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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio januari 2019
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

Redactie

Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Alweer het laatste nummer van dit jaar van de Stim. De decembermaand, de 
maand met volop feestdagen. Sinterklaas is uitgezwaaid en de tijd maakt ruimte 
voor de naderende kerst. De tijd van het jaar waarin we ons huis van binnen en van 
buiten versieren met gezellige kerstlichtjes.

Voor velen staat de¬cember in het teken van gezelligheid, samen zijn en elkaar 
verwennen met cadeautjes. U zult ook in de agenda zien dat er veel activiteiten 
zijn in de decembermaand.
Mocht u een van deze evenementen bezoeken en hier na afloop een verslag over 
willen schrijven dan stellen wij dat zeer op prijs. De Stim is nog altijd op zoek naar 
gastreporters, die het leuk vinden om zo nu en dan een stukje te schrijven, maar 
geen verplichtingen willen. Dus mocht je nog geen goede voornemens hebben, 
meld je bij ons. 

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

Veel leesplezier.
De redactie.

34e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Agenda
Datum Evenement Locatie Tijd

15 dec Four Seasons of Dance met 
Tony Junior

De 2 Gemeenten 22.30 uur

18 dec Bijeenkomst Bûtengewoan 
Berikber

Dorpshuis de  
Buorkerij Terherne

19.00 uur

19 dec Kerstknutselen voor kids MFC it Kattehus 14.00-16.00
19 dec 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur
21 dec Kerstbingo MFC it Kattehus 19.30 uur
23 dec Pré-kerstbuffet De 2 Gemeenten 16.30 uur
23 dec Klassiek kerstconcert  

Saxofoonkwartet
De Fermanje 20.00 uur

23 dec Kerstmatinee met van Geeft 'm De Fantast 17.00 uur
25 dec 1e kerstdag Jetset Live De 2 Gemeenten 21.30 uur
26 dec 2e kerstdag Stageline en Party 

dj Larsz
De 2 Gemeenten 21.30 uur

28 dec Eindejaarsquiz De Fantast 21.00 uur
30 dec December buffet, reserveren 

gewenst
De 2 Gemeenten 16.30 uur

31 dec Sylvesterloop De Trilker  
Poppenwier

v.a. 12.00 
uur

31 dec Oliebollenverkoop De Fantast nnb
1 januari Nieuwjaarsbal met Sipke de 

Boer en Menzo Rohn
De Fantast 17.00 uur

2 januari 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur
9 januari Kerstbomen inlever actie Schoolplein 12.00-15.00
9 januari 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur

16 januari 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur
19 januari Da Tweekaz! D-Attack De 2 Gemeenten 22.30 uur
23 januari Fjoer: it Pronkje fan Ierlan De Fantast 20.00 uur
23 januari 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur
1 februari Mooi Wark  (voorverkoop is 

gestart)
De Fantast 21.00 uur

 

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
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Uitstel Japke

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

U had het vast al gemerkt:  de 
plannen, zoals we in de vo-
rige Stim aankondigden,  om 
het standbeeld met de kat 
Japke op te knappen, zijn niet  
uitgevoerd.
Een paar dagen daarvoor  
hadden we bij omwonenden 
een brief in de bus gedaan 
waarop onze plannen wer-
den aangekondigd. Een aantal  
attente meedenkers zocht  
contact en zij vertelden ons dat ons plannetje weinig kans van slagen zou hebben 
zolang er nog gebouwd wordt op Molehiem.

Voor de laatste twee huizen moeten en nog vrachtwagens met heipalen om de 
kleine rotonde heen en dat lukt alleen maar als de wagens over de keitjes in de 
cirkel rondom Japke rijden. Ons idee om daar een iets hogere rand te metselen zou 
direct vernield zijn door dit zware vervoer.
Op het laatste moment hebben we dus besloten ons plan uit te stellen. 
Al pratende op die bewuste zaterdagochtend, met stoere mannen met dikke  
truien, handen jeukend om aan de slag te gaan, hebben we een uitgebreider plan 
bedacht.

