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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio mei 2018
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

Redactie

Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

HET LAATSTE SEIZOEN VAN DE STIM FAN JIM… ?

Dit zou zomaar kunnen en wat zou het jammer zijn. Want nog steeds is er 
iedere maand voldoende kopij om het krantje te vullen. Input vanuit het 
dorp is er genoeg - een goed gevulde agenda, nieuws van het Kattekuorke 
en de scholen, aankondigingen van verschillende acties, Komme en Gean, 
nieuws van de werkgroepen en ga zo maar door. Maar er is ook ruimte voor 
nieuwe inbreng, graag zelfs!

Na deze Stim volgen er nog twee, in de maand mei en juni. Daarna is het  
zomervakantie. Carla is al vervangen door Liesbeth.  Elsbeth is verhuisd 
naar Dronryp maar maakt dit seizoen nog af. Er moet nog minimaal één 
redactielid bij, nog mooier zou zijn twee!

Vandaar nogmaals de oproep:
Schrijver of geen schrijver.. meld je als nieuw redactielid van de Stim van 
Jim. ANDERS IS ER STRAKS GEEN STIM MEER VOOR JIM!

34e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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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 
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Agenda

Datum Evenement locatie Tijd
3-13 april Verkoop loten Jirn-summer-

time
Langs de deuren

13 april Jaarvergadering Om e’ Toer 
Spreker Age Veldboom van 
het Skutsje-museum  
Earnewâld

De 2 Gemeenten 20.00 uur

14 april Dance 2 the 90’s met o.a. 4 
brothers on the 4floor

2 Gemeenten 22.30 zaal open

14 april VVI Clubavond Kantine Voltreffer 20.00 uur
16 april Stroopwafelactie speelleer-

groep “it Kattekuorke
Langs de deuren 18.30 uur

21 april Open dag Galama Reinerswei 7 10.00 - 16.00 
uur

23 april Inloopuur Plaatselijk Belang MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
23 april Bewonersavond it Kattehûs 20.00 uur
26 april Koningsnacht met Hotstop en 

party dj Larsz (Gratis Entree)
2 Gemeenten 21.30 uur

27 april Koningsdag met “El Jackson” café de Fantast 17.00 uur
19 mei Seizoensafsluiting met Snol-

lebollekes, Beatcrooks en de 
Feestfanaten

2 Gemeenten

2 juni Grote reünie en revue van 
Jirn-summertime

Zie pag. 7-9

1 en 2 juni Na afloop van de revue, live 
muziek met stemmingsduo 
“Siep en  Anita”

café de Fantast 22.00 uur

9 juni de Tocht, theatrale busreis 
door het landschap van Ko-
ningsdiep/Borsn

Kaarten via www.detocht.frl

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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Elke maand is er in De Stim aandacht voor JIRN-SUMMERTIME. Activiteiten voor 
LF2018, Kulturele Haadstêd en het dan 100-jarige jubileum van Plaatselijk Belang 
van donderdag 31 mei t/m zondag 3 juni. Benieuwd waar we staan? Lees hieronder 
nieuws over verschillende activiteiten. Volg ons ook op facebook.com/Jirnsum-
mertime

pAKE/BEppE FERTElT 
We sykje noch âlde-
re Jirnsumers dy’t op 
freed de skoalbern út de  
groepen 5 o/m 8 mei-
nimme wolle oer de 
Rykswei en dan fertelle 
kinne oer hoe’t it doe-
destiids wie. Wa o wa? 
Lit it mar hearre by Abe 
Buwalda of Tineke Visser
 
SWAlKJE TROCH DE BUORREN
Om te laten zien waar langs de Rijksweg bakkers, kruideniers, slagers en wat al niet 
meer aan middenstand zat, zijn we op zoek naar achtergrondinformatie over wat 
waar was én aar oude foto’s van winkels in Jirnsum. De bewoners van de Rijksweg 
zijn er klaar voor mits ze zoveel mogelijk weten. Heeft u nog materiaal, informatie 
en/of foto’s? Alles is welkom bij Siska Brinskma en Piet de Jong 
(siskabrinksma@hotmail.com of dejongwalon@gmail.com)

JIRN-SUMMERTIME? VlAG UIT!
Wat zou het mooi zijn om tijdens de de periode van Jirn-summertime overal langs 
de Rijksweg de Friese vlag te zien wapperen. Waarom juist die? 
De vlag heeft Jirnsumer roots! Het bedenken, vormgeven en naaien van de vlag 
met de pompeblêden zou in het naaiatelier van Sjouke de Zee hebben plaats- 
gevonden. De eerste Friese vlaggen met de pompeblêden kwamen dus uit ons 
dorp om van hieruit de wijde wereld in te gaan. 

