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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio april 2018
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

Redactie

Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Stim fan Jim: Komme en gean....

Na herhaaldelijke oproepen voor nieuwe redactieleden is het tot nu toe he-
laas niet gelukt om de redactie voldoende uit te breiden. 

In januari is Liesbeth bij de redactie gekomen om de opmaak van het boekje 
over te nemen van Carla. Elsbeth en Carla stappen eind juni beide uit de 
redactie. Er moeten nog 2 mensen bij: iemand om de financiën van de 
advertenties te regelen en iemand voor het mail verkeer en eventueel  
(her)schrijven van teksten.

Mocht het niet lukken om nieuwe redactieleden te vinden, dan zal dit de 
laatste jaargang zijn en valt in juni de laatste Stim fan Jim op de mat.
Dus aarzel niet en laat zo spoedig mogelijk wat van je horen!

34e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Redactielid/-leden gezocht

Hou je van schrijven of ben je juist heel handig met de computer? 
Ben je nieuwsgierig en wil je met ons van de Stim nog meer een 

dorpsKRANT maken? Dan is de STIM op zoek naar JOU!

Heb je interesse? Mail dan naar stimfanjim@jirnsum.com 
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Agenda

Datum Evenement locatie Tijd
10 mrt. Poar Neem’n en de 

Party Animals
De 2 Gemeenten 22.30 uur

13 mrt. Huizenschilderen voor
Jirn-summertime

Basisschool 19.30 uur

14 mrt. Jaarvergadering LOCI MFC It Kattehûs 20.00 uur

16 mrt. Quizavond Café de Fantast 21.00 uur

19 mrt. Inloopuur Plaatselijk Belang MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur

19-25 mrt. Collecte reumafonds Langs de deuren

20 mrt. Info. avond nieuwe ouders Sint Radboud 20.00 uur

21 mrt. Paaseitjesactie LOCI Langs de deuren 17.00 uur

21 mrt. Open dag It Tredde Sté 9.00-12.00 uur

24 mrt. de Doelleazen en 
de Zware Jongens

De 2 Gemeenten 22.30 uur

27-28 mrt. Feestjûn It Tredde Ste De 2 Gemeenten 19.00-20.30 uur

28 mrt. Algemene Ledenvergadering 
Plaatselijk Belang

MFC It Kattehûs 20.00 uur 
(inloop 19.30)

31 mrt. Workshop dikke dames 
maken

MFC It Kattehûs 13.30-17.30 uur

31 mrt. Bassmodulators De 2 Gemeenten 22.30 uur

1 april Paasbrunch 
(reserveren gewenst)

De 2 Gemeenten 11.30-14.00 uur

1 april Paasmatinee
met Orkest Butterfly

Café de Fantast 16.30 uur

3-13 april Verkoop loten Jirn-summertime Langs de deuren

4 april Open ochtend Sint Radboud 8.15-11.00 uur

5 april Info. avond nieuwe ouders It Tredde Sté 19.30 uur

6 april Bingo avond MFC It Kattehûs 19.30 uur

13 april Jaarvergadering Om e’ Toer 
Spreker Age Veldboom van het 
Skutsje-museum Earnewâld

De 2 Gemeenten 20.00 uur

14 april VVI Clubavond Kantine Voltreffer 20.00 uur

16 april Stroopwafelactie speelleer-
groep “it Kattekuorke

Langs de deuren 18.30 uurwww.tigra-sneek.nl      sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:
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Komme en Gean

Geboren:

26 december 2017      Ids Jildert Bruinsma      trotse ouders Hilbrand en Elske 

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:  Inlichtingen bij:
Dhr. S.A. Schoustra Mevr. A. de Jong Mevr. P. Hoekstra-de Wit
De Gréft 19 Buorren 23 De Terp 14
9011 CB MANTGUM 9012 DK RAERD 9011 VZ JIRNSUM
Tel. 058-2501380 Tel. 0566-602922 Tel. 0566-601850
www.uitvaartschoustra.nl www.dejonguitvaartzorg.nl dle.jirnsum@gmail.com

Dankbetuiging:

Wy wolle elkenien tige tank sizze foar de oerweldigjende belangstelling, 
brieven en kaarten dy’t wy krigen ha tidens en nei it ferstjerren van 
myn leave frou en ús mem

Sjoukje posthumus-Gorter

It hat ús goed dien.

