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

Redactie

Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

We worden verwend met een extra dikke Stim voor de zomervakantie. Deze maand 
ontvangt u uw maandblad met maar liefst 44 pagina’s waarin u onder andere kunt 
nagenieten van het Jirnsummertime-festival. 

Ook in dit nummer een artikel over een aantrekkelijke subsidie voor het vergroe-
nen van uw tuin op pagina 14. Duurzaam Jirnsum is ook van start. Wilt u hier meer 
over weten? Blader dan snel door naar pagina 31. En jawel, het programma voor de 
Merke 2018 is ook bekend. Op pagina 38 leest u alle ins en outs over het volgende 
feest in Jirnsum. 

We zijn blij en opgelucht te melden dat de Stim na de zomervakantie doorgaat. 
Er is weer een complete redactie. Liesbeth Hiddema heeft de laatste maanden al 
volop meegewerkt. In het nieuwe seizoen schuiven bij haar aan Alina Meina en 
Linda Karsten. Wij (Carla en Elsbeth) geven vol vertrouwen het stokje door aan 
deze enthousiaste dames. We willen alle Jirnsumers bedanken voor de medewer-
king van de  afgelopen jaren met veel tips, complimenten en niet te vergeten veel 
kopij!  Wij zijn heel blij dat de STIM er blijft voor JIM! 

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

Datum Evenement Locatie Tijd
9 juni de Tocht, theatrale busreis door 

het landschap van Koningsdiep/
Borsn

Kaarten via www.detocht.frl

16 juni Rommelmarkt

7 juli Suwaddekuier voor ALS Inschrijven via swaddekuier.nl

16-19 aug Jirnsumer merke zie pag 38 - 39 voor programma

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:

Fijne zomer en 
tot september!
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Tige tankKommen en gean

Elkenien tige tank foar de kaartjes, blommen en besites  
dy ik hân ha wilens myn perioade yn ‘t sikenhûs yn Helmond  
mar seker ek thús.  It docht my en Bertus goed, 
dat der safolle minsken oan ús tocht hawwe en  
noch hieltyd doche.  ’t Wie/is geweldig….
Tige Tank allegearre!!

Antsje & Bertus Spel

GEBOREN

Yvano van den Boogaard
op 23 - 05 - 2018

Trotse ouders:
Yannick en Riemkje

Een groot wonder 
Teer en klein
maakt dat we voortaan met 
z’n vijven zijn.

Dankbaar en trots zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje

Chas Andreas
op 05 - 05 - 2018

Alex, Juliët, Rico, Sannah

Tussen 16 en 21 april hebben 13 enthousiaste 
collectanten geld opgehaald voor het Nationaal 
Fonds Kinderhulp. 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp brengt al meer 
dan 55 jaar een beetje “ gewoon geluk “ in het leven van kinderen die het, om wat 
voor reden dan ook, niet zo goed getroffen hebben in hun thuissituatie .
De opbrengst van dit jaar bracht 482,95 euro op en overtrof daarbij bijna het re-
sultaat van vorig jaar!!!!

Heel hartelijk dank aan de bereidwillige collectanten en aan de gulle gevers !
Hiske Hoekstra, organisator collecte Jirnsum

Opbrengst collecte
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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

BEDANKT!
Wat kunnen we terugkijken op vier prachtige dagen. Wat een mensen strúnden er 
door de buorren, wat een unieke versiering. 
Al die bijzondere ideeën, prachtige uitvoering, op rolletjes lopende draaiboeken, 
hartelijke ontvangsten van de reünisten en de geweldige en onverwachte expo-
sities. Veel oh’s en de ah’s van de bezoekers, voorbijgangers en de ‘gewone’ Jirn-
sumers: dat is wat alle leden van alle (21!) verschillende werkgroepen voor elkaar 
kregen. Van het breien van katjes tot het regelen van microfoons en podia, van 
het maar blijven doorgaan met zoeken naar een fonds of een sponsor of een extra 
prijs voor de verloting. Van het verzorgen van alle hapjes en drankjes tot de ver-
keersregelaars, van het organiseren van de jeugdactiviteiten tot het terugvinden 
van de oudste reünisten die op zaterdag langskomen… Van het spelen in de re-
vue of het zingen in een koor. Van het sneupen in het verleden of het vinden van 
een popmuzikant en van de organisatie van de fakkelrun tot het uitzetten van een 
wandelroute. 
De open huizen, de onkruidwieders, de paal-plaatsende vrijwilligers: het zijn er te-
veel om op te noemen, maar wat waren we Mei Mekoar deze dagen! Al die inwo-
ners die elkaar vonden en van alles én meer regelden. Dat was ook de insteek van 
Jirn-summertime. Het dorp opschudden en voor de inwoners van nu, de inwoners 
van later en de inwoners van eerder een afwisselend programma bieden, van sport 
tot historie en cultuur.
We hopen dat iedereen ervan geniet en genoot. Van de voorbereiding  tot en met 
de uitvoering: bedankt allemaal voor deze uitvoering van Jirn-summertime.

