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Beste Lezer,

Net voor het begin van de zomer valt deze Stim bij u op de mat. Samen met een
brandbrief van It Kattehûs. Alweer? Ja.. alweer. Helaas hebben twee bestuursleden hun taak neer moeten leggen en daarmee is It Kattehûs dringend opzoek naar
nieuwe bestuursleden. HELP! Lees de brandbrief aandachtig en probeer mee te
helpen of te denken.
FLEURICH worden we van alle feesten die er op de agenda staan. Op zaterdag 1 juli
staat de 10e en laatste ALS dag gepland. Een mooi gevuld programma wat u kunt
lezen op bladzijde 11. U komt toch ook?
Donderdagavond, de 17e van augustus, start Jirnsum met de vernieuwde merke…
MERKE 2.0. Bent u nieuwsgierig naar de vernieuwde opzet? U leest het op bladzijde 13.
Na de zomervakantie kunt u ons weer bij u op de mat verwachten. Wij hopen
dan nieuwe REDACTIELEDEN voor te kunnen stellen. In deze Stim een oproep
voor nieuwe redactieleden. Hoe meer hoe beter! Schroom niet en vraag naar de
mogelijkheden. Moderne denkers sluiten een deeltijdbaan niet uit. In welke kleur
we verder STIMMEN na de vakantie? Suggesties zijn altijd welkom…
Een fijne zomer!

Redactie
Carla Elzinga-Smid en Elsbeth Koree

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio september 2017
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
33e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

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

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:

Datum		 Evenement	Locatie
Tijd
10 juni Afsluiting seizoen VVIrnsum Sportveld
14:00 uur
19 juni Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
24 juni Rommelmarkt
Sportveld
13:00-15:00 uur
26 juni Inloopvergadering
MFC It Kattehûs 19.00-20.30 uur
		 Plannen centrum en entrees
27 juni Eindvoorstelling streetdance Schoolplein
18:30 uur
1 juli ALS-dag
Wijde Steeg
13:00 uur
1 juli Optreden voor ALS door
Wijde Steeg
17:00 uur
		 Streetdance LOCI
8 juli BBQ Buurtver. Om ‘e Toer
Hellinga Leppedyk 18:00 uur
17 juli Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
19 juli Feestavond St. Radboud
De 2 Gemeenten 19:30 uur
17 aug. Jirnsumer Merke 17 t/m 20 aug.
18 sept. Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur

Rommelmarkt
zaterdag 24 juni
13:00 - 15:00 uur
Parkeerterrein
Sportpark De Bining

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!

www.tigra-sneek.nl sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum
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Per september begroeten wij graag nieuwe redactieleden.
Heb je interesse? Mail dan naar stimfanjim@jirnsum.com
5

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:		
Dhr. S.A. Schoustra
De Gréft 19
9011 CB MANTGUM
Tel. 058-2501380
www.uitvaartschoustra.nl
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Mevr. A. de Jong
Buorren 23
9012 DK RAERD
Tel. 0566-602922
www.dejonguitvaartzorg.nl

Inlichtingen bij:
Mevr. T. v.d. Honig
Rijksweg 97
9011 VC JIRNSUM
Tel. 0566-601976
dle.jirnsum@gmail.com