Meer weten? Tips?  Abe Buwalda, tel. 06 – 16219923  

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

Op wei nei 2018
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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

Geef je snel op voor de grote reünie en revue van Jirn-summertime

Op zaterdag 2 juni a.s. is de grote reünie ter gelegenheid van Jirn-summertime. 
Een groot aantal Jirnsumers en oud-Jirnsumers heeft zich daar al voor opgegeven, 
maar hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Kijk voor het dagprogramma en de pakketten die je kunt kiezen op 
http://www.jirnsum.com/uitnodiging-grote-reunie-jirn-summertime/

Wil je de reünie niet missen, geef je dan zo snel mogelijk op via 
reunie100pb@jirnsum.com of bij 
Tineke Elzinga, Gravinnewei 21 of Baukje van der Lei, Douwemastrjitte 38.

Maak het bedrag dat bij het gekozen pakket hoort, over naar:
rek.nr. NL70 RABO 0317 9369 56 
t.n.v. Stichting Keunst & Kultuer Jirn-summertime, 
o.v.v. naam, postcode en huisnummer en keuzepakket voor de dag.
Op deze manier kun je ook je kaarten voor de revue ‘Brûzje oan ‘e Boarn’ bestellen! 

 
 
 
 

Bosmax.nl biedt een zeer ruim assortiment aan van verschillende 
producten in de categorieën zoals wonen, vrije tijd, elektronica, 

kantoorartikelen en nog veel meer. En dit van maar liefst 500 
topmerken! Het maakt niet uit of je nu speelgoed of 

schoonmaakmiddelen besteld: Bosmax.nl zorgt ervoor dat het snel, 
goedkoop en goed verpakt bij jou bezorgd wordt! 

 
                                     www.bosmax.nl 
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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

Nieuws van it Kattekuorke

De peuteropvang draait op maandag-, dinsdag- en  
donderdagochtend van 8.15 – 11.45 uur. 1,2 of 3  
dagdelen is mogelijk voor peuters van 2-4 jaar.  
We hebben een prachtige ruime locatie tot onze  
beschikking in It Kattehûs met een mooie  
buitenspeelplaats. Er staan 2 vaste leidsters 
op de groep en er is meestal ook nog een vrijwilligster aanwezig. 
Vroegtijdig aanmelden is wenselijk. De plaatsing wordt via KidsFirst geregeld.

Aanmelden 
Bij KidsFirst te Grou, tel 088 – 0350400  
of op www.kidsfirst.nl.
Opgeven kan vanaf 1,5 jaar. 

Huidige groepsinformatie
Peuteropvang It Kattekuorke draait  
momenteel goed. De dinsdag- en  
donderdagochtend zitten vol (max.16 peuters). 
Alleen op maandagochtend is nog plaats. 

lammetjesdag 
Op dinsdag 27 maart is de peutergroep  
van die dag naar de pasgeboren lammetjes  
geweest bij ‘juf Greta’ op de boerderij. De  
kinderen vonden het prachtig  om al die  
mooie kleine en zelfs wat grotere  
lammetjes te mogen bewonderen, aaien  
en zelf melk te mogen geven. Om het feest  
nog leuker te maken werden er niet alleen  
lammetjes gezien maar ook koeien en  
kalfjes, dit vonden de peuters ook geweldig.  
Om de ochtend goed af te sluiten mocht  
er ook nog in de grote trekker gezeten  
worden.
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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

 
Geen verplichtingen, geen abonnementen, 

elke leeftijd, ieder niveau! 

