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Beste Lezer,

Ook de Stim van oktober is weer rijkelijk bedeeld met kopij, aangeleverd door o.a. 
verenigingen en bedrijven. Deze betrokkenheid vanuit het dorp stellen we erg op 
prijs! Zelf snijdt de redactie in deze Stim verschillende onderwerpen aan. Sint Maar-
ten lijkt misschien nog ver weg, maar met het uitkomen van de Stim van november 
zou het zomaar kunnen dat deze artikelen alweer achterhaald zijn. Vandaar. 

De nieuwe redactie heeft veel positieve respons gekregen; de veranderingen 
vallen op en vallen goed. In de septembereditie heeft u al kunnen zien dat de 
redactie u graag goed gevulde dorpskrant voorschotelt waarin genoeg te lezen 
is voor jong en oud. In de praktijk betekent dit minder of geen logo’s, flyers, verga-
deragenda’s etc. Aankondigingen van bijvoorbeeld een actie of vergadering van 
een vereniging zijn vanaf nu te lezen in een tekstueel stukje. Nu denkt u misschien, 
voor het schrijven van dit soort stukjes ben ik niet in de wieg gelegd. Geen paniek! 
Schrijfgemak is een gratis schrijfservice, bel of mail hiervoor naar de redactie. 

Wilt u een aankondiging of mededeling kort en bondig plaatsen in de Stim, dan 
kan dat op de pagina met ‘Stimkes’. Dit prikbord is bij uitstek geschikt voor korte 
berichten over diverse onderwerpen. Zie elders in deze Stim.
Voor nu veel leesplezier en houd ons op de hoogte!

32e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

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

kinderopvang Oan de Boarn
            gastouderopvang

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

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

Agenda

Datum  Evenement Locatie Tijd
 17 t/m Herfstvakantie
 25 okt. basisonderwijs
 18 okt. Kinderboekendag Terherne 12:58-17.00 uur
 20 okt. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
 23 okt. 9 maanden beurs De 2 Gemeenten 19:00-22:00 uur
 24 okt. 9 maanden beurs De 2 Gemeenten 10:00-17:30 uur
 24 okt. Reünie concert BZN’66 De 2 Gemeenten 21:30
 26 okt. Jaarvergadering vv Jirnsum Kantine  20:00 uur
 30 okt. Crazy Piano’s De 2 Gemeenten 21:00 uur
 1 nov. Uiterste inleverdatum stimfanjim@jirnsum.com
  kopij Stim fan Jim Tel.: 601049
 2 nov. Inloopvergadering PBI MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
 3 nov. Sutelaksje Middelhikke Huis aan huis
 4 nov. Voorlichtingsavond MFC It Kattehûs 20:00 uur
 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 
 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
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KopiJ inLEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !
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Van drukker tot deurmat

Drukker
Als de kopij verwerkt is en de Stim in elkaar gepuzzeld, is er nog een laatste  
controle. Dan rest nog één druk op de knop ‘verzenden’ en weg is de Stim. Het 
bestand gaat digitaal naar de drukkerij in Sneek. Spannend. Was het eerst nog 1 
foutje, hetwelk de redactie over het hoofd zag, de drukkers van Empatec maken 
er in een handomdraai 625 van. Hoe de drukkerij te werk gaat is voor de redactie 
nu nog een mysterie. We hopen daar ooit nog eens achter te komen. Een week  
later worden de 625  --  van nieuwigheid glanzende  --  Stimmen bij het Thomashuis  
afgeleverd. Bernard Dijkstra verdeelt het totaal in stapels van 5 tot 125 stuks,  
welke hij aflevert bij 13 vrijwilligers, die ze vervolgens bij 625 adressen op de 
deurmat deponeren. Ze mogen wel eens genoemd worden!

Bezorgers:
Truus en Bouke Kramer, Bernard Dijkstra, Hieke Terra, Ytje Speranzoni,  
dhr. Feenema, Joke Roelfsema, mevr. Dieke Smit, Heleen de Vries, Grietje de Vries, 
Luutske Bakker, Ankie Veldstra en Carla Elzinga-Smid.

Klachten?
De Stim verschijnt 10 x per jaar, in juli en augustus gaan we op reces. Zo rond de 
15de van de maand zal de Stim op uw deurmat vallen. Mocht u een keer geen 
Stim krijgen, informeer dan eerst bij uw buren of bij de bezorger. Misschien is 
de Stim wat later, zijn ze u vergeten of had uw bezorger er eentje te weinig. Zijn  
er toch nog klachten dan kunt u altijd mailen naar de Stim of bellen naar een 
redactielid.

postabonnement
Een postabonnement (€ 20,00) is voor ‘Jirnsumers om útens’ de manier om op de 
hoogte te blijven van wat er speelt in ons dorp. De agenda laat in een oogopslag 
zien waar en wanneer er iets te doen is. Alle verenigingen, met contactpersonen 
+ telefoonnummer staan maandelijks in de Stim. Een telefoontje en u krijgt al uw 
vragen over verenigingsaangelegenheden beantwoord. 

Cadeautje?
Een origineel sinterklaas- kerst- of verjaardagscadeau? Een postjaarabonnement  
op de Stim fan Jim, dat is 10 x per jaar een cadeautje in de brievenbus! 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:  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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          Hikkenijs

40 jier toanielselskip “De Middelhikke” út Jirnsum

It Fryske toanielselskip “De Middelhikke” bestiet 40 jier en dat sille wy  
fansels ek grutskalich fiere op 14 en 21 novimber. Wy hawwe dan ek in 
moai toanielstik útsocht mei nei ôfrin in knap stikje musik. 

Dit jier fiere we it stik “Suite 719” op, skreun troch Neil Simon. 
De Fryske oersetting is van Anne Tuinman en Gurbe Dijkstra.
It stik bestiet út fjouwer tafrielen dy’t ôfspylje yn keamer 719 fan in sjiek  
hotel yn London. Fan in breid dy’t net út ‘e badkeamer komme wol, in 
skruiwster dy’t ferhaal hellet by har boekhâlder, in misse set mei in hoerke 
yn bêd oant it werom sjen fan in âlde jeugdleafde.
In jûn fol komyske mominten, spanning, leafde, emoasje en miskien ek wol 
wat werkenber.