Komme en Gean
Geboren:
23 april 2017
8 mei 2017

Huub Uil
trotse ouders Kees en Lise
Ruben Tolsma		 trotse ouders Hendrik en Afke
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Op wei nei 2018
Elke maand is er in De Stim aandacht voor het jaar 2018. Activiteiten voor
Kulturele Haadstêd en het dan 100-jarige jubileum van Plaatselijk Belang
zullen gezamenlijk gevierd worden:
JIRN-SUMMERTIME
FLESSEN- | STATIEGELDACTIE
Afgelopen vrijdag 26 mei was de eerste ophaal-actie van statiegeld-flessen voor Jirnsummertime. Net voor of net nadat de oudpapiercontainer werd geleegd, werden er
flessen
. opgehaald die ingeleverd werden bij
de Jumbo. Waarom ook alweer?
Op deze manier zamelen we geld in voor de
activiteiten die in de week van 31 mei, 1, 2 en 3
juni 2018 plaatsvinden. Ook meedoen? In juni
is er een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
In de winkel kunnen de statiegeld-bonnen in
een box worden gestopt, speciaal voor de Jirnsumer plannen. Help je ook mee? Super!
JIRNSUM ’S GOT TALENT
Vast en zeker zijn er best veel mensen die iets goed kunnen met muziek,
toneel of zang. Misschien denk je dat men dat wel weet. Maar…
• De groep die zorgt voor het openluchtspel is op zoek naar spelers,
figuranten en zangers. Vind je dat wat? Laat dat weten, via Theo Damsma,
Gerrit Dijkstra of Hieke Pereboom.
• Muzyk op ’e Dyk en de uitsmijter het programma - het Sylsbrêgekonsert
op Poadium de Boarn - is nog op zoek naar zangtalent. Of naar een achtergrondkoor. Of naar die vioolsolo die alle bezoekers ontroert. Speel je in een
band en vind je dat die de hoofdact kan zijn? Ook prima. Laat horen welke
talenten je hebt of welke talenten je kent.

Onder regie van Berend Riemersma wordt er hard gewerkt aan een afwisselend programma voor Jirn-summertime. En daar kunnen we jouw en uw
inbreng, zeker bij gebruiken. Twijfel je? Laat het toch even weten. We doen
het met elkaar en voor elkaar immers! Wie weet kunnen we jouw talent koppelen aan dat van een ander en ontstaat
er iets heel moois!
.
HOORT - ZEGT HET VOORT
Weet uw eerdere buurman er
al van, dat er in de eerste week
van juni van alles te doen is in
Jirnsum? Zou je het ook zo leuk
vinden om jouw eerdere klasgenoten eens terug te zien?
Hoort - zegt het voort.
Deze enthousiaste groep is druk
bezig met het verzamelen van
adressen (post- en e-mailadressen) om zoveel mogelijk (oud) Jirnsumers te vinden. Meer weten, of aanmelden en doorgeven van adressen, kan via reunie100pb@jirnsum.com.
Mail, of bel eventueel (0566) 602136 | Tineke Elzinga.

Staat’t al in jouw agenda?
JIRN-SUMMERTIME
Niet één activiteit, maar een programma van drie-en-een-halve dag
met voor elk wat wils! En dat is uniek in Fryslân!
Jirn-summertime op 31 mei, 1, 2 en 3 juni 2018
ter gelegenheid van
100 jaar Plaatselijk Belang Jirnsum & CH2018

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

Laatste ALS dag
10e en laatste ALS Dag in Jirnsum op 1 juli!
Zaterdag 1 juli organiseren wij onze 10e en laatste ALS Dag.
10 keer ALS Dag in Jirnsum, met tot nu toe totaal een gigantische opbrengst... bijna € 600.000! Met dank aan jullie!

Vakkundige en liefdevolle
vachtverzorging
Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com
Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

Deze laatste ALS dag staat in het teken van oprichter Ronald De Haan, die
in 2015 helaas aan ALS is overleden. We willen er samen met jullie een waardig topevenement van maken. De Stichting ALS Friesland blijft uiteraard
bestaan, ter ondersteuning van acties voor ALS waar dan ook in Friesland.
Wandel- en fietstochten, verloting, veiling, streetdance, schminken, kinderzweefmolen, Spijkerman met warme hap en zo kunnen we nog wel even
door gaan. Ook verblijden we jullie deze dag met optredens van Johannes
Rypma en The Bounty Hunters, Twarres en Band, de Kast en Jitiizer.
Het programma, zoals het er nu uit ziet:
13.30 uur:
Startschot Fiets-en wandeltochten(50-25-15 en 6 km)
15.45 uur:
Johannes Rypma en The Bounty Hunters
16.35 uur:
Streetdance, afscheidsoptreden van Kim Rypma
17.00 uur:
De Kast
18.15 uur:
Veiling o.l.v. Jelle B! Unieke items, zie onze ALS site
19.00 uur:
Twarres en Band
20.00 uur:
Uitslag verloting; grandioze prijzen!
20.20 uur:
Jitiizer
22.30 uur:
Einde optredens
Zoals jullie zien, een geweldig programma om er deze laatste keer een geweldige dag van te maken. Natuurlijk hopen we weer een groot bedrag over
te kunnen maken aan de Stichting ALS want onderzoek blijft nodig. Verder
zal er ook geld gaan naar de Stichting ALS op de Weg, voor de directe voorzieningen voor ALS patiënten. Bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd en
zien wij jullie graag op zaterdag 1 juli a.s.
Team Stichting ALS Friesland
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Jirnsumer merke
Beste dorpsgenoten,
Eind mei heeft iedereen de Merkeboekjes weer mogen ontvangen.
Er zijn dit jaar twee grote wijzigingen:
o Er is geen tent meer, de Merke wordt gevierd in Café De Fantast en in De Twee
Gemeenten.
o De toegangskaarten zijn dit jaar nodig voor de zaterdagavond en de
zondagmiddag/-avond.

