STIM

de

fan
jim

okt
2018

Beste Lezer,
Het wordt weer eerder donker ’s avonds en het dorp begint er alweer herfstig uit
te zien.
Tijd om leuke dingen te doen!
Een avondje stappen in de Twee Gemeenten, quizzen bij de Fantast of met het hele
gezin naar de Kinderboekendag in Terherne... oktober is een maand met voor elk
wat wils. Het aantal agenda items begint alweer toe te nemen en zorgt er dus voor
dat we ons in de wat koudere herfstmaanden niet hoeven te vervelen.
De ooievaar is afgelopen maand langs geweest in ons dorp. U ziet 3 geboortes in
deze Stim.
Heiten en memmen/papa’s en mama’s GEFELICITEERD met jullie wondertjes.
Op pagina 3 een uitnodiging voor de jaarlijkse inspraakavond van de Festiviteiten
Kommisje de Jirnsumer Kat. Wilt u uw mening kwijt over de afgelopen merke?
Stemmen op het thema voor de merke van 2019? Dit kan! Ga naar jirnsum.com en/
of kom naar de inspraakavond op 20 oktober.
De redactie.
Liesbeth Hiddema, Alina Meina en Linda Karsten.

Redactie
Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio november 2018
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
34e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Festiviteiten Kommisje Inspraakavond
Café de Fantast
Zaterdag 20 oktober 2018 om 20:00

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Op deze avond o.a. mededelingen, quiz, video, financieel verslag,
themaverkiezing en evaluatie merke 2018.
Vul onze enquête in op www.jirnsum.com

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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Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot
begrafenis- en crematieverzorging.
Contributie voor een gezin € 18,50 per
persoon per jaar (inbegrepen zijn
kinderen tot 18 jaar)
Bode: Dhr. S.A. Schoustra
De Gréft 19 9011 CB Mantgum
Tel. 058-2501380
www.uitvaartschoustra.nl
Mevr.A.de Jong
Buorren 23 9012 DK RAERD

Tel. 0566-602922

www.dejonguitvaartzorg.nl
Inlichtingen: Mevr. P. Hoekstra-de With
Tel.nr. 06 20098731
dle.jirnsum@gmail.com

06-20278622

Agenda
Datum Evenement
14 okt Kinderboekendag
19 okt Bierproeverij met Jurjen
Boonstra, de bierkenner van
Friesland
20 okt Inspraakavond
26 okt Muziek quiz!
27 oktr Mental Theo en de Doelleazen
10 nov Ran-D
10 nov Sint Maarten
17 nov Mei mekoar concert
23 nov Droge worst verkoop voor VVI
23 nov Wijnproeverij
24 nov BZN’66 Last Time Tour,
allerlaatste keer!
1 dec Q-music The Party
23 dec Pré-kerstbuffet
23 dec Kerstmatinee met
van Geeft 'm
28 dec Eindejaarsquiz

Locatie

Tijd

Terherne
De 2 Gemeenten

13.00 uur
20.30 uur

De Fantast
De Fantast
De 2 Gemeenten
De 2 Gemeenten
Bij de terp
RK kerk
Door het dorp
De 2 Gemeenten
De 2 Gemeenten

20.00 uur
21.00 uur
22.30 uur
22.30 uur
17.15 uur
19.30 uur
18.00 uur
20.30 uur
22.00 uur

De 2 Gemeenten
De 2 Gemeenten
De Fantast

22.30 uur
16.30 uur
17.00 uur

De Fantast

21.00 uur

Opbrengst collecte KWF
De opbrengst van de collecte voor de KWF kankerbestrijding is € 949,56.
Collectanten en gevers bedankt.
Annie Nicolai
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Kommen en gean
Geboren:

Jorrit
Geboren op
16 september 2018
18:49 uur - 3796 gram - 50 cm
Trotse ouders en zus:
Nick, Anna en
Ammerins Monsma
Kerkbuurt 3, Jirnsum

www.tigra-sneek.nl sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum

Geboren:

Mirthe Tineke Richtsje

Geboren op 8 september 2018
00:26 uur - 2810 gram - 49 cm
Trotse ouders:
Auke en Sarah van der Meer
De terp 4, Jirnsum
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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