We’ll meet again, don’t know where, don’t know when…  
Bestuur K&K Jirn-summertime

 

Op wei nei 2018

Bekijk de fotoreportage op de volgende pagina’s!
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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
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Dat steeds meer groen plaats maakt voor stenen is een wereldwijd probleem. 
Particuliere tuinen bevatten ongeveer de helft van het groen in steden en dorpen. 
Deze tuinen zijn in een rap tempo aan het verstenen met alle nadelige gevolgen 
van dien. Gemeente Leeuwarden wil onder het motto ‘Samen gaan we groener’ 
met de inwoners, wijkpanels, dorpsbelangen en ondernemers uit de gemeente 
deze verstening tegengaan en juist samenwerken aan een groene en gezonde 
leefomgeving. 

De voordelen van groen: 
• heeft in de winter een isolerende werking en geeft verkoeling in de zomer
• houdt water vast in natte perioden en geeft het af in droge tijden
• vermindert wateroverlast en waterschade 
• is goed voor de mentale en fysieke gezondheid 
• vergroot de biodiversiteit (flora, bijen, vlinders, vogels)
• verbetert de luchtkwaliteit 
• draagt bij aan een goed ecosysteem

Voor de periode 2018 t/m 2020 heeft het college van B&W geld beschikbaar ge-
steld om vergroening van tuinen te stimuleren. U kunt via de ‘Stimuleringsregeling 
groene tuinen, groene wanden en overige groene daken’* subsidie aanvragen. 
U meldt zich daarvoor aan via het registratieformulier op de website  
www.leeuwarden.nl zoekfunctie groen. Hier geeft u aan wat de beginsituatie is.  
Na goedkeuring kunt u beginnen met de aanleg. Vervolgens geeft u ook het  
eindresultaat door. Zowel bij de beginsituatie als bij de eindsituatie is het van  
belang dat er foto’s worden overlegd omdat de netto vergroende oppervlakte 
maatgevend is voor de toe te kennen subsidie. De bedragen die daarbij worden 
gehanteerd, vindt u in onderstaande tabel.

Subsidie groenere leefomgeving

Oppervlakte Bedrag per perceel
Vergroening tuinen 5 a 10 m2 € 50, - 
Vergroening tuinen ≥ 10 a 25 m2 € 100, - 
Vergroening tuinen > 25 m2 € 150, - 
Groene wanden 5 a 10 m2 € 100, - 
Groene wanden ≥ 10 a 20 m2 € 200, - 
Groene wanden > 20 m2 € 300, -
Overige groene daken* 10 a 20 m2 € 150, - 
Overige groene daken* ≥ 20 a 30 m2 € 200, - 
Overige groene daken* > 30 m2 € 300, - 

Tabel 1 Bedragen stimuleringsregeling

*Groene daken die niet onder andere bestaande subsidieregelingen vallen
U kunt helpen de verstening tegen te gaan door uw eigen tuin te vergroenen. 
U kunt ook geveltuinen aanvragen of boomspiegels adopteren. Er is altijd 
meer mogelijk dan u denkt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website  
www.leeuwarden.nl/groen of bij de sector Wijkzaken van het Fysiek Domein.

