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Beste Lezer,

Een nieuwe vierkoppige redactie gaat u vanaf nu een andere STIM voorschotelen. Wij -- onze namen staan hieronder -- hebben van PBI zo goed
als carte blanche gekregen. Enthousiast, zonder ervaring maar vol ideeën
zijn we aan de slag gegaan met een nieuwe OMSLAG, een nieuwe lay-out
en een duidelijk lettertype. Nieuwe, vaste en wisselende rubrieken volgden, u vindt ze verspreid over deze en volgende Stimmen. Redactionele
stukken herkent u aan de kattenoortjes en zoeken is nu gemakkelijk met
behulp van de handige INHOUDSOPGAVE. De AGENDA blijft, KOMME EN
GEAN is nieuw. Lees vooral ook SCHRIJFGEMAK; hiermee hopen we een
nieuwe bron aan te boren. Het eerste INTERVIEW is een feit en ook de
kinderen en hun scholen krijgen elk een eigen plekje. MEMMETAAL is voor
Friestaligen of voor hen die dat willen worden. Het voorwoord heeft meer
ruimte gekregen, maar toch blijkt het te weinig om alle wijzigingen en
vernieuwingen op te sommen. Meer over de nieuwe rubrieken vindt u op
pagina 4 - 5. Beste lezer: schrijf, bel, mail en reageer! Dat is voor ons dé
brandstof om steeds de juiste weg te blijven zoeken...
De STIM IS FAN JIM toch? Veel leesplezier!

Redactie
Carla Elzinga-Smid
Elsbeth Koree
Grietsje de Vries
Rokkea Agarouj

Uiterste datum kopij inleveren: 1 oktober 2015
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio oktober 2015
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
Tel.: 0566-601049
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Vaste en wisselende rubrieken
Agenda Een volle agenda is één van dé wensen van de redactie. Evenementen, wedstrijden, optredens, open huis of dag, jaarvergaderingen,
groepsuitjes huis-aan-huisacties, kerkdiensten, dorps- en/of verenigingsactiviteiten: we plaatsen het graag!
Agendapunten a.u.b. kort en bondig formuleren:
1 - evenement
3 - tijdstip: vanaf of van-tot
2 - datum		
4 - locatie
Doorgeven kan op drie manieren: Per e-mail: stimfanjim@jirnsum.com
Schriftelijk: Rijksweg 83 (t.a.v. redactie Stim fan Jim)
Telefonisch: 0566 601049 Grietsje de Vries
Schrijfgemak Nieuw voor de Stim is schrijfgemak. U wilt een berichtje
in de Stim plaatsen, een bedankje, een verhuisbericht, of een historische
foto met een oproep? Misschien hebt u iets bijzonders gezien in de natuur
en wilt u dat graag met anderen delen. Zelf mailen of schrijven doet u
niet graag. ‘Ach laat ook maar’ denkt u dan... Niet doen! Aarzel niet, maak
gebruik van onze ‘schrijfservice’. Er is altijd wel iemand van de redactie beschikbaar om samen met u ervoor te zorgen dat uw berichtje op de juiste
wijze én de juiste plek in de Stim komt. Gratis natuurlijk!
Út it ferline In het verleden is veel vastgelegd door bekende Jirnsumers.
Nog steeds wordt wekelijks in het Kattehûs gewerkt aan it Doarpsargyf. De
redactie van de Stim hoopt dankbaar gebruik te mogen maken van deze
verschillende bronnen. Over het algemeen zullen we ons beperken tot verhalen en foto’s van de Stimlezers, hun ouders en hun voorouders. Hebt u
nog een mooie foto waar een verhaal aan vast zit? Of bent u juist op zoek
naar namen van de u onbekende personen die op een oude foto staan?
Mooie familieverhalen vragen erom vastgelegd te worden. Voor u zelf,
voor de volgende generaties en voor de Stim? Schrijfgemak kan hiervoor
misschien wel een praktisch hulpmiddel zijn. Een belletje naar de redactie
en we bespreken samen met u de mogelijkheden.
Komme en Gean Aankondigingen van geboorte, overlijden en verhuizingen zullen hun plekje vinden in de rubriek ‘komme en gean’. Laat een foto
‘fan de lytse poppe’ plaatsen of stuur ons een geboortekaartje. Ook een
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overlijdensadvertentie, een dankbetuiging of een ‘in memoriam’ past in
deze rubriek met familieberichten. Verhuisberichten vallen onder dezelfde
noemer, namelijk: ‘komme en gean’.
Nij yn Jirnsum Onder deze kop dagen we nieuwe inwoners uit zich in de
Stim voor te stellen of te presenteren. Door middel van een interview, een
zelfgeschreven tekst of een combinatie van die twee. Ook hier kan schrijfgemak haar werk doen. Voor nieuwe bedrijven, verenigingen, clubs etc.
geldt hetzelfde. Voorwaarde is dat het ‘Nij yn Jirnsum’ is.
Watskeburt Is er iets in Jirnsum gebeurd dat interessant genoeg is om een
artikeltje aan te wijden? Als ‘watskeburt’ in de Stim staat dan zeker. Ontdek
je iets bijzonders? Meld het ons, want dan kan de redactie er achteraan om
desnoods ter plekke vast te stellen watskeburt!
Column De redactie is in onderhandeling met iemand die voor de Stim
een column zou kunnen schrijven. Het is op dit moment nog spannend of
we er uit gaan komen. Wanneer en hoe frequent we kunnen worden bevoorraad is nog niet duidelijk. Intussen nodigen we gastschrijvers uit eens
na te denken over een éénmalige bijdrage in de vorm van een verhaal of
gastcolumn. Ja, waarom niet eigenlijk?
Memmetaal Dit kan een column zijn zoals in deze Stim, een gedicht, verhaal, een reactie op een artikel of gebeurtenis, eigenlijk is alles mogelijk.
Maar één ding staat echter vast. It is skreaun yn ús memmetaal; Frysk!
De Oersetter = De Vertaler Dit is een service die lezers -- welke niet gewend zijn Fries te lezen -- aanmoedigt om het nu in elk geval te proberen…
Gewoan dwaan dus!
In tegenstelling tot de maandelijkse agenda zullen de meeste hier
genoemde rubrieken elkaar van tijd tot tijd afwisselen. Al naar gelang
het binnenkomende nieuws en onder welke ‘kop’ ze passen, zult u ze met
enige regelmaat tegenkomen. gdevs
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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

MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Behearder S. Janse
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T. 0566-602110

Kapasiteit sealen
Grutte seal 25-100 pers.
Molehiemseal 10-30 pers.
Lytse seal 10 pers.