De beide jûnen wurde feestlik ôfslúten, mei op 14 novimber Siep Groten-
huis en op 21 novimber it trio Wiltsje fan Peazens, dy’t beiden op harren 
eigen wize it publyk witte te fermeitsjen.
Sa sjogge jo mar, foar elk wat.

Kaarten kinne jo reservearje by Hieke@pereboom.info of telefoanysk op 
0566-602469. De kaarten kostje dit jier:    Stipers € 8,50     Net Stipers € 10,-
Fansels is dit ynklusyf kofje mei wat lekkers, want wa wat te fieren hat  
trakteart.

Wy sjogge der nei út om jo wolkom te hjitten op sneon 14 of sneon 21  
novimber om 20.00 oere yn M.F.C. it Kattehûs. 

Groetnis, 
It gelegenheidsbestjoer 
fan 40 jier TS De Middelhikke
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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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Raar maar waar!

Terherne 
Op zondag 18 oktober vindt in Terherne de 15e Kinderboekendag plaats. Tijdens 
dit gratis evenement kun je door het hele dorp kennismaken met diverse activi-
teiten passend bij het thema: RAAR maar Waar, natuur, wetenschap en techniek!

Wat is er zo al te doen: 
Paal43 wordt omgetoverd tot een groot laboratorium voor allerlei proefjes en 
doe activiteiten. Ook zijn er optredens van zanger/muzikant Sander Metz en 
Sytse Haima, voorleesvoorstelling ‘it boek sûnder tekeningen’ door Arnold Dijks-
tra (tryater). In dorpshuis ‘de Buorkerij’ is een theatervoorstelling van de bekende 
kinderboekenschrijver Paul van Dijk en theater gezelschap Knûkel met ‘de Wûn-
dertoeter’.  En er wordt prachtig voorgelezen door de voorleeskampioenen van 
de Friese basisscholen. Het jeugdkorps van Concordia uit Aldeboarn zorgt voor 
muzikale opluistering deze dag. Technisch geknutseld wordt er bij de Blije Pape-
gaai en natuurlijk zijn de bekende figuren uit de Kameleonboeken ook te vinden. 
Verder kun je je laten schminken, broodjes bakken, met Tomke op de foto en is er 
een boekenmarkt met nieuwe en tweedehands kinderboeken.
Aanwezig is ook het rijdend laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen met 
als thema: jouw energie van morgen. Kom ook een kijkje nemen en ervaar de 
wetenschap in de Discovery truck. 
Omrop Fryslân is deze dag aanwezig voor de opnames van o.a. Tomke Radio,  
het nieuwe kinderprogramma. Deze opnames en meer zijn te bewonderen bij 
makelaardij Heddema
En nog veel meer…

Hoog bezoek
Hoewel de exacte wijze van arriveren nog niet bekend is, mogen wij om 12.56.17 
u op de coördinaten 53.041667, 5.780524 bij het Kameleon Botenstation André 
Kuipers verwelkomen.  Bekend is wel dat hij, als promotor van duurzame ontwik-
kelingen en meer, op hoogst bijzondere wijze zal arriveren.

Boekenkistwedstrijd
Vele kinderen hebben wederom deelgenomen aan de boekenkistwedstrijd.  Zij 
hebben aardappelkistjes ingericht naar aanleiding van een boek, passend bij het 
thema. Andre Kuipers en Arnold Dijkstra zullen om 12.58 uur de prijswinnaars be-
kend maken en de prijzen uitreiken. De kistjes zijn deze dag te bewonderen voor 
het publiek bij Dorpshuis ‘de Buorkerij’.

De Kinderboekendag Terherne is een hartstikke leuk uitje voor het hele gezin. De 
activiteiten vinden overal in het dorp plaats van 12.58 tot 17.00 uur en de toegang 
is gratis! Meer informatie: www.kinderboekendag.nl   
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Standhouders gezocht voor kerstmarkt Jirnsum

Op zondag 13 december vindt voor de zesde keer een kerstmarkt plaats 
in Jirnsum. Op verschillende locaties langs de Rijksweg zullen tussen 13.00 
uur en 18.00 uur diverse artikelen worden aangeboden. Naast de hoofd-
locaties 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! Deelname bedraagt € 12,50. 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen met de volgende gegevens: 
naam/e-mailadres/tel.nr/artikelen die u wilt verkopen naar: 
kerstmarktjirnsum@gmail.com 

Nij yn Jirnsum: Fiets & Fun

Johan en Lieke Blonk starten per oktober op hun nieuwe locatie, Industrie-
wei 23. U bent van harte welkom bij Fiets & Fun op maandag t/m vrijdag 
tussen 9.30 en 17.00 uur en zaterdags van 10.00 tot 13.00 uur.
Fiets & Fun biedt een totaalpakket fietsservice voor Jirnsum e.o.

* Fietsen op maat AKTIE: dit hele jaar nog
* Verkoop 2dehands merkfietsen Gratis bandenmontage
* Onderdelen nieuw en gebruikt Bij banden vanaf € 19.95
* Reparatie en onderhoud
* Haal- en brengservice -tot 5 km-
* Reparatie op locatie
* Pechhulp onderweg
* Gratis offerte

Fiets & Fun:  Industriewei  23  Jirnsum.
tel.: 06-22328262  info@fietsenfun.nl www.fietsenfun.nl
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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:

15

Help MFC it Kattehûs

MFC “It Kattehûs” is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden en mensen die 
mee willen helpen met het organiseren van activiteiten in het Kattehûs.

Het bestuur van het Kattehûs bestaat uit 5 leden, Pier v.d. Meer, Sake Janse,  
Bartele Kramer, Johan Visser en Sybren Boschma.

