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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio januari 2018
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

Redactie

Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

December brengt voor de redactie van de Stim een mooi cadeau met zich 
mee. Haar naam? Liesbeth Hiddema. Ruim een jaar geleden stelde zij zich 
voor als nieuwe inwoner van Jirnsum. Een paar maanden geleden heeft de 
redactie van de Stim haar benaderd. Liesbeth is namelijk werkzaam als gra-
fisch vormgever en schrijft ook nog een leuk woordje Frysk. Mooie ingredi-
ënten voor een nieuw redactielid. Liesbeth, WELKOM!

Het kerstconcert van MeiMeKoar, verf een huis, oliebollen en een open-
luchtspel... Jirnsummertime neemt maar liefst 4! pagina’s in beslag in deze 
Stim. Blijf op de hoogte van vragen en acties. Lees pagina 31 t/m 35.
Heeft u de inspraakavond van de Festiviteiten Kommisje gemist? Op pagina 
15 wordt u weer helemaal bijgepraat.
Op 10 december kunt u zich weer laten vervoeren met de paardentram tij-
dens de kerstmarkt. Lees op pagina 17 hoe laat en wat u kunt verwachten. 

Wij, de redactie van de Stim, wenst alle Jirnsumers hele goede feestdagen 
en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

34e 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
 8 dec. Tryater: “Wat jo wolle” De 2 Gemeenten 20.00 uur
 9 dec. Vangrail live De 2 Gemeenten 22.00 uur
 10 dec. Kerstmarkt Langs Rijksweg 11.00-17.00 uur
 12 dec. Jaarvergadering IJsclub Café de Fantast 20.00 uur
 15 dec. Bingo avond MFC It Kattehûs 20.00 uur
 16 dec. Biljart toernooi voor leden Café de Fantast 20.00 uur
 16 dec. 4 seasons of dance  De 2 Gemeenten
  the winter edition
 18 dec. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 20 dec. Kerststukjes maken voor jeugd MFC It Kattehûs 14.00-16.00 uur
 22 dec. Kerstconcert Mei MeKoar R.K. Kerk 20.00 uur
 24 dec. The Bounty Hunters  Café de Fantast 21.30 uur
  Ft Johannes Rijpma
 25 dec. Jetset De 2 Gemeenten 22.00 uur
 26 dec. Stageline De 2 Gemeenten 22.00 uur
 29 dec. Grote Eindejaars Quiz 2017 Café de Fantast 21.00 uur
 31 dec. Oliebollenactie Café de Fantast Vanaf 10.00 uur
  t.b.v. Jirn-summertime 2018
 1 jan. Nieuwjaarsbal met Donald B.  Café de Fantast 16.30 uur
  The-one-man-pianoshow
 6 jan. Van Geeft’m New Years Party De 2 Gemeenten 
  & party dj Larsz
 10 jan. Open ochtend St. Radboud 8.15-11.00 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:

22 oktober 2017 Kee Vieve de Jonge      trotse ouders Aaldert en Aaltje

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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Bestuur en vrijwilligers van ‘It Kattehûs”
wensen alle Jirnsummers prettige kerstdagen 

en een gezond en fleurig 2018.

Plaatselijk Belang en Jirn-summertime
wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2018

De Stim fan Jim wenst alle lezers fijne feestdagen!

Kerstgroeten
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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

Bingo!

Op initiatief van Grytsje, Henny, Riemkje en Nynke, heeft 27 oktober de eer-
ste bingoavond plaatsgevonden in it Kattehûs!
Er was een mooie opkomst van iets meer dan dertig bingospelers, al was 
de zaal nog niet geheel vol. Onder die deelnemers waren ook mensen van 
buiten het dorp. Het was een geslaagde avond wat mede te danken was 
aan de aantrekkelijke prijzen, beschikbaar gesteld door een aantal onderne-
mers uit het dorp, waarvoor dank. Daarnaast hadden Henny en Nynke nog 
andere leuke prijzen ingekocht. De hoofdprijs was deze keer een krat met 
levensmiddelen.

Deze avond vraagt om een vervolg, en die komt er. Op 15 december en er-
gens in februari wil de groep een gezellige bingoavond houden. In decem-
ber zijn de prijzen gericht op de kerst. Kom ook naar it Kattehûs voor een 
gezellige bingoavond!