Suwaddekuier voor ALS
Wandel-, natuur- en cultuurliefhebbers, zaterdag 7 juli a.s. zal net als voorgaande 
jaren het wandelfestijn Swaddekuier weer plaatsvinden.
Swaddekuier 2018 heeft een feestelijk tintje door de aansluiting bij Culturele 
hoofdstad. Aan deze feestelijke wandeltocht heeft het bestuur een goed doel ver-
bonden, Stichting ALS.

In een prachtige setting van boomwallen, elzensingels, pingo’s, etc… kunt u genie-
ten van het Nationaal landschap ”Noardlike Fryske Walden” met al haar regionale 
producten en de gastvrijheid van o.a. de diverse boerenbedrijven. Deze zetten  
letterlijk hun deuren open!

Inschrijven kan via de website: www.swaddekuier.nl
Beleef de Swaddekuier op 7 juli a.s. in Buitenpost!
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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

Oeds fan fierwei

Op lokaasjes yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wurdt tusken 27 juny en 
13 july it stik Oeds fan Fierwei spile, in teatrale tocht mei toaniel, muzyk, humor en 
prachtige kostúms. 

Mei de bus en diels rinnend wurdst meinommen yn it ferhaal oer oarlochsheld 
Oeds dy’t nei in lange en drege tiid werom komt nei syn doarp. Oeds kin thús syn 
draai net fine. Syn frou en soan ha it dêr dreech mei, mar de doarpsgenoaten ha 
gjin each foar har of Oeds:
sy ha it drok mei de festiviteiten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd! 
Benijd hoe’t dit ôfrint? Lûk dan stevige skuon oan en lit dy meifiere op de tocht fan 
Oeds troch de greiden en by de FIER-doarpen lâns!
Skriuwer: Peter Sijbenga, Rezjy: Janneke de Haan, Muzyk: Peter Sijbenga en Sytse 
Broersma, Dekôr en kostúms: Geartsje van der Zee,
Produksje: Rianne Hogeveen.
Spilers: Peter Sijbenga (Oeds), Marjan de Jager (Nelly),
Sjoerd Blom (Tiemen), in 40-koppich koar e.o.

Mear ynformaasje en kaartferkeap: www.theatergroepfier.nl
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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

@ @@

@@ @@

Rijksweg 39: Camping of toch een woon-
bestemming?
Rijdende over de Rijksweg valt je bij  
nummer 39 een stacaravan op. Even 
denk je dat camping Molehiem een door-
start heeft gemaakt maar al gauw weet je 
– hier wordt gewerkt. Hier werken Peter 
en Sjoukje Hottinga aan hun droomhuis 
en om dat te realiseren kampeert het stel met hun twee kinderen op het eigen erf. 

Sjoukje: ‘Laten we zeggen dat we dit hebben gedaan vanuit praktische over- 
wegingen. Het huis heeft enig onderhoud nodig en een aantal zaken willen we  
gelijk goed/groots aanpakken. Aangezien Peter de verbouwing voor een groot  
gedeelte zelf zal doen is het handig om vlakbij ‘de bouw’ te wonen. En dan kan ik ‘s 
avonds als de kinderen op bed liggen ook een handje uitsteken.
Belangrijk  aspect daarbij is dat de kinderen het ook leuk en interessant vinden om 
te assisteren bij de verbouwing. Dat maakt het niet alleen handig, maar geeft het 
ook het gevoel dat je het samen doet. En kunnen we naast het dorpsleven, buiten-
leven nu ook het leven in een woonwagen afstrepen van de bucket list’.

Opnij yn Jirnsum

Lees verder op pagina 21

Bent en heit: zo vader zo zoon
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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 

Peter is een echte Jirnsummer en Sjoukje heeft haar roots in Grou. Plaats van  
de eerste ontmoeting was zoals veel meer stellen, De Treemter. In 2004 zijn ze 
gaan samenwonen, eerst in Jirnsum maar twee jaar geleden zijn ze buiten het dorp  
gaan wonen in Abbenwier. Daar hebben ze met de kinderen kunnen  
genieten van een prachtige omgeving, het Sneekermeer op loopafstand en 
het mooie weidse uitzicht. Het kwam voor dat er reeën in de achtertuin werden  
gesignaleerd, een mooie tijd. De kinderen hebben veel van het boerenleven  
kunnen meemaken - mee op de trekker naar de koeien en de kalfjes. Echter, met 
de dichtstbijzijnde buren op een kilometer afstand was het soms ook wel erg stil en 
begon de familie het dorp(se) te missen. Zeker toen zoon Bent naar school mocht 
werd dat gevoel versterkt. Niet met de auto maar fietsend of wandelend naar 
school, sportveld en vrienden/familie.

