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

Redactie

Carla Elzinga-Smid en Elsbeth Koree

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Een avondje naar de Twee Gemeenten (welke 140 jaar bestaat!!), quizzen bij de 
Fantast of met het hele gezin naar de Kinderboekendag in Terherne... oktober is 
een maand met voor elk wat wils. U leest het in de agenda. 

Geboortenieuws wordt bijna normaal in de Stim. Wist u dat er in het jaar 2017  
iedere maand nieuwe Jirnsumers geboren zijn? Ook deze keer is het weer raak. 
Heiten en memmen/papa’s en mama’s  GEFELICITEERD!

De groene statiegeldbonnenbus bij de Jumbo is geleegd voor een tussenstand. De 
opbrengst wordt gebruikt voor het kunst- en cultuurfestival Jirnsummer-time. De 
tussenstand tot nu toe is €579,60! De bus blijft nog staan tot mei 2018, hopelijk ko-
men er iedere maand weer veel statiegeldbonnen bij. Meer over Jirnsummer-time 
leest u op pagina 8 en 9 in de welbekende rubriek ‘Op wei nei 2018’. 

Op pagina 13 een uitnodiging voor de jaarlijkse inspraakavond van de Festiviteiten 
Kommisje de Jirnsumer Kat. Wilt u uw mening kwijt over de afgelopen Merke? Dit 
kan! Vul de enquete in. Deze kunt u vinden via Jirnsum.com . 

De werkgroep ‘Wonen en leefomgeving’ is na de zomervakantie weer bij elkaar 
gekomen. In deze Stim brengen ze u op de hoogte van het laatste nieuws. U leest 
het op pagina 11.

Veel leesplezier!

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
 14 okt. Radio 538 DJ’s On Tour De 2 Gemeenten 22.30 uur
 15 okt. Kinderboekendag Terherne 13.00-17.00 uur
 16 okt. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 20 okt. Quizavond Café de Fantast 21.00 uur
 21 okt.  BZN’66 De 2 Gemeenten 22.00 uur
 28 okt.  ABBA tribute 70’s/80’s  De 2 Gemeenten 22.00 uur
  reünie 140 jaar De 2 Gemeenten
 4 nov. Inspraakavond  Café de Fantast 20.00 uur
  FK de Jirnsumer Kat
 11 nov. De Suskes De 2 Gemeenten 22.30 uur
 20 nov. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 24 nov. Verkoopactie jeugd VV Irnsum Langs de deuren vanaf 18.00 uur
 2 dec. Q-muisic the Party De 2 Gemeenten 22.30 uur
 6 dec. Openochtend St. Radboud 8.15-11.00 uur
 8 dec. Tryater: “Wat jo wolle” De 2 Gemeenten 20.00 uur
 9 dec. Vangrail live De 2 Gemeenten 22.00 uur
 18 dec. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 25 dec. Jetset De 2 Gemeenten 22.00 uur
 26 dec. Stageline De 2 Gemeenten 22.00 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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Redactielid/-leden gezocht

Hou je van schrijven of ben je juist heel handig met de computer? 
Ben je nieuwsgierig en wil je met ons van de Stim nog meer een 

dorpsKRANT maken? Dan is de STIM op zoek naar JOU!

Heb je interesse? Mail dan naar stimfanjim@jirnsum.com 



Komme en Gean

Geboren:
18 augustus 2017 Jeffrey van der Zweep trotse ouders Katrines en Mirjam
3 september 2017 Kick Elzinga trotse ouders Sieb en Evelien

6

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
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Bedankt:
Het doet mij goed hoe velen in dit 
dorp met me hebben meegeleefd tij-
dens mijn blessuren en herstel. Geluk-
kig ben ik steeds mobieler en maak ik 
links en rechts weer een wandelinge-
tje en een praatje.

