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

Redactie

Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Hier is dan alweer de één na laatste Stim van dit seizoen. Dan hebben wij als  
redactie ons eerste jaar er al weer op zitten. Voorzichtig kijken we al een beetje 
terug op de afgelopen tijd.

Een jaar waar we positief op terug kijken, we vinden het leuk om bezig te zijn met 
de dingen die in Jirnsum en omgeving gebeuren. 

De afgelopen maanden zijn wij als redactie vaak benaderd omdat er wat  
onduidelijkheden waren in verband met de bezorging. Een aantal bewoners  
kregen geen Stim meer of kregen de Stim heel laat. Dit kan natuurlijk niet de be-
doeling zijn! 

Wij hebben dit doorgegeven aan het Plaatselijk Belang Irnsum. Zij hebben daarom 
besloten om de bezorging anders te organiseren. Vanaf juni gaat de familie Smits 
de Stim bezorgen in het hele dorp. In het juni-nummer meer hierover.

Voor nu veel leesplezier!

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

13 mei Stroopwafelactie it  
Kattekuorke

langs de deur 18.00 uur

15 mei 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur
15 mei Informatieavond Jirnsumer 

Kooperaasje
De Twee Gemeenten 20.00 uur

18 mei Seizoensafsluiting met Feest-
team & de verruckte Stunde

De Twee Gemeenten 22.30 uur

22 mei 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur
24 mei Wijnavond i.s.m. Cru68 

(12,50)
De Twee Gemeenten 20.00 uur

25 mei ONK Pokertoernooi  
voorronde

De Twee Gemeenten 19.30 uur

26 mei Kind is de BAAS! (Sander 
Metz maakt muziek met  
de kinderen)

De Twee Gemeenten 15.30 uur

29 mei 65+ SOOS MFC it Kattehus 10.00 uur
30 mei VVI: Atje Keulen Deelstra 

toernooi
Sportcomplex de 
Bining

1 juni VVI: Afsluitende dag Sportcomplex de 
Bining

9 juni JSF band, 60's en 70's muziek Café de Fantast 17.00 uur
15 juni Boottocht Frisian Queen Wijde Steeg 11.30-16.30 

uur
29 juni VVI: Rommelmarkt Sportcomplex de 

Bining
13.00-15.00

6 juli Waterskieen  met JCJ,  
opgeven voor 1 juni

De Potten 12.00 - 
14.00

7 juli Down the river fest Café de Fantast 16.00 uur 
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Uitvaartvereniging 
 “De Laatste Eer” Jirnsum 

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

De Gréft 19   9011 CB Mantgum                     
Tel. 058-2501380 

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

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

06-20278622

Kommen en Gean

Tussen 15 en 20 april hebben 11 enthousiaste collectanten geld opgehaald voor het 
Nationaal Fonds Kinderhulp. 
Het Nationaal Fonds Kinderhulp brengt al meer dan 55 jaar een beetje “gewoon 
geluk “ in het leven van kinderen die het, om wat voor reden dan ook, niet zo goed 
getroffen hebben in hun thuissituatie.
De opbrengst van dit jaar bracht 509,23 euro op en overtrof daarbij het resultaat 
van vorig jaar! Heel hartelijk dank aan de bereidwillige collectanten en aan de gulle 
gevers !

Hiske Hoekstra, organisator collecte Jirnsum

Verhuizing
Nei rom 48 jier mei in soad wille op Douwe-
mastrjitte 62 yn Jirnsum wenne te hawwen, bin 
ik op 17 april ferhuze nei Friesma State yn Grou.

It nije adres is: Friesma State
  Parksicht, keamer 4
  Gruttostraat 3
  9001 ES  GROU

Lâns dizze wei wol ik eltsenien betankje foar de 
moaije jierren yn Jirnsum en miskien oant sjen.