Zodra de bouw van de woningen op Molehiem klaar is, kunnen we misschien nog 
beter de volledige rotonde en aangrenzende straatdelen aan gaan pakken.
De werkgroep gaat nu contacten leggen met de projectontwikkelaar, de gemeen-
te Leeuwarden en de stichting die de kerk beheert  om te onderzoeken wanneer 
een en ander is afgerond en wat er daarna mogelijk is aan verfraaiing van de roton-
de en dat deel van de Rijksweg. Zodra we die informatie binnen hebben, kunnen 
we aan de slag met het maken van een mooi ontwerp. Uiteraard zullen we tegen 
die tijd weer bij alle inwoners ´aankloppen´ met informatie en vragen om mee te  
denken hierin.
Wordt dus vervolgd!!

Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving Jirnsum, 
Guusta Elzinga
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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

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@

Een ster met vijf punten maken door wat vouwen en eenmaal knippen. Daarmee 
kan je nog eens mensen verrassen! Neem een A4-vel. Vouw het stuk papier door 
het midden. Houd de vouw aan de bovenkant en zie dan plaatje twee voor de let-
ters. Vouw hoek A naar de middellijn B over punt M. (Zie 3) Dan hoek C vouwen 
over de lijn B-D. (De streepjeslijn in plaatje 4) Dan nog een keer vouwen over de 
lijn C-D en dan gaan we knippen! Op plaatje 6 zie je hoe je moet knippen. Daarna 
het papier weer terugvouwen en je hebt een ster. (En een stuk papier met een ster 
als gat!) 
Het maak niet zo heel veel uit hoe je knipt, de ster krijgt alleen wat verschillende 
vormen afhankelijk van in welke richting je knipt. 

Probeer het maar eens uit!

Ster vouwen van papier
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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 – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

Hier uw advertentie? 
Neem contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 

Kleurplaat
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Kerstknutselen voor kinderen  
i.s.m. atelier Houten Klaas in MFC “It Kattehûs”

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer kerststukjes maken voor de jeugd 
maar dit jaar een tikkeltje anders want Bert Moltmaker van atelier Houten Klaas, 
onze buurman die in het voormalige jeugdcentrum zit, biedt aan om te knutselen 
met hout. Wat we gaan maken houden we nog even geheim. 
 
Dus vind je het leuk om bezig te zijn met hout en / of wil je weer een kerststukje 
maken kom dan op 19 december naar MFC “It Kattehûs. 
Tijdstip: 14.00-16.00 uur 
Prijs: hout knutselen € 4  / kerststukje maken €2 ,50.

Voor het hout knutselen is er een limiet van 16 kinderen. Dus geef je snel op  
via reservering.itkattehus@kpnmail.nl. Je ontvangt dan een bericht hoe laat je  
ingedeeld bent.  Het kerststukje maken is vrije inloop. 

Eventuele handige vaders of moeders zijn welkom om mee te helpen. 
Eigen materiaal meenemen mag ook. 

Kerstknutselen voor kinderen
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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

voor Mei MeKoar in bomvolle kerk op zaterdag 17 november 2018

Twee jaar geleden begon het als een projectkoor, dat in het kader van LF2018 
werd opgericht. Inmiddels is Mei MeKoar in Jirnsum gevestigd als een zelfstandig  
gemengd koor. Zaterdag 17 november gaf het veertig leden tellende koor in de 
bomvolle (voormalige) Rooms katholieke kerk van het dorp een zeer geslaagd  
concert dat na afloop een staande ovatie opleverde.

Sinds het begin is Sitta Bosman uit Bontebok de gedreven, inspirerende en  
motiverende dirigent van Mei Mekoar. Zij is veel meer dan dirigent. Zij begeleidt 
het koor zelf op de piano, schreef een groot aantal teksten, componeerde het  
merendeel van de gezongen liederen en arrangeerde het volledige repertoire voor 
het vierstemmige koor.

