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Beste Lezer,
Goed Nieuws!
De zomer komt eraan, Jirnsum is in de ban van Summertime en er is groen licht!
Niet alleen voor een duurzaam Jirnsum, maar ook voor het voortbestaan van de
Stim. Er hebben zich namelijk 2 nieuwe enthousiaste redactieleden gemeld, die na
de zomerstop aan de slag gaan!
In het nummer van juni zal de nieuwe redactie zich aan jullie voorstellen.
Maar de Stim kan niet zonder de input van JIM!
Heb je een leuke anekdote of een verhaal, iets bijzonders, frapants, aparts,
opmerkelijks, of gewoon iets leuks beleefd of gehoord in of over het dorp? Of wil
je een activiteit of project aankondigen, misschien samen met andere dorpelingen
iets organiseren? Stuur gerust je kopij op; het wordt bijna altijd geplaatst.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt.
De redactie.

Redactie
Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Liesbeth Hiddema

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio juni 2018
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
34e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:
652170
Telefoon: 0566 652170
www.groenverzorger.nl
www.groenverzorger.nl
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KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Agenda
Datum Evenement

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

19 mei Seizoensafsluiting met Snollebollekes, Beatcrooks en de
Feestfanaten
20 mei top-100 Band “Kings of Diamonds”, live
2 juni Grote reünie en revue van
Jirn-summertime
9, 10, 16, De Tocht, theatrale busreis
17 juni door het landschap van
Koningsdiep/Boarn, kaarten
via www.detocht.frl
1 en 2 juni Na afloop van de revue, live
muziek met stemmingsduo
“Siep en Anita”
9 juni de Tocht, theatrale busreis
door het landschap van Koningsdiep/Borsn

Locatie

Tijd

2 Gemeenten

café de Fantast

Vanaf ongeveer
17:00 uur

Zie pag. 7-9

café de Fantast

22.00 uur

Kaarten via www.detocht.frl

Aangesloten bij:

www.tigra-sneek.nl sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum
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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:		
Dhr. S.A. Schoustra
Mevr. A. de Jong
De Gréft 19
Buorren 23
9011 CB MANTGUM
9012 DK RAERD
Tel. 058-2501380
Tel. 0566-602922
www.uitvaartschoustra.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

Inlichtingen bij:
Mevr. P. Hoekstra-de Wit
De Terp 14
9011 VZ JIRNSUM
Tel. 0566-601850
dle.jirnsum@gmail.com

Op wei nei 2018
Elke maand is er in De Stim aandacht voor JIRN-SUMMERTIME. Activiteiten voor
LF2018, Kulturele Haadstêd en het dan 100-jarige jubileum van Plaatselijk Belang
van donderdag 31 mei t/m zondag 3 juni. Benieuwd waar we staan? Lees hieronder
het laatste nieuws vooraf in deze Stim. Toch meer lezen? Kijk dan op ook op facebook.com/Jirnsummertime

FLESSENACTIE

In het afgelopen jaar hebben jullie, hebben de loopvoetballers, en hebben de klanten van de Jumbo ervoor gezorgd dat met het inzamelen van lege flessen en flessenbonnen een totaalbedrag van € 1.477,20 heeft opgeleverd. Een prachtig bedrag
dat we in het weekend van Jirn-summertime prima kunnen gebruiken. Ontzettend
fijn dat we dit bij de Jumbo zo konden doen. Jumbo, iedereen: bedankt!

WIE WILL ER SLEEPERS OVER THE FLOOR?