Bep Verwijmeren



Deze opbrengst wordt, zoals we al eerder aangaven, gebruikt voor het 
kunst- en cultuurfestival Jirn-summertime op 31 mei, 1,2 en 3 juni 2018.
De bus blijft staan tot begin mei 2018. Natuurlijk hopen wij dat er elke maand 
weer heel veel statiegeldbonnen in gestopt gaan worden. Daarnaast komen 
de vrijwilligers (tegelijk met het ophalen van oud-papier in Jirnsum) op 13 
oktober, 10 november en 8 december weer bij de deuren langs om uw lege 
flessen op te halen. Zet ze dus op tijd buiten!

oproEp rEÜniECoMMiSSiE
Verderop, los in deze uitgave, doet de Reünie-commissie opnieuw de op-
roep om adressen aan te leveren van iedereen, (Jirnsumers en oud-Jirnsu-
mers) die geïnteresseerd is in de grote reünie die op zaterdag 2 juni plaats-
vindt. Mist het inlegvel?  
De gegevens mailen mag 
ook naar: reunie100pb@
jirnsum.com
Voor meer informatie kunt 
u bellen met Tineke Elzinga 
op tel.nr. (0566) 602136.

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

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

Hoe zit het ook alweer?

Jirn-SUMMErTiME iS…
Niet één activiteit, maar een programma van drie-en-een-halve dag vol  
activiteiten in Jirnsum. En dat in de vroege zomer van 2018, van 31 mei t/m 
3 juni. Onder de noemer Jirn-summertime zetten de inwoners het dorp op 
de kaart, op cultureel, kunstzinnig en sportief vlak, met voor elk wat wils. 
Voor elkaar en mei elkoar georganiseerd: cultuur, geschiedenis, sport, van 
alles wat…
Jirns-summertime start op donderdagmiddag en -avond 31 mei, met een 
fakkeltocht vanuit Leeuwarden. Dit is de aftrap van een lang weekend, 
waarbij langs de Rijksweg allerlei activiteiten zijn: filmhuizen, oude foto’s 
van herkenbare locaties, Muzyk op ’e Dyk, Praamvaarten, Wateractivitei-
ten, Sylsbrêge-konsert, een reünie, wandelbuffet en heel speciale ‘Jirnsu-
mer katsjes’ die als vlaggetjesversiering te bewonderen zijn. 

STATiEGElD
De groene statiegeldbon-
nenbus in de Jumbo-vesti-
ging in Grou was in de zo-
mermaanden niet geleegd.
Onlangs werden, met dank 
aan het personeel van Jum-
bo, de bonnen uit de bus ge-
haald en geteld. Het bleek 
een behoorlijke klus en 
een prachtige opbrengst: € 
579,60 !! 
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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

De schep kan bijna de grond in!

Na een lange periode van voorbereiding kan de schep van de gemeente 
Leeuwarden bijna de Jirnsumer grond in! Het centrumplein en de noord en 
zuid entree krijgen dan hun nieuwe uiterlijk.

Op de laatste informatieavond van 26 juni hebben de toen aanwezige bewo-
ners hun laatste op- en aanmerkingen kunnen maken. Dat heeft nog geresul-
teerd in een paar kleine aanpassingen. De meest in het oog springende is dat 
er geen boom in de grond komt voor de Fantast, het wordt een boom in een 
grote bak die bij activiteiten zoals de Merke verplaatst kan worden. We zijn 
nog in overleg met de gemeente of de boom aan de kant van het water pas 
in de herfst 2018 geplaatst kan worden ivm de feestelijkheden van Jirnsum-
mertime. Ook zullen er een aantal bomen minder geplaatst worden bij de 
entree noord, vanwege niet te verplaatsen bekabeling. Verder zijn er nog een 
paar kleine aanpassingen gedaan ivm parkeergelegenheid. De aangepaste 
plannen komen binnenkort op de website van Jirnsum.com.

