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

Redactie

Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Fijn zeg, zo’n lekkere volle “Stim fan Jim” voor de zomervakantie. Jullie zijn  
fanatiek met het insturen van leuke en interessante verhalen en dat vinden wij  
super! We hopen dit na de zomervakantie voort te kunnen zetten. 

Wat ons verder opvalt is dat dit juni nummer een heel “groen” nummer is, niet  
alleen de omslag van dit boekje is (voorlopig voor de laatste keer) groen, maar ook 
de inhoud is groen. Je kunt namelijk lezen hoe het feest op 11 mei is geweest, waar 
veel mensen een plantje mee naar huis kregen. Verder lees je wat er voor groens 
op de Douwemastraat gebeurt en een stuk over planten en hun geneeskrachtige 
werking. We dragen zo allemaal bij aan een groener Jirnsum. :)

In het voorwoord van mei-nummer hebben wij aangekondigd dat de bezorging 
vanaf dit juni-nummer door de familie Smits wordt opgepakt. Mochten jullie  
vragen of opmerkingen hebben over de bezorging van de Stim dan kunnen  
jullie met hen contact opnemen. Familie Smits woont op de Molestrjitte 1 en zijn  
bereikbaar via het nummer: 06-51165584. 

In de maanden juli en augustus ontvangen jullie geen Stim, maar medio september 
ligt er weer een Stim bij u op de mat. Let wel goed op, want de Stim heeft dan weer 
een nieuw kleurtje.

Wij wensen jullie een hele fijne en zonnige zomer!

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

Inhoudsopgave

KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

Agenda .............................................................................................. pag 5
Rommelmarkt .................................................................................... pag 5
Kommen en Gean ............................................................................... pag 5
Kommen en Gean ................................................................................pag 7
Buurtvereniging Om ‘e Toer .................................................................pag 7
Jirnsum, mooier en groener ............................................................... pag 11
Als it Kattehûs staat te dansen.. ........................................................pag 15
Clubkampioen ................................................................................... pag 17
Dierfysiotherapie .............................................................................. pag 17
Jaarverslag 2018 MFC “it Kattehûs” ...................................................pag 20
Algemene ledenvergadering PBJ .......................................................pag 22
Merke ................................................................................................pag 23
Wat gebeurt er allemaal op de douwemastrjitte? ............................. pag 24
Mei MeKoar zoekt MANNEN .............................................................pag 25
Is het lang geleden? ...........................................................................pag 25
VVIrnsum kiest voor zaterdagvoetbal ............................................... pag 26
Peuteropvang “It Kattekuorke” ........................................................ pag 26
Whisky! .............................................................................................pag 27
De bistedokter ................................................................................. pag 29
Skoallenijs Sint Radboud ................................................................... pag 33
Skoallenijs It Tredde Sté ....................................................................pag 35
Planten en hun geneeskrachtige werking .......................................... pag 37
Verenigingen contactpersonen ..........................................................pag 39
Infoblad Huisarts + Apotheek  ............................................................pag 41
Infobladen Ziekenhuizen etc. ...................................................... pag 43-44



4 5

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

29 juni VVI: Rommelmarkt Sportcomplex de 
Bining

13.00-15.00

6 juli Waterskieen  met JCJ, opge-
ven voor 1 juni

De Potten 12.00 - 
14.00

7 juli Down the river fest Café de Fantast 16.00 uur 
15 aug Merke! Fantast / 2 Gem.
16 aug Merke! Fantast / 2 Gem.
17 aug Merke! Fantast / 2 Gem.
18 aug Merke! Fantast / 2 Gem.

21 sept Buurt BBQ Om'e toer De 2 Gemeenten

Kommen en Gean
Ik zou graag een ieder die een berichtje heeft geplaatst op Facebook of een bericht 
van deelneming heeft gestuurd tijdens de ziekte en na het overlijden van

Piet Oldenburger

hiervoor hartelijk willen bedanken.
Huite van der Meer

Op zaterdag 29 juni is er weer de jaarlijkse rommelmarkt op het parkeerterrein  
van sportcomplex de Bining. De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar de 
voetbalvereniging Irnsum.
Heeft u nog spullen die u niet meer nodig heeft dan kunt u ze beschikbaar stellen 
voor de rommelmarkt. We halen de spullen zaterdagochtend 29 juni tussen 09.30 
en 12.00 uur op. U hoeft het alleen maar bij de weg te zetten voor 09.30 uur!
Alvast dank!

Rommelmarkt
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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

Buurtvereniging Om ‘e Toer is opgericht in 
1979 en bestrijkt het volgende gebied:
– Rijksweg 3 t/m 91 en 4 t/m 132
– Molestrjitte
– Ekke Blaauwstrjitte
– Grouwsterdyk
– Leppedyk
– Reinerswei
– Learewei
– It Kampke
– De Stripe
– Molehiem
– Douwemastrjitte 1 t/m 51 en 2 t/m 12

Geboren, 4 mei 2019
Minke, dochter van Hindrik en Anna, 
zus van Tieme.

Geboren, 5 mei 2019:
Kim, dochter van Barry & Marijke

Buurtvereniging Om ‘e Toer

Lees verder op pagina 9
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Op Vrijdag 5 april om 20.00 uur hadden we de jaarvergadering bij café restaurant
de 2 Gemeenten. Zelf had ik op wat meer mensen gerekend maar er waren nog al 
wat afzeggingen voor deze avond. Net als elk jaar hadden we weer een spreker. 
Dit jaar werd het verzorgd door de Heer Bos van It Fryske Gea. Die een digitale 
rondleiding hield door de Nationaal Park de Alde Feanen.

Nationaal Park de Alde Feanen is één van de pronkjuwelen van de natuurbescher-
mingsorganisatie It Fryske Gea. Dit unieke natuurgebied bij Earnewald is een  
laagveengebied van bijna 2500 hectare en bestaat uit een zeer afwisselend  
landschap met onder andere meren, rietlanden en moerasbossen. De variatie  
in landschap zorgt voor een grote rijkdom aan verschillende planten en  
dierensoorten. Zo komen er in de Alde Feanen wel 450 verschillende planten-
soorten voor en broeden er zo’n 100 verschillende soorten vogels, waaronder de  
zeearend. Misschien wel een uitje waard voor de buurt vereniging. 

