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Beste Lezer,
De laatste Stim van 2019!
Een mooi moment om iedereen te bedanken voor de input die jullie
afgelopen jaar hebben geleverd, waardoor wij er elke maand weer een
mooie Stim van kunnen maken. We kijken terug op een relatief rustig
jaar voor Jirnsum. Stond 2018 volledig in het teken van Jirn-summertime,
2019 was vooral het jaar van het doorzetten van alle mooie initiatieven die
voortgekomen zijn uit dit spektakel. Zo is Mei MeKoar niet meer weg te
denken uit Jirnsum en uit de Stim. Elke maand is er wel weer iets nieuws
te melden rondom dit koor. De stichting Keunst en Kultuer heeft ook niet
stil gezeten sindsdien, daar konden we vorige maand al een heel verslag
over lezen in de Stim. Voor 2020 staan ook weer mooie nieuwe dingen op
het programma, daarover later meer.
Het is mooi om te zien dat er zoveel mensen betrokken zijn en zich
vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid in Jirnsum. Wilt u ook betrokken
zijn en iets doen voor het dorp? Dan is misschien een van de twee vacatures
van Plaatselijk Belang iets voor u. U leest er alles over op pagina 29.
Wij willen tot slot al onze dorpsgenoten een hele fijne kerst en een gelukkig
nieuwjaar toe wensen. Tot in 2020.

Redactie
Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

Bezorging door fam. Smits (Tel. 06-51165584)

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio januari 2020
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
35e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:
652170
Telefoon: 0566 652170
www.groenverzorger.nl
www.groenverzorger.nl
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KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer...

Uw persoonlijke Travel Counsellor:

Wendy Stoker
T 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker

Hier uw
advertentie?

Neem contact op via
stimfanjim@jirnsum.com
Elke zaterdagochtend tussen
10:00 en 12:00 verkoop van
vlees van eigen koeien.
Boer Brunia is een biologisch bedrijf.
Onze koeien lopen van het vroege
voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke
weiden, wat het vlees erg gezond en
lekker maakt.
Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl
0653925979
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Agenda

Datum Evenement

13 dec Whisky proeverij
14 dec December Fissa met
o.a. Beatcrooks
18 dec SOOS 65+
21 dec Decemberbuffet
21 dec Decemberbuffet
21 dec Optreden Mei Mekoar
25 dec Stageline en Feest DJ Lars
26 dec Vangrail en DJ Allthafokk
27 dec Oliebollenquiz
29 dec Eindejaarsborrel met Sytse
Haima
31 dec Oliebollen voor het goede
doel
1 jan Nieuwjaarsparty met zanger
Serge
v.a. 6 jan Koekactie Vogelwacht
9 jan Tai Chi
18 jan FarmFest met de Suskes, de
Doelleazen & DJAllthafokk
11 feb Filmavond Vogelwacht
15 feb Vinyl feestje
1 maart Smartlappen zondag
3 maart Jaarvergadering Vogelwcht

Locatie

Tijd

Cafe de Fantast
De 2 Gemeenten

20.00 uur
22.30 uur

MFC it Kattehus
De 2 Gemeenten
De 2 Gemeenten
vm. RK kerk
De 2 Gemeenten
De 2 Gemeenten
Cafe de Fantast
De 2 Gemeenten

10.00 uur
16.30 uur
16.30 uur
20.00 uur
22.00 uur
22.00 uur
20.00 uur

Cafe de Fantast
Cafe de Fantast

16.00 uur

langs de deuren
Gymzaal
De 2 Gemeenten

19.30 uur
22.00 uur

MFC it Kattehus
Cafe de Fantast
Cafe de Fantast
MFC it Kattehus

21.00 uur
16.00 uur

Kerstgroet
Bedankt voor alle gezelligheid het afgelopen
jaar. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een
smaakvol 2020!
Ricardo, Jantina & team De 2 Gemeenten
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Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot
begrafenis- en crematieverzorging.
Contributie voor een gezin € 18,50 per
persoon per jaar (inbegrepen zijn
kinderen tot 18 jaar)
Bode: Dhr. S.A. Schoustra
De Gréft 19 9011 CB Mantgum
Tel. 058-2501380
www.uitvaartschoustra.nl
Mevr.A.de Jong
Buorren 23 9012 DK RAERD

Tel. 0566-602922

www.dejonguitvaartzorg.nl

Kommen en Gean
Verhuisd
Op 29 november ben ik verhuisd van de Heareburch 13, Jirnsum
naar Akkrum. Bij deze zeg ik al mijn lidmaatschappen en donaties in Jirnsum op.
Met vriendelijke groet, Bertus Luiken
Leppehiem, kamer: 109, Leppedyk 37 8491 GJ AKKRUM
Ferhúze
Op 1 novimber bin ik ferhúzje. Nei mear as 63 jier wenne te hawwen op de pleats,
Rykswei 4 yn Jirnsum. Ik wenje no yn Ny Dekema te Weidum. In hiele feroaring.
Ik wol by dizzen alle lidmaatskippen en donaasjes yn Jirnsum opsizze. Ik winskje
jimme it alderbêste ta. Oant sjen!
Groetnis fan Cobe Hotsma-de Boer, Skildyk 10-204, 9024 EN Weidum.

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

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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Anne de Jong

uitvaartzorg

omdat afscheid nemen om rust,
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922

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

Bron: Friesch Dagblad, 7 november 2019
Voetbal is een spel van snelheid, inzicht en techniek; maar ook als die eigenschappen met de jaren wat minder zijn geworden, kun je nog ‘gewoon’ van het spelletje
genieten. Dat bewijzen de Walking Footballers van v.v. Irnsum, die gisteren hun
eerste jubileum vierden.
Wat in het najaar van 2014 begon als een leuk experiment, is vijf jaar later uitgegroeid tot een serieus onderdeel van de plaatselijke voetbalvereniging. ,,En dus
kinne wy grutsk wêze op wat wy delsetten hawwe”, zegt Abe Buwalda (64), een
van de initiatiefnemers.