 

 

 

 

          jirnsum 
 

elke woensdag 19.30 uur 

verzamelen bij de terp 10 te jirnsum 

kosten zijn € 3,- per keer 

 

Voel je (weer) lekker in je vel.  

Kom op we coachen je wel! 
Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140 

Uitslagen enquête groenstrook 

Wat een mooie respons op onze enquête over de eventuele invulling van de  
groenstrook!! Maar liefst 104 reacties. En die liepen fijn uiteen......

Hieronder ziet u de verdeling van de meningen: 

 Naast de drie genoemde opties: huizen bouwen, pluktuin en evenemententerrein, 
waren er veel eigen ideeën. Die varieerden van de soorten huizen die gebouwd 

kunnen worden ( bv. tiny houses ) , tot speelterrein, sportterrein , zwemgelegen-
heid, etc...

De volgende stap is dat de werkgroep alle ideeën op een rijtje gaat zetten en dan 
een bewonersavond gaat organiseren zodat we er met u allen verder over kunnen 
praten.
Daarbij zijn de twee eigenaren van de grond, de gemeente Leeuwarden en Elkien.
Dat zal eventjes tijd nemen, eerst volgen er nog de twee bewonersavonden over 
duurzaam Jirnsum. We houden u via de Stim en jirnsum.com op de hoogte.

Werkgroep wonen en leefomgeving
Anne Sollie, Bartele Kramer, Guusta Elzinga, Hans van Reenen, Sarah Oosterveld, 
Wiep Smid en Willemke van der Meer.
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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

Bistedokter

Even voorstellen:
Eerder memoreerde ik de vele veranderingen in onze praktijk in een vrij kort tijds-
bestek. Niet voor het laatst: de praktijk draait door! Eric en Ingrid Havik hebben op 
1 februari definitief de praktijk verlaten. Dus hebben we naarstig gezocht naar op-
volging. Vanaf half maart is Lyda de Vos onze gelederen komen versterken. Deze 
Friese boerendochter is geboren en getogen in Terwispel. 

Na haar afstuderen als landbouwhuisdierenarts in september 2016 heeft ze ruim 
een jaar in Drenthe gewerkt. Naast het werk als dierenarts helpt ze graag thuis 
mee op de boerderij. Maar net zo lief maakt ze een wandeling met de hond of leeft 
ze zich uit op het voetbalveld. Haar interesse voor de veehouderij is groot, maar 
ook de gezelschapsdieren en paarden trekken haar aandacht. Je zult haar dus zo-
wel op het spreekuur als tussen het grootvee kunnen treffen!

In februari heeft Laura van Leeuwen al een aantal dagen in de praktijk meege-
draaid. Laura is in 2013 afgestudeerd als ‘gezelschapsdierenarts’ en als waarne-
mend dierenarts gevestigd op Terschelling. Daar heeft ze samen met haar vriend 
een begrazingsbedrijf met een grote kudde Swifterschapen op de Waddendijk en 
Hereford runderen op de Boschplaat. 

Lees verder op pagina 17
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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...

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

Na haar afstuderen aan de Universiteit Utrecht is Laura aan het werk geweest  
bij uiteenlopende praktijken. Na twee jaar riep het avontuur en is ze naar het  
buitenland vertrokken en uiteindelijk in Nieuw Zeeland beland, waar ze een  
enorme ervaring heeft opgedaan in een grote praktijk. De afwisseling van het  
werken bij verschillende praktijken bevalt haar, maar is niet makkelijk als je op  
Terschelling woont. Grou is voor haar goed te bereizen met de snelle en goede 
dienstregelingen van de bekende rederij.

In april moeten de schapen lammeren, dan heeft ze het druk op ‘Skylge’; maar 
daarna is ze in de zomer opnieuw beschikbaar.

Wij zijn ervan overtuigd met Lyda en Laura enthousiaste en bijzondere collegae 
in huis te hebben gehaald die ons uitstekend parttime bij kunnen staan. En apart: 
we hadden al twee ‘Uilen’ en een ‘Havik’, voor de laatstgenoemde komen ‘De Vos’ 
en ‘Van Leeuwen’ in de plaats. Het wordt toch niet een ‘Praktijk der Predatoren’?
Up to date blijven met het wel en wee van onze praktijk? Volg ons op Facebook of 
kijk op onze site www.dierenartsgrou.nl!

