
Jaarverslag 

 

STIM FAN JIM - 10 exemplaren 
Gemiddeld 40,2 bladzijden per Stim 
 

Sinds 2015 bestond de redactie van de Stim van Jim uit Carla Elzinga-Smid, Grietsje de Vries en 
Elsbeth Koree. Het blad heeft indertijd een metamorfose ondergaan, te beginnen met een nieuwe 
jas en opmaak. Daarnaast was één van de doelen van de redactie om van de Stim weer echt een 
leesblad te maken. Verhalen en mededelingen, dat wil de redactie graag met het dorp delen.  

Bij het pakken van alle Stimmen uit 2017 weet ik meteen waar we over gaan schrijven in dit 
jaarverslag. Statistieken, percentages.. ja natuurlijk. Maar dit is niet het eerste waar ik aan denk. 
Grietsje de Vries is de eerste. Want veel te snel was zij in 2017 ineens de persoon in de rubriek 
‘Komme en Gean’. Ze overleed op 19 april 2017. Regelmatig worden wij nog herinnerd aan het vele 
werk wat Grietsje heeft gedaan voor de Stim. Een voorbeeld: zo nu bekijk ik wat oude artikelen ter 
inspiratie, uit bijvoorbeeld 2016. Wanneer je deze artikelen via de Dropbox opent, verschijnt er een 
pop-up bericht in het beeldscherm ‘Grietsje heeft dit bestand bewerkt, 1 jaar geleden’. Inmiddels zijn 
we bijna een jaar verder en nog steeds is ze een beetje bij ons. Daarom nog één keer bedankt 
Grietsje. Bedankt voor alles wat je voor de Stim fan Jim hebt betekend. Bedankt voor je creativiteit, 
inspiratie en perfectionisme!  

 
Hier onder een greep uit de verschillende rubrieken die zijn verschenen in 2017: 

Tijdelijke/vervolg/ vaste rubrieken van de redactie  
Nij yn Jirnsum 4x 
Komme en Gean 10x 
Berneblêd 10x 
  
Gastschrijvers  
Symen Skoustra: Ald Guod stekt de kop op 8x 
De Bistedokter 5x 
Bibliotheek Grou 3x 
Op wei nei 2018 9x 
Skoallenijs: Radboud en It Tredde Sté 10x 

 
Naast de boven genoemde rubrieken vond it Kattehûs en PBJ in 2017 ook regelmatig haar weg naar 
de Stim fan Jim. Net als de Vogelwacht en de verschillende goede doelen die de opbrengst van de 
collectes meldden.  Sinds mei 2016 worden de Jirnsumers meegenomen ‘Op wei nei 2018’, een 
dubbel feestjaar i.v.m. Leeuwarden als Kulturele Haadstêd en het 100 jarig bestaan van Plaatselijk 
Belang Jirnsum. Deze rubriek is in het jaar 2017 ook iedere keer weer goed gevuld geweest. 

Adverteerders 
2016 startte met 42 adverteerders en eindigde met 45 adverteerders. Een stijging van ruim 7%!   

2016..  
- .. het jaar dat jirnsum.com en de Stim een workshop Fotograferen en Schrijven organiseerde 
- .. het jaar dat we afscheid namen van Grietsje de Vries 



- .. het jaar dat de RK-kerk werd overgedragen aan de Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum 
- .. het jaar dat de laatste ALS dag werd georganiseerd 
- .. het jaar dat de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum bezoek kreeg van  
     minister Lodewijk Asscher  
- .. het jaar dat Liesbeth Hiddema vanaf december in de redactie van de Stim van Jim stapte  
- .. het jaar dat we getuige konden zijn van het eerste concert van koor ‘MeiMeKoar’ 
 

 



Jaarverslag Jirnsum Online 2017 
 
De commissie ‘Jirnsum Online’ is eigenaar en beheerder van de site www.jirnsum.com en 
valt als zodanig onder Plaatselijk Belang Jirnsum. Het doel van de commissie is om via 
internet de betrokkenheid van (oud)Jirnsumers en andere belangstellenden bij 
(gebeurtenissen in) het dorp te waarborgen, dan wel vergroten. De commissie geeft hier via 
de website www.jirnsum.com en de facebook-community vorm en inhoud aan. 
 