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

De verdeling van het programma
-> Donderdagavond: Café De Fantast
-> Vrijdagavond: De Twee Gemeenten
-> Zaterdagmorgen: Café De Fantast
-> Zaterdagavond: De Twee Gemeenten
-> Zondagmiddag/-avond: Café De Fantast

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
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Deze verdeling is tot stand gekomen in overleg met beide kroegbazen.
Om het u iets gemakkelijker te maken hebben we, in overleg met beide kroegbazen en het kaatsbestuur, kunnen regelen dat u met consumptiemuntjes van Café
De Fantast kunt betalen bij café De Twee Gemeenten, en met consumptiemuntjes van De Twee Gemeenten kunt u ook terecht bij Café De Fantast. Tijdens het
kaatsen op de zondag kunt er voor kiezen om contant (of per pin) af te rekenen in
kantine De Voltreffer, maar hier kunt u ook betalen met de blauwe muntjes van De
Twee Gemeenten of de groene muntjes van Café De Fantast. Daarmee is een lang
gekoesterde wens van de Festiviteiten Kommisje in vervulling gegaan! Bovendien
kunt op de donderdagavond al een klein voordeeltje boeken, de muntjes zijn dan
namelijk in de voorverkoop bij Café De Fantast.
Dit jaar hebben we wat nieuws op de vrijdagavond, namelijk een SUPERBINGO
voor jong en oud! Wij zijn momenteel al druk bezig met het regelen van mooie
grote prijzen (hierover binnenkort meer). We hopen natuurlijk dat hier heel wat
dorpsgenoten op afkomen!
De weken vliegen voorbij en wij, als Festiviteiten Kommisje, zijn druk bezig met de
voorbereiding. We hopen voor u een prachtig programma neer te zetten.










De komende periode starten we weer met ‘list rinne’ en komen we bij u aan de
deur. Vergeet niet te tekenen op deze lijst. Uw bijdrage gebruiken we voor alle
activiteiten die gedurende het jaar georganiseerd worden.
Alvast bedankt en graag tot ziens op 17, 18, 19 & 20 augustus!
Festiviteiten Kommisje “de Jirnsumerkat”
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Een nieuwe jas voor Jirnsum
Inloopavond Gemeente Leeuwarden centrumplan en entrees
Op maandag 26 juni vindt er in het Kattehûs nog een inloopavond plaats
voor de aangepaste plannen voor ons centrum en entrees; de nieuwe jas
voor Jirnsum. Een aantal opmerkingen uit de eerste avond zijn meegenomen en uitgewerkt. Binnenkort zullen de nieuwe tekeningen op de website
geplaatst worden, zodat u alvast kunt kijken hoe het er nu uitziet.
Op deze inloopavond bent u welkom van 19.00 uur tot 20.30 uur. U kunt dan
de tekeningen bekijken, vragen stellen en goed op de hoogte raken van wat
er gaat gebeuren. Het is niet meer mogelijk om andere of nieuwe ideeën
in te brengen, daar zijn in het gehele voortraject mogelijkheden voor geweest.
We hopen op uw belangstelling!
Werkgroep Wonen en Leefomgeving, gemeente Leeuwarden

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

Oproep: lesplek gezocht
Hier
had
uw
advertentie
kunnen
staan!

