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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio juni 2017
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

Redactie

Carla Elzinga-Smid en Elsbeth Koree

de
fan
jimSTIM

Voor Grietsje,

Aan het begin van ons dorp staat onder het plaatsnaambord ‘Doarp oan de rivier’. 
De slogan voor Jirnsum welke jij hebt bedacht. We kennen je als een super actief 
redactielid, van het blad dat de Jirnsumers vandaag weer in de handen hebben. 
Jouw leven nam op 27 februari een dramatische wending toen de eerste verschijn-
selen van je ziekte aan het licht kwamen. Daarna was het tij niet meer te keren 
en op 19 april ben je overleden. We missen je als immer creatieve en inspirerende 
persoon. Je was een lopend naslagwerk van Jirnsum, je wist altijd alles. Je was een 
perfectionist. Interviews voor Nij yn Jirnsum, Rokjes op ‘e tún en vele andere re-
dactionele teksten, alles moest perfect! Elke Stim las je wel drie keer van voor naar 
achter voor alles naar de drukker ging. Een spellingsfout was een doorn in je oog - 
dat hoorde niet. Daarmee legde je de lat hoog en zorgde je er voor dat we allemaal 
op scherp bleven staan. De dorpskrant moest vooral een leeskrant zijn, hier zette 
jij je voor in. Flyers? Dat moest maar eens afgelopen zijn. Je besteedde er meer-
dere redactionele stukken aan en zo langzamerhand werd het steeds meer wat 
wij wilden.. een dorpsKRANT. Leave Grietsje, je was nog lang niet uitgeschreven. 
Te veel ideeën lagen nog op de plank, zaten nog in je hoofd of had je met potlood 
opgeschreven in één van je notitieschriftjes. Een blijvende herinnering in de Stim 
zijn de zogenaamde katte-oortjes, een ontwerp van jouw hand. Ieder redactioneel 
stukje werd daarmee herkenbaar door jou. 

We missen jouw ‘Stim’ in ons drietal, maar Sint met kinderen en kleinkinderen een 
bijzondere vrouw, mem en beppe. Sterkte voor hen. 

33e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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KopiJ inlEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

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

Datum  Evenement locatie Tijd
 10 mei Openochtend St. Radboud St. Radboud 8:15-10:30 uur
 13 mei Ouder/kindpartij Sportveld 16:00-19:30 uur
 15 mei Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 23 mei Feestjûn It Tredde Sté De 2 Gemeenten 19:00-20:30 uur
 24 mei Feestjûn It Tredde Sté De 2 Gemeenten 19:00-20:30 uur
 4 juni Pinkstermatinee Café de Fantast 17:00 uur
	 	 Orkest	Butterfly
 7 juni Openochtend St. Radboud St. Radboud 8:15-10:30uur
 10 juni Afsluiting seizoen VVIrnsum Sportveld 14:00 uur
 19 juni Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 27 juni Eindvoorstelling streetdance  Gymzaal
 1 juli ALS-dag Wijde Steeg 13:00 uur
 1 juli Optreden voor ALS door Wijde Steeg 17:00 uur
  Streetdance LOCI 
 17 juli Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 18 sept. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur

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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oude Stim fan Jim 
exemplaren

Wie heeft er belangstelling 

voor ingebonden Stimmen 

van 1984 tot 2011?

Hieke Terra, Himdyk 37

Tel.: 602096



Komme en Gean

Geboren:

5 april 2017 Manuel van Vliet        trotse ouders Arie en Anneke
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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. T. v.d. Honig
De Gréft 19 Buorren 23 Rijksweg 97
9011 CB MANTGUM 9012 DK RAERD 9011 VC JIRNSUM
Tel. 058-2501380 Tel. 0566-602922 Tel. 0566-601976
www.uitvaartschoustra.nl www.dejonguitvaartzorg.nl dle.jirnsum@gmail.com
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verhuisbericht:

Hierbij wil ik u laten weten dat ik ga verhuizen van de Himdyk 37 naar de 
Rijksweg, mijn nieuwe adres wordt per 1 juli:

Rijksweg 31
9011 VA Jirnsum

Met vriendelijke groet, Hieke Terra
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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
De werkgroep ‘Fondsen’ zorgt voor zoveel mogelijk dekking voor de plannen 
die er liggen voor Jirn-summertime. Daar kan iedereen in het dorp nu ook 
aan meewerken. Samen met de Jumbo is er een statiegeld-actie opgezet. 
De inkomsten kunnen we dan straks gebruiken tijdens Jirn-summertime.
Hoe werkt dat dan?
In de winkel kunnen de statiegeldbonnen in een box worden gestopt, speci-
aal voor de Jirnsumer plannen. Maar we komen ook langs: tussen mei 2017 
en	mei	2018	komen	we	langs	om	statiegeldflessen	van	de	Jumbo	huis	aan	
huis op te halen, iedere maand tegelijk met het ophalen van het oud papier, 
tussen 18.30-19.30 uur. 
Het	wandelvoetbalteam	van	de	VVI	haalt	flessen	op,	maar	meer	vrijwilligers	
zijn natuurlijk welkom!
Help je ook mee? Super!

prAAMvArEn & vErHAlEn | vErTEllErS
Een van de onderdelen tijdens Jirn-summertime is praamvaren. Niet alleen 
zoeken we versterking voor de organisatie hiervan, we zijn óók op zoek naar 
verhalen en verhalenvertellers. 
Wie o wie wil zich hier verder in verdiepen en meedenken? 

US KrEATivE MoTor iS DEr nET MEAr…
Sûnder Grietsje is it oars. De kreative motor fan de wurkgroep Keunst&Kultuer 
is net mear by ús. 
Wat in ferlies foar Jirn-summertime! Altyd fol ideeën en ynspiraasje. De 
plannen dy’t sy mei ûntwikkele, sille we trochsette. Mar it is oars. 
Sûnder Grietsje. 

FilMHÛS
Op	verschillende	 locaties	aan	de	Rijksweg	richten	we	een	filmhûs	 in.	Veel	
bewegend beeld is misschien wel bekend. Maar vast en zeker is er wel meer. 
Liggen	er	nog	bijzondere	familiefilmpjes,	aparte	locaties,	oud	en	misschien	
niet bekend materiaal ergens op de plank? Of kent u nog iemand die dat 
heeft? We horen het graag, zodat er een verrassend programma gedraaid 
wordt! 

rEÜniE
Jirn-summertime is natuurlijk een meerdaags programma dat bruist van de 
activiteiten voor iedereen die dit wil meebeleven. Dé grote reünie is op za-
terdag 2 juni 2018. En de reüniecommissie wil graag iedere (oud) Jirnsumer 
bereiken voor dit feest!
Belangstelling? Geef dan alvast je naam, volledige adres, tel.nr. en e-mail-
adres door. En als het lukt, is het ook super wanneer je deze gegevens ook 
doorgeeft van je familieleden, vroegere buren of kennissen. Dat kan via  
e-mail reunie100pb@jirnsum.com. 
Meer weten of gegevens doorgeven? 
Mail, of bel eventueel (0566) 602136 | Tineke Elzinga.

Meer weten? Aanmelden? Tips? 
Abe Buwalda, tel. 06 - 16219923

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
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De Hondenkapper

Vakkundige en liefdevolle 
vachtverzorging

Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

Revu - Doarp oan de Rivier

Graach wolle wy -de revukommisje- yn de feestwike fan 2018 in revu op de planken 
(pontons)	sette	op	de	Wiide	Steech.	Dêrfoar	sykje	wy	spilers/spylsters,	figuranten,	
muzikanten en minsken foar ljocht en lûd. Jong en âld, elkenien is fan herte wolkom. 

It	 oefenjen	 begjint	 yn	 jannewaris.	 De	 útfiering	 sil	 wêze	 ein	 maaie,	 begjin	 juny	
2018.

