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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio december 2017
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
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de
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Beste Lezer,

November, december.. feestmaanden!
Sint Maarten bijt het spits af met een lichtjesoptocht op zaterdag 11 no-
vember. De details leest u op pagina 27.
Op 25 november zal Sinterklaas weer in Jirnsum aankomen. Ook dit jaar 
vindt u in de Stim de schoenzetkalender. Uitneembaar, zodat u hem op een 
zichtbare plek in huis op kunt hangen.
24 november komt de jeugd van de voetbalvereniging bij u langs om zich 
in te zetten voor de club. Steunt u deze jongens en meiden? Lees meer 
over deze actie op pagina 29. Uw aankoop is zeker geschikt voor een feest-
avond. 

Sinds augustus 2016 heeft Jirnsum een eigen koor ‘MeiMeKoar’. In deze 
Stim leest u over het ontstaan van dit koor, een koorlid aan het woord en... 
de aankondiging van het eerste concert! U leest het allemaal op pagina 21.

Veel leesplezier!

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

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl
Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl
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Agenda

Datum  Evenement locatie Tijd
 11 nov. Sint Maarten optocht P-Sportveld 17.15 uur
 11 nov. De Suskes De 2 Gemeenten 22.30 uur
 20 nov. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 24 nov. Verkoopactie jeugd VV Irnsum Langs de deuren vanaf 18.00 uur
 24 nov. Quizavond Café de Fantast 21.00 uur
 25 nov. Intocht Sinterklaas Wijde Steeg 13.00 uur
 2 dec. Q-muisic the Party De 2 Gemeenten 22.30 uur
 6 dec. Openochtend St. Radboud 8.15-11.00 uur
 8 dec. Tryater: “Wat jo wolle” De 2 Gemeenten 20.00 uur
 9 dec. Vangrail live De 2 Gemeenten 22.00 uur
 10 dec. Kerstmarkt
 12 dec. Jaarvergadering IJsclub Café de Fantast 20.00 uur
 18 dec. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 22 dec. Kerstconcert Mei MeKoar R.K. Kerk 20.00 uur
 25 dec. Jetset De 2 Gemeenten 22.00 uur
 26 dec. Stageline De 2 Gemeenten 22.00 uur
 31 dec. Walliekoeken actie Café de Fantast
  t.b.v. Jirn-summertime 2018
 

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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Redactielid/-leden gezocht

Hou je van schrijven of ben je juist heel handig met de computer? 
Ben je nieuwsgierig en wil je met ons van de Stim nog meer een 

dorpsKRANT maken? Dan is de STIM op zoek naar JOU!

Heb je interesse? Mail dan naar stimfanjim@jirnsum.com 



Komme en Gean

Geboren:
5 september 2017 Jilles Doting trotse ouders Feike en Nely
11 oktober 2017 Lena Nugteren trotse ouders Rogier en Alyn

