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Beste lezer,
We gaan de zomer tegemoet! We starten deze maand vol goede moed.
De eerste zonnestralen komen de maand mei verwarmen, de vakanties zijn in
volle gang en nog belangrijker; deze Stim geeft ons weer een mooi vooruitzicht.
We zien namelijk een tal van leuke activiteiten in deze Stim. Zo zien we de
aankondiging van Festisyl in de Stim terugkomen, ook viert Iverto een jubileum
en zien we dat het koor Mei Mekoar weer volop bezig is met nieuwe activiteiten.
Volledig nieuw is de expositie van de Kunstkring. We zijn erg benieuwd naar de
talenten van Jirnsum en omgeving!
Door deze leuke activiteiten zijn er weer veel postertjes/flyers bij ons binnengekomen. We hebben ze geplaatst, maar onze voorkeur blijft uitgaan naar tekstuele
kopij. Op deze manier blijft de verdeling van tekst en beeld in verhouding.
De stim van juni komt later uit dan jullie van ons gewend zijn. De deadline
voor de kopij is 15 juni. We verwachten dat de Stim eind juni dan bij u op de
deurmat ligt. Dit heeft te maken met de vakantieplanning van de redactie.
Mocht je overigens geïnteresseerd zijn om een functie te vervullen in de redactie
van de Stim dan zijn we naar jou op zoek! Stuur een mail naar:
stimfanjim@jirnsum.com . We kijken dan samen welke taken er goed bij je
passen.
Veel leesplezier, De redactie.

Redactie: Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema
Bezorging: door fam. Smits (Tel. 06-51165584)

Kopij inleveren altijd voor 15 juni
De volgende Stim fan Jim verschijnt eind juni 2022
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
38e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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U wilt duurzaam wonen en besparen op energiekosten?
* Eerlijk advies aan huis
* Leveren en installeren van
zonnepanelen, thuisaccu’s en laders
voor elektrische auto’s

* Meer dan 20 jaar ervaring
* Kwaliteit uit uw eigen dorp
 06 4807 6356 info@puurzon.nl
Erkend Elektrotechnisch Installateur
lid van Techniek Nederland

Versla de stijgende energieprijzen
Investeer nu in zonnepanelen!

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Agenda

Datum Evenement

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Locatie

Tijd

18 mei Energiedag

Schoolplein

20 mei Openeing expositie Kunstkring
21 mei Seizoen afsluiting met Qmusic de foute party | Sjaak
4 juni Live muziek Kees Plat
5 juni Paardenspullenmarkt

Kattehûs

Vanaf 12.00
uur
13.00

11 juni VV Irnsum Jublieumfeest met
muziek Arnold Pistma en DJ
13 juni Inloopspreekuur PBJ
vergadering
12 juni Worskhop 'Iedereeen kan
zingen
18 juni Festisyl
19 juni Festisyl
25 juni Jubileumtoernooi Iverto
26 juni Mini Theater Friesland
2 juli Rommelmarkt VV Irnsum

De 2-Gemeenten

Sjoukje Feddes

Tanksizzing

Werkzaam bij:
Hypotheek- en verzekeringskantoor Attentiv A. Boskma B.V.
Bolsward www.solideverzekerd.nl
Tel 0515-580420 Email boskma.bv@attentiv.nl

Alie Damsma- Jaspers.

✓ Erkend hypotheekadviseur
✓ Adviseur sinds 1998

De 2-Gemeenten
Café de Fantast
Stal Nij Himmeren

MFC It Kattehus
De 2-Gemeenten
Op 'e Syl
Op 'e Syl
Sportpark Bining
De fantast
Sportveld

11.00-15.00
uur
20.00 uur
19.30-20.00
uur
13.00 17.00 uur
17.00-00.00
16.00-22.00
13.00 uur
20.00 uur
13.00 uur

Graach wolle we elkenien tank sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren fan ús mem,
beppe en oer- beppe,