Op zaterdag 13 april 2019 hebben we net als elk jaar een paasworkshop voor de 
jeugd van 4 – 12 jaar georganiseerd. Dit jaar werd er een paastaart gemaakt onder 
begeleiding van de Blije Papegaai uit Terherne.

Voor de kinderen tot en met 7 jaar hebben we dit jaar ook weer paaseieren zoeken 
in de tuin van de familie Hylkema aan de Rijksweg 3 in Jirnsum gehad. Jammer 
genoeg waren we de bokaal vergeten (de chocolade paashaas). Dus een punt van 
aandacht voor de volgende keer.

Op vrijdag 3 mei 2019 zijn we met twintig personen om 13.00 uur vertrokken  
richting Omrop Fryslân voor een excursie. Het programma zag er als volgt uit:
 
13:30 Ontvangst met koffie en thee
13:40 Presentatie over de geschiedenis en het heden van Omrop Fryslân
14:30 Rondleiding studio en redactie
15:00 Bijwonen van het live radio en televisieprogramma 
 Noardewyn Live met Willem de Vries
16:00 Einde excursie

Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de volgende uitjes die in de planning 
staan.

Tot ziens het bestuur buurtvereniging Om ‘e toer Jirnsum.

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:
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Op 11 mei hing de Jirnsumer vlag uit. 
Het was feest, er was veel te vieren. Het thema: Een groener Jirnsum!

Na twee jaar werd de nieuwe Sylsbrege officieel geopend. Dat gebeurde door het 
onthullen van een steen uit het jaar 1740 die al die jaren in de oude Sylsbrege zat 
gemetseld. In de nieuwe brug paste hij niet goed meer, daarom is dit culturele  
erfgoed door bewoners (en de smid natuurlijk) in een stalenframe gezet en bij de 
brug aan het water geplaatst. Een bord erboven vertelt de geschiedenis van brug 
en steen. Hij werd onthuld door Lyda Veldstra, gemeenteraadslid voor de FNP, die 
heeft geijverd voor terugplaatsing. De brug wordt de komende week versierd met 
een aantal fraaie bloembakken.

Daarna volgde een vrolijke stoet het draaiorgel van de Jirnsumer orgelman Jetze 
de Boer, via de opgeknapte noorder entree richting het vernieuwde dorpsplein.
Onderweg werd nog een plateau onthuld door wethouder Hein de Haan, met  
daarop een oude foto van de oude melkfabriek die daar vroeger aan de Boarn 
stond. In het gehele dorp heeft de werkgroep Kunst en Kultuur meerdere foto’s 
van wat ooit was, veelal winkeltjes, neergezet of opgehangen. Op veel huizen in 
Jirnsum hangt ook een oude foto van wat men er vroeger aantrof.

Op het plein aangekomen bezong het Jirnsumer koor ‘Mei Mekoar’, onder  
leiding van dirigente Sitta Bosman, de deugden en ondeugden van Jirnsum en haar  
inwoners. Toen was het tijd voor de officiële opening van het nieuwe plein aan 
de Kerkbuurt. Café de Fantast had voor iedereen koffie, thee en een taartje klaar 
staan.
Wethouder de Haan prees de inzet van het dorp en refereerde aan het proces dat 
vooraf ging aan dit mooie resultaat. Het was voor het dorp én voor de Gemeente 
Leeuwarden ook om van te leren. Met het geleerde gaat Jirnsum na de zomer,  
samen met de gemeente Leeuwarden, weer aan de slag met een nieuw project om 
het dorp verder te verfraaien.

Als openingshandeling smeet de wethouder met veel lawaai een zware tegel in 
een container, als start van de actie Steenbreek, oftewel: Van grijs naar groen.
Alle bewoners mochten vanaf dat moment tegels en stenen inleveren en kregen 
daar een mooie groene plant voor terug. Goed voor het beter afvoeren van regen-
water bij te verwachten heftige buien. Natuurlijk om Jirnsum nog groener te ma-
ken.

Jirnsum, mooier en groener

Lees verder op pagina 13
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140

 

 

 
 

Kinderopvang Oan de Boarn 
Gastouderopvang – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

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

Jong en oud kwam die dag tegels brengen, in tasjes, fietstassen, kruiwagens, 
steekkarren. Bonny Veenstra, de nieuwe projectleider van Operatie Steenbreek 
van de gemeente deelde samen met stagiaire Kim van Dalen, planten, flyers en 
tuinhandschoenen uit. 
De hortensia’s, brem, vlinderstruiken, clematissen en sla-matjes vonden hun weg 
in de vele tuinen. Het was ook perfect plantweer, de zon maakte de wat koude 
wind weer goed.
Om 13.00 uur was het de beurt aan de jeugd van Jirnsum. In groepjes gingen zo’n 
40 kinderen op weg, op zoek naar de groene schat. Voor ieder kind was er een 
prijsje: een zakje met bloemenzaad. De winnaars werden trotse eigenaar van een 
aardbeienplantje.

Het ‘gevaarlijkste’ deel van de festiviteiten betrof het dopen van de eerste bloem-
bak aan één van de lantaarnpalen op het plein. Op een wankele trap goot de voor-
zitter van Plaatselijk Belang Jirnsum, Flip Cornelisse, wat water uit een grote gie-
ter op de op drie meter hoog hangende bloembak. De eerste van 30 bloembakken 
die ook aan de Rijksweg de nieuwe lantaarnpalen zullen opvrolijken.
Daarna konden we onder het genot van een hapje en drankje genieten van het 
optreden van  Berend Riemersma en bleef het nog lang gezellig in het namiddag 
zonnetje.

Het feest werd mogelijk gemaakt door bijdragen van:
De Gemeente Leeuwarden, LOF, de ondernemersvereniging, Operatie Steen-
breek, Stichting Molehiem, Plaatselijk Belang Jirnsum.
Hiervoor spreken wij onze hartelijke dank uit! Het stimuleert de werkgroep Wo-
nen en Leefomgeving in ieder geval erg om met enthousiasme een nieuw project 
aan te gaan pakken: een mooie invulling bedenken en realiseren voor de grote 
open plek aan de Douwemastrjitte. Na de zomer zullen ze daarover een bewo-
nersavond organiseren om tot een gedragen keuze te komen.
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Als it Kattehûs staat te dansen..