De werkgroep wonen en leefomgeving is na de zomer weer bij elkaar geko-
men om na te denken over de onderwerpen vanuit de dorpsvisie die zij ko-
mend jaar aan willen pakken. Er zijn twee grote plannen gekozen naast het 
volgen, bewaken en afronden van het centrumplan, de entrees en de verlich-
ting van de Rijksweg. We gaan samen met de omwonenden nadenken over 
een betere invulling van de grote groenstrook aan de Douwemastrjitte en we 
gaan bezig met het oprichten van een energiecorporatie voor een duurzaam 
Jirnsum. Er zijn op voorhand al twee reacties uit het dorp om grote daken be-
schikbaar te stellen voor zonnepanelen ten behoeve van het dorp. Maar voor 
het zover is moet er nog heel veel gebeuren. Gelukkig zijn er veel instanties 
met ervaring en mogelijkheden voor ondersteuning. 

Er zullen uit het dorp mensen gezocht worden die met elkaar de energie-
corporatie op willen richten. Mocht u interesse hebben om hierover mee te  
denken of mee te willen doen, dan kunt u een mail sturen naar: 
guustaelzinga@gmail.com

De leden van de werkgroep zijn: 
Sarah van der Meer, Anne Sollie, Hans van Reenen, Wiep Smid, 
Bartele Kramer, Willemke van der Meer en Guusta Elzinga
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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
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Inspraakavond

Zaterdag 4 november is het weer zover: de inspraakavond van de Festivi-
teiten Kommisje “de Jirnsumer Kat”. De jaarlijkse inspraakavond begint om 
20.00 uur in café De Fantast! Kom gezellig langs en laat vooral JOUW stem 
horen!

De agenda voor deze avond is weer goed gevuld. We beginnen met het 
doornemen van het financieel verslag en een evaluatie van de afgelopen 
Merke. We willen graag weten wat jullie van de vernieuwde Merke vonden. 
Laat het weten en vul de enquête in, deze kun je vinden via jirnsum.com of 
op de facebookpagina van de Festiviteiten Kommisje. De resultaten wor-
den meegenomen naar de inspraakavond. Met de juiste feedback proberen 
we de Merke nog beter aan te passen op jullie wensen.
Vervolgens zal de Festiviteiten Kommisje een thema aandragen voor de 
Merke van 2018. Uiteindelijk kiezen we met z’n allen voor een thema. Daar-
na is het tijd voor een quiz gevolgd door een prachtige video van de Merke 
van toen en nu. Graag tot dan! 

Groeten Festiviteiten Kommisje de Jirnsumer Kat

Gulle gevers

Namens de collectanten van Jirnsum willen wij alle gulle gevers bedanken. 
Er is in Jirnsum € 478,32 opgehaald. 
Deze opbrengst gaat voor 100% naar de dierenopvang De Wissel te Leeu-
warden, waarmee ze veel huisdieren kunnen verzorgen en een nieuw plekje 
geven.

Coördinator collecte dierenasiel “De Wissel”
Jirnsum                      Bep Verwijmeren
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Vouchers voor vrijwilligers

De provincie Fryslân vindt dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor de Fryske 
mienskip en geeft vrijwilligers de kans om gratis of met flinke korting 
een training of workshop naar keus te volgen.

De provincie Fryslân hoopt dat vrijwilligers op deze manier met nóg meer 
plezier en voldoening hun vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit aanbod geldt 
voor alle vrijwilligers: het soort vrijwilligerswerk of de hoeveelheid maakt 
niet uit.

Hoe werkt het? Vrijwilligers kunnen eenmalig een voucher inzetten voor 
een gratis training of workshop of een korting van €100,-. Vrijwilligers kun-
nen uit het Open Aanbod van vafryslan.nl een training of workshop uitkie-
zen. De trainingen en workshops die ‘meedoen’ zijn te herkennen aan het 
woord ‘Voucher’.