Het repertoire bestaat uit een breed scala aan wereldse liederen, waarin met enige 
regelmaat ook de Jirnsumer Kat naar voren komt. Zoals in het grappige Poesta 
Poes, in het hilarische kattenduet van Gioachino Rossini en de Friese versie van het 
bekende katttenlied van Annie MG Schmidt en Harrie Bannink. Aan enkele liede-
ren werden ludieke elementen toegevoegd.

Sitta Bosman heeft het enthousiaste koor in betrekkelijk korte tijd naar een  
verrassend hoog niveau getild. De solisten en de instrumentale bijdrage van  
enkele koorleden droegen daar zeker aan bij. De aankleding van de kerk in een 
nazomerstijl, was verrassend en sfeervol. 

Dat na afloop een woord van grote dank werd gebracht was dan ook volkomen 
terecht. 
Het dankwoord werd uitgesproken door Lutz Jacobi, die het programma ook op 
de haar bekende wijze aan elkaar praatte. Bijzonder moment tijdens het concert 
was de première van het lied Seehûn, door Sitta Bosman speciaal geschreven voor 
Jacobi als directeur van de Waddenvereniging.

Een bezoeker van het Neisimmertime concert.

Staande ovatie
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De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer binnen de  
provincie. Het gebruik ervan verandert. Er wordt steeds minder gebruik gemaakt 
van de bussen, waardoor het huidige systeem voor de toekomst niet houdbaar 
is. Onder de naam bûtengewoan berikber wordt er samen met inwoners ge-
zocht naar duurzame en bereikbare mobiliteitsoplossingen. Oplossingen die ook  
daadwerkelijk worden gebruíkt. Oplossingen die zorgen voor een bûtengewoan 
berikber midden-Fryslân.

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun  
eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag  
kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun  
woonomgeving. We horen graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het 
platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes nemen 
we het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer.  
We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve mobiliteitsoplossingen voor het 
platteland. Inwoners gaan aan de slag in drie gebieden: Noordwest-Fryslân,  
Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten. Waar hebben zij behoefte aan?  
En wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?

In elk gebied wordt dat gedaan door een andere partij, telkens volgens een andere 
methode. In Midden-Fryslân (De spoorlijn Leeuwarden-Harlingen/A31, Spoorlijn 
Leeuwarden-Heerenveen/A32 en de A7 begrenzen het gebied) is creatief bureau 
DBZ inmiddels al aan de slag gegaan. Femke de Jong, Richard Zwarts en Daan de 
Beer geloven dat mensen centraal staan in welke oplossing dan ook. “Wij gebrui-
ken een methodiek die Design Thinking heet”, licht Femke toe. Wat haar betreft 
mag die term meteen weer worden vergeten. ”Het gaat ons erom dat we met  
zoveel mogelijk mensen in gesprek willen gaan en hún verhaal over hoe ze van A 
naar B reizen willen horen. Alleen wanneer we dat doen komen we samen op een 
creatieve manier tot betere én breed gedragen oplossingen!”

En omdat ieder gesprek volgens de dame en heren van DBZ begint met jezelf 
voorstellen, is dat dan ook waarmee ze zijn begonnen. “We hebben in elk van de 
71 dorpen en kernen in ‘ons’ gebied posters en flyers verspreidt waarin we onszelf 
en het project voorstellen aan de inwoners…. En dat is natuurlijk nog maar het 
begin. Via www.butengewoanberikber.nl/midden-fryslan kunnen inwoners hun 
gegevens achterlaten, zodat we contact met hen kunnen opnemen. 

Bûtengewoan berikber Midden-Fryslân

Lees verder op pagina 19
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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 

 

Goed en prettig geregeld met: 
 

 

 

 

& 
 
Meer informatie? Kijk op: 
 
 www.hypotheekadviesaanhuis.nl 

 
 www.etteploegmultiklus.nl  
 

 

Wij zijn gevestigd op de Boarnsterdyk 38, 8491 AW Akkrum 

We vertellen op de Midden-Fryslân pagina van de site nog veel meer over het  
project. Waar- en wanneer we bijeenkomsten gaan organiseren, bijvoorbeeld.  
Persoonlijk contact vinden we namelijk toch het meest waardevol wanneer het om 
belangrijke zaken als mobiliteit gaat! Maar wanneer mensen vanuit hun luie stoel 
hun ideeën willen delen, dan kan dat natuurlijk ook; we delen de belangrijkste  
vragen via onze enquête: https://nl.research.net/r/ButenGewoanBerikber.”