De kinderdisco kon 28 oktober, op de valreep, toch nog worden gehouden 
in het jeugdcentrum.
De kinderdisco was in twee leeftijdscategorieën verdeeld, en voor beide 
groepen was het een gezellige avond met discoverlichting. Doordat de 
Stichting Jeugdcentrum door te weinig belangstelling van zowel bezoekers 
als bestuursleden gedwongen is te stoppen is het bestuur van MFC op zoek 
gegaan naar een nieuwe huurder. De ruimte zal daardoor een andere be-
stemming krijgen maar de bar blijft wel staan.

vrijdag 15 dec.
Bingoavond

voor volwassenen
in “it Kattehûs”

Woensdag 20 dec.
kerststukje maken door

kinderen in “it Kattehûs”

De activiteitendames zijn ge-
motiveerd genoeg om ook de 
komende wintermaanden activi-
teiten te organiseren voor diver-
se leeftijdscategorieën. Hou de 
agenda van de Stim in de gaten 
of de facebooksite activiteitenit-
kattehus.
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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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Silvesterloop

31 december a.s. is het weer zover, voor de 15e keer vindt de Silvesterloop 
plaats. Onze jaarlijkse wandel- en hardlooptocht van 5, 10 of 20.3 km vanuit 
Poppenwier. De opbrengsten van deze dag doneren wij altijd aan een goed 
doel, hierbij is onze vereiste dat we een connectie hebben met iemand van 
dit goede doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Bootvluchteling, Beitske 
Kooistra uit Gauw is werkzaam in Kamp Moria (Griekenland).

praktische informatie
De wandelaars van de 20,3 km starten om 11.00 uur. 
De hardlopers van de 20,3 km én de wandelaars en hardlopers van de 5 en 
10 km starten om 13.00 uur.
Meer info? De Trilker Poppenwier 0566-602041, 
Hieke van Olst 0515-521610.

Gelukkig 2018

Zo aan het eind van het jaar willen wij van het breicafé u alvast een heel fijn 
2018 wensen. Gezien het feit dat de activiteiten in het kader van Leeuwar-
den Culturele Hoofdstad ook zeker in Jirnsum invloed zullen hebben, zal het 
een bijzonder jaar worden.

Maar ook de activiteiten die al jaren bezig zijn gaan door. Ook ons breicafé 
in de Twee gemeenten op donderdagmorgen van 10 tot half 12 gaat door. 
Wij breien en haken, drinken koffie of chocolademelk en zitten gezellig te 
praten. Soms maken wij een bloemstukje voor Pasen of de Kerst.

Je bent van harte welkom om eens bij ons binnen te stappen op donderdag-
morgen.



14

Hallo dorpsgenoten,

Jullie hebben het vast al gelezen of gehoord, het thema voor de volgende 
merke is de letter ‘k’. De bedoeling hiervan is dat je zelf iets mag bedenken, 
als het maar begint met de letter ‘k’. Bijvoorbeeld: kapitein, kabouter, kap-
per etc . 

Tijdens de afgelopen inspraakavond hebben we de merke van 2017 be-
sproken. De enquête heeft ons enorm geholpen om jullie mening te peilen, 
nogmaals bedankt voor het invullen en wat gaan zeker wat doen met jullie 
feedback. We zijn erg tevreden over de nieuwe opzet van de merke, maar 
we zijn altijd op zoek naar verbeteringen en nieuwe ideeën. Als je leuke sug-
gesties voor ons hebt, dan horen wij die graag. 

Binnen de commissie is wel het een en ander veranderd. Evert Hoekstra, 
Jan Sikkema en Margje Hijma zijn gestopt. Zoals jullie weten is Evert erelid 
geworden, door 13 jaar actief te zijn geweest voor de FK. We hebben ook 
twee nieuwe bestuursleden: Wilko Odinga en Anneke Hellinga. Deze twee 
kanjers hebben nieuwe frisse ideeën en hebben er ook ontzettend veel zin 
in. 

Houd onze ontwikkelingen in de gaten op Facebook, Instagram en www.
jirnsum.com 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Festiviteiten Kommisje “De Jirnsumer Kat”
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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

Helje it bêste út dysels! 
Geen verplichtingen, geen abonnementen, 

elke leeftijd, ieder niveau! 

 

 

 

 

          JIRNSUM 
 

ELKE WOENSDAG 19.30 UUR 

VERZAMELEN BIJ DE TERP 10 TE JIRNSUM 

KOSTEN ZIJN € 3,- PER KEER 

 

Voel je (weer) lekker in je vel.  

Kom op we coachen je wel! 
Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140 
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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

Een unieke kerstmarkt

Op zondag 10 december van 11.00 - 17.00 is er alweer de volgende editie van 
de gezellige kerstmarkt in Jirnsum. U kunt ditmaal terecht op maar liefst 
6 verwarmde locaties. Toegang is gratis. Onder het genot van een warm 
drankje kunt u gezellig rondneuzen langs de vele kraampjes die te vinden 
zijn in Café De Fantast, De 2 Gemeenten, dorpshuis “It Kattehûs”, Fiets en 
Fun, Rijksweg 97 en het Thomashuis.