Piet, Jancko, Lies & Wiemer.
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Op wei nei 2018

Elke maand is er in De Stim aandacht voor Jirn-SUMMErTiME. Activiteiten voor 
LF2018, Kulturele Haadstêd en het dan 100-jarige jubileum van Plaatselijk Belang 
van donderdag 31 mei t/m zondag 3 juni. 
Benieuwd waar we staan? Lees hieronder nieuws over verschillende activiteiten. 
Volg ons ook op facebook.com/Jirnsummertime

rEvUE “BrÛZJE oAn DE BoArn”
Bij deze Stim is los het programma voor Jirn-Summertime bijgevoegd. 
Voor wie zeker wil zijn dat hij/zij kan genieten van een van de voorstellingen van 
het waterlocatietheater: Revue “Brûzje oan de Boarn”: vergeet dan niet om daar 
alvast kaarten voor te bestellen (kosten: € 5,-, incl. koffie). Vol = Vol.
Voor wie het programma mist en toch meer wil weten: 
kijk op facebook.com/Jirmsummertime of op www.jirnsum.com

opTrEDEn BiJ DE rEvUE: FiGUrAnTEn GEZoCHT
Wil jij ook Brûzje oan de Boarn, en dan niet als toeschouwer maar als deelnemer? 
Er zijn nog verschillende figuranten nodig (ook mannelijke spelers zijn nog steeds 
welkom!). Meld je aan bij de werkgroep Theater, Theo Damsma of Gerrit Dijkstra.
 

SWAlKJE TroCH DE BUorrEn
Voor alle bewoners van de Rijksweg is er op dinsdagavond 13 maart aanstaande 
een speciale bijeenkomst in de Twee Gemeenten. Daar volgt informatie over de 
activiteiten tijdens Jirn-summertime die het voor alle bezoekers de moeite waard 
maken om te swalkjen troch de buorren. Meer informatie volgt. 
Vragen? Ciska Brinskma en Piet de Jong. 

onTDEK JE ‘CrEATiEvE iK’
Nog 28 huizen van de 135 huizen te schilderen... Nog een paar schilderavonden te 
gaan: kom en schilder mee! 
Op 13 maart ben je weer van harte welkom om 19.30 uur in de basisschool. Meer 
weten? 
Contactpersoon: Renée Ruiten – 06 42818869
 

En DAn DiT… DE FlESSEnACTiE
We stoppen vanaf nu met het aan huis ophalen van de lege flessen. 
Maar… de statiegeldbonnen zijn nog altijd welkom in de Jumbo! 

GroTE vErloTinG
Om de activiteiten tijdens Jirn-summertime voor iedereen gratis te kunnen aan-
bieden, houden we een grote verloting. Vanaf 3 april komen we bij u langs! Goed-
kope loten, prachtige prijzen, waaronder een fikse reischeque! 

Meer weten? Tips?  Abe Buwalda, tel. 06 – 16219923
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BINGO in It Kattehûs

NOG GEEN PLANNEN OP 6 APRIL?

Kom gezellig bingoën. Op vrijdag 6 april wordt alweer de laatste bingo van 
dit jaar georganiseerd in MFC It Kattehûs. De deuren gaan open om 19.30 
uur, de bingo zelf start om 20.00 uur. Ook nu zijn er weer leuke prijzen te 
winnen. Voor 6 euro kun je 5 ronden mee spelen (1 boekje). Voor 10 euro heb 
je 2 boekjes en 1 euro voor de hoofdronde. 

Daarnaast zijn er plannen om als afsluiter van het seizoen een creatieve 
workshop (dikke dames maken) te organiseren op zaterdag 31 maart. Dit 
is op basis van inschrijving. De workshop gaat door als er minimaal 4 per-
sonen zich hebben opgegeven. Opgeven kan via  reservering.itkattehus@
kpnmail.nl. De kosten bedragen €25 per persoon.

Houd de komende tijd de Facebookpagina van It Kattehûs goed in te gaten 
voor de laatste stand van zaken.

De activiteitendames bruisen van de energie om na de zomer weer fanatiek 
aan de slag te gaan met activiteiten voor jong en oud in MFC It Kattehûs. 