Van 3 t/m 7 augustus komen er 20 internationale teams met ongeveer 200 deelnemers langs in Fryslân voor ESFAG: European Sports For All-Games. Traditionele
sporten die in een land worden beoefend maar die voor een ander nieuw zijn. Leuk
om naar te kijken! Voor de teams wordt overal in de provincie onderdak gezocht.
Ook in Jirnsum. Wie-o-wie heeft een slaapplek over en wil gastheer of -vrouw zijn
voor deelnemers uit België, Groot-Brittanië, Denemarken, Finland, Italië, Spanje,
Slovenië, Griekenland, Portugal, Duitsland, Polen, Hongarije, Ierland, Roemenië,
Rusland, Schotland, Frankrijk, Nederland en/of Japan? Altijd leuk! Vragen? Stel ze
aan Ed den Dulk of Abe Buwalda. Kijk ook op https://sportsforall2018.eu/

EERSTE ‘IEPENLOFTSPUL’ IN JIRNSUM

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni aanstaande wordt in Jirnsum voor het eerst een ‘Iepenloftspul’ opgevoerd: de revue ‘Brûzje oan ’e Boarn’. De locatie is bijzonder, aan
de kant van het water in de Wide Steech in het midden van het dorp.
De revue is speciaal geschreven voor Jirn-summertime, Na het uitwerken van de
ideeën en het uitschrijven van sketches en teksten voor de muziek zijn er inmiddels ruim 30 spelers en figuranten – jong en oud - wekelijks enkele keren aan het
repeteren. Het verleden en heden van Jirnsum komt langs in de vorm van liedjes en
sketches, alles met De Boarn als decor. Het water is immers altijd nauw verbonden
geweest met de geschiedenis van het dorp. Enkele bekendere (oud) Jirnsumers
treden op, onder andere Lutz Jacobi in een speciale gastrol. Berend Riemersma is
hoofdleverancier voor de muziek.
Lees verder op pagina 9
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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

…Nieuwsgierig?

Wie zeker wil zijn van een kaart (€ 5,= p.p., inclusief koffie/thee) kan nu nog een
kaart bestellen via onderstaande manier:
E. kaart vrijdagavond 1 juni, 21.00 uur
F. kaart zaterdagmiddag 2 juni, 14.30 uur
G. kaart zaterdagavond 2 juni, 21.00 uur.
Stuur je aanmelding naar reunie100pb@jirnsum.com en laat weten welke voorstelling je kiest (E, F of G) en geef dan ook aan: naam (namen), adres, postcode en
woonplaats.
Betaling graag uiterlijk vóór 15 mei naar
rek.nr. NL70 RABO 0317 9369 56
t.n.v. Stichting Keunst & Kultuer Jirn-summertime,
o.v.v. naam, postcode en huisnummer en keuze voor het moment van de dag.
Of koop een kaart aan de tribune.
Meer weten? Tips? Abe Buwalda, tel. 06 – 16219923
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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

Mei MeKoar
“Mei MeKoar” is een gemengd koor met een zeer gevarieerd repertoire,
waaronder o.a. bekende “gouwe ouwe”- liedjes. Wie kent ze niet?
Het is al heel wat jaren geleden dat fantastische bands als “The Cats” en “BZN” op
zondagavond in “De Twee Gemeenten” optraden. Eerst was het al een hele klus
om binnen te komen: bijna platgedrukt stonden we bij de garderobe en daarna
moest je nog langs het kleine tafeltje bij de deur naar de té volle zaal. Elke keer
weer een groot feest!
En nu, heel wat jaren later, staan we dezelfde liedjes te zingen in het Jirnsumer
koor. We voelen ons weer 20 jaar jong omdat die mooie bekende melodieën nooit
vervelen en waarvan we de tekst nog bijna helemaal in onze hoofden hebben.
Heerlijk om uit volle borst te zingen onder leiding van Sitta, die ons enthousiast
op de piano begeleidt. Een mooie medley is het geworden, prachtig 4-stemmig
gezongen en lekker mee swingend op de muziek, want stil blijven staan is moeilijk.
Ook de mannen gaan uit hun dak! Wat is het toch mooi dat er bij “Mei MeKoar”
zo’n grote groep mannen staat te zingen. We waren in gedachten weer even in de
zaal bij “De Bruin”. Mede hierdoor zijn onze repetities een feestje! Ook de jongeren
in ons koor, die dit niet allemaal mee hebben beleefd, worden mee genomen in het
enthousiasme en staan uit volle borst te zingen!
We willen jullie tijdens Jirn-summertime graag mee nemen in dat enthousiasme en
hopen jullie te zien bij onze optredens!

