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

Redactie

Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Allereerst wensen we iedereen een gelukkig en gezond nieuwjaar toe. Een jaar vol 
van positiviteit, samenwerking en nieuwe kansen. 

Terugkijkend op 2018 waar we na lange tijd weer eens hebben kunnen schaatsen, 
supertrots kunnen zijn op alle geweldige evenementen met betrekking tot Jirnum-
mertime en hebben genoten van een hele warme zomer en een gezellige merke.
We hopen dat ook 2019 leuke initiatieven, evenementen en mooi weer voor ons in 
petto heeft. 

Ons voornemen is om de Stim een leuk en leesbaar dorpskrantje te houden en wil-
len we onze verenigingen en ondernemers  dit jaar meer uitlichten. In deze Stim 
vindt u alvast een verslag van de biljartvereniging en van de wandelvoetballers.
Daarnaast vind u in deze Stim naast de reguliere bijdrages van de Bistedokter en 
de basisscholen, o.a. een update van de Koöperaasje en infomatie over nieuwe 
initiatieven zoals Zumba en het FIFA toernooi.

Veel leesplezier.
De redactie.

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:   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

16 jan 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur
18 jan Koekactie vogelwacht Langs de deuren 18.00 uur
19 jan Da Tweekaz! D-Attack De 2 Gemeenten 22.30 uur
23 jan Fjoer: it Pronkje fan Ierlan De Fantast 20.00 uur
23 jan 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur
1 feb Mooi Wark  De Fantast 21.00 uur
2 feb Goud van Oud met Straight on 

Stage
De 2 Gemeenten 22.30 uur

3 feb Fifa gametoernooi Sportkantine de 
Bining

10.30 uur

9 feb Hatseflats met o.a. Sjaak en 
Dansado

De 2 Gemeenten 22.30 uur

12 feb Filmavond Vogelwacht MFC it Kattehus 20.00 uur

Grote Club Actie

De uitslag van de trekking van de Grote Club actie kunt u vinden via de website van 
de Grote Club Actie. Ga naar clubactie.nl/prijzen-en-winnaars. Op de deze pagina-
kunt  u checken of u in de prijzen valt via de ‘Lotchecker 2018’ (rode button op de 
pagina).

Namens Iverto hartelijk dank voor uw deelname!
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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

Geboren:

11 desimber 2018

Harry Nicolaas

Grutske âlders:
Engbert & Marie

Op 15 december jongstleden organiseerde Biljartverenging “De Gouden Keu” 
haar jaarlijkse “rollade toernooi”. Er waren 16 deelnemers die met elkaar de strijd  
aangingen, de spelvorm was dit jaar “10 van de gemakkelijke” het geen inhoud dat 
de speler zelf mag bepalen met welke bal hij stoot (ook de rode), diegene die als 
eerste 10 punten heeft is de winnaar, bij een eventuele remise wordt er overge-
speeld. Na de eerste ronde werd het spelersveld opgedeeld in een winnaars en een 
verliezers ronde, en in de laatstgenoemde ronde moesten Erik en Jan zelfs 3 maal 
tegen elkaar om uit te maken wie de winnaar was…

Na ruim 3 ½ uur spelen en zo’n 22 partijen later, werden de prijzen als volgt  
verdeeld, in de verliezersronde werd Roel Elzinga tweede achter Bert-Jan  
Noordraven. In de winnaarsronde 
was het Klaas Wiersma die te sterk 
was voor Tamme Leemburg. Klaas 
ging dus met de dikste rollade naar 
huis, maar alle deelnemers kregen 
er 1 mee voor de feestdagen. Al met 
al een zeer geslaagde avond die  
volgend jaar zeker een vervolg zal 
krijgen.

