen een lampionnenoptocht. 

   om kwart over vijf verzamelen alle kinderen
   en hun ouders bij de speeltuin op de Terp.
   om half zes zal de optocht 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:
De Terp, Douwemastrjitte, Kerkebuurt, Himdyk, Dekemastrjitte, Douwe-
mastrjitte en weer terug naar de Terp.
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 niet eerder met de traktatie te beginnen, dan na de op-
tocht. veel plezier!
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De 2 Gemeenten
Eetcafé - Snackbar - Zalencentrum - Café

Voor lunch - diner - partijen en buffetten

Voor mogelijkheden neemt u

contact met ons op

T.0566-601550  Grousterdyk 1 J irnsum

Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises, 
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer…

Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld         

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker

T +31- 06-14474261 
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl 
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker 
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Ald guod stekt de kop op

Achtkantige stok mei gatsjes

Miskien wol fyftich jier neidat myn âldelju him foar it lêst brûkten fûn ik dit 
werom. Al dy jierren hie gjin ien der nei omsjoen. Wa soe noch witte wat de 
funksje	wie	fan	in	achtkantich	stik	hout	mei	fjouwer	gatten	dertrochhinne	
boarre? It like wat op in lytse knuppel, sawat 40 sintimeter lang. En werom 
siet der in izeren kram yn it iene útein?

Troch de gatten pasten rûne stokken fan sawat oardel meter, as ik it tem-
insten	goed	ûntholden	haw.	Dy	fjouwer	stokken	wiene	der	net	mear.	Ik	tink	
dat ik se sels brûkt haw foar lampionnen of yn dowehokken.
Foar de boukundige konstruksjes, dy’t ik as jonge makke (sa as beamhut-
ten,	hokken	en	flotten),	koe	ik	fansels	alles	wol	brûke.	

Hawar, it ding hong winterdeis boppe de kachel as houten droechspin,oan 
de stokken koe it waskguod hingje. Foar de oarloch hiene hast alle hûshâl-
dingen wol it ien of oare  rekje of soksawat by de kachel. Faak in steand hikje 
út trije dielen, mei skarnieren op it yn te klappen. Al rillegau yn de sechstiger 
jierren is dat guod stadichoan wei wurden. Want de minsken kochten sin-
trifúzjes en brûkten rekjes fan Tomado.

It moast fansels wol feilich hingje, dat waskguod sa ticht boppe de hite ka-
chel. Mar dêr stiene wy as bern net by stil. Ik wit noch dat ik wol ris op in 
stoel	klommen	bin	om	it	ding	hieltyd	fierder	deselde	kant	út	te	draaien.	En	
dan	loslitte…	Want	dan	fleagen	de	waskhantsjes	en	ûnderbroeken	foarby,	
as wiene it de bakjes fan de sweefmole!                                          Symen Schoustra



Haedstrjitte 24  Reduzum  0566 - 602196  www.kaphus.nl

 Woensdagmiddag kinderen  
knippen €10,- (t/m groep 8) 

Donderdag- en vrijdagavond geopend.

Vrijdagmiddag zonder afspraak!

FAMILIESALON IN HET 
HART VAN FRIESLAND

f

Advertentie_kaphus_staan_liggend_a5.indd   2
03-04-16   19:41

22

Denkt
u

aan
onze

adverteerders!

23



24 25

Berneblêd
D

E 
vr

aa
g 

ro
nd

 S
in

te
rk

la
as

tij
d 

is
 n

at
uu

rli
jk

 “W
an

ne
er

 m
ag

 ik
 m

ijn
 s

ch
oe

n 
ze

tt
en

?“
 D

e 
St

im
 b

ie
dt

 u
 e

en
 o

p-
lo

ss
in

g.
 D

ez
e 

le
uk

e 
ka

le
nd

er
 k

un
t u

 in
 d

e 
sc

ho
en

 d
oe

n 
al

s 
de

 S
in

t i
s 

aa
ng

ek
om

en
 in

 N
ed

er
la

nd
. 

D
e 

Pi
et

en
 k

le
ur

en
 d

an
 d

e 
Si

nt
en

 o
f P

ie
te

n 
in

 o
p 

de
 d

ag
en

 d
at

 d
e 

sc
ho

en
 g

ez
et

 m
ag

 w
or

de
n!