Pier, Sake en Sybren hebben aangegeven dat ze in de loop van 2015/16 willen 
stoppen met hun functie. Pier omdat hij op korte termijn gaat verhuizen. Sake 
zit al jaren in het bestuur en wil zo langzamerhand afbouwen en Sybren zit ook 
al ruim 10 jaar in het bestuur heeft aangegeven dat hij tijd vrij wil maken voor 
andere zaken en waarschijnlijk ook op niet al te lange termijn gaat verhuizen. 
Naast bestuursleden zijn er ook vrijwilligers nodig voor het schoonmaken en voor 
gastvrouw/-heer.

Voor de continuïteit van het Kattehûs is het van belang dat er nieuwe bestuurs-
leden aantreden. Dit is vooral ook van belang voor het in stand houden van de 
peuterspeelplaats “it Kattekuorke”, de jeugdsoos en de ouderenopvang op de 
woensdagmorgen. Daarnaast wordt het Kattehûs gebruikt voor vergaderingen 
en bijeenkomsten.

Sinds 2 jaar ontvangen wij subsidie van de Gemeente Leeuwarden. Eén van de 
voorwaarden van de subsidie is dat deze wordt gebruikt voor het organiseren van 
activiteiten in en voor het dorp. Wij vinden dat er veel te weinig gebruikt wordt 
gemaakt van It Kattehûs. We doen dan ook een beroep op mensen die mee wil-
len helpen bij het organiseren van activiteiten in het dorpshuis. Denk daarbij aan 
culturele voorstellingen, het organiseren van cursussen, allerlei activiteiten, etc. 

Zonder de steun en medewerking van de inwoners van Jirnsum komt het voort-
bestaan van het Kattehûs in gevaar. 

We organiseren daarom een voorlichtingsavond in It Kattehûs op:

woensdag 4 november 2015, aanvang 20.00u.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met: 
Sake, tel. 602110 of Sybren, tel. 602219



Workshop 
vogeltaart en cupcakes maken

in de 2 Gemeenten
woe. 18 november, 10.00 uur 
do. 19 november, 20.00 uur

Kosten €15,00
Opgeven voor 16 november

Info en opgave via 
sdevries@ziggo.nl

Schrijfgemak
de gratis schrijfservice van 

de Stim 
ook voor verenigingen en 

bedrijven

Meer info? Bel of mail 
de redactie!

stimfanjim@jirnsum.com

De Stim fan Jim

felisiteart 

de Middelhikke
mei it 40 jierrich bestean fan

harren tonielselskip!
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Kaatsvereniging Irnsum

organiseert

vrijdag 20 november

de Bliksem Loterij
v.a. 17.45 uur huis aan huis

Stimkes
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Zondag 8 november 2015
Kinderkleding & 
Speelgoedbeurs
van 14.00 tot 16.00 uur

in de 2 Gemeenten

Info en opgave via 

sdevries@ziggo.nl

15 november 2015

Kleintje vlooi
van 13.00 tot 17.00 uur

in de 2 Gemeenten

Info en opgave via 

sdevries@ziggo.nl

De opbrengst van de collecte

voor KWF Kankerbestrijding

bedraagt dit jaar

€845,82

Bedankt Jirnsum

Blij met kopij
Kopij inleveren??

Altijd voor de 

1e van de maand!

In oktober is het feest!

70 Jaar it Beaken 
Volg ons op facebook of

kom gewoon gezellig langs

Aksje
Op 3 novimber komt

tonielselskip “De Middelhikke” 
by jo lâns foar de jierlikse 

sutelaksje:

Snobbersguod
Jo stypje dêrmei de 

tonielferieniging



Nij yn Jirnsum: Gastouderopvang Elyse

Graag stel ik mij aan u voor: mijn naam is Elyse Hofman, moeder van een 
dochter van 7 jaar. Per 15 oktober 2015 open ik de deuren van mijn gastou-
deropvang Elyse, aan de Slinke 8.

Werken met kinderen is mijn passie. Ik heb veel ervaring met het oppassen 
van kinderen in de leeftijd van  0 tot 10 jaar. Verder ben ik een tijd als vrijwil-
liger werkzaam geweest op de peuterspeelzaal en de tussenschoolse op-
vang. Het schminken van kinderen is mijn hobby. Ik vind het fantastisch om 
te zien hoe kinderen zich in hun fantasie kunnen inleven. Op dit moment 
schmink ik 1 x in de maand op woensdag tijdens het Mama Café Irnsum.

Elk kind is uniek.
Elk kind heeft zo zijn eigen aandacht nodig. Ik luister naar de wensen van 
de ouders en speel hier zo goed mogelijk op in.

Sinds kort ben ik in het bezit van het 
gastouder diploma helpende zorg 
en welzijn. Tevens beschik ik over 
een geldig certificaat eerste hulp 
aan kinderen. Daarnaast heb ik mijn 
deskundigheid uitgebreid door het 
volgen van een cursus baby- en peu-
termassage & babycommunicatie 
speciaal voor gastouders bij praktijk 
voor moeder en kind in Irnsum. Dit 
wil zeggen dat ik over massagetech-
nieken beschik waarmee ik het gast-
kindje bijvoorbeeld kan ondersteu-
nen bij het inslapen, verkoudheid, 
darmkrampjes, oorpijn en doorko-
mende tandjes. Echter, zal ik u eerst 
om toestemming vragen, voordat ik 
deze massagetechnieken zal gaan 
gebruiken. Door middel van de  
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cursus babycommunicatie heb ik goed leren luisteren naar de taal, het  
huilen en de lichaamstaal van de oppaskindjes en weet ik hoe te handelen 
bij o.a. darmkrampjes, boertjes en nog veel meer.

De openingstijden van gastouderopvang Elyse zijn als volgt: maandag t/m 
vrijdag van 06.00 tot 20.00uur. Nacht- en weekendopvang zijn bespreekbaar.

Vanaf 15 oktober open ik officieel de deuren van gastouderopvang Elyse. 
Ik ga van start met 4 gastkindjes met een leeftijd tussen 0 en 4 jaar. Ik hoop 
dat deze gastkindjes in de toekomst nog meer vriendjes en vriendinnetjes 
krijgen tijdens de gastouderopvang.