De revu bestiet út sketskes en muzyk, yn it frysk, foar en troch Jirnsummers mei 
in hjoeddeiske ynfolling. Us skriuwer, Dhr Bijsterveld, is drok dwaande om alles op 
papier te krijen en de regisseur is him al op bepaalde situaasjes oan it tarieden.

Wolle jimme graach meidwaan, stjoer dan in mail nei:
gerrit.age.dijkstra@hetnet.nl

Jim kinne ek belje mei:
Theo Damsma  601767
Hieke Pereboom 602469
Gerrit Dijkstra  601131 

Helpende handen gezocht!

Wie o wie draagt het dorpshuis een warm hart toe en heeft nog vrije tijd over? 

Wij zijn op zoek naar jullie! 

Voor het dorpshuis MFC It Kattehûs hebben we namelijk nog gastvrouwen/-heren 
nodig	voor	onder	andere	bardiensten,	koffie/thee	zetten	tijdens	vergaderingen.	Dit	
kan zowel in de ochtend-, middag- of avonduren zijn. Voor het in de juiste schik-
king zetten van de tafels kunnen wij ook nog sterke mensen gebruiken! En ben je 
toevallig	óók	nog	in	het	bezit	van	het	certificaat	“Sociale	Hygiëne”?	Reageer	dan	
snel wij kunnen jouw/jullie hulp hard gebruiken!

Ook zoeken wij een planner, als uitbreiding voor het bestuur. Als planner hou je 
je bezig met o.a. de planning van de activiteiten en de reserveringen van de zalen.

Lijkt het je wat, neem dan contact op met het bestuur: 
Sake Janse via telefoonnummer 0566 - 602110.



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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 
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Muziekles in it Kattehûs

Volgend schooljaar wil het bestuur van MFC Jirnsum in samenwerking met 
Piannie muzieklessen organiseren in It Kattehûs.
Piannie, ook wel bekent als juf Annie, heeft de volgende opzet bedacht.

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 muziekinstru-
mentjes en onder begeleiding van bijvoorbeeld keyboard of gitaar.
Want samen muziek maken is hartstikke leuk!
•	 lesdag	donderdag	van	14.30	tot	15.15	uur
•	 start:	half	september	met	28	lessen,	geen	les	in	de	schoolvakanties
•	 omvang	van	de	groep	tussen	de	5	en	12	meisjes	en	jongens

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 muziekinstru-
ment dan ook!
•	 lesdag	donderdag	van	15.30	tot	16.15	uur
•	 start:	half	september	met	28	lessen,	geen	les	in	de	schoolvakanties
•	 omvang	van	de	groep	tussen	de	5	en	10	kinderen
•	 lesmap	en	klokkenspel
•	 aan	het	eind	van	het	seizoen	is	er	een	voorspeelmiddag	en	tevens	
 diplomering

vind je muziek maken leuk kom dan naar de proefmuziekles in it Kattehûs. 

DonDErDAG 29 JUni 14.30-15.15 uur voor peuter/kleuter.

DonDErDAG 29 JUni 15.30-16.15 uur voor kinderen groep 3, 4 en 5.

Opgave bij Piannie (mevr. Annie Terwisscha van Scheltinga)
0566-601495 / 06-2563304 of m.kalsbeek@hetnet.nl 






















 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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
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Uit de oude doos

Oude Schouw

15

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

Hier
had
uw

advertentie
kunnen
staan!
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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

Opbrengst collecte Hartstichting

Vrijwilligers en gulle gevers van Jirnsum,
Wij willen jullie graag allen hartelijk bedanken voor jullie inzet en bijdragen 
tijdens de collecteweek van de Hartstichting 2 t/m 8 april 2017. Dankzij jullie 
hebben we dit jaar een geweldige opbrengst van:

               € 799,73  ! ! !