Agenda
Datum		 Evenement
Locatie
Tijd
13 t/m Collecte Spierfonds
Langs de deuren
19 sept.
15 sept. Huiskamergesprek dorpsvisie		
20:00 uur
17 sept. Huiskamergesprek dorpsvisie		
20:00 uur
21 sept. Huiskamergesprek dorpsvisie		
20:00 uur
23 sept. Huiskamergesprek dorpsvisie		
20:00 uur
23 sept. Vrouwen van Nu
MFC It Kattehûs 19:45 uur
25 sept. Voorstelling “Skippersbitter” Skip de Bald’r
26 sept. BBQ Buurtvereniging
M.E. Blaauwstr. 17:00 uur
		 Om ‘e Toer
26 sept. BBQ Buurtvereniging
om ‘e Terp
17:00 uur
		 Om ‘e Terp
28 sept. Inloopvergadering PBI
MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
1 okt. Uiterste inleverdatum
stimfanjim@jirnsum.com
		 kopij Stim fan Jim
Tel.: 601049
2 okt. Quiz avond
Café De Fantast 22:00 uur
17 t/m Herfstvakantie
25 okt. basisonderwijs
20 okt. Vrouwen van Nu
MFC It Kattehûs 19:45 uur
23 okt. 9 maanden beurs
De 2 Gemeenten 19:00-22:00 uur
24 okt. 9 maanden beurs
De 2 Gemeenten 10:00-17:30 uur
24 okt. Berneprogramma 4-12 jier
MFC It Kattehûs 14:00 uur
1 nov. Uiterste inleverdatum
stimfanjim@jirnsum.com
		 kopij Stim fan Jim
Tel.: 601049
2 nov. Inloopvergadering PBI
MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
6 nov. Voorstelling de Nachtvlinder De 2 Gemeenten 20:15 uur
8 nov. Kinderkledingbeurs
De 2 Gemeenten 14:00-16:00 uur
15 nov. Kleintje Vlooi
De 2 Gemeenten
18 nov. Vogeltaart/cupcakes workshop De 2 Gemeenten 10:00 uur
18 nov. Vrouwen van Nu
MFC It Kattehûs 19:45 uur
19 nov. Vogeltaart/cupcakes workshop De 2 Gemeenten 20:00 uur

!

Kopij inleveren???

Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Komme en Gean
Geboren:
7 juli 2015
20 juli 2015
1 aug. 2015
8 aug. 2015
21 aug. 2015
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Tys Niemarkt
Domien Keizer
Ilse de Vreeze
Mats Nugteren
Isa Hottinga

trotse ouders William en Arjanne
trotse ouders Egbert en Helen
trotse ouders Jentsje en Grietje
trotse ouders Rogier en Alyn
trotse ouders Peter en Sjoukje
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

Contributie voor een gezin:
€ 17,50 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. T. v.d. Honig
Rijksweg 97
9011 VC JIRNSUM
Tel. 0566-601976
dle.jirnsum@gmail.com

Dankbetuiging
Uw warme belangstelling en medeleven
tijdens het ziek zijn en na het overlijden van

Ronald de Haan
mijn lieve man, ús heit, zoon en zwager
hebben ons erg goed gedaan en
zijn een blijvende herinnering.
Hartelijk dank hiervoor.
Anja, Jelte en Feike
Familie de Haan
Familie Elzinga

Oproep MS Fonds
Het Nationaal MS Fonds zoekt een coördinator in Grou en Jirnsum voor de
collecteweek in november. De coördinator is het aanspreekpunt voor de
collectanten, verantwoordelijk voor het verspreiden van de collectebussen
en maakt een wijk of straatindeling. Houd je van regelen en organiseren en
heb je goede sociale vaardigheden, neem dan contact op!
Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen
met MS te verbeteren. Dit doet zij door voorlichting te geven, activiteiten
te organiseren en onderzoek te financieren.
Het Nationaal MS Fonds collecteert van 23 t/m 28 november.
Nieuwe collectanten zijn uiteraard ook van harte welkom.
Wilt u meer informatie?
Neem contact op met Pamela Zaat, landelijk collecte-coördinator van het
Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39, pamela@nationaalmsfonds.nl of
via www.nationaalmsfonds.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

Út it ferline
Sinds de afgelopen zomervakantie is het wapen van Jirnsum te zien op de nieuwe
komborden. Maar, wat betekent het wapen van Jirnsum eigenlijk en hoe is het
ontstaan?
In het dorpswapen overheerst de kleur rood. Dat is de kleur van
het wapen van Rauwerderhem, de gemeente die voortkwam
uit de eeuwenoude grietenij (gemeente) met dezelfde naam.
Samen met Utingeradeel en Idaarderadeel ging Rauwerderhem op
in de nieuwe gemeente Boarnsterhim, die bestond tot 31 december 2013. Bij het gemeenteraadsbesluit van 8 december 1985
zijn een wapen en een vlag vastgesteld voor de 18 dorpen van
Boarnsterhim. Van sommige dorpen waren al wapens bekend. De
andere, waaronder Jirnsum, zijn ontworpen door de Fryske Rie
foar Heraldyk en geregistreerd in het ‘Genealogysk Jierboekje 1986’ van de Fryske
Akademy, publicatienummer 662.
De golvende zilveren baan over het rode veld van Rauwerderhem staat voor de
rivier de Boarn. Het blauwe klaverkruis in het midden is het teken van Mauritius,
de heilige aan wie de middeleeuwse kerk op de oude kerk in Jirnsum was gewijd.
Het officiele dorpswapen is in 2014 gedigitaliseerd en voorzien van een dorpsslogan, zoals vastgesteld door Plaatselijk Belang Jirnsum, na het uitschrijven van
een wedstrijd onder de inwoners in 2013.
Bron: www.irnsum.nl (S.A. Schoustra)

Vrouwen van Nu
Na een mooie zomer gaan wij weer van start met het winterseizoen 2015/2016
en wel op woensdag 23 september a.s. Op deze avond gaat mevrouw Westerdiep
ons iets vertellen over het poëziealbum. Het bestaat nog steeds, al is nu het hedendaagse “vriendenboekje” erg populair bij de schoolgaande jeugd. Vrouwen
van Nu is een vereniging die met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterkt. Met ruim 45.000 leden in ca. 525 afdelingen zijn we de grootste vereniging
van vrouwen in Nederland. Het uitgebreide ledenbestand en netwerk stelt ons in
staat betrokken te zijn bij zaken die de vrouw bezig houdt en belangrijk vindt. We
leren van en met elkaar en hebben zorg en oog voor elkaar op onze bijeenkomsten en workshops, maar vooral plezier met elkaar. Wil je wat meer weten over
onze vereniging, meer informatie vind je op de website www.vrouwenvannu.nl
of bij ons bestuurslid mevr. T. v.d. Honig, derho008@planet.nl of tel.: 0566601976.
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SKIPPERSBITTER in foarstelling oer it skûtsjesilen
De foarstelling Skippersbitter is boppe ferwachting in grut sukses.
Fan 18 septimber oant en mei 18 oktober fart Skippersbitter dêrom wer
oan board fan Theaterskip de Bald’r troch de provinsje en komme se ûnder
oaren te lizzen op:
•