De commissie Jirnsum Online bestond op 31-12-1017 uit: 
Rienk de Vries (techniek en redactie) 
Arjanne Nijp (afhandeling mail en redactie) 
Dorien van Steen (agendabeheer en redactie) 
Siep Hijlkema  (facebook) 
 
In februari 2017 heeft de commissie Jirnsum Online samen met de Stim fan Jim een 
inspiratie-avond georganiseerd. Journaliste Karen Bies van Omrop Fryslân gaf tips voor het 
schrijven van een goed nieuwsartikel, en fotograaf Yvonne Bleijinga gaf een korte workshop 
Fotograferen met je smartphone. Ondanks de goede opkomst en enthousiaste deelname, 
heeft de avond niet geleid tot meer artikelen.  
 
In 2017 zijn er 82 artikelen gepubliceerd, waarvan het merendeel door de redactie. Er is een 
aanmerkelijke terugloop te zien van het aantal artikelen dat wordt aangeleverd door 
verenigingen en commissies. Facebook is voor de meeste verenigingen een directer en 
makkelijker medium om contact te onderhouden met hun leden/achterban. 
 
Facebook (facebook.com/jirnsumcom) is ook voor Jirnsum Online een uitstekend medium 
om lezers te bereiken. Het aantal volgers/likers is ook dit jaar met bijna 100 gestegen van 
482 naar 575 personen. Het bericht over een insluiper op de Dekemastrjitte heeft met meer 
dan 6800 weergaven en 129 reacties, opmerkingen en deelacties het grootste bereik gehad. 
Het aantal mensen dat jirnsum.com volgt op twitter (twitter.com/jirnsumonline) is gestegen 
van 309 naar 322. 
 
Wegens het grote bereik van Facebook is er dit jaar voor het eerst geëxperimenteerd met 
verslaggeving alleen op Facebook, en niet meer als artikel op de site. Een voorbeeld 
daarvan is de Sint Maartenoptocht op 11 november. De foto’s van de intocht van Sinterklaas 
zijn ook op Facebook gepubliceerd, dan het uitgebreide verslag en een selectie van de foto’s 
op jirnsum.com zelf. Het is de bedoeling in 2018 dit experiment door te zetten bij daarvoor 
geschikte gelegenheden. Reacties op het experiment zijn welkom op redactie@jirnsum.com 
of de facebook-messenger. 
 
De redactie is naarstig op zoek naar versterking, zowel op technisch als redactioneel vlak. 
Iedereen die mogelijk belangstelling heeft, wordt opgeroepen zich te melden. Het hoeft niet 
veel tijd te kosten, ook incidenteel is alle hulp welkom. Wil je meer informatie dan kun je een 
mailtje sturen naar redactie@jirnsum.com, of contact opnemen met een van de leden van de 
redactie.  



Jaarverslag Speeltuincommissie Jirnsum 
 
Vanaf begin 2017 is het onderhoud overgenomen door gemeente Leeuwarden. 
De beloofde start van het groot onderhoud in het voorjaar is wat later van start gegaan en 
heeft nu mede door de vele regen in het najaar wat vertraging opgelopen. We hopen dat ze 
dit z.s.m. weer zullen hervatten. 
 
Er zijn al wel een aantal punten aangepakt. Zo zijn in de grote speeltuin de rubberen tegels 
onder de toestellen vervangen door doorgroei tegels en is de zandbak verwijderd. 
Ook is de picknicktafel weggehaald en zal worden vervangen door een betonnen exemplaar. 
 
In de speeltuin aan de Terp is het tegelpad doorgetrokken, zodat er nu een rondje gemaakt 
kan worden met fietsjes, stepjes etc. Het kleine draaitoestel is verwijderd, omdat dit niet 
meer aan de hedendaagse eisen voldeed.  
Onder de schommels komt nog een nieuwe ondergrond. Zodra dit gerealiseerd is, worden de 
schommels weer teruggehangen. 
Helaas liggen de werkzaamheden op de Terp al een poosje stil door de vele regen in het 
najaar. 
 