Het bestuur

Kommen en Gean

Rollade toernooi
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Verwarde Jirnsumer
Zoals vrijwel niemand is ontgaan, werd Jirnsum afgelopen zomer opgeschrikt door 
een heftige gebeurtenis vlak na schooltijd. Er waren veel kinderen op straat toen 
er met een hoge snelheid een auto over de douwemastraat reed en vervolgens 
opzettelijk een dorpsgenoot schepte. 
Hieronder is het nieuwsbericht te lezen van de uitspraak in dit bizarre verhaal:

Verwarde Jirnsumer (42) rijdt buurman van de fiets
Bron: www.waldnet.nl

LEEUWARDEN - Een 42-jarige Jirnsumer die op 18 juli met een gestolen auto zijn 
fietsende buurman aanreed, was op dat moment naar het oordeel van officier van 
justitie Lisa de Graaf ontoerekeningsvatbaar. De Jirnsumer leed aan allerlei wanen 
en hij had speed geslikt. Het voorval gebeurde in de Douwmastrjitte in Jirnsum. 
De buurman had zijn kinderen van school gehaald en was op weg naar huis. Een 
getuige, een agente in burger, zag dat de verdachte ‘als een idioot’ door de straat 
reed. Op het moment dat de Volvo de buurman passeerde maakte het voertuig 
een beweging naar rechts.

Psychisch in de war
De buurman kwam ten val, zijn kinderen bleven ongedeerd. Een poging tot dood-
slag, oordeelde de officier. Omdat de verdachte psychisch in de war was en onder 
van invloed van speed was, kan de aanrijding hem niet worden verweten, vond de 
officier. De Jirnsumer had zich van alles in het hoofd gehaald. Hij was verliefd op 
de buurvrouw en dacht dat de buurman haar drugs gaf en dat zij werd mishandeld. 
In april had hij al eens een spiegel van de auto van de buren vernield en een raam 
vernield.

Verstandelijke beperking
Nadat hij de buurman had aangereden knalde de man op de Marsherne bij  
Poppenwier tegen een boom. Hij brak zijn been. De man zit nu in het  
Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Den Haag. Momenteel gaat het  
redelijk omdat hij zijn medicijnen trouw slikt. De man heeft een verstandelijke  
beperking en weinig besef van wat goed en fout is. De waanideeën hebben ook te 
maken met het speedgebruik. Toen hij de autospiegel en het raam vernielde had 
hij, omdat hij speed had geslikt, drie dagen niet geslapen.

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

Lees verder op pagina 11
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Aanrijding heeft sporen achtergelaten
De deskundigen adviseerden een opname in een psychiatrische kliniek voor de 
duur van een jaar. Dat was ook wat de officier de rechtbank voorstelde. Zij eiste 
daarnaast drie maanden cel met aftrek van het voorarrest. Voor de aanrijding kon 
de man vanwege de ontoerekeningsvatbaarheid niet veroordeeld worden, maar 
wel voor de vernielingen en de diefstal van een fiets vond de officier. De Jirnsumer 
zit sinds medio juli vast. Vooral de aanrijding heeft zijn sporen achtergelaten: de 
buurman is nog steeds niet geschikt om aan het werk te gaan. Hij vordert 1500 
euro materiële schade en 3500 euro smartengeld van de verdachte. De man raakte 
op de zitting nog steeds geëmotioneerd toen hij zijn schadevordering moest toe-
lichten.

Wandelvoetballers VV Irnsum spelen voor Kerstman.
Jirnsum. Ho, ho, ho! Op een koude woensdagavond fietsen in trainingspakken  
gehulde wandelvoetballers van de V.V. Irnsum richting Grou. Geheel in de geest 
van de kerstgedachte doen de voetballers iets voor hun sponsor van het eerste uur: 
Supermarkt Jumbo te Grou.

Om 19.00 uur verrassen de voetballers het winkelend publiek met hapjes, doen ze 
spelletjes met een vlijmscherp hakbijltje, wordt er gesjoeld en loopt er een echte 
(nou ja echte) Kerstman rond. Om 21.00 uur zijn alle spelletjes gespeeld, zijn de 
hapjes op en is de Kerstman toe aan een alcoholische versnapering. 
Het winkelend publiek is met 10 procent korting op alle aankopen tevreden naar 
huis gegaan. De kerstpakketten voor het personeel zijn uitgereikt en de wandel-
voetballers beginnen voldaan aan de fietstocht terug naar Jirnsum.
Bij café “De Twee Gemeenten” wordt er afgestapt om binnen nog even na te pra-
ten over de.... kerstgedachte.