Groetnis fan Durk Haringsma

Geboren
Siem, 9 april 2019
Zoon van Jelmer en Rebecca.
Broertje van Anouk

Collecte Kinderhulp 2019
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Breicafé

Losloopterrein Jirnsum

Er is voor dit seizoen weer een einde gekomen aan het breicafé. Donderdag 16 mei 
komen wij nog bij elkaar en sluiten het seizoen af met een etentje.
Elke donderdag dit winterseizoen kwamen wij bij elkaar van 10 tot half 12 bij de 
Twee Gemeenten. Onder het genot van een kopje koffie (of chocolademelk) breien 
of haken wij. Meestal zijn wij met 6 tot 8 personen bij elkaar. Het gaat om het 
handwerken en elkaar helpen bij wat moeilijker projecten. Maar het gaat natuurlijk 
vooral om de gezelligheid.
Als je nou nieuwsgierig bent en graag eens even sfeer zou willen proeven bij ons 
groepje, dan kan en mag dat natuurlijk altijd. Ons seizoen begint deze herfst weer 
op donderdag 12 september om 10 uur in de Twee Gemeenten. Je bent van harte 
welkom.

Groeten Hotske

Wij wonen sinds enkele jaren vol tevredenheid en met veel plezier in Jirnsum. Als 
eigenaar van een hond mis ik in het dorp een losloopterrein waar de honden heer-
lijk en veilig in een omheind stuk  kunnen ravotten en spelen. Regelmatig spreek ik 
bewoners die dit gemis oplossen door hun hond(en) met de auto elders uit te laten, 
waar ze wel los kunnen, buiten het dorp. Het zou toch veel mooier zijn als we dat 
in ons eigen dorp zouden kunnen realiseren?
Hierover heb ik contact gelegd met de gemeente en zij willen onder bepaalde 
voorwaarden meewerken aan een omheind losloopterrein in Jirnsum!
Aan mij nu de taak om aan de inwoners te vragen of er inderdaad draagvlak is en 
of jullie ideeën hebben waar e.e.a. gerealiseerd zou kunnen worden, de locatie en  
van wie het terrein is e.d.

Graag ontvang ik jullie reactie via geafrikken@hotmail.com
Gea van der Vlag-Frikken

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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Jappie Sikkema benoemd tot Ridder

Jappie Sikkema benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Op vrijdagmorgen 26 april 2019 werd Jappie Sikkema verrast door, in een volle 
zaal van het statige oude stadhuis aan het Hofplein in Leeuwarden, te worden 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Door een verhaal dat de wethouder erg geïnteresseerd was in de nieuwe bordjes 
aan de Rijksweg in Jirnsum, werd Jappie naar het stadhuis gelokt. Met een tas vol 
bordjes leek deze missie gelukkig zeer geloofwaardig, alleen bij de balie in het 
oude stadhuis ging het bijna mis. De betreffende wethouder werd opgeroepen en 
dat was natuurlijk niet de bedoeling. Met kunst en vliegwerk werd er bij de balie 
duidelijk gemaakt dat het hier ging over de uitreiking van een Koninklijke onder-
scheiding. 

Toen Jappie uiteindelijk de zaal binnenkwam en daar zijn vrouw, zonen,  
familie en vrienden ontdekte, begon het voor Jappie te dagen. De missie was ge-
slaagd, met dank aan alle personen die zich hadden ingezet om Jappie deze wel-
verdiende onderscheiding te doen toekomen.

De locoburgemeester Friso Douwstra memoreerde de verdiensten van Jappie bij  
de Jirnsumer stichtingen en verenigingen, waaronder Plaatselijk Belang en de 
Voetbalvereniging Irnsum.