Wij als speeltuincommissie blijven de oren en ogen voor het dorp. Eventuele wijzigingen en 
andere zaken betreffende de speeltuinen worden dan ook in samenspraak met ons gedaan. 
Heeft u op of aanmerkingen omtrent de speeltuinen dan horen wij dit graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Speeltuincommissie  
 
Tjitske de Wal 
 



Doarpsargyf Jirnsum   Jieroersicht 2017

Yn it ôfrûne jier binne de folgjende argiven en dokuminten by it doarpsargyf ynbrocht
- it argyf fan tenielferiening “De Middelhikke”
- in part fan it argyf fan de EHBO-feriening “Raerd e.o”
- in part fan it argyf fan de begaffenisferiening “De Laatste Eer”, dit is in neikommen part
- in part fan it argyf fan it JeugdCentrum ek dit is neikommen
- plakboeken fan in partikulier.
In probleem is dat by it ynbringen fan de argiven fan de ferienings deze faaks net folslein
binne en dat letter noch mear parten neikomme, mar it is atyd better dat dy parten noch
neikomme as hielendal net komme. De oarsaak is gauris dat de argiven ferdield sitte oer de
bestjoersleden en âldbestjoersleden.
Sa misse by de argiven fan de EHBO de argiven fan it tydrek fan de oprjochting oant 1990 en
fan de volleybalferiening de finansjele stikken.
Yn 2017 is it ynkommen part fan de EHBO, it neikommen part fan it JeugdCentrum ferwurke
en is de lêste hân lein oan it ferwurkjen fan de argiven fan Plaatselijk Belang en it doarpshûs.
Fierders is de wurke oan de standaardisearring fan de etiketten en opskriften op de doazen en
mappen. De doazen en mappen mei de argiven fan Plaatselijk Belang binne dit jier al fan
dizze etiketten fersjoen..
Neist dokuminten wurde der ek nijsgjirrige foarwerpen fan mear en minder belang fan en út
Jirnsum op it doarpsargyf bewarre sa as dy op bygeande foto te sjen binne
Op foto stiet in stok mei reade, wite en blauwe bannen mei dêrneist in skilderij fan de brân fan
in pleats by de Aldeskou. It skildery is troch in Jirnsumer amateurskilder, yn de folksmûle “de
stille plysje” makke. De stok is de stêf fan de brânmaster Edzer Wiersma. By de stêf heart ek,
op de foto net te sjen, it jitizeren buordtsje mei it opskrift “Brandmeester” Dit bordtsje hong
op it hûs fan Edzer Wiersma. Op it skildery wiene se oars de brân noch net master. Yn de tyd
fan dy brân hie Jirnsum noch in brânspuit, dizze stie yn in gebouw yn de Wide Steech.
De leden fan it doarpsargyf  binne Sake Janse, foars. till. 602110, Piet Posthumus, skriuwer
till. 601278 en Eddie Groen, lid till. 653152

Jirnsumers dêrom neat fan Jirnsum fuort dwaan foar dat jim kontakt opnommen ha mei
ien fan de minsken fan it Doarpsargyf.



Jaarverslag 2017 werkgroep Wonen en Leefomgeving 
 
Leden: Anne Sollie, Bartele Kramer, Guusta Elzinga, Hans van Reenen, Sarah van der Meer, Wiep 
Bleeker en Willemke van der Meer 
 
Speerpunten 
In 2017 had de werkgroep Wonen en Leefomgeving vijf speerpunten: 
 
- Centrumplan  
- Verlichting 
- Hervormde kerk 
- Energiecoöperatie 
- Groenstrook 
 
Centrumplan 
Een aantal jaar geleden is door dorpsbewoners in samenwerking met de Gemeente Boarnsterhim 
een plan gemaakt voor de herinrichting van het centrum van Jirnsum. De werkgroep heeft dit plan in 
2016 ‘van de plank’ gehaald. Met dank aan uitvoerige gesprekken met de Gemeente Leeuwarden en 
dorpsbewoners, zijn we na de zomer van 2017 met elkaar gekomen tot een definitief 
herinrichtingsplan voor het centrum en de noordelijke en zuidelijke entree van Jirnsum. 
 