Bent u nieuwsgierig? Wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op.
www.facebook.com/gastouderopvangelyse 
gastouderopvangelyse@hotmail.com
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Stichting F.K. ‘De Jirnsumer Kat’

Zaterdag 31 oktober is het weer zover: de inspraakavond van 
de Festiviteiten Kommisje “de Jirnsumer Kat”. De jaarlijkse in-
spraakavond begint om 20.15 uur in café De Fantast! Kom gezellig langs en 
laat vooral JOUW stem horen!

De agenda voor deze avond is weer goed gevuld. We beginnen met het 
doornemen van het financieel verslag en evalueren de activiteiten van  
de afgelopen Merke. Vervolgens zal de Festiviteiten Kommisje een  
thema aandragen voor de Merke van 2016. Uiteindelijk kiezen we met z’n  
allen voor een thema. Daarna is het tijd voor een quiz gevolgd door een 
prachtige video van de Merke van toen en nu. Aan het einde hebben we 
een draaiend rad met geweldige prijzen! Graag tot dan! 

Groeten Festiviteiten Kommisje de Jirnsumer Kat
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Berneblêd 

LAMPION 

Neem een leeg blikje, vul het met water en zet het in de vriezer. Als het 
water bevroren is kun je met een spijker en een hamer allerlei figuurtjes in 
het blikje slaan (het bevroren water zorgt er voor dat het blikje mooi rond 
blijft). Als je een sjabloon wilt gebruiken plak dit dan eerst vast met plak-
band op het blikje. 
Een voorbeeld van verschillende sjablonen zie je op de pagina hiernaast. 
Wanneer de gaatjes in het blik zitten verwijder je het papier. Nu nog een 
likje verf en klaar! 

Leuk voor Sint Maarten! 
Of thuis op de keukentafel met een waxinelichtje er in. 

Is werken met een hamer en een spijker nog te moeilijk voor jou? 
Geen paniek! Neem dan een leeg melkpak en een prikpen. 
Het resultaat mag er zijn. 
Succes!   E.K.

Wat heb je nodig?
Schoon blikje of 
melkpak 
Spijker of prikpen  
Hamer 
IJzerdraad 
Verf
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ZO LEKKER …

CONCORP JIRNSUM
RIJKSWEG 163

9011 VD JIRNSUM

WWW.CONCORP.NL 

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

Út it ferline

11 november  
Hiernaast het Sint Maartenliedje dat rond 
1960 door alle kinderen van Jirnsum werd 
gezongen. ‘Moderne’ varianten waren er nog 
niet. Het lampionlopen speelde zich voor- 
namelijk af op de - toen al flink drukke - Rijks-
weg. Deur na deur en toen ook nog winkel 
na winkel. En ja, daar kreeg je wel eens wat 
meer dan een ijsbonbon (plat snoepje in ge-
kleurd papier). Stoppen veel kindertjes van 
nu acuut met zingen als je de deur opent? In 
die tijd werd er meer van je verwacht; vaak 
moest het hele liedje gezongen worden. Dan 
- buiten adem - op naar het volgende adres. 
Thuisgekomen had je het ook nog druk; de 
buit op een krant en dan soort bij soort. 
Dropjes, toffees, één kikker of muis (van de 
schrijfster Harriët Freezer, die destijds in Jirn-
sum woonde) centen en een paar stuivers. 
Tussen al die zoetigheid en de kleverige 
koperen muntjes zat een stuk zoethout ter 
grootte van een potlood. Hiermee gaf onze 
toenmalige huisarts J.S Hermanides - op een 
hem passende wijze - enig tegengas in de 
vorm van een medisch verantwoord natuur-
product. Zoethout - ik was er gek op - staat 
bekend om de volgende eigenschappen; 
het behoedt o.a. voor mond- en maagzwe-
ren, voedselvergiftiging en keelpijn... Op de 
hoge plank van ons groene bovenkastje in 
de keuken werd van alles bewaard. Ook mijn 
snoep. In een busje, gelukkig was dat net iets 
korter dan een potlood…        gdevs

Road road reugeltsje

Sinte Marten fleugeltsje

Road road rokje

Sint Marten op in stokje

Sinte Marten wie sa kâald

Stookt it fjoer mei turf en hout

Laat ze dan maar warmen

Met hun blote armen

100.000 lichtjes aan

Daar komt Sint Martinus aan

Sint Martinus bisschop

Komt uit verre landen

Dat wij hier met lichtjes lopen

Is voor ons geen schande

Hier woont een rijk man

Die veel geven kan

Veel kan hij geven

Lang zal hij leven

100.000 lichtjes aan

Daar komt Sint Martinus aan

^
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Als je de Sint Radboudschool binnen 
loopt zie je in de hal een boom. Maar dit 
is niet zomaar een boom. Dit is onze Lief 
en Leed boom!

Met deze Lief en Leed boom besteden wij aandacht aan feestelijke mo-
menten, maar ook aan verdrietige momenten. Zo vieren en herdenken we 
het leven samen met elkaar. Deze boom staat centraal in onze school, bij 
elk moment vrolijk of verdrietig zal er een vlinder in de boom worden ge-
hangen. Als er iemand jarig is ziet iedereen, ouders en kinderen, bij bin-
nenkomst dat er iemand jarig is. Je kunt dan de jarige feliciteren die dag, 
maar ook als er iets verdrietigs is gebeurd, kun je tegen elkaar zeggen: wat 
erg, of ik denk aan jullie. Gedurende het schooljaar groeit de boom elk jaar 
weer uit tot een boom vol mooie herinneringen!

                                                                                       De Lief en Leed boom

Skoallenijs 1+1=2
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it Tredde Sté viert feest!

Vrijdag 25 september vierde o.b.s. It Tredde Sté feest! 
Op deze vrijdagochtend kreeg de school het officiële 
certificaat voor het behalen van de status van drie-
talige school. Op een drietalige school wordt Nederlands, Fries en Engels 
als voertaal gebruikt. Op sommige dagdelen wordt er dus in het Fries of  
Engels les gegeven. 