10

11

Jaarverslag kattehûs 2017

kinderopvang Oan de Boarn
gastouderopvang

Algemeen

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

@

@

@

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

@

2017 begon hoe wij 2016 hebben afgesloten. Een bestuur dat nog steeds aan veranderingen onderhevig was, de nasleep van het besluit van het (helaas) moeten
sluiten van het jeugdcentrum en daarmee het mislopen van inkomsten. Het eerste
half jaar was het erop of eronder voor het voortbestaan van het dorpshuis. Gelukkig kwam er vanaf september versterking door Helma Kalsbeek-Peterse voor
de functie van secretaris en vanaf november kwamen Henny Joustra-Welboek en
Nynke van der Wal in de activiteitencommissie van MFC it Kattehûs. Vanaf januari
2018 neemt Henny Joustra-Welbroek de functie van planner over van Sake Janse
die dit nog altijd deed. Wij zijn Sake Janse zeer erkentelijk voor de lange tijd dat hij
zich heeft ingezet voor MFC it Kattehûs.
Tevens kreeg het bestuur bericht van de gemeente Leeuwarden dat, om de horecavergunning te behouden iets aan het luchtventilatiesysteem gedaan moest worden. De vergunning is tijdelijk verlengd tot 1 juli 2018. In 2017 is een start gemaakt
met het orienteren naar de mogelijkheden van een systeem en de bijbehorende
kosten.

Zaalverhuur

In 2017 heeft Kids First een definitief huurcontract met Stichting MFC afgesloten.
Zo bleef de peuterspeelzaal in It Kattehûs gehuisvest. Inmiddels is er ook een nieuwe huurder voor het voormalig jeugdhonk: Atelier Houten Klaas. Momenteel is het
bedrijf nog druk met de inrichting maar het is de bedoeling dat hij op ambachtelijke wijze allerlei houten meubels maakt en workshops gaat geven.
Financieel heeft Stichting MFC een beter jaar gedraaid. De Grutte Seal, Molehiemseal en Lytse Seal zijn meer dan voorheen verhuurd, daarnaast zijn er meer activiteiten georganiseerd en alles bij elkaar meer consumpties, ook is er teruggave van
energiebelasting geweest.
De drie zalen in de losse verhuur zijn als volgt verhuurd in 2017:
De Grutte Seal 39 dagdelen bezet, waaronder op maandagavond door het zangkoor MeiMeKoar, opgericht vanwege culturele hoofdstad LF 2018, door de gemeente voor verkiezingen, jaarvergaderingen van diverse verenigingen en enkele
incidentele verhuurders.
De Molehiemseal is 69 dagdelen betaald bezet geweest door familiefeesten, Vrouwen van Nu, vergaderingen van Plaatselijk Belang Jirnsum en haar commissies,
D’66 en Collectief Ganzenbeheer.
Lees verder op pagina 15
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Daarnaast is elke woensdagmorgen de gebruiker van de Molehiemseal de ouderensoos voor 60+.
De Lytse Seal is totaal 67 keer verhuurd aan onder meer gitaardocent P. Wigchert
die les geeft aan volwassen en kinderen uit de omgeving, WMO meitinker en enkele kleine vergaderingen.
Tenslotte zijn de zalen ter beschikking gesteld voor de Kerstmarkt en organiseren
van eigen activiteiten.
De betaalde verhuur is licht gestegen ten opzichte van 2016, met name van de
Lyste Seal.

Activiteiten

Het eerste half jaar is gebruikt om de eerste ideeën uit te werken voor activiteiten die in eigen beheer uit te voeren. Dat resulteerde in de herfstvakantie in het
organiseren van een eerste bingo en kinderdisco. Dit werd positief ontvangen. In
de kerstvakantie werd kerststukjes maken voor kinderen georganiseerd. Ook de
tweede bingo voor volwassenen en de ladies night oogsten bewondering.
Er is meegedaan met de collecte van het Oranjefonds, opbrengst was € 190, 57,
deze opbrengst is gebruikt voor het organiseren van kinderactiviteiten.