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:

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

Vijf jaar voetbal zonder te rennen

Walking Football (ofwel: wandelvoetbal) is een vanuit het Verenigd Koninkrijk
overgewaaid fenomeen, waarbij door zestig plussers in teams van zes op een
klein veld partijtjes worden gespeeld. Rennen is verboden, slidings doen ook. De
bal mag niet boven heuphoogte uitkomen en om te scoren hoef je geen keeper te
passeren.
Alles tezamen zorgt ervoor dat ouderen tot op hoge leeftijd kunnen blijven voetballen. Ook in Jirnsum, waar vijf jaar geleden de eerste stap richting Walking Football werd gezet. ,,Wy hiene it wol ris op tillevyzje sjoen, mar pas doe’t sawol Cambuur as It Hearrenfean spilers begûn te sammeljen, binne wy as taskôgers nei in
trening gien. Dat spruts ús sa bot oan, dat wy tochten: soks moat yn Jirnsum ek
kinne.”
“It is in moaie manier om sûn âld te wurden. En ek noch ris hartstikkene gesellich!”
Zo gezegd, zo gedaan. Buwalda en drie andere voetbalveteranen stelden een lijst
met potentiële leden op en deden een wervingsronde door het dorp. ,,Al gau hiene wy acht man op papier. En doe’t it nei de winter wat moaier waar waard, kamen der stadichoan mear minsken by.”
Inmiddels telt de Walking Football-tak van Irnsum bijna 25 leden. Elke woensdag
wordt er getraind. ,,Dan begjinne wy om healwei tsienen mei in bakje kofje, dêrnei
de warming-up, in posysjespul en as ôfsluting de partij”, weet Buwalda, die anno
2019 ook leden uit Raerd en Tzum op Sportpark De Bining kan verwelkomen.
Lees verder op pagina 11
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Belangrijker nog dan het voetballen an sich, is echter het sociale aspect. ,,Want
je bringe op dizze wize minsken by inoar dy’t oars thús bliuwe soene”, aldus Buwalda. ,,Je hoege boppedat hielendal net goed fuotbalje te kinnen om meidwaan te
kinnen. Elkenien is wolkom.”
Om het verenigingsgevoel te bevorderen, maken de Jirnsumer Walking Footballers op toerbeurt de kleedkamers schoon. Daarnaast wordt sinds twee jaar een
eigen toernooi gehouden, waaraan ook teams uit onder andere Leeuwarden, Harlingen en Hoogeveen meedoen.
Wat de toekomst brengt, weet niemand. Maar de kans is groot dat de komende
jaren steeds meer ouderen de voetbalschoenen weer uit de kast gaan trekken.
Buwalda: ,,It is in moaie manier om sûn âld te wurden. En ek noch ris hartstikkene
gesellich.”
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Burgemeester Buma bezoekt Jirnsum

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

Op zaterdag 12 oktober bracht onze nieuwe
burgemeester, Sybrand Buma, een bliksembezoek aan Jirnsum. Het was een bliksem bezoek
omdat hij 11 dorpen in een dag bezocht.
Na een hartelijk ontvangst met koffie en oranjekoek bij de Sylsbrege, georganiseerd door
de twee gemeenten, begon de wandeling naar
het dorpsplein. Onderweg kreeg hij door leden
van de werkgroepen Kunst & Kultuur, Woon en
leefomgeving en de Vereniging Doarpskorporaasje uitleg over een aantal historische zaken in
Jirnsum als ook uitleg over de ontwikkelingen in
het dorp rond o.a. Kunst, cultuur, wonen, werken
en verkeer. De burgemeester zelf vertelde over
zijn jeugdherinneringen aan Jirnsum en omgeving. De korte rondleiding eindigde
bij de Fantast met een hartig hapje en drankje. Daarna was het alweer tijd voor
het afscheid terwijl hij verder trok met zijn gezelschap naar het volgende dorp.

De Silvesterloop 2019
Poppenwier - Op 31 december wordt wederom de Silvesterloop georganiseerd.
Gezellig en sportief het oude jaar afsluiten?

areoor
b
l
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e
B lit ee
r
a
kw iede
Zoekt u een betaalbare schilder om
uw woning of bedrijfspand
te laten schilderen?
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt
elk gebouw in topconditie.
Ook kunt u bij ons terecht voor
glaszetten, houtreparatie en behangen.
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Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum
Mobiel: 06 2027 8622
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl

Dat kan door te wandelen of hard te lopen. Er worden verschillende afstanden
georganiseerd; 5 km, 10 km en 10 mijl (start om 13:00 uur) en de 18 km voor
wandelaars (start 12:00 uur). Alle afstanden starten en finishen bij De Trilker in
Poppenwier. Meedoen kost €5,-. De opbrengsten van de Silvesterloop 2019 gaan
wederom naar het goede doel. Vorig jaar hebben wij € 1.500 kunnen doneren aan
Stichting Ambulance Wens Friesland. We hopen dit jaar wederom een prachtig
bedrag te kunnen overhandigen. Het goede doel dat we in 2019 steunen is ‘Het
vergeten Kind’. Traditiegetrouw wordt de Silvesterloop verkleed gelopen, dus
schroom niet en wees creatief! Na afloop is er muziek van Rob Meyer in de Trilker.
Voor meer informatie kijk op facebook.
Graag zien wij u op de laatste dag van het jaar in Poppenwier.
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Verslag van de Sinterklaas intocht
En dan is het 23 november, de dag van de intocht.
Al vroeg in de morgen zijn het Sint intochtteam
en de FK druk bezig om de puntjes op de i te
zetten om zo voor een geslaagd feest te zorgen.
In de verte komt een Lemster Aak aan varen.
In de Wiide Steech staan vele kinderen,ouders,
grootouders en andere belangstellenden. Er
wordt goed luid gezongen om de goed Heiligman
te overtuigen dat hij hier in Jirnsum aan moet
leggen.
Nadat de boot is aangemeerd en Sint met zijn
9 zwarte Pieten welkom is geheten gaan alle
kinderen en ouders richting de 2 gemeenten. Sint
stapt hiervoor in een oud legervoertuig.
Aangekomen op de feestlocatie en nadat alle
kinderen voorzien zijn van een glas ranja begint
hier het feest. Gezelligheid bovenal met als
thema alternatief vervoer van de Sint. Na afloop
van dit gebeuren krijgen de kinderen nog een
lekkere versnapering mee naar huis en is deze
middag weer tot een goed einde gekomen.
Sinterklaaskommisje bedankt voor de gezellige samenwerking .
MVG FK de Jirnsumer Kat.