 



27

Reservearjen en ynfo:

by De Fantast

(FOL IS FOL!)

Of	fia	06-12158043	

Of	fia	info@letterfretter.nl
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Toaniel Hjerst yn de Fantast

Nei	fjouwer	útferkochte	foarstellingen	yn	De	Trilker	yn	Poppenwier	liket	it	
ús prachtich ta om ek yn Jirnsum te spyljen. Wy ha úteinlik it hiele winters-
koft yn De Fantast oefene. Jan Bleeker wie daliks entûsjast om dit mei ús te 
organisearjen en om dy reden ha wy in foarstelling by him fêstlein op 

woansdei 30 novimber om 20.30 oere
Leafhawwers	fan	toaniel	sille	dit	net	misse	wolle!

Teatergroep FJoEr oer de foarstelling HJErST
De foarstelling ‘Hjerst’ folget it tema fan âlder wurden en ferjitlikens. In 
tema wat him in protte om ús hinne ôfspilet. It is om dy reden dan wy dizze 
tragikomeedzje net allinne foar eigen publyk spylje wolle, mar ek oanbiede 
wolle oan minsken, dy’t hjir as fersoarger of op in oare wize mei te meitsjen 
ha.

Wêr giet HJErST oer?
Elk jier bringe Herman en Paulien van Beem yn de hjerst in pear dagen troch 
yn it simmerhúske fan syn broer. It jierlikse útstapke is in fêst beaken yn 
harren oardere bestean. Yn wat nei alle gedachten harren lêste hjerst yn it 
húske wurdt (mynhear van Beem wurdt nei syn pensjoen pleage troch stim-
mingswikselingen en betizing) sjocht it pear werom op in lang net altyd even 
maklik	ferrûn	houlik.De	tiid	dat	se	elkoar	definityf	loslitte	moatte,	komt	yn	
sicht. Mar hoe dogge je dat nei hast fyftich jier tegearre?

Rezjy:	Afke	Toren
Spilers: Baukje Stavinga en Jelle Terwal
Lûd en ljocht: Sieger Rinsma
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Snerttoernooi

Anders dan de titel doet vermoeden beginnen de Jirnsumer jeu-de-boulers de 
13de	oktober	met	koffie	en	oranjekoek.	Cafeïne	en	koolhydraten,	voor	scherpte	en	
energie, althans dat maak ik ervan. Geen spaghetti en Red Bull-achtige drankjes. 
Samen voor een schone sport. In de kantine wordt alvast aan de juiste stemming 
gewerkt. Boulen is een gevoelssport; sportief, sociaal en gezellig.

PETANQUE. En dan naar buiten. Na nog mooie warme herfstdagen, heeft de tem-
peratuur zich deze dag gevoegelijk aangepast aan de naam van dit toernooi. Het is 
namelijk ’ferrekte kâld’ tijdens dit Snerttoernooi. 
Onaangekondigd komt bij mij een stukje Franse les boven drijven. In beeld een 
tiental Franse mannetjes, al of niet met een alpinopet of een streepje moustache 
op de bovenlip. Ze spelen pétanque onder oeroude bomen in le centre du village. 
Dromerige, melancholische klanken van un accordéon… 
Hé wakker worden, werk aan de winkel; vandaag ben je sportverslaggever!!! 
‘De perken liggen er mooi strak bij’ haast ik mij op te merken… Oef, ik kan het nog 
net weghoesten. Kop erbij koekebakker, geen perken, banen immers.

DIRIGENT. Hé, loopt daar een dirigent op de baan? Is het een baton die hij lood-
recht naast zijn gestrekte rechterbeen houdt? Dirigenten… sinds een aantal jaren 
geleden een dirigent naast ons kwam wonen, kom ik ze werkelijk overal tegen. In 
de Fermanje, in het Kattehûs, soms in mijn dromen en nu ook al hier? Tssss, daar 
loopt er nog eentje…
Ik maak mezelf zo klein mogelijk, het wordt me langzamerhand duidelijk dat jeu 
de boulen heel wat meer inhoudt  dan het spelletje met de zes kerstachtige zilve-
ren ballen, dat ik in een ver verleden met mijn kinderen speelde.
Hanteerde	ik	destijds	m’n	zelfbedachte	flexibele	regelement	--	streng,	doch	plooi-
baar waar nodig -- dit is andere koek. Hier kun je natuurlijk niet om de beurt -laten- 
winnen. Of, om de vrede te bewaren, met veel gevoel voor drama niet 1 maar 2 
eersteprijswinnaars op een omgekeerde kist toespreken… 