Bestuur en vrijwilligers

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!

Begin 2017 begon de stichting met 6 bestuursleden, 5 vrijwilligers voor de SOOS
en 18 vrijwilligers voor gastvrouw/heer, (groen) onderhoud en schoonmaak. Het
bestuur bestond per 31-12-2017 uit:
• Johan Visser (voorzitter)
• Helma Kalsbeek-Peterse (secretaris)
• Signhild Moerland (penningmeester)
• Henny Joustra-Welbroek (algemeen lid /activiteitencommissie)
• Bartele Kramer (algemeen lid)
Daarnaast hebben wij 5 gastvrouwen/heer, 5 vrijwilligers voor de soos en 14 vrijwilligers voor onderhoud en schoonmaak. Wij zoeken nog nieuwe vrijwilligers voor
gastvrouw/heer of algemene zaken.
Het Bestuur MFC it Kattehûs

www.bosmax.nl
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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
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Groen licht!!!
Op 10 en 23 april werd er in het Kattehûs met ongeveer 40 belangstellenden
geluisterd naar en gesproken over duurzaamheid. Een duurzaam Jirnsum.
Op de eerste avond is er verkend waar Jirnsumers aan denken als ze denken aan
een duurzaam Jirnsum. Dat bracht veel variatie:We kregen inspiratie van Bouwe
de Boer, van ervaringsdeskundigen uit Âldeboarn en Poppenwier en aan het eind
van die avond was de conclusie: het zou goed zijn als Jirnsum ook een energie coöperatie zou krijgen om al die genoemde ideeën te kunnen uitvoeren. Daar zijn
we de tweede avond verder op in gegaan. Op de tweede avond kregen we veel
informatie van de mensen van Ûs Koöperaasje: een koepelorganisatie van alle 46
energie coöperaties in Friesland, en van Buurkracht: een organisatie die dorpen
ondersteunt bij het duurzaam worden.
Voordelen van een eigen energie coöperatie zijn:
• Als coöperatie kun je subsidies krijgen
• Je kunt als dorp gezamenlijk en dus voordeliger inkopen.
• Je kunt geld verdienen voor het dorp (75€ per klant per jaar)
als de leden energie afnemen bij energiemaatschappij
‘ Energie Van Ons’. Dat geld kan weer besteed worden aan
duurzame of andere nodige zaken in het dorp.
• Vanuit een coöperatie kun je door samen te werken veel meer voor
elkaar krijgen.
Alle aanwezigen waren overtuigd van het feit dat er een energie coöperatie in
Jirnsum moet komen. En als KERS op de TAART meldden zich víer mensen
(drie heren en een dame) aan om hier gezamenlijk hun schouders onder te zetten!!!! Vanuit ervaringen van andere dorpen weten we dat een groep van ongeveer 6 tot 7 mensen nodig en ideaal is om dit te verwezenlijken. We gaan dan ook
met elkaar op zoek naar mensen die bij deze 4 energieke Jirnsumers aan willen
sluiten. We hebben verbinders nodig ( mensen die veel mensen kennen in het
dorp) , technische mensen, mensen die wat zakelijke kwaliteiten hebben, en die
een paar uren per maand beschikbaar hebben. Maar vooral mensen met een hart
voor duurzaamheid!!
Mocht u zo iemand zijn, of iemand weten, mail dat dan naar Guusta Elzinga van de
werkgroep Wonen en Leefomgeving: guustaelzinga@gmail.com
Binnenkort gaat deze groep bij elkaar komen en zult u in de toekomst nog vaak en
veel van ze horen!!
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Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer...

Het hamsterleed van Lady Gaga

Uw persoonlijke Travel Counsellor:

Wendy Stoker
T 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker

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

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.