Oprengst Collecte Reumafonds 2018

Dit jaar is de opbrengst van de Reumafonds collecte  € 602,66
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Ook de collectanten bedankt voor jullie inzet!

Anneke Agema
( plaatselijk organisator )

WC pApIER en 
KEUKENROl

Volleybalvereniging
Maandag 23 april 2018

Wês net skiterich, 
stypje de  

volleybalferiening!
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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

Open dag bij de familie Galama
Leeuwarden is dit jaar de Culturele Hoofdstad van Europa en in de slipstream 
van die hype wil de gehele provincie zich presenteren. Er is dus van alles te doen,  
zowel op heel groot- als ook op relatief kleinschalig vlak. In de laatste categorie 
kunnen we de Open Dag van Nijdamstra State rangschikken. De  Culturele Hoofd-
stad was overigens  niet de hoofdreden om de deuren  open te gooien, nee er is 
veel meer aan de hand.  Bas en Elly Galama plus zoon Menno zijn de bewoners van  
Nijdamstra State en het is al bijna drie jaar geleden dat de nieuwe stal werd  
geopend. Iedereen rijdt vaak langs deze boerderij waar in 2015 een geheel nieuwe 
stal bij is geplaatst. Daar mag wat betreft de familie wel verandering in komen en 
dus is een ieder van harte welkom op zaterdag 21 april. 

Het is sowieso een bijzondere dag want op die dag vindt ook de Nijdamstra  
reünie plaats. Hoewel de familie Galama geen familie is van de Nijdamstra’s is de  
boerderij ooit wel bewoond door nazaten van deze familie. Het leek de familie  
Galama dan ook wel wat om alles maar te combineren.  De reünie vindt plaats 
in de Twee Gemeenten maar  het gezelschap  wandelt ’s middags ook naar de  
boerderij. Hier zal onder andere de officiële familievlag worden gehesen en een korte  
excursie worden gemaakt.  Meer informatie hierover kan worden gevonden op 
www.nijdamstra.nl  In het veld nabij de boerderij bevindt zich nog de zogenaamde 
Nije Dam welke er al lag in de tijd van Napoleon.

Wat is er op de Open Dag te doen?
Er zijn diverse kraampjes en stands waar producten worden verkocht. Er kunnen 
producten worden geproefd welke bereid zijn van de melk van de boerderij, zo kan 
er bijvoorbeeld gesmuld worden van echt boerenijs.  Het Thomashuis uit Jirnsum 
presenteert zich en er is een eendenkorvenvlechter actief.
En natuurlijk wil de boer graag zijn bedrijf laten zien waar onder andere honderd 
koeien worden gemolken door melkrobots, dit gebeurt 24 uur per dag. Innovatie 
en energieverbruik gaat hand in hand, en vooral hightech. Zo wordt de warmte van 
de melk gebruikt om het huis te verwarmen.  De melk is ongeveer 36 graden en 
moet in de tank afkoelen. In de tank wordt 4 graden. In de technische ruimte, een 
omgekeerde koelkast, wordt de warmte wordt opgeslagen en naar het woonhuis 
gebracht.  Gas wordt niet meer gebruikt.   

Nijdamstra State in de schijnwerpers

Lees verder op pagina 21
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Benieuwd waar en hoe melk wordt geproduceerd, kom dan kijken. Tijdens de open 
dag kunnen kinderen mee doen aan een prijsvraag en kans maken op een cadeau.
Komt allen op 21 april
10.00-16.00uur
Familie Galama
Reinerswei 7

Menno, Bas en Elly nodigen u uit voor:

Open dag
MElKVEEHOUDERIJ

Op 21 april 2018

van 10.00-16.00uur 
Reinerswei 7, 9001 ZL Grou (na 500 meter over de brug bij Jirnsum)

De open dag is bedoeld voor genodigden en mensen uit Jirnsum e.o.
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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

@ @@

@@ @@

De toekomst van duurzaam Jirnsum

Als u de berichten in de krant en op TV volgt , dan weet u dat het kabinet forse 
plannen heeft om in de directe toekomst geen gas meer te leveren. Wat dan wel?  
En wat kunnen wij zelf doen als dorp?
En wat zien we dan voor ons als het gaat om een duurzaam Jirnsum?
Dat zijn onderwerpen die besproken en onderzocht worden op de bewonersavond 
op 10 april om 20.00 uur in het Kattehûs.