Over de planning m.b.t. de verbouwing valt nog weinig te melden. ‘We zijn natuur-
lijk nog maar net begonnen. Ik moet eerlijk zeggen dat we ook niet een heel strak  
schema hebben gemaakt, het enige doel is om voor de winter onze retro-stacara-
van te verlaten maar dat gaat zeker lukken. We komen in dit oude huis natuurlijk 
nog van alles tegen wat net een beetje anders is dan je had verwacht, dat hoort  
erbij. Het is ook gelijk de charme: honderd jaar geleden werd er natuurlijk anders 
gebouwd dan nu. Het voordeel is toch wel dat Peter veel zelf kan en in oplossing 
denkt, en dat lukt dan ook vaak. Terugkomend op de planning – we gaan het in  
periodes doen. We zorgen er nu eerst voor dat alles binnen af is en we er fijn  
kunnen gaan wonen. 
Dan volgt daarna de 
buitenkant, dak, kozij-
nen, ramen, tuin, gara-
ge…. Er is nog wel het 
een en ander te doen 
maar we genieten er 
van’, aldus Sjoukje. 
‘Peter heeft de leiding 
en als het straks op 
het fijne werk aankomt 
kom ik steeds meer in 
beeld voor de finishing 
touch!
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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

Rijksweg en de Wijde Steeg

Beste bewoner, 
Van donderdag 16 tot en met zondag 19 augustus vindt de Jirnsumer Merke 2018 
plaats. Net zoals vorig jaar zal dit evenement plaatsvinden bij de Wijde Steeg, 
de Rijksweg, Café de Fantast en Café de Twee Gemeenten. Voor een compleet  
overzicht van het programma verwijzen wij u naar onze facebookpagina  
https://www.facebook.com/fkjirnsumerkat/.

Verkeershinder 
In verband met de op- en afbouw van de kermis in de Wijde Steeg, zijn de Wijde 
Steeg en de Rijksweg van dinsdag 14 augustus 09.30 uur tot en met maandag 
20 augustus 16.00 afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de kruising met de  
Molestrjitte. Bestemmingsverkeer voor de Rijksweg is wel mogelijk. De routes 
voor de omleidingen worden met borden aangegeven. 

Parkeren 
We vragen de bewoners van de Rijksweg hun auto zoveel mogelijk op eigen erf of 
op één van de parkeerplaatsen in het dorp te parkeren. Dan kan iedereen in het 
weekend zoveel mogelijk genieten van alle activiteiten, ook inwoners die slechter 
ter been zijn.

Vragen, opmerkingen? 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur van de  
Festiviteitenkommisje de Jirnsumer Kat:
 
Marie Hemstra (voorzitter) - Himdyk 45, Jirnsum, 06-12775911
Hedwig Jansen (secretaris) – Rijksweg 133, Jirnsum, 06-11489809

Wij rekenen op uw begrip en verwachten dat u samen met ons veel plezier zult 
hebben tijdens de Jirnsumer Merke! 

Met vriendelijke groet,
Festiviteitenkommisje de Jirnsumer Kat
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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