December buffet
Tijdens de kerstdagen eens een keer wat minder drukte? Wij bieden een
fijn alternatief. Ook dit jaar pakken we in december weer uit met ons
Decemberbuffet. Een heerlijk buffet met vrienden, familie of gezin op zaterdag
21 december of zondag 22 december. Wij ontvangen je graag met een heerlijk
welkomstdrankje, je voorgerecht wordt aan tafel geserveerd, aansluitend staat
er een heerlijk buffet klaar en we sluiten af met een lekker toetje. Voor de kinderen
is er vermaak, zij worden uiteraard niet vergeten!
Wilt u alvast reserveren, dat kan via de reserveringsknop op onze website, via
info@de2gemeenten.nl of bel 0566-601550
Volwassenen 27.50 euro, Kinderen 10.00 euro, 16.30 uur
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Verse Jirnsumer Oliebollen
Prijs: vrijwillige bijdrage
voor het goede doel
Doel: FestiSYL 2020
Waar: Snackbar de Fantast
(NIET bij u aan de deur!)
Wanneer: Oudejaarsdag
vanaf ca. 11 uur.
Piano, gitaar
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









Uw bakkers van weleer gaan
zich ook dit jaar weer de hele nacht/dag in het zweet werken om Jirnsum van
lekkere oliebollen te voorzien. Deze zijn uitsluitend te halen bij de snackbar van
Café de Fantast. We verkopen niet aan
de deur. We ‘verkopen’ ook niet in de
Fantast maar vragen alleen een
vrijwillige bijdrage die gegarandeerd
voor 100% naar Jirnsum
gaat, namelijk naar het FestiSYL
evenement voor jong en oud in 2020!
Komt allen langs voor oliebollen, een praatje, gezelligheid, de Fryske top 100 of
om alvast het nieuwe jaar in de luiden met uw bakkers van weleer:
Anno – Jan – Robert – Rienk

Breicafé
Elke donderdagochtend zitten wij gezellig bij De Twee Gemeenten te breien en te
haken. “Wij” , dat zijn de dames van het breicafé. Als u ook eens gezellig langs wil
komen bent u van harte welkom.
Wilt u meer weten neem dan contact op met Hotske de Ruiter tel: 0566-601072








“Brei een eind aan 2019, en pak de draad weer op in
2020.” Wij willen u fijne kerstdagen wensen en een heel
gelukkig 2020 en misschien tot ziens.
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De bistedokter
Ik was aangenaam verrast toen ik het verhaal van Ethan Lindenberger las. Deze
student uit Ohio in de VS liet zich op zijn 18e verjaardag inenten tegen bof,
mazelen en rode hond. Dit tegen de uitdrukkelijke wil van zijn ouders die hem
om principiële redenen als kind deze reguliere vaccinatie had onthouden
omdat ze ervan overtuigd waren dat dit tot autisme en hersenschade kan
leiden. Ethan neemt het zijn ouders niet kwalijk, ‘want zij zijn misleid door
bronnen die desinformatie verspreiden’.
De stap van deze student was zo opzienbarend, dat hij in de Amerikaanse Senaat werd uitgenodigd zijn verhaal te doen. Op zijn middelbare school werd
tijdens een project duidelijk wat het belang is van betrouwbare informatievoorziening. ‘Bronnen die desinformatie verspreiden zouden de primaire zorg van het
Amerikaanse publiek moeten zijn’, zo stelde Ethan tijdens de hoorzitting over
vaccinaties van de Senaat, waar hij als getuige optrad. De wetenschappelijke
onderzoeken en voorlichting van het Amerikaanse equivalent van het RIVM
worden op de sociale media volledig ondergesneeuwd door berichten van de
‘antivaxxers’ die ongefundeerde theorieën het internet op slingeren. Het valt
ook om de drommel niet mee om betrouwbare informatie te onderkennen
in een land waarvan zelfs de huidige president volgens The Washington Post
gemiddeld 15 leugens per dag de wereld in bonjourt en beweringen die hem niet
zinnen zelf steevast afdoet als zou het ‘nepnieuws’ betreffen. Feit is dat mazelen
in 2000 uit de VS verdreven was, maar daar tegenwoordig weer steeds vaker de
kop opsteekt. Ook in Nederland heerst bezorgdheid omdat steeds minder ouders
hun kinderen laten vaccineren. En parallel daaraan zien we eenzelfde fenomeen
bij onze huisdieren!
In 1796 was het de Britse arts Edward Jenner die het principe van het
vaccineren ontdekte. Hij merkte op dat melkmeisjes die met ‘onschuldige’
koepokken in aanraking waren geweest, niet vatbaar waren voor de veel ‘boosaardiger’ mensenpokken. Door experimenteren maakte hij het eerst bekende
vaccin. Vacca is latijn voor koe, vaccinia betekent koepokken, en zo ontstond de
benaming voor een nieuwe methode om tegen ziekte te beschermen.
Wereldwijd is mazelen een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte,
vooral in ontwikkelingslanden. Deze uiterst besmettelijke ziekte kent in de
Westerse wereld een milder verloop, maar veroorzaakt desondanks toch
10-20% complicaties en incidenteel een hersenaandoening met soms de dood
tot gevolg. Rode Hond verloopt vaak wat milder, maar kan tijdens de zwangerschap voor ernstige complicaties zorgen. Dat werd ons Koninklijk Huis zelfs niet
bespaard getuige Prinses Christina. Met een goedkoop, doch uiterst effectief
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vaccin zijn beide ziektes vrijwel uit Nederland verdwenen, al woedt er zo nu en dan
een kleine epidemie in bepaalde geloofsgemeenschappen. Als 95% of meer van
de bevolking wordt gevaccineerd, geeft
dat bij de resterende bevolkingsgroep
groepsimmuniteit. Als de grote groep
goed beschermd is, is er gewoon minder
kans dat een besmettelijk agens rond kan
gaan. Het zogenaamde kudde-effect.
Over kuddes gesproken, bij veehouders is het heel gebruikelijk om veeziektes uit
te roeien door middel van vaccinatie. Landelijke aanpak is wel aan te bevelen,
want als de buurman niet meedoet is het lastig om een ziekte uit te bannen.
Bij honden en katten is er geen landelijke geleide vaccinatie campagne. Een ieder
laat zijn of haar huisdier op eigen initiatief wel of juist niet enten. Ongeveer 60%
van de honden wordt gevaccineerd; bij katten is dat nog veel lager: minder dan
een kwart. Dat geeft absoluut geen goede groepsimmuniteit. We zien dan ook
geregeld doorbraken van katten- en niesziekte. Hondenziekte zien we nauwelijks meer, het afgelopen voorjaar dook het vlak over de Duitse grens nog wel op.
Ziekte van Weil komt daarentegen juist weer vaker voor dan voorheen. En juist
tegen deze ziekte moet je een hond jaarlijks enten om deze goed te beschermen.
De tegenargumenten van de ‘antivaxxers’ snijden vaak geen hout. Niet gehinderd door enige medische achtergrond worden pertinent onjuiste stellingen
over Facebook gedeeld en soms worden onderzoeken van wetenschappers zelfs
uit hun verband getrokken. Het meest schrijnend is het bericht over een nieuw
vaccin dat ‘honderden dode honden’ tot gevolg had. Heeft een vaccin dan nooit
bijwerkingen? Een enkele keer wel, maar dan vaak slechts mild en kortdurend.
En in geen verhouding tot de schade die een ziekte kan aanrichten. Zie daar de
parallel met het betoog van Ethan Lindenberger. “Mijn moeder is niet kwaadaardig, maar ze werd misleid. Ze houdt van haar kinderen en ze was vooral
bezorgd.” Natuurlijk houdt ook elk baasje van zijn geliefde huisdier en wil slechts
het beste voor hem of haar. Maar luister dan alsjeblieft naar mensen die het
kunnen weten. ‘Die bistedokter preekt voor eigen parochie en laat zich leiden
door de maffia van de farmaceutische industrie.’ Wie mij kent, die weet wel
beter. Ik heb het al eens eerder geschreven: die jaarlijkse spuit voor ’n prikkie, is
de beste verzekering voor jouw dier!
menno@bistedokter.nl
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duurzaam wonen en besparen op energiekosten
Advies en maatwerk
Leveren en installeren van
zonnepanelen en laders voor
elektrische auto’s
Doe-het-zelf pakketten
Hulp bij montage en installatie
gevestigd in Jirnsum
 06 4148 2566 info@puurzon.nl
lid van Techniek Nederland