Met deze opbrengst maken we veel onderzoek mogelijk, zo wordt er van 
deze 50e	 collecte	o.a.	onderzoek	gefinancierd	naar	het	opsporen	van	sig-
naalstofjes	in	het	bloed.	Onderzoek	naar	signaalstofjes	gaat	hartinfarcten	
voorkomen. Het moet leiden tot nieuwe tests waarmee je kunt ontdekken 
of je een hoog risico loopt. Als je dat weet, kun je op tijd een behandeling 
krijgen en zo een hartinfarct vóór zijn. 

Nogmaals bedankt!

Coördinator Jirnsum
Debbie en Marisca Dalhuizen-de Vries

Opbrengst collecte Kinderhulp

Tussen 10 en 15 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	kin-
deren	die	het,	om	wat	voor	reden	dan	ook,	niet	zo	goed	getroffen	hebben	
in hun thuissituatie .

De opbrengst van dit jaar overtrof die van 2016 en bracht € 505,06 op!! Heel 
hartelijk dank aan de bereidwillige collectanten en aan de gulle gevers!

Hiske Hoekstra, organisator collecte Jirnsum
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De 2 Gemeenten
Eetcafé - Snackbar - Zalencentrum - Café

Voor lunch - diner - partijen en buffetten

Voor mogelijkheden neemt u

contact met ons op

T.0566-601550  Grousterdyk 1 J irnsum

Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises, 
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer…

Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld         

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker

T +31- 06-14474261 
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl 
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker 
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Poëem

Moederdag

Van de ene op de andere dag werd iemand in mij wakker.
De moeder in mij werd geboren, samen met de komst van mijn eerste kind.
Het voelde natuurlijker aan dan alles wat ik tot dan toe had gevoeld.
En vanaf dat moment veranderde er veel. 
Ik realiseerde mij dat die kleine hummel, en later die grote puber,
mij altijd nodig zou blijven hebben. 
Mijn zorg, liefde en aandacht.

Ik ging mezelf spiegelen aan mijn eigen moeder.
Hoe had zij dat gedaan?
En waarom?
Of juist, waarom niet?
Doe ik het allemaal wel goed?
En met welke vragen komen mijn kinderen later?

Vandaag was ik even bij haar.
Nouja… daar waar we haar hebben begraven.
Ze had niet alle wijsheid in pacht en was in mijn jonge jaren 
verre van de perfecte moeder. 
Pas later, toen ik zelf moeder werd veranderde onze band.
Nog steeds speelt ze een grote rol in mijn leven, 
ongeacht het feit dat ze niet meer lijfelijk aanwezig is. 

Daar in die stilte werd ik even stil, heel stil.
Niet omdat ik haar daar weer vond, maar omdat ze nog steeds bij me is. 

MG
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

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

kinderopvang Oan de Boarn
            gastouderopvang

Grietje de Vries
Industrieweg 23a
9011 WH Jirnsum
06-51814331
oandeboarn@hotmail.com
oandeboarn.webklik.nl
www.facebook.com/oandeboarn
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1e editie Mûzelloop groot succes

Waar	we	op	hadden	gehoopt,	werd	meer	dan	overtroffen.
Douwe	van	der	Bij	zijn	opdracht	voor	school:	“Organiseer	een	evenement”	
is meer dan geslaagd en wordt beloond met een dikke voldoende.
Mede door de vele vrijwilligers, sponsoren en de behulpzaamheid van  
SV Friesland, kunnen wij tevreden terugkijken op deze 1e editie.
Aan de start stonden 218 deelnemers, die zich over de 3 afstanden versprei-
den, rondom de mooie omgeving van ons dorp en zijn kleinere riviertje de 
Mûzel.