Jirnsum bedankt!
Jubileum:

2018 is het jubileumjaar van plaatselijk belang Jirnsum. Al 100 jaar proberen de
leden van plaatselijk belang de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Jirnsum te
vergroten. In 2016 is door enkele dorpsgenoten, met input van heel veel inwoners,
de `Dorpsvisie Jirnsum 2020` gepresenteerd aan het dorp, de burgemeester en de
raadsleden van de gemeente Leeuwarden.
In ons jubileumjaar hebben we, samen met de originele schrijvers van de visie,
de voortgang van het plan geëvalueerd. Conclusie is dat we er met elkaar in zijn
geslaagd veel van de gestelde doelen te realiseren.

Werk en Leefomgeving:

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:

Onder regie van de werkgroep Werk en leefomgeving is veel gedaan aan de
inrichting van het dorp. Het centrumplan is ontwikkeld en uitgevoerd samen met
de gemeente. De noord en zuid entree van het dorp zijn opnieuw ingericht en een
deel van de straatverlichting is verduurzaamd.
Dit alles met behoud van het historische uiterlijk.

Dekemahiem:

De in Nederland unieke Vereniging Doarpscorporatie Jirnsum is opgericht voor het
behoud van betaalbare woningen van Dekemahiem. Op deze manier blijven de
woningen beschikbaar voor de inwoners van Jirnsum.

Energiecorporatie:

Een nieuw initiatief is deze werkgroep die onderzoek gaat doen naar de haalbaarheid van een energiecorporatie in Jirnsum

Jirn-Summertime:

De werkgroep Kunst en Kultuur, was verantwoordelijk voor een fantastisch
evenement van 31 mei tot 3 juni. Dit om 100 jaar plaatselijk belang te vieren en aan
te haken bij Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa 2018. Vrijdag 28 september is tijdens een feestelijke avond voor de ruim 120 vrijwilligers de film gepresenteerd waarop een terugblik wordt gegeven aan dit bijzondere evenement. De film
komt binnenkort beschikbaar op DVD voor diegene die er niet bij konden zijn en
iedereen die er in geïnteresseerd is.

Lees verder op pagina 11
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Kortom 2018 is nu al een jaar om nooit te vergeten en we kunnen trots zijn op alles
wat we met elkaar als klein dorp hebben gepresteerd.
Om dit voort te zetten hebben we ons wensenlijstje voor de komende jaren
beschreven in de dorpsvisie.

Bestuur en werkgroepen:
Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl

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

Als bestuur zijn we de gesprekspartner van de gemeente en samen met de
dorpen om ons heen maken we ons sterk voor de dorpen binnen de gemeente Leeuwarden. Met de burgemeester en wethouders, de raadsleden en de
gemeente ambtenaren hebben we een prettige en constructieve relatie, waardoor we veel zaken in eigen regie kunnen oppakken. Een voorbeeld is de nieuwe
omgevingswet (die het huidige bestemmingsplan moet vervangen) waarin we
proberen zoveel mogelijk van de ideeën van onze dorpsvisie in te brengen.
Om de plannen verder te kunnen uitvoeren hebben we enthousiaste dorpsgenoten nodig die daarbij willen helpen. Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid
genomen van Theo Damsma, die zich jaren heeft ingezet voor plaatselijke belang
en actief was voor Jirn-Summertime met als hoogtepunt zijn optreden als Duitse officier in de revue. Gelukkig hebben we in Klaas Jansen een nieuw bestuurslid gevonden. Recent heeft Rianne Niemarkt-Elzinga afscheid genomen van haar
bestuurswerk, hierdoor ontstaat de vacature van secretaris.
Voor de werkgroepen zoeken we ook nieuwe leden. Bovendien hebben we nog
enkele onderwerpen in de dorpsvisie, de thema’s recreatie/toerisme/sport en zorg/
welzijn, waar we nog veel te weinig tijd aan hebben kunnen besteden. Twee onderwerpen die zeer belangrijk zijn om Jirnsum ook in de toekomst leefbaar te houden
voor jong en oud. Dus als u zich wilt inzetten voor ons dorp dan kunt u op vele
manieren meewerken.