De kans is groot dat deze avond ( waarvoor we bij ieder huis een uitnodiging in de 
bus hebben gedaan!) ) al geweest is als u  dit leest.
Maar de tweede bewonersavond gaat nog wel plaatsvinden en wel op:
Maandag 23 april om 20.00 uur in het Kattehûs.

Op deze avond praten we met u verder over het eventueel oprichten van een ei-
gen energie coöperatie. Wat houdt dat in, waarom is dat handig, wat kost dat, wat 
vraagt dat van mensen, etc.. Aan het eind van de avond gaan we bekijken of er vol-
doende animo is en of er mensen zijn die hier hun schouders onder willen zetten.
Er is geen ontkomen aan, het gaat allemaal veranderen qua energie en duurzaam-
heid. 
Maar het is daarom des te belangrijker om als dorp zoveel mogelijk zélf te bepalen 
wat we willen.  Kom daarom allemaal naar deze avond(en) en praat, denk en doe 
mee!!!

Werkgroep wonen en leefomgeving Jirnsum
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www.elzinga.nl

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

Vogels
Er kwam gisteren een man bij ons in de klas die vertelde over vogels 
Pake Bouke is vogelwacht in Irnsum in het weiland. Hij vertelde veel over vogels 
en roofdieren in het weiland. Pake Bouke vertelde over Roodborstjes, de Buizerd, 
schoolekster, Merel, Pimpelmees, Koolmees, de (huis) mus, ijsvogel, en zo nog 
veel meer. En over waar ze nesten leggen. Over de vos, de wilde kat, de zwaan en 
de wilde eend.

Gemaakt door:
Brecht, Fleur en Suze

Skoallenijs Sint Radboud

palmpasen
We deden een tocht door Irnsum. 
We kwamen bij verschillende 
plaatsen. We begonnen bij school 
toen gingen we naar de begraaf-
plaats en daarna naar het Tomas 
huis en toen gingen we naar de 
Douwemastritte. En onderweg 
hoorden we steeds een stukje van 
het paasverhaal. Daarna gingen 
we naar de kerk. Toen een heel 
verhaal over Palmpasen. Jezus 
komt dan de stad in en zegt tegen 
twee mensen ga op zoek naar 
een ezel. Ze gaan werden met Je-
zus op de ezel en leggen allemaal 
doeken neer. Het was heel koud 
buiten met de optocht.

Melle en Arne
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 MFC “it Kattehûs” 
 
Zaalverhuur voor bijeenkomsten 
feesten en andere activiteiten 
 
Capaciteit zalen: 
Grutte seal 25-100 personen 
Molehiemseal 10-30 personen 
Lytse seal tot 10 personen 
 
Reserveringen via  
reservering.itkattehus@kpnmail.nl of via Henny Joustra 06-533 259 44 

 

Skoallenijs Sint Radboud

Dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders,  
pakes en beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!

4 april, 16 mei, 6 juni en 4 juli

Bonte avond en palmpasen
Bonte avond en Palmpasen waren 
heel leuk. De bonte avond ging over 
het circus. We hadden olifanten en ze-
bra’s en clowns en ballerina’s en goo-
chelaars. In het begin hadden we een 
liedje en dat heette kijk eens wat ik 
kan. Eerst kwam er een heel verdrie-
tig clowntje en toen kwamen de bal-
lerina’s. Toen gingen we met z’n allen 
dansen. 
We hebben de Palmpasen stokken 
heel mooi versierd. Palmpasen gaat 
over Jezus. We gingen op plekken 
stoppen. Op de plek waar we stopten 
ging juf wat vertellen.