Lees verder op pagina 13

Op zondag 7 juli zal er een nieuw feestje plaatsvinden in de wijde steeg, namelijk 
het “Down The River fest.” vorig jaar werd tijdens jirnsummertime al voorzichtig 
een poging gedaan, maar dit jaar gaan we pas echt “los”. Met 2 super relaxte bands, 
te weten Lions Den (5persoons reggae band met zangeres), BaBaBoem (een 9per-
soons rocksteady/reggae band) beloofd het een super chill, lazy en relaxed feestje 
te worden. De vrouwelijke DJ Fyah Liza zal het geheel aan elkaar draaien met de 
meest zomerse plaatjes!! Er zal een BBQ aanwezig zijn en ook zullen er superzo-
merse drankje te verkrijgen zijn.
Vanaf 16:00 uur bent u welkom en de toegang is gratis!

Down the river fest



12 13

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 

Het vastleggen van de vele  
gebeurtenissen in Jirnsum de  
afgelopen tientallen jaren op  
video en foto maakt dat de  
dorpsgeschiedenis wordt bewaard 
voor het nageslacht.

Als mede-oprichter en voorzit-
ter van de Club van Honderd 
maakte Jappie veel voorzienin-
gen voor het sportcomplex “de 
Bining” mogelijk. Ook als mede- 
oprichter en penningmeester van 
de Stichting ALS Friesland werd 
zijn inzet ook buiten Friesland 
zeer gewaardeerd. De Stichting 
ALS Friesland wordt zelfs als voor-
beeld gebruikt bij het verder orga-
niseren voor de andere ALS stich-
tingen in Nederland.

Dat ook de voorzitter van Stichting ALS Nederland, de heer Gorrit-Jan Blonk,  
aanwezig was bij de plechtigheid maakte op Jappie de nodige indruk.
Na de koffie met oranje gebak ging het Jirnsumer gezelschap richting Jirnsum, 
waar in café De Fantast gelegenheid was voor felicitaties van de overige familie 
en vrienden.
Dat het daarna een gezellige middag werd, laat zich raden.

Ed den Dulk 

Liefhebbers van 60’s en 70’s muziek moeten erbij zijn op pinksterzondag 9 juni, ook 
omdat de JSF Band bestaat uit de lokale helden zoals Jan Teitsma, Sjouke de Boer 
en Frans van Steen. Allemaal muzikanten die al een paar jaar meedraaien dus! 
Een mooi moment om weer eens even af te spreken met “de maten” van vroeger 
en te genieten van deze tijdloze muziek. Ze beginnen om 17:00 uur en de toegang 
is gratis.

De JSF Band in café de Fantast
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Boottocht 

Dit jaar organiseert de Festivitei-
ten Kommisje “de Jirnsumer Kat” 
op zaterdag 15 juni een boottocht 
met de Frisian Queen. Iedereen 
vanaf 18 jaar mag mee met deze 
tocht.

De boottocht is van 11:30 tot 
16:30, vertrek en aankomst  
bij Café de Fantast. Het arran-
gement is inclusief koffie met gebak, mini lunch, bittergarnituur en drie con-
sumpties. Meer consumpties zijn voor eigen rekening en verkrijgbaar op de  
Frisian Queen. 

Opgeven kan door middel van de inschrijflijsten bij Café de Fantast en de 
2 Gemeenten of door een mail te sturen naar jirnsumerkat@live.nl
De kosten zijn 32,50 euro per persoon.  Graag van te voren overmaken naar NL79 
RABO 0352156260 o.v.v. naam. Pinnen op de Frisian Queen is niet mogelijk

Waterskiën met JCJ op zaterdag 6 juli!

Op zaterdag 6 juli is de volgende acti-
viteit van de Jeugdclub Jirnsum (JCJ). 
Dan gaan we waterskiën bij de Water-
skibaan Sneek bij de Potten van 12.00 
tot 14.00 uur. Na afloop krijgen ze een 
patatje, een snack en een frisje. De bijdrage hiervoor is 5 euro.

Wil je mee doen geef je dan vóór 1 juni op via jeugdclubjirnsum@gmail.com.

De foto’s en aftermovie van de activiteit Wie is de Mol staan op facebook en 
Instagram van de JCJ.

Waterskieën
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Planten, hoe belangrijk zijn ze voor ons?