De Bistedokter
De veelzijdige kwaliteiten van Farrokh Bulsara, beter
bekend als Freddie Mercury, zijn alom geroemd en geprezen. Zelfs zijn teksten waren onnavolgbaar, luister
maar eens goed naar de ‘Bohemian Rhapsody’. Een
ander lied van Queen, Radio Gaga, schalde vanaf 1983
door de ether en was juist niet van zijn hand, maar Mercury heeft er natuurlijk wel uitdrukkelijk zijn stempel op
gedrukt. Drummer van de band Roger Taylor schreef
deze song met de nostalgische tekst over de opkomst
van de visuele media ten koste van de radio. De titel ontstond uit een brabbel van zijn zoontje. Drie jaar later zag
Stefani Germanotta het levenslicht. In 2009 brak deze
Amerikaanse singer-songwriter door als Lady Gaga.
Haar naam ontleende ze aan die hit van Queen. Nog eens zeven jaar later werd
een Russisch dwerghamstertje geboren. Ze kwam onder de hoede van een kleine
meid die haar ‘Gaga’ doopte. Juist ja, naar die beroemde zangeres… Gaga is een
levenslustig dierke dat zich wonderwel vermaakte in haar ruime hamsterverblijf. Tot twee weken terug. Een grote bult uit haar bekkie belette haar het eten.
Al googelend kwam de kleine bazin tot de conclusie dat de wangzak wellicht
binnenstebuiten was gekeerd na een wat te enthousiast ledigen daarvan. Ze
kwam bij mij op het spreekuur en ik had er nooit van gehoord, laat staan het ooit
gezien. Gaga is een dierke met pit en voor ik er erg in had hing ze in mijn vinger.
Ik nam het de lady niet kwalijk en besloot dat ik een poging moest wagen tot herstel.
We spraken af dat Gaga de volgende dag voor operatie terug zou komen.
Het valt niet mee een beestje van 30 gram onder zeil te brengen, laat staan
daarvoor überhaupt een prik te geven. Het lukte me een druppeltje narcotica in
haar billetje te spuiten en warempel, daar ging ze prachtig op slapen. Ik amputeerde vervolgens het ‘gezwel’ uit haar bekje, dat zich door uitdroging niet meer
verder liet definiëren als zijnde een binnenstebuiten gekeerde wangzak. Maar het
zou heel goed wel het geval kunnen zijn geweest. Daarna injecteerde ik opnieuw
een drupje om de narcose ongedaan te maken. Ze kwam prima bij en ze verstopte
zich snel in haar nest.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl
0653925979

Lees verder op pagina 21
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Een paar dagen later kreeg ik het sein dat Gaga het goed maakte. Ze at weer en
‘het gezwel’ bleef weg. Restte mij nog te memoreren dat het wellicht beter was
dat Gaga haar linker wangzak niet opnieuw probeerde vol te stouwen. Ik liet het
graag aan haar baasje over om haar dat kenbaar te maken.
Precies een week later kreeg ik op vrijdagavond
een spoedgeval: twee Russische dwerghamsters waren elkaar verschrikkelijk te lijf gegaan.
Daarbij werd ‘Bolletje’ zodanig verwond alsof
de ander met een klein cirkelzaagje had geprobeerd hem te ‘onthoofden’. Over driekwart lag
de huid in hals en nek los. Bolletje liet zich erg
moeilijk prikken en was dus absoluut niet te
verdoven. Dus stopte ik het hamstertje in zijn
geheel in ons gasnarcoseapparaat. Dat hielp.
Ik hechtte zijn kraag weer dicht en na een week
bleek Bolletje het nog steeds prima te doen.
Vanaf dat moment noemt ons team op de praktijk mij de ‘Hamsterspecialist’. Wouw, ik loop
nog net niet naast maat 46.

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
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







Kapsalon Sylvia
Geen verplichtingen, geen abonnementen,
elke leeftijd, ieder niveau!