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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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

Beheerder gezocht

Zoals u vast wel weet is het gebouw van de voormalige RK-kerk sinds vorig 
jaar eigendom van Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum. De Stichting die  
gelieerd is aan de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ). In eerste 
instantie was nog niet bekend wat de stichting met het gebouw zou doen.

In de praktijk blijkt dat voor diverse zaken zoals om de 14 dagen kerkdienst 
op donderdag, begrafenissen, het optreden van koren, tentoonstellingen 
enz. wel belangstelling is voor gebruik van het gebouw.

De diverse werkzaamheden die daar mee samenhangen, hier onder  
genoemd, werden uitgevoerd door één van de leden van de VDJ. 

- Regelen en plannen mensen voor uitvaart ( geen dragers e.d.)
- Geluidsapparatuur, stoelen bijplaatsen en opruimen,kapel opruimen i.v.m. 
 condoleren en naderhand weer klaarzetten voor donderdagvieringen
- Verwarming aanzetten
- Deuren openen
- Plannen activiteiten in kerk en zaaltje
- Schoonmaak regelen
- Onderhoud buitenterrein regelen
- Uren gebruik bijhouden
- Diverse telefoontjes beantwoorden
- Controle na een activiteit (verwarming en verlichting uit)

De meeste van deze werkzaamheden moeten ad hoc plaats vinden. 

De Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum zoekt nu iemand die deze taak als 
vrijwilliger dan wel tegen een kleine vergoeding op zich wil nemen. Voor 
werkzaamheden voor de stichting is een gunstige belastingregeling van 
toepassing.

Reacties svp naar
Willemke van der Meer-Calsbeek
meer.calsbeek@hetnet.nl 
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Vogelwacht Jirnsum

nazorggegevens weidevogels

Onderstaand de resultaten van de weidevogels in ons nazorggebied. De 
scholekster heeft het moeilijk. Van de uitgekomen legsels zijn weinig jon-
gen groot geworden. Verder zijn er 3 paartjes veldleeuwerik waargenomen 
en 6 paartjes graspiepers. Ook van de wilde eend, de krakeend en slobeend 
zijn nesten gevonden. 

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 

 

 

 
 

 

 

Wilt u ook lid worden van de vogelwacht Jirnsum en mee helpen met de nazorg en 
bescherming van weidevogels e.d.? 
Meld u dan aan als lid. Bel dan met tel. nr. 0566-602040
Namens het bestuur, Bouke de Vries
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Café de Fantast
Catering & Verhuur

Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

- DHZ-loods
Industriewei 7     9011 WH Jirnsum       06-15434717
info@smidjachtservice.nl      www.smidjachtservice.nl

Doorstart Versmarkt in Reduzum!

Vanaf vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) zal er elke vrijdagmiddag van 2 tot 5 
uur weer een versmarkt gehouden worden op de Haven in Reduzum.

Op deze kleine, maar ontzettend gezellige markt zullen diverse verse, eer-
lijke producten te krijgen zijn. Kaphûs is natuurlijk ook open voor fijne ver-
zorgingsproducten en bij Tribulet staan de deuren open om een kijkje te 
nemen wat voor moois daar gemaakt wordt en verkrijgbaar is. Café Bar de 
Welp heeft het terras open en de koffie klaar. Tevens zal er bij mooi weer 
een terras bij de markt zijn. Al met al een heel mooi moment om de week af 
te sluiten en wat lekkers voor het weekend te halen.

Er zullen ook dit jaar een aantal vaste kramen zijn (b.v. brood en banket, 
groente en fruit, spek en worst,) maar er zullen ook een aantal ondernemers 
(met b.v. vis, wijnen, honing e.d.) wisselend aanwezig zijn op deze markt. 
Op de eerste markt zullen alle aanbieders aanwezig zijn, zodat u kunt zien 
wat er zoal te krijgen zal zijn de komende tijd. Op de Facebookpagina vers-
markt reduzum is elke week te zien wie er op de markt zullen staan, en wat 
de aanbiedingen van de week zullen zijn.

Wij hebben er weer zin in, u ook?
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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

Berneblêd
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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

Nieuws van LOCI

Vanaf 6 maart a.s. zullen de hip hop en Dance Fit lessen door onze nieuwe 
docent Marit Leenstra gegeven worden. 