Sinds het jaar 2000 ben ik begonnen met het geven van gitaarlessen in Grou.
Omdat ik er zoveel plezier in beleefde ben ik in 2016 gestart in Jirnsum. De
lessen gaf ik altijd in Dekemahiem maar met ingang van eind juni kan ik daar
niet meer terecht. Daarom ben ik nu opzoek naar een nieuwe plek waar ik
elke vrijdagmiddag en vrijdagavond gitaarles kan geven.
Heeft iemand een idee waar ik gitaarles kan geven of wil je meer informatie
over de lessen? The Beatles, The Rolling Stones, Ed Sheeran, Justin Bieber
of Coldplay. Het maakt mij niet uit, jij neemt alleen mee wat je leuk vindt en
ik leer het je spelen (een proefles is gratis, de volgende 4 introductielessen
met 50% korting).
Je kunt me vinden via facebook:
Gitaarles regio Jirnsum, Grou en Akkrum
Of mail: paul.wigchert@hetnet.nl
Groet, Paul
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- Technisch onderhoud
- Reparatie
- Refit
- Verkoop/inbouw motoren
- Installatie

Industriewei 7 9011 WH Jirnsum
06-15434717
info@smidjachtservice.nl
www.smidjachtservice.nl

- Winterstalling
binnen en buiten
- DHZ-loods

Café de Fantast
Catering & Verhuur

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

Jirnsum spreekt gedragsregels af
Op 30 maart 2017 zijn vertegenwoordigers van Voetbalvereniging Jirnsum,
KV Irnsum, het Jeugdcentrum, de twee basisscholen, het Dorpenteam en
Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ) in it Kattehûs bijeen geweest.
Dit als vervolg op de bijeenkomsten die in 2016 op de scholen zijn geweest
over gedrag. Tijdens de laatste bijeenkomst is PBJ gevraagd of zij de vervolg overleggen wil faciliteren.
Het doel is om met elkaar en in onderlinge afstemming er toe bij te dragen
dat we in Jirnsum op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan, dus elkaar
accepteren en respecteren. Dat geldt voor jong en oud.
Alle bovengenoemde organisaties waren er al op hun eigen manier in mindere of meerdere mate mee bezig, maar ieder voor zich. Op 30 maart hebben we afgesproken dat we als doel stellen ons te houden aan de 5 basisgedragsregels van beide basisscholen en dat we gaan samenwerken om dit
doel te bereiken.
Deze 5 regels zijn:
We vertrouwen elkaar;
We helpen elkaar;
Niemand speelt de baas;
Niemand lacht uit;
Niemand blijft zielig.
Posters met deze regels hangen in de scholen en in de sportkantine.
PBJ gaat niet in de verantwoordelijkheid treden van de diverse organisaties
en kan dat ook niet. Wel zal PBJ 1 x per jaar een bijeenkomst faciliteren om
over de gedragsregels te spreken. Zo nodig kan via PBJ ondersteuning worden gezocht bij het dorpenteam en jongerenwerkers.
We roepen iedereen en elke organisatie in Jirnsum op om achter dit doel te
gaan staan.
Plaatselijk Belang Jirnsum
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Nieuws van It Kattekuorke
* Groepsinformatie
We draaien momenteel met volle groepen op maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 - 11.45 uur. Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters, twee
gediplomeerde leidsters en meestal één vrijwilligster.
Na de zomervakantie gaan er 10 peuters naar de basisschool, dus is er plaats voor
nieuwe peuters vanaf 2 jaar. Maar het loopt alweer snel vol! Om goed in de peutergroep mee te kunnen draaien is het raadzaam dat de peuter minimaal 2x per week
komt. We werken met het VVE-programma Uk en Puk.
De peuteropvang is in MFC It Kattehûs, hier hebben we een prachtige speelruimte
tot onze beschikking.