Meld U aan!!!:

U heeft geen opleiding nodig, geen ervaring, geen referenties, alleen maar de
energie en het plezier om met ons mee te doen. Twijfelt u, neem contact met ons
op of kom een keer langs bij een plaatselijke belang vergadering of een werkgroep.
Kijk een keer mee en zie wat u kunt doen.

Lees verder op pagina 13
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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

Rijksweg132-0566601956-info@cafedefantast.nl

Namens,
Het bestuur van plaatselijk belang, de werkgroep KenK, de werkgroep woon- en
leefomgeving en de werkgroep energiecorporatie.
Iedereen in Jirnsum, heel veel dank voor jullie bijdrage aan een fantastisch jaar
en op naar de volgende mooie evenementen.

Uitloting pandbrieven 2018
MFC “It Kattehûs”
Uitloting pandbrieven 2018
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, jaarlijks 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.

Lees verder op pagina 15
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De volgende pandbrieven zijn in 2018 uitgeloot:
112
207
301
424
511
602
709
802

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

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







147
227
331
455
541
621
730
829

152
236
349
469
546
633
735
845

177
266
362
485
569
650
742

183
279
369
591
680
765

286
396

290

691

698

Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaats gevonden op
26 september 2018.

Zowel voor kinderen als voor
volwassenen



122
219
325
440
522
609
718
817

Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan dit
alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2018 bij Helma
Kalsbeek, secretaris van MFC “It Kattehûs”. Uitbetaling van de pandbrieven
vindt alleen plaats via de bank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op de te
verzilveren pandbrief duidelijk uw naam, straatnaam, huisnummer 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”

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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De Hondenkapper

Frykpraters socht
Fryskpraters socht foar taalûndersyk Fryske Akademy

De Fryske Akademy ropt foar in grut ûndersyk nei sprutsen Frysk, ferskate
generaasjes Frysktaligen út de eardere gemeente Boarnsterhim op om harren te
melden. Wy dogge ûndersyk nei taalferoaring oer ferskate generaasjes hinne, en
dêrom sykje wy yn it bysûnder trije generaasjes mannen út ien famylje: pake, heit
en soan.

Boarnsterhim Korpus
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

Fan 1982 oant 1984 hat in ûndersyksteam fan de Vrije Universiteit út Amsterdam,
ûnder lieding fan professor Tony Feitsma, yn ’e eardere gemeente Boarnsterhim 85
sprekkers befrege en opnommen. Ut trije opinoar folgjende generaasjes fan deselde famylje waarden trije sprekkers selektearre. Dêr is in moaie ûndersyksdatabank
út ûntstien: it saneamde Boarnsterhim Korpus.
It Boarnsterhim Korpus is in databank dy’t in soad mooglikheden jout om taal
feroaring yn it Frysk en yn it Nederlânsk yn Fryslân te ûndersykjen. Om’t wy
lykwols ek witte wolle hoe’t dy twa talen har yn ’e ôfrûne desennia ûntjûn hawwe, dogge wy it ûndersyk nochris: wer trije generaasjes fan famyljes opnimme.
En de sprekkers dy’t doe opnommen binne, noch in kear opnimme. Dan kinne wy
nammentlik ek sjen hoe’t taal feroaret by deselde sprekkers.

Socht: trije generaasjes manlju út ien famylje

Wy sykje foar de opnamen minsken dy’t yn ’e eardere gemeente Boarnsterhim
wenje. Dat binne de plakken Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou,
Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne,
Tersoal, Tsienzerbuorren, Warstiens, Warten en Wergea. Wy sykje benammen trije
generaasjes manlju út ien famylje: pake, heit en soan. Mar trije generaasjes froulju
(beppe, mem en dochter) binne ek wolkom!
Hawwe jo der mei jo famyljeleden nocht oan om mei te dwaan oan ús ûndersyk?
Nim kontakt op mei Marjoleine Sloos, projektlieder fan it ûndersyk:
msloos@fryske-akademy.nl, of belje mei de Fryske Akademy: (058) 213 14 14.
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Goed en prettig geregeld met:

&

Jirnsum - 25 jarig jubileum juf Anneke
Het jubileum van juf Anneke bij Peuteropvang it Kattekourke is zeker een feestje
waard! Als men spreekt over de peuteropvang, spreekt men over juf Anneke.. en
andersom. Een begrip in het dorp kun je wel zeggen. Menig Jirnsumer kan zich de
peutertijd bij juf Anneke nog wel herinneren.
Ze is in september 25 jaar peuterleidster bij It Kattekuorke. Dit heugelijke feit is
natuurlijk gevierd!
Juf Anneke is verrast en feestelijk onthaald door alle peuters en hun ouders. Het
was een feestelijke peuterochtend met felicitaties, taart en cadeaus.

Meer informatie? Kijk op:

www.hypotheekadviesaanhuis.nl
www.etteploegmultiklus.nl

Wij zijn gevestigd op de Boarnsterdyk 38, 8491 AW Akkrum

Bosmax.nl biedt een zeer ruim assortiment aan van verschillende
producten in de categorieën zoals wonen, vrije tijd, elektronica,
kantoorartikelen en nog veel meer. En dit van maar liefst 500
topmerken! Het maakt niet uit of je nu speelgoed of
schoonmaakmiddelen besteld: Bosmax.nl zorgt ervoor dat het snel,
goedkoop en goed verpakt bij jou bezorgd wordt!

www.bosmax.nl
18
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Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer...

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.
Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl
0653925979
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De Bistedokter
Nieuwe collega

In minder dan twee jaar tijd ga ik de vierde nieuwe collega
aan je voorstellen. Is er zoveel verloop in onze praktijk?
Allerminst. We hebben het afgelopen jaar alleen van Eric
Havik afscheid genomen. Vanwaar dan deze ‘invasie’?
Wel, drie van de vier nieuwe dierenartsen werken parttime in onze praktijk en zelf werk ik inmiddels ook een
dag minder in de week. Bovendien is het immer drukker
aan het worden. En dan bedoel ik niet alleen de extra drukte door regelgeving en
administratieve rompslomp. De spreekuren worden alsmaar intensiever en we zijn
daarnaast steeds meer in staat extra zorg te bieden aan zieke dieren die anders
werden doorgestuurd naar specialisten en klinieken elders.
Per september is Anneke de Vries-Huizinga ons team komen versterken. Anneke is
al bijna twintig jaar dierenarts in de gezelschapsdieren. Ze komt van oorsprong uit
Groningen en is opgegroeid in Apeldoorn op de Veluwe. Ze woont met haar gezin
met drie jongens in Oranjewoud en haar man is dierenarts in Heerenveen. Anneke
heeft de afgelopen 17 jaar in Franeker gepraktiseerd en was toe aan verandering.
We zijn erg blij dat zij na rijp beraad voor onze praktijk heeft gekozen! Haar ervaring zal zeker van toegevoegde waarde zijn voor de gezelschapsdieren in onze
praktijk. Anneke ziet ernaar uit kennis te maken met de dieren en hun baasjes die
bij ons over de vloer komen.
Ik kan me voorstellen dat onze vaste klanten door de bomen het bos niet meer
dreigen te zien met al die nieuwe gezichten in de spreekkamer. Dat hebben wij
voorzien. Afgezien van de vakantieperiodes zal elke dierenarts zoveel mogelijk
vaste dagen op de praktijk zijn. Zo zullen we de continuïteit voor onze patiënten
zoveel mogelijk trachten te waarborgen. Bovendien zullen we steeds meer op
afspraak gaan werken zodat je kunt kiezen bij wie je op welk moment terecht kunt.
Wellicht is dat binnen afzienbare tijd zelfs online via onze website mogelijk! Er
wordt namelijk op dit moment ook druk gewerkt aan een vernieuwde praktijksite.
En wat betreft de open spreekuren? Een telefoontje volstaat om te informeren wie
er wanneer in de spreekkamer staat. Anderzijds is het soms juist goed dat er ook
iemand anders zijn licht laat schijnen over een bepaalde kwaal of patiënt. Niemand
is alwetend; geen enkele dierenarts is onmisbaar. En de individuele patiëntkaart
zorgt voor de consistentie.
Ik heb er alle vertrouwen in dat Anneke goed in ons team zal passen en ik weet
zeker dat zij haar uiterste best zal doen jouw geliefde huisdier gezond te houden
of beter te maken!
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Nei simmertime
Zaterdag 17 november geeft “Mei MeKoar” een speciaal concert!
Heeft u al kaarten gereserveerd?