De Bistedokter

Jong grut
Het wemelt van de jonge fauna bij 
ons om huis en haard. Het zijn niet 
alleen de lammetjes die over de 
polderdijk rennen, ook in de tuin 
broedt van alles of heeft het jonge 
grut inmiddels de eierschaal verla-
ten. En last but certainly not least: 
er scharrelt sinds kort een puppy 
door het huis! De meerkoeten en 
waterhoentjes zitten nog te broe-
den in de rietkraag, evenals het 
zwanenechtpaar dat sinds dit voor-
jaar zijn domicilie bij ons in de tuin 
tussen de oude en de nieuwbak-
ken vijver heeft gekozen. Prachtig! 
Afwisselend worden de vijf eieren 
warm gehouden door vader en 
moeder knobbelzwaan. Ik mag er 
absoluut niet in de buurt komen, 
want dan wordt er uitermate boos 
gekeken. Zelfs de lammeren krij-
gen een waarschuwend blaascon-
cert agressief naar hun koppies ge-
slingerd als ze te dicht bij de vijver 
komen. Eind mei verwacht ik dat de vijf ‘lelijke eendjes’ te water zullen worden 
gelaten. Vooralsnog hebben de eenden met hun kroost de korven als eerste verla-
ten. Er zwemmen al een aantal grote scharen rond. Voorgaande jaren was het vaak 
net als het verhaal van ‘de tien kleine kroeskopjes’ aftellen geblazen, maar deze 
lichting moedereenden is beter bedreven in het grootbrengen van het voltallige 
legsel. Wellicht speelt de buurman hier een bevoogdende rol in. Hij wist namelijk 
de kraaien te verhinderen een kolonie in de hoge bomen aan de weg te stichten…

Ook de nestkasten zijn goed bevolkt. Er huizen twee pimpelmeesparen in. Het ene 
heeft een wel heel bijzonder huisje uitgekozen. Dat is beschilderd met een heuse 
hondenkop. Die heeft hen blijkbaar niet weerhouden van hun uitbreidingsdrift. De 

Lees verder op pagina 27
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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

beide ouders vliegen af en aan om hun inmiddels uitgekomen zestal van etens-
waar te voorzien. Het grappige daarbij is dat als onze zwarte hond en eveneens 
gitzwarte poes er in de buurt rondscharrelen, de ouders net zo lang in de naast-
gelegen treurberk wachten met aanvliegen totdat het ‘ongedierte’ uit het zicht is 
verdwenen. Daarna haasten ze zich naar het gat van hun nestkast onder de net zo 
zwarte hondenkop! Onvermoeibaar vliegen ze maar heen en weer om de schier 
onverzadigbare jonkies te bevoorraden. Zelfs als ze bij het verlaten van de kast 
plotseling recht in mijn lens kijken, laten ze zich niet weerhouden. 

Op 1 april werd Afke geboren. Nee, het is geen grap. Nu is ze bijna acht weken oud 
en dreutelt ze bij ons door het huis. Ze mist haar moeder en haar vijf broertjes. 
Die moeder is een zwarte labrador, haar vader een blond exemplaar. Ondanks de 
dominantie van de zwarte kleur van moeders werden er 6 blonde pups geboren. 
Wie een beetje verstand van statistiek heeft, weet dat de kans om de staatsloterij 
te winnen groter is! Voor ons is Afke dan ook meer dan een lot uit de loterij. En wat 
vindt onze ouwe grijze van de nieuwe aanwinst? Dat en nog veel meer is de lezen 
op www.bistedokter.nl  Ik beloof al het jonge grut voor je te volgen en als feuilleton 
op de site te plaatsen. Gelardeerd met foto’s!                        menno@bistedokter.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

 
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 
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Wat was het spannend! 
Zouden  het plein en de Noordelijke entree nog afkomen vóór Jirnsummertime?
Zou het er allemaal ook netjes uit zien??

Door de vorstperiode had de aannemer al twee weken vertraging, maar:” het 
ging goed komen”. Nou, wij waren er niet gerust op als je zag hoe de werkzaam- 
heden vorderden. Elke week hingen we bij de projectleider aan de telefoon, ook al  
omdat gedurende de uitvoering dingen toch anders gingen dan afgesproken.  
Pittige discussies over boombakken, zitranden, pergola, fietsenrek, lantaarnpalen, 
lege lelijke perkjes, te vroeg beginnen bij de entree zuid, materialen die niet op tijd 
binnen waren etc.

Het was een proces van geven en nemen, niet gemakkelijk, en nog  lang niet af.
Want hoewel de waterkant nèt op tijd bestraat was voor de oefensessies van 
de revue en het opbouwen van het grote podium, er bleef nog veel over dat na  
Jirnsummertime moet gebeuren. Voor Jirnsummertime was dat wel prettig,  
omdat de boom en de bankjes knap in de weg zouden hebben gestaan…
Wat moet er nog gebeuren voordat het hét gezellige en groenere plein en mooiere 
entrees worden:

• Bij de entree noord: o.a. de perken vullen en lantaarnpalen vernieuwen, borden 
weghalen en herplaatsen

• Bij het plein: o.a. De ronde molensteen plaatsen, zitrand met boom aan het  
water, de bomen in bakken aan het plein, de heg langs de kerk , de bomen en 
het gras, bankjes schilderen en herplaatsen, de pergola verwijderen, de  
containers verplaatsen.