6

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. P. Hoekstra-de Wit
De Gréft 19 Buorren 23 De Terp 14
9011 CB MANTGUM 9012 DK RAERD 9011 VZ JIRNSUM
Tel. 058-2501380 Tel. 0566-602922 Tel. 0566-601850
www.uitvaartschoustra.nl www.dejonguitvaartzorg.nl dle.jirnsum@gmail.com
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GrATiS vAArToCHT ovEr DE BoArnE vAn JirnSUM
Op zaterdag 2 en zondag 3 juni kan iedereen Jirn-summertime beleven op 
het water, varend in een originele Friese boerenpraam. De afvaarten zijn 
beide dagen van 11.00 - 17.00 uur.
Ervaren praamschippers sturen hun praam over wat vroeger de belangrijk-
ste handelsroute van Friesland was, langs de ‘achterkant’ van het lintdorp 
Jirnsum. Aan boord luistert u naar stoere anekdotes en sterke verhalen uit 
de tijd dat de zeilende pramen en skûtsjes over de Boarne hun ladingen 
vervoerden en laadden of losten bij de pakhuizen en fabrieken in Jirnsum.  
En plaatselijke muzikanten brengen originele schippersliederen ten gehore 
tijdens de vaartocht.
De pramen en zeilende boerenpramen werden gebruikt voor alle soorten 
van vervoer over water. Van koeien tot kerkgangers, van hooi en mest tot 
paarden met rijtuigen, van een complete huisraad tot boerendochters in 
trouwjurken op weg naar hun bruiloft. Bij gebrek aan landwegen werden 
al deze zaken en personen per praam over het water naar hun plaats van 
bestemming gevaren. 
Oproep: Kent u verhalen of gebruiken uit deze tijd? Heeft u kaarten, foto’s, 
(boek)teksten of liederen over praamvaarten, natuurlijk het liefst over Jirn-
sum, dan vragen wij u dat met ons te delen. Zo helpt u ons om de cultuur en 
historie van Jirnsum nog beter tot leven brengen en het evenement tot een 
unieke belevenis maken. 
Ideeën, verhalen, teksten enz. zijn welkom via mail bij Judith Verkerk: 
judith.verkerk@outlook.com  of  06-10990836.

Meer weten over Jirn-summertime? Tips? Abe Buwalda, tel. 06 - 16219923

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 
zullen gezamenlijk gevierd worden:           Jirn-SUMMErTiME

WErKGroEp HiSToriE
De werkgroep Historie (Piet Posthumus, Sake Janse, Johan Langhout en 
Koos Stornebrink) zoekt beeldmateriaal bijeen van de straten van Jirn-
sum, zoals die er begin 20e eeuw uitzagen. Van het ‘Noordeinde’ t/m het 
‘Zuideinde’ van de Rijksweg komen tijdens Jirn-summertime fotoborden 
met de foto’s van toen en waar nodig een korte beschrijving te staan. De 
Kerkebuurt en de Grousterdyk waren er toen ook al en doen dus ook mee.
Heeft u thuis nog oude foto’s die hierbij passen of weet u nog iets te vertellen 
over de winkeltjes of bijzonderheden van toen, dan horen we dat graag!
In andere dorpen hebben karakteristieke panden soms een gevelbordje met 
daarop een oude foto en een korte tekst over de geschiedenis. Woont u in 
een ouder huis en lijkt het u leuk om op termijn zo’n gevelbordje aan de 
muur te krijgen dan horen we dit ook graag. 
U kunt mailen naar stornebrink@chello.nl of 
even bellen naar (0566) 602060.
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De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

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

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

DNALWD2018

Deel jouw DnA en bouw mee aan het verhaal van leeuwarden!
Wil jij als dorpbewoner van Jirnsum een steentje bijdragen aan een wel 
heel bijzonder kunstwerk in 2018? Doe dan mee aan DnAlWD2018. Dit 
community-art project is voor alle bewoners in de gemeente leeuwarden. 

Het verhaal van Jirnsum? Dat wordt verteld door al die mensen die hun  
sporen in het dorp hebben achtergelaten. DNALWD2018 is benieuwd naar 
de verhalen van Jirnsum! DNALWD2018 richt zich niet alleen op de stad 
Leeuwarden, maar op de gehele gemeente. Iedereen kan meedoen en kan 
hiervoor iets van zijn DNA geven. Geen echt DNA, natuurlijk. Maar iets wat 
te maken heeft met Jirnsum of met jezelf. Een persoonlijk verhaal, voor-
werp, foto of mini-kunstwerk. Alles kan, zolang het maar in één buisje past. 
Al dit creatieve DNA vormt één kunstwerk. Tienduizenden buisjes die ver-
tellen over onze verschillen, maar ook over wat ons verbindt.