Nei Simmertime

Presentatie: Lutz Jacobi m.m.v. Berend Riemersma
Organisatie: MeiMekoar
Voormalige RK Kerk Stichting Keunst en Kultuer
Deur open: 19:30 Aanvang: 20:15
“Mei MeKoar” is het 4 stemmig koor uit Jirnsum, wat momenteel bestaat uit ruim
40 mannen en vrouwen.
Ons repertoire is zeer gevarieerd, eigentijds, sfeervol en meertalig.
Veel nummers worden door onze dirigente speciaal voor “Mei MeKoar”
geschreven, gecomponeerd en gearrangeerd, waardoor er een eigen, herkenbare
en mooie klankkleur ontstaat.
Liedjes die ons raken maar ook liedjes vol humor en plezier!
“Mei MeKoar” wordt begeleidt op de piano door dirigente Sitta Bosman,
maar hier en daar vinden ook enkele muzikale verrassingen plaats.
Kortom, het gaat weer een gezellige, sfeervolle muzikale avond worden.
Zeker zijn van een plaats? Reserveer dan kaarten, want vol is vol!
De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is meer dan welkom.
Toegangskaarten zijn te reserveren via facebook Mei MeKoar of Jirnsummertime
of via www.Jirnsum.com
Het kan zijn dat er om een “verify” wordt gevraagd: klik dan op de foto’s met de
afbeelding waar om gevraagd wordt.
Als de link bij u niet werkt, dan kunt u een mail sturen naar meimekoar@gmail.
com of kunt u bellen met Hennie Boorsma tel. 06 13578028. (Indien u geen bevestiging via de mail heeft ontvangen, dan is de opgave niet aangekomen. Neem dan
even contact op met MeiMekoar)
Na afloop gezellig bijpraten onder het genot van een drankje en hapje in het
Parochiezaaltje. LET OP: er is geen pin aanwezig!
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Droge worst actie
De jeugd van Voetbalvereniging Irnsum komt weer langs om zich in te zetten voor
onze club.
Op 23 november vanaf 18:00 uur komen we in Jirnsum langs de deuren om de
overheerlijke worsten van Keurslagerij Spijkerman uit Akkrum te verkopen.
Voor de jeugd, door de jeugd!!
De worsten worden verkocht voor:
1 stuk 3,50
2 stuks 5,50
Wij hopen dat jullie onze jongens en meiden willen steunen!!

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

Fonterbuorren 10
9011 XK Jirnsum
T. 0566-601272

jirnsum
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!

www.elzinga.nl

Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140
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MFC “it Kattehûs”
Zaalverhuur voor bijeenkomsten
feesten en andere activiteiten
Capaciteit zalen:
Grutte seal 25-100 personen
Molehiemseal 10-30 personen
Lytse seal tot 10 personen
Reserveringen via
reservering.itkattehus@kpnmail.nl of via Henny Joustra 06-533 259 44

Skoallenijs Sint Radboud
In de voetsporen van Escher

We willen u eerst aan iemand voorstellen: Onze nieuwe cultuur Coach Aaf Dotinga.
Ze houdt erg van theater en zal ons ondersteunen in cultuur educatie. Aaf heeft de
kinderen van de bovenbouw kennis laten maken met het werk van Escher. Dit op
wel heel bijzondere wijze: met groepjes vormen, figuren maken, levende stempels
en illusies maken, waar de beroemde Escher ook veel gebruik van maakt. Dinsdag
25 september hebben de kinderen daadwerkelijk het werk gezien van Escher in het
Fries museum. In het museum kregen we een rondleiding en probeerde de schetstechniek na te maken die Escher gebruikt.
Een week na het bezoek van
de tentoonstelling kwam een
museumdocent in de klas
voor een gastles in een grafische techniek. En als cadeautje kregen we inspirerend
lesmateriaal over optische
illusies, waarin wordt uitgelegd hoe je zelf een optische
illusie kan maken.