ECHIE. Het aanzwellende geluid vanuit baan twee haalt me weer bij de les.
Opletten nu, het gaat hier om het echie. Zo, zo, er komt zelfs een meetlint aan te 
pas. ‘Van midden bal naar midden bal’ doceert een bouler naast mij.
‘Best zwaar, zo’n bal’ zeg ik en meen hiermee een kundige en vooral veilige uit-
spraak te doen. ‘Zevenhonderdtwintig gram’ aldus de buurman. ‘Poeh’ zeg ik, het 
ontzag druipt er nog net niet van af. ’Elke deelnemer heeft z’n eigen ballen’ vult de 
docent aan. ’Snap ik, met andermans ballen, tja…’ 
Mijn stem begeeft het en mijn hoofd - het doet mijn eigen woorden echoën.
Dit - is -  niet - mijn - dag. Ik heb me duidelijk niet goed ingelezen. Sukkel, dat gaat 
je	je	baan	kosten,	spreek	ik	mijzelf	bestraffend	toe.	Het		kan	nog	een	column	wor-
den, maar een Edward Jorna* wordt het echt niet meer.

BATON. ‘Meneer, die stokjes of buisjes of weet ik veel…’ ik wil het net vragen, dan 
zie ik ineens een dirigent, nee, een speler die met hét mysterieuze voorwerp recht-
standig en moeiteloos de ballen van de baan ’opneemt’. De baton blijkt een ver-
nuftig hulpmiddel te zijn. Het behoedt zwakke en brakke ruggen ten tijde van ‘alle  
ballen verzamelen’ voor spit, hernia en aanverwante misère.
Ik vermoed dat het metalen buisje onderaan een soort zuignapje huisvest. Een va-
cuümsysteem als een gootsteenontstopper, maar dan klein, dun, zilverkleurig en 
zonder de onsmakelijke geluiden van luchtverplaatsing. Mogelijk kan aan dit laat-
ste het dagmenu -met enige vertraging- alsnog een bijdrage leveren.

Wanneer de oranjekoek al lang in de verteringsfase is beland, komt de geur van 
snert de kantine uit dampen. En natuurlijk is er een pannetje soep voor dat ene 
jongetje dat snert toch niet zo heel erg lekker vindt. Ik smeer ’m ruim voor de pan 
op tafel komt. Morgen weer een nieuwe dag.                                                                  gdvs

*Edward Jorna is Jirnsumer en sportredacteur bij het Friesch Dagblad.
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Hier had uw

advertentie
kunnen staan

!!
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Fred in het Wild

De Grutto. Grappig, de ene keer wil ik actueel zijn en schrijf ik over het bron-
stige edelhert (en dan moet je goed zoeken in Jirnsum…) en nu over de grut-
to, terwijl de laatste al maanden geleden naar Senegal of zo is gevlogen. 
Halverwege maart komen ze weer terug, maar waarom? Simpel antwoord 
is de voortplanting: maar liefst 80% van de West-Europese gruttopopulatie 
broed in Nederland. Soms kan je je afvragen: Waarom? Het hele seizoen 
door zijn de weilanden “geschoren”. En da’s niet waar de grutto, tureluur 
en de ljip op zitten te wachten! Onze nationale vogel, de kievit (ljip) heeft 
dan nog het geluk een vroegbroeder te zijn, maar z’n collega’s zijn wat la-
ter, met als gevolg dat de jongen eindigen in het kuilgras… De grutto gaat 
snel in aantal achteruit, de populatie verouderd. Ik wil absoluut niet alleen 
naar de boeren wijzen, er zijn meer redenen; verder ben ik een stedeling van 
origine, en nu woonachtig in een agrarische omgeving en ik wil voorkomen 
dat de volgende Stim volstaat met reacties! Niet zo lang geleden werden de 
boeren schadeloos gesteld door de Overheid als ze een stuk(je) van hun land 
vriendelijk maakten voor een bepaalde vogel. Het systeem werkte (althans 
in Noord-Holland, hoe het in Fryslân was weet ik niet). Maar ja, de subsidies 
werden gestopt, en neem het de boeren eens kwalijk dat ze voor hun harde 
werk beloond willen worden. Door de provincie heen zijn er ook boeren die 
vogelparadijsjes maken, maar dat zijn zelf vogelaars. Er zijn nog veel meer 
redenen waarom de weidevogels “verdwijnen”. Toename van roofvogels, 
de lange trek o.a. over Malta, Italië en Zuid-Frankrijk. Daar word gejaagd 
en, in tegenstelling tot hier, schieten die lieden op alles wat vliegt. Als na-
tuurgids leerde ik dat de grutto rond 15 juni kapt met broeden (dat klopt 
aardig) en daarna naar de Wadden vloog om aan te vetten voor de trek; de 
toepassing van lichte GPS-systemen bewees dat veel grutto’s binnen 48 uur 
in Afrika zaten (waar “grutto met rijst” ook al op 
het menu staat…). De volgende keer zal ik een 
stuk schrijven over de grutto zelf. Dit stukje heeft 
een open einde, maar ik hoop nog lang grutto’s 
te zien en te horen. Een bekentenis: ik douche 
wel eens. Toen ik hier voor het eerst zingend en 
schrobbend	mijzelf	afboende	hoorde	ik	door	het	
open raampje een wulp én een grutto: luxe voor 
een oud-Amsterdammer!                     Fred de Waart.
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Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK  Jirnsum
T. 0566-601272