• Alle lantaarnpalen aan de Rijksweg moeten nog rechtgezet, sommige nog  
geverfd of nog een nieuw armatuur

• De hele entree zuid met de nieuwe bushalte.

Uiteindelijk gaat het mooi worden, het moet altijd eerst op zijn ergst.
En als het straks klaar is, is het aan ons, bewoners, om het plein ook zo te  
gebruiken als bedoeld is.
We hadden het liefst een plein zonder auto’s gehad, maar dat was echt niet  
haalbaar. Het alternatief was toen om alleen te parkeren aan de linkerkant. En zo 
is het aangelegd.

Centrumpan en Entrees

Lees verder op pagina 31
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Parkeren aan de kant van de kerk!! En alleen daar!
Niet meer aan de waterkant, waardoor het zicht op het water belemmerd wordt.
Niet meer aan de kant van de Fantast en de winkel, waardoor het plein meer 
een gezellig plein wordt en geen dubbele parkeerplaats. We doen dan ook een  
dringend beroep op u allen om alleen te parkeren in de aangegeven parkeer- 
plaatsen. Er zijn extra plaatsen gecreëerd aan de kerkbuurt en om de hoek aan de 
Douwemastrjitte. Misschien een paar passen verder lopen, maar dat schijnt heel 
goed te zijn voor de gezondheid..  
Namens de werkgroep wonen en leefomgeving, Guusta Elzinga

Jirnsum duurzaam van start!!

Op dinsdag 29 mei droeg de werkgroep Wonen en Leefomgeving symbolisch alle 
opgedane informatie over het oprichten van een energiecooperatie over aan de 
vier mensen die zich hier mee bezig gaan houden:
Reinder Yntema, Jaap Goos, Petra Schukking en Hans van Reenen.

Vanuit de dorpsvisie was de werkgroep al een jaar bezig geweest met het  
verzamelen van informatie bij Us Kooperaasje (de overkoepelende organisa-
tie voor alle energie cooperaties van Friesland) , bij omliggende dorpen: Baerd, 
Akkrum,Aldeboarn, Poppenwier en bij Buurkracht ( een organisatie die dorpen kan 
helpen bij het oprichten van een cooperatie).
Met deze informatie hebben we twee bewonersavonden georganiseerd op 10 
april en 23 april jl. om met belangstellenden te praten over de wensen op het ge-
bied van duurzaamheid. Daaruit kwamen meerdere ideeën, die nu opgepakt gaan  
worden door deze 4 Jirnsumers. Er 
zijn ook al gegadigden die zich bij 
dit groepje willen aansluiten, dus 
het gaat helemaal goed komen 
met Duurzaam Jirnsum.
U zult in de toekomst vast nog 
vaak en veel van ze horen!!
Wij wensen ze ook vanaf deze plek 
heel veel succes en waar mogelijk 
een warme samenwerking!  

Namens de werkgroep,
Guusta Elzinga

Sarah van der Meer overhandigt de blijde doos met 
alle verzamelde duurzame informatie en duurzame 

producten aan de nieuwe energiewerkgroep.
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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

Welkom op de  maandelijkse open ochtend op 6 juni en 4 juli, voor alle ouders,  
pakes en beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!  

Een aparte afspraak maken kan natuurlijk ook!