Het DNA-kunstwerk kun je vanaf december 2017 zien in het stadskantoor 
in Leeuwarden. Hier vertelt jouw DNA-buisje, samen met alle DNA-buisjes, 
het verhaal van ons allemaal. 
Op www.dnalwd2018.nl wordt jouw DNA digitaal bewaard. Zodat jij, of ie-
mand anders, het altijd terug kan vinden. Tot ver in de toekomst. Belangrijk: 
Alles wat jij privé wil houden blijft 100% privé!

Hoe doe ik mee? 
Haal jouw DNA-buisje op bij Frits Koopcentrum in het dorp, het Stadskan-
toor of het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Registreer je buisje met 
de unieke code op de website van www.dnalwd2018.nl en vul je gegevens 
in met jouw verhaal. Tenslotte vul je het DNA-buisje met hetgeen jij wilt.  
Lever je buisje in bij het mobiele DNA-inleverpunt bij Frits Koopcentrum. 
Let op: Het inleverpunt staat hier tot 1 december. Daarna duikt het DNA-
team op bij de kerstmarkt van het dorp.

Kerstmarkt
Tijdens de kerstmarkt is er ook een DNA-team aanwezig om je ter plekke te 
helpen met registreren en vullen van je DNA-buisje. Zien we je daar?  

Femke Feddema   femke.feddema@leeuwarden.nl   058 233 2350
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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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Asscher in Jirnsum

Op donderdag 19 oktober kreeg de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum 
bezoek van demissionair minister Lodewijk Asscher. Hij was vergezeld door 
de lijsttrekker van de PvdA in de gemeente Leeuwarden Lutz Jacobi en  
wethouder Sjoerd Feitsma. ‘s Ochtends hadden zij een aantal projecten  
bekeken in Leeuwarden en ’s middags waren de dorpen aan de beurt. Wij 
willen u dit feit niet onthouden, want hoe vaak komt er nu een minister, ook 
al is hij demissionair, op bezoek in Jirnsum

VDJ werd  gevraagd uitleg te geven over de gang van zaken met de aankoop 
van de woningen van Dekemahiem. Hij was enthousiast over zo’n initiatief 
uit het dorp zelf. Het gesprek ging er vooral over of deze landelijke primeur 
ook elders zou kunnen worden overgenomen en wat voor obstakels VDJ on-
derweg was tegen gekomen.

Wij hebben hem verteld, dat landelijke wetgeving ons hier op het platteland 
en in het noorden wel eens dwars zit. Wij pleiten voor het meer handelen 
naar de geest van de wet en niet naar de letter.
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Nijntje beweegt

loCi peuter- & Kleutergym (3 t/m 6 jaar) 
Als je klein bent dan wil je veel klimmen, klauteren, rennen en springen.
Lekker je energie kwijt kunnen! De lessen Peuter- en kleutergym zijn hier op 
geïnspireerd. Nijntje beweegt, zo heet het programma dat wordt gevolgd. 
Het programma draagt bij aan een goede motorische ontwikkeling, kinde-
ren leren samen spelen, het bevordert het zelfvertrouwen, ze kunnen hun 
energie kwijt en bovendien is het ontzettend leuk en leerzaam.

Berend Riemersma heeft hiervoor een cursus gevolgd voor het ‘Nijntje be-
weegt’ programma. Tevens wordt er nieuw lesmateriaal aangeschaft. Er 
zijn nu al regelmatig superleuke themalessen. 

Hoe gaat dat, zo’n les?
Een les peuter- en kleutergym beginnen we gezamenlijk met elkaar. We ne-
men de namen door en er wordt uitgelegd wat we gaan doen in de les. We 
warmen de spieren op en schudden het lichaam lekker los. Dan gaan we 
echt beginnen. We gaan klimmen, klauteren, springen, rennen, glijden, dui-
kelen, dansen en …….. verzin het maar! Aan het einde van de les sluiten we 
af met een spelletje of liedje.

De gymlessen worden gegeven in de gymzaal van Jirnsum, door Berend 
Riemersma. Op woensdagmiddag van 17.00 tot 17.45 uur, voor kinderen 
vanaf 3 jaar.