Wandelvoetballers spelen voor Kerstman

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

@ @@

@@ @@
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Kerstklanken in de Vermaning

Zumba in het Kattehûs

Op zondagavond 23 december klonken er prachtige klanken door de voormalige 
Doopsgezinde Kerk “De Vermaning” in Jirnsum. Ruim 30 bezoekers luisterden naar 
vier dames met saxofoons: Het Jouster saxofoon-kwartet. Dit concert werd mede 
mogelijk gemaakt door de Stichting Kunst en Cultuur en de eigenaren van de  
Vermaning: Guusta en Anne.

Het werd een bijzondere ervaring, Bach naast moderne melodieën, kerstliede-
ren en Kerstbrood. Een lust voor zowel oren als ogen. Ruim een uur klonken de  
saxofoonklanken in het kerkje. Na een prachtige toegift werd er nog getoast met 
heerlijke gluwein.

Het bijzondere van het concert was wel dat na enige tijd de bezoekers het idee 
hadden dat er een heel orkest kerstklanken speelde. Een beter compliment  
konden wij het Jouster Saxofoonkwartet niet geven.
Een muzikale ervaring die naar meer smaakt, met de beste wensen voor 2019.

Ed den Dulk

De oliebollen en kerstpondjes eraf werken op een prettige manier?
Vanaf  15 januari 2019 wordt er Zumba gegeven in MFC ‘It Kattehûs onder leiding 
van een gediplomeerde lerares. De tijd is van 19:30 tot 20:30 uur. Minimumleeftijd 
is 12 jaar. De kosten staan nu op €5 per les. Maar hoe meer mensen zich opgeven 
hoe goedkoper het wordt en hoe gezelliger het is. Opgeven kan via reservering.
itkattehus@kpnmail.nl. 

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 
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Het is bijna traditie: oliebollen bakken voor het goede doel. Al een aantal jaren 
kunnen we op Oudejaarsdag bij café De Fantast olie- en krentenbollen kopen voor 
het goede doel. Dit jaar hebben de bakkers besloten dat de opbrengst voor de 
jeugd van Jirnsum zal zijn. 
Uit de paar inzendingen die er zijn binnengekomen hebben we besloten om het 
initiatief van nieuwe Jeugdwerkgroep (initiatief van Sigrid, Jantina en aantal  
kinderen) te steunen d.m.v. het schenken van de opbrengst. Door dit initiatief  
zullen ze proberen meer binding te creëren met de jeugd onderling en het dorp 
Jirnsum. Deze nieuwe Jeugdwerkgroep Jirnsum zal het bedrag besteden aan  
activiteiten voor de jeugd in het dorp. We willen iedereen bedanken voor hun gift 
aan dit goede doel.  Jan Bleeker, Anno Wijtsma, Rienk de Vries en Robert Nugteren

Opbrengst Oliebollenactie € 1561,52 

Op zondag 3 februari organiseert vv Irnsum voor het eerst een FIFA Gametoernooi 
(met PS4) in de kantine. In de vorige stim stond een andere datum maar om orga-
nisatorische redenen hebben we dit verplaatst naar de zondag.

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. De finale is te volgen op een groot scherm en voor de winnaars zijn er mooie  
prijzen. Ook niet-leden mogen meedoen. Wil je zeker zijn van een plekje geef je 
dan op via dit mailadres activiteitenvvirnsum@gmail.com.
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- voor leden en € 7,50 voor niet-leden.
Bij opgave je naam, leeftijd en mailadres opgeven.