Freed 25 septimber yn Jirnsum

Skippersbitter fertelt it ferhaal fan Hylke en Sjoerd. Twa mannen út in skipperslaach dy elkoar moetsje by in wedstriid fan it Skûtsjesilen op’e Lemmer.
Twa generaasjes dy’t elk mei harren eigen fisy op it silen en de skipfeart yn
it libben stean. Mei ferhalen en bylden fan sawol it ferline as fan no groeie
de beide mannen hieltiid mear nei elkoar ta. Mar is dy moeting tusken Hylke
en Sjoerd wol sa tafallich as dat it liket?
Skippersbitter wurdt spile troch
Bert Sinnema en Harmen Brouwer.
Lêstneamde is sels bemanningslid
op it Drachtster Skûtsje ‘De Twee
Gebroeders’. De rezjy is yn hannen
fan Theo Smedes.
Sjoch foar kaarten en de hiele spyllist op www.denoordersmederij.nl
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Loci
SEIZOEN 2015/2016 LOCI GAAT WEER VAN START
Wat hebben we allemaal te bieden:
Streetdance		
Maandag- en dinsdagavond
Kun je ook niet stil staan als de muziek aan staat? Lijkt het je leuk om te dansen
op de nieuwste hits? Het aanleren van makkelijke pasjes tot moeilijke choreografieën? Kom dan een proefles volgen (vanaf groep 3).
De les wordt gegeven door Kim Rijpma.
Dance Fit 		
Maandag 18.30-19.30 uur
Heb je zin om lekker sportief bezig te zijn en ben je tussen de 20 en 60 jaar, kom
dan een gratis proefles Dance Fit volgen!
Dance Fit is een combinatieles waarin dansen wordt afgewisseld met spierkracht
oefeningen. De les wordt gegeven door Kim Rijpma.

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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LOCI beweegt		
Dinsdag 19.30-20.30 uur
Ben je op zoek naar een total body work out, dan is LOCI beweegt wat voor jou.
Met ondersteuning van leuke en opzwepende muziek wordt cardio gecombineerd met spierversterkende oefeningen. Voor dames vanaf 30 jaar.
De les wordt gegeven door Bertha Veldman.
Peuter en kleutergym Maandag 15.45 – 16.30 uur
Dit is voor kinderen vanaf groep 1 tot groep 3. Er worden spelletjes gedaan met
ballen, hoepels en matten, zodat ze lekker kunnen rennen en vrij bewegen. Het is
goed voor de motoriek en ontwikkeling van de peuter / kleuter.
De les wordt gegeven door Berend Riemersma.
Interesse voor een van bovenstaande vormen van beweging?
Kom dan een gratis proefles volgen in de gymzaal van Jirnsum, Douwemastraat 1,
9011 VS Jirnsum. Of mail voor meer informatie naar locijirnsum@gmail.com
Voor maar € 12 per maand ben je al lid!
Opgeven: kijk op de site van Jirnsum.com onder Verenigingen; sport; gymnastiekvereniging LOCI; download het machtigingsformulier vul het in en mail het naar
locijirnsum@gmail.com
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Plaatselijk Belang Irnsum

Jirnsum online heeft tijdens de afgelopen jaarvergadering de nieuwe website gelanceerd.

In Jirnsum is Plaatselijk Belang Jirnsum (PBI) actief en heeft als
doel om activiteiten en initiatieven vanuit het dorp te faciliteren
en te ondersteunen. Tevens zet PBI zich in om de leefbaarheid
en het woonplezier voor alle Jirnsumers zo optimaal mogelijk te
houden. Hiertoe heeft PBI contact met de dorpenmanager van
de gemeente Leeuwarden en desgewenst met de dorpenwethouder en ambtenaren.

De Stim heeft een nieuw team van enthousiaste mensen die De Stim gaan voortzetten. Tjitske de Wal en Muriël Seinen worden heel erg bedankt zoals ze de laatste jaren de Stim iedere maand weer hebben laten verschijnen. Ondanks dat hun
termijn al verstreken was, zijn ze doorgegaan totdat goede vervanging gevonden
was.

PBI richt zich ook op het behouden en ontwikkelen van een goed functionerende
dorpsgemeenschap. Het gaat dan om bijvoorbeeld sociale en culturele aangelegenheden, het verkeer, het toerisme, de voorzieningen, de landschappelijke,
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden, en andere terreinen welke
van belang kunnen zijn voor de bewoners en bezoekers van het dorp Jirnsum.
Voor het realiseren van activiteiten, initiatieven en het maken van plannen in het
dorp heeft PBI o.a. de beschikking over budgetten die de gemeente Leeuwarden
ter beschikking stelt.
Het bestuur van PBI vergadert iedere maand en dorpsgenoten kunnen zich altijd
aanmelden met ideeën en plannen.
Onder het bestuur van PBI vallen ook de volgende commissies: De Stim Fan Jim
(dorpskrant), Jirnsum Online (website), het Doarpsargyf en de speeltuin commissie voor de 3 speeltuinen in het dorp.
Actuele zaken
Ons bestuur is weer compleet met Rianna Niemarkt-Elzinga als secretaris en verder bestaat het bestuur uit Theo Damsma, Helen Wolbers, Rients Koster (penningmeester) en Erik Pereboom (voorzitter).
Een werkgroep van 8 personen is heel actief met de nieuwe dorpenvisie. Een
drukbezochte breinbrûzersjûn heeft reeds plaatsgevonden op 25 april. Op 15, 17,
21 en 23 september vinden er huiskamergesprekken plaats, waarvoor iedereen
in Jirnsum een uitnodiging heeft ontvangen. Hierna zullen werkgroepjes verder
uitwerking geven aan de verschillende onderwerpen. U kunt altijd aanhaken.
Dankzij een actieve speeltuincommissie zijn de speeltuinen voorzien van nieuwe
speeltoestellen, onderhoud blijft nodig dus vrijwilligers zijn welkom.
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In juli zijn nieuwe komborden geplaatst door de gemeente Leeuwarden en op
initiatief van PBI zijn ook het dorpswapen met logo er bij geplaatst.
Er is een initiatief gestart over wandel/fiets routes rond Jirnsum met een historisch karakter welke aansluit op een plan van Wetterskip en gemeente Sudwest
Fryslan. Dit kan een bijdrage zijn voor het toerisme rondom Jirnsum.
Verder zijn er initiatieven gaande rondom het voormalige RK school terrein. Gesprekken met de gemeente en Elkien geven kansen tot een herinrichting. Er zijn
al een aantal ideeën, maar inbreng is welkom. Het groepje wat hier mee bezig is,
is te klein om er een boost aan te geven. Omwonenden met ideeën kunnen de
werkgroep versterken.
Plannen en ideeën waar PBI nog mee bezig wil:
• Planvorming herinrichting Wiide Steech (ligt bij de gemeente voor budget)
• Doarpsargyf; zoeken versterking
• Dorpswinkel, onderzoek haalbaarheid en behoefte;
• Ondersteuning initiatieven vanuit Verenigingen en dorpsgenoten;
samen kunnen we meer.
• Onderhoud straten en groenvoorziening en openbare verlichting;
bel bij klachten 14058 Gemeente Leeuwarden
Als er vragen of ideeën zijn, of u wilt deelnemen aan een werkgroep of commissie,
neem dan contact op met PBI. Ook kunt u gebruik maken van de inloop voor de
bestuursvergaderingen van PBI. Vergaderschema staat op de website.
Plaatselijk belang is te bereiken via secretaris.pbi@gmail.com
Contactpersoon: E.J. Pereboom (voorzitter) Rijksweg 103
www.jirnsum.com
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Stichting F.K. ‘De Jirnsumer Kat’
Wist u dat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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De Merke op dinsdag is gestart met champagne;
Er nieuwe quote ‘Piss over your chickens’ is;
Er ook een special videoclip is gemaakt;
Er de komende jaren geen stanleymessen worden gebruikt tijdens de
opbouw van het Merke terrein;
Er verschillende FK leden zijn aangevallen op het sportveld,
door een grasmaaier;
Er dit jaar maar liefst 5 acts waren tijdens de Jirnsum Kat Talent Show;
We hopen dat er volgend jaar meer acts volgen;
Er vrijdagochtend nog allerlei kledingstukken zijn terugvonden na afloop
van de schuimparty;
Er tijdens de Merke spultjes op de vrijdagochtend maar liefst 108 keer over
is gegooid met een ei;
Wij dit super knap vinden en dat dit team uiteindelijk ook heeft gewonnen;
Er op de vrijdagavond meer dan 1 keer ‘t woanskip’ is gezongen door
Anneke Douma;
Dat er op vrijdagavond volop is gedanst;
Er zaterdagochtend weer een Merkeparade was;
HS en TT maar liefst twee maanden aan de FK parade wagen hebben gewerkt;
Met maar liefst 4 karren; de vijfde wagen kwam iets later;
Er op het matinee verschillende ‘beesten’ aanwezig waren;
Waaronder koeien, struisvogels, wilde dieren en een pauw;
Er dit jaar een superband aanwezig was op de zaterdagavond;
Dit was namelijk VANGRAIL;
Het dak eraf is gegaan;
Er verschillende mensen waren die niet via de ingang naar binnen kwamen,
maar via een andere route;
Er zondag helaas weer regen viel;
Maar dat het in de tent super gezellig was en dat er weer volop werd gedanst;
Tijdens het optreden van Straight On Stage de echte ‘rock and roll’ fans
alleen maar vooraan hebben gestaan;
Er zoveel is gedanst dat er zelfs gaten zijn ontstaan in de vloer;
Het een fantastische afsluiting was van de Merke;
Er verschillende mensen waren die (meerdere) kippetjes hebben
gereserveerd om nog mee naar huis te nemen;
Er tijdens de afterparty bij GM twee kippetjes zijn blijven liggen;