Maandag van 14.00 tot 20.00
Dinsdag van 9.30 tot 17.00
Woensdag van 9.30 tot 17.00
Donderdag van 9.30 tot 21.00

Fotoalbum Jeu de Boules

Eerst koffie met oranjekoek Jappie, de winnaar van de zomer-
competitie

Even eerlijk na meten Bauke Nu nog vanaf de andere kant

In de luwte van de nieuwe 
overkapping

Piet maakt de eindstand bekend



Een gezonde school
We hebben ervoor gekozen komende jaren planmatig te 
werken aan het thema ‘de gezonde school’. Met subsidie 
van de gemeente Leeuwarden en in samenwerking met 
medewerkers van de GGD hebben we met de ouders, team-
leden en kinderen een plan gemaakt om structureel in het 
lesprogramma aandacht te besteden aan diverse zaken, die hiermee te maken 
hebben. Daarbij moesten keuzes worden gemaakt. De volgende onderwerpen 
krijgen in ons plan de aandacht:

•	 Het	leren	omgaan	met	sociale	media.	De	mogelijkheden	maar	ook	de	ge- 
 varen. En hoe gebruiken we sociale media binnen de school? Daarbij wor- 
 den ook de ouders betrokken d.m.v. een thema avond. Een typisch boven- 
 bouwproject.
•	 Omgaan	met	elkaar.	Dit	onderwerp	krijgt	nu	al	de	aandacht	d.m.v.	de	Kan- 
 jertraining en onze methode Trefwoord. De leerlingen leren grenzen te 
 stellen, hoe met elkaar om te gaan. Hieraan koppelen we ook het thema  
 seksualiteit.
•	 Goede	sociale	emotionele	ontwikkeling	herkent	de	school	als	een	belang- 
 rijk thema. De schoolinspectie was zeer tevreden over het veilige sociale 
 klimaat op onze school en gaf zelfs de beoordeling ‘goed’. Vanuit deze 
 mooie basis blijven we hieraan werken, met name de weerbaarheid van de 
 kinderen ook buiten de school. Vanuit dorpsbelangen zijn er initiatieven 
 genomen hieraan met alle partijen (collega school, verenigingen ed.) te 
 gaan werken.

Een mooi uitdagend programma, want het gaat op onze school niet alleen om 
goed leren lezen, spellen en rekenen. Het gaat om de brede ontwikkeling van onze 
kinderen.

Met vriendelijke groet, Clemens van der Zwet, directeur
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Skoallenijs 1+1=2
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Beukernijs fan ’t Sté,

De 1e perioade nei de simmer sit der al wer op. We 
hawwe lekker lang bûten boarte mei it prachtige nei-
simmerwaar. It rint no alwer rjochting Sint-Marten, Sin-
teklaas en Kryst. In spannende mar ek smûke tiid yn’e 
beukerklasse.