inkoopaktie zonnepanelen
ga naar www.puurzon.nl/inkoopaktie

AFVALLEN
DOE JE
NATUURLIJK
BIJ
CONSULINN
www.consulinn.nl

Consulinn Grou
alie@consulinn.nl | 06-19618699
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Hier uw
advertentie?
Neem contact
op via
stimfanjim@jirnsum.com

IJ.W.C. Rauwerderhem
De laatste jaren hoort u niet vaak iets over de ijswegencentrale Rauwerderhem. Dit komt omdat we de laatste jaren ook niet veel op natuurijs hebben
kunnen schaatsen. Betekent dit dat wij als IJ.W.C. dan niks doen? Zeker wel. Het is
misschien wel weer eens goed, om in het kort, het een en ander te vertellen over
wat wij doen en wanneer wij in actie komen.
Wanneer het begint te vriezen en er ijsgroei ontstaat, beginnen onze vrijwilligers
in elk dorp dagelijks de ijsdikte te meten. De ijsdiktes worden doorgegeven aan
onze ijsmeester die ze doorstuurt naar de Friesche IJsbond. Hierdoor krijgen we
een beeld hoe de ijsvloer zich in Friesland ontwikkeld. U kunt dit zelf volgen via de
site van de Friesche IJsbond. Onder de link ‘Schaatskaart’ kunt u zien waar u veilig
kunt schaatsen. Blauw betekent niet betrouwbaar, bij groen kunt u vertrouwd op
deze vaart schaatsen.
Mocht de situatie ontstaan dat er sneeuw op het ijs komt, dan gaan wij met onze
machines het ijs op om dit te verwijderen. Dit kan alleen als de ijsvloer dik genoeg
is om de machines te dragen. Wanneer wij onbetrouwbare plekken of wakken
ontdekken, zetten we deze af met takken of rood-wit lint. Als er wakken zijn waar
watervogels in zitten, en deze wakken liggen in onze route, proberen we deze
vogels op een diervriendelijke manier te verdrijven zodat het wak kan dichtvriezen.
Wanneer er een baan geschoven is, betekent dit dan dat het ijs betrouwbaar is?
Niet altijd, door het ijs sneeuwvrij te maken bevorderen we de ijsgroei. Als de
ijsgroei doorzet en er overal genoeg ijs ligt geven we de baan vrij. Dit doen we
door de bewijzeringsborden te plaatsen. Pas als deze borden geplaatst zijn is het
echt betrouwbaar ijs. Dan kunnen er ook tochten worden uitgeschreven.
We hopen dat we u, door middel van dit schrijven, weer even op de hoogte
hebben gebracht met wat wij zoal doen. Mocht u nog vragen hebben over het
één en ander, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met de plaatselijke
vertegenwoordigers. Dit zijn voor Jirnsum Gert Jan van der Weide, Tino Terra en
Evert Hoekstra. Of via onze secretaris:
Bernard Holtrop, mail: bsholtrop@hotmail.com
Wat ons betreft hopen we u de komende winter allen op het ijs van onze vaarten
te mogen ontmoeten. Aan ons zal het niet liggen.
Met vr.gr. P. Siksma, voorzitter IJ.W.C. Rauwerderhem

21

Vogelwacht Irnsum
Het broedseizoen 2019 voor de weidevogels, eenden en zangvogeltjes zit er weer op en onze nazorgers hebben weer veel werk
verzet om de legsels van broedende weidevogels te vinden, indien nodig i.v.m. werkzaamheden van de boer, te markeren en
te registreren of ze uitgekomen zijn. Op het maisveld van boer
Keulen moesten alle nesten extra worden gemarkeerd omdat na uitkomen van
de legsel er geploegd en gezaaid moest worden. Na het inzaaien zijn er weer
nieuwe legsels gevonden van de kievit.
Wij willen alle veehouders in ons gebied en de loonbedrijven bedanken voor de
uitstekende medewerking voor het beschermen van de weidevogels.
Er zijn door enkele nazorgers nog 3 rondes gelopen door ons gebied voor de z.g.n.
alarmtelling. TijBroedresultaten in nestkasten en andere kunstnesten
dens deze rondes worden alle
Vogelwacht Jirnsum heeft 68 vogelhokjes binnen- en buiten de bebouwde kom van
Jirnsum hangen. Elk najaar worden deze nagekeken of er ook nestjes in zitten. Aan de
vogels met jonopbouw van het nest kun je zien welk vogeltje er in heeft gebroed. Na de controle worden
de kastjes schoongemaakt en e.v.t.gerepareerd of vervangen voor het volgende broedgen geteld.
In het naseizoen
zijn alle nestkasten
gecontroleerd op wat er in
heeft gebroed,
schoongemaakt,
gerepareerd en
of door nieuwe
vervangen. Aan
de opbouw van
het nest kun je
zien wat er in
heeft gebroed.