29. RS deze de hele tijd bij zich heeft gehad en uiteindelijk toch is vergeten;
30. Wij het een fantastische Merke vonden en jullie allemaal hopen te zien op
de inspraakavond;
31. Wij alle vrijwilligers en sponsors nogmaals willen bedanken!

Bibliotheek Grou
Voortaan zult u in ‘De Stim Fan Jim’ ook informatie aantreffen over de bibliotheek.
Het zal een combinatie zijn van activiteiten en een kleine keuze uit de nieuwe
boeken. Om met het laatste te beginnen: via www.sbmf.nl kunt u zich aanmelden
voor een mail met de nieuwe boeken in de bibliotheek. Werkwijze: via Klantenservice, Diensten kunt u zich aanmelden voor deze aanwinstenmail. Op deze pagina
vindt u meer leuke tips.
Informatie avond over uitvaart en erfrecht.
Uitvaartverzorgster Anne de Jong uit Raerd vertelt over de uitvaart. Wat komt er
aan de orde bij het regelen van een uitvaart? Wat kan en mag er en wat niet?
Notaris Mirjam Bos van Aangenaam Notarissen uit Grou en Drachten gaat in op
de veranderingen in de zorg, (levens)testamenten en erfrecht.
Bibliotheek Grou, Burstumerdyk 6.
Dinsdag 22 september, 20.00 uur tot 22.00 uur.
Bieb werk(t)
In het kader van Bieb Werk(t) kunt u gratis een coachinggesprek aan vragen voor
2 oktober in Grou. Als u toe bent aan verandering op het gebied van werk kan een
gesprek verhelderend werken. Aanmelden via www.biebwerkt.nl.
Kinderboekenweek
In het kader van de Kinderboekenweek is er op woensdag 7 oktober
een voorstelling van PoppaP. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 5 jaar en ouder en is gratis toegankelijk.
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80 Stimmen
Vrijwilligerswerk:
8 jaar = 80 Stimmen = 400 uren = tig cartridges = tig gebroken weekenden… Ook aan keukentafels wordt veel vrijwilligerswerk gedaan. ‘Het was
leuk maar de koek is een keer op; nu een ander maar! ’ Aldus:
Muriël en Tjitske
Sinds kort zijn zij de voormalige ‘redaksje fan ús doarpskrante’. Terugkijken
op 8 jaar redactiewerk op verzoek van de nieuwe redactie? ‘Natuurlijk, dat
doen we!’ Want het was uiteraard niet alleen maar zwoegen. Ook leuk, interessant, gezellig. En - de laatste tijd – soms ook eenzaam.
De start
Het begon voor beide in de overgangsperiode van knippen en plakken
naar digitaal. Ze werden benaderd omdat ze ‘handig met de computer’
waren, in die tijd was dat blijkbaar nog niet vanzelfsprekend. Ze verwisselden van bestuur (nu Plaatselijk Belang), van drukker, van computer en en
passant ook nog even van formaat. Anticiperen, ja dat kunnen ze. Waren
ze in eerste instantie nog met meerdere collega’s, na verloop van tijden
bleven ze maar met z’n tweeën over. Elke maand samen de Stim in elkaar
puzzelen was ook best gezellig. Maar toen puzzelen routine werd besloten
ze op een gegeven moment toch om maandelijks te wisselen. Om en om
leverde meer vrije tijd op, maar het werd ook eenzamer, aldus Tjitske, die er
vanaf die periode regelmatig nachtwerk van maakte.

gekeken. Provocerend en blokkerend, aangevuld door vocaal geweld van
uitstekende stembanden op volume max... De opbrengst van de zakjesactie was dat jaar ietsje teleurstellend.
Hilarisch
Het plaatsen van stukjes uit Stimmen van 25 jaar geleden heeft tot
hilarische momenten geleid. Degene die maar half leest kent nooit het
hele verhaal, dit blijkt wel uit de volgende anekdote: op het oproepje uit
het jaar 1985: ‘OPPAS GEVRAAGD’ kwamen er 25 jaar later nog meerdere
sollicitaties bij de redactie binnen...
In stijl
Willen jullie de lezers van 2015 nog iets meegeven? Het was de laatste vraag van dit interview. ‘Beste lezers, we blijven in de stijl van de
STIM. Dus hoe kan het ook anders: Blijf lezen en blijf kopij aanleveren!’
Dank! Dank!
Tjitske en Muriël: heel veel dank voor al die jaren vrijwilligerswerk.
Voor de Stim, maar uiteindelijk, voor ALLE Jirnsumers. gdevs

Blunders?
Op de vraag of er in die jaren ook ‘leuke’ blunders of andere bijzondere
momenten zijn geweest gaat de kraan helemaal open. Goedlachse Muriël
heeft al voorpret als ze aan het verhaal van de zakjesactie* terug denkt.
Samen met Tjitske namen ze de buitengebieden wel voor hun rekening.
Gezellig, gezond, stoer én teambuilding! Op de fiets naar bedrijven en afgelegen boerderijen. Meestal werden daar de zakjes (*voor de jaarlijkse
vrijwillige geldelijke bijdrage) rijkelijk gevuld. Maar wat bleek? Meestal ook
waren daar waakzame viervoeters en niet bepaald van het type Fikkie of
Keesje... Van afstand werden de dames al diep en dwingend in de ogen
24