Fifa Gametoernooi zondag 3 februari 2019

Foto: bakkers Anno, Robert en Jan en foto jeugd met flyer
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Op zaterdag 8 december hebben wij, Sigrid Nugteren en Jantina Grijpma, met 
een aantal kinderen uit Jirnsum om tafel gezeten. Het doel was om gezamenlijk te  
kijken naar de behoeften van de jeugd van 12 tot 16 jaar. Door samen met de jeugd 
hierover in gesprek te gaan zijn er paar duidelijke uitkomsten gekomen die we met 
Jirnsum willen delen.

• Ten eerste komt er een jeugdwerkgroep waarin een aantal jeugdleden zitting 
neemt samen met een paar vrijwilligers (in dit geval eerst wat ouders). Deze 
werkgroep komt te vallen onder Plaatselijk Belang Irnsum. 

• Ten tweede willen we met de werkgroep in 2019 een viertal activiteiten  
organiseren. De activiteiten worden georganiseerd door de jeugdwerkgroep 
en een paar vrijwillige ouders. We doen een oproep aan ouders en jeugd voor  
deelname aan de werkgroep.  Lijkt het je leuk om mee te organiseren? Spreek 
ons dan aan of mail naar jeugdwerkgroepjirnsum@gmail.com

• Ten derde is uit een enquête onder de jeugd en uit de gesprekken van  
8 december voortgekomen dat de jeugd een plek wil om te chillen en om muziek 
te luisteren. Om dit te realiseren hebben we meer tijd nodig om dit te onder-
zoeken. Immers het huidige jeugdcentrum is verhuurd en eerdere initiatieven van  
ouders en jeugd hebben helaas geen stand kunnen houden. Uit een gesprek met 
het plaatselijk belang is besloten dat we 2019 eerst gebruiken als ‘testjaar’ om 
te zien wat de jeugd zelf oppakt en hoe de belangstelling is voor de activiteiten. 

Huidige werkgroep bestaat uit Luke Niemarkt, Bjorn Terra, Doede van der Weide, 
Amarins de Groot, Brecht de Vries, Jens Nugteren en Jurgen Brakels.

Hierbij foto’s van de bijeenkomst van 8 december:

Oprichting jeugdwerkgroep

 
 









 





 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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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Maatje
Ik heb in het begin van mijn loopbaan eens een onvergeeflijke fout gemaakt. Het 
betrof een leuke Retriever van een jong stel. De baas en de vrouw wilden heel 
graag pups bij het teefje en dat lukte niet. Ook niet na een intensief begeleide  
hernieuwde dekking. Ik deed daar vrij luchtig over. Het is de natuur blijkbaar die het 
beter vindt van niet. Dat viel enorm verkeerd. Er was een onvervulde kinderwens 
en nu kon hun allerliefste maatje ook al geen pups krijgen. Een beetje meer com-
passie mijnerzijds zou op zijn plaats geweest zijn. Zo heb ik in de loop van de tijd 
geleerd hoe enorm belangrijk een huisdier voor mensen kan zijn. Uit eigen ervaring  
uiteraard, want ik weet wat een belangrijke plek de beesten in ons eigen gezin  
innemen. Net als bij mijn eigen moeder, zeker toen zij alleen overbleef. Wat vond 
ze het fijn dat er een kat zachtjes mauwend op haar zat te wachten  als ik haar 
weer thuis bracht in een verder stil huis. Wat is het niet een ramp voor oudere men-
sen als ze, hulpbehoevend als ze zijn, in een verzorgingshuis terecht komen en 
hun huisdier niet mee mogen nemen. Die onvoorwaardelijk trouwe metgezel die 
troost biedt op de momenten dat het nodig is. Bij jong en oud. Je vindt altijd een  
luisterend oor bij je dierbare viervoeter. Of dat nu een hamstertje, een poes of 
een grote Duitse Dog is, dat maakt allemaal niet uit. Je kunt je geheimen kwijt, je  
verdriet delen en je vreugde uiten. Ze zullen het in ieder geval nooit door vertellen 
en zijn net zo droevig of guitig als waar de situatie om vraagt. Er zijn talloze  
onderzoeken die de positieve invloed aantonen die dieren op mensen kunnen  
hebben. Bij ziekte, eenzaamheid of gewoon in het dagelijks leven. Zonder die-
ren te vermenselijken. Dieren blijken, vaak onbewust, allerlei functies te vervul-
len in ons bestaan. Zowel voor de fysieke als geestelijke gezondheid. Onderzoek 
toont bijvoorbeeld aan dat mensen mét een hond na een hartinfarct een grotere  
overlevingskans hebben dan zonder! 