Merel, Mathilde en Yenthe

Bonte avond
Het was een groot feest. Iedereen 
speelde een rol. Er was een clown en 
een leeuw en nog veeeeeeeel meer. 
Opeens was er een pauze. We kregen 
chips en drinken en het was allemaal 
gratis. Het was een mooi feest. Einde.

Roan, Vigo en Kyenno
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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

De Feestjûn
Een zelfgemaakte voorstelling.
Groep 7-8 speelt de verhaallijn.
Voor elk kind een rol.
Elk kind een talent.

Elk kind schittert.
Twee avonden de zaal vol.
Een bewonderend publiek.
Een apetrots team!

Wilt u een kijkje nemen in onze school? 
U bent van harte welkom! Maak een afspraak met 
Ina Klinkenberg, directie.ittreddeste@proloog.nl, 0566-601646.

Skoallenijs It Tredde Sté It Tredde Sté



30 31

 

 
 
 

 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

Mei MeKoar

Mei MeKoar, Jirnsum heeft weer een officieel koor!
Het was voor de leden van het projectkoor Mei MeKoar een bijzondere repetitie-
avond op maandag 19 maart jl. Omdat de meeste leden heel graag met het koor 
op deze manier verder willen gaan, leefde al heel lang het idee om een officieel 
koor op te richten en nu was het dan zover. 
Na eerst een uurtje repeteren voor Jirn-summertime werd de zaal in het Kattehûs 
omgetoverd tot een vergaderzaal. 
Achter de bestuurstafel nam het nieuwe bestuur plaats: in het midden voorzit-
ter Hennie Boorsma, daarnaast Sietske de Jonge (2e secretaris), Julia Haringsma  
(ledenadministratie en 2e penningmeester), Cécile Damsma (secretaris) en  
Hiltje Fox (vice voorzitter). Penningmeester wordt Otto de Jong, die wegens ziekte  
afwezig was.
Het nieuwe bestuur werd bedankt voor het vele werk wat ze al verricht hadden 
om tot de oprichting van dit nieuwe koor te komen. Luid applaus! Daarna werden 
statuten/reglement, huishoudelijk reglement en de begroting goedgekeurd. Een 
kascommissie werd gekozen. Ook kleine commissies zoals een facilitaire commis-
sie en de pr waren snel gevormd. 
Het enthousiasme was groot toen de huidige dirigent, Sitta Bosman, vertelde dat 
ze graag bij Mei MeKoar wilde blijven dirigeren. 
Groot applaus en zelfs gejuich klonk op.
Punt 8 van de agenda was het jaarprogramma. Ideeën genoeg om op te treden 
maar na vele suggesties, ideeën en voorstellen hebben we besloten om ongeveer 
3 keer per jaar op te treden. Voorlopig gaat iedereen fanatiek repeteren (ook thuis) 
voor het Jirn-summertime programma. 
Kom kijken en luisteren naar het optreden van Mei MeKoar tijdens de opening op 
31 mei en op het Jirnsummer City Concert op zondag 3 juni.
Na de sluiting van de vergadering konden we nog even napraten met een  
hapje en een drankje. Het was gelukt! Ons koor kan blijven en iedere Jirnsummer of  
oud-Jirnsummer die van zingen houdt, kan altijd komen kijken en luisteren op een
repetitie op maandagavond om 
20.00 uur in het Kattehûs, want 
er kunnen natuurlijk altijd nog 
meer leden bij!
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Een aandeel in elkaar

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar
rabobank.nl/hypotheken.

Je bent verliefd. Op het huis dat je bezichtigd hebt.

Je wilt weten of het financieel haalbaar is. Gelukkig

kun je morgen al in gesprek met onze hypotheek-

adviseur of online via het Hypotheekdossier.

Vandaag bellen. Morgen een
hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheek-
gesprek.

Vandaag
bellen.

 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
Koor Jirnsum: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” H. Joustra 06-53325944            
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.

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 eerste woensdag van de maand is er spreekuur in de kringloopwinkel in Grou 
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



36

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.: 06-53325944

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 Sté Dekamastrjitte 2A info.ittreddeste@proloog.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 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 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.