Maandag 19 februari jl. heeft Ebony haar laatste les gegeven. Ebony heeft 
aangegeven te willen stoppen, er was geen klik. Wij vinden het jammer dat 
Ebony tot dit besluit is gekomen.

Dance Company 058 heeft voor ons een nieuwe docent gevonden in de per-
soon van Marit Leenstra. Zij geeft ook les bij GV Hercules in Akkrum en daar 
zijn ze erg enthousiast over haar. We hopen dat dit ook bij LOCI het geval zal 
zijn. Alle lessen zullen vanaf maart op dinsdag plaats gaan vinden in plaats 
van de maandag dat is het enige verschil.

Er zijn de afgelopen periode veel opzeggingen geweest, we hopen met deze 
wisseling weer meer nieuwe leden welkom te mogen heten. 
Ook bij de Nijntje peutergym is er nog plaats voor nieuwe leden.

Activiteiten maart 2018

14 maart 2018: jaarvergadering LOCI in het Kattehus, aanvang 20.00 uur.

21 maart 2018: Paasei actie, vanaf 17.30 uur komen we bij de deur langs
 om paaseitjes te verkopen.

Wekelijks te volgen lessen, met uitzondering van de schoolvakanties:
- Hip Hop: dinsdag vanaf 15.00 uur. 
- DAnCE FiT: dinsdag 18.30 - 19.30 uur
- pEUTErGYM: woensdag 17.00 - 17.45 uur

Interesse voor een van bovenstaande vormen van beweging? Stuur een 
mail naar locijirnsum@gmail.com of kijk op Jirnsum.com
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Clubavond VVI

Beste vrijwilligers, leden, supporters,

Wekelijks zijn er vele vrijwilligers in de weer voor VV Irnsum en staan er 
vele supporters langs de lijn om onze spelers aan te moedigen. Voor al deze 
‘clubmensen’ organiseren wij een gezellige quizavond op zaterdag 14 april. 
Iedereen is welkom op deze avond. Je wordt getrakteerd op een gezellige 
avond met DJ Tedde en een ware VVI quiz. Deze avond is ter vervanging van 
de avond op de afsluitende dag.

Graag verwelkomen wij u zaterdag 14 april vanaf 20.00 uur in onze kantine 
De Voltreffer.

Deze avond mag èn wil je niet missen! Houd onze website en facebook/in-
stagram in de gaten. 

Groeten van VV Irnsum 
- bestuur en de activiteitencommissie van VV Irnsum - 
Omdat we niet van al onze clubmensen een (juist) e-mailadres hebben, wordt de uitnodiging 
ook via de website en social media van VV Irnsum onder de aandacht gebracht.

Dinsdag 13 maart 
vanaf 19.00 uur

Informatie-avond voor 
bewoners Rijksweg
Activiteiten tijdens 
Jirn-summertime 

Waar? 
Café de Twee Gemeenten
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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

Grietje de Vries
Industrieweg 23a
9011 WH Jirnsum
06-51814331
oandeboarn@hotmail.com
oandeboarn.webklik.nl
www.facebook.com/oandeboarn

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@

Pompoen konijntjes maken
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www.elzinga.nl

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

Deelnemers fotografieproject in wijken gezocht

Heb je altijd al eens willen fotograferen? Heb je zin om de wereld om je heen 
op jouw eigen manier in beeld te brengen en om portretfoto’s te maken? 
Ook in het jaar waarin Leeuwarden-Fryslân Culturele hoofdstad van Europa 
is organiseert FryslânPhoto weer een fotofestival en willen we nog meer 
dan vorig jaar de wijkbewoners bij het fotofestival betrekken. 

Deelnemers uit verschillende wijken, krijgen een korte fotografiecursus, 
een cursusboekje, een leencamera (voor een groepje van 2) en er zijn foto-
coaches om de deelnemers te helpen. De resultaten worden geëxposeerd 
tijdens het FryslânPhoto Festival in oktober dit jaar.

Deelname aan de cursus is gratis. Er zijn fotocamera’s beschikbaar om mee 
te fotograferen.