Het aanvragen van een voucher is niet nodig, dit gaat automatisch. Vul het 
inschrijfformulier in en vink onderaan het vakje ‘Ja, ik zet mijn voucher in!’ 
aan.

Nu de zomerperiode weer voorbij is, is hét moment aangebroken om ge-
bruik te maken van de vouchers. Er staan diverse trainingen en workshops 
klaar. Het aanbod groeit continu dus houdt vafryslan.nl in de gaten.

Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groet,

Doarpswurk
buorren 28
9012 dh raerd
t 0566 625010
info@doarpswurk.frl   
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Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK  Jirnsum
T. 0566-601272

Maandag van 14.00 tot 20.00
Dinsdag van 9.30 tot 17.00
Woensdag van 9.30 tot 17.00
Donderdag van 9.30 tot 21.00

Denkt
u

ook
aan
onze

adverteerders!
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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

Kinderboekendag

TErHErnE - op zondag 15 oktober is het in Terherne kinderboekendag. Alle 
activiteiten zijn gratis en staan in het teken van het thema van de Kinderboe-
kenweek: Gruwelijk eng ‘lekker griezelen’.

Door het dorp zijn er verschillende activiteiten voor de hele familie. Zo is er in 
Paal43, een nieuwe en tweedehands boekenmarkt, is er voorstellingen van de 
Gruffalo, muziek voorstellingen van Sander Metz en kan je hier reptielen bekijken. 
Kinderen kunnen zich ook laten schminken, broodjes bakken of met Tomke op de 
foto. In het Kameleondorp staan de Kameleonhelden Hielke en Sietse en smid 
Klinkhamer paraat. Bij de Blije Papagaai kunnen de kinderen volop creatief aan de 
slag om prachtige te dingen te maken.

‘rôverguod’ (roversgoed)
In dorpshuis De Buorkerij is een prachtige familievoorstelling van ‘Rôversguod’. 
Een Friestalige, muzikale poppenvoorstelling. De poppenvoorstelling is geschikt 
voor kinderen in de basisschoolleeftijd en zal ook zeker de volwassen begeleiders 
aanspreken. Het script van Tjerk Kooistra is gebaseerd op het nieuwe kinderboek 
Rôversguod, en neemt jong en oud mee in het avontuur van Fekke en zijn roeken.

‘De griezelbus’
Een oude Amerikaanse schoolbus zal de rol van griezelbus op zich nemen.Neem 
plaats in deze bijzondere bus. Spannende en leuke verhalen, verteld en voorge-
lezen door schrijvers als Paul van Dijk, Mirjam van Houten, Linda de Haan, Jurjen 
van der meer en … de makers van bekende Fryske en Nederlandse kinderboeken, 
maken deze bus uniek. Durf jij in te stappen?

Boekenkist-wedstrijd
Om 13.00 uur vindt voor de Kameleonboerderij de openingshandeling en prijsuit-
reiking van de boekenkistwedstrijd plaats.
Kinderen van deelnemende scholen hebben aardappelkistjes ingericht naar aan-
leiding van een boek passend bij het thema ‘Lekker Griezelen. De kistjes zijn de 
hele dag voor het publiek te bewonderen in ‘de Poaskepleats’. 

De activiteiten in het dorp vinden plaats van 13.00 tot 17.00 uur en zijn gratis toe-
gankelijk.

Meer informatie is te vinden op www.kinderboekendag.nl en op facebook.
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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...
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Uitloting pandbrieven 2017

In 2003 zijn er pandbrieven verkocht om de verbouw en uitbreiding van het 
MFC “It Kattehûs” mede mogelijk te maken.

Destijds is de volgende informatie gegeven bij de verkoop.