Winnaars op de 10 km: 
Pieter Talsma uit Wergea en Ylona Kruis uit Ysbrechtum.
Snelste Jirnsumer: iwan de Jong

Winnaars op de 8 km: 
Johannes van Raalte uit Dearsum en Lieneke de Jong
Snelste Jirnsumer: Bettie Jorna en Dorien van Steen
 
Winnaars op de 5 km: 
Pascal Sinnema uit Leeuwarden en Lisanne Jager uit Leeuwarden
Snelste Jirnsumer: Daan nugteren (foto) 

2e editie van de Mûzelloop is op woensdag 25 april 2018!
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www.elzinga.nl

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

Bistedokter: Lentesymfonie

Ik geniet weer volop van het vroege voorjaar. Onmiskenbaar klinkt het start-
sein daarvoor als ik bij het ontwaken aangenaam wordt verrast door een 
rijke scharkering aan vogelgeluiden. Die golven vrolijk naar binnen door het 
openstaande slaapkamerraam en strelen je gehoor. Noem het de lentesym-
fonie. Eendenkorven en nestkastjes worden verkend, de mannetjesputters 
maken de vrouwtjes het hof  en eieren laten niet lang meer op zich wach-
ten. Het is diezelfde tijd dat de ‘lammerij’ aanbreekt. Een heerlijk onderdeel 
van ons vak waarbij het niet erg is om in de dienst gestoord te worden. Als 
het de schapenboer niet lukt om de lammeren uit de ooi te verlossen, mag 
ik namelijk graag de helpende hand reiken. Vaak ligt een lam niet goed of 
soms is het bij meerlingen wat lastig om uit te vogelen welke pootjes bij 
het voorliggende lam horen. Het gebeurt echter ook geregeld dat de boer 
gewoon te ongeduldig is en dat ik nauwelijks ingrijpende handelingen hoef 
te verrichten.
Onze eigen koppel is momenteel uiteraard ook volop aan het lammeren. 
Dat geeft niet alleen veel extra drukte; het is vooral ook leuk om de ooien 
daarbij te assisteren. Ik kan er geweldig van genieten hoe fraai de van oor-
sprong nestvlieders zo verschrikkelijk snel in de ranke beentjes komen. En 
onderwijl worden ze druk door moeders droog gelebberd. En hoe het in-
stinct van de pasgeborenen de koppies daarna vaak al binnen een kwartier 
schuin omhoog drijft naar een strak staande tepel. Die zit bomvol energie-
rijke biest, die tevens voor een goede weerstand zorgt. En als het staartje 
verraadt dat de moedertiet is gevonden, hoor je luid smakkend sabbelen en 
zuigen dat zich het best in het Frysk laat omschrijven als ‘sobje’.  Ondertus-
sen vindt er een uitwisseling van geuren en gemekker plaats die ooi en haar 
kroost de rest van het seizoen onlosmakelijk met elkaar verbindt. Laat een 
lam het niet wagen stiekem bij een andere moeder melk proberen te ‘ste-
len’,	want	dan	is	een	behoorlijke	opdoffer	zijn	deel!	
Schapen zijn zelden ‘gevaarlijk’. Maar bij sommige ooien moet je wel dege-
lijk oppassen. Als onze hond even mee het hok inloopt, staan ze te stamp-
voetend hun nageslacht te beschermen. Je kunt je hond heel erg de schrik 
aanjagen door ze even bij zo’n stamper in het hok te zetten: meestal zullen 
ze de rest van hun leven het wolvee links laten liggen. Maar wees er dan wel 
op tijd bij, want een schaap is in staat een hond de dood in te stoten…

lees verder op pagina 25
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Meestal zie je de lammetjes al na 2-3 dagen bokkensprongetjes maken van 
plezier. Dat betekent dat ze lekker in hun vel zitten en volop te drinken krij-
gen	van	de	moederooi.	Een	beetje	afhankelijk	van	het	weer	mogen	ze	al	na	
een week naar buiten. Eerst even onwennig in het volle licht, maar al gauw 
scharrelen ze stijf tegen hun moeder aan de wei in. Binnen enkele dagen 
is er vriendschap gesloten met leeftijdgenootjes en rennen ze tijdens het 
speelkwartier gezamenlijk in het avondlicht hun loopjes over de polderdijk. 
Dat roept bij mij welhaast het ultieme lentegevoel op.