De kerstmarkt biedt met zo’n 70 standhouders een ruim assortiment aan  
kerstdecoraties, woonaccessoires, brocante en cadeauartikelen voor in en 
om het huis.  Er zijn ook sierraden, meubels, kleding, vogeltaarten, geurtjes 
en nog véél meer! 

Ook dit jaar is er weer speciaal vervoer tussen de verschillende locaties: een 
paardentram.  
U kunt geheel gratis een prachtig kerstritje maken door Jirnsum langs alle 
locaties. Zo zult u bij slecht weer lekker droog overkomen. Tot dan!
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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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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

Ald Guod stekt de kop op

De oanlis fan in grutte buis foar it ierdgas

It objekt fan dizze foto liket in mystearje. Is it in fossyl fan in fisk? In meteo-
ryt, in stik stienkoal... Of soe it keunst wêze? Neat fan dat alles; dit is in brok 
tarre (‘teer’).

Nei de tiid fan houtflotten begûn ik echte boatsjes te meitsjen. De earste 
wie in âlde doar, mei fjouwer planken as opsteande râne der om hinne. Let-
ter kaam der in punt foar en fansels in roer. Foar it tichtmeitsjen fan de na-
den brûkte ik ‘pick-up tou’ fan heapakken. Dat woe goed útsette yn wetter, 
sadat de boat hast net lekte. Mar hy bleau hielendal droech nei myn ûntdek-
king dat ik smolten tarre yn de naden jitte koe.

It fynplak fan dy tarre wie wol bysûnder. Dat wie achter yn ús lân, tusken 
it doarp en Abbenwier. Dêr leinen se de earste gasbuis (‘pijpleiding’) fan 
Grins nei Hollân. Ik tink dat it yn 1966 wie en dat se dy tarre brûkten om de  
oanïnoar laske buizen mei te behanneljen.  

De measte wurklju kamen út Tunesië en Marokko. It wie rûch folk en der 
waard in soad weismiten. Sa kaam ik oan brokken tarre, grutte wanten (dy’t 
de laskers droegen) en ek in laskkap. As ik dat ding op die wie ik ‘Archie - de 
man fan Staal’, in bekende stripfiguer út dy tiid.

Dy gasbuis, fan hast in meter yn trochsneed, lieten se mei in rige kranen in 
ein yn de grûn sakje. Wy binne op in sneintemiddei sawat in heale kilometer 
ûnder de grûn yn dy buis op krûpt. Neat te sjen fansels! Nei de weromreis, 
dy’t lang sa spannend net wie, sieten der gjin knibbels mear yn de overal.

  
Symen Schoustra, historie@irnsum.nl
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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

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@

Kerstconcert MeiMeKoar

Debuut van het gemengd projectkoor van MeiMeKoar uit Jirnsum samen 
met het mannenkoor de Jan de Roas Sjongers uit Âld- en Nijhoarne o.l.v. 
Sitta Bosman.

Vrijdag 22 december in voormalige RK Kerk te Jirnsum, aanvang 20.00 uur.
Entree € 5,00 incl. koffie/thee/cake, graag contant betalen (geen pin).

Kaarten zijn te reserveren bij Sietske de Jonge, 06 - 14758440 of 
Cecile Damsma, 06 - 10841501 of aan de zaal, maar vol = vol.

Na afloop is er gelegenheid voor een drankje in het Parochiezaaltje.
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www.elzinga.nl

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

Berneblêd
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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

Schoonheidssalon Marbelle

Nu in de salon bij Marbelle. De vitamine behandeling. Een heerlijke behan-
deling met de 4 meest essentiële vitamines die uw huid deze winter be-
schermen… 

Leuk om cadeau te geven, en heerlijk om cadeau te krijgen...

De producten die we gebruiken in deze behandeling bevatten de vitamines 
A, B, C en E

Natuurlijk worden tijdens deze behandeling  ook uw wenkbrauwen mooi in 
model gebracht.

De Vitamine behandeling bestaat uit 
1. Epileren van uw wenkbrauwen
2. Reiniging van uw huid
3. Dieptereiniging onder stoomapparaat
4. Ananas masker 
5. Vitamine boost
6. Dagcrème 

Deze behandeling kost € 44,50

De behandeling is uit te breiden met een 
sinasappel olie massage voor € 6,--  en/of 
een perzik paraffine behandeling voor uw 
handen voor € 7,50

Voor € 55,-- ontvangt u de complete 
behandeling, inclusief massage en 
handpakking.