Ik ben Freddie de Boer en woon sinds 3,5 jaar in jirnsum. 
Ik ben phytotherapeut.

Maar even terug naar de vraag : hoe belangrijk zijn 
planten voor ons? 
Hierop een kort antwoord…..  heel belangrijk!

Een van de dingen die mij bezig houdt zijn vooral de  
positieve werking van planten op ons welzijn en gezondheid. Mijn “hele” leven 
 al heb ik mogen ervaren wat planten kunnen doen. Op het moment dat ikzelf  
ernstig ziek werd, kwam ik met plantengeneeskunde in aanraking. De eerste  
plant die voor mij vanaf dat moment heel belangrijk werd is de aardbei!

De aardbei is een plant met vele gezichten. Voor het gebruik van deze plant, kun je 
zowel het blad als de vrucht gebruiken. Ze bevatten dezelfde werkzame stof, maar 
wat doet de aardbei met ons? Het zuivert het bloed, helpt bij bloedarmoede en 
gebrek aan eetlust. Verder helpt ook bij klachten van darmen, maag en lever. Dit 
zijn een aantal positieve inwendige werkingen van de aardbei. Verkleuringen van 
huid en tanden kunnen ook worden behandeld met het sap van de aardbei. Dit is 
dus wat een plant kan doen voor ons lichaam.

Gebruik zoveel u lust van de vrucht of trek thee van het blad, let hierbij op dat 
het water niet warmer is dan 60 graden voor een optimale werking en laat het  
10 minuten trekken. Alle aardbeien hebben deze werking, maar de bosaardbei 
(fragaria vesca) is het meest geneeskrachtig.

Toch wil ik ook een waarschuwing geven, nl gebruik deze geneesplanten niet  
in combinatie met reguliere geneesmiddelen, omdat ze de werking kunnen  
verminderen of juist versterken. Raadpleeg altijd een arts!

Mocht je nog interesse of vragen hebben, 
mail dan naar dewonderlijkeaardbei@outlook.com

Freddie de Boer

De wonderlijke aardbei

 
 









 





 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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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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

Hierbij feliciteren wij Jetse 
de Boer met verkrijgen 
van een oorkonde voor 
het in stand houden en 
bevorderen van de draai-
orgelcultuur in Neder-
land. Hij mocht 13 april jl 
deze prachtige oorkonde 
met penning in ontvangst 
nemen in Haarlem.

Oorkonde voor Jetse de Boer

Op zaterdag 29 juni is er weer de jaarlijkse rommelmarkt op het parkeerterrein van 
sportcomplex de Bining. De opbrengst van de rommelmarkt is voor de voetbal-
vereniging Irnsum.

Dus 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 op.  
U hoeft het alleen maar bij de weg te zetten! In de Stim van juni volgt meer infor-
matie.

Alvast dank!

Rommelmarkt
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Supertrio
Boeren liggen geregeld onder vuur. 
Is het niet de ‘landschapspijn’, dan 
is het wel de regelgeving waaron-
der ze gebukt gaan. Zeer recen-
telijk nog de ‘kalversterfte’ in de  
melkveehouderij. Omstandighe-
den spelen daarin de grootste rol.  
Vergelijk het met babysterfte: als 
je in Afrika wordt geboren is jouw 
overlevingskans minimaal tien keer 
slechter dan in Nederland. Zeker, de 
kalveropfok was nogal eens een ondergeschoven kindje op de boerderij. Immers,  
de verdienste wordt vooral met het melken gescoord. Maar de meeste boeren  
zijn ondertussen wel degelijk doordrongen van het feit dat je de ‘opvolgers’  
van jouw huidige veestapel moet koesteren omdat een goede start van een  
koekalf zich later laat vertalen naar een betere melkgift bij de volwassen koe.  
Dat laat onverlet dat de meeste boeren weinig energie steken in een afwijkend 
of te vroeg geboren kalfje, omdat het weinig kans maakt de mesterij te halen,  
laat staan ooit een volwassen koe te worden. Zoals zo vaak; uitzonderingen  
bevestigen echter ook hier de regel!