Voor meer informatie en proefles stuur een mail naar:
locijirnsum@gmail.com

Inschrijfformulier staat op Jirnsum.com/verenigingen/LOCI
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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

Denkt
u

ook
aan
onze

adverteerders!

 



1716

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

Plan voor de zon

Sinds dit voorjaar is er meer mogelijk voor particulieren en ondernemers 
met een eigen - of een gezamenlijk plan voor zonnepanelen of -collec-
toren in de gemeente leeuwarden. Hiervoor lanceert gemeente leeu-
warden een informatiepagina www.planvoordezon.nl. particulieren en 
ondernemers kunnen op deze website stap voor stap hun initiatieven 
checken en zich zo goed voorbereiden.

Met het bestemmingsplan Plan voor de Zon maken we het plaatsen van 
zonnepanelen in veel gevallen eenvoudiger dan voorheen. Het plaatsen van 
zonnepanelen en collectoren op daken van woningen en bedrijven is vaak al 
vergunningsvrij. Plan voor de Zon maakt het onder voorwaarden mogelijk 
om ook zonnepanelen en - collectoren te plaatsen op daken van een mo-
nument of pand in beschermd stads-, dorpsgezicht, op grondopstellingen 
en op constructies. Bij constructies kunt u denken aan een plan samen met 
anderen, bijvoorbeeld een overdekt parkeerterrein.

informatie
Ziet u kans uw buurt- en dorpsgenoten te informeren over Plan voor de Zon? 
Dat kan bijvoorbeeld door onze bijlage via uw eigen kanalen te verspreiden. 
Zo bereiken wij samen zoveel mogelijk mensen en zo kunnen we samen 
werk maken van energie. Plan van de Zon is onderdeel van de Leeuwarder 
Energie Agenda.

Heeft u vragen over Plan voor de Zon? Neem dan contact op met gemeente 
Leeuwarden via info@leeuwarden.nl of telefoonnummer 14058.
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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

     

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker

T 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker

Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,       
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer...
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

Ald Guod stekt de kop op

oer âld terp-ierdewurk en selsmakke pottebaksels

Yn it lân fûn ik soms diggels fan âlde potten en pannen. Rillegau krige ik yn 
de gaten dat der terp-ierdewurk fan mear as tûzen jier âld tusken siet. Nei-
dat ik dat in kear yn it echt yn it Frysk Museum besjoen hie, wie ik fêst fan 
plan archeolooch te wurden. Dat idee is my letter út de kop praat, want dêr 
koene je de kost fansels net mei fertsjinje.  

Ik siet noch op de legere skoalle en wie ek dwaande om sels potten te meit-
sjen. Nei wat gepiel ûntduts ik dat it soarte klaai in grut ferskil útmakke. As 
je op ferskillende plakken sykje en dolle, en dat hie ik der foar oer, fine je 
úteinlik wol klaai dy’t goed te ferwurkjen is. 

In grutste probleem wie foar my om in sa’n pot moai rûn te krijen. Foar dat 
doel hie ik in draaiskiif nedich. Mar de selsmakke konstruksje fan hout foldie 
net al te goed...

De tredde belangrike stap yn it produksjeproses wie it bakken. Der binne 
hiel wat misbaksels makke. Troch skea en skande ûntduts ik dat sa’n pot 
earst goed droech wêze moast. Dêrnei koe it bakken pas begjinne. Uteinlik 
hie ik de perfekte ûne (oven) betocht, heal yn de grûn boud en mei in âld 
kachelspiip der boppe op. 

Spitigernôch haw ik dy ûne mar ien kear brûkt. Myn heit wie achter yn it lân 
oan it wurk en skrok sa bot fan de reekplom dat ik it ding deselde dei noch 
ôfbrekke moast. In pear fan de prima slagge produkten haw ik bewarre. Nei 
mear as 50 jier klinke de potten fan de foto noch as echte stien. 