Het bestuur van de vogelwacht wil alle nazorgers en vrijwilligers bedanken voor
het prachtige werk wat zij weer hebben gedaan.
In januari 2020 wordt weer de bekende koekactie gehouden en we hopen dat
iedereen in het dorp weer koeken wil kopen.
Op dinsdag 11 februari 2020 wordt de jaarlijkse filmavond in het kattehus
gehouden en op dinsdag 3 maart 2020 is de ledenvergadering in het Kattehus.
Wilt u lid worden van de vogelwacht Jirnsum ter ondersteuning van dit mooie
werk of meehelpen met de nazorg? Meld u dan aan als lid bij een van de bestuursleden op tel.nr. 0566 602040.

seizoen. Onderstaand de resultaten van 2019.

Jaar

Kievit

Grutto

Scholekster

Binnen de bebouwde kom

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

97
74
90
91
56
70
67

74
49
57
51
46
53
81

58
64
81
55
65
34
57

59
51
53
33
41
60
55

288
238
281
230
208
217
260

101
2
103
20

55
2
57
17

60
1
61
17

56
11
67
10

272
16
288
64

Totaal 18 hokjes
Vogelsoort
Ringmusje
Pimpelmeesje
Koolmeesje

Gebroed in hokje

Uitgekomen

6
1
4

6
1
4

Hokjes leeg

Leeg

2015 Nesten
7

Uitgek.

Vogelsoort

2017 Nesten
20
3
13
1

Broedp.
Aanw.

20
3
13
1

Hokjes leeg
Totaal

Uitgek.

Broedp.
Aanw.
Verloren

Totaal 50 hokjes

Ringmusje
Pimpelmeesje
Koolmeesje
Spreeuw

Broedp.
Aanw.
Verloren

2016 Nesten

Buiten bebouwde kom

Verloren

Uitgek.

2018 Nesten
13

48

48
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De nesten van de huiszwaluw, gierzwaluw en boerenzwaluw zijn niet geteld maar waren
wel aanwezig.
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83

20%

123
2
125
30

95

96
4
100
13

87

24%

14%

40
65
0
65
24

41
41
23
64
6

58

31%

44

28%

49

37%

15%

3
52
23

29
38
2
40
13

27

47%

34%

Tureluur

57
57
10
67
17

50
36
23
59
4

55

18%

Totaal

224

30%

11%

32%

211
52
263
36

17%

215

227

34

35

26

5

7

8

30

50

Aanw.

75

41

43

56

215

Uitgek.

11

64

15%

8

33

20%

17

26

40%

3

53

165

1%

39

176

57

28

17

19

Broedp.

5

17

13

12

47

Aanw.

62

45

30

31

168

Verloren

Uitgek.

9

53

15%

12

33

27%

10

20

33%

2

29

24%

15
309
94

70

Verloren

Het bestuur.

294

Broedp.

2019 Nesten
Opmerkelijk was dat wij bij het schoonmaken in een aantal kastjes aan de Abbengawierster
dyk vleermuizen tegen kwamen en in een paar hokjes veldmuizen.

Op de overzichten kunt
u de resultaten vinden
van de weidevogels en
zangvogeltjes.

Nazorggegevens weidevogels Vogelwacht Jirnsum
De kievit en de tureluur zijn in ons wachtgebied verder teruggelopen, dit is een trent in
Friesland. De scholekster, hoewel meer paartjes in ons gebied doen het ook niet goed,
De Grutto is zich wat aan het herstellen hoewel er veel predatie was.
Ook de kuifeend, slobeend, krakeend en wilde eend waren ook weer aanwezig.

18%

121

1%

33

135

20%

Verloren = predatie door vos, steenmarter en roofvogels zoals de roek.
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De donkere dagen voor kerst
Toen ik jong was , was dit altijd al de heerlijkste tijd van het jaar . Gezelligheid ,
warmte van kaarsen en de kerstboom. We halen groen van buiten naar binnen en
maken daarmee oude tradities weer levend. De maretak of mistletoe , een leuk
moment om hieronder iemand te mogen kussen. Wist u dat deze tak een halfparasiet is die graag in appelbomen en populieren groeit? Ook is hij geneeskrachtig en helpt tegen tal van kwalen . Misschien is hij daarom met kerst
binnengehaald? Wie weet ....?
Natuurlijk komt er ook een kerstboom , van oorsprong de spar. De fijnspar is voor
de meeste ouderen heel herkenbaar . Wist u dat haar naalden heel rijk zijn aan
vitamine C?
Vaak maken we ook kerststukjes en tafelversieringen.
Leuk om te weten dat hierin ook b.v. de jeneverbes en de grove den best vaak
worden gebruikt. Grappig dat we zonder er bij na te denken vele planten binnen
brengen die van grote betekenis zijn.
Maar goed, het is nog niet helemaal zover, vooraf aan de kerst is er nog het een
en ander te regelen. Wat wordt er gekookt? Wie doet de inkopen, en wie gaat
er koken? Eerst slaat de nervositeit toe, hierdoor krijg je hoofdpijn . En als het
even tegenzit ook een te hoge bloeddruk. En wat willen we eten? Veelal is er toch
wat vlees tijdens het kerstdiner........och ja moeten we ook nog denken aan het te
hoog cholesterol van Tante Mien. Je zou er haast slapeloze nachten van krijgen
toch? Gelukkig is dit allemaal na de kerst weer rustig ...Oh nee we moeten ook
nog oud en nieuw vieren.....
Nou gelukkig ben ik er, want tegen al deze"' problemen"' is gelukkig een kruid
gewassen.
Tegen de nervositeit neem je gewoon wat artemisia of te wel citroenkruid (mocht
je zwanger zijn dan is het beter om lindebloesem thee te nemen). Als je dit te
boven bent en de hoofdpijn gaat inzetten, kan een kopje kamille thee helpen
maar ook wat lavendelolie op je kussen. Bij veel stress en een te hoge bloeddruk
kan een heerlijke thee van brandnetel of wat verse rozemarijn uitkomst bieden.
Verse tijm in salades doen geeft rust , evenals de bessen van de meidoorn helpen
een mens tot rust te komen. Het hop is ook een goeie, hopbellen (de bloemen
van de hop) in het hoofdkussen doen. De meeste mannen zullen bij hop aan bier
denken, en nee een biertje nemen is niet de oplossing!
Leuke weetje; Medewerkers van een hopplantage mogen niet de hele dag tussen
de planten staan , ze worden te ontspannen.
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Maar nu komt de echte uitdaging; het cholesterol van Tante Mien. In een gezonde
voeding zitten natuurlijk veel plantaardige ingrediënten. En een aantal verlagen
het cholesterol goed. Bijvoorbeeld de ui, deze kun je gewoon rauw eten, maar
beter is het om uienwater te maken. De meest leuke vind ik zelf, de paardenbloem.
Bleek het blad (handig om nu al te bleken ) alvorens deze in de salade te verwerken. Door het bleken word de smaak minder bitter. Anijsmelk voor het slapen,
vooral als je de anijszaden gebruikt geeft een goede nachtrust.
Zo zie je maar, je kunt gezond leven met natuurlijke ingrediënten in je dagelijkse eten. Door al dit geschrijf bedenk ik me , ik moet zelf ook nog bezig voor het
kerstdiner. Gelukkig geen stress, ik weet wat me te doen staat.
Allemaal een hele fijne kerst en een goed 2020.
En ja ook hier weer, geen medicijnen combineren met kruiden en alleen in overleg
met huisarts of specialist.
Freddie de Boer (bij vragen dewonderlijkeaardbei@outlook.com)