• De pandbrieven ten behoeve van de verbouw en uitbreiding zijn aan  
 toonder (de pandbrieven zijn derhalve niet persoonlijk (op naam).
• Gedurende een periode van 15 jaar zullen er, te beginnen in 2005, jaar- 
 lijks 50 pandbrieven worden uitgeloot.
• Publicatie van de uitgelote pandbrieven zal plaats vinden in de “Stim van 
 Jim”. Daarnaast zal bekendmaking plaatsvinden via de website van  
 Jirnsum on-line: www.jirnsum.com.
• De houder van de pandbrief kan deze pandbrief in het jaar van uitloting  
 in de periode van 1 november tot en met 31 december verzilveren bij het  
 bestuur van het MFC “It Kattehûs”. 
• De houder van een uitgelote pandbrief kan uiteraard ook besluiten om 
 de pandbrief niet te verzilveren. De houder van deze pandbrief schenkt 
 daarmee het in 2003 reeds betaalde bedrag aan “It Kattehûs” en maakt  
 het daarmee mede mogelijk dat de verhuur van ruimten aan sociaal- 
 culturele instellingen c.a. uit Jirnsum en omgeving laagdrempelig kan  
 blijven.

De volgende pandbrieven zijn in 2017 uitgeloot:

100 114 154 194
223 224 231 240 257 287 297
320 334 339 355 365 371 378
425 430 438 452 463 494
501 516 523 531 534 539 557 585
619 629 640 655 660 673 687 699
701 726 757 760 763 772 781
832 842 850

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

lees verder op pagina 21
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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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kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@

vervolg ‘Uitloting pandbrieven 2017’

Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaats gevonden 
op 16 september 2017.

Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan 
dit alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2017 bij 
Helma Kalsbeek, secretaris van MFC “It Kattehûs”. Uitbetaling van de pand-
brieven vindt alleen plaats via de bank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk 
om op de te verzilveren pandbrief duidelijk uw naam, straatnaam, huisnum-
mer en uiteraard uw IBAN-nummer (bankrek.nr.) te vermelden.

Helma Kalsbeek Peterse
Douwemastrjitte 27
9011 VN  JIRNSUM
06 - 14 14 61 12 (na 6 uur ’s avonds)

Het bestuur van MFC “it Kattehûs”

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 
Email: itkattehus@kpnmail.nl
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www.elzinga.nl

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

Een schoon dorp, 
daar zijn we niet vies van!

Een échte Jirnsumer houdt ‘t schoon!
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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

Het dorpenteam

Het Dorpenteam van de Coöperatie Amaryllis is actief in de dorpen: 
Reduzum, Friens, Idaerd, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, 
Wytgaard, Wergea en Grou. 

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die 
op een of meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun 
omgeving niet meer uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg 
en welzijn, jeugd en gezin, bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving 
of een lichamelijke beperking.

• Hoe kan ik mijn administratie beter bijhouden, zodat ik een overzicht heb van  
 mijn financiële situatie?
• Ik heb een uitkering en moet volgens de nieuwe participatiewet een bijdrage  
 leveren aan de maatschappij, wat moet ik doen?
• Ik wil graag aan het werk, maar weet niet waar ik moet beginnen?
• Waar kan ik hulpmiddelen aanvragen of ondersteuning in het huishouden  
 regelen en hoe weet ik of ik hier recht op heb?
• Ik voel me niet zeker in het opvoeden van mijn kind wat kan ik doen?
• Ik heb een leuk plan voor mijn dorp, maar heb hulp nodig bij het opstarten.
• Ik voel me alleen en zou graag wat meer met anderen willen doen, maar waar 
 moet ik beginnen?

Dit zijn slechts voorbeelden van vragen die u als bewoner kan hebben. 

Soms blijkt dat een “meitinker”u niet verder kan helpen. Denk daarbij aan situaties 
waarin uw geestelijke of lichamelijke gezondheid bedreigd wordt, de veiligheid 
van anderen niet meer is gegarandeerd of uw situatie te complex is om door een 
meitinker opgepakt te worden. De “meitinker” zal dan samen met u kijken welke 
specialistische hulp of ondersteuning er moet komen. Samen met de “meitinker” 
en de specialist kijkt u naar wat er moet gebeuren om uw situatie te verbeteren. 