Als het met de lammerij een keertje niet goed gaat wordt mij geregeld ge-
vraagd wat daarvan de oorzaak is. Ik probeer natuurlijk een plausibele ver-
klaring aan te geven. Maar niet zelden moet ook ik daarnaar gissen. Het 
moet mij echter van het hart dat ik bij menigeen nog wel eens de verwon-
dering mis over al hetgeen juist wél volgens de wetten van Moeder Natuur  
zo prachtig verloopt. Gelukkig ben ik die zelfs na dertig jaar in mijn vak nog 
steeds niet kwijt. Laten we bovenal volop genieten van de lentesymfonie!
 menno@bistedokter.nl

vervolg ‘Lentesymfonie’

8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw



it Tredde Sté     Mei inoar oer eigen paad te plak

nieuws uit groep 3/4 van it Tredde Sté
Sinds een paar weken telt onze klas 26 leerlingen. De 
Syrische Elaf Jabasini is bij ons in groep 4 gekomen. Hij 
woont al een paar maanden in Nederland en is vanuit Drachten naar Jirnsum ver-
huisd. Hij kan al heel goed Nederlands lezen, maar kent natuurlijk nog niet zoveel 
woorden als zijn klasgenoten. Met rekenen doet hij al gewoon mee met de groep. 
Het was voor Elaf eerst even wennen, maar alle kinderen doen erg hun best om 
hem zich thuis te laten voelen.

De kinderen hebben de afgelopen maanden weer veel nieuwe dingen geleerd. 
Daarnaast hebben we ook weer leuke en leerzame uitstapjes gemaakt (o.a. het 
Natuurmuseum in Leeuwarden) en hebben we interessante lessen gehad van juf 
Berber, de cultuurcoach. In het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018 
worden alle Leeuwarders uitgenodigd om hun eigen verhaal in een reageerbuisje 
te stoppen. Die worden uiteindelijk samengevoegd tot een kunstwerk: het DNA 
van Leeuwarden. Berber Nicolai begeleidt onze school bij het vullen van de rea-
geerbuisjes. Groep 3/4 heeft dit gekoppeld aan een project over aliens. Eerst heb-
ben we een prachtige verftekening gemaakt van de ruimte. Daarna zijn we begon-
nen met het maken van aliens. Eerst hebben alle leerlingen een schets gemaakt. 
Die vormde de basis voor de aliens van papier-maché. Het eindresultaat kan bin-
nenkort	op	school	worden	bewonderd.	Ten	slotte	schrijven	de	kinderen	een	briefje	
naar een alien over zichzelf. Dat vormt het DNA van de leerlingen van groep 3/4.

Hartelijke groeten, groep 3/4 en juf Angelique

26

Skoallenijs 1+1=2
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It Tredde Sté

Koningsspelen in de Alde Feanen

Wat een feest, koning Willem-Alexander is op 
27 april jarig. Ook is onze Juf Lizet dan jarig. 
Om de koningsspelen nog feestelijker te maken 
hebben we ook de juffen en meester verjaardag 

gevierd op deze dag en zijn wij er met de hele school gezellig op uit geweest.

Samen bewegen, dat vinden wij belangrijk. Dit jaar doen we ook weer mee met 
de koningsspelen, maar we doen het wel een beetje anders. De dag is gezamen-
lijk op het plein geopend met het lied Okido van kinderen voor kinderen. Ook het 
koningsontbijt mocht natuurlijk niet ontbreken. Samen lekker ontbijten, zingen en 
dansen om de dag goed te beginnen. Na het ontbijt hebben we voldoende energie 
om er lekker op uit te gaan. 

Dit jaar geen spelletjes of sporten op het plein. We zijn met de hele school naar 
de Alde Feanen in Earnewâld geweest. We hebben in groepjes verschillende rug-
zakroutes gelopen. De jongste kinderen hebben zich vermaakt op het Kikkerpaad. 
Daar hebben we met schepnetjes allemaal waterdieren gevangen. We konden ze 
goed bekijken onder de loep. Er was ook 
nog een Otterpaad en een Fûgelpaad. 
Deze paden gaan dwars door het natuur-
gebied en onderweg is van alles te zien en 
vooral ook te horen. We hebben de paal-
tjes gevolgd en verschillende opdrachten 
gedaan. We hebben zelfs een ree gespot! 
Het spannendst was toch wel het Survi-
valpaad. Hierbij kun je niet gewoon de 
paaltjes volgen. De kinderen moesten 
met een kaart en een kompas zelf de rou-
te zien uit te stippelen. Onderweg kwa-
men we van alles tegen en hebben we 
verschillende opdrachten gedaan. 