Nieuwe uitdaging
Na 8 jaren in Jirnsum en Sneek werkzaam te zijn geweest als fysiotherapeut en
manueel therapeut vind ik het nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging
heb ik gevonden buiten het fysiotherapeutische vak. Dat betekent dat ik per 1 januari niet meer werkzaam zal zijn voor FysioMaks.
Ik heb een hele mooie tijd gehad in, onder andere, Jirnsum en vele mooie, lieve
en bijzondere mensen leren kennen. Ik heb genoten van jullie verhalen en gezelligheid tijdens de behandelingen maar ook veel van jullie geleerd. Ik ben blij dat ik
voor velen wat heb mogen betekenen.
Ondanks dat ik een hele mooie nieuwe uitdaging aanga, ga ik de praktijk,
collega´s, cliënten en het fysio-vak wel missen.
De praktijk in Jirnsum blijft gewoon geopend, mijn opvolger zal ook twee dagen in
de week aanwezig zijn.
Bedankt voor de mooie tijd en wie weet zien we elkaar nog eens!
Groeten, Linda Douma
FysioMaks
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Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje
Beste Jirnsumers,
Op 27 februari 2020 viert de Jirnsumer Enerzjy
Koöperaasje (J.E.K.) haar éénjarig bestaan. Het
was een leerzaam jaar en we hebben veel bereikt maar er is nog veel meer te doen. Om nog
meer te kunnen bereiken hebben wij meer leden nodig.
Wat kunt u als lid van ons verwachten?
Wat bieden wij?
• Warmtescans van uw huis of bedrijfspand, in de komende winterperiode.
• Een website om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen op het
gebied van energie.
• Hulp bij financieringsvraagstukken, zoals terugvorderen van de BTW bij aanschaf
van zonnepanelen op uw huis of bij een duurzaamheidslening bij de gemeente of
het aanvragen van subsidie.

Waar Friese
Nuchterheid spreekt!

Koffie, lunch, borrel, diner
of een bijzondere gelegenheid?
Daarvoor kom je bij:
De 2 Gemeenten
Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550

U kunt als lid:
• Participeren en actief meedenken bij JEK projecten.
• Meebeslissen over winstbestemmingen van onze coöperatie.
• Zelf ideeën en projecten aandragen.
• Aansluiten bij acties.
Wilt u lid worden en ons steunen voor € 10 per jaar, meldt u dan aan via:
jirnsumenergie@ziggo.nl
Naast het besparen van CO2 is ons doel ook om energie zo lokaal mogelijk op te
wekken en af te nemen, anders dan bij de grote energiebedrijven. Dit is beter voor
het milieu, de mienskip en uw portemonnee, meer weten kijk op
https://energie.vanons.org/cooperaties/jirnsumer-enerzjy-kooperaasje/
In de volgende Stim gaan we u meer vertellen over @Energie_VanOns

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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Met hartlijke groet,
Het J.E.K. bestuur
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Plaatselijk Belang Jirnsum
- 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

In Jirnsum is Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ) al sinds 1918
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.
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.
Binnen het bestuur van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBI)
komen twee posities van vrij
• Bestuurslid algemeen Per direct
• Bestuurslid/ Penningmeester Per januari 2020
Voor deze bestuursfunctie geldt een zittingstermijn van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlengen. Maar natuurlijk is het mogelijk om het eerst voor een jaar
aan te kijken. Of kom een keer meekijken bij een van de eerstvolgende vergaderingen om te zien of het iets voor je is. De enige vacature eis is dat je je op vrijwillige
basis wilt inzetten voor je dorp. Denk, praat en beslis mee, samen met de overige
bestuursleden, over interessante zaken die Jirnsum aangaan.
Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met Flip Cornelisse
(voorzitter): p.cornelisse89@upcmail.nl 06 83949491

Decemberborrel m.m.v. Sytse Haima
Wat is er mooier dan met zijn allen gezellig het jaar af te sluiten? Juist! In samenwerking met Sytse Haima organiseren wij een gezellige decemberborrel! Sytse is
bekend van de vroegere band Pigmeat, speelt samen met de Suskes alle feesttenten plat en maakt er alleen ook zeker een machtig mooi feestje van. Laten we
deze laatste zondag van het jaar, het jaar 2019, feestelijk afsluiten.
Zondag 29 december, Café de 2 Gemeenten, 17.00 uur, gratis entree
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Mei MeKoar concert
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

