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

Redactie

Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Hopelijk is het wat beter weer als dit boekje bij jullie op de mat ligt, want die wind 
en regen hebben we natuurlijk snel genoeg van. Hoewel... ook met dit weer is er 
genoeg te doen in Jirnsum! Probeer bijvoorbeeld eens een Zumba-les of ga met je 
(oppas)kinderen gezellig naar de Kindervoorstelling in het Kattehûs. 
Voor de ‘grote kinderen’ is er een bingo, dus voor ieder wat wils.

Liever thuis blijven? Dan hebben we een recept voor een heerlijke quiche en een 
kleurplaat voor de kinderen. De agenda is ook goed gevuld en in dit nummer vind 
je ook weer een lekker leesartikel van de bistedokter.

Het volgende nummer verschijnt medio maart. De Stim kan niet zonder de input 
van Jirnsummers! Heb je ideeën, tips of informatie voor het boekje? Neem gerust 
contact op door een mail te sturen naar stimfanjim@jirnsum.com.
We zouden graag jullie input zoveel mogelijk als tekst in Word ontvangen, op deze 
manier kunnen we de balans behouden tussen tekst en beeld.

Veel leesplezier.
De redactie.

35e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.



2 3

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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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

Agenda
Datum Evenement Locatie Tijd

17 feb cd presentatie Sybe Krol en 
Marjan Giesing

De Twee Gemeen-
ten

15.00 uur

20 feb Poppentheater Freya Noest/ 
Eya Pepeya

MFC it Kattehus 14.00 uur

22 feb Voorjaarsbingo MFC it Kattehus 20.00 uur
24 feb Filmmiddag Jirnsummertime De Fantast Aanvang 

13.30-14.00 
uur

24 feb Kind is de BAAS! Borrelmiddag 
voor ouders/vrienden/Familie

De Twee  
Gemeenten

15.30 uur

2 maart Fries Carnaval met SMUK, 
feestdj Sipke en meer

De Twee  
Gemeenten

22.30 uur

9 maart Wyldstylez De Twee  
Gemeenten

22.30 uur

10 maart Muziekcafe met  
o.a. jack Bottleneck

s Lands welvaren 
Wergea

10 maart Irnsum 1 - Lemmer 1 Sportcomplex de 
Bining

14.00 uur

18-23 
maart

Collecteweek Reuma  
Nederland

langs de deur

22 maart It wie op in Simmerjun, Pier 21 De Twee  
Gemeenten

20.00 uur

23 maart the Cats Aglow $ dj Sieds De Twee  
Gemeenten

21.00 uur

30 maart Partysquad,  
team RUSH hour

De Twee  
Gemeenten

22.30 uur
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Uitvaartvereniging 
 “De Laatste Eer” Jirnsum 

  
Biedt mogelijkheden tot 
begrafenis- en crematieverzorging.  
Contributie voor een gezin € 18,50 per 
persoon per jaar (inbegrepen zijn 
kinderen tot 18 jaar)  
 
Bode: Dhr. S.A. Schoustra 

De Gréft 19   9011 CB Mantgum                     
Tel. 058-2501380 

           www.uitvaartschoustra.nl 
           
          Mevr.A.de Jong 
          Buorren 23   9012 DK RAERD 
       Tel. 0566-602922 
          www.dejonguitvaartzorg.nl 
Inlichtingen: Mevr. P. Hoekstra-de With 

    Tel.nr. 06 20098731 
     dle.jirnsum@gmail.com 

06-20278622

Kommen en Gean

Geboren
Mirte, 28 december 2018
Dochter van Jeroen en Javina
Zus van Damian
Douwemastrjitte 85
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Duurzaam Jirnsum
“It Sil Heve”. Zoals iedereen weet waren dit de woorden die Henk Kroes, als voor-
zitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, uitsprak bij de start van 
de Elfstedentocht in 1985.
It Sil Heve, geldt ook voor de Jirnsummer Enerzjy Koöperaasje. De stichtingsakte 
is bij de notaris gepasseerd, als u dit leest. 
We zijn een rechtspersoon geworden en kunnen verder met het uitwerken en  
realiseren van onze plannen. 