Symen Schoustra



Kerstconcert MeiMeKoar

proJECTKoAr MEiMEKoAr JirnSUM DEBUTEErT MET KErSTConCErT
Sinds augustus 2016 klinken er iedere maandagavond welluidende zang-
tonen uit het Kattehûs in Jirnsum. Ze zijn afkomstig van MeiMeKoar, een 
gemengd projectkoor dat zich in 2018 in het kader van lK2018 én van 
het honderdjarig bestaan van plaatselijk Belang uitbundig wil presente-
ren tijdens de grote reünie Jirn-Summertime. 

oprichting
Het koor werd opgericht op initiatief van Grietje de Vries. Zij vond in de 
talrijke activiteiten rond LK2018 aanleiding om te proberen ook iets voor 
Jirnsum te gaan organiseren. Ze begon te buurten en te netwerken en dat 
leverde uiteindelijk genoeg enthousiaste kandidaat-leden op voor een koor. 
En dus konden de plannen verder worden uitgewerkt. 

Dirigent?
Een van de eerste vragen was: waar vind je een geschikte dirigent. Een broer 
van Abe Buwalda zingt bij mannenkoor de Jan de Roas Sjongers in Nieuwe-
horne. Dat wordt al jarenlang geleid door Sitta Bosman, begenadigd koor-
dirigente en pianiste uit Bontebok. Zij werd benaderd en bereid gevonden 
om in Jirnsum van start te gaan met het projectkoor.

Met piano
In het Kattehûs werd een geschikte oefenruimte gevonden. Nu moest er 
nog een piano komen, want Sitta zonder piano is bij een koor moeilijk voor 
te stellen. Gelukkig was daar Hinke Mulder, die het gewenste instrument 
aan het koor doneerde. Zo konden in augustus de repetities beginnen.  
Iedere maandagavond staan nu meer dan dertig mannen en vrouwen onder 
aanvoering van Sitta Bosman uit volle borst te zingen.
Inmiddels is ook een eerste openbare optreden gepland. 
Op vrijdag 22 december geeft MeiMeKoar een kerstconcert in de voormalige 
RK-kerk van Jirnsum, samen met de mannen van de Jan de Roas Sjongers. 

KOARLID HIEKE OER MEIMEKOAR:
Yn september 2016 binne wy yn Jirnsum mei in koar starten, yn it ka-
der fan “Kulturele Haadstêd 2018”. Us grutte ynspirator en oanjeier is ús 
spitichernôch ûntfallen. Wat hat Grietsje de Vries hjir in soad wurk foar 
dien!
Wy binne begûn mei goed 25 manlju/froulju. No, nei de simmerstop, 
binne dat al hast 40 minsken. It hat wol wat fan de ‘Rattenvanger van 
Hamelen’, eltsenien is sa entûsjast en dat komt seker mei troch ús ynspi-
rearjende dirigint Sitta Bosman.

Wy binne no drok oan it repetearjen foar ús krystkonsert. Dat sil plak fine 
op 22 desimber yn de eardere R.K.-tsjerke. Sneon 14 oktober binne wy 
Mei MeKoar op de foto kommen, op en by ús prachtige nije Sylsbrêge.

 
 
 

 

Kerstconcert MeiMeKoar
Vrijdag 22 december 20:00 uur  Kaarten zijn te reserveren bij:
Voormalige R.K. Kerk te Jirnsum Sietske de Jonge 06-14758440 of
Entree: € 5,00 (contant, geen pin) Cécile Damsma 0610841051 of 
Incl. koffie/thee/cake   aan de zaal, maar vol = vol

Na afloop is er gelegenheid voor een drankje in het parochiezaaltje.
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

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

kinderopvang Oan de Boarn
            gastouderopvang

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

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@

DIY - do it yourself

Ben jij al bekend met de nieuwste rage: raamtekeningen! Je maakt ze 
met behulp van een krijtstift en een leuk ontwerp. Zo versier je de ramen 
van je huis met de leukste illustraties. 