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 Jirnsum

* Aanmelden kan bij Kids First te Grou, tel 088 - 0350400 of op
www.kidsfirst.nl. Graag tijdig opgeven vanaf 1,5 jaar.
* Wat kost peuteropvang?
Alle ouders hebben recht op een bijdrage in de kosten via kinderopvangtoeslag of
gemeentetoeslag. Dit hangt van uw werksituatie af. Informatie kunt u inwinnen bij
Kids First.
* Tweetalige peuteropvang
We doen mee aan het certificeringsprogramma voor tweetalige peuteropvang. De
provincie stelt hiervoor een subsidie en ondersteuning van het Sintrum Frysktalige
Berne-opfang (SFBO) beschikbaar om een goed tweetalig taalbeleid te ontwikkelen.
* Juffendag 18 mei
Feest! Alle juffen vierden deze dag hun verjaardag. Er was een feestelijk programma met een kindertheater waarbij de peuters dieren mochten na-apen. Natuurlijk
was er ook een lekkere traktatie!
* Stroopwafelactie
Op 20 maart j.l. zijn de ouders met stroopwafels langs de deuren geweest. De opbrengst was € 583,-. Dit geld wordt o.a. besteed aan leuke activiteiten voor de peuters. Bedankt Jirnsum voor uw gulle bijdrage!!

18

19

kinderopvang Oan de Boarn
gastouderopvang

Muziekles in ‘it Kattehûs’

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

De eerste aanmeldingen zijn binnen maar er is nog ruimte om mee te doen
aan de proefmuziekles!
Zowel voor kinderen als voor
volwassenen

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

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

Peuter/Kleuter muziekles.
Op speelse wijze lekker met elkaar muziek maken voor jongens en meisjes
van 3, 4 en 5 jaar (evt. 6 jaar): dansen en zingen m.b.v. vele muziekinstrumenten en onder begeleiding van bijvoorbeeld keyboard of gitaar. Want
samen muziek maken is hartstikke leuk!
AMV Les
Voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 heeft juf Annie AMV les (Algemene muziek
vorming). Vind je het leuk om op muziekles te gaan?
AMV lessen volgen is een basis voor het spelen van welk muziekinstrument dan ook!
	Vind je muziek maken leuk of wil je weten of het iets voor jou is?
Kom dan naar de proefmuziekles in It Kattehûs. Wanneer?
DONDERDAG 29 JUNI
14.30 - 15.15 uur voor peuter/kleuter
15.30 - 16.15 uur voor kinderen groep 3, 4 en 5

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland
Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140
20

Opgave bij Piannie (mevr. Annie Terwisscha van Scheltinga)
0566-601495 / 06-2563304 of m.kalsbeek@hetnet.nl
De muzieklessen zijn het gehele volgende schooljaar met uitzondering van
de schoolvakanties
Voor meer informatie kunt contact zoeken met Piannie
0566-601495 / 06-2563304 of m.kalsbeek@hetnet.nl of piannie.nl
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Nij yn Jirnsum
Nieuwe levensgenieters in het dorp
Op de voormalige camping schieten de huizen als paddenstoelen uit de
grond. Het is dan ook niet vreemd dat er in De Stim vooral vanuit deze
straat regelmatig nieuwe bewoners worden voorgesteld. Zo zijn op Molehiem Bert Boersma (39) en
Hepkje Terpstra (36) met hun
twee kinderen Sep en Rifka
neergestreken. Of het wonen
in Jirnsum een permanent
karakter zal krijgen is maar
afwachten want in beide zit
de drang naar iets nieuws en
de hang naar avontuur. Dat is
ook de maïzena van hun relatie die net na de studententijd
in Leeuwarden is begonnen.
Beide schuwen de sprong in
het diepe niet en dat in combinatie met de al genoemde
avonturiersgeest brengt en
bracht hen op een aantal boeiende plekken.
Bert is afkomstig uit Joure en is in het dagelijks leven Sales Engineer bij
Spaans Babcock in Balk. Hij is een rasechte sportfanaat die graag zwemt,
hardloopt en fietst. Die sportpassie deelt hij met partner Hepkje die ook
aan hardlopen en daarnaast aan yoga doet. Was het ‘sûppen’ aan de Boarn
in Jirnsum in het algemeen al populair, Hepkje wil binnenkort beginnen met
suppen wat voor de leek gelijk staat aan het roeien op een surfplank. Zij
groeide op in Minnertsga waar ze door genen en de vele kaatsers in het dorp
als vanzelf opgroeide met deze sport. In haar maatschappelijke bestaan is
ze overigens leerkracht aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs
in Drachten.