Wierd werkt op de boerderij van Ids. Inderdaad, de schaatser. Wierd was een  
beetje verbaasd, want de koe die aan het kalven was, was nog helemaal niet aan 
de tijd om dat te doen. Meer dan een maand te vroeg. De verbazing werd allengs 
groter omdat het kalfje nagenoeg probleemloos uit de moederkoe floepte. Hij 
ving het op en zag dat het onmiddellijk goed begon te ademen en kraakhelder uit 
de oogjes keek. In de reguliere kalverbox zou dit onderdeurtje van amper 15 kg  
wellicht het onderspit moeten delven dus besloot Wierd het koekalfje mee naar 
huis te nemen. Na een flinke slok biest belandde het in de kofferbak.

Thuis gekomen ontfermde de kloeke stabij Nynke zich samen met haar baas over 
‘Femke’, zoals het kalfje werd vernoemd naar de toenmalige ‘scharrel’ van de  
boerenknecht. Nynke kon uitstekend haar moedergevoelens botvieren op Fem-
ke. Ze liet haar tepels zelf aflebberen, maar kon uiteraard niet plotsklaps voor 
melk zorgen. Dat kon Wierd wel: viermaal daags kreeg het dappere koekalf de 

fles en zienderogen groeide ze. Na ruim 
een maand had ze vrijwel het normale  
geboortegewicht van een klein, pasgebo-
ren kalfje. De woonkamer maakte plaats 
voor de tuin, waarin ze samen met Nynke 
dartelde. Uit voorzorg had ze nog steeds 
geen oormerken gekregen; de kans was 
immers vrij groot dat ze het niet zou  
redden. Maar nu durfde Wierd die  
stap ook wel te nemen. Ze kreeg oor-
nummer 5115 en werd meteen officieel 
geregistreerd. Onderhand werd het tijd 
dat ze naar de jongveestal vertrok om te 
socialiseren. Eerst in het schapenhok en 
later ook met soortgenoten. Stel je voor, 
ze zou immers in een enorme identiteits-
crisis gestort worden als ze maar bleef 
denken dat ze een pup was…

Dit voorval gebeurde ruim 2,5 jaar geleden. Bij de laatste drachtcontrole de  
afgelopen maand kreeg ik Femke aangeboden. Ze is altijd een klein koetje  
gebleven, maar geeft desondanks ruim 30 liter melk per dag! Een zeer efficiënt 
melkkoetje voor Ids. Met grote dank aan Wierd en Nynke. Tezamen met Femke 
vormden ze een uniek trio. Wierd doet mij dit relaas op de hem kenmerkende  
manier met een zweem van onverschilligheid, maar hij zou het best met wat meer 
trots mogen vertellen. Het mag namelijk verteld worden, zeker indachtig de aanvang 
van deze bistedokter. Sterker nog: het móet verteld worden! Of Femke drachtig was?  
Uiteraard, dat laat zich raden! Waarschijnlijk heeft Wierd haar zelf geïnsemineerd. 
En Nynke? Die speelt momenteel met een pasgeboren geitje in de tuin.

De Bistedokter
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In maart waren we weer op het mooie Curaçao en dit jaar met een speciaal doel. 
Net als in zoveel andere landen zijn er op Curaçao veel zwerfhonden en katten en 
worden dieren gedumpt zodra ze iets mankeren of ze leven op een erf aan een  
ketting in de gloeiende zon. Puppy’s worden gedumpt in een doos langs de weg en 
ga zo maar door.