Marjan de Jager
Reduzum
0566 602039
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Skoallenijs 1+1=2
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It Tredde Sté

Een ouder aan het woord

Het is nog steeds wel eens een beetje 
wennen. Sinds begin september gaat 
onze oudste zoon Alco naar school. Een 
hele nieuwe fase in zijn leven, en ook in 

ons gezin. Want nu moeten we iedere ochtend vroeg op, en is het vaak best 
wel even haasten om op tijd te komen. Stress! Maar dan staat meester Cle-
mens daar, houdt de deur voor ons open en wenst ons allervriendelijkst een 
goede morgen. De kalmte is terug. 

Terwijl ik Alco met zijn jas en tas help, loopt zijn 
jongere broertje alvast het lokaal in. Hij bekijkt 
de herfsttafel, de puzzels, of gaat middenin de 
kring staan, tussen de andere ouders en kin-
deren. Voor hem zo vanzelfsprekend als wat, 
hij hoort er gewoon bij. Samen met Alco zoek 
ik zijn stoeltje op. “Daar is Alco ook al” zegt juf 
Anna. Net als juf Anneke heeft zij oog voor ie-
der kind dat binnenkomt. En ondertussen luistert ze naar de verhalen van 
andere kinderen en troost ze een kindje dat verdriet heeft. Alco mag in de 
kring zijn knuffelgeitje nog wel even bij zich houden, geen probleem. 

Dat is het gevoel van de Radboudschool. Het gevoel 
dat je welkom bent, gezien wordt en mag zijn wie je 
bent. Diepe bewondering voor het team dat ons dat 
gevoel iedere schooldag weet te geven. Want hoeveel 
haast we soms ook hebben, daardoor gaan we wel ie-
dere ochtend met heel veel plezier naar school!

Arjanne Nijp, moeder van Alco Niemarkt

Wilt u een kijkje nemen in onze school? U bent van harte welkom! Maak een 
afspraak met ina Klinkenberg, directie.ittreddeste@proloog.nl, 0566-601646.

Wees welkom op een open ochtend voor alle ouders, 
pakes en beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur.

6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei, 6 juni en 4 juli.

onze oudervereniging investeert een mooi 
deel van hun reserves in een prachtig project:

 

Wat is de Bibliotheek op School?

• Een moderne, mooie, op onze kinderen aangepaste collectie boeken.
• Inspirerende begeleiding van een leesconsulent van de Bibliotheek.
• Een leesactiviteitenplan voor de school, aangestuurd door opgeleide 
 leerkrachten.
• Een doorlopend project voor vele jaren leesplezier, leesinspiratie en 
 leesbevordering.

Onze 7-8 met hun juf

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Elke vrijdagmiddag creamiddag
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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

Thomashuis Jirnsum

Cadeauwinkel

‘It Nivelhûske’
Voor en door de bewoners

Wij verkopen kleine, zelfgemaakte spullen,
aangevuld met kleine cadeauartikelen.

Wij zijn open op: Vrijdag van 15.00 - 17.00 uur
   Zaterdag van 11.00 - 16.00 uur
Kom ook buiten de openingstijden gerust langs.
Als we er zijn helpen we graag!

Gravinnewei 1, tel.: 0566-602536
Bij een gesloten deur graag aanbellen bij het Thomashuis.
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Op wei nei 2018

Elke maand is er in De Stim aandacht voor het jaar 2018. Activiteiten voor 
LF2018, Kulturele Haadstêd en het dan 100-jarige jubileum van Plaatselijk 
Belang komen samen in:           Jirn-SUMMErTiME

DÉ AFTrAp vAn Jirn-SUMMErTiME: KErSTConCErT MEiMEKoAr
Op vrijdag 22 december geeft MeiMeKoar een kerstconcert in de voor-
malige RK-kerk van Jirnsum, samen met de mannen van de Jan de Roas 
Sjongers uit Nieuwehorne. En dat is best bijzonder want het is eigenlijk dé 
aftrap van Jirn-summertime! 
Benijd? 
Zorg er dan vooral voor dat je op tijd je kaart(en) bestelt om bij dit Kerst-
concert te zijn! 
Dat kan via Sietske de Jonge, 06 - 14758440 of 
Cecile Damsma, 06 - 10841501.

MeiMeKoar is een gemengd koor dat zich in 2018 in het kader van LK2018 
èn van het honderdjarig bestaan van Plaatselijk Belang nog eens uitbundig 
zal presenteren tijdens de grote reünie Jirn-Summertime. 