It Kattehûs heeft een drukke week, ontvangt bijvoorbeeld deelnemers van de  
bingo die met mooie prijzen weer naar huis gaan, zorgt dat er in Jirnsum gestemd 
kan worden, peuters kunnen er terecht om kleurrijke tekeningen te maken en  
vrolijk te zingen, en.. geniet van een veelzijdig muzikaal programma als er  
gitaarles is. 

Als er een stoere bus komt aangereden weet It Kattehûs dat Sjoerd (50), type ouwe 
rocker, Rammstein en AC/DC komt spelen, daarna wordt het rustiger want Isabelle 
(11) oefent Arcade waarmee Duncan Laurence het songfestival won.
Willem (66) speelt Bach binnenkort samen met zijn kleindochter op een familie-
feest en Hielke (17) doet toelating voor een MBO muziekopleiding en studeert op 
de muziek van John Mayer.

Als u voorbij fietst en het Kattehûs lichtjes op en neer ziet bewegen zijn het Bas en 
Nynke (beiden 7), zij spelen de vloer is lava van de Snollebollekes en, als ze durven, 
misschien volgende week wel op school. Daarna walst het Kattehûs heen en weer 
want Marieke (63) speelt Tulpen uit Amsterdam op de ukulele. De meest cursis-
ten doen het zonder, maar Thomas (13) is enthousiast bezig met een boek om het  
notenschrift te ontdekken. 
Hidde (12) komt op de fiets met een stevige tas op zijn rug met daarin zijn  
akoestische gitaar, hij speelt Metallica en droomt daarom van een elektrische.
Dan gaat het Kattehûs nog 1 keer stevig op z’n schoenen staan voor Flip (28) hij 
speelt de blues op zijn bas en heeft op koningsdag met zijn band opgetreden.

En ik, Paul Wigchert (48) geef gitaarles sinds 2000, nadat ik aan het conser - 
  vatorium in Groningen afgestudeerd ben en heb weer een heerlijke werkdag  
gehad met al die enthousiaste muzikanten.

Ook  belangstelling voor gitaar-, ukulele-, of basgitaarles? Een proefles is gratis en 
als het je leuk lijkt om door te gaan zijn de volgende 4 lessen, ter introductie, voor 
de helft van de prijs (€35 voor 4x een half uur, als je jonger bent dan 21 jaar, €28).  
Je mag alleen komen, met je vriendje, vrouw, buurman of partner van het klaver-
jassen.

Meer informatie? Mail: paul.wigchert@hetnet.nl of Facebook: 
Gitaarles regio Jirnsum, Grou en Akkrum.
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Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga 
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd 
E-mail: piannie.tvs@gmail.com 
Tel : 0566-601495 of 06-25163304 
www.piannie.nl 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

Schoonheidssalon

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.

Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039

Dierfysiotherapie

Clubkampioen

Vaak krijg ik de vraag:  “Dierfysiotherapie? Wat is dat?” of “Bestaat dat ook al?”. 
Ja! Fysiotherapie kan ook voor dieren helpen bij soortgelijke klachten waarvoor u 
zelf ook naar de fysiotherapeut gaat.

Wie ben ik?
Sinds 2011 ben ik in Jirnsum werkzaam als fysiotherapeut en manueel therapeut 
bij FysioMaks (voorheen Fysiotherapie en manuele therapie Jissink). Misschien 
heb ik u wel eens ontmoet? In 2009 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. 
Na een aantal jaren werken heb ik de opleiding tot manueel therapeut afge-
rond. Daarna heb ik besloten om mijn passie te volgen en de studie dierfysio- 
therapie te volgen. Nu ben ik dus naast fysiotherapeut en manueel therapeut ook  
dierenfysiotherapeut. 

Mient Noordraven is clubkampioen van biljartclub “De Gouden Keu”!
Na een spannende finale was Mient te sterk voor Minne Bruinsma, op de foto 
staan ook nog Jan Wijma (links) hij werd tweede op de vrijdagavond en daarnaast 
staat Albert Paulusma, hij werd tweede op de donderdag. 
Voor de donderdagavond ploeg zijn we nog op zoek naar enkele enthousiaste 
nieuwe leden, lijkt het je leuk om op donderdagavond een balletje te stoten kom 
dan gerust eens langs bij Café de Fantast  om een kijkje te nemen. 
Je bent welkom!

Lees verder op pagina 19
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De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

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

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

Wat doet een dierenfysiotherapeut?
Dieren kunnen ook last hebben van spieren en gewrichten, blessures oplopen 
of een operatie ondergaan waarvan ze moeten herstellen. Een dierenfysiothe-
rapeut kan hierbij helpen. Na het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld 
waarna een behandeling volgt.

Hoe dan?
Natuurlijk kan een dier mij niet vertellen wat er aan de hand is. Dit moet ik  
uitvinden aan de hand van uw verhaal en wat ik zie en voel bij het dier.  
Samen met u als eigenaar zoeken we naar de beste oplossing voor uw dier. De  
behandeling kan bestaan uit massage, dry needling, losmaken van gewrichten,  
oefeningen en adviezen. Daarnaast krijgt u zelf ook oefeningen mee om met uw 
dier te oefenen. 

Voor welke dieren?
Dierfysiotherapie richt zich met name op honden en paarden maar alle dieren  
zijn natuurlijk welkom. Honden en paarden zijn vanwege het doel waarvoor  
ze gehouden worden (wandelen, sporten of paardrijden) sneller geblesseerd dan 
bijvoorbeeld een kat of een konijn. 

Ruiters
Ook ruiters zijn welkom! Paardrijden is een samenspel tussen paard en ruiter.  
Als de ruiter niet in balans zit of zelf last heeft van klachten verstoord hij/zij de 
beweging van het paard en beperkt daarbij de bewegingsvrijheid. Hierdoor kan 
het voor het paard moeilijker zijn om bepaalde dressuuroefeningen uit te voeren 
of om een springparcours foutloos af te leggen.

Nu geen mensen meer?
Jawel hoor! Voorlopig ben ik nog steeds op maandag en donderdag in Jirnsum 
aanwezig bij FysioMaks om u te helpen met uw klachten!