www.elzinga.nl

lees verder op pagina 25
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vervolg ‘Nij yn Jirnsum’

Dat ze nu zijn neergestreken in Jirnsum is meer toeval dan planning. In 2008
vertrokken Bert en Hepkje samen met de 5 weken oude Sep naar Engeland
omdat Bert er een baan kreeg aangeboden. Alles werd achtergelaten en
opgezegd waaronder het werk, het huis maar bijvoorbeeld ook het roemruchte Femmes-vattaal, een groep jonge vrouwen die zich uitleefde op olievaten en aanverwante artikelen. Het was een sprong in het diepe maar het
avontuur en het ‘nieuwe’ lonkte. Het nomadenbestaan kon beginnen en er
werd veel verhuisd. Sep is, om maar eens wat te noemen, met zijn acht jaar
al negen keer verhuisd. Van een oude katoenfabriek, een antikraakpand in
Wirdum, huisje midden in de stad tot aan de camping in Grou... en nu op de
voormalige camping Molehiem in Jirnsum.
Dochter Rifka werd trouwens vier jaar geleden geboren in een voormalig
kerkje in Loveclough, werkelijk een stip op de kaart, waar ook een tijdje
werd gewoond. Engeland was een prachtige periode waar de hele familie
veel leerde en meemaakte. Het bleek dat een sociaal leven opbouwen in
den vreemde niet veel anders is als hier. Ook daar waren sporters en levensgenieters als Bert en Hepkje.

8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!
Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw
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In Jirnsum heeft de familie Boersma/
Terpstra zich gesetteld, voorlopig althans want je weet maar nooit. De kinderen hebben het naar de zin en voelen zich
thuis, zowel op school als in het dorp, en
dat doen hun ouders ook. De ervaringen
van die prachtige jaren Engeland staan in
het geheugen gegrift, liggen verankerd,
worden gekoesterd en zijn nog altijd een
inspiratiebron voor een eventueel nieuw
avontuur.
Hepkje zegt hierover - wy binne te plak,
foar no... en wa wit wer’t in nij aventoer
ús bringe sil...
Earst hjir mar genietsje en wêze yn it moaie Jirnsum’.
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Skoallenijs 1+1=2
Groep 8 neemt afscheid van de basisschool.
Nog een paar weken en dan verlaten de kinderen van groep 8 de basisschool. Ze sluiten
de schoolperiode goed af met een groep 8
uitje, barbecue, kamp en een geweldige musical. De musical heet: ‘Het Musical Mysterie’. Benieuwd naar het verhaal? Kom
dan kijken op woensdag 19 juli om 19.30 uur in de 2 Gemeenten.
Fardau: Ik heb een leuk jaar gehad, waar ik mijn talenten heb ontdekt. Ik ga volgend jaar naar OSG Sevenwolde in Grou.
Eke: Na 8 fijne jaren ga ik de basisschool verlaten en ga een nieuw avontuur beleven in Heerenveen op het OSG Sevenwolde
Noa: Samen met Afke ga ik naar het Comenius in Leeuwarden en ik heb ontzettend veel zin in een nieuwe start.
Afke: 8 jaren op de basisschool gaan heel snel. Ik kan terug kijken op ontzettende
leuke jaren, juffen en meesters en gezellige kinderen. Ik stap volgend jaar op de
fiets naar het Comenius in Leeuwarden.
Gerco: Ik wil mijn vader achterna en
daarom ga ik naar het Nordwin College
in Heerenveen. Mijn zusjes blijven nog op
de Sint Radboud, dus ik kom zeker nog
vaak even langs.
Amarens: Op de Sint Radboud school
voel ik mij thuis, ik ga de school heel erg
missen. Volgend jaar ga ik naar OSG Sevenwolde in Grou, maar ik kom zeker nog
langs bij mijn oude school.
Meester Clemens, juf Anna, juf Anneke,
juf Femke, juf Marije, juf Lizette en juf
Margreet, bedankt voor alles!