De ochtend startte met een officiële opening. De groepen 1 t/m 6 deden 
een optreden in het Fries of Engels. Groep 7 en 8 hadden een leuke quiz 
gemaakt voor de ouders over Friese en Engelse dingen.  

Na de pauze was er een vossenjacht door het dorp. De kinderen moesten 
in groepjes tijdens deze speurtocht op zoek gaan naar vossen. Dit waren 
leerkrachten en ouders die in nogal opvallende kleding verkleed waren als 
typisch Nederlandse, Friese of Engelse personen.

Al met al een zeer feestelijke en geslaagde ochtend! 

It Tredde Sté
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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

@ @
@

@
@ @@

www.
jirnsum.
com
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Bibliotheek Grou

volksuniversiteit Fryslan
In oktober start alweer het vierde seizoen van Volksuniversiteit Fryslan. 
In bibliotheek Grou wordt de basiscursus iPad gegeven. U leert de 
basisfuncties van de iPad kennen en ontwikkelt de belangrijkste vaardigheden 
om met uw iPad om te gaan. De cursus bestaat uit 2 delen en wordt gegeven op 
de dinsdagen 27 oktober en 3 november. Kosten € 39,-. U kunt zich opgeven via 
www.vufryslan.nl. Op deze site kunt u ook alle andere cursussen bekijken.

nederland Leest
Van 1 t/m 30 november viert Nederland Leest haar 10e editie. Het thema van dit 
jaar is het (Zeer) Korte Verhaal. Auteur van (zeer) korte verhalen, A.L. Snijders,  
stelt een verhalenbundel samen met een staalkaart van korte verhalen uit de  
Nederlandstalige en Friestalige geschiedenis. Deze bundel wordt gratis uitgereikt 
aan leden van de bibliotheek. 
In het kader van Nederland Leest organiseert de bibliotheek op maandag 2  
november een workshop korte verhalen schrijven. Aanvang 20.00 uur, kosten  
€ 5,- voor niet-leden, € 3,50 voor leden van de bibliotheek. Aanvang 20.00 uur. 
Nadere informatie op onze website www.sbmf.nl.

Een keuze uit de nieuwe boeken

W.J.B. van Ingen Schenau – Medicijnen voor senioren.

Sander Kollaard – Stadium IV.

Een ongeneeslijk zieke vrouw en haar man reizen naar het Zweedse Oland ter 
voorbereiding op haar dood.

David Lagercrantz -  Wat ons niet zal doden.

Het vierde deel van de Millennium reeks.

P. van Loevezijn – Je iPad als mobiel kantoor.

Conny Palmen – Jij zegt het.

Roman over het leven van de dichter Ted Hughes en de tragische zelfmoord van 
zijn vrouw, de dichteres  Sylvia Plath.

Beth White – De postorderbruid.

Ten tijden van de Hugenotenvervolging vluchten twee zusjes uit Frankrijk naar 
Amerika om daar als postorderbruid te trouwen.

En een keuze uit de DvD’s: 

My old lady, The legacy seizoen 2, Prey seizoen 1, 
The second best exotic Marigold Hotel, Charlie’s country.



Dag van de mantelzorger
Als ik een mooi gedicht zit te lezen komen ook de uitnodigingen voor de Dag 
voor de mantelzorger binnen. De gemeente Leeuwarden organiseert deze dag 
samen met enkele andere organisaties, zoals het Platform Vrijwillige Thuishulp, 
WELLZO en Palet. Op 8 november is er een MEGA LUNCH met entertainment voor 
500 mantelzorgers in de Harmonie te Leeuwarden. 

Al lezend denk ik aan de mensen die ik als Meitinker regelmatig bezoek. Mensen 
die zichzelf vaak niet zien als mantelzorgers. Mantelzorgers worden vaak onver-
wachts tot hun zorgtaak geroepen. Het overkomt ze, omdat ze een emotionele 
band hebben met degene voor wie ze zorgen. Dit kan een partner, ouder of kind 
zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Bovendien doen ze het vaak 
voor onbepaalde tijd. Uit (naasten)liefde zorgen voor iemand kan ook zijn gren-
zen hebben voor de mantelzorger. Zowel fysiek als emotioneel kan deze over-
belast raken. Zorgen voor een ander brengt vaak emoties met zich mee. Praten 
hierover kan u helpen om hiermee om te gaan. Dit kan met mensen die in een 
vergelijkbare situatie zitten. Maar ook met vrienden, familieleden of professionele 
dienstverleners. 

Heeft u als mantelzorger vragen rondom de zorg, behoefte aan een luisterend 
oor of wilt u zich opgeven voor de Dag van de mantelzorg in Leeuwarden neem 
dan contact op met het Dorpenteam, telefoonnummer 0566-625151 of mail naar 
info@dorpenteam.nl . 

Het mooie gedicht van Marius van den Berg wil ik u niet onthouden.

Luisteren is al voldoende
Je denkt misschien dat je wat moet zeggen
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken
Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten
Je denkt misschien dat je moet troosten en adviseren
Wat ik vraag is dit:
wil je nog eens 
en nog eens
luisteren naar mijn verhaal
naar wat ik voel en denk
je hoeft alleen maar stil te zijn
mij aan te kijken
mij tijd te geven
je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen
maar als het kan 
slechts te aanvaarden
zoals het voor mij voelt
je luisterend aanwezig zijn 
zal mijn dag anders maken.
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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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Levendige huiskamergesprekken over Jirnsum 2020

In de afgelopen twee weken werden er in verschillende huiskamers, keukens, en 
it Kattehûs inspirerende gesprekken gevoerd met betrokken Jirnsumers over de 
visie en plannen voor Jirnsum in 2020. De werkgroep dorpsvisie Jirnsum, die na-
mens Plaatselijk Belang een nieuwe visie gaat schrijven voor Jirnsum 2020, had 
deze avonden georganiseerd als vervolg op de Breinbrûzersavond in het Katte-
hûs afgelopen april.