In september 2018 zijn wij gestopt met werken en hebben bij het afscheidsfeest 
gevraagd om i.p.v. cadeaus een bijdrage te leveren voor het welzijn van de honden 
en katten op Curaçao, maar liefst €900,- was het resultaat.
Voor  vertrek hebben we ons verdiept in een aantal stichtingen en eenmaal  
aanwezig op Curaçao zijn wij langsgegaan bij Rescue Paws Curaçao.
Mirjam Seppenwolde vangt daar ongeveer 70 honden op, verdeeld in 3  
groepen, pups, pubers en volwassen honden. Daarnaast verblijven er nog ongeveer  
40 honden bij fosters.
Mirjam en de vele vrijwilligers proberen het dierenleed bij de bron aan te pakken;  
Het ondersteunen van de lokale bevolking.

Bij  deze mensen ligt een ander besef van hoe met dieren om te gaan, dit is niet  
altijd onwil maar vaak onmacht en onwetendheid. Door adviezen en hulp op  
locatie kunnen de leefomstandigheden verbeterd worden zonder het dier direct 
weg te halen. Denk aan hulp bij sterilisatie, advies over vlooien en tekenbehande-
ling en uitleg over huisvesting.

Sterilisatie/castratie is van groot belang om op termijn een beheersbare en  
gezondere populatie honden op Curaçao te hebben. Honden die weer hond  
mogen zijn, met liefde, aandacht, zorg en goede voeding. Wij hebben een  
ochtend meegewerkt bij Rescue Paws Curaçao.  We hebben daar de de dieren  
gevoerd, aandacht gegeven, stront opgeruimd en daarna met enkele honden heerlijk  
gewandeld. Deze stichting heeft van ons €800,- gekregen voor het goede werk 
wat zij doen. Hiervan kunnen ongeveer 27 honden  worden gesteriliseerd.

Niet alle honden die op straat leven hebben het slecht. Zo kwamen wij bij een  
tankstation een hond tegen, die door de medewerkers wordt verzorgt, schoon  
water tot zijn beschikking heeft en dagelijks wordt gevoerd. Over het hele eiland 
verspreid zijn veel vrijwilligers dagelijks op pad om honden/katten te voeren en van 
voldoende drinkwater te voorzien. Men probeert het vertrouwen van de dieren te 

Danki Danki

winnen en als dat is gelukt worden ze ter plekke nagekeken en/of behandeld bij 
wonden etc. Zodra het lukt worden ze meegenomen en gesteriliseerd. Afhankelijk 
van de plek waar de hond verblijft worden ze weer losgelaten of wordt er plek in 
een opvangcentrum gerealiseerd.

Bij de grotere supermarkten zijn er doorlopend inzamelingsacties voor honden en 
kattenvoer en veel toeristen dragen daar graag aan bij. Wij hebben gevraagd welk 
voer de voorkeur heeft en hebben op nog  €100,- aan voer gedoneerd.

Allen die hebben bijgedragen aan ons doel, nogmaals bedankt.  Het geld is goed 
besteed en men was er ontzettend blij mee. Mochten er ook nu mensen zijn die 
aan Rescue Paws Curaçao een donatie willen doen, kijk dan eens op hun website of 
facebookpagina. Alle kleine beetjes helpen.

Jelle en Grietje Keizer
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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 

Present is een organisatie, die mensen die willen helpen in contact brengt met 
mensen, die deze hulp hard nodig hebben. Een uniek concept. Het gaat om  
praktische klussen, zoals het huis/tuin opruimen/ schoonmaken, klusjes aan een 
woning, diverse sociale activiteiten enz.  Vaak zijn er meer problemen en door een 
aanpak met andere hulporganisaties krijgt de hulpvrager de mogelijkheid om een 
nieuwe start in het leven te maken.

Door de herindeling is de gemeente Leeuwarden uitgebreid en daarmee ook ons 
werkgebied. Hierdoor krijgen wij meer hulpaanvragen binnen, ook in de dorpen 
Grou/Jirnsum en omgeving.
Om de hulpaanvragen goed te kunnen uitvoeren willen wij een vrijwilligersgroep 
oprichten in Grou/Jirnsum onder het motto: “Grou/Jirnsum helpt Grou/Jirnsum”.                        
Voor het oprichten van deze groep hebben wij contact opgenomen met de  
Diaconie van de Prot. Gemeente Grou/Jirnsum en de Plaatselijke Belangen van 
Grou en Jirnsum; dit overleg loopt nog.