We binne it nije skoaljier goed útein setten mei de nijste ferzje fan de beukerme-
toade ‘Schatkist’. Dermei wurkje we boartsjendewei oan de wurdskat, de motoryk 
en de taal- en rekkenûntwikkeling fan de bern.

Pompom en Loeloe wenje by ús yn de klasse en Zoem de bij sammelt letters yn it 
letterhotel. We hawwe ek in sifermuorre.

Op tiisdei komme de grutte bern om foar te lêzen oan de beukers, in gesellich en 
learsum kertierke.

It Tredde Sté

Kom eens kijken tussen 8.15 en 10.30 uur op één van onze open ochtenden. 
Woensdag 2 nov., 7 dec., 11 jan., 1 febr., 1 maart, 5 april, 10 mei en 7 juni.

Eke en Else tegearre oan it lêzen. Pompom en Loeloe sitte op’e skatkiste te bekommen 
fan alle drokte…..

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



Berneboekedei Terherne

snein 16 oktober 2016

Terherne, 16 oktober ll. waard foar de 16e keer de Berneboekedei hol-
den mei tradysjes en noviteiten. De dei is yn elts gefal in tradysje: elke 
lêste snein fan de lanlike Berneboekewike wurdt de dei holden yn it 
hert fan it Kameleondoarp. De hiele middei stiet bol fan de aktiviteiten 
rûnom it berneboek en it fertellen fan ferhalen, mei fertelkastjes, grutte 
teaterfoarstellings, meisjongteksten en lústerlietsjes, lytse teateracts, 
Tomke-radio, de ferkeap fan berneboeken, en noch folle mear!

Hippe ‘opa’s en oma’s’ wienen der ek. Sy hearden by it tema fan de Berne-
boekewike 2016. 
‘Wat dogge jo no?’ frege in famke fan 6 oan ien fan de ‘oma’s’: ‘Ik breidzje in 
sok, dat dienen wy eartiids altyd’. De tradysje om ferhalen troch te fertellen, 
wurdt hjir fuort nij libben ynblaast.
Senioaren, junioaren en heit-en-mem, sy moeten inoar troch de aktivitei-
ten, it nostalgyske snobbersguod, spultsjes, lietsjes en oantinkens. 

‘Wij hebben met de klas de eerste prijs gewonnen’ seit Brechtje fan basiss-
koalle It Twaspan út Terkaple, wylst sy op it eareskavot klimt. Ien fan de 
tradisjonele ûnderdielen wie ek dit jier in grut sukses: de boekekistjeswed-
striid. Skoallen kinne mei in groep út de ûnderbou, middenbou of / en bop-
pebou inierappelkistje folje en fersiere mei it tema út de Berneboekewike. 
Yn totaal hawwe 13 skoallen rûnom út Fryslân meidien mei 46 kistkes.

Mear	ynfo	fine	jo	op	kinderboekendag.nl	
of	fia	facebook:	kinderboekendag	Terherne.

Festiviteiten Kommisje Inspraakavond

Zaterdag 12 november is het weer zover: de inspraakavond van de Festivi-
teiten Kommisje “de Jirnsumer Kat”. 
De jaarlijkse inspraakavond begint om 20.15 uur in café De Fantast! 
Kom gezellig langs en laat vooral JOUW stem horen!
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Sint Martinus

Martinus (of Maarten) werd geboren rond 316 in Hongarije. Zijn ouders wa-
ren van Romeinse komaf. Vanaf zijn 15de jaar diende hij het Romeinse le-
ger. De legende vertelt dat hij aan de stadspoort van het Franse Amiens zijn 
rode soldatenmantel deelde met ‘een vrijwel naakte, door kou bevangen 
bedelaar’.

Martinus wordt op twee manieren afgebeeld. Ten eerste als Romeins sol-
daat	in	het	harnas.	Bij	deze	afbeeldingen	geeft	hij	vrijwel	altijd	de	helft	van	
zijn mantel aan een bedelaar. Ook wordt hij voorgesteld als Bisschop van 
Tours, ook dan met een arme of bedelaar aan zijn voeten. 