Onder het genot van een kopje koffie, thee en taart werd er eerst kennisgemaakt 
met de tafelgasten. Het was een mooie verscheidenheid van mannen en vrouwen, 
nieuw en oud  Jirsumers, oud en… iets minder oud… maar allemaal enthousiast 
als het ging over hun dorp en de toekomst! Iedere groep sprak zich eerst uit over 
de waarden zoals die door de werkgroep op papier waren gezet naar aanleiding 
van de eerste breinbrûzersavond. Welke waarden zijn dat?

De waarde ‘samenhang‘ werd direct beaamd en het meest belangrijk gevonden. 
Ze gingen hand in hand met respect , vrijheid en vriendelijkheid.
De waarde ‘ondernemend’ werd samen met levendigheid gezien als gewenst, 
maar wel passend bij het karakter van Jirnsum.
De waarde ‘rust’ werd positief gewaardeerd, misschien wel als uniek selling point, 
zolang rust maar niet ‘saai’ wordt.
De waarde ‘groen’ gaf hier en daar wat discussie, is er niet genoeg? Maar het kon 
absoluut fraaier en duurzamer in ons dorp.

Vanuit deze met elkaar vastgestelde waarden zijn er veel ideeën ter tafel geko-
men rond de volgende thema’s:

Inwoners en samenhang:
Het meest vaak genoemd en belangrijkst gevonden. Er werd o.a. gesproken  over 
een centrale kern in het dorp en aandacht voor en informatie over alles wat er al 
gebeurt.

Verkeer en bereikbaarheid:
Waarbij vaak het parkeerprobleem genoemd werd om creatief op te lossen.

Toerisme en recreatie:
Dit thema sprak erg tot de verbeelding en er kwamen boeiende ideeën om op dit 
gebied veel meer uit Jirnsum en de Boarn te halen.

Zorg en Welzijn:
Ouderen behouden voor Jirnsum was hier bv een belangrijk thema.

Winkels en horeca:
Geen uitbreiding van winkels en horeca, wel beter benutten van dat wat er al is, 
richting toerisme, vond men.

Woon en leefomgeving
Goed centrumplan in combinatie met meer, mooier en functioneler groen, was 
hier de tendens.

Er kwamen vele mooie ideeën! Belangrijk vond men door te gaan met wat er al 
gebeurt en waar al plannen voor gemaakt zijn. Jirnsum moet een mooi, kloppend 
hart krijgen. Niet te lang meer praten maar nu ook doen! Men heeft er zin in!!

Hoe nu verder?
De werkgroep gaat nu eerst alle ideeën bundelen, schrijft hiermee een visiestuk, 
ook voor de Gemeente Leeuwarden die wel in ons dorp wil investeren als er een 
goed plan ligt. Ze gaat voor ieder thema op zoek naar inwoners die de kar willen 
trekken of op een andere manier willen bijdragen. Voor sommige thema’s heeft 
zich al een trekker aangemeld en uit deze gesprekken kwamen ook veel enthou-
siaste opgaves voor meedenken en meedoen. Dus dat gaat wel lukken!
Alle al aanwezige meedenkers houdt zij via de mail op de hoogte en natuurlijk 
bericht zij iedereen regelmatig via de STIM en de website.

De werkgroep blijft namens Plaatselijk Belang zorg dragen voor de coördinatie 
van deze themagroepen, zodat iedere groep weet wat de andere groep doet en 
houdt de inwoners op de hoogte. 
Op de nog te plannen nieuwjaarsbijeenkomst kunnen we dan al die mooie ideeën 
en acties presenteren aan alle anderen. Natuurlijk mét oliebollen en bubbels…

van dromen nu naar daden!
Met vrolijke groet van:
Abe Buwalda, Anne Sollie, Bert de Jong, Debbie de Vries, Erik Pereboom, 
Guusta Elzinga, Sake Janse en Yke Hokwerda
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Nachtvlinder

Een rups wordt uiteindelijk een vlinder. Maar dit gaat niet vanzelf. Net als 
de Nachtvlinder heeft Tet moeten worstelen om zich te bevrijden van haar 
cocon en om haar prachtige vleugels uit te kunnen slaan. Tet houdt van 
de nacht want in de schaduwen van de nacht is er ruimte voor spotlights, 
fantasie en inspiratie.

In deze vierde solovoorstelling is Tet openhartiger dan ooit. Eerder gingen 
haar succesvolle voorstellingen over anderen; Over Marlene Dietrich, Won-
derdokters en Mata Hari. Nu is ze klaar om de sluiers van haar eigen leven 
af te werpen. Ze vertelt openhartig over haar belevenissen in de liefde, over 
angsten en het najagen van dromen.  Ze fladderde rond in het nachtleven 
van Londen om terug te keren met een verpletterende show. 
Een One- Woman show vol sensuele dansen, inspirerende verhalen en in-
tense songs. Bijgestaan door 
haar gewaardeerde vriend, 
componist en multi-instru-
mentalist Erik de Reus, neemt 
ze u mee naar de sensuele  
sferen van een nachtclub uit 
het verleden met een heden-
daagse touch. 

Onze eigen jonge Friese Diva 
op haar best; kwetsbaar, 
krachtig en onweerstaanbaar 
glamorous. 

Vooraf is er een 3 gangen 
menu. U kunt dit ook doen in 
combinatie. Een entree kaart 
en een 3 gangen menu voor  
€ 35. Consumpties zijn voor  
eigen rekening. 
Reserveren 0566 601550 
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8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw

Volleybalseizoen 2015/2016

Het volleybalseizoen ‘15/’16 van Iverto is weer gestart!  

Jeugd van 5 t/m 12 jaar 
Cool Moves Volley (CMV) is speciaal voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Via  
6 niveaus leer je stapsgewijs volleyballen. Van vangen en gooien over het net  
(niveau 1) tot blokkeren, opslaan en smashen (niveau 6). Voor CMV-jeugd worden 
er gedurende het seizoen een aantal CMV toernooien en clubtoernooien georga-
niseerd. De CMV-jeugd traint op donderdagavond en vrijdagmiddag.