Bij het vinden van een passende oplossing werken we actief samen met bewoners, 
vrijwilligersinitiatieven en andere professionals.

Daarnaast ondersteunen we bewoners, Dorpsbelangen, buurtverenigingen en an-
dere initiatieven bij het opstarten van projecten en collectieve voorzieningen.

Kunnen wij u ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op.
Oedsmawei 18a 9001 ZJ Grou, Tel.: 0566 625151, Email: info@dorpenteam.nl

                         

 

                         

 



Trijetalige skoalle 
 Drietalige school
  Trilingual school

26

Skoallenijs 1+1=2

27

It Tredde Sté

Op de vraag: “Wie van jullie ouders zit er 
wel eens met zijn mobiele telefoon achter 
het stuur?’, steken veel kinderen hun hand 
omhoog. 

in het kader van verkeersveiligheid heeft 
de bovenbouw een gastles gehad van vvn 
(Veilig Verkeer Nederland) en Traffic Skills.
VVN-docent Jan, ging met de leerlingen in 
gesprek over hun verkeersgedrag. Wat zijn 
mogelijke gevolgen van gebruik van een 
smartphone in het verkeer? Met behulp van 
filmpjes, oefeningen en tests, werden de 
leerlingen bewust gemaakt van hun reactie 
snelheid in het verkeer. 

De gastdocent van Traffic skills heeft de 
leerlingen daarna ervaren hoe fietsen en 
mobiel gebruik samengaat. Een deel van 
de leerlingen mocht ‘fietsen’ in een virtuele 
omgeving. En maakte tijdens het fietsen 
gebruik van een Smartphone… Het bleek, 
dat ieder een gevaarlijke situatie terecht 
kwam. 

‘Wat zou jij mensen adviseren die gebruik 
willen maken van hun mobiel op de fiets of 
in de auto?’

 
Dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders, pakes 
en beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom! onze open Dag is op dinsdag 7 november, van 8.30 tot 10.00 uur.

Maar u hoeft helemaal niet te wachten op een open Dag.
Wilt u in de klassen kijken en met ons spreken? Dan kunnen we daarvoor altijd een 

afspraak maken. directie.ittreddeste@proloog.nl of 0566 – 601646
ina Klinkenberg is maandag t/m donderdag aanwezig.

Kom een kijkje nemen op 4 okt., 3 nov., 6 dec., 10 jan., 7 febr., 7 maart, 4 april, 
16 mei, 6 juni en 4 juli tussen 8.15 en 11.00 uur op onze open ochtend.

    

  Meartalich =
  mear 
  mooglikheden

It Frysk is foar in soad bêrn har 
memmetaal. It Nederlânsk is de 
basis fan ús ûnderwiis. It Ingelsk 
jout kânsen foar no en foar de 
takomst. Mei it Ingelsk kinst in 
soad ynformaasje fine en kontak-
ten om ‘e wrâld meitsje. It is wit-
tenskiplik bewiisd dat wa mear 
talen behearsket, de folgjende 
taal makliker leart.

         Meertalig = 
         meer mogelijkheden

Het Fries is voor veel kinderen 
hun moedertaal. Het Nederlands 
is de basis van ons onderwijs. Het 
Engels geeft mogelijkheden voor 
nu en voor de toekomst. Met het 
Engels kun je veel informatie vin-
den en contacten leggen over de 
hele wereld. Wetenschappelijk 
is bewezen dat wie meer talen 
kent, de volgende taal makkelij-
ker leert. 

  plural lingualism = more oppurtunities

The Frisian language is their mother tongue for many children. Dutch is the 
basis of our education. English provides opportunities for now and for the 
future. With English you can find a lot of information and make contacts 
around the world. It has been scientifically proven that knowing more lan-
guages, makes the following language easier to learn.
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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 
Email: itkattehus@kpnmail.nl