Nelleke heeft twee maatjes: een stoere labrador, Bolle en een paard, Jonas.  
Die twee zijn niet alleen haar eigenste maatjes, Nelleke gebruikt de beide  
viervoeters tevens in haar praktijk voor therapie, coaching en training. Voor  
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Jonas leent zich daar prima voor, Bolle  
wellicht in de toekomst ook. Vorige maand werd de ‘therapeut in opleiding’ helaas  
getroffen door een nare ontsteking in zijn teen. Tot driemaal toe moest het arme beest  
onder zeil. Ondanks dat hij een teen heeft moeten inleveren, komt ie elke keer weer 
vrolijk onze praktijk binnen en toont hij zich ook een beetje míjn maatje. Hoe meer 
ik hem liefkozend toespreek, des te meer laat hij zijn staart dansen. Als ik, voor de 

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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zoveelste keer, geknield naast hem het verband zit te wisselen, krijg ik steevast 
een roffel over mijn achterwerk van die kwispelstaart. Liefdesklopjes noem ik dat. 
Natuurlijk weet hij dat er altijd na afloop altijd een brokje komt… Ik hoop dat hij 
zijn opleiding gauw kan vervolgen en mooi ´maatwerk´ gaat verrichten!
Als ik zo nu en dan een van mijn eigen epistels teruglees, blijkt dat de meeste  
bistedokters gaan over die innige relatie tussen mens en dier. In al zijn facet-
ten. Voor mij is het de kunst op het spreekuur voor die fijne metgezel de beste  
oplossing te zoeken als er iets niet in orde is. Maar ik moet me er aldoor van be-
wust blijven dat het betreffende dier hét maatje is van de eigenaar. Die wil het  
allerbeste voor de dierbare. Soms een dure raskat, soms een onooglijk vuilnisbak-
kie, dat maakt niet uit. En dan samen de juiste beslissing nemen. Dat is de taak van 
de dierenarts. Dát is mijn uitdaging.

menno@bistedokter.nl

Op dinsdag 12 februari 2019 om 20.00 uur houdt de Vogelwacht Jirnsum weer haar 
jaarlijkse filmavond in het Kattehûs te Jirnsum. Op deze avond hebben we speciaal 
voor u de heer Heikie Hoeksma uitgenodigd.
“De heer Hoeksma vertelt deze avond oa over zijn liefde voor de Neder-
landse tuinen en vogels. Hij heeft hiervoor in het verleden een prijs gewonnen.  
Tuinverkiezing tuin van het jaar 2017! 

Tijdens de pauze is een verloting waar  
u prachtige prijzen kunt winnen.
We hopen u allen te zien op dinsdag-
avond 12 februari.  De toegang is gratis 
voor zowel leden als niet-leden. 
Komt allen.

Bestuur Vogelwacht Jirnsum

Filmavond vogelwacht

Jaarvergadering 
Vogelwacht 

op 5 maart 2019 
in het Kattehûs 

te Jirnsum

 
 
 
 

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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Mei Mekoar - een koor waar klank in zit

De motiverende leiding van dirigente Sitta Bosman laat je muziek maken zoals het 
bedoeld is: om het pure plezier van muziek te voelen. Te beleven! Ongemerkt gaat 
de lat steeds een beetje hoger. En plotseling sta je dan op dat podium en hangen 
honderden mensen ook aan jouw lippen. Omdat ze genieten van onze muziek en 
het plezier waarmee we zingen. Met applaus voor jou. Zo ervaar je elke repetitie 
en ieder concert weer die enorme kick die zingen “Mei MeKoar” geeft. Beleef het 
zelf tijdens onze open repetitie. Luister lekker. Of zing meteen maar mee. Geheel 
vrijblijvend, natuurlijk, maar wel met onze hoop dat je mee blijft zingen, want wij
zijn ervan overtuigd dat je het, net als wij, geweldig vindt! En ook al heeft Mei  
MeKoar al ruim 40 mannen en vrouwen, er kunnen altijd meer bij. Vooral bassen, 
tenoren en alten zijn van harte welkom.