Jeugd van 13 tot 18 jaar  
Op dit moment heeft Iverto één meisjesteam B in de 2e klasse. Op zaterdag wor-
den de thuiswedstrijden in Akkrum of Grou gespeeld. Meisjes B traint op woens-
dagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur.

volwassenen vanaf 18 jaar 
Iverto heeft twee damesteams die meespelen in de Nederlandse Volleybal Bond 
(Nevobo) competitie.  

Dames 1 speelt in de 1e klasse van de Nevobo competitie.  Op vrijdagavond wordt 
er ‘thuis’ gespeeld in Sporthal Schuttersveld te Sneek. Dames 1 traint op woens-
dagavond van 20.15 uur tot 21.45 uur.  
Dames 2 is een jong meidenteam in de leeftijd 16-19 jaar en speelt in de 4e klasse 
van de Nevobo competitie. Op vrijdagavond worden de thuiswedstrijden ge-
speeld in Sporthal Schuttersveld te Sneek. Dames 2 traint op woensdagavond van 
19.00 uur tot 20.15 uur.

Damesrecreatie  
Ben je ouder dan 18 jaar en vind je volleyballen leuk, maar wil je geen wedstrijden 
spelen, dan is damesrecreatie een goede keuze. De recreatiedames trainen op 
dinsdagavond van 20.30 uur tot  21.45 uur.  

-   oproEp   -    TrAinEr   -   vErSTErKinG   -   oproEp   - 
Voor CMV groep 1 en 2 zijn we op zoek naar een trainer voor de jeugd in de leeftijd 
van 11/12 jaar. Het volgen van een trainerscursus behoort tot de mogelijkheden.

Zowel het dames 1 als het dames 2 team zoeken nog versterking!  Kom op woens-
dagavond eens vrijblijvend meetrainen om te kijken of het wat voor je is.

Contributies variëren van € 9,00 per maand tot € 16,50 per maand.

interesse om te volleyballen?  Kom gerust eens langs op een training in de gym-
zaal te Jirnsum. Of mail voor meer info:  iverto.bestuur@gmail.com

  



Niet voor tere zieltjes!

Je moet er wel wat voor over hebben om bij de redactie van ‘de Stim’ te werken, 
dacht ik tijdens het interview met Marja Koops en Bjorn Hoogsteden.  Niet alleen 
werd ik tijdens het maken van mijn aantekeningen lastig gevallen door de altijd 
nieuwsgierige en even brutale Pantoffel, de valparkiet van het jonge stel. Maar 
ook kroop er later op de avond een Australische doorntak (familie van de Wande-
lende Tak) over mijn gezicht. Niet bepaald een pretje, gezien hun ‘klittenbandach-
tige’ pootjes… 

nij yn Jirnsum
Het is dus ook maar goed dat ik een grote dierenliefhebber ben en wel wat ge-
wend ben wat ‘beestachtig’ gedrag betreft! Vanwege hun opmerkelijke huisdie-
ren, leek het mij leuk om mijn buren - want dat zijn Marja en Bjorn - , voor deze 
nieuwe Stim te interviewen. Ze wonen bovendien, net als ik, ook nog maar een 
paar maanden in Jirnsum, dus meer dan genoeg reden om eens nader kennis met 
ze te maken!

Lekker rustig
Wie ze hoort praten, heeft meteen door: dit zijn geen Friezen… Marja komt na-
melijk uit Assen (Dr) en haar vriend uit Biddinghuizen (dorp in Flevoland). Beide 
zijn dierenverzorger van beroep. Toen Bjorn door omstandigheden zijn oude baan 
kwijtraakte en hem een nieuwe bij Aquazoo in Leeuwarden werd aangeboden, 
aarzelden ze geen moment. Ze schreven zich meteen in bij een woningbouw-
vereniging en sneller dan verwacht werd ze een woning aangeboden in Jirnsum. 
Marja: ‘We hadden nog nooit van Jirnsum gehoord, maar zijn blij dat we hier te-
recht konden, want het is lekker rustig!’
Allebei houden ze wel van het dorpse leven en wat dat aangaat, kunnen ze in het 
dorp hun hart ophalen…

Bistenboel
Als ik even mijn blik laat afdwalen en deze rust op de hanglamp in de woonka-
mer, roep ik verbaasd uit: ‘Hé, er ligt een salamander in de lamp!’  Het blijkt om 
een kunststof exemplaar te gaan, die de moeder van Marja een keer mee heeft 
genomen van een vakantie in Indonesië. Ik besef, al rondkijkende, dat er overal 
wel iets van een dier ligt, hangt, staat, vliegt of kruipt… Pantoffel zit inmiddels 
weer op mijn schouder en is verwoed bezig mijn haar te touperen(?). Naast de 
televisie ligt de schedel van een heuse krokodil en wat zien mijn ogen in de hoek 
van de kamer ...uhm… een glazen bak met verdorde bladeren? Is dat iets nieuws 

op het gebied van woninginrichting? Maar nee, bij nader onderzoek blijken het 
zogenaamde ‘Australische doorntakken’ te zijn: familie van de wandelende tak en 
- zoals ik al schreef - sterk lijkend op bruine, dorre bladeren. De trotse ‘baasjes’ 
van deze bijzondere insecten vertellen me in geuren (letterlijk, maar daarover zo 
meer) en kleuren over hun gewoontes en gedrag.

Moederinstinct
Ik voel me stiekem best vereerd, want ik krijg zowaar een heuse privé lezing van 
de twee!  Zo leer ik dat bij doorntakken de vrouwtjes veel groter en dikker zijn dan 
de mannetjes en dat ze wel 300 eitjes leggen per jaar. Bjorn:  ‘We waren op een 
avond televisie aan het kijken en toen hoorden we steeds een tikkend geluid uit 
de richting van de bak komen. ‘Het bleken de eitjes te zijn, die de vrouw er heel 
nonchalant uit ‘schiet.’ Van moederinstinct is niet bepaald sprake bij de doorntak-
ken, maar ja, dat is misschien ook wel te begrijpen met zoveel kindjes… 

vliegende elfjes
Wat de mannetjes aan lengte ontbreekt, maken ze overigens ruimschoots goed 
door het feit dat zij - in tegenstelling tot de vrouwtjes - wél kunnen vliegen. Marja 
laat er een los in de woonkamer en mijn mond valt open van ontzag; wat een 
mooie vlieger is de doorntak, het lijkt wel een soort van elfje (jaja, ik weet wel, 
die bestaan niet echt, maar misschien weet je wat ik bedoel (denk: ‘Tinkerbell’). 
Nog even over die geuren: Marja moest en zou me de aparte geur van de insect 
laten ruiken en voor ik er erg in had, had ik er dus een aan mijn neus hangen… 
(bedankt nog hè, Marja!).