Op dit moment zijn er vier hulpaanvragen en wij vragen mensen, die het leuk  
vinden om in een groepje de bovengenoemde werkzaamheden op projectbasis 
uit te willen voeren. Maar ook iemand voor het opnemen van de hulpaanvraag, 
begeleiden van de uitvoeringsgroep of het versterken van de kantoorbezetting in 
Leeuwarden.

Gevraagde tijd kan variëren, het uitvoeren van een klus duurt meestal een dag of 
dagdeel.
Beloning: dankbare hulpvragers en blije vrijwilligers, dat zij dit hebben  
kunnen doen. En..... een prettige werksfeer met een coördinator als vraagbaak en 
begeleider.

Meer info en voor het doen van een hulpaanvraag: kijk op de website www.stich-
tingpresent.nl/leeuwarden of bel met Pieter Kooistra tel. 0582880038, waar u zich 
kunt opgeven. De opgave kan ook via info@presentleeuwarden.nl. Hierna volgt 
een gesprek, waarna over en weer wordt besloten wel of niet met elkaar in zee te 
gaan. 

Help Present Helpen
 

Help present helpen
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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

Vorig jaar rond deze tijd waren wij met zijn allen druk bezig met alle voor- 
bereidingen voor Jirn-summertime 2018. Wij kijken terug op een paar zeer  
succesvolle, gezellige dagen.  Die dagen waren alleen mogelijk door de inzet 
van alle vrijwilligers, de financiële steun van de ondernemingen uit ons dorp en  
omgeving. Het thema “ foar mekoar, mei me koar”  hebben we die dagen met  
elkaar waar kunnen maken.

Na juni was het weer over tot de orde van de dag. Dan hoor je van alle kanten hoe 
lastig het soms is om mensen te vinden om taken binnen verenigingen, werkgroe-
pen te vervullen. Sommige besturen bestaan nog maar uit 2 of 3 personen, waar er 
minimaal 4 of 5 vereist zijn. 

Aangezien er geen overkoepelend overleg in Jirnsum is, dachten wij samen met 
Plaatselijk Belang dat het een goede zaak zou zijn om samen als verenigingen, 
stichtingen en  werkgroepen met elkaar van gedachten te wisselen over hoe wij  
de toekomst  zien. Een Denktank. Hoe kunnen wij zo optimaal mogelijk gebruik 
kunnen maken van de kennis en beschikbaarheid binnen ons dorp. 

Tijdens ons eerste overleg op 4 maart 2019 hebben wij een aantal stellingen  
besproken. Binnenkort is er een vervolg overleg, waarin wij de ideëen van de  
verenigingen, stichtingen en werkgroepen gaan samenbrengen om  van daaruit de 
koers uit te zetten.  Ook over 10 jaar moet er in ons dorp  nog voldoende mogelijk-
heid zijn voor sport, cultuur  zodat ons dorp voor jong en oud een goede plek is om 
te wonen. Want als wij allen beseffen dat vele handen, licht werk maken komt het 
vast en zeker goed.

Plaatselijk Belang Jirnsum
Stichting Keunst en Kultuer Jirn-summertime

Denktank Jirnsum
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www.elzinga.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 op

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

KBS Sint Radboud bestaat 90 jaar
“Radboud jubileumweken”
Dit jaar bestaat onze school 90 jaar.
Dat vieren we met een aantal leuke activiteiten voor jong en oud.

PROGRAMMA:

Voorjaarsmarkt 
Op vrijdag 17 mei van 12:00 tot 13:30 uur. Er is van alles te koop, te doen en te eten. 
De volledige opbrengst gaat naar het BMS project: de bouw van de Makonjemare 
Primary School in Kenia.