Wilt u meer informatie over dierfysiotherapie of kan ik wat voor u 
en uw dier betekenen? 
Kijk op www.fysio-en-dier.nl, app/bel: 06-27133329 of mail naar: 
linda@fysio-en-dier.nl
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Algemeen
Het jaar 2018 was voor MFC “it Kattehûs” een relatief rustig bestuursjaar. 
Er hebben zich geen bestuurswisselingen voor gedaan. 
Bouwkundig heeft er wel een grote verandering plaatsgevonden. Om de  
horecavergunning te behouden is voor de Grutte Seal een luchtbehandelings- 
systeem aangeschaft. Om dat te kunnen financieren zijn subsidies aangevraagd 
en ontvangen van de Cooperatiefonds Rabobank, VSB Fonds en Oranjefonds. 
Het systeem hoeft niet permanent en zeker niet voluit te draaien, dat leidt tot 
een lagere energieverbruik en minder geluidshinder voor de omgeving. 
Voor de Molehiemseal zijn buitenscreens voor de erker aangebracht. Daar  
hebben wij subsidie voor ontvangen van Stichting Molehiem. Het komend jaar 
wordt nog zonwering aangebracht in de Lytse Seal. 

Zaalverhuur
In 2018 heeft de nieuwe huurder van het voormalig jeugdhonk: Atelier  
Houten Klaas het contract voortgezet. Afgelopen jaar heeft hij voor het eerst in  
samenwerking met MFC “it Kattehûs” workshop voor de jeugd georganiseerd.
Financieel heeft Stichting MFC een goed jaar gedraaid. De Grutte Seal,  
Molehiemseal en Lytse Seal zijn goed verhuurd (met name de Molehiemseal) 
onder bestaande huurders. Het vinden van nieuwe huurders en activiteiten blijft 
een uitdaging. Het consumptiegebruik bleef helaas achter t.o.v. 2017. 
De drie zalen in de losse verhuur zijn als volgt verhuurd in 2018:
De Grutte Seal 36 dagdelen bezet, waaronder voor Jirnsummertime (expo-
sitie Jouke van der Zee en filmhûs over leven van Atje Keulen-Deelstra) op 
maandagavond door het zangkoor MeiMeKoar, jaarvergaderingen van diverse  
verenigingen en enkele incidentele verhuurders.
De Molehiemseal is 134 dagdelen betaald bezet geweest voor de griepprik,  
Praktijk voor moeder en Kind, Vrouwen van Nu, vergaderingen van Plaatselijk 
Belang Jirnsum en haar commissies, D’66 en Collectief Ganzenbeheer.
Daarnaast is elke woensdagmorgen de gebruiker van de Molehiemseal de  
ouderensoos voor 60+.
De Lytse Seal is totaal 69 keer verhuurd aan onder meer gitaardocent  
P. Wigchert die les geeft aan volwassen en kinderen uit de omgeving en enkele kleine  
vergaderingen. Het Dorpenteam heeft geen zitting meer.  
Tenslotte zijn de zalen ter beschikking gesteld voor het organiseren van eigen 
activiteiten.

De betaalde verhuur is met 2.000 euro gestegen ten opzichte van 2017. Dit is 
voornamelijk door de verhuur van de aanbouw (Atelier Houten Klaas). Er heeft 
geen huurstijging plaats gevonden. 

Activiteiten
In 2017 zijn wij begonnen met bingo’s dit hebben wij in 2018 doorgezet en zijn  
er 5 bingo’s georganiseerd al dan niet rondom een thema. In de kerstvakantie  
is er een goedbezochte activiteit kerststukjes maken in combinatie met  
houtworkshop Atelier Houten Klaas geweest. De ladiesnight oogste eveneens 
bewondering.
Er is meegedaan met de collecte van het Oranjefonds, opbrengst was € 223,33 
deze opbrengst is gereserveerd voor aan te brengen zonwering. Ook in 2019 
gaan we weer meedoen met de collecte, deze opbrenst komt ten goede aan 
poppentheater. 
De activiteiten worden op de facebookpagina “activiteiten It Kattehus” gepro-
moot. Daarnaast zijn in 2018 beginnende stappen gezet om een eigen website 
te ontwikkelen zodat wij ook voor de buitenwereld te vinden zijn, dit in verband 
met zaalverhuur. 

Bestuur en vrijwilligers
Begin 2018 begon de stichting met 5 bestuursleden, 6 vrijwilligers voor de SOOS 
en 18 vrijwilligers voor gastvrouw/heer, (groen) onderhoud en schoonmaak. 
Het bestuur bestond heel 2018 uit:
• Johan Visser (voorzitter)
• Helma Kalsbeek-Peterse (secretaris)
• Signhild Moerland (penningmeester)
• Henny Joustra-Welbroek (algemeen lid /activiteitencommissie)
• Bartele Kramer (algemeen lid)
De heer B. Kramer heeft aangegeven dat hij in 2019 zijn bestuursfunctie wilt 
neerleggen. Met een opvolger zijn er gesprekken. 
Enkele vrijwilligers zijn in 2018 gestopt en aan het eind van 2018  hebben   
3 gastvrouwen/heer  6  vrijwilligers voor de soos en 12 vrijwilligers voor onder-
houd en schoonmaak. Wij zoeken nog nieuwe vrijwilligers voor gastvrouw/heer of  
algemene zaken. 

Het Bestuur MFC it Kattehûs 

Jaarverslag 2018 MFC “it Kattehûs”
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U heeft waarschijnlijk het merkboekje al ontvangen of u het ontvangt het  
binnenkort. Hierin staat het programma voor de komende merke en alle  
bijbehorende informatie. Hieronder kort de informatie over het programma 
voor de komende Jirnsumer merke.