Welkom op de maandelijkse open ochtend op 7 november, 12 december,
9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 3 juli. voor alle ouders,
pakes en beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!
Een aparte afspraak maken kan natuurlijk ook!
www.radboudjirnsum.nl
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Voor de broodnodige energie.....

Skoallenijs It Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Lezen en Samenwerken
Twee kenmerken van onze school die perfect passen bij het thema van de
Kinderboekenweek van dit jaar;

‘Kom erbij!’

a,
Boonstr
n
e
t
r
a
M
Bakker
e
t
h
c
E
De

Niet voor niets staat in onze schoolvisie het volgende:

Samen in de school:

Buorren 14 Akkrum | 0566-652196 | www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl

Dit combineren we deze maand met de Kinderboekenweek.
We hebben een mooie collectie jeugdboeken door het project ‘De Bibliotheek op
School’. Onze leesconsulent geeft extra inspiratielessen.

Supremium

Tankstation de Greidhoeke

11 cent korting op Diesel

24/7

‘’We care your drive’’

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw
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We sluiten het Kinderboekenweekthema af met een inloop voor ouders, familieleden, vrienden en buurtbewoners. U bent uitgenodigd op donderdag 18 oktober,
van 13:30 tot 14.15 uur.
Hopelijk tot dan!

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

Alleen samen met anderen, kan de individuele ontwikkeling optimaal tot bloei
komen. Weten dat de ander zich om jou bekommert en dat jij ook verantwoording
hebt voor de ander, zijn voorwaarden om met zelfvertrouwen en zorgzaamheid
groot te worden.
Daarom richten wij ons onderwijs zo in, dat alle kinderen en volwassenen in de
school elkaar kennen. We plannen schoolbrede activiteiten waarin we elkaar als
vanzelf helpen, waarin kinderen het goede voorbeeld zijn én zien. Wekelijks lezen
bovenbouwkinderen bijvoorbeeld met kinderen uit groep 1-2 en bij schoolbrede
activiteiten worden jong en oud altijd bij elkaar in groepjes geplaatst.

All
cards

Interesse in onze school?
Maak gerust een afspraak! Ina Klinkenberg (directeur)
is maandag t/m donderdag aanwezig.
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Sint Maarten 2018






Dit jaar vieren wij Sint Maarten op zaterdag 10 november
a.s.! Voor alle peuters en basisschoolkinderen wordt er een
lampionnenoptocht georganiseerd.

Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen
Reparatie en onderhoud
Haal en breng service (omtrek 5km gratis!)
Reparatie op locatie
Fietsen op maat

Om kwart over vijf kunnen alle kinderen en hun ouders
verzamelen bij de speeltuin op de Terp.

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 6

Om half zes zal de optocht beginnen.
We zouden graag zien dat, tijdens de optocht, de kleuters
en ook de peuters met hun ouders voorop lopen. Gevolgd
door de kinderen uit de midden- en bovenbouw van de
basisschool.

Tel: 06-22328262 @: info@fietsenfun.nl Open: Di t/m Vr. 13:00 tot 17:00 Industriewei 23

We lopen de volgende route:
De Terp, Douwemastrjitte, Kerkebuurt,
Himdyk, Dekemastrjitte,
Douwemastrjitte en de Terp
Ook dit jaar rijdt het draaiorgel van de
familie Loopstra uit Leeuwarden
voorop.
Na de optocht kunnen de kinderen bij
de deuren langs gaan.
Wij verzoeken u niet eerder met de traktatie te beginnen, dan na de optocht.
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Verenigingen contactpersonen

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de
Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,
een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

Download nu de Rabo Bankieren App.
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
S. P. Hellinga
L. Karsten
A. Douma
T. de Wal
H. Boorsma

0683949491
601178
601956
0616011867
0620620138
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.