Afscheid groep 8 
We hebben acht leuke jaren gehad met uitjes, schoolreisjes, kamp en de musical. 
Dit zijn onze leukste herinneringen. 
Liset: Ik vond deze acht jaren echt leuk. Vooral kamp en de musical. Ik zal verder 
groeien op de OSG Sevenwolden in Heerenveen. 
Marjet: Ik heb acht leuke jaren gehad. Ik vond kamp het leukst . En ga naar het 
Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp. Ik ga deze school heel erg missen. 
Mwakha: De twee leuke jaren dat ik hier op school heb gezeten, heb ik veel  
geleerd en niet te vergeten veel lol gehad. Mijn leukste herinnering is toen ik voor 
het eerst mijn nieuwe klas ontmoette, ik zal deze school missen maar ik heb ook 
veel zin in mijn nieuwe school Buitenbaan in Heerenveen.
Mirjam: De acht jaar dat ik op school heb gezeten heb ik hele leuke jaren gehad. Ik 
vind kamp, de musical en met de klas leuke dingen doen het leukst. Maar nu is het 
ook tijd om naar een nieuwe school te gaan, ik ga iedereen van de school missen. 
Ik ga naar het Tjalling Koopmans college in Hurdegaryp en daar heb ik heel veel 
zin in!  
Taeke: De 4 jaartjes dat ik 
hier ben geweest hebben 
we heel veel leuke dingen 
gedaan. We hebben op 
les gezeten met de klas 
bij Sako veld, we hebben 
op kamp leuke dingen ge-
daan. We hebben ook heel 
veel leuke uitjes gehad. 
Ik ga nu naar een andere 
school in Grou de OSG 
Sevenwolden dan heb ik 
weer en nieuwe uitdaging. 
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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

Visie op het Jonge Kind
Onze school heeft haar visie op onderwijs aan jonge kinderen uitgebreid omschre-
ven. Dit omvat een aantal punten die allemaal belangrijk zijn. We lichten hier één 
aspect toe, namelijk:

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen
Wij gaan uit van een natuurlijke drijfveer om (op den duur) zelfstandig te worden. 
Daarom geven we de kinderen veel vertrouwen. Ze willen leren en ze willen het 
‘goed’ doen. We laten hen daarom heel veel zelf doen. Dit geeft hen vrijheid om te 
ontdekken, zowel de wereld om hen heen alsook hun eigen kwaliteiten. 
Vertrouwen geven zorgt ook voor zelfvertrouwen; De juf denkt dat ik het kan! Het 
lukt! Ik kan het zélf! We laten de kinderen zelf omkleden, zelf de spullen pakken, 
zelf opruimen, zelf schoonmaken, etc. Ze kunnen al ontzettend veel!

We kiezen bewust voor deze aanpak, want we zien al heel snel een enorm effect. 
Onze kleuters kunnen en doen zoveel zélf! Daar wordt iedereen apetrots van!

Skoallenijs It Tredde Sté It Tredde Sté

Interesse in onze school?
Maak gerust een afspraak! Ina Klinkenberg (directeur) 

 is maandag t/m donderdag aanwezig.
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 Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen 
 Reparatie en onderhoud 
 Haal en breng service (omtrek 5km gratis!) 
 Reparatie op locatie 
 Fietsen op maat 

 
Profiteer mee van onze anti-lek actie: 

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

 
 

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

                                                                           

Kerkebuurt 6

Skriuwkursus

Hast altyd al ris skriuwe wollen? En it kaam der mar 
net fan? Dan is dit miskien dyn kâns! Wy begjinne mei:

• Koarte ferhalen
• Poëzy
• Of ast dat  wolst dyn libbensferhaal (yndividueel)

Dat bin ik fan doel om yn Jirnsum te dwaan, yn in lytse 
groep fan maksimaal 6 persoanen. Ek yndividueel is 
mooglik…yn oerlis.

Lokaasje:  De Fantast’ , boppeseal
Tiidstip:  fan 15.00 oant 16.30 oere 
  op de tongersdeitemiddeis om de 14 dagen. 
Priis:  €10 per sessy.

Mear ynfo op myn webside afketoren.nl  
En meist fansels ek altyd earst even belje foar mear ynformaasje. Wy begjinne as 
de groep kompleet is. Oant sjen hoopje ik,
Afke Toren
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Beste dorpsgenoten,
Ook dit jaar hebben we als bestuur ontzettend ons best gedaan om een mooi  
merkeprogramma voor jong en oud te organiseren. Van kinderbingo tot  50+  
spellen. Ook hebben we een gave snapchat tour en een schuimparty voor zowel de 
basisschoolkinderen als voor jeugd van 12 t/m 17 jaar, dit omdat we de afgelopen 
jaren steeds vaker te horen kregen dat er voor deze groep weinig georganiseerd 
werd tijdens de merke. Daar willen we dit jaar verandering in brengen! 
Als jullie zelf nog ideeën hebben, dan kunnen jullie dit voorstellen aan een van 
onze commissieleden. De merke is dit jaar van 16 t/m 19 augustus.