Kom een kijkje nemen op 7 juni tussen 8.15 en 10.30 uur op onze open ochtend.
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It Tredde Sté

Mei inoar oer eigen paad te plak

Met nog acht weken te gaan vliegt dit schooljaar letterlijk en figuurlijk aan ons voorbij! Letterlijk omdat het
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe
thema vliegen de afgelopen weken veel aandacht kreeg
bij ons op ’t Sté. Het was namelijk weer tijd voor onze jaarlijkse feestavond met dit
jaar als thema: Drokte op Skiphol! En druk werd het! Er kwamen vliegtuigen aan
uit Amerika, China en zelfs het hele voetbalteam van FC Barcelona kwam ons een
bezoekje brengen! De reis eindigde met het bezoek van Koningin Elisabeth die ons
bedankte voor twee prachtige avonden.

It Tredde Sté

Het is mooi om te zien dat
alle leerlingen van groep
1 t/m 8 er met elkaar voor
hebben gezorgd dat we
twee prachtige voorstellingen hebben gezien.
Iedereen die ons op wat
voor manier dan ook daar
bij geholpen heeft,
Tige tank!
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U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.
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MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Behearder S. Janse

T. 0566-602110

Kapasiteit sealen
Grutte seal 25-100 pers.
Molehiemseal 10-30 pers.
Lytse seal 10 pers.

Leppehiem zoekt vrijwilligers
Op zoek naar een leuke, uitdagende en dankbare tijdsbesteding? Kom dan
vrijwilligerswerk doen in Leppehiem! Leppehiem is een Mienskipssintrum
waar ongeveer 200 ouderen wonen. Alle bewoners, maar ook ouderen die
niet in het Mienskipssintrum wonen, kunnen gebruik maken van de verschillende activiteiten of diensten die door Leppehiem georganiseerd worden.
Doordat we graag zoveel mogelijk voor de regio willen betekenen, kunnen
we hierbij de inzet van vrijwilligers ook goed gebruiken.
Op dit moment zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de volgende afdelingen:
* Begeleid wonen en de Serre
Op beide groepen wonen ouderen met psychogeriatrische problemen
(dementie) waar begeleiding en ondersteuning nodig is. Er zijn mensen
nodig die helpen bij de maaltijden en de voorbereiding hiervan, diverse
activiteiten in groepsverband maar ook individueel.
* Het Restaurant
Met name voor de donderdag en vrijdag zijn we op zoek naar vrijwilligers
voor het restaurant.
* Maaltijdservice
Hiervoor zijn we op zoek naar chauffeurs die het team willen komen versterken door de week en/of in het weekend. Maaltijden worden met
auto’s van Leppehiem in de regio bezorgd tussen 11.00-13.15 uur.
* Gastvrouw/-heer bij de koffieochtend in het restaurant
Van 9.15-10.45 uur dragen vrijwilligers samen met de activiteitenbegeleiders de zorg voor de koffieochtend in het restaurant. Voor de dinsdagochtend zijn we op zoek naar een vrijwilliger.
* Koffie rondbrengen bij bewoners
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ’s ochtends mee willen helpen met
het serveren van de koffie bij bewoners op het appartement.
Heeft u interesse of mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met
Magda Riemersma (coördinator vrijwilligers) via tel. 0566-654654.
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Berneblêd
Fijne vakantie!

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

@

@

@

@

@
kijk ook op @
www.jirnsum.com
@
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Ald guod stekt de kop op






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!
Kerkebuurt 623
Tel: 06-22328262 @: info@fietsenfun.nl Open: Di t/m Vr. 13:00 tot 17:00 Industriewei