“Mei MeKoar sjongt ûnder de krystbeam” een concert van “Mei MeKoar” Jirnsum
op zaterdag 21 december 2019.
Na het succesvolle kerstconcert in 2016 en het Neisimmertime concert in 2018, is
december een mooi moment voor een prachtig nieuw concert!
Op zaterdag 21 december is het dan ook tijd voor een kerstconcert in de RK kerk
in Jirnsum.
Dit optreden, genaamd “Mei Mekoar sjongt ûnder de krystbeam” staat, hoe kan
het ook anders, in het teken van Kerst. De kerstsfeer wordt nog verder verhoogd
door de, speciaal voor dit optreden, prachtige aankleding van de kerk.
Er wordt gezongen in diverse talen, zoals het Fries, Engels en Nederlands, maar
ook bijvoorbeeld het Zuid Afrikaans komt aan bod. De muzikale ondersteuning
wordt verzorgd door muzikanten uit Jirnsum en omgeving. Het koor staat onder
enthousiaste leiding van Sitta Bosman.
Voor iedereen die alvast in de kerststemming wil komen en een sfeervolle,
muzikale avond wil bijwonen, gaan de deuren om 19.30 uur open. Het optreden
begint om 20.00 uur.
Wil jij erbij zijn en zeker zijn van een plaats? Reserveer dan kaarten, want vol is vol!
De toegang bedraagt € 7,50 voor volwassen en € 5,- voor de jeugd tot 18 jaar. Voor
kinderen t/m 12 jaar is de toegang gratis.
Toegangskaarten zijn te krijgen iedere maandagavond, tussen 19.30 en 20.00 uur,
in de voormalig RK kerk van Jirnsum. Of stuur een mail naar meimekoar@gmail.
com, dan reserveren wij kaarten voor u.
Voor meer informatie kunt u terecht op facebook Mei MeKoar of u kunt bellen
met Hennie Boorsma tel. 06 13578028.
Na afloop kan er gezellig bijgepraat worden onder het genot van een drankje en
hapje in het Parochiezaaltje. LET OP: er is geen pin aanwezig!
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Volleyballers gezocht!

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.
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

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
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(Lid ANBOS)

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

Wie komt deze gezellige en fanatieke vereniging versterken?
Ben jij 6 jaar of ouder, sportief en hou je
van gezelligheid? Dan is volleybal iets
voor jou! Waar? In de gymzaal aan de
Douwemastrjitte 14 te Jirnsum
Kom ook volleyballen!
Ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap bij het recreatieteam of ben je
geïnteresseerd in een jeugd- of seniorenlidmaatschap?
Voor meer informatie en eventuele aanmelding: iverto.bestuur@gmail.com

Dankwoordje van Sinterklaas
Lieve kinderen uit Jirnsum
De intocht van de Pieten en Sinterklaas dit jaar in Jirnsum was weer een heel groot
feest. We kwamen met een mooie boot aan bij de steiger in de Wijde Steeg waar
heel veel kinderen aanwezig waren.
Alles draaide om vervoer, dat ook in de Kinderboekenweek het onderwerp was.
Wel wat raar waren de Kabouter met een kruiwagen en de Butler met de rolstoel.
Dat leek Sinterklaas toch niet zulke handige vervoersmiddelen. Er waren veel kinderen met versierde fietsen, kinderwagens, steppen en nog meer dingen waar je
op vervoerd kan worden. Sinterklaas en de Pieten vonden het erg mooi. De oude
legerauto was ook mooi.
In de Twee Gemeenten was het weer heel druk en heel gezellig. Er waren veel kinderen en er werden mooie Sinterklaasliedjes gezongen. De Burgemeester Piet
had een quiz over vervoersmiddelen en Sinterklaas mocht een ander soort vervoermiddel uitkiezen. Een bezem of een vliegend tapijt werkte niet. Wel was de
draagbaar handig voor het vervoer van de pakjes, er konden er heel veel op.
Op 5 december zijn Sinterklaas en de Pieten weer op de scholen en de peuterspeelzaal langs gekomen. Het was heel gezellig en ook hier was het weer zoals
ieder jaar heel fijn om er bij te zijn. Dank jullie wel .
Sinterklaas en de Pieten verheugen zich weer heel erg op de intocht in Jirnsum in
het volgend jaar.
Groeten van Sinterklaas en de Pieten
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Skoallenijs Sint Radboud
Een reiziger in Adventstijd
Vergeet niet je ogen te openen voor het licht, ook al is het
duister in je hart. Vergeet niet je hart te openen voor liefde,
ook al is je leven zwaar. Vergeet niet je leven te openen voor
de ander, mogelijke bode van licht en liefde.
Ruim zes jaar geleden werd ik gevraagd de leiding te
nemen van de katholieke basisschool Sint Radboud in
Jirnsum. In een dorp dat ik niet kende. Als snel maakte ik
vele contacten, voelde me thuis en ging ik met het team
en de ouders slagvaardig en doelgericht aan het werk.
Samen gingen we voor een nieuwe toekomst van de school. In een nieuw gebouw
met een nieuw onderwijsprofiel, versterkten we onze leerresultaten en onze identiteit met ruimte voor de talenten van de leerlingen en kwam onze school in vele
opzichten weer tot bloei, zoals vanouds. Veel nieuwe ouders wisten ons te vinden
en we groeiden in korte tijd van 45 naar 70 leerlingen.
Nu een goed moment om afscheid te nemen en de leiding over te dragen aan
mijn opvolgster Anneke Bosma. Voor iedereen een vertrouwd gezicht, zij kent de
ouders en de omgeving, zit vol energie en ambitie, dat komt helemaal goed. Ik
wens Anneke en haar team veel plezier en succes. Ook mijn dank voor de fijne
samenwerking met de diverse verenigingen, dorpsbelang en collega-school It
Tredde Ste.
Binnenkort start de kerstvakantie en vieren we wereldwijd het Kerstfeest. Het
feest van de geboorte van Jezus, het nieuwe leven, licht in de duisternis naar
een mooie toekomst. Ik wens ook u licht, perspectief en alle geluk voor uzelf, uw
gezin en naasten. Ook als het even niet goed gaat, blijf geloven in het licht, dat
gesymboliseerd wordt met de viering van Kerstmis.
Ik koester nu de mooie herinneringen en kom zeker nog eens langs in het mooie
dorp Jirnsum. Alvast een Zalig Kerstmis en een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Tot ziens!
Clemens van der Zwet, bijna gepensioneerd directeur
Onze volgende open ochtend is dinsdag 7 januari 2020
van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!
Welkom! www.radboudjirnsum.nl

www.elzinga.nl
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Voor de broodnodige energie.....