Programma Jirnsumer Merke

Donderdag 15 augustus
Opening kermis - 19:00
Kinderdisco in de 2 Gemeenten - 19:00
Teake van der Meer in de Fantast - 20:00
Spijkerslaan bij de Fantast - 21:30
El Jackson in Café de Fantast - 22:00

Vrijdag 16 augustus
Kinderspellen - 10:00
Snapschat Scavengerhunt voor de jeugd 12-17 jaar - 10:00
Merke kaatsen jeugd - 13:00
Opening kermis - 14:00
Muziekbingo o.l.v. Theun Plantinga in de 2 gemeenten - 20:00
80’s en 90’s muziek van DJ Sipke in de 2 gemeenten - 22:00

Zaterdag 17 augustus
Opening kermis - 10:00
50+ spellen bij de Fantast - 10:00
Matinee met muziek van de Suskes en Dj Sipke bij de Fantast 11:00
Volkspelen in de Wiide Steech 14:30
Muziek van Grytz en Grize in het café van de 2 Gemeenten 22:00

Zondag 18 augustus
Merke kaatsen senioren 11:00
Gratis draaimolen 12:00
Opening kermis 14:00
Kleintje Matinee bij de Fantast - van geeft m XL / DJ duo Jut n Jul 17:00

MerkeAlgemene ledenvergadering PBJ
Samenvatting Algemene ledenvergadering 
Plaatselijk Belang Jirnsum ( PBJ)

Dinsdag 2 april j.l. was de jaarlijkse ledenvergadering van PBJ. Naast leden en  
geïnteresseerde dorpsgenoten werden ook wethouder Sjoerd Feitsma, enkele 
raadsleden van verschillende partijen en dorpenmanager Bram Louwerse van  
harte welkom geheten door het bestuur. Bram Louwerse verving onze vaste  
dorpenmanager Jitse de Vries die helaas verstek moest laten gaan. 

Het eerste deel van de vergadering betrof de formele afwikkeling van het jaar 
2018 inclusief het financiële jaarverslag. De kascommissie gaf zijn goedkeuring. 
Voor de vergadering was er iets misgegaan met het beschikbaar stellen van de 
stukken. Daarom zijn die hier in De Stim alsnog  gepubliceerd.

Er volgden presentaties van de werkgroepen Keunst & Kultuer en Woon & Leef-
omgeving. Keunst & Kultuer gaf een inkijk in de plannen voor de komende 2 jaar 
als opvolging van zeer geslaagde Jirn-Summertime. Woon & leefomgeving stond 
stil bij de gerealiseerde vernieuwingsprojecten in het dorp en gaf een vooruitblik 
van de festiviteiten rond de onthulling van een monument bij de nieuwe brug en 
een actie om Jirnsum nog groener te maken. 

Daarna was de Doarpskorporaasje aan de beurt die vertelde over de afgeronde  
renovatie van de huizen en de lopende opknapbeurt van de tuinen en de  
omgeving. 
Helaas moest Sjoerd Feitsma in de pauze de vergadering verlaten maar niet  
zonder het dorp en de vele werkgroepen en haar vrijwilligers te complimenteren 
met de vele bereikte resultaten. Volgens hem is Jirnsum daar uniek in.

Na de pauze gaf de nieuw opgerichte Jirnsumer Enerzjy Koörporaasje een  
presentatie waarin ze het dorp enthousiast willen maken  om heel Jirnsum   
energieneutraal te maken. De komende periode zullen ze bijeenkomsten  
beleggen om meer inwoners enthousiast te maken. Daarna werd de vergadering 
afgesloten met een hapje en een drankje.

(Dit is een samenvatting, het volledige verslag kunt u opvragen bij het bestuur.)
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Zoals eerder te lezen is de werkgroep wonen en leefomgeving bezig met een 
mooie invulling voor het braakliggende veld op de douwemastrjitte waar de  
radboud school gestaan heeft. Echter is dit een proces waar wat tijd overheen 
gaat. De wensen zijn geïnventariseerd en nu  worden de plannen gesmeed. 

Ondertussen lag dit veld nu voor het zoveelste jaar kaal te zijn in het dorp en elk 
jaar loop ik er langs en voel ik het verlangen om hier wat meer kleur te zien. 

Een paar maanden geleden sprak ik die wens uit in het bijzijn van Marten van 
het BijenFlinterLint, een burgerinitiatief dat zich bezig houdt met het inzaaien  
van bermen en stukken grond met bloemen mengsels ten behoeve van de  
biodiversiteit.
Marten was meteen enthousiast en bood aan met het BijenFlinterLint te helpen  
in de vorm van het organiseren van het inzaaien. Hij vertelde dat ze dit met  
verschillende scholen uit Friesland ook al gedaan hadden. Zodoende ben ik met 
het plan om dit veld in te zaaien naar het PBJ gegaan. Die vonden het ook een 
mooi plan. Na overleg met de werkgroep, die deze zomer nog geen plannen had-
den voor het veld konden we los. 

De gemeente is zo vriendelijk geweest het veld voor ons te frezen en zal ook het 
maaien van het pad en de randen blijven doen. Eind mei hebben enthousiaste  
ouders geholpen met het uitzetten van het graspad en deperken voor de  
kinderen van beide 
scholen. It tredde sté 
heeft voor ieder kind 
een perk gemaakt 
met zijn of haar naam 
die ze zelf mochten in-
zaaien. Bij de radboud 
hebben de kinderen 
de perken per tweetal 
ingezaaid. 

De groepen kregen  
een korte uitleg over  
het belang van bijen 
en bloemen en na 

een zaailes in de zandbak mochten ze zelf los. Alle kinderen hebben met veel  
liefde en zorg hun perk ingezaaid!  Na het zaaien hebben we allemaal een  
regendans gedaan zodat met wat regen en  zon alles goed kan groeien. 
Het was een leerzaam en vooral leuke activiteit waar het hele dorp en de bijen 
deze zomer plezier van zullen hebben. 
Met een beetje regen en zon zullen we rond de zomervakantie een heel fleurig 
veld hebben midden in het dorp.

Groet, Helen Wolbers

Wat gebeurt er allemaal op de douwemastrjitte?

Mei MeKoar zoekt MANNEN
Mei MeKoar, het gemengde koor uit Jirnsum, repeteert elke maandag 
(met uitzondering van de vakanties) van 20.00-22.00 uur in It Kattehûs.

Gezelligheid en plezier in zingen staan voor op!
Ben je vrolijk en heb je ritmegevoel, twijfel dan niet en kom gewoon een keer 
langs tijdens de repetities. Al denk je niet te kunnen zingen, twijfel niet! Wij  
slepen je er Mei MeKoar doorheen. Welke mannen in en rond Jirnsum durven dit 
aan aan! Noten kunnen lezen is geen must. Neem contact op met Hennie Boorsma  
telefoon 06-13578028 voor meer informatie.