Vervolg in 2018 
Op 12 februari 2018 gaat de schep in de grond! Eind juni 2018, na afronding van de werkzaamheden, 
zal de werkgroep dit speerpunt afronden. 
 
Verlichting  
In Jirnsum staan veel verschillende typen lantaarnpalen en sommigen werken niet meer of staan 
scheef. In 2017 heeft de werkgroep het contact met de Gemeente Leeuwarden hierover voortgezet. 
Afgesproken is dat de verlichting rondom het centrum en de entrees tegelijk met de herinrichting 
wordt vernieuwd. Dit betekent dat de huidige palen worden opgeknapt en dat deze worden voorzien 
van nieuwe armaturen en duurzame verlichting. De werkgroep is betrokken geweest bij de keuze 
voor de armaturen en is nog in gesprek met de gemeente over het type glas in de lantaarns. 
 
Vervolg in 2018 
De laatste gesprekken over het type glas worden gevoerd. Daarna worden de plannen uitgevoerd. 
Het onderhoud van de overige verlichting in Jirnsum neemt de Gemeente Leeuwarden mee in het 
geplande reguliere onderhoud van de verlichting in de dorpen. De werkgroep houdt dit in de gaten. 
 
Hervormde kerk 
In verband met de historische waarde en het beeldbepalende karakter, vindt de werkgroep het 
behoud van het gebouw van de Hervormde kerk belangrijk. In 2017 is de kerk verkocht, hiermee 
heeft de werkgroep dit speerpunt afgesloten. 
 
Geen vervolg in 2018 
 
Energiecoöperatie 
De werkgroep Wonen en Leefomgeving onderzoekt de mogelijkheid om in Jirnsum een 
energiecoöperatie op te richten die zich gaat bezighouden met de duurzaamheid van het dorp. In 
2017 hebben we vooronderzoek gedaan door met verschillende energiecoöperaties uit andere 
dorpen in gesprek te gaan. De belangrijkste vraag hierbij was: hoe hebben jullie een 
energiecoöperatie van enthousiaste vrijwilligers gevormd? 
 



Vervolg in 2018 
We gaan in 2018 een informatieve bewonersbijeenkomst organiseren. Doel hiervan is om een 
groepje enthousiaste dorpsbewoners te vinden die zich binnen een energiecoöperatie wil 
bezighouden met de duurzaamheid in Jirnsum.  
 
Groenstrook Douwemastrjitte 
In 2017 heeft de werkgroep uitgezocht wie eigenaar is van de groenstrook op de Douwemastrjitte 
(braakliggend terrein oude Katholieke school). We willen deze plek graag weer een functie geven. Er 
is gezocht naar succesvolle voorbeelden op andere plekken in het land en vanuit de dorpsbewoners 
zijn ook een aantal ideeën bij ons aangedragen. 
 
Vervolg in 2018 
Via een digitale enquête kunnen dorpsbewoners bij ons aangeven wat er volgens hun met de 
groenstrook moet gebeuren. De resultaten van de enquête presenteren we tijdens de 
jaarvergadering van PBJ. Op basis van deze resultaten bepaalt de werkgroep de vervolgstap. 
 
Plannen voor 2018 
De werkgroep Wonen en Leefomgeving heeft ook in 2018 verschillende zaken op de agenda staan. 
De speerpunten ‘Centrumplan’ en ‘Verlichting’ blijven op de agenda totdat de werkzaamheden zijn 
afgerond. Verder gaan we door met de speerpunten ‘Werkgroep Duurzaamheid’ en ‘Groenstrook’. 
Ook gaat de werkgroep zich verdiepen in een ‘upgrade’ van het beeld van Japke. Dit betekent o.a.: de 
kettingen met punten en het onkruid weghalen en vervangen door mooie plantjes en verlichting! 

 