We willen gewoon elke mogelijkheid die we zien aangrijpen om in contact te  
komen met mensen die ideeën willen delen. Het kan daarom ook zo maar gebeu-
ren dat je binnenkort een wel heel bijzondere fiets door het gebied ziet rijden…

Wilt u meedenken en meedoen wanneer het gaat om een BûtenGewoan Berikber 
Midden-Fryslân?  
Dat kan! Het zou fijn zijn wanneer u het lezen van dit artikel dan als een uitno-
diging beschouwt om contact op te nemen met Femke de Jong. En ja, dat kan op  
verschillende manieren:

Femke de Jong /  Projectcoördinator BûtenGewoan Berikber bij DBZ
www.butengewoanberikber.frl
Email: hallo@dbz.frl
T: 0512 34 09 10
Facebook (PB): www.facebook.com/ButengewoanBerikberMiddenFryslan

In 2011 heb ik met veel plezier de coördinerende taak voor het Rode Kruis van  
Renie Mous overgenomen. Van 1956 -2018 heeft het bestuur van de afdeling  
Mid Friesland voor de ouderen van Irnsum Boottochten en gezellige middagen  
georganiseerd. Het was altijd tot in de puntjes prima verzorgd.
Namens de ouderen van Irnsum willen wij het bestuur van deze afdeling heel  
hartelijk bedanken voor hun inzet en toewijding. Helaas moet het Rode Kruis om 
financiële redenen stoppen. Het landelijk Bestuur heeft besloten, dat het geld 
niet meer voor sociale doeleinden wordt gebruikt maar voor rampen in binnen en  
buitenland

Onze herinneringen blijven. Bedankt.                  
Groetnis Bep Verwijmeren.

Bedankt Rode Kruis
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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

Namens de Festiviteiten Kommisje “De Jirnsumer Kat” wensen wij iedereen alvast 
gezellige en feestelijke kerstdagen toe.
Tot ziens in 2019!

Kerstgroet

Dit jaar is er weer een kerstboom inleveractie. De kerstbomen worden op  
9 januari 2019 tussen 12.15 en 15.00 uur door de leerlingen van beide scholen  
opgehaald. Als ze bij de weg worden gezet moet dat zijn zonder potten, netten, 
zakken, resten van versieringen, e.d. Ze worden vervolgens verwerkt tot snippers 
voor het openbaar groen. Zorg ervoor dat uw boom op9 januari voor 12 uur aan de 
weg staat!

Kerstbomen inleveractie van de basisscholen
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FIFA19 toernooi
Op zaterdag 2 februari organiseert vv Irnsum voor het eerst een FIFA toernooi op 
de Playstation in de kantine. We spelen dan twee toernooien met maximaal 40 
spelers:
Van 10.30 tot 14.00 uur voor jeugd van 8 t/m 12 jaar.
Van 14.30 tot 18.00 uur voor jeugd vanaf 13 jaar en de senioren.
Ook wie geen lid is mag meedoen echter geldt wel dat leden voorrang hebben als 
het vol is. Wil je zeker zijn van een plekje geef je dan je naam en leeftijd op via acti-
viteitenvvirnsum@gmail.com.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- voor leden en € 7,50 voor niet-leden.

Opbrengst Droge Worst actie
De droge worst actie heeft VV Irnsum € 1700 opgeleverd. Wij danken iedereen voor 
het kopen van de worsten. Het geld wordt besteed ten goede van de jeugd van vv 
Irnsum.