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

Supremium

Op naar het einde van het jaar

Ook in november hebben de
Tredde Sté-ers het weer druk
gehad! Er waren weer verschillende culturele uitjes, zo ging
groep 7/8 naar de film en groep
5/6 is naar de tentoonstelling
over de Vikingen geweest. Bij deze uitjes hoort ook een uitgebreide lessenserie
die op school gedaan wordt door de leerkrachten. Soms komt juf Janneke van
Kunstkade hier ook een handje bij helpen.

24/7

We hebben net de Sinterklaas periode achter de rug, en dat heeft ook op school
toch altijd iets magisch over zich. Nu gaan we op weg naar kerst en de afsluiting
van dit deel van het schooljaar. We genieten allemaal met volle teugen van het
enthousiasme van de kinderen en van alle hulp die we steeds weer krijgen van de
ouders!

All
cards

Voel je welkom om een kijkje bij ons te komen nemen, de deur staat (meestal)
open!

13 cent korting op Euro 95!

‘’We care your drive’’

hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Verder zijn we vorige week begonnen met een actie om wat geld op te halen voor
klein spelmateriaal op het plein, zoals ballen, springentouwen e.d. Het is mooi
om te zien hoe enthousiast iedereen op zijn eigen manier zijn bijdrage levert!

Tankstation de Greidhoeke

• Kwaliteitsbrandstoffen
• Diesel
• Euro 95

It Tredde Sté

En dan is het alweer december!
Wat gaat de tijd toch snel en
wat wisselen de seizoenen zich
dit jaar in sneltrein vaart af! Zo
stonden we nog in t-shirt en
korte broek op het plein en zo
staan we diep weggedoken in
de kraag van onze winterjas.
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11 cent korting op Diesel

Skoallenijs it Tredde Sté

De Tredde Sté-ers

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw

36

37

Verenigingen contactpersonen

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

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

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eernum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast
Jirnusumer Enerzjy Koöper.
Toneelver.
Tuinbouwver.
Vogelwacht

B. de Vries
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
S. Sjonger
J. Bleeker
R. Yntema
H. Pereboom
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

0655307912
0641462314
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
602224
601956
0649854000
602469
601977
601130

Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Speeltuincom.
Koor Jirnsum: Mei MeKoar

F. Cornelisse
W. v/d Meer
J. Bleeker
S. P. Hellinga
L. Karsten
A. Douma
T. de Wal
H. Boorsma

0683949491
601178
601956
0616011867
0620620138
602552
620110
0613578028

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
K. Stornebrink
H. Joustra
P . Posthumus
H. Sikkema
B. van der Lei

601084
602060
06-53325944
601278
0641872085
601754
39

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

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:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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

Herhaalrecepten: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woensdag en vrijdag
vóór 12.00 uur inleveren in Jirnsum (brievenbus bij de voormalige huisartsenpraktijk,
rijksweg 55). De medicijnen kunnen dan 2 werkdagen later ‘s middags bij de apotheek
afgehaald worden. Medicijnen kunnen op vrijdag, of dinsdag bij u worden bezorgd.
U kunt uw herhaalrecepten ook inleveren bij huisartsenpraktijk Grou. Herhaalrecepten
ingeleverd voor 9.30 uur, kunnen de volgende werkdag vanaf 13.00 uur bij de apotheek
afgehaald worden.

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53
Openingstijden
9001 CH Grou
Ma. t/m vr.
08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695
Zaterdag		
10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
		
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wanneer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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Ziekenhuizen
MCL

Schoonmaakmedewerkers
en vakantiehulpen gezocht
voor een prima salaris in
een gezellig team.
Bel 085-8880520

Bij ons kunt u ook
tijdelijk gemeubileerde
woonruimte huren!
Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk
van seizoen) incl. g/w/e
en internet.

Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden
www.mcl.nl
Antonius
Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek
www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

Zorg
Buurtzorg Akkrum e.o.
Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum
Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.:
06-23 91 73 73		
Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.:
0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net
Internet: www.thfl.nl
Zorg thuis van Leppehiem
Adres: Leppedijk 37, Akkrum
Tel.:
0566-65 46 54
E-mail: oars@leppehiem.nl

FysioMaks
Adres: Rijksweg 127A
Tel.:
0566- 60 22 07
E-mail: info@fysiomaks.nl

Dorpenteam
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk,
inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het
Dorpenteam. Voor inloop zijn wij in Grou ’s ochtends open van 9.00 tot 12.30 uur,
’s middags gesloten. Wij zijn van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar: 0566-625151
of info@dorpenteam.nlDorpenteam, Oedsmawei 18 a, 9001 ZJ Grou

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
PKN Gemeente Ingwerd
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
PKN Grou-Jirnsum
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
Gemeenschap- en
Beheercommissie Heilige Marcus J. de Wolff, Jirnsum
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Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0566-60 22 27
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.

Tel.: 058-250 13 80

De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.
Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.
Inl.
Mevr. S. Dijkstra, it Houtstek 11, Reduzum

Tel.: 058-250 13 80
Tel.: 0566-60 29 22
Tel.: 0566-60 18 50

it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 06-53325944

Peuteropvang 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
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur - 11.45 uur

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
info: www.sbmf.nl		
vrijdag
			
zaterdag
Akkrum Boarnswal 15 Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr
info: www.ontdekdebieb.nl
vrijdagavond

14.00 - 18.00 uur
14.00 - 20.30 uur
11.00 - 15.00 uur
13.30 - 17.30 uur
18.00 - 20.00 uur

		

Dierenarts

Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
0566-601464 / 601439 / 621299
info@dierenartsgrou.nl
www.dierenartsgrou.nl
www.bistedokter.nl

Telefonisch spreekuur ma t/m za van
8.00 - 9.30 uur, voor het maken van een
afspraak, bestellen medicijnen en info.
Openingstijden van de balie:
Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur
en zat. 8.00 - 9.30 uur.

Spreekuur van 8:30 -18:00 alleen op afspraak. SPOED: 24u./ 7d. bereikbaar.
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