Na al dat wandelen was er gelukkig nog genoeg tijd om lekker in de speeltuin te 
spelen. Wat een gezellige en feestelijke koningsspelen!

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.
voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur:

directie.ittreddeste@proloog.nl of      0566-601646

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.                                          
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur : 

directie.ittreddeste@proloog.nl of       0566 ~ 601646 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.                                          
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur : 

directie.ittreddeste@proloog.nl of       0566 ~ 601646 

Kom een kijkje nemen tussen 8.15 en 10.30 uur op één van onze open ochtenden. 
10 mei en 7 juni.

  Jari, Hidde, Jesse en Niek maken een schets.               Majd en Jarno werken met papier-maché.
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MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

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

Afsluiting voetbalseizoen

Het voetbalseizoen zit er weer bijna op! Dankzij onze leden, vrijwilligers, 
supporters en sponsors kunnen we terug kijken op een mooi en sportief 
voetbalseizoen! 
Daarnaast bestaat deze prachtige club inmiddels al weer 85 jaar! Dus reden 
genoeg om met elkaar feestelijk het seizoen af te sluiten.

Kom dan ook ZATErDAG 10 JUni	op	sportveld	“De	Bining”!

programma:
13.30 uur  Jeugdtoernooi t/m de C jeugd
16.30 uur  penalty bokaal
17.00 uur  Kids BBQ 
17.00 uur  Seniorentoernooi 
17.30 uur  BBQ buffet*

17.00 - 22.00 uur Tropical Beach party 
   met DJ lArS
   Trek je leukste zomer tenue aan!

Deze dag is voor iedereen die bij vv irnsum voetbalt, vrijwilligerswerk 
doet of op welke manier dan ook de club support.

* Bijdrage BBQ is € 2,50 p.p. (kids bbq is gratis)
opgave vóór de 24 mei via e-mail: activiteiten.vvirnsum@gmail.com

iEDErEEn iS op DEZE DAG nATUUrliJK
vAn HArTE WElKoM oM TE KoMEn KiJKEn!
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Berneblêd

14 mei Moederdag!
De meeste moeders zijn gek op chocola!
Kleur en knip het doosje uit en versier deze met 
bijvoorbeeld mooie glitters en stop er een paar 
bonbons in. Klaar is je moederdag cadeautje!

@ @
@

@
@

@@

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

kijk ook op 
www.jirnsum.com



Ald guod stekt de kop op

Wolkom yn de wrâld fan de elektryske stroom

Foar de oarloch wiene yn alle huzen de stopkontakten en ljochtknopkes fan 
bakelyt. Dat hurde materiaal brûkten se ek foar radiokasten en doarknop-
pen. Yn de jierren sechstich kaam der keunststof foar yn it plak. En no binne 
der minsken dy’t graach wer bakelyt yn harren ynterieur wolle. 

Under it ljochtknopke fan de foto siet in rûn stikje hout, dêr’t de izeren buis 
foar de stroomtriedden troch paste. Doe’t ik in jier of sân/acht wie wist ik al 
wat stroom wie. Dat kaam sa: Ien fan myn kammeraten hie in grutte broer 
dy’t ús sjen liet hoe’t hy in spiker yn it stopkontakt stuts. Letter, doe’t ik in 
kear in boarter hie, frege ik dy jonge ‘doarsto in spiker yn it stopkontakt te 
stekken?’ Nee dus. Mar ik fansels wol. Doe krige ik sa’n optetter dat ik in 
pear dagen in seare earm hie, mar it hie in soad yndruk makke. Pas jierren 
letter ûntduts ik hoe’t je mei in spanningssiker sjen kinne op hokker gatsje 
fan it stopkontakt gjin stroom stiet!