25

Skoallenijs 1+1=2
Dit nieuwe schooljaar hebben Dit nieuwe schooljaar hebben we spetterend
we spetterend geopend. We geopend. We hebben een nieuw logo en een
hebben een nieuw logo en eennieuw schoolprofiel. Daar hoort natuurlijk
nieuw schoolprofiel. Daar hoort
een feestje bij. Meester Clemens en meester
natuurlijk een feestje bij. Meester
(oud directeur)
de oude
Clemens en meester MatthiasMatthias
(oud directeur)
hebben dehebben
oude vlag
vlag
met
kikker
verwisseld
voor
nieuwe
vlag
met
ons
nieuwe
logo. Samet
dede
kikker
verwisseld
voor
dede
nieuwe
vlag
met
ons
nieuwe
logo.
men
met de
kinderen
van It Tredde
Sté is erSté
eenisballonnenwedstrijd
gehouden.
Samen
met
de kinderen
van It Tredde
er een ballonnenwedstrijd
Enhebben
als afsluiting
hebben
kinderen een muziekworkshop
Engehouden.
als afsluiting
de kinderen
eende
muziekworkshop
gehad om deze dag
gehad om
dag met
spetterend
af te sluiten met een slagwerkoptreden.
spetterend
af deze
te sluiten
een slagwerkoptreden.

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

De beukers fan It Tredde Sté wurkje oan
it begjin fan dit skoaljier oer de bistetún!
Wy hawwe al moaie wurkjes makke lykas
in oaljefant en in sjiraffe en we sjonge
leuke ferskes.
Yn de 1e wiken binne de regels fan de
Kanjertraining wer goed bepraten, wy
wolle allegear in Kanjertiger wêze! Juf
fertelt oer de tigers, de knyntsjes, de apen
en de pestfûgels. Wy spylje de ferhaaltsjes
ek nei mei de hânpoppen.

onze
school
werken
volgen
principes
van
OpOp
onze
school
werken
wewe
volgen
dede
principes
van
het BAS+ (Bouwen aan
het
BAS+
(Bouwen
aan
een
Adaptieve
School).
Het
BAS+ profiel bouween Adaptieve School). Het BAS+ profiel bestaat uit verschillende
bestaat
uit
verschillende
bouwstenen
waarmee
onze
school adaptief
stenen waarmee onze school adaptief onderwijs kan realiseren.
Zoals:
onderwijs kan realiseren. Zoals:

• Wereldoriëntatie in de vorm van groep doorbroken projecten waarbij
dus
stamgroepeninsamenwerken
aan hetzelfde
onderwerp.
 alle
Wereldoriëntatie
de vorm van groep
doorbroken
projecten(zoals het
waarbij
dus
alle
stamgroepen
samenwerken
aan
hetzelfde
project monniken en ridders)
onderwerp. (zoals het
en ridders) groep 1,2,3 De
• Meerleerjarenklassen.
We project
werkenmonniken
met 3 stamgroepen.
 Meerleerjarenklassen.
met en
3 stamgroepen.
groep
1,2,3Er
Lieveheersbeestjes,
groep We
4,5 werken
De Panda’s
groep 6,7,8 De
Koala’s.
De Lieveheersbeestjes, groep 4,5 De Panda’s en groep 6,7,8 De
is veel tijd voor individuele aandacht en begeleiding. Ook is er voldoenKoala’s. Er is veel tijd voor individuele aandacht en begeleiding.
de plaats
nieuwe leerlingen.
Ook isvoor
er voldoende
plaats voor nieuwe leerlingen.
• Digitale
leermethoden,
waarbij
leerlingen
heel
zelfstandig
 Digitale leermethoden, waarbij
leerlingen
heel
zelfstandigen
enop
opeigen
niveau
en
naar
eigen
behoefte
de
leerstof
eigen
maken.
eigen niveau en naar eigen behoefte de leerstof eigen maken.
Iedereen
is van
harte
welkom
om
eens
een
kijkje
nemen
onzeschool
Iedereen
is van
harte
welkom
om
eens
een
kijkje
tete
nemen
opoponze
school
in
bedrijf
en
deze
unieke
sfeer
zelf
te
ervaren.
Kijk
op
de
in bedrijf en deze unieke sfeer zelf te ervaren.
website
radboudjirnsum.bms-onderwijs.nl
of kom langs.
Kijk
op de website
radboudjirnsum.bms-onderwijs.nl
of kom langs.

26

Op moandei, tiisdei en tongersdei ite wy no tusken de middei ek op skoalle
no’t wy it kontinuroaster hantearje, dat giet poerbêst.
Wy sitte smûk te smikkeljen yn’e rûnte en ite alles op….
Wy prate yn ús klasse trije
talen: Nederlânsk, Frysk en ek
Ingelsk. Wy oefenje de Ingelske
wurden op it digiboerd mei
leuke filmkes en spultsjes.
Op ús moaie skoalplein kinne
wy hearlik bútenboartsje en by
rein geane we yn’t gymnastieklokaal. Wy ha’t bot nei’t sin yn
ús klasse!
Groetnis fan de beukers en juf Anna fan ’t Tredde Sté
www.ittreddeste.nl
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Start 24e loopschool - 5 oktober 2015

Piano-onderwijs Annie Terwisscha van Scheltinga

Piano
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

@

@

www.
@
jirnsum.

Geopend op dinsdag, donderdag
en vrijdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Grou- Ook dit jaar start Athleta weer met een zogenaamde loopschool. De
groep van vorig jaar is er onder begeleiding van Siemie Reinsma in geslaagd de conditie op een behoorlijk peil te brengen en een aantal is met
succes overgegaan naar de loopgroepen van Athleta. Van verschillende
kanten werd alweer gevraagd, wanneer dit jaar gestart zou worden en wie
er allemaal aan mee kunnen doen.
De opzet is zo gekozen dat iedere volwassene er aan mee kan doen. Of je
nu jong of al wat ouder bent, al een sportieve carrière achter de rug hebt
of nog maar heel weinig aan sport gedaan hebt, hyperslank bent of al wat
overtollig vetweefsel hebt gekweekt, actief bewegen is en blijft goed voor
iedereen. Je zult verbaasd zijn hoe snel je conditie in korte tijd aanmerkelijk verbetert en dat je daar door gek genoeg ook meer energie krijgt om
andere zaken aan te pakken. Velen hebben, om wat voor reden dan ook,
een aantal jaren niets aan extra bewegen gedaan en voelen zich daar toch
niet gelukkig bij. Dit is dan een kans om daar verandering in te brengen.
Sommigen zijn lange tijd door blessures niet in staat geweest te sporten
en willen graag op een verantwoorde manier weer beginnen. Athleta probeert dit zo verantwoord mogelijk te doen onder begeleiding van bevoegde looptrainers. Zij beginnen heel rustig en geven voorlichting over bijkomende zaken van lopen (opbouw, kleding, schoeisel, blessurepreventie,
schema´s enzovoort). Voorop staat, dat alle deelnemers plezier in de loopsport krijgen, waarbij gezelligheid natuurlijk ook een hele belangrijke rol
peelt. Het einddoel van de loopschool is deelname aan de vijf of eventueel
de tien of veertien kilometer van de Merenloop 2016. Dit jaar wordt de
loopschool gehouden op maandagavond om 19.15 uur. Siemie Reinsma,
zal ook dit jaar weer de trainingen verzorgen. De eerste training zal zijn op
maandag 5 oktober, start bij de sportkantine Meinga Burstumerdyk 1/a in
Grou.
Kosten € 65,- na de loopschool 1 maand gratis mee trainen met de loopgroep.
Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij Siemie Reinsma.
E-mail siemiereinsma@wergea.com.
Dus trek de stoute (loop) schoenen aan neem je vriend/vriendin, buurman/
buurvrouw mee op maandag 5 oktober 2015, een lichtgevend hesje wordt
aangeboden door Athleta.
29

Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer…
Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker
T +31- 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker
Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld

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

Nij yn Jirnsum: Travel Counsellor
Mijn naam is Wendy Stoker. Met meer dan 9 jaar ervaring binnen de reiswereld zoek ik meer uitdaging in mijn verdere loopbaan. Daarom heb ik
besloten om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Reizen is mijn
passie en wat is er mooier om dan in die branche je eigen bedrijf op te
zetten: vanaf NU ga ik reizen verkopen! Mijn besluit om persoonlijk reisadviseur te worden is inspelen op de vraag van de huidige reizigers.
Persoonlijke behandeling, volledige aandacht en een vast aanspreekpunt.
Alles kunnen regelen met één persoon dat is de toekomst van de reiswereld. Die éne persoon, dat éne gezicht, dat wil ik graag voor u zijn. Doordat ik niet gebonden ben aan kantoortijden kan ik op het door u gewenste
tijdstip bij u langskomen. Daarmee onderscheid ik mij van andere reisbureaus. Door mijn vele persoonlijke ervaringen met verschillende reizen,
denk ik mij ook positief te kunnen onderscheiden van internetreisorganisaties. Iedereen die reisplannen heeft is bij mij aan het juiste adres voor
alle mogelijke reizen. Denk hierbij naast zonvakanties en wintersportreizen
ook eens aan: een dagje uit, georganiseerde groepsreizen of een vakantie
met eigen vervoer. Niets is te gek, ook voor een backpack-avontuur bent u
bij mij aan het juiste adres.
Sinds 1 augustus maak ik deel uit van Travel Counsellors. Dit is een goedlopende internationale organisatie met inmiddels wereldwijd meer dan
1350 travel counsellors. Eén daarvan ben ik en daar ben ik best wel trots op.
Persoonlijk contact is erg belangrijk vindt ook dit wereldwijd opererende
bedrijf en daar sluit ik mij graag bij aan.
Om te starten als travel counsellor is het natuurlijk erg belangrijk om al een
basisnetwerk te hebben. Uiteraard denk ik dan aan familie, vrienden en
vrienden van vrienden. Echter een netwerk kan nooit groot genoeg zijn.
Nij yn Jirnsum komt precies op tijd, want voorstellen in de Stim is mooi
meegenomen. Ik hoop via deze weg veel mensen te bereiken die binnenkort of in de toekomst hun vakantie bij mij willen onderbrengen. Ik hoop
dat u een duidelijk beeld heeft gekregen van mijn activiteiten. Zijn er nog
vragen of bent u toevallig op zoek naar een bepaald soort reis? Schroom
niet, maar neem contact op met mij via: wendy.stoker@travelcounsellors.nl
of bel 06-14474261.
Met vriendelijke groet,
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Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK Jirnsum
T. 0566-601272

ŸSysteembeheer
ŸNetwerkbeheer
ŸHardware - Software
ŸAdvies - Verkoop
ŸService
ŸWebdesign