Belangrijk daarbij is dat wij u als lezer blijven informeren. Uiteindelijk doen wij het 
voor u, als inwoner van Jirnsum.  
Plannen te over, zonder een euro op zak, dat is onze start positie. Gelukkig hebben 
een gift ontvangen en gaan we subsidie aanvragen.
Daarna gaan we de boer op om andere communicatiekanalen in werking te zetten.
We willen u vertellen hoe u lid kan worden van onze Koöperaasje en hoe u via onze 
Koöperaasje energie kunt betrekken van Energie van Ons. 

In onze eerste bijdrage van Stim fan Jim spraken we al over de jaarlijkse winstuit-
kering per lid, die Energie van Ons aan onze Koöperaasje uitkeert.
Herinnert u nog mijn opmerking:
Dus beste lezer, u snapt het al: “ hoe meer leden, hoe meer geld er stroomt” nei it 
doarp oan de  rivier. 
We gaan u vertellen hoe het verdienmodel in elkaar steekt en hoe u met (bijvoor-
beeld) zonnepanelen toch mee kan doen aan het zelf opwekken van energie, 
zelfs al heeft u geen dak wat er geschikt voor is of als u alleen maar klant bent van  
Energie van Ons .

We zijn erg enthousiast en willen graag met u in contact blijven. 
Als we dit samen opbouwen, kunnen we verder met akties op het gebied van  
bijvoorbeeld isolatie, warmtepompen, energiebesparing enz.

Jirnsummer Enerzjy Koöperaasje         
 reinderyntema@gmail.com 

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
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Nagenieten van Jirn-summertime tijdens een filmmiddag  
in café De Fantast

Het was een onvergetelijk weekend, begin juni 2018. Jirnsum bruisde, en hoe!  
Tijdens Jirn-summertime gebeurde er zoveel in een paar dagen tijd, dat vast niet 
iedereen alles heeft kunnen meemaken. Gelukkig hebben we de foto’s nog. En de 
beelden. 
En die laten we met trots zien tijdens een filmmiddag in café De Fantast. Op  
zondag 24 februari is iedereen welkom vanaf 13.30 uur. Om 14.00 uur vertonen we 
de film met beelden van het hele weekend, inclusief een stuk uit de revue Brûzje 
oan de Boarn. Daarnaast zijn ook alle foto’s die fotograaf Piet Douma tijdens het 
weekend heeft gemaakt, te zien. Voor belangstellenden zijn een DVD van de film 
en een memorystick met de foto’s deze middag gratis verkrijgbaar.

Dus kom allemaal op 24 februari naar De Fantast om met elkaar dat mooie  
weekend nog eens te beleven en erover na te praten. Net stinne, mar hinne!
www.facebook.com/jirn-summertime

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

@@
@@ @

@

  
 

 
 

  
  

 

kijk ook op 
www.jirnsum.com

We hebben gemerkt dat er onduidelijkheid is over de locatie van deze containers. 
De glas en kledingcontainer zijn verplaatst van de Wijde Steeg naar het parkeer-
terrein van sportcomplex de Bining.

Bij de jaarlijkse inzamelingsactie zijn dit jaar 134 bomen door de leerlingen van de 
beide basisscholen opgehaald. Een mooi resultaat, dank hiervoor. De lot winnaars 
hebben inmiddels hun prijs in ontvangst genomen. 

Resultaat kerstbomenactie

Glas- en Kledingcontainer

Jirnsummertime
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Kindervoorstelling
MFC “it Kattehûs” organiseert voor alle kinderen uit Jirnsum  
en logees in devoorjaarvakantie een gezellige kindermiddag  
met een poppentheater. In Zoutkamp woont  
Freya Noest en is een ervaren poppenspeelster.  
Zij komt voor jullie een mooie voorstelling geven  
in de Grute Seal van het MFC. 
Het begint om 14.00 uur  
en de toegang is gratis.