Doe’t ik lyts wie woe ik elektrisien wurde. Myn grutte foarbyld wie Jan Rie-
mersma, dy’t yn it doarp op nûmer 116 syn winkel hie. Wy hiene gauris einen 
yn de stroomtriedden (boppe de grûn) en dan die de melkmasine it ek net 
mear. Dan moast Jan Elektrisch ier en betiid syn bêd út om it probleem te 
ferhelpen. Hy die dan spesjale bûgels ûnder syn klompen om yn de stroom-
peallen te klimmen. Sok ark haw ik in kear op Sinteklaas frege, mar dy wist 
fansels net wat it wie. En as hy it al wist, hie ik se grif ek net krige.

  Symen Schoustra
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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
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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

Feestjûn It Tredde Sté

Gurbe en loltsje hebben een vliegreis naar Engeland gewonnen.
Het stel komt niet zo vaak van het Sté dus is het een heel och heden om 
er alleen al te komen en na allerlei perikelen de juiste gate te vinden. op 
Schiphol gaat er een wereld voor ze open, er komen mensen uit allerlei 
landen voorbij…

Dinsdag 23 en woensdag 24 mei a.s.
is het weer tijd voor onze jaarlijkse feestavonden in de 2 Gemeenten

We spelen de voorstelling ‘Drokte op Skiphol’ verdeeld over twee avon-
den in verband met de veiligheid in de zaal en de grootte van onze school. 
Zo is iedereen in de gelegenheid om te komen kijken naar het optreden van 
de kinderen.

De voorstelling is beide avonden van 19.00 tot 20.30 uur.
De entree voor feestavond bedraagt € 2,50. Na het gezamenlijke slotlied is 
er op beide avonden nog een kleine (vrijblijvende) disco.

… Eigenlijk is Schiphol op zich al een wereldreis voor Gurbe en loltsje en 
of ze ooit in Engeland aankomen? 
Komt dat zien op dinsdag 23 of woensdag 24 mei a.s. 
van 19.00-20.30 uur in de Twee Gemeenten!

It Tredde Sté
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hoekstra 0654975703  
Volleybalver. Iverto B. Rypstra 602564        
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
Vrouwen van NU T. de Jong 601044
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht A. W. Niemarkt 601130

Plaatselijk Belang E. Pereboom 602469
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 0616219923
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
Stichting Doarpshûs S. Janse 602110             
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.
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 Ziekenhuizen

MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

 Thuiszorg

Buurtzorg Akkrum e.o. Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.: 06-23 91 73 73  Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.: 0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net Internet: www.thfl.nl

Zorg thuis van Leppehiem
Adres: Leppedijk 37, Akkrum
Tel.: 0566-65 46 54
E-mail: oars@leppehiem.nl

 Meitinker

Iedere eerste dinsdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs. 
De meitinker, Ria Hobert is aanwezig van 9.30 - 10.30 uur.  
Tel. 0566-625151     E-mail: info@dorpenteam.nl

 Wijkagent + meldpunt overlast

De wijkagent in Jirnsum en omstreken is de heer Thom Bambach. Hij is bereikbaar op 
Stationsweg 35 te Grou, tel.: 0900-8844. Voor het melden van overlast zoals vernielingen, 
burenruzie en geluidsoverlast belt u het volgende nummer: 14058

 Contactadressen Kerken 

Doopsgezinde Gemeente S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Rooms Katholieke Kerk Jirnsum F. Minkema-Langhout, Sneek Tel.: 0515-33 54 20
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 Uitvaartverenigingen

R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27
De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.  Tel.: 058-250 13 80
 Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.  Tel.: 0566-60 29 22
Inl.  Mevr. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 19 76
 Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 23 61

 it Kattehûs

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

 Peuterspeelplaats It Kattekuorke 

Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: 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: 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.