info@ginbijk.nl
WWW.GINBIJK.NL

AUTOMATISERING
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

Richterlaan 3-14
9207JT Drachten/Aldeboarn
0512 785196
06 25176220

Vogelwacht
Nabeschouwing seizoen 2015
Het nazorgseizoen van de Vogelwacht Jirnsum zit er weer op. Met
ongeveer 25 nazorgers hebben we de in de weilanden en velden
rond Jirnsum getracht zo veel mogelijk nesten te registreren en
eventueel te beschermen, om zo de vogelstand in kaart te brengen.
De nesten worden gemarkeerd, zodat boeren hier rekening mee kunnen houden tijdens
het bewerken van het land. Wanneer er koeien grazen, worden de nesten met nestbeschermers overkapt.
Dit jaar was een apart jaar voor de aaisykers, er mochten geen eieren geraapt worden. De
overheid heeft deze maatregel ingevoerd met als doel het aantal kieviten in Nederland
omhoog te brengen. Echter, het voorjaar in Friesland was dermate koud, dat er nog geen
insecten voor de jongen waren. Dit heeft als gevolg gehad dat uit de eerste leg maar weinig jongen zijn groot geworden.
Nadat de Grutto’s en de Tureluurs ook aan de leg waren, hebben de vogels in het gebied
last gehad van predatoren. Met name een vos heeft ca. 35 nesten leeggehaald, waarbij
ook Grutto’s en Tureluurs werden dood gebeten. Met de tweede leg van de kieviten,
Grutto’s, Tureluurs en ondertussen ook de Scholekster aan de leg, is het toch een goed
weidevogeljaar geworden. We hebben meer nesten kunnen registreren dan vorig jaar.
Exacte aantallen zullen later bekend gemaakt worden.
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Naast de nestbescherming en de registratie van het aantal nesten, zijn er door de nazorgers ook zogenaamde alarm-tellingen uitgevoerd. Dit zijn tellingen om te registreren
hoeveel weidevogels met jongen er zijn. In totaal zijn er 3 tellingen gedaan en we hebben
kunnen concluderen dat ook dit een positief resultaat heeft gegeven.
Voor de boeren, waar wij als nazorgers mee samenwerken, was dit voorjaar een
lastig seizoen. De muizenplaag, waarschijnlijk wel bij u bekend door de berichtgeving in de kranten, zorgde voor veel schade. Een goede samenwerking met
lokale boeren en grondeigenaren is voor de nazorgers van groot belang. Zonder hun
medewerking wordt het erg lastig om de nazorgtaken uit te voeren. We willen hen dan
ook allemaal bedanken, want de samenwerking is ook dit jaar, met elke individuele boer,
weer zeer prettig geweest. Door hun bereidheid om mee te werken en te overleggen zijn
er dit jaar veel nesten uitgebroed, wat uiteraard e vogelstand ten goede komt. Met het
maaien hebben zij bijvoorbeeld grote stroken laten staan om de vogels en nesten de
ruimte te geven. Wij vinden het altijd weer bijzonder dat ze dit ieder jaar weer belangeloos doen. Nogmaals hartelijk dank aan hen allen.
Om ook in de komende jaren mee te kunnen helpen aan de bescherming van de weidevogels rond Jirnsum, is de Vogelwacht Jirnsum nog op zoek naar nieuwe nazorgers. Heeft
u belangstelling? Dan kun u zich melden bij ondergetekende of Age Niemarkt.
Namens het bestuur,
Bouke de Vries
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Memmetaal
Griene greiden, blauwe loften en ús lienslûp foar de wal. It is in seldsum
moaie simmerdei yn augustus 2015. In silerswyntsje makket dat it krekt net
té waarm is. Hjoed sykje wy mei de Brio it frije wetter op. De kuolboks en
termoskanne steane klear, dy sille ús fan ’e middei wol troch de tiid helpe.
Ik pak myn reiden koer en in readblokte pompdoek om it fakânsjegefoel
noch in ekstra triuwke te jaan. Wat moat noch mear mei? De sinnebril fansels. Sinnebrânoalje, faktor 30 -- op it wetter giet it dûbbelop, dat sis ik sels
ek altyd tsjin de bern -- brêgejild, fleske wetter, in potlead en in boekje. In
fest, in handoek en in keukenrol foar-je-wit-mar-noait.
Wy farre, nee we driuwe achter ús doarp lâns. ‘Wat foar Costa kin hjir tsjin
op’ suchtsje ik en lit it lêste bytsje spanning út myn liif sakje. Dwers troch
flier en boaiem yn ’e plomp. Meänderjend bringt de Boarn ús nei de Kromme Knillis, de Meinesleat sawat streekrjocht nei Terherne en dan de Snitser
Mar op. Ferjit my net as bolle wyntsjes waaie, ik núnderje it skipperssankje
net al te lûd. Foar sjongen bin ik net yn ‘e widze lein. Mar hjoed is it in bysûndere dei; de wyn nimt guodlik en blierhertig dy iene falske noat wol mei.
Ik bin dan al drok dwaande mei myn hobby; boatenammen registrearje.
Jimme meie soks in ôfwiking neame. De Ljouwerter Krante hat der dizze
simmer ek lêst fan; se skriuwe wykliks in stikje oer boatenammen. It hat
in heech komkommertiidgehalte; miskien helpt it de thúsbliuwers de
fakânsje troch. Boatenammen -- hoe komme se der op -- it yntrigearret my.
Wetternymfen , seegoaden en Neeltje-Jacoba-achtige nammen, wat foar
gedachte sit der achter? Ferline wike ha ik noch âlde kunde fêstlein; ‘It kin
krekt,’ en ‘myn twadde wiif’, dy lêste soe my hast ûntkomme.
Midden op de mar farre skûtsjes, jollen, slûpen en skeakels; swiere brune
seilen en grutte wite. Yn in BM-er sjoch ik sa wier in wat âlder pearke, mei
it helmhout sa tusken har yn. Mear oan de wâlskant de lichtgewichten yn
alle kleuren fan de reinbôge. De alderlytste krobben dûnsje optimist-yskas wasktobben op ‘e weagen hinne en wer.
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Wy ha de tiid, genietsje en litte it oer oan de eleminten én de minsken dy’t
tinke dat se dy de baas wol binne. Speedboaten, wetterskyers, ’snelle’ sinnebrune mannen -- se binne nochal oanwêzich -- kinne einlings sjen litte
dat se ynfestearre hawwe yn ‘e sportskoalle en by Taco’s Tatoeaazjes. Wy
farre fierder, út de drokte wei. Twa bakjes kofje en trije kear ynsmarren letter pak ik myn hobby wer op. ‘Kantjeboord’ fart in skofke neist ús. Wat in
dei.
In wite sylboat sil myn dei perfekt meitsje. Oan board in jong stel mei in
hiel lyts jonkje. Hy sit by syn mem op skoat en wurdt hast wei yn de kraach
fan it oranje swimfestje. Mem freget wat oan it lytse mantsje, hy kraait it
út en krûpt har oan. Dan geane se oer stach, it grutseil blokkearret foar in
pear tellen it sicht. Dêr binne se wer, no oan bakboard. De heit liket it út te
prûsten fan it laitsjen en it lytse mantsje skattert mei. Ik sjoch noch krekt de
mem, feralterearre, mei in bûsdoek har gesicht ôffeien…
Dan ynienen -- dwers troch faktor 30 hinne -- geane de hierkes op myn
earmen rjocht oerein stean. Alles falt yn ien kear op syn plak. Yn sierlik,
reade letterkes sjoch ik de namme op de boat stean. Yn de alderleafste
memmetaal: ‘’fliebertútsje.’’ gdevs

De Oersetter = De Vertaler
núnderje
= neuriën
widze
= wieg

blierhertig = blijmoedig
feralterearre = verbouwereerd
fliebertútsje = natte zoen van een klein kindje
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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

Dorpenteam
De Freonskipper en het Dorpenteam …
Waarschijnlijk werd u nieuwsgierig toen u het krantenartikel “Freonskipper bedacht bij een bord macaroni” in de Leeuwarder Courant van dinsdag 4 augustus
j.l. zag staan. Als één van de twee Freonskippers wil ik u graag een kijkje in de
keuken gunnen.
De Freonskipper is een idee van en uitgewerkt door Stichting Mienskipssoarch
en is officieel op 1 november 2008 van start gegaan. Stichting Mienskipssoarch
voerde in de - voormalige - Gemeente Boarnsterhim de Wmo uit, de Wet Maatschappelijke ondersteuning. In april 2014 is Stichting Mienskipssoarch, na de gemeentelijke herindeling, als Dorpenteam voor de gemeente Leeuwarden verder
gegaan. Naast de bekende Meitinkers zijn ook de Freonskippers werkzaam bij het
Dorpenteam.
De ondersteuning van de Freonskipper is kortdurend en wordt alleen ingezet als
er geen andere mogelijkheden zijn voor snel inzetbare hulp. Een Freonskipper
is er voor iedereen die een hulpvraag heeft, maar in het bijzonder voor mensen
die alleen zijn en geen familie of kennissen hebben die hun kunnen bijstaan. Is
de vraag voor hulp van langdurige aard wordt er een andere oplossing of een
vrijwilliger gezocht, zodat de Freonskipper weer inzetbaar is voor andere (acute)
zaken.

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

De hulpvragen komen telefonisch of via de mail binnen bij het Dorpenteam en
worden door een Meitinker in behandeling genomen. De Meitinker kan dan eventueel een Freonskipper gaan inzetten. Bijvoorbeeld wanneer er een vraag binnenkomt van iemand om te helpen met opruimen van het huis, omdat deze er door
omstandigheden niet meer toe kan komen om dit zelf te doen. De Freonskipper
kan hierbij helpen en er ook voor zorgen dat de cliënt weer de nodige structuur
terug krijgt. Verder kan een Freonskipper ondersteuning bieden bij de administratie; zoals met het opzetten van een goede archivering, formulieren invullen,
betalingsregelingen treffen, zorg- en huurtoeslag aanvragen, uitleg over internetbankieren enz. Voor deze zaken kunt u ook terecht bij het Buurtservicepunt, iedere
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Grou. Er komen ook vragen
binnen om mensen te begeleiden naar een huisarts of specialist, wanneer er geen
familie, mantelzorger, of vrijwilliger is die mee kan gaan. Ook dan kan een Freonskipper worden ingezet. In Reduzum en Jirnsum worden wekelijks dagprojecten
georganiseerd en daarbij is een Freonskipper aanwezig voor de begeleiding.
Hier zijn slechts een voorbeelden genoemd waarbij een Freonskipper ingezet kan
worden. U kunt altijd contact opnemen met het Dorpenteam op telefoonnummer 0566-625151 of per mail: info@dorpenteam.nl.
Met vriendelijke groet, Roelie Boetes, freonskipper
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Keuring bij verlenging rijbewijs

Nij yn Jirnsum: Atelier Hoezee

De keuring is verplicht voor automobilisten die 75 jaar of ouder zijn op het
moment dat het rijbewijs moet worden verlengd en voor automobilisten met
rijbewijs C/D/E. Soms is een bezoek aan een keuringsarts ook verplicht als de
leeftijd van 75 jaar nog niet is bereikt. Of dat voor u het geval is, kunt u nagaan
op www.keuringscheck.nl. Zo voorkomt u dat pas bij aanvraag van een nieuw
rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. Ook worden zo onnodige keuringen, met
alle kosten van dien, voorkomen. Het advies is om zeker vier maanden voordat
uw rijbewijs verloopt, een afspraak te maken voor een keuring.