Kleine kannibalen
Wat conventioneler zijn de naaste buren van de Australische doorntakken: een 
stuk of wat (geen idee hoeveel precies) regenboogvisjes, algeneters en neon te-
tra’s in een aquarium.  Ik ben de lieflijke slakjes die her en der verspreid zitten aan 
het bewonderen, als Bjorn me informeert dat het de ‘Anatome Helena’ betreft: een 
slakkenetende slak (jaiks!). Deze wordt dankbaar door aquariumhouders gebruikt 
om een overvloed aan slakken te voorkomen. Een natuurlijke slakkenverdelger, 
zeg maar… 

Slangen onder het bed?
Ter ere van de Stim fan Jim, krijg ik de Royal Tour en zo belanden we in de slaap-
kamer. Ahum… dat komt wel een beetje raar over, besef ik me net! Ik bedoel: 
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de voormalige slaapkamer; het is nu de huisvesting van een vijftal verschillende 
slangensoorten. Zo zijn er rode rattenslangen, melkslangen, koningspythons, een 
woma python uit Australië en een Mexicaanse zwarte koningsslang. Geen van 
deze slangen zijn giftig en natuurlijk moet ik er even een vasthouden! Hoewel 
vaak gedacht wordt dat slangen glibberig zijn, zijn ze eigenlijk best zacht en ook 
vrij warm. 
Bjorn: ‘Ik vind het erg jammer dat er nog steeds veel mensen zijn die een hekel 
aan slangen hebben en ze maar eng vinden. Natuurlijk moet je voor de giftige 
soorten oppassen, maar het zijn gewoon ontzettende mooie reptielen.’ 

Geen illegalen
De woma python is de nieuwste telg van de slangenfamilie en is door een oud-
leraar van Bjorn meegenomen uit Denemarken. Om aan te tonen dat het een  
legaal exemplaar betreft, is er een verklaring van CITES bij. Dit is de ‘Convention 
on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna). Oftewel: 
een overeenkomst die de wereldhandel regelt van beschermde dier- en planten-
soorten. Voor sommige soorten is de handel namelijk verboden en met een certi-
ficaat of ander soort bewijs, kun je dan aantonen dat je op geheel legitieme wijze 
aan een dier/plant of een deel daarvan bent gekomen. 
Bjorn: ‘Zo heb ik bij de krokodillenschedel in de woonkamer een bandje gekregen 
met een code waaraan kan worden afgelezen dat het bezit ervan is toegestaan.’

The Crocodile Hunter
Dat brengt mij op de volgende - voor de hand liggende vraag - : vanwaar die 
fascinatie met reptielen? Bjorn roept meteen: ‘Steve Irwin!’ Deze fanatieke die-
renliefhebber en dierentuinhouder uit Australië - beter bekend als ‘The Crocodile 
Hunter’ heeft - , toen hij nog maar een klein jongetje was, de liefde voor alles wat 
reptiel is, in hem aangewakkerd en dat is sindsdien alleen maar sterker geworden.  
Zodanig dat hij later ‘als hij groot was’ dierenverzorger wilde worden (met reptie-
len als specialisatie) en zo geschiedde…
Marja: ‘Bij mij was het ook zo dat ik als klein kind al heel geïnteresseerd was in de 
natuur en met name dieren; ik kon in de tuin uren het gedrag van bijvoorbeeld 
mieren of een kever bestuderen. ‘ 
Net als haar vriend heeft ze de opleiding van dierenverzorger gedaan en meer-
dere jaren het vak uitgeoefend.  Ze wil dan ook graag net als Bjorn weer aan de 
slag in dit vakgebied. 

Waar blijft de tijd?
Ik zelf heb al moeite met het bijhouden van mijn 2 vierkante meter kleine tuin en 
vraag me hardop af of ze wel tijd hebben voor andere hobby’s dan het verzorgen 
van al die dieren. Marja blijkt wel tijd te kunnen vinden om af en toe te schilderen, 
glas te graveren (ze laat me trots een paar onderzetters zien met een afbeelding 
van o.a. een adelaar en de hond van haar ouders) en ze denkt erover om op vol-
leybal te gaan. Ook Bjorn ziet wel kans om andere dingen te doen; zo doet hij aan 
gamen en vindt hij het erg leuk om in en rond het huis te klussen. ‘De terraria heb 
ik bijvoorbeeld bijna allemaal zelf gemaakt!’ 

Toekomstplannen
Tot slot ben ik wel benieuwd of ze van plan zijn nog meer dieren in huis te  
halen en vraag ze dit. Het antwoord luidt: ‘Ja, we willen eigenlijk nog wel een 
hond, wat hagedissen, schildpadden, geitjes, kippen…’ Kortom, ze hebben nog 
genoeg wensen wat dat aangaat! Misschien moeten we ze over een paar jaar  
gewoon weer eens interviewen? Wie weet hebben ze dan wel een eigen dieren-
tuin vol mooie en merkwaardige dieren!
R.A.
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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.  Eenrum 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
Speeltuinver. T. de Wal 620110

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem A. Venema 601152
Stichting Doarpshûs S. Janse 602110             
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Festiviteiten Kommisje A. de Jonge 0646046843          
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.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 - 09.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 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, woens-
dag en vrijdag vóór 15.00 uur inleveren in Jirnsum. De medicijnen kunnen dan 2 werk-
dagen 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  ‘s middags bij de apotheek afge-
haald 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)
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.
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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: 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: 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.