Overdracht RK-kerk
 
Per 1 september 2017 heeft de H. Marcus Parochie het voormalig RK-kerk-
gebouw en de pastorie aan de Rijksweg in Jirnsum overgedragen aan de 
Stichting kerkelijk erfgoed Jirnsum. Deze stichting is opgericht omdat er een 
speciale ANBI-erkenning noodzakelijk is. Het huidige stichtingsbestuur 
wordt gevormd door bestuursleden van de Vereniging Doarpskorporaasje 
Jirnsum.

Het primaire doel van deze overname is ervoor te zorgen dat het gebouw 
behouden blijft en het dorp zeggenschap heeft welke invulling we aan 
het complex kan worden gegeven. De pastorie en het voorste gedeelte 
van de kerk worden inmiddels verhuurd. In het voorste gedeelte houdt de  
H. Marcusparochie nog regelmatig een kerkdienst.

De rest van het complex heeft nog geen bestemming en hier zullen we in de 
nabije toekomst een passend invulling voor zoeken. Misschien zijn er men-
sen uit Jirnsum die hier ideeën over hebben en deze met de stichting willen 
bespreken. Het is niet de bedoeling dat er een extra zaaltje voor feesten en 
partijen wordt gecreëerd.

Het is de wens van de stichting om de kerkklokken elke dag om 12 uur  
s ‘middags en bij speciale gelegenheden te laten luiden. Hiervoor zullen nog 
enige voorzieningen moeten worden getroffen voordat dit zover is.

De Stichting Kerkelijk erfgoed Jirnsum heeft zoals genoemd de ANBI status. 
Dit betekend dat eventuele schenkingen voor de instandhouding van het 
kerkgebouw kunnen worden afgetrokken van de aangifte inkomstenbelas-
ting.
 
Indien u ideeën heeft voor een invulling van het complex of vragen heeft 
over eventuele schenkingen, neem contact op met een van onderstaande 
bestuursleden, of kijk op www.stichtingkerklijkerfgoedjirnsum.vdj.frl voor 
meer informatie

Stichting kerkelijk erfgoed Jirnsum,
Willemke van der Meer (voorzitter)
Rein de Wolff (secretaris)
Frits Smidstra (penningmeester)
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Berneblêd

Kleur de nummers als volgt in:
1 = rood 2 = geel 3 = oranje 4 = bruin           5 =zwart 
6 = wit 7 = grijs 8 = roze 9 = blauw



3332

 

 
 
 

 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

Ald guod stekt de kop op

in knypkat út de oarloch en it geweld foar de frede

Dizze âlde knypkat is makke troch Philips. De Dútske Wehrmacht hat der 
yn de oarloch tûzenen fan kocht. Einliks is it in lytse dynamo dy’t je yn de 
hân hâlde. Mei in trochgeande pompbeweging op de hendel kinst stroom 
meitsje om it lampke brâne te litten. De opbringst is net folle mear as it 
achterljocht fan in fyts. Mar jo hiene ljocht yn de bûse en wiene net ôfhinklik 
fan batterijen.

Foar my wie it in stikje boartersguod. Hy joech feilich ljocht yn de gongen 
dy’t wy stikem bouden tusken de pakjes op de heasouder. Troch fariaasje yn 
de manier fan knipen koest alderhande ferskillende lûden meitsje: in prach-
tich tiidferdriuw foar op skoalle! Op de MULO hold ik dat ding wolris oan de 
ûnderkant tsjin de tafel. It blêd fersterke dan it lûd. Gjinien hie yn de gaten 
wêr’t dy aparte toan weikaam, en al hielendal net wa’t it die. De leararen 
hawwe my der nea mei trappearre.