Mochten ouders willen assisteren /  
begeleiden zij zijn ook welkom.  
Het wordt vast een super gezellige  
middag. Drinken en snoepjes zijn  
tegen kindertarieven te koop.

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 

Enthousiaste groep vrouwen aan de Zumba in MFC “It Kattehûs”
Vanaf 15 januari is er elke dinsdagavond een enthousiaste groep dames  
fanatiek aan de Zumba onder leiding van Shirley van Fun Moves Gym.  Bij de  
opzwepende zomerse muziek, heb je totaal niet het idee dat je aan het sporten  
bent maar tegelijkertijd doet het heel veel voor je lichaam en geest.
‘Was weer super, tot volgende week’ en  ‘Het was weer een feestje’ zijn zo maar 
een paar uitspraken die na de les voorbijkomen.
Ben je ook nieuwsgie-
rig of Zumba iets voor 
je is, wil je een kijkje 
nemen of wil je een 
keer meedoen, dat 
kan! 
Voor  5 euro kun je 
meedoen. Zumba is 
geschikt voor jong 
en oud en je kunt 
meedoen op je eigen  
tempo.  Geef je wel 
even op via reservering.itkattehus@kpnmail.nl.

Zumba
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Kleurplaat 
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Sporten met een krappe kas? Maak gebruik van het Jeugdfonds Sport Friesland

Het Jeugdfonds Sport Friesland betaalt de contributie voor kinderen en  
jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Voor die kinderen  
betaalt Jeugdfonds Sport Friesland de volledige contributie en eventueel de  
sportattributen. 

Wat kun je als sportclub doen? 

• Onder de aandacht brengen 
Hoe meer mensen het Jeugdfonds Sport kennen, hoe meer kinderen en jonge-
ren kunnen meedoen. Download de Toolkit Sport en laat ouders en bezoekers 
weten dat het Jeugdfonds Sport kan helpen!

• Aanvragen doen via intermediar  
Je kunt zelf geen aanvraag doen, dat wordt gedaan door een intermediair.  
De coördinator van het fonds bij jou in de buurt weet waar je een intermediair 
kunt vinden. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag  
besteedbaar inkomen kunnen via een intermediair via  
www.allekinderendoenmee.nl financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds 
Sport voor deelname aan sportieve activiteiten. 

• Neem contact op 
Kijk hier voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport en de lokale  
spelregels. Of neem contact op met het Jeugdfonds Sport Friesland via mail  
of 06 -30 34 72 49.

Sporten met een krappe kas

 
 









 





 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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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Wrafke (Frutsel)
Doe’t Baas fan ‘e moarn ûnder kaam en my nei bûten litte soe, fielde ik mysels sa 
ferskuorrend modzich. Hy moast my suver wekker meitsje, sa sleau en moalich 
wie’k. Baas kin dat hiel fynfielend. Hy begjint my earst ûnder myn strôtsje te kar-
dzjen en dan rek ik my út, draai ik mysels stadichoan op ‘e rêch, en dêrnei tysket er 
my oer myn búkje. Dat lit ik sa lang mooglik mei de eagen ticht gewurde om’t er 
my eins gjin grutter deugd dwaan kin! Mei in protte muoite rôle‘k op myn poatsjes 
werom en gappe wiidbekkich. En dat wylst ik fan ‘e wike krekt de hiele wrâld wol 
oan koe. Doe haw ik sa hearlik traind mei Frou. Ik speurde as in spear en apperte-
arre as ‘t spoar. Ik haw alle dummys prompt fûn en fuortdaliks by Frou brocht. Och, 
wat wie se grutsk op har lytse mokkeltsje! Sels de jachtoefenmasterin wie optein. 
Ik begryp dus neat fan dy lamliddich-
heid . Bin wier net siik of sa mar ik kin 
wol in gat yn ‘e dei sliepe… Dochs mar 
efkes yn ‘t waar sjoen en dernei krige ik, 
krekt lyk as eltse moarn, iten fan Baas. 
Hie’k sljocht gjin sin oan. Ik haw him oa-
nsjoen en doe begûn Baas te skodholj-
en: ‘dan mar net, Afke…’ Hy seach wat 
sneu om’t ik in bytsje jierdei bin. Ik bin 
hjoed sekuer acht moanne âld.
 