Het winnende Eurovisiesongfestival liedje van Teach-Inn, heel lang geleden 
deed mij denken aan Leeuwarden-Fryslan 2018, culturele hoofdstad van Europa 
in 2018 en in het bijzonder ons eigen Festival: Jirnsummertime.
Het is nog maar een jaar geleden dat in ons dorp van 31 mei t/m 3 juni met niet  
minder dan ruim 20 verschillende evenementen ons eigen cultureel festival  
gehouden.
Van dit festival zijn diverse filmpjes, dvd’s en video’s gemaakt. Al deze herinne-
ringen zijn nu samen bij elkaar op video gezet op You Tube met als zoeknaam:  
jirn-summertime. Ter zijner tijd wordt dit eveneens op de website van Jirnsum  
gezet.

Ed den Dulk

Is het lang geleden?
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In een buitengewone ledenvergadering heeft de VV Irnsum op maandagavond  
20 mei 2019 besloten met ingang van het seizoen 2019-2020, de zaterdag als 
speeldag te kiezen voor haar eerste en tweede elftal. Het derde elftal blijft actief 
op de zondag. 

De VV Irnsum kent sinds 1931 een rijke geschiedenis in het zondagvoetbal en  
daarom is voorafgaand aan dit besluit uitgebreid onderzoek onder de leden  
gedaan. In 2017 is een eerste brede verkenning uitgevoerd naar de wensen van 
de leden rondom de speeldag van de seniorenelftallen. Dit gaf aanleiding voor 
het bestuur om in de afgelopen winterperiode een vervolgonderzoek te starten.  
Een onafhankelijke werkgroep heeft dit vervolgonderzoek uitgevoerd en de  
behoeften van de seniorenleden en de oudste jeugdleden in kaart gebracht.  
De uitkomsten en het advies zijn door de werkgroep gepresenteerd en door het 
bestuur overgenomen. Vervolgens heeft het bestuur besluit medegedeeld aan de 
aanwezigen. Met dit besluit komt het bestuur zoveel mogelijk tegemoet aan de 
wensen van haar seniorenleden en oudere jeugdleden.

De VV Irnsum kent als regioclub in Mid-Fryslân en de Lege Geaen sinds 1931 een 
rijke geschiedenis in het zondagvoetbal. De historie en herinneringen zullen altijd 
blijven. De keuze voor het zaterdagvoetbal, met de mogelijkheid om ook recrea-
tief op zondag te voetballen, ziet de club met vertrouwen tegemoet. 

• Afscheid
Na 26 jaar als peuterjuf op het It Kattekuorke te hebben gewerkt neem ik 11 juli 
afscheid, ik heb me er als een vis in het water gevoeld. Graag maak ik van de Stim 
gebruik om iedereen te bedanken waar ik al die jaren mee heb samengewerkt. Sa-
men hebben we er een fijne peuteropvang van gemaakt. Natuurlijk bedank ik ook 
de ouders die mij hun vertrouwen hebben gegeven. Met heel veel plezier heb ik 
veel peuters mogen begeleiden in hun ontwikkeling tot kleuter. Ook bedank ik het 
bestuur van de MFC It Kattehûs, waar we een prachtige speelruimte hebben. Mijn 
collega Alberdine de Vries wens ik nog fijne jaren toe en hoop dat de peuteropvang 
in Jirnsum nog lang blijf voortbestaan.

Hartelijke groet en tot ziens,
Anneke Agema

• Peuteropvang It Kattekuorke heeft een goed schooljaar gedraaid.
Alle drie ochtenden waren bijna vol (maximaal 16 peuters per ochtend)
• De stroopwafelactie heeft een bedrag van €525,- opgeleverd. Van dit bedrag 
worden verschillende extra activiteiten voor de peuters bekostigd zoals: Kinder-
theater en op 4 juni gaan de peuters naar de kinderboerderij in Sneek.
• De Tomkeboekjes zijn weer uitgedeeld, fan 3 o/m 7 juny is de fryske foarlêswike. 
Neist Puk (ons Nederlandse vriendje) hat ek Tomke in plakje yn é groep, mar dan 
yn it frysk.
• Nieuw peuters van 2 – 4 jaar zijn na de zomervakantie van harte welkom. Peu-
teropvang It Kattekuorke is open op maandag, dinsdag en donderdagochtend 
van 8.15-11.45uur. Opgave + informatie bij Kids First COP Groep: tel 088-0350400, 
website: www.kidsfirst.nl

VVIrnsum kiest voor zaterdagvoetbal

Peuteropvang “It Kattekuorke”
Het duurt nog even maar dit willen we jullie niet onthouden! Op vrijdag  
13 december kun je vast in je agenda reserveren voor unieke Whisky proeverij in 
Café de Fantast. Niemand minder dan Henri Goossen komt op een Herman Fin-
kers-achtige manier langs om te vertellen over whisky. Natuurlijk zal er ook ge-
proefd worden en zijn er lekkere hapjes aanwezig, maar zelfs al zou je je whisky 
laten staan of het aan je buurman geven, dan nog zul je een fantastische avond 
hebben. Kosten voor deze avond zijn 29,50 euro pp.

De whisky-expert pur sang Henri Goossen laat u de intrigerende wereld van  
whisky ontdekken. Een professionele whiskyproeverij onder het motto van:  
NOSING – TASTING – ENTERTAINING. Henri Goossen is een whiskyentertainer 
die u meeneemt op een inspirerende reis langs de verschillende whiskylanden.  
Op zijn eigen originele wijze laat hij u proeven van het mooie dat whisky heet. 
Henri onderwijst, entertaint en vermaakt de deelnemers, zodat u aan het eind van 
zijn betoog hoe dan ook met een glimlach om de lippen zult vertrekken.