In buske sulverferve fan mear as 45 jier âld
Tusken de âlde rommel stie dit rustich blikje mei ‘hittebestendige zilververf’.
Dat haw ik ferline jier nochris brûkt foar de útlaten fan myn motor. Bjusterbaarlik goed spul, want it is der net ôfbrând. Nei mear as 45 jier wurket it
noch as wie it nij.
Ik hie dizze ferve ein jierren ‘60 kocht by V&D yn Ljouwert. Doe’t ik in kear
de útlaat fan myn brommer der mei ferve foel in dripke sulverferve op myn
knappe skuon. Bliksem, soks wie net de bedoeling. Gau mei in doek der oerhinne! Mar dat makke it fansels allinnich mar slimmer...
Doe’t ik klear wie mei de útlaat haw ik de skuon ek mar hielendal yn de sulverferve set. It smarde bêst en it wie samar klear. Ik makke ‘er de blits mei op
sneontejûnen. De earste kear wie dat yn in feesttinte yn Grou, mei in optreden fan Peter en syn Rockets mei Bonnie St. Claire. Foaral famkes hiene niget
oan myn skuon en dan krigen je samar kontakt. Soks hie fansels gjin ien.
Hjoed soene se yn management-speak sizze ‘Zie elke fout als een uitdaging. Grijp die kans om jezelf te verbeteren’. Mar sokke dingen wist ik doe
net. En de ‘glamour rock’ mei bands as Slade moast ek noch begjinne. Ik die
it gewoan en fernuvere my oer it effekt dat soks hie. It wie yn de tiid dat alle
jongelju lang hier hiene, tsjin oarloch wiene, mar wol legerjassen droegen
en harren skoaltas ferfongen troch in militêre pukkel. Myn stappers bleaune
altyd kreas, want sa no en dan smarde ik der wer nije sulverferve op.
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Symen Schoustra
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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

34

De Bâltsjegoaiers gooiden weer met scherp!
Twintig fanatieke leden van De Bâltsjegoaiers konden op donderdag 11 mei
weer hun energie en precisie kwijt tijdens het jaarlijkse clubtoernooi. Het
was prachtig weer en dus stond niets in de weg om er een gezonde strijd
van te maken. Dat gebeurde niet nadat er eerst koffie met gebak was genuttigd want zonder een behoorlijk bodempje kon er uiteraard niet gepresteerd worden.
Eddy Groen had al wat voorwerk gedaan en de parturen ingedeeld zodat er
al vrij snel kon worden begonnen. Na drie rondes was het tijd om de inwendige mens te versterken en met een lunch van twee grote lekkere pannen
soep, gemaakt door Mien de Jong, en smakelijke broodjes werd er weer de
nodige, inmiddels verloren, energie bijgetankt. Daarna werden nog twee
rondes gespeeld waarna
de prijsuitreiking was gepland. De vleespakketten
werden verdeeld onder
de prijswinnaars waaronder Douwe Riemersma
(1e), Piet Posthumus (2e)
en Antje Kramer (3e).
De poedelprijs, de prijs
voor de minst fortuinlijke
gooier, was voor Melle
de Jong.
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Verenigingen contactpersonen
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eernum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast

A. Hoekstra
B. Rypstra
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
D. Riemersma
J. Bleeker

0654975703
602564
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
601047
601956

Toneelver.
Vrouwen van NU
Tuinbouwver.
Vogelwacht

H. Pereboom
T. de Jong
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

602469
601044
601977
601130

Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Speeltuincom.

E. Pereboom
W. v/d Meer
J. Bleeker
A. Buwalda
G. Jansen
A. Douma
T. de Wal

602469
601178
601956
0616219923
653646
602552
620110

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
Stichting Doarpshûs
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
K. Stornebrink
S. Janse
P . Posthumus
M. Hemstra
B. van der Lei

601084
602060
602110
601278
0612775911
601754
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Huisarts

Ziekenhuizen

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

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

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

Thuiszorg

Bereikbaarheid
Afspraken maken:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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

08.00 - 10.00 uur
08.00 - 10.00 uur
14.00 - 15.00 uur
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 wanneer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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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
PKN Gemeente Ingwerd
PKN Grou-Jirnsum
Rooms Katholieke Kerk Jirnsum

S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
F. Minkema-Langhout, Sneek

Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0515-33 54 20
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.
De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.
Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.
Inl.
Mevr. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.
Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.

Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27
Tel.: 058-250 13 80
Tel.: 0566-60 29 22
Tel.: 0566-60 19 76
Tel.: 0566-60 23 61

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

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

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

Bibliotheek
Grou

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

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