Iedereen kan zingen, dus kom langs en proef van de  
gezellige en muzikale sfeer van “Mei MeKoar”.Sommige 
mannen (maar ook vrouwen) moeten soms persoonlijk 
gevraagd worden. Weet je iemand die graag zou willen, 
maar een zetje nodig heeft? Geef dan de naam door!

meimekoar@gmail.com  tel. 06 1357 8028

Open repetitie  
op maandag  

21 januari 2019 
20.00-22.00 uur

Kattehûs

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 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 3 juli. Welkom!      
www.radboudjirnsum.nl

www.elzinga.nl

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

Deze sterren wensen iedereen een stralend nieuwjaar!

Iedereen is van hart welkom om samen met ons 2019 in te luiden! Een warm 
drankje met een verrassing staat voor u klaar tussen 8.15 en 8.45, komt allen!
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In de kleutergroep hebben we gezellige 
kerstdagen gehad met veel kerstwerkjes 
en als mooie afsluiter een optreden, voor 
alle ouders, over het kerstverhaal. 

Namens alle kinderen en het team van het 
it tredde sté een heel gelukkig en gezond 
2019 gewenst. 

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
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Expositie Marboei-gedichten in Obe

Van 14 december 2018 t/m 2 februari 2019 organiseert Lân van taal in samen-
werking met cultureel tijdschrift ‘de Moanne’ en BWH-ontwerpers een  
Marboei-expositie in bezoekerscentrum OBE in Leeuwarden. Gedeputeerde  
Sietske Poepjes opent de expositie komende donderdag om 20:00 uur.

Een Marboei is een geankerde boei op het water waaraan bootjes vrij kunnen  
aanleggen. In totaal schreven dertien dichters uit Nederland en Vlaanderen een 
gedicht op het Friese water, gekoppeld aan een van de Friese Marboeien.

Tijdens deze expositie zijn alle Marboei-gedichten samen te lezen en te horen 
in het bezoekerscentrum OBE in Leeuwarden. De gedichten van Ellen Deckwitz, 
Eeltsje Hettinga, Arjan Hut, Maarten Inghels, Elske Kampen, Jaap Krol, Elmar  
Kuiper, Erik Lindner, Joost Oomen, Jacobus Smink, Saskia Stehouwer, Marjoleine 
de Vos en Syds Wiersma worden geëxposeerd in hun oorspronkelijke taal en in een 
Engelse vertaling. 

De vertalingen zijn gemaakt door David Colmer, David McKay, Michele Hutchi-
son, Joel Thomas Katz, Robert Perry en Saskia Stehouwer. Met dank aan Elske  
Schotanus, die de Friese gedichten naar het Nederlands vertaalde.

Naast de expositie van de Marboei-gedichten, zijn ook de foto’s die fotograaf  
Remco de Vries maakte voor het Marboei-project te zien in de expositieruimte van 
Obe.

Poëtische ankerplaatsen op het Friese water
De Marboeien liggen op bijzondere plekken in het Friese water. Voor dichters een 
bron van inspiratie. Zo maakte dichteres Ellen Deckwitz voor het eerst in haar  
leven een boottochtje, keek Elmar Kuiper naar het verleden op de Swarte Brekken, 
verruilde Maarten Inghels voor één dag de Antwerpse binnenstad voor de Alde 
Feanen en ging Jaap Krol nogal op en neer op de Sleattemer Mar.

Voor meer informatie over dit project, zie www.marboei.frl en www.demoanne.nl.

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

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

 

 
 
 

 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

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.