Whisky!
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Goed en prettig geregeld met: 
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Meer informatie? Kijk op: 
 
 www.hypotheekadviesaanhuis.nl 

 
 www.etteploegmultiklus.nl  
 

 

Wij zijn gevestigd op de Boarnsterdyk 38, 8491 AW Akkrum 

Inspiratie
Het is maandagochtend en ik ben net terug van een weekje Vlieland met vrouwlief 
en onze hond Afke. Altijd weer een prachtige belevenis die een vracht aan puike 
foto’s oplevert, waarvan er altijd eentje een tijdje het beeldscherm van mijn pc  
domineert of op de jaarkalender eindigt om de herinnering levend te houden.  
Is het niet een spelende hond op het strand met een dreigende lucht op de  
achtergrond dan wel een fraai shot van een lepelaar in de vlucht. Even weg van de 
dagelijkse drukte die vandaag weer losbarst. Al voor achten sta ik tussen de koeien 
op de scan te koekeloeren of de dames in blijde verwachting zijn. Daarna rijgen 
de afspraken zich aaneen op een druk spreekuur dat halverwege de middag even 
dreigt te ontsporen omdat er ook nog steeds enkele baasjes binnendruppelen die 
zich op een open spreekuur wanen. En net als de wachtkamer weer een beetje 
als vanouds gevuld is belt er een geschrokken kattenliefhebber dat haar Pander 
een ongeluk heeft gehad en een pootje mist. Natuurlijk mag die eerst: kom maar 
gauw! Samen met collega Thijs inspecteer ik het arme dier. Het ongeluk laat zich 
snel herleiden tot de activiteiten van fraaie voorjaarsweer van vandaag: het beest 
moet slachtoffer zijn geworden van een cyclomaaier tijdens zijn muizenjacht door 
de velden. De ene achterpoot is vlak boven de hak totaal verdwenen en het lin-
ker voorpootje ligt open tot op het bot. Het voorpootje lijkt nog wel te redden.  
Op drie pootjes kan een kat goed verder, op twee zou het uiteraard hopeloos 
zijn. De balans: de voorpoot hechten en achter amputeren tot boven de knie.  
We nemen het dier in de opname maken eerst samen het spreekuur af. Daarna 
buigen we ons gezamenlijk over het slachtoffertje.

Rond acht uur in de avond zet ik de laatste hechtingen en leg ik het onfortuinlijke 
patiëntje op een lekker verwarmd bedje in een opnamekooi. Ik breng de eigenares 
telefonisch op de hoogte van de situatie en zeg dat ik een slag om de arm houd 
omtrent de prognose, maar dat de kater zeker een kans maakt. Ruim de OK op en 
keer huiswaarts voor een lekker opgewarmde prak van mijn eega. Mijn werkdag is 
inmiddels het klokje rond en van mij mag de dienst verder rustig verlopen…
Pas de volgende ochtend om zeven uur gaat de telefoon weer: koekalverij bij  
de overbuurman. Ik ben dus vlot ter plaatse. Het kalf ligt in stuit met de beide  
achterbeentjes naar voren en ik voel slechts een staart. Voorzichtig haal ik één 
voor één de pootjes erbij en rek ik vervolgens de schede wat op alvorens we het 
kalf samen ter wereld helpen. Snakkend naar adem dreigt het kalf te smoren in 
het vruchtwaterslijm dat de luchtwegen blokkeert en met vereende krachten til 

De bistedokter
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Café de Fantast
Catering & Verhuur
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafe-

- 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

ik rap samen met de boer het kalf op de kop over een hek. Het slijm loopt met 
stromen uit de bek en ik masseer neus en bek vrij van het kleverige goedje.  
Gaandeweg leveren de inspiraties een steeds beter resultaat op en kunnen de  
longen zich ontplooien. We laten het kalf vervolgens weer op de grond zakken 
en slepen het voor het moederdier. Dat begint haar pasgeborene kwiek met haar 
tong te bewerken. Het kalf richt daarop de kop op en met voldoening aanschouw 
ik samen met mijn overbuurman het tafereel. Wij hebben nog precies op tijd hulp 
kunnen bieden en het kalf voor een akelige dood kunnen behoeden.

Na een jachtig ontbijtje rep ik mij naar de praktijk. Hoe zou de operatiepatiënt 
het maken? Nieuwsgierig tuur ik alvast door het raam van de opname. Thijs zit 
de driepoot met goed gevolg te voeren en steekt de duim omhoog als ie mij naar 
binnen ziet gluren. Fijn! Dan vul ik snel mijn auto aan voor de volgende visite. Er 
dient een hele veestapel van 
ruim 200 dieren gevaccineerd  
te worden om deze tegen de 
koeiengriep te beschermen.  
De veehouder had al gebeld of 
ik niet wat eerder kon komen. 
Hij moet immers ook kuilen… 
Als ik in de auto stap herinner 
ik mezelf aan het feit waarom 
ik dit vak zo mooi vind. Welk 
beroep biedt zoveel variatie en 
voldoening? En zozeer inspira-
tie om bistedokters te kunnen 
schrijven? Zo ben ik dus binnen 
24 uur terug in de hectiek van 
alle dag en de vakantie alweer 
bijna vergeten. 
Gelukkig hebben we de foto’s 
nog!

menno@bistedokter.nl                    
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Skoallenijs Sint Radboud

3 juli maandelijks een open ochtend voor alle ouders, pakes en beppes en  
andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur.

Welkom!  www.radboudjirnsum.nl

Sint Radboud neemt dit schooljaar afscheid van:

Jelte: bedankt voor de 2 leuke jaren en ik ga bijna alles missen.
Hessel: Ik vond deze jaren heel leuk, wat ik heel erg ga missen is het schoolkamp. 
Bedankt voor de leuke jaren. 
Lukas: Ik ga het leuke carnaval missen en het leukste was het watergevecht.
Jaring: Ik ga kamp met juf Anneke heel erg missen.
Nikki: Bedankt voor de acht leuke jaren, ik ga het heel erg missen.
Siebrecht: Ik ga deze school heel erg missen omdat alles zo fijn hier is.
Aniek: Ik ga alle juffen en meesters missen en kamp vond ik het allerleukst.
Kyra: Het was altijd gezellig en leuk op kamp en andere feesten!
Esmee: Het was leuk en gezellig op school, ik ga jullie missen.
Femke: Bedankt voor de leuke tijd op kamp en school , ik ga jullie missen.