Is dit echt iets voor jou, of wil je eerst meer informatie, neem dan contact 
op met: Marleen Holwerda: m.holwerda@wijkteam-zuid.nl of 06-13966564
of Elske Riemersma: elske@fryslanphoto.com of 06-48725785

www.fryslanphoto.nl
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Skoallenijs Sint Radboud

Welkom op de maandelijkse open ochtend voor alle ouders, pakes en beppes 
en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom! 

4 april, 16 mei, 6 juni en 4 juli.
Een aparte afspraak maken kan natuurlijk ook!

informatieavond voor alle nieuwe ouders: dinsdag 20 maart 20.00 uur. 
Onze school heeft als kenmerken: individuele aandacht, goede sfeer, talent- 
ontwikkeling, moderne methoden en goede ICT faciliteiten. Zie voor meer 
informatie verder onze website. U hoeft zich niet op te geven. Liever eerst 
een vrijblijvend kijkje als we aan het werk zijn? Kom dan op onze open och-
tenden. Team en directie Sint Radboud

 

 

 

 

 

 

Carnaval

Vrijdag 9 februari 2018 hadden we met de hele 
school een leuk en spetterend carnavalsfeest. 
Het thema was: ‘sprookje!’ Iedereen was mooi  
verkleed. Ieder jaar organiseert groep 8 dit feest 
en ook dit jaar hebben we veel leuks gepland voor 
de dag. We hebben veel spelletjes gedaan en  
lekkers gegeten. We hadden ook een springkus-
sen geregeld en iedereen vond dat geweldig. Zo 
hebben we de dag met plezier doorgebracht! 

Groetjes de meiden van groep 8
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Wilt u een kijkje nemen in onze school? U bent van harte welkom!  
Maak een afspraak met ina Klinkenberg,  

directie.ittreddeste@proloog.nl, 0566-601646.

Natuurlijk bent u elke dag van harte welkom op onze school, maar op 

woensdag 21 maart is het officieel  open Dag
Van 9.00 - 12.00 kunnen u en uw kinderen komen sfeerproeven, rondkijken 
en kennismaken op obs It Tredde Sté. Zo krijgt u een goed beeld van onze 
school; wellicht de toekomstige basisschool van uw kind(eren). Hopelijk 
zien we u op woensdag 21 maart!

Nieuwe ouders zijn ook van harte uitgenodigd op onze informatieavond op 
donderdag 5 april om 19.30 uur. U krijgt dan veel informatie over wat uw 
kind kan verwachten in onze groep 1-2. Het hele team staat voor u klaar om 
u een beeld te geven van de doorgaande lijn t/m groep 8.

Skoallenijs It Tredde Sté 
 

 
 

 
 

 

 
 

e   
 

 
 

  
i  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

It Tredde Sté
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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

De bistedokter: Chirurgie boven de poolcirkel

In de zomer van 2015 trok ik samen met mijn vrouw Lia door het hoge noorden van 
Europa. ‘Safari boven de poolcirkel’ noemden we die vakantie destijds. We bezoch-
ten er onder meer in Fins Lapland een huskyfarm en waren daar zo van onder de 
indruk dat we besloten er in de winter ooit nog eens terug te keren. Het jaar daar-
op was het al zover. Een week lang vertoefden we in de vrieskou en proefden er  
allerlei Finse winteractiviteiten. Zo maakten we op een middag een heuse honden-
sleetocht van een paar uur en genoten daar zo enorm van dat we besloten ooit nog 
eens een paar dagen achtereen een ‘huskysafari’ te gaan maken. 

Deze februari was het zover. Het zou een bizar fantastische en werkelijk onver-
getelijke ervaring worden! Vijf dagen achtereen trokken we onder leiding van  
ervaren gids Piita in een groep van 8 personen met ieder een eigen slee met 4 of 5 
husky’s van hut naar hut onder barre omstandigheden. Zonder elektriciteit, zonder  
stromend water en ver van de bewoonde wereld. De eerste paar dagen was de 
temperatuur bijna 30 graden onder nul, wat zelfs voor Lapland behoorlijk extreem 
was. Doch het weer was prachtig helder, hetgeen de ‘fotogeniciteit’ uitermate ten 
goede kwam. Gelukkig had ik een prima batterij in mijn camera, die van m’n tele-
foon ‘overleed’ al binnen een half uur… We hakten gaten in een meer of rivier om 
onszelf van water te voorzien, stookten houtvuren om te koken en te verwarmen en  
wasten onszelf in de sauna. Ieder had de verantwoordelijkheid over zijn eigen slee 
met honden. Zo spanden we de husky’s zelf in, verzorgden en voerden ze en hiel-
den ze in toom als we onderweg waren. Een lange sliert van 8 sleden met in totaal 
39 honden. De gids steevast voorop, zelf was ik, soms letterlijk, hekkensluiter. We 
hadden een leuke groep samen met twee Britse echtparen en een jonge Chinese 
vrouw en de voertaal was Engels. Enerzijds was het Spartaans, zonder privacy;  
anderzijds super gezellig, vriendschappelijk en saamhorig. Immers uitsluitend  
gelijkgestemden zullen zo een reis samen willen en kunnen maken.