STA JiJ GrAAG in ‘THE SpoTliGHT’?
In het eerste weekend van juni is er een revue/openluchtspel tijdens Jirn-
summertime, in, op en om het water bij de Wijde Steeg. Het stuk is inmid-
dels geschreven. 
En nu? 
Nu zijn er nog spelers nodig. Jong of oud, met of zonder ervaring, met veel 
of met weinig tekst, figuranten, zangers… Er is van alles nodig, zolang er 
maar met enthousiasme en inzet wordt gewerkt! Vooral mannelijke spelers 
zijn er nog nodig. Ben of ken jij iemand die geknipt is voor een rol op het 
toneel en die kan en wil helpen om een mooi stuk neer te zetten?
Laat het horen en meld je aan bij Hieke Peereboom, Baukje Stavinga, Gerrit 
Dijkstra, Theo Damsma of Johan Terra. 
Kan ook via de mail: info@letterfretter.nl 

lees verder op pagina 33
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 Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen 
 Reparatie en onderhoud 
 Haal en breng service (omtrek 5km gratis!) 
 Reparatie op locatie 
 Fietsen op maat 

 
Profiteer mee van onze anti-lek actie: 

Anti-lek buitenband + binnenband is gratis omzetten! 
U hebt al een prachtige set voor maar € 25,-! 

 
 

Wij zijn alle dagen bereikbaar! 
Tel: 06-22328262 @: info@fietsenfun.nl Open: Di t/m Vr. 13:00 tot 17:00 Industriewei 23 

                                                                           

Kerkebuurt 6

SCHilDEr EEn HUiS!
Een groep Jirnsumers is bezig met alle huizen van de Rijksweg om te zetten 
in een schilderwerk. Veel mensen doen dat gewoon thuis, maar er zijn ook 
mensen die graag in groepsverband bezig zijn. En dat wordt gestimuleerd! 
Dus, heb jij het in je en wil je meedoen? Kom dan langs op 13 december, om 
19.30 uur, in basisschool It Tredde Sté!
Nodig vrienden en vriendinnen uit en schilder een huis. Als je graag je eigen 
huis schildert dan kan dat, mits het nog niet door een ander ‘onder handen’ 
is genomen. 

Ook de schoolkinderen gaan aan de slag met deze opdracht. Zij zullen hun 
visie geven op Jirnsum met het thema ‘de Rijksweg in het jaar 2118’. 
De resultaten van beide groepen komen bijeen in een expositie in de RK-
kerk, in de week van Jirn-summertime in de vorm van een soort Panorama 
Mesdag, waarbij je rondloopt alsof je op de Rijksweg loopt. Daaronder zie je 
de toekomstfantasieën van de kinderen.

Contactpersoon: Renée Ruiten

lees verder op pagina 35
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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

oliEBollEn voor Jirn-summertime
Al een aantal jaren kunnen we op Oudejaarsdag bij café De Fantast olie- en 
krentenbollen kopen voor het goede doel. Dit jaar hebben de bakkers, Jan 
Bleeker, Rienk de Vries, Robert Nugteren en Anno Wijtsma, besloten dat de 
opbrengst voor Jirn-summertime zal zijn. En ze zullen langs de deuren wor-
den verkocht! Voetbalvereniging GAVC uit Grou zal speciaal daarom dit jaar 
niet in Jirnsum komen met hun oliebollenverkoop. Daarvoor is het bestuur 
van Jirn-summertime de Grouster natuurlijk zeer erkentelijk!

Dus wilt u op Oudejaarsdag lekkere oliebollen of krentenbollen eten, dan 
hoeft u daarvoor niet op pad, ze worden vanaf 11 uur ’s ochtends bij u aan 
de deur verkocht! Een zak van 10 oliebollen kost 6 euro, en 10 krentenbollen 
7 euro. Mocht u niet zoveel nodig hebben dan kunt u ze ook voor 1 euro per 
stuk kopen. 

Om de verkoopactie niet te lang te laten duren, kunnen we nog wel wat vrij-
willigers gebruiken. Wil je op Oudejaarsdag gezellig even meehelpen? Stuur 
dan een mailtje naar Hinke van Steen: vansteen76@hetnet.nl

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

 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 Tigra Jissink
Adres: Leppedijk 37, Akkrum Adres: Rijksweg 127A
Tel.: 0566-65 46 54 Tel.: 0566- 60 22 07
E-mail: oars@leppehiem.nl E-mail: sneek@tigra.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



40

 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.: 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.