 Wij wensen de kinderen veel succes op hun nieuwe school!
Team Sint Radboud
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Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw 

 

  

 

‘’We care your drive’’ 
 

• Kwaliteitsbrandstoffen 
• Diesel 
• Euro 95 

 

11 cent korting op Diesel  
13 cent korting op Euro 95! 

24/7 

Supremium 
Tankstation de Greidhoeke 

All 
cards 

Voor de broodnodige energie.....

Marten Boonstra, 

                   D
e Echte Bakker

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

Skoallenijs It Tredde Sté It Tredde Sté

Zo richting het einde van het schooljaar is het ook de tijd om de voorlopige balans 
op te maken. 
Het schooljaar 2018 – 2019 begon voor obs It Tredde Sté met een wisseling van  
de directie. Doordat de zittende directeur met ziekteverlof ging, werd ik als  
interim-directeur aangesteld voor de periode van november 2018 tot uiteindelijk 
de zomer van 2019.  Terugkijkend op de afgelopen maanden kan ik zeggen dat het 
een leuke, leerzame en af en toe ook pittige opdracht is geweest. 
In de komende weken zal bekend worden wie als nieuwe directeur de school 
gaat leiden in het schooljaar 2019 – 2020. Deze nieuwe directie zal dan samen 
met het team van de school uitvoering en vorm gaan geven aan het vastgestelde  
beleid voor de komende jaren. Beleid wat er op gericht is om de kwaliteit van het  
onderwijs aan de school nog verder te verhogen en ervoor te zorgen dat de  
kinderen met plezier naar school blijven gaan. Een mooie uitdaging voor directie 
en team. Ik heb er het volste vertrouwen in dat It Tredde Sté deze uitdaging gaat 
waarmaken.
De eindopbrengsten van obs It Tredde Sté waren dit jaar erg goed. De school 
scoorde ruimschoots boven het landelijke gemiddelde. Een mooie prestatie van 
de leerlingen en de leraren en tevens een opsteker na een toch wel enigszins  
turbulente periode. 
Eind mei was weer de jaarlijkse feestavond van de school. Deze keer was het  
onderwerp van de avond het thema “FILM”. Alle groepen hadden samen met 
hun leerkrachten filmmuziek en filmfragmenten uitgekozen om daarmee een  
spetterende presentatie te geven op het podium. Met behulp van ouderraad en 
ouders was de aankleding van het geheel prima verzorgd
Beide avonden zat de zaal vol met ouders, familie en belangstellenden. Al met al 
weer een schoolactiviteit om met plezier op terug te kijken. 
In de laatste weken van dit schooljaar hebben de leerlingen nog een toetsweek 
waarbij de ontwikkeling van de leerlingen over dit jaar in beeld wordt gebracht. 
Vervolgens wordt het jaar afgesloten met de schoolreizen van de verschillende 
groepen en het afscheid van groep 8.
Zoals ik aan het begin van dit schrijven al opmerkte heb ik deze periode als  
directeur van It Tredde Sté als een leuke tijd ervaren. De contacten met leerlingen, 
ouders en collega’s waren plezierig. Ik wens de school en alle betrokkenen alle 
goeds toe voor de komende jaren en wie weet…..tot ziens

Bert Hartendorp
Directeur a.i.
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Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK  Jirnsum
T. 0566-601272

Maandag van 14.00 tot 20.00
Dinsdag van 9.30 tot 17.00
Woensdag van 9.30 tot 17.00
Donderdag van 9.30 tot 21.00

 
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 

In de Stim van afgelopen mei heb ik de aardbei en haar toepassingen laten zien. 
Dit keer neem ik u graag  mee naar uw eigen tuin of woonomgeving.

Veel mensen weten dat vers en vooral biologisch voedsel goed voor ons is. Wat 
we vaak niet weten is dat veel planten niet alleen zomaar gezond zijn maar ook 
een andere werking met zich meebrengen. Vooral biologisch geteelde planten  
hebben hogere voedingswaarden door de geleidelijkere groei van de plant. Hier-
door zitten er meer voedings-stoffen en vezels in.

Hieronder een aantal planten die we kunnen gebruiken om gezond te blijven.  
Ondanks dat dit stuk voor stuk bekende planten zijn, weten we lang niet altijd  
wat de werking is. 

Tijm ( thymus vulgaris) werkt antiseptisch 
Rozemarijn. (Rozemarinus officinalis) tegen hartkwalen en te hoge bloeddruk.
Salie (Salvia officinalis) helpt tegen keelpijn en is goed voor de spijsvertering.
Vlierbes (sambucus racemoses) is algeheel gezond en werkt tegen vliegen om het 
huis.
Aalbes (ribus nigrum of rubrum) is weldadig voor mond en keel.
Framboos(Rubus idaeus) zeer goed voor zwangere vrouwen.
Bieslook (Allium schoenophrasum) is bloedzuiverend.
ui (Allium sepa) tegen mierenbeten en te hoog cholesterol.
Knoflook (Allium sativum) goed wormen middel.
Paardebloem (Taraxacum officinalis) werkt bloedzuiverend.
Grote brandnetel (Urtica dioica) bevat veel vitaminen en mineralen.
Goudsbloem (Calendula officinalis) is goed voor alle huidkwalen en en aderen.

Leuk om te weten dat de werking niet alleen voor mensen is, maar ook voor die-
ren  een goed alternatief is om gezond te blijven. Zo zie je maar dat je,  je eigen 
medicijnen in je eigen tuin kan hebben. Ga natuurlijk niet zomaar aan de slag, 
vraag eerst je huisarts voor de diagnose, en gebruik ze ook niet in combinatie of 
in plaats van reguliere medicijnen. Mocht je interesse of vragen hebben, mail dan 
naar dewonderlijkeaardbei@outlook.com

De volgende keer meer over planten en dan over krachten die we niet innemen 
maar indirect ervaren als we in de buurt van ze zijn.

Freddie de Boer

Planten en hun geneeskrachtige werking
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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.

 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 Harm Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754
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 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: 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.



42 43

 

 
 
 

 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

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 FysioMaks
Adres: Leppedijk 37, Akkrum Adres: Rijksweg 127A
Tel.: 0566-65 46 54 Tel.: 0566- 60 22 07
E-mail: oars@leppehiem.nl 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  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
Gemeenschap- en  
beheercommissie St. Marcus  J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27



44

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

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.

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

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