Proeftrainen
Wil je na de winterstop een balletje trappen bij VV Irnsum? Tuurlijk kan dat. Wil je 
eerst even kijken bij een training? Geen probleem. Vanaf 5 jaar mag je al meetrai-
nen met de jongste jeugd. Meer informatie kun je vinden op onze site: vvirnsum.nl

Een jongensdroom komt uit: voetballen in het Abe Lenstra stadion!
In de pauze van de competitiewedstrijd Sc Heerenveen-Fortuna Sittard mochten 
de Walking voetballers van de VV Irnsum hun voetbaltalenten laten zien in een  
onderling partijtje tegen de Walking voetballers van de VV Heerenveen.
Het veld was wat klein neergelegd, de doeltjes idem dito, maar het gevoel om op 
het gras van dit stadion te staan, vergoedde veel. H et begon al met de opkomst in 
de pauze: via de catacomben van het stadion en langs de gastenbox van Fortuna 
Sittard mochten de wandelvoetballers zich presenteren aan het publiek.
Er werd vanuit de Irnsum-hoek op de tribune uitbundig gezwaaid en succes  
geroepen. Na amper 13 minuten spelen was het partijtje al weer voorbij. De  
reserves van de Sc Heerenveen en Fortuna Sittard kregen weer de ruimte over het 
hele voetbalveld.
Jongensdromen zijn soms geen bedrog.

VVI nieuws VVI nieuws
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Kerstconcert Fermanje
In de vorige STIM kondigden we dit concertje al aan, 
maar stond er een verwarrende datum boven.
De juiste datum is dus ZONDAG 23 december!

Het Jouster saxofoonkwartet speelt voor ons een aantal bewerkingen van  
bekende kerstliederen, afgewisseld met een aantal stemmige klassieke werken. 
Het is een programma van ongeveer een uur.  We beginnen met een kopje koffie met  
kerstbrood en na afloop schenken we u een glaasje glühwein.
Er zijn al een flink aantal kaartjes verkocht, dus als u nog wilt genieten van deze 
kerstgebeurtenis, dan gauw een mailtje sturen naar: vjane@xs4all.nl

Betaling bij opgave op banknr. NL70RABO0317936956 
tnv Stichting Keunst & Kultuer Jirnsummertime.  
Kosten : € 5,00 per persoon.
De kaartjes liggen dan op de avond zelf voor u klaar bij de ingang.
Hopelijk zien we u op 23 december in de Fermanje, Rijksweg 138.

Stichting Keunst & Kultuer Jirnsummertime.

Op 31 december wordt in Poppenwier 
wederom de Silvesterloop georganiseerd. 
Sportief het jaar afsluiten? Dat kan door 
te wandelen of hard te lopen. Er worden
 3 verschillende afstanden georgniseerd; 
5 en 10 kilometer (start om 13:00 uur) en 
de 10 mijl (start 12:00 uur). Alle afstan-
den starten en finishen bij De Trilker in  
Poppenwier. Meedoen kost €5,-. 
De opbrengsten van de Silvester-
loop 2018 gaan naar Ambulance Wens 
Friesland. Traditiegetrouw wordt de Sil-
vesterloop verkleed gelopen, dus schroom 
niet en wees creatief! 

Voor meer informatie kijkt u op facebook! 
Graag zien wij u op de laatste dag van het jaar in Poppenwier. 

Silvesterloop 2018

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...

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 31 DECEMBER 2018

HARDLOPEN

SPORTIEF 
2018

AFSLUITEN

INSCHRIJFGELD
€5,- T.B.V.

STICHTING 
AMBULANCE WENS 

FRIESLAND

5 KM, 10 KM OF 10 MIJL

WANDELEN
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www.elzinga.nl
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Skoallenijs Sint Radboud

DECEMBER
December is altijd een extra gezellige maand op school. Na Sint Maarten vieren we 
Sinterklaas en dan de voorbereiding naar het Kerstfeest in de Adventstijd. In onze 
maandviering hadden de leerlingen vanuit hun talenten en eigen keuze gewerkt 
aan het thema ‘Licht en Donker’. Onder belangstelling van veel ouders, pakes en 
beppes presenteerden alle leerlingen, waaraan zij de afgelopen weken op het we-
kelijkse talentuur hadden gewerkt. Het was een mooie viering en een opmaat naar 
de Kerstviering. 