Fonterbuorren 10
9011 XK Jirnsum
T. 0566-601272

jirnsum
Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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elke woensdag 19.30 uur









Maandag
van 14.00
Dinsdag
van 9.30
Woensdag
van 9.30
Donderdag van 9.30

tot
tot
tot
tot

20.00
17.00
17.00
21.00

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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De Tocht
Een theatrale busreis door het
stroomdal van Koningsdiep en Boarn

De Tocht voert dwars door De Friese Wouden,
van Bakkeveen tot Jirnsum, waar De Boarn ooit
uitmondde in de Middelzee. Bewoners van zes dorpen
belichten facetten van hun geschiedenis - op theatrale
wijze: de Bakkeveensters bieden u bescherming tegen
struikrovers en invallende legers; in Beetsterzwaag
ontmoet u de markante jonkheer Tinco Lycklama à
Nijeholt; Nij Beets confronteert u op cabareteske wijze met
het karige bestaan van de turfstekers; de trotse Aldeboarnsters
trakteren u op verhalen in een gondel; Akkrum dompelt u onder in
19e eeuws New York, de wereld van oud-inwoner
Frank Cooper, en de Jirnsumer Katten
nemen u mee op een verrassend
tochtje varen op De Boarn.
Verhalenvertellers in de bus
maken de reis compleet.
... eten, drinken, muziek,
verhalen ... laten we vertrekken...!
Meer informatie over
kaartverkoop en programma
vindt u op www.detocht.frl

Herhalingsles/cursus BLS/AED reanimatie

Op dinsdag 5 juni en op maandag 18 juni worden in de sportkantine weer de jaarlijkse herhalingslessen gegeven door de Stichting Reanimatie Leeuwarden en omstreken. Diegenen die vorige jaren deze cursus hier gevolgd hebben, kunnen zich
weer opgeven. Ook nieuwe kandidaten zijn welkom.
Tot ziens op dinsdag 5 juni en maandag 18 juni, aanvang lessen 19.00 uur.
Opgave bij B de Haan.
Tel. 06-53790182. bkdehaan@hetnet.nl.
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Geopend
M.i.v. 1 mei 2018 bent u van harte welkom bij Huidverzorgingssalon Alice
in Jirnsum.
U kunt bij mij terecht voor o.a. gezichtsbehandelingen in diverse
prijsklassen, ontharing of bijvoorbeeld een anti-stressbehandeling.
Maak kennis met de nieuwe salon en profiteer van de Openings-actie
* reiniging van de huid
* huidanalyse
* peeling
* wenkbrauwen epileren óf bovenlip harsen óf gezichtsmassage
* gezichtsmasker
* afsluitende verzorging

Nu voor

€ 30,-

Tevens zijn alle producten verkrijgbaar met 10% korting.
Belt u gerust voor meer informatie of voor het maken van een afspraak:
0566-849147 of via e-mail: salonalice@ziggo.nl. U bent van harte welkom!
Alice Hooimeijer, Molehiem 22, 9011 TC Jirnsum (lid Anbos, KvK
69214557)

www.elzinga.nl

24

16074478-1_ELZINGA_ADV_130x85_ZW.indd 1

04-08-16 15:22

25

26

27

beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!
16 mei, 6 juni en 4 juli. Een aparte afspraak maken kan natuurlijk ook!

Voor de broodnodige energie.....

Skoallenijs It Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Veelzijdig leren

Een greep uit de waardevolle en leerzame activiteiten van de afgelopen tijd, in en
buiten de klas:
Groep 1 en 2 bezochten pasgeboren lammetjes en leerden over hun leven op de
boerderij.
Groep 3 en 4 brachten een bezoek aan het Natuurmuseum.
Groep 5 en 6 volgen een leerlijn lego, met hun eigen juf én een gastdocent.
Groep 7 en 8 gingen naar het Verzetsmuseum: indrukwekkend!
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Buorren 14 Akkrum | 0566-652196 | www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl

Supremium

Tankstation de Greidhoeke

11 cent korting op Diesel

24/7

13 cent korting op Euro 95!
• Kwaliteitsbrandstoffen
• Diesel
• Euro 95

‘’We care your drive’’