Geandewei de dei gie it wat better. Frou lit my wat letter op ‘e moarn lekker lang út 
en dan kin ik wat omsneupe en snaaie. Frâl yn smoargens. Frou fynt my mar in fys-
ke; ik mei dat lykwols ferskuorrend graach dwaan. Wurd dêr ek sa roppich fan dat 
ik thús daliks de hiele bak wol leechfrette kin! Somtiden moat ik dernei wer koarje, 
bynammen as ik tefolle woartelstôkken út it heakelguod fandele haw. Hjoed net 
en dus haw ik hearlik myn bak leechfretten. Ienris wer yn myn hûnekourke skrok ik 
sa ôfgryslik dat it hier my dwers op ‘e sturtbonke stie. D’r leine farske drippen bloed 
op it kleed! Wêr kamen die yn ‘e goedichheid wei? En net allinne op myn kleed, 
se leine ek rûnom op ‘e flier. It fielde boppedat krekt of ik myn miichsel net goed 
ophâlde koe. Ik dus wakker oan myn frutsel sneupe om te sjen wat dêr te rêden 
wie. Hie al murken dat dy de ôfrûne dagen stadichoan opswollen rekke wie. Suver 
in gleie prom. Jawis! Dêr kaam it wei. Net bêst… Daliks alles opslikje fansels en 
de flier skjin ljepke mei myn mûldweiltsje. En mar prakkesearje. Soe dit dan wêze 
wat de frou fan Pelle okkerdeis oppere? Pelle sit ek by ús op jachttraining en soe  

Bistedokter

Lees verder op pagina 21

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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neffens har syn earste ‘wiete dream’ hân hawwe. No, Monty wie dêr noch hielendal 
net oan ta, andere dy oare baas doe. En ik seach dat hy syn spytgnyskjen nei Frou 
suver net ynhâlde koe wylst er dat sei. Mar Pelle en Monty binne reukes en ik bin 
in wyfke. Ik haw d’r gjin idee by hokker ‘dreamen’ my te wachtsjen steane. Op dat 
stuit kaam Frou wer yn ‘e keamer en sy seach my drok dwaande mei myn lape. Se 
dikere de flier oer en rekke suver oerémis: ‘Afke wurdt in grutte faam!’, rôp se út. 
Se nodde my leafdefol en dat joech my it gefoel dat ik gjin noed hawwe moast. 
Frou brocht Baas gau op ‘e hichte. Se sei him dat se ‘t al in pear dagen oankommen 
sjoen hie. It sil by it folwoeksen wurden hearre, sa moast ik hjirút wol begnuve…
Twa dagen letter is it floeien noch folle slimmer: myn doaske is no sa lek as in tjems! 
Dochs mei ik mei nei de training ta. Myn stimming is sa ûngelikens as it waar en 
ik haw nearne nocht oan. Mar dy jachttraining wol ik fansels net slûpe litte, dan 
meitsje ik wol nocht! Frou siet d’r wat oer yn. Wat soene de reuen wol net útheve? 
Ik hearde har beljen om advys. Letter fentilearre se oan Baas dat neffens de oefen-
masterin it just in geve útdaging foar de baaskes wêze soe dat harren hûnen har 
net ôfliede litte meie troch de hormoanen. Sa sette ik mei Frou dochs wer ôf nei de 
Súdwesthoeke. 
It wie ûnlijich waar mei in kâlde wyn en winterske buien. Earst liet Frou my lang 
yn ‘e auto wachtsje, wylst de reuen wakker omfleane mochten. Lang om let gie 
de training los en mocht ik ek foar ‘t ljocht komme. No, dat soarge foar opskuor. 
Om syn beurten moasten de hearen oan myn frutsel snuve fansels. Dy grutte Flat-
coat stuts sels syn hiele noas ûnder myn krús en gong mei my oan ‘e haal as wie ‘k 
in kroade! Sels haw ik mar in ‘krekt-as-neat-oan-‘e-hân-hâlding’ oannaam. Jawis, 
myn frutsel is grut, der rint wat út en ik bin wat min by de wurken. Duh! It soe wat, 
fierder neat loas, hear… Doe ‘t de reuen wer oan tou sieten en de opwining delbêde 
wie, mochten wy om bar in dummy troch de feart ophelje. Koe eltsenien moai ôf-
kuolje! It wetter wie desimberkâld, mar dat die my eins wol goed. Koe allinne dat 
kring earst net fine! Dernei diene wy in proefstik yn stânfêstigens. Dat kin ik tsjint-
wurdich poerbêst. Earder hie ‘k wolris striid mei Frou om’t ik wakker ungedurich 
wie. Dan baarnde it my yn om te wachtsjen oan ’t Frou it sinjaal jûn hie dat ik gean 
mocht. No, jimme kinne wol riede dat dy reuen harren sels net altiten yn ’e macht 
hiene. Se moasten hyltyd efkes by my lâns noaskje… Dernei rekke ik mysels ek 
kwyt by it appertearjen. Koe neat fine, harke net nei en seach gjin ynstruksjes fan 
Frou. Lokkich wie se net boas. Is se lykwols hast nea hear, der net fan. Se stie mei in 
hândoek klear om my droech te wriuwen ear’t we wer ôfsetten nei hûs ta. 
No liz ik wer lekker mudzich yn ‘e grutte koer fan dy âlde swarte. It leafst op ‘e 
rêch en ungesjeneard mei it frutsel omheech. Ooooh, wat fiel ik my ûnhuerich 
looooopsk. Om my mei it moarn wol wer oer wêze…(djippe,grommeljende sucht)