Ook met Kerst, het geboortefeest van Jezus, gaat het om een lichtje zijn voor el-
kaar. Licht staat voor warme, begrip, respect en gezelligheid. Tijdens de wekelijkse 
Adventsvieringen staan we daar komende weken bij stil.
Onderwijskundig hebben we afgelopen maanden niet stilgezeten. De leerlingen 
werken vanaf groep 4 met het programma Snappet. Iedere leerling werkt dagelijks 
met een eigen laptop aan de opdrachten voor taal, rekenen en spelling. De geza-
menlijke korte instructie is gebleven, daarna kan iedere leerling op eigen tempo 
en niveau aan de verwerking beginnen. Is de leerstof te makkelijk, dan wordt het 
automatisch moeilijker. Is de leerstof te moelijk, dan doet de computer een stapje 
terug. De leerkracht kan realtime de leerlingen volgen. Dat scheelt veel correctie 
en analysewerk en de leerkracht kan direct zien wie er wat extra hulp nodig heeft.  
Tijdens de informatieve ouderavond in februari a.s. gaan we alle ouders verder in-
formeren en ook even zelf met Snappet aan de slag.
Door de groei van onze school hebben we meer formatieruimte gekregen. Na de 
herfstvakantie worden de drie stamgroepen ondersteund met een extra leerkracht 
maandag t/m donderdag. Dat werkt voor het team werkdrukverlagend en alle 
leerlingen krijgen zo nog meer aandacht.

Ik wens u een fijne decembermaand. Wilt u eens komen kijken? Onze volgende 
open ochtend is woensdag 12 december van 8.15 tot 11.00 uur a.s. Welkom!
Met vriendelijke groet, Clemens van der Zwet, directeur
 www.radboudjirnsum.nl

Ook dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders,  
pakes en beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur.
 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 3 juli. Welkom!      

www.radboudjirnsum.nl

 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 
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Schoolschaatsen
Zoals elk jaar doen de leerlingen van It Tredde Sté vanaf groep 3 weer mee aan 
het schoolschaatsen. In de prachtige Elfstedenhal in Leeuwarden krijgen ze les op 
hun eigen niveau. En iedere les weer maken ze enorme sprongen. De kinderen van 
groep 3/4 zijn enthousiast en juf Angelique is heel trots op haar groep.

Hoe vinden jullie het schoolschaatsen?

Skoallenijs It Tredde Sté It Tredde Sté

Interesse in onze school?
Maak gerust een afspraak! Bert Hartendorp (directeur) 

 is dinsdag en woensdag aanwezig.

 
 Heel erg leuk!

Doutzen

 

 Ik fyn it leuk, omdat  
we it allegear sa goed kinne!

Anne

 

 Leuk. Omdat je soms vrij  
mag schaatsen.

Colin

 

 Leuk. Omdat het af en toe  
ook wel spannend is.

Rachella

 

 
Leuk. Omdat we ek 

wolris op ‘e grutte baan meie.
Rick

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
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Vanaf 1 januari 2019 heet onze praktijk FysioMaks. Vanaf deze datum zullen wij de 
naam Praktijk voor Fysio- en manuele therapie Jissink & TIGRA Sneek niet meer 
dragen. De nieuwe naam staat voor Maximaal Advies Klantgerichtheid Samenwer-
king, ofwel “Wy gean foar Maksimaal resultaat”. De nieuwe naam sluit perfect aan 
op waar wij voor staan.

Waarom de naam FysioMaks?
Wij willen graag een naam waaruit blijkt wie wij zijn en waar we voor staan. Onze 
klanten geven aan dat onze aanpak persoonlijk is, dat we goed luisteren, advies 
op maat geven en door samenwerking met de klant en ons team gaan voor het 
maximale resultaat. Die kenmerken komen terug in de nieuwe naam. FysioMaks 
staat voor Maximaal Advies
Klantgerichtheid Samenwerking. Dit zijn de vier speerpunten die onze praktijk 
uniek maken.
We zijn dan ook oprecht trots op onze nieuwe naam FysioMaks.