Heit bewarre in soad guod út de oarloch. Skroat út bommen, brokstikken 
fan delstoarte fleantugen en aparte dingen as it soerstofmasker fan in pi-
loat. Dat spul is allegearre nei it museum gien. Foar my is de oarloch dêrmei 
foarby. Yn alle eardere stikjes fan dizze searje stiet it wurdsje ‘oarloch’ en 
dêr woe ik no mar mei ophâlde.

Mar twa dingen út dy tiid haw ik bewarre. De lytse knypkat is no in jeugd-
oantinken en foar my it symboal foar it ljocht fan de frede. It oare is in ûnbi-
dich grutte gielkoperen alliearde granaathuls, as in relikwy fan de ferneati-
ging dy’t nedich wie om in ein te meitsjen oan WO2.  

Symen Schoustra
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Anne de Jong
uitvaartzorg
omdat afscheid nemen om rust, 
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23, 9012 DK Raerd

De Bistedokter: Pas op met voeren!

Ik kreeg onlangs een paar verontrustende mailtjes. Dat je moet oppassen met het 
snoepen van chocolade bij honden, is onderhand vrij algemeen bekend. En dat de 
humane pijnstillers paracetamol en zeker ibuprofen giftig zijn voor hond en kat, 
idem dito. Maar dat er vorige maand een hond stierf door het eten van een stuk Pe-
ijnenburg koek? Je leest het goed, ja. Koek! Het gaat hier overigens niet zozeer om 
het merk, want het had net zo goed een ‘Snelle Jelle’ kunnen zijn van bijvoorbeeld 
Ketellapper. En dan niet de gewone kruidkoek, maar de ‘suikervrije’, de ‘Zero’ of 
de ‘0%’. Xylitol zit daar in. Daar kan een hond of kat niet tegen. In tegenstalling tot 
bij ons mensen wekt deze zoetstof bij sommige diersoorten juist een verhoging 
van de insulinespiegel op, waardoor het suikergehalte in het bloed rap onder de 
norm daalt. Hierdoor ontstaat een flauwte met sterfte als gevolg, als er niet op 
tijd wordt ingegrepen. Ben je er wel tijdig bij, dan kan er alsnog een leverprobleem 
volgen… De remedie? Geen producten voeren met xylitol of aspartaam als suiker-
vervanger erin. Sorbitol kent dat gevaar minder. Als je ontdekt dat het kwaad toch 
is geschied? Meteen de dierenarts bellen om jouw viervoeter te laten braken! 
 
Een ander vervelend bericht was het sterven van een hond na het eten van rauw 
vlees. Met rauw vlees wordt bedoeld onverhitte voeding die diepgevroren of koel 
bewaard wordt. Naast vlees kan dat ook orgaanvlees, vis, gevogelte, botten, melk 
of eieren bevatten. Nu zijn we daar al niet zo’n voorstander van, juist vanwege de 
risico’s van de verspreiding van allerlei ziekte-
kiemen en parasieten, waarvan vele ook be-
smettelijk zijn voor mensen. Hier ging het om 
een uiterst besmettelijke Brucella bacterie. 
Deze is berucht vanwege het veroorzaken van 
abortus. Het fnuikende is dat er eerst heel vage 
klachten kunnen ontstaan en dat ondertussen 
de infectie akelig wordt verspreid. Ook naar 
mensen toe! De bron? Hazen uit Zuid Ame-
rika. Gaat de bacterie niet dood in de vriezer? 
Neen… Het voeren van brok(jes) lijkt dan wel 
niet natuurgetrouw, het is wél veilig. En laten 
we eerlijk wezen, de gemiddelde huishond en 
-kat kan er heel erg oud mee worden.

Kortom: weet wat je hond eet!            
Meer weten? Lees dan verder op 
www.bistedokter.nl
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 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

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

 Inloopspreekuur dorpenteam

Iedere tweede woensdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs. 
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
 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.