Uiteraard sprak Lia en mij het contact met de honden het allermeeste aan. Wat 
een drive en spirit gaat er van die dieren uit! Onvermoeibaar en bijzonder gehard. 
Met gemak legden we 30 tot 40 km per dag af. Moesten wij ons behelpen met 
zoveel mogelijk laagjes isolerende kleding, de husky’s beschikten ‘s nachts slechts 
over een strobedje in de sneeuw. Gewoon in de open lucht. Ze kregen voor de helft 
vers vlees, dat we ontdooiden met kokend water, en voor de andere helft brok. Alle 
hondenteams waren redelijk in balans, maar soms moest er door omstandigheden 
verwisseld worden. Piita wist welke combinaties vertrouwd waren en welke niet.

lees verder op pagina 35
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 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

Soms echter gebeurde er iets onverhoeds. Zo verloor een van onze metgezellen 
meteen na de start op een ochtend haar telefoon in de sneeuw. Dat oponthoud 
deed een van de teams zodanig ontsporen dat er kluwen van vechtende honden 
ontstond. Immers, opgefokt als ze zijn om te rennen en dan meteen weer te moe-
ten stoppen en wachten is voor sommige individuen iets te veel gevraagd. Met 
als gevolg dat zomaar de vlam in de pan slaat. De kluwen ontwarren was al een  
opgave. Je kunt zelf namelijk snauwen oplopen en bovendien raakten de treklijnen 
ook nog eens totaal in de knoop. De twee grootste vechtersbazen hadden elkaar 
danig toegetakeld dat er een dierenarts aan te pas moest komen. De dichtstbijzijn-
de kliniek was 200 km verderop. Maar gelukkig zat er ook een bistedokter in het 
team! En dus kon ik mijn professie tentoon spreiden door de wonden te hechten. 

Ik vroeg Piita of binnen haar reisgezelschap wel eens ruzie ontstond. Zelden, zo 
verklaarde ze. Slechts een handgemeen tussen een Duitse en Hollandse jongeman 
had ze ooit eens meegemaakt. Over voetbal, wellicht? En twee Franse kenaus 
raakten zo verhit dat ze elkaar in het kampvuur poogden te duwen. In onze groep 
overheerste Engelse humor en werden vriendschappen gesloten voor veel langer 
dan die ene week.

Kortom: Lia en ik hadden deze reis nooit willen missen en zullen die ervaring koes-
teren als een onvergetelijk en heel groot goed.

Meer lezen of foto’s zien? www.bistedokter.nl

Vervolg Chirurgie boven de poolcirkel
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hoekstra 0654975703  
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eernum R. Bootsma 601001
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 602197
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG D. Riemersma 601047
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956

Toneelver. H. Pereboom 602469
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht A. W. Niemarkt 601130

Plaatselijk Belang F. Cornelisse 0683949491
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 0616219923
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110

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

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar
rabobank.nl/hypotheken.

Je bent verliefd. Op het huis dat je bezichtigd hebt.

Je wilt weten of het financieel haalbaar is. Gelukkig

kun je morgen al in gesprek met onze hypotheek-

adviseur of online via het Hypotheekdossier.

Vandaag bellen. Morgen een
hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheek-
gesprek.

Vandaag
bellen.
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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.

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 tweede woensdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs. 
Een medewerker van thuiszorg het Friese Land is aanwezig van 11 - 12 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
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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 Ste Dekamastrjitte 2A info@ittreddeste.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.