Zijn naamdag, 11 nov. wordt op veel plaatsen in en buiten Nederland nog 
altijd gevierd. Het bedelen heeft plaatsgemaakt voor het vrolijk zingen van 
 -- per dorp of stad --  verschillende liederen. De uitgeholde suikerbiet met 
kaars is een lampion geworden. De beschermheilige van de armen blijft 
voortleven in binnen- en buitenland, in namen van dorpen en steden, scho-
len en kerken. Friesland telt maar liefst 18 Martinuskerken.                       gdevs
               
                           

•	 Is	de	lucht	op	Sint-Martinus	helder,		vorst	dringt	door	in	menig	kelder.

•	 Op	Sint-Martinus	de	wind	in	zuidwest,	heel	de	winter	een	regennest.

•	 Al	moet	Sint-Maarten	een	mantel	dragen,	hij	moet	toch	nog	wandelen	in 

 zomerse dagen.

•	 Als	op	Sint-Martinus	de	ganzen	op	het	ijs	staan,	zullen	ze	met	Kerstmis 

 door het slijk gaan.

•	 Nevels	in	Sint-Maartensnacht,	maken	de	winter	kort	en	zacht.

 
 
 

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

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

kinderopvang Oan de Boarn
            gastouderopvang

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



Even voorstellen!

Tigra. De afgelopen periode hebben er veranderingen plaatsgevonden in 
onze praktijk. Vanaf  1 oktober is  Tina Greidanus ook op onze locaties Jirn-
sum & Raerd komen werken. Tina zal voornamelijk de bezoeken aan huis 
op zich nemen en is op vrijdag in Raerd te vinden. Daarnaast zal ze Linda in 
Jirnsum aanvullen indien nodig. In dit artikel lichten we de werkzaamheden 
van Linda toe, de volgende keer zal Tina nader worden voorgesteld.

linda Douma is al 5 jaar het vaste gezicht in Jirnsum en heeft in deze peri-
ode niet stil gezeten. Naast de Dry Needling behandelingen is ze afgelopen 
juni ook afgestudeerd als manueel therapeut. 

Wat is Dry needling? Dry Needling is de behandeling van spieren met een 
“droge” naald. Deze naald wordt ingebracht in een spierknoop om te zor-
gen dat de spier zich kan ontspannen. Dry Needling is een aanvulling op de 
bestaande behandeling en kan in overleg worden toegepast. Samen met 
Linda kunt u beoordelen of Dry Needling geschikt is voor u.

Manuele therapie richt zich voornamelijk op de werking van de wervelko-
lom en de gewrichten. Een manueel therapeut heeft een 3-jarige opleiding 
na de fysiotherapeutische opleiding gevolgd. Door deze combinatie kan 
een manueel therapeut de werking van het lichaam op het vlak van spieren 
en gewrichten evalueren en waar nodig bijsturen. 
De manueel therapeut kan diverse klachten behandelen; zoals rugklach-
ten, nekklachten, knieklachten of klachten aan andere gewrichten. Indien 
er sprake is van uitstralende klachten in bijvoorbeeld een arm of been dan 
kunt u ook bij de manueel therapeut terecht. 

in Jirnsum hebben we de mogelijkheid om een aantal oefeningen te doen 
tijdens de behandelingen. Indien u in aanmerking komt voor een uitgebrei-
der trainingstraject dan kunt u terecht in de oefenzaal in Sneek. 
Graag tot ziens bij ons in de praktijk.

Linda Douma & Tina Greidanus
Fysiotherapie Jissink en TIGRA Sneek
0566-602207 Jirnsum of 0566-820997 Raerd
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Nij yn Jirnsum

Rienk Hacquebord en Kittie Oostindjer zijn de nieuwe bewoners van Rijksweg 117, 
het pand  -ooit Centrawinkel-  kennen we als de Navigator. Jarenlang was het het 
domicilie van de geheel ‘verfrieste’ en niet meer uit ons straatbeeld weg te denken 
Friedhelm Heesen.
Rienk en Kittie kennen de Stim. Sterker nog ze lezen ‘m van A tot Z.
‘Om vlot in te burgeren’. Kijk, daar wordt de redactie blij van.
Ze geven zelf aan zich wel in “Nij yn Jirnsum’’ te willen voorstellen. Na een uurtje 
kletsen in de smaakvol ingerichte kamer aan het water, zijn we er uit. Dames gaan 
voor; eerst Kittie, dan Rienk, dan samen.