PROGRAMMA MERKE 2018

Donderdag 16 augustus
19:00 uur   Kermis open
19:00 – 21:00 uur  Kinderdisco’Schuimparty 
   bij de 2 Gemeenten 
   (alle leeftijden)
21:00 – 23:30 uur  Teenageparty ‘Schuimpartij’ 
   bij de 2 Gemeenten 
   (van 12-17 jaar)
19:00 – 21:00 uur   Spijkerslaan bij de Fantast
21:00 uur   Muziek bij Cafe de Fantast: 
   Berend & Friends

Vrijdag 17 augustus
10:00 uur  Spelletjes voor de kinderen
   van de basisschool 
   op het sportveld
10:00 uur   Spelletjes voor de jeugd 
   van 12-17 jaar op het sportveld  
13:00 uur   Kaatsen voor de jeugd 
14:00 uur   Kermis open
15:30 uur   Inloop Kinderbingo 
16:00 -17:00 uur  Kinderbingo bij de 2 Gemeenten
19:00 uur   Inloop Knotsgekke Friese Super Bingo 
20:00 uur   Knotsgekke Friese Super Bingo bij de 2 Gemeenten
22:00 uur – 00:30 uur  Muziek bij de 2 Gemeenten: Butterfly 

Festiviteiten kommisje de Jirnsumer Kat

Zaterdag 18 augustus
10:00 uur   Kermis open
10:00 uur   Volkspelen 50 plus bij Cafe de Fantast
10:30 uur   Koffie + Koek bij Cafe de Fantast
11:00 uur   Matinee bij Cafe de Fantast: Gang is Alles en 
   Feestbeest Jerrick 
14:30 uur   Volkspelen vanaf 18 jaar bij de Wiide Steeg 
22:00 uur   Muziek bij de 2 Gemeenten: Grytz en Grize + 
   top 40 band de Koffer
Zondag 19 augustus 
11:00 – 12:00 uur  Gratis draaimolen voor kinderen
11:00 uur   Kaatsen
14:00 uur   Kermis open
17:00 uur   Matinee bij Cafe de Fantast: Rintje Kas Orkest 

Thema
Het thema voor deze merke is de letter ‘K’. Vandaar dit jaar geen merkeboek-
je, maar een krant. Dit thema biedt een ieder ontelbaar mogelijkheden om te  
verkleden voor het Matinee, denk bijvoorbeeld aan kapper, kapitein of kabouter. 
Het bestuur kijkt nu al uit naar al jullie creaties! De slogan deze merke: komt krekt.

Spultsje Kommisje
Dit jaar hebben Margje Hijma en Joyce Stoker het stokje van Hinke & Tjitske  
overgenomen en zij zullen met de merke de spelletjes voor de basisschoolkinderen 
organiseren. Zij kunnen dit echter niet alleen en zijn nog dringend op zoek naar 
ouders die daarbij willen helpen. Wil je meehelpen? Laat dit dan aan hen weten of 
aan een van de commissieleden. 

Lijstlopen
In juni komen wij weer bij u langs de deur. U kunt dan niet alleen kaarten kopen 
voor de merke (vrijdag- en zaterdagavond), maar ook een vrijwillige bijdrage  
geven zodat we tijdens de merke en de rest van het jaar activiteiten voor jong en 
oud kunnen organiseren (zoals Koningsdag, Sinterklaas).

Wij hebben er ontzettend veel zin en zien jullie graag bij de komende merke!
Het bestuur van de Festiviteiten Kommisje ‘de Jirnsumer Kat’,
Anneke, Harm, Hedwig, Siebren, Tedde, Tjalling, Wilko en Marie
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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
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27

De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.  Tel.: 058-250 13 80
 Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.  Tel.: 0566-60 29 22
Inl.  Mevr. P. Hoekstra-de Wit, de Terp 14, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 18 50

 it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 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.