Vanaf eind september start Anneke van Vliet (23) met teken- en schilderlessen
voor kinderen in haar nieuwe atelier Hoezee.

Afspraak maken of meer informatie
Voor het maken van een afspraak of meer informatie belt u tijdens kantooruren
naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:
088 23 23 300. Zelf een afspraak inplannen kan ook via www.regelzorg.nl.
Waar
De locatie van Regelzorg Rijbewijskeuringen in Friesland is het
MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2 te Leeuwarden.
Kosten
Voor senioren kost de keuring € 25,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs
C/D/E en overige automobilisten is het € 55,00.

De Middelhikke

“

As dizze Stim op de doarsmatte falt, is de simmersliep fan de
spilers wer foarby. Se hawwe dan ek al wer de earste oefenjûnen hân.
Dit jier meitsje we der in bysûnder jier fan. Om’t we dit jier 40 jier besteane wolle
wy dit fansels grutskalich fiere op 14 en 21 novimber.
It stik wat we foar jimme spylje is it stik “Suite 719” fan Neil Simon mei oersettings
fan Anne Tuinman en Gurbe Dijkstra. Fjouwer tafrielen dy’t ôfspylje yn keamer
719 fan in sjiek hotel yn London. Nijsgjirrich wat dêr allegear bard?
		
In oare kear mear.
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De oprichtster van atelier Hoezee, Anneke van Vliet, is van kleins af aan
al creatief bezig: “Vroeger was ik al vaak met een potlood in de hand te
vinden. Door te tekenen en schilderen kom ik tot rust. Je leert beter te
kijken naar alles om je heen en ontdekt hoe mooi alles is.”
Na het afronden van haar pabo-opleiding merkte Anneke dat het lastig was om
een baan als leerkracht te vinden. Nu wil ze graag haar passie voor kinderen en
kunst combineren door kinderen les te geven in het maken van kunstwerken: “Ik
heb vroeger genoten van de tekenlessen die ik volgde. Dat gun ik de kinderen in
Jirnsum en omgeving ook.”
Atelier Hoezee organiseert speciaal voor kinderen Open Atelierdagen en een tekencursus van vijf
lessen. Om haar atelier in te luiden, kunnen de
kinderen meedoen met een tekenwedstijd. Daarnaast
schildert of tekent Anneke ook in opdracht.
Meer informatie?
Zie: www.atelierhoezee.webnode.nl

Iverto doet mee aan de Grote Clubactie
Jirnsum, 05-09-2015 – Leden van volleybalvereniging Iverto starten op
zaterdag 19 september met de lotenverkoop van de Grote Clubactie. Vanaf die dag bellen zij bij zoveel mogelijk mensen aan om loten te verkopen.
U betaalt voor één lot € 3. Maar liefst 80% van de lotenverkoop (€ 2,40 per lot)
gaat direct naar de clubkas van de vereniging. De leden gaan met verkoopboekjes langs de deuren en noteren de gegevens van u als lotenkoper in de verkoopboekjes. Op deze manier hoeven onze leden niet met geld over straat. De Grote
Clubactie incasseert dan eenmalig het bedrag bij u, en u ontvangt het lotnummer
op uw bankafschrift.
Wij hopen dat u ons wilt steunen!
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Verenigingen contactpersonen
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eenrum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast

S. Hottinga
B. Rypstra
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
D. Riemersma
J. Bleeker

0648922549
602564
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
601047
601956

Toneelver.
Vrouwen van NU
Tuinbouwver.
Vogelwacht

H. Pereboom
T. de Jong
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

602469
601044
601977
601130

Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Speeltuinver.

E. Pereboom
W. v/d Meer
J. Bleeker
A. Buwalda
G. Jansen
A. Douma
T. de Wal

602469
601178
601956
601791
653646
602552
620110

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
Stichtig Doarpshûs
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
A. Venema
S. Janse
P . Posthumus
A. de Jonge
B. van der Lei

601084
601152
602110
601278
0646046843
601754
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Huisarts

Ziekenhuizen

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

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

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

Thuiszorg

Bereikbaarheid
Afspraken maken:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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

08.00 - 10.00 uur
08.00 - 09.00 uur
14.00 - 15.00 uur
08.00 - 10.00 uur

Herhaalrecepten
Geneesmiddelenverstrekking via de apotheek Mid-Fryslân in Grou (z.o.z.).
Wat herhalingsmedicijnen betreft: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woensdag en vrijdag vóór 15.00 uur inleveren in Jirnsum. De medicijnen kunnen dan 2 werkdagen later ‘s middags bij de apotheek afgehaald worden. Medicijnen kunnen op vrijdag,
of dinsdag bij u worden bezorgd.

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

U kunt uw herhaalrecepten ook inleveren bij huisartsenpraktijk Grou. Herhaalrecepten
ingeleverd voor 9.30 uur, kunnen de volgende werkdag ‘s middags bij de apotheek afgehaald worden.

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

Apotheek Grou

Wijkagent + meldpunt overlast

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)
Fax: 0566-621451
		
Herhaalgemak
Wilt u ook gemakkelijk en veilig gebruik maken van herhaalgemak?
Dat kan snel en eenvoudig door mijn Mediq account aan te maken via:
https://mid-fryslan.mediq-apotheek.nl
Vervolgens kiest u voor de dienst herhaalgemak.

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
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Meitinker

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 Leij, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.
De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.
Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.
Inl.
Mevr. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.
Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.

Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27
Tel.: 058-250 13 80
Tel.: 0566-60 29 22
Tel.: 0566-60 19 76
Tel.: 0566-60 23 61

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

Peuterspeelplaats
Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Sisa kinderopvang
9011 VJ Jirnsum.
Tel.: 088-0350400 / www.sisakinderopvang.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

Bursterdyk 6. Tel.: 058-2347777 Openingstijden
info: www.sbmf.nl		
				
Akkrum Boarnswal 15. Tel.: 0566-651392 Openingstijden
info: www.ontdekdebieb.nl

ma./wo./do.
vrijdag
zaterdag
di./wo./vr.

14.00 - 18.00 uur
14.00 - 20.30 uur
11.00 - 15.00 uur
14.00 - 18.00 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.