raamtekening, wat is het eigenlijk precies?
Eigenlijk heel simpel: tekeningen op glas / ramen van een huis, school of 
winkel. Op elk glas oppervlak kun je een raamtekening maken. Je kan ze zelf 
uit de vrije hand tekenen, echter is dat toch wel best lastig. Vandaar dat je 
steeds vaker ziet dat er kant en klare ontwerpen ter download aangeboden 
worden om raamtekeningen te maken. Of nog simpeler, maak gebruik van 
een kleurplaat.

Krijtstiften?
Krijtstiften zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar via allerlei webshops.
Via google zul je er meerdere vinden. Heb je geen zin om te wachten, rij dan 
naar winkels als de Bruna, Hema of Action. 

inspiratie
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www.elzinga.nl

16074478-1_ELZINGA_ADV_130x85_ZW.indd   1 04-08-16   15:22

Sint Maarten 2017

Zaterdag 11 november a.s. is het weer zover! Dan is het de dag van Sint 
Maarten. Voor alle peuters en basisschoolkinderen organiseren de Sint Rad-
boudschool én It Tredde Sté samen een lampionnenoptocht. 

  om kwart over vijf verzamelen alle kinderen
  en hun ouders bij het parkeerterrein bij de sportvelden.
  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:
Gravinnewei, de Heareburch, Fonterbuorren, de Heareburch, Gravinnewei, 
einde bij het sportveld. 

Dit jaar rijdt het draaiorgel van dhr. Loopstra uit Leeuwarden 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!

 
 

          
. 

 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

          
. 

 
 
 
 
 
 
   

 
 



2928

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw 

 

  

 

‘’We care your drive’’ 
 

 Kwaliteitsbrandstoffen 
 Diesel 
 Euro 95 

 

11 cent korting op Diesel  
13 cent korting op Euro 95! 

24/7 

Supremium 
Tankstation de Greidhoeke 

All 
cards 

Voor de broodnodige energie.....

Marten Boonstra, 

                   D
e Echte Bakker

Buorren 14 Akkrum  |  0566-652196  |  www.broodbanket.frl  |  info@broodbanket.frl

Opbrengst collecte brandwondenstichting

De Collecte van de Brandwondenstichting was van 9 t/m 14 oktober.
Bij deze wil ik de gulle gevers bedanken. 
Collectanten bedankt voor jullie inzet. 
De totale opbrengst was dit jaar € 645,-.
Iedereen nogmaals heel hartelijk dank.

Ruth Riemersma

Voor de jeugd, door de jeugd

De jeugd van Voetbalvereniging Irnsum komt weer langs om zich in te zet-
ten voor hun club.
Op 24 november vanaf 18:00 uur komen we in Jirnsum, Friens, Raerd en 
Poppenwier langs de deuren om de overheerlijke worsten van Keurslagerij 
Spijkerman uit Akkrum te verkopen. voor de jeugd, door de jeugd!!

De worsten worden verkocht voor: 
1 stuk   € 3,50
2 stuks € 5,50

Wij hopen dat jullie onze jongens en meiden willen steunen!!
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It Tredde Sté

Gruwelijk eng was het dinsdag 3 okto-
ber bij ons op het schoolplein: de juffen 
open de op magische wijze de jaarlijkse 
Kinderboekenweek! Het thema dit jaar 
was “Gruwelijk eng”. In alle groepen is er 
speciaal extra aandacht voor boeken en  

                                                                     lezen deze periode!            