 
 
 
 

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 
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Fifa game toernooi

Op zondag 3 februari was het 
FIFA gametoernooi  van VV  
Irnsum waar 37 enthousiaste en 
fanatieke kinderen in de leeftijd 
van 8 t/m 12 jaar aan meededen.  
De organisatie was in handen van 
Rent ’n Play en de activiteiten-
werkgroep van VV Irnsum.

De poultjes waren allemaal eerst 
ingedeeld op leeftijd. Zo speelden 
ze eerst een paar potjes tegen  
elkaar. Daarna volgden kruisfi-
nales voor de nummers 1 en 2 uit 
de poultjes, vervolgens de halve 
finales, de troostfinale en uiteindelijk de finale. 

Dit zijn de winnaars van het toernooi zijn geworden:

1. Jancko Jorna
2. Time Siesling
3. Wessel Jorna

De winnaars gingen naar huis met een  
medaille en een waardebon van Decathlon. 
Jancko heeft zelfs een Wildcard verdiend 
voor het E-sports Mastertoernooi van Rent 
’n Play. Aan de enthousiaste geluiden te 
horen, is het toernooi zeker voor herhaling 
vatbaar. 
 
  

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
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Skoallenijs Sint Radboud

Ook dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders, pakes en  
beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. 6 maart, 3 april, 8 mei, 

5 juni en 3 juli. Welkom!      www.radboudjirnsum.nlwww.elzinga.nl

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

Maandagavond 25 februari a.s. nodigen wij alle ouders en verzorgers van onze 
school uit voor een informatieve ouderavond. Tijdens deze avond informeren 
wij de ouders hoe we komend schooljaar omgaan met de groei van onze school. 
Vanaf 1 januari jl. werken wij fulltime met een extra leerkracht, die als co-teacher 
dagelijks alle groepen ondersteunt. Komend schooljaar biedt dit kansen de school 
organisatie zo aan te passen, dat we blijven werken in kleine groepen met veel 
aandacht voor ieder kind in een digitale leeromgeving met moderne metho- 
dieken, software ed. Ook wordt deze avond bekend hoe de personele bezetting er 
komend schooljaar uit gaat zien, dus welke juf in welke groep.
Naast individuele aandacht en zelfstandig leren vinden we het belangrijk in  
gemeenschap vele activiteiten te organiseren. Een goed voorbeeld is ons weke-
lijks talentenuur. Van kleuter tot groep 8 werken we in gemengde groepen aan 
een thema en werken dit naar de keuze en talent van het kind creatief uit. Zo 
ging onlangs onze speelfilm ‘Lotte’ tijdens de maandviering in premiére onder  
belangstelling van vele ouders, pakes en beppes. Om deze film te maken werd er 
in groepjes gewerkt aan het script, acteren, decorbouw, dans, muziek, techniek 
enz. Binnen ons gesloten communicatie systeem digiDuif kunnen de ouders de 
film ook thuis nog een keer bekijken. 