FysioMaks behandelt niet alleen uw klachten, maar kijkt ook naar mogelijke  
oorzaken met oog voor de mens en zijn omgeving. Daarnaast geven we advies hoe 
u de klacht in de toekomst kunt voorkomen.

Wat betekent dit voor u?
Onze fysiotherapiepraktijk verandert niet. Het vertrouwde team, onze manier 
van fysiotherapeutische dienstverlening en de behandelmethodes blijven gelijk.  
We maken een nieuwe stap door een nieuwe naam te gebruiken voor onze  
fysiotherapiepraktijk. Onze nieuwe naam FysioMaks geeft extra motivatie en 
energie om ons sterk te blijven maken voor maximale zorg voor u. Stap gerust 
eens binnen of informeer wat FysioMaks voor u kan betekenen.

“Wy gean foar Maksimaal resultaat”

Nieuwe naam

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

 
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 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 
bellen: 0566 - 84 91 47 of mailen:  salonalice@ziggo.nl 
 
Adres: Molehiem 22, 9011 TC  Jirnsum    (Lid ANBOS) 

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 



34 35

Jirnsum Duurzaam van start? Jazeker!
Afgelopen juni stond in de Stim fan jim het verslag van de werkgroep Wonen en 
Leefomgeving over het oprichten van een energiecooperatie in Jirnsum. We zijn 
begonnen met een groep van aanvankelijk vier mensen : Jaap Goos, Petra Schuk-
king, Hans van Rhenen en Reinder Yntema. Ondertussen is de groep uitgebreid 
met Willy de Jong, Tamir Herzberg, Katrin Herzberg en Kees Uil. Tijdens de eerste 
vergadering in september hebben we elkaar leren kennen;  wat zijn de drijfveren 
van een ieder en welke kant willen we op in het brede segment van duurzaamheid 
en energie.

Naast de verzamelde gegevens van de werkgroep Wonen en Leefomgeving, zijn 
we ook zelf informatie aan het verzamelen. Het eerste doel is de oprichting van de 
coöperatie Jirnsummer Enerzjy Koöperaasje, Afgekort JEK. Direct na oprichting bij 
de notaris, zullen we JEK ook aanmelden bij de Friese koepel  “Us Koöperaasje”. 
Samen met de Groninger- en Drentse koepel hebben ze een energie leverancier in 
het leven geroepen:  Energie VanOns. 

VanOns staat voor het in Noord Nederland zelf opwekken en zelf gebruiken van 
energie. De winst van VanOns komt weer terug bij onze lokale Koöperaasje. Hoe 
we deze winst  gaan gebruiken is afhankelijk van onze plannen. In ieder geval moet 
het Jirnsum duurzamer maken. Wel is de winst afhankelijk van het aantal leden van 
de Jirnsummer Enerzjy Koöperaasje.

Dus beste lezer, u snapt het al: “hoe meer leden, hoe meer geld er stroomt” nei it 
doarp oan de rivier. Zover is het nog niet. Eerst de oprichting van de Jirnsummer 
Enerzjy Koöperaasje !!

We houden u op de hoogte. In de volgende Stim fan Jim vertellen we u meer over 
onze plannen.

Jirnsummer Enerzjy Koöperaasje i.o.        
 reinderyntema@gmail.com 

 

 
 
 

 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
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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 S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110
Koor Jirnsum: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” H. Joustra 06-53325944            
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Festiviteiten Kommisje M. Hemstra 0612775911          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754

Een aandeel in elkaar

Download nu 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.

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.
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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 eerste woensdag van de maand is er spreekuur in de kringloopwinkel in Grou 
Een medewerker van thuiszorg het Friese Land is aanwezig van 14 - 15 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

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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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: 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.