Maandviering 
Op vrijdag 24 mei. De aanvang is om 11:00 uur. We openen dan het Radboud 
jubileum museum. Laat u verrassen door onze leerkrachten en leerlingen.

Opa en Oma dag 
Op dinsdag 4 juni, de hele ochtend.

Musical van de witte haaien 
Op woensdagavond 10 juli, aanvang 19:30 uur. 
Welke musical is nog een verrassing. Tevens afscheid van groep 8.

Jaarafsluiting 
Op donderdag 11 juli vanaf 12:00 met een gezellige barbecue voor alle leerlingen, 
leerkrachten, ouders en vrienden van Sint Radboud. De zomervakantie begint dan 
rond 13:00 uur.
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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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tickets kunnen online besteld worden een link hiervoor volgt later, 
Hou hiervoor de site van It Tredde Sté en de nieuwsbrief in de gaten. 

Tickets kunnen online besteld worden, een link hiervoor volgt later. 
Houd hiervoor de site van It Tredde Sté in de gaten.
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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 

 

 

 

 

Van harte welkom in onze winkel! 
 

               Wij hebben voor u: 

◼ Vers gerookte paling 
◼ Vers gerookte zalm 
◼ Bak- en stoofpaling 
◼ Palingfilet 
◼ Vanaf juni ook snoekbaars 
◼ En……meer lokale verse producten 

 

                Iedere vrijdag en zaterdag open van 

                           10.00 uur tot 17.00 uur. 

         Ale en Marjan de Jager    
           Oan it Swin 9      
              Reduzum      
 www.praamvissenadjager.nl     
                          

   • Vers gerookte paling
   • Vers gerookte zalm
   • Bak- en stoofpaling
	 	 	 •	Palingfilet
   • Vanaf juni ook snoekbaars
   • En……meer lokale verse producten

Iedere vrijdag en zaterdag open van
10.00 uur tot 17.00 uur.
Ale en Marjan de Jager

Oan it Swin 9  Reduzum
www.praamvissenadjager.nl 

Zaterdag 30 maart zijn wij feestelijk gestart met onze nieuwe winkel ‘Iel en mear’. 
Het is een geweldige dag geweest met heel veel positieve belangstelling. Wij  
willen iedereen dan ook heel hartleijk bedanken voor alle belangstelling, kaarten, 
cadeau’s en bloemen die wij ontvingen deze dag. Overweldigend...

Wij zijn iedere vrijdag en zaterdag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. U kunt 
bij ons terecht voor heerlijke gerookte paling, bak- en stoofpaling, palingfilet, ge-
rookte zalm en meer lokale producten. Laat u verrassen!  Ook verkopen wij leuek 
pakketjes en cadeaubonnen.
Iedere eerste vrijdag van de maand is er een ‘Versmarkt’ van 14.00 tot 17.00 uur op 
het pleintje voor de winkel. Er is vers brood, banket, groete, fruit, cadeaus, worst 
en Engelse pie’s. 

Wij zien u graag!
Ale en Marjan de Jager
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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 M. Hemstra 0612775911          
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.
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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

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
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27

De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.  Tel.: 058-250 13 80
 Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.  Tel.: 0566-60 29 22
Inl.  Mevr. P. Hoekstra-de Wit, de Terp 14, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 18 50

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

Peuteropvang It Kattekuorke 
Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Kids First COP groep
 9011 VJ Jirnsum. Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.nl
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur - 11.45 uur 

Basisscholen
O.B.S. it Tredde Sté Dekamastrjitte 2A info.ittreddeste@proloog.nl Tel.: 0566-60 16 46
R.K.B.S. St. Radboud Dekamastrjitte 2B directie@radboudjirnsum.nl Tel.: 0566-60 12 42

Bibliotheek  
Grou Burstumerdyk 6  Tel: 058-2347777 Openingstijden ma/wo/do 14.00 - 18.00 uur
 info: www.sbmf.nl     vrijdag        14.00 - 20.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 Dierenarts

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.