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw
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All
cards

Interesse in onze school?
Maak gerust een afspraak! Ina Klinkenberg (directeur)
is maandag t/m donderdag aanwezig.
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Lekker ite mei Us Iten






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

Wil je ook lekker eten zonder je zorgen te maken of wat je eet wel OK is? Steeds
meer mensen zijn bezorgd over de manier waarop ons eten wordt geproduceerd.
Regelmatig lees je in de krant over besmetting van vlees, of maaltijden en voedsel
waar te veel suiker, zout of ongezonde vetten in zitten. In Sibrandabuorren is in
2016 een voedsel coöperatie op gericht, ‘Us Iten’, met inmiddels zo’n 25 leden/gezinnen di e meedoen. Het doel van de coöperatie is om te stimuleren dat mensen
lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel kunnen inkopen, het liefst biologisch.
We hebben een webshop, www.usiten.nl, waar alleen leden en proefleden kunnen
bestellen van zondag tot woensdag. Elke zaterdagochtend kun je je bestelling ophalen in de kapschuur van Bregje en Michel Pauluis. De marktmeesters van Us Iten
zorgen dat alles klaar staat. En dat met een kopje koffie en wat lekkers erbij, het is
altijd een gezellige boel.
Us Iten werkt nauw samen met de Streekboer waar je alle streekproducten van
boeren uit de omgeving kunt bestellen. Daarnaast hebben we toegang tot een
aantal groothandelaars waar je een enorme keus hebt aan biologische producten. Zelf kom ik steeds minder in de supermarkt! En door groot in te kopen zijn de
meeste producten voordeliger.
Veel leden van Us Iten zijn ook lid van Us Hof van Bregje en Michel Pauluis. Bij Us
Hof kweken ze groenten volgens het permacultuur systeem. Dat betekent onder
andere geen kunst mest en geen pesticiden gebruiken. Het leuke is dat ze allerlei
bijzondere groenten en oude rassen kweken, die je in de winkel amper ziet! De
groentetuin ligt direct naast de grote kapschuur waar op zaterdagochtend de bestelling van Us Iten klaar liggen. Zo kun je eerst de groenten van de week oogsten
in Us Hof en aansluitend je boodschappen ophalen.
Wil je het eerst proberen, dan kun je proeflid worden door te mailen (bestuur@
usiten.nl) of kom gewoon eens kijken op zaterdagochtend op de Aesgewei 21 in
Sibrandabuorren. Dan kun je de tuin en de markt van Us Iten meemaken. Op zateredag 19 mei is er bovendien ’s middags van 14-17 uur een open tuindag van Us Hof
met een proeverij van Us Iten. Een aantal van onze leden maken gerechtjes klaar
en de streekboeren laten hun producten proeven. Iedereen uit Jirnsum is van harte
welkom!
Lekker ite mei Us Iten!
Petra Esser
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Verenigingen contactpersonen

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een
hypotheekgesprek.
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 hypotheekadviseur of online via het Hypotheekdossier.

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar
rabobank.nl/hypotheken.
Een aandeel in elkaar
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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
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
D. Riemersma
J. Bleeker

0654975703
0641462314
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
601047
601956

Toneelver.
Tuinbouwver.
Vogelwacht

H. Pereboom
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

602469
601977
601130

Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Speeltuincom.
Koor Jirnsum: Mei MeKoar

F. Cornelisse
W. v/d Meer
J. Bleeker
A. Buwalda
G. Jansen
A. Douma
T. de Wal
H. Boorsma

0683949491
601178
601956
0616219923
653646
602552
620110
0613578028

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
K. Stornebrink
H. Joustra
P . Posthumus
M. Hemstra
B. van der Lei

601084
602060
06-53325944
601278
0612775911
601754
33

Huisarts

Ziekenhuizen

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

MCL

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:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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

Tigra Jissink
Adres: Rijksweg 127A
Tel.:
0566- 60 22 07
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
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.

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:
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.