Een oud huis, een nieuw gezicht, een eigen verhaal.
KITTIE Oostindjer - Geboren in Schoonebeek. Grootgebracht door een Groninger 
en een Friezin. Via diverse omzwervingen, Groningen, Rolde, Noord-Bergum, Terschel-
ling, Utrecht, Amsterdam en nog vele andere plaatsen, eindelijk terug in het noorden 
van het land. Op mijn 16e het noorden verlaten op zoek naar avontuur en vooral vrij-
heid om nu na 42 jaren te kunnen genieten van het mooie Jirnsum.

Avonturen heb ik beleefd, van de vrijheid genoten, maar toch ook wel wat opgestoken 
tijdens mijn reis. Begonnen in de geriatrie, gevolgd door de Z-opleiding en de psychia-
trie. Mijn eerste studie was Arbeidsverhoudingen in Utrecht, vervolgens Bedrijfskunde 
in Amsterdam. Jarenlang werkzaam geweest binnen het bedrijfsleven, waarvan 15 
jaar als mede-eigenaar van een ICT bedrijf. Uiteindelijk de switch gemaakt richting 
onderwijs als docente Duits en maatschappijleer. Het VO onderwijs ingeruild voor het 
project Almeerkans. Een project voor vroegtijdige schoolverlaters. Jongeren die be-
hoorlijk de weg zijn kwijtgeraakt. Hier werk ik als coach en heb mij gespecialiseerd in 
PBS, oftewel “gedrag kun je leren”.

Gelukkig kan ik genieten van lekker veel 
schoolvakanties. Dat levert tijd op voor 
ontspanning en de nodige hobby’s. Teke-
nen, lezen, kleding maken, maar vooral 
van oude ‘troep’ iets nieuws maken.
Ik zie overal wel wat in! Van mestvork 
tot oude trap. Schrijven heeft mij in 
2012 veel gebracht, tijdens mijn ziekte 
acute leukemie.
Zo kreeg mijn boekje “lucky me” zijn 
vorm.

RIENK Hacquebord - Hikke en tein yn Dokkum... 
Tot 2005 gewoond in een prachtig oud grachtenpandje, waarna ik mijn jeugddroom 
heb laten uitkomen: wonen op een schip. Prachtige tijd gehad en toch weer naar de 
wal...Het avontuurlijke en gevarieerde leven mag ik dan nu missen, welkom is de 
enorme ruimte van ons nieuwe onderkomen. Drie werkplaatsen, nodig ook, want we 
hebben best grote plannen, het kaaspakhuis willen we grotendeels in oude stijl terug 
brengen. Veel zal daar vooreerst niet van te zien zijn, want de waterkant is eerst aan 
de beurt. Maar één geheimpje kunnen we wel verklappen: rood wordt weer antiek 
groen. De klipper moet verkocht zijn voor de nodige budgetten. Qua werk heb ik jaren 
een geluidstudio gehad, radiocommercials, soundtracks voor video en CD producties. 
Ook heb ik in diverse bandjes gezeten (ek wolris op ‘e omrop west, haha). Door het 
betimmeren van de klipper ben ik houtbewerken steeds leuker gaan vinden, ik doe dat 
nu ook beroepsmatig, waarbij ik de complete elektrotechniek op schepen verzorg...
Maar nu even niet! Eerst het gatenkaaspakhuis! 

SAMEN hebben we 5 kinderen: Lynn 24 Gametechnology Utrecht.
Roald 26 ICT/muzikant Leeuwarden, Nathan 28 Internationaal recht Nederlandse 
bank Amsterdam, Ruben 30 International sales / zzp Almere,
Thomas 32 bedrijfskunde Munthypotheken Amsterdam.

Jirnsum......foar ús in doarp om te belibjen!
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  S. Hottinga 0648922549  
Volleybalver. Iverto B. Rypstra 602564        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eernum R. Bootsma 601001
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 602197
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG D. Riemersma 601047
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956

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

Plaatselijk Belang E. Pereboom 602469
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 601791
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110

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

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

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

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

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

 Apotheek Grou

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

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

 Thuiszorg

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

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

 Meitinker

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

 Wijkagent + meldpunt overlast

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

 Contactadressen Kerken 

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

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

 it Kattehûs

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

 Peuterspeelplaats It Kattekuorke 

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

 Basisscholen

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

 Bibliotheek

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

 Dierenarts

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