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we ook een boekenmarkt op school 
georganiseerd. Ook waren er voorrondes voorlezen in elke groep: vanuit 
elke groep was er 1 winnaar die zijn klas mocht vertegenwoordigen tijdens 
de finale bij ons op school! Groep 1 & 2 werkte tijdens de Kinderboeken-
week rondom het prentenboek “de Gruffalo” een gruwelijk eng maar lief 
monster. Lezen, knutselen, zingen, zelfs Engels deden we samen met de 
Gruffalo. Het leesboek Spekkie en sproet “het raadsel van Roderik” stond 
centraal in de middenbouw. Groep 6,7,8 is tijdens de Kinderboekenweek 
naar de bibliotheek geweest en heeft daar 
een ontmoeting gehad met de kinderboe-
kenschrijver Simon van der Geest. In alle 
groepen hadden we een griezelhoek/lees-
tafel en met de hele school hebben we het 
lied van Kinderen voor Kinderen “Gruwelijk 
eng” gezongen. Ons wekelijkse talenten uur 
stond tijdens de Kinderboekenweek natuur-
lijk ook in het thema van Griezelen! 

Kortom we hebben een leuke en griezelige Kinderboekenweek gehad bij 
ons op school met als doel de kinderen het plezier van het lezen mee te ge-
ven: super gelukt naar ons idee 

Gruwelijke groeten, team Sint Radboud
onze open Dag is op dinsdag 7 november, van 8.30 tot 10.00 uur.

Gemist? Geeft niets, we kunnen altijd een afspraak maken. 
directie.ittreddeste@proloog.nl of 0566 – 601646

ina Klinkenberg is maandag t/m donderdag aanwezig.

Kom een kijkje nemen op 6 dec., 10 jan., 7 febr., 7 maart, 4 april, 16 mei, 
6 juni en 4 juli tussen 8.15 en 11.00 uur op onze open ochtend.

  openbaar, 
    wat is dat eigenlijk?

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, onge-
acht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 

Wij leren de kinderen van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening 
of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en ver-
schillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. 

Op een openbare school wordt wel degelijk aandacht besteed aan religie, 
om kinderen te informeren en hun eigen weg te laten vinden. Niet om een 
bepaalde overtuigingen over te dragen, dát vinden wij namelijk de verant-
woording van de ouders.

In de wet ligt verankerd dat een openbare 
school geen leerlingen mag weigeren op grond 
van geloofsovertuiging. Dat wíl een openbare 
school ook niet!!!
Openbaar onderwijs is er voor álle  kinderen; 

Niet apart, maar samen!

 

 

 

 😉 
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 Eerste prijs gewonnen op de Berneboekedei!
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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 
Email: itkattehus@kpnmail.nl

Thomashuis Jirnsum

Cadeauwinkel

‘It Nivelhûske’
Voor en door de bewoners

Wij verkopen kleine, zelfgemaakte spullen,
aangevuld met kleine cadeauartikelen.

Wij zijn open op: Vrijdag van 15.00 - 17.00 uur
   Zaterdag van 11.00 - 16.00 uur
Kom ook buiten de openingstijden gerust langs.
Als we er zijn helpen we graag!

Gravinnewei 1, tel.: 0566-602536
Bij een gesloten deur graag aanbellen bij het Thomashuis.
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Berneblêd
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 Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen 
 Reparatie en onderhoud 
 Haal en breng service (omtrek 5km gratis!) 
 Reparatie op locatie 
 Fietsen op maat 

 
Profiteer mee van onze anti-lek actie: 

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

 
 

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

                                                                           