Kortgeleden inventariseerden het team en de leden van de Medezeggenschaps-
raad en Schooladviescommissie, waarin wij sterk zijn, waar de kansen liggen en 
hoe we de school de komende jaren verder blijven ontwikkelen. Dit alles wordt 
komende maanden uitgewerkt in een strategisch meerjarenplan 2019-2023.
Benieuwd naar onze school? Loop eens vrijblijvend bij ons binnen tijdens de maan-
delijkse open ochtend of maak een afspraak met onze directeur Clemens van der 
Zwet. Hij is op maandag, woensdag en vrijdag aanwezig.
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Skoallenijs It Tredde Sté It Tredde Sté

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

 is dinsdag en woensdag aanwezig.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

De Notenvloot.
In het kader van “Muziek spreekt alle talen “ is groep 5/6 op maandag 28 januari 
met een super grote bus naar de “Notenvloot “in Leeuwarden geweest. Dit feest-
je werd ons aangeboden door Kunstkade en duurde anderhalf uur. De kinderen 
werden in een zaal verwelkomd met een leuk stukje muziek, waarbij een vijftal 
instrumenten werden gebruikt. De accordeon, de schuiftrombone/trompet, een 
drumstel, de viool en de dwarsfluit. 
Nadat de kinderen middels gekleurde polsbandjes in 5 groepen waren verdeeld, 
mochten ze steeds een kwartiertje een workshop bijwonen. Ze mochten zelf pro-
beren op die instrumenten te spelen. Uiteraard werd  ook even de nodige theore-
tische kennis verteld.
Het was genieten voor de kinderen en ook meester en de andere begeleiders ver-
baasden zich over het niveau, waarop die kinderen soms bezig waren. Er zaten 
echte violisten en trompettisten tussen.
Na een gezamenlijke afsluiting mochten we weer naar school terug. Daar kreeg 
iedereen nog een foldertje over te volgen muzieklessen. En dat daar veel animo 
voor was, dat laat zich raden…….
Groep 5/6 en meester Jan van It tredde Sté Jirnsum.
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Recept Winterquiche

Ingrediënten
• 200 gr verse gesneden boerenkool
• 6 plakjes bladerdeeg
• 1 eetlepel paneermeel
• 4 eieren
• 150 ml room
• 50 gr oude kaas geraspt
• 125 gr spekjes
• 1 tomaat

Benodigdheden
• Springvorm of quichevorm van 22 tot 24 cm

Bereiding
Verwarm de oven op 200 graden. Bak de spekjes licht krokant in een droge  
koekenpan en laat uitlekken op een keukenpapiertje. Roerbak de boerenkool in 
dezelfde pan tot hij iets geslonken is. Vet een springvorm of quichevorm in met een 

beetje boter en bekleed met de plakjes ontdooid 
bladerdeeg. Prik gaatjes in de bodem met een 

vork en bestrooi met paneermeel.
Kluts de eieren door elkaar in een grote 
kom. Voeg de room en een snufje peper (en 

eventueel zout) toe. Voeg de spekjes en 
boerenkool toe aan het eiermengsel. 

Snijd de tomaat in blokjes en voeg 
ook toe aan het mengsel samen 

met de oude kaas. Verdeel 

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 
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  B. de Vries 0655307912  
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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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.

 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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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

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  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

 

 
 
 

 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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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

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. 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.