Kerkebuurt 6

De Bistedokter: Afscheid op afstand

Benauwd hijgend zat Spencer voor mij op de behandeltafel. Zijn hart flad-
derde in z’n dertien jaar oude borstkas, een pols kon ik nauwelijks meer voe-
len. Een blauwgrijze tong hing uit z’n bekkie. Van de waardigheid van zijn 
voorname roepnaam was verdraaid weinig meer over. Natuurlijk wilde ik 
gevolg geven aan zijn om hulp smekende ogen, maar dat was tegen be-
ter weten in. En natuurlijk kon ik hem wel helpen; ik zou hem uit zijn lijden 
kunnen verlossen. Probleem was dat de baas en de vrouw op vakantie wa-
ren naar het prachtige IJsland. Dochter en schoonzoon hadden zich zolang 
over het oude heerschap ontfermd. Er waren al langer ouderdomskwaal-
tjes bij de Franse bulldog, maar deze benauwdheid was erg snel op komen 
zetten. Ik legde uit dat het hart het heel lang kan verstouwen en probeert 
problemen te compenseren. Maar als dat niet meer lukt, dan kan het heel 
snel bergafwaarts gaan. Dat was nu dus het geval. Er werd telefonisch con-
tact gelegd met het eiland vlak onder de poolcirkel en dat lukte wonderwel 
vrijwel meteen. Typisch voor het dunbevolkte Noord Europa: de infrastruc-
tuur op het gebied van telecom is daar uniek. De situatie werd uitgelegd en 
de beide baasjes hadden aan een half woord van mij genoeg, ondanks dat 
we mekaar nog nooit ontmoet hadden. Ik zet het welzijn van het dier altijd 
voorop, juist ook in dit soort gevallen. En een stukje van de zorg die je een 
dier levenslang hebt geboden is dat je in moet grijpen als dat nodig is. In dat 
geval is levensbeëindiging de enige juiste oplossing. Humaan gebeurt dat 
meestal palliatief, dieren brengen we in een diepe slaap die uitmondt in een 
hartstilstand. 

De ouwe viervoeter werd door de telefoon liefkozend toegesproken, maar 
het drong nauwelijks tot het benauwde beest door. En dat ondanks dat het 
echtpaar op het telefoonschermpje in beeld was; voor hen was het juist 
waardevol dat ze hem ook konden zien. Al vrij snel daarna deed ik een stuw-
bandje om de rechter voorpoot, zocht de ader op en bracht langzaam een 
overdosis slaapmiddel in de bloedbaan. Vrijwel live konden de baasjes het 
ritueel volgen, zij het op 2500 km afstand. Het benauwde hijgen stokte en 
langzaam raakte Spencer in de eeuwige slaap.

lees verder op pagina 35
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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

vervolg ‘Afscheid op afstand’

Daarna komt onherroepelijk de volgende vraag: wat te doen met het stof-
felijk overschot. Er zijn drie mogelijkheden. Het kan bij ons op de praktijk 
achterblijven. Wij zorgen dan voor de afvoer via de kadaverdienst. Voor veel 
diereigenaren is dat een weinig aanlokkelijk vooruitzicht om hun dierbare 
viervoeter in een grote bak met dooie beesten te zien verdwijnen… Het is 
trouwens een fabeltje dat ze dan zouden terugkomen als veevoer. Daar-
naast is er de mogelijkheid van het 
dierencrematorium. Elk dier kan 
individueel worden verbrand en de 
as kan bewaard worden in een urn 
of verstrooid waar men wil. Tot slot 
is er een speciale dierenbegraaf-
plaats. Maar als er plek is, mag dat 
ook in je eigen tuin. Dat gebeurde 
met Spencer. Wellicht op de plek 
waar ie altijd ronddartelde heeft hij 
zijn rustplaats gekregen.

Meer lezen? www.bistedokter.nl  
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hoekstra 0654975703  
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
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
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht A. W. Niemarkt 601130

Plaatselijk Belang F. Cornelisse 0683949491
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 0616219923
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110

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

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

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

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

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

 Apotheek Grou

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

 Zorg

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 Tigra Jissink
Adres: Leppedijk 37, Akkrum Adres: Rijksweg 127A
Tel.: 0566-65 46 54 Tel.: 0566- 60 22 07
E-mail: oars@leppehiem.nl E-mail: sneek@tigra.nl

 Inloopspreekuur dorpenteam

Iedere tweede woensdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs. 
Een medewerker van thuiszorg het Friese Land is aanwezig van 11 - 12 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. P. Hoekstra-de Wit, de Terp 14, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 18 50

 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.