De bern en bernsbern

Wij zijn pas tevreden als u dat bent !
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In Memorian
Begin maart werd onze voorzitter van
Stichting
Beheer Sportaccommodatie
Bauke de Haan gebeld door zijn naam
genoot Bauke. Bauke vertelde toen dat hij
ongeneeslijk ziek was. Dit bericht viel ons
rauw op het dak, Bauke een sportman in
hart en nieren en dan dit.
Sinds kort hebben wij een usb stick in
ons bezit waarop alle verslagen die hij de
afgelopen jaren in zijn rol als secretaris
gemaakt heeft voor de Stichting. Die gaan
terug tot 2015, maar in werkelijkheid zat hij
al vanaf 1 oktober 2012 in het bestuur van
de Stichting. En dat was vanuit in eerste
instantie de Kaatsvereniging. Later was dat
namens de “Muorrekeatsferiening De Wide
Stege”. Hij was de initiatiefnemer om op
het sportcomplex een kaatsmuur te realiseren. Tijdens de zomermaanden kwam
je hem daar wekelijks tegen.
Maar ook bij het realiseren van de verbouwing en aanvragen van subsidies voor
het sportcomplex was hij de man, bij wie we terecht konden met vragen.
Ook op het sportcomplex kwam hij vaak even aanwippen, toen het nog mocht
om een pakje shag te kopen en natuurlijk mocht een biertje niet ontbreken. Niet
dat hij een opvallend persoon was, nee altijd ietwat teruggetrokken in een hoekje
van de bar. Maar hij had wel zijn eigen mening en kwam daar ook duidelijk voor
uit.
Voor ons als Stichting betekent het overlijden van Bauke een grote aderlating
binnen het bestuur. Op de rouwkaart stond geheel bij hem passend dat hij geen
bloemen wilde, maar liever een bijdrage aan “Stichting Just Dig It”. Als dank voor
al het werk wat Bauke gedurende ruim 10 jaar voor de Stichting Beheer Sportaccommodatie gedaan heeft hebben wij daar namens alle betrokken verenigingen
gehoor aan gegeven.
Wij wensen Annie en hun kinderen en kleinkinderen sterkte om zonder deze zoals
op de kaart stond ook soms eigenzinnige man verder te gaan.
Namens het dagelijks bestuur van de ‘Stichting Beheer Sportaccomodatie”
Voorzitter
Bauke de Haan
Penningmeester
Jane Visser
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Bauke Frans Nicolaï 1956-2022
In neitins oprjochter fan de MKF “De Wide Stege” te Jirnsum
Tekst: Rynk Bosma
‘In Feanster ferdwaald yn it keatsen’, zo zei Bauke Frans Nicolaï vorig jaar nog
met een glimlach na afloop van het Jeugd EK 2021. Aan die tocht is op woensdag
6 april 2022 een einde gekomen. De op 28 oktober 1956 geboren Nicolaï groeide op in Surhuisterveen, het dorp van de fameuze Profronde, het dorp waar op
zaterdag en zondag in die tijd op zaterdag werd gevoetbald door ’t Fean 58 en op
zondag door vv Surhuisterveen.
Mocht Nicolaï ooit een voetbalverleden hebben gehad, dan was het bij zijn
verhuizing naar Irnsum ruim dertig jaar geleden een troost dat de plaatselijke
voetbalclub net als Surhuisterveen in een oranje shirt speelde. De bij de ook al
oranje getinte RABO Bank in Heerenveen werkzame Nicolaï kwam echter in
aanraking met de kaatssport en om als ‘Wâldman’ zich een beetje te handhaven
oefende hij thuis tegen een muur met een bal.

Voor Nicolaï was het spel van een bal en een muur zo boeiend dat hij als echte
pionier in de jaren tachtig van de vorige eeuw een eigen kaatsmuur tekende.
Zo bekende hij in 2011 tegen Theo Kuipers. Die tekening is niet bewaard
gebleven, maar het imago van Nicolaï als pionier van het muurkaatsen begon
toen al vorm te krijgen. In die jaren echter een tamelijk geïsoleerde liefde die
tot bloei kwam met de opkomst van het internet.
Toen maakte Nicolaï tot zijn verbazing kennis met het wallball zoals dat in
Amerika, lees New York, werd gespeeld. Het spel met de muur en de bal werd
ooit door een Ier in de crisisjaren dertig van de vorige eeuw geïntroduceerd om de
verveling op straat te bestrijden. Nicolaï raakte in de ban van het wallball en
mocht zich als pionier de medeoprichter noemen van de eerste muurkaats
vereniging van Fryslân. Het idee werd geboren in de tuin van Nicolaï en samen
met een groepje ‘freonen’ werd ‘de Wide Stege’ opgericht.
De ‘conferentie’ in de tuin van Nicolaï met het groepje ‘freonen’ was in 2008.
Zo’n 20.000 euro en 600 manuren verder stond er in Jirnsum in 2011 een eerste
kaatsmuur. Met, wie anders, Atje Keulen-Deelstra als de grand dame van het
schaatsen die het bordje ‘Kaatsplein’ mocht onthullen. De naam ‘Wide Stege’ was
een bestaande naam in Jirnsum, maar kreeg deze naam vooral omdat in Ierland
de kaatsbanen The wide alley werd genoemd.
Een andere hobby van Nicolaï was het maken van websites en al in 2004 had hij
zijn eigen website die de laatste jaren onewallhandball.nl heette. Bijna schoorvoetend stapte Nicolaï over zijn scepsis heen om samen met Geert Vandervelden
in een commissie te gaan zitten en vanaf 2015 zat hij in de Werkgroep Wallball
van de KNKB.
Hij was sceptisch tegenover de KNKB omdat hij de kaatsbond ervan verdacht
het muurkaatsen te gebruiken om ‘zieltjes’ te winnen voor het Friese kaatsen.
Die scepsis is nooit helemaal verdwenen, zo zegt Bondsbestuurder Johannes
Siegersma die namens de KNKB vanaf 2015 ook in die werkgroep zat. ,,Hy wie ek
wol in bytsje dwers betiden sa as je wol mear sjogge by Wâldminsken. In bytsje
weromhâldend as it om offisjele instânsjes gie.’’
Ook bondscoach Hille Saakstra van het wallball herinnert zich Nicolaï als een man
van principes. ,,Bauke wie in leave man mar ek ien dy’t stie foar syn prinsipes.
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Eerste expositie van Kunstkring Jirnsum
Wy hienen wolris in ferskil fan miening, mar dan rookte Bauke even ien en dan
wie it ek wer oer.’’
Nicolaï was aanhanger van de spelregels zoals die in Amerika werden gehanteerd,
terwijl Europa de spelregels naar eigen inzicht wilde aanpassen. Bijvoorbeeld
bij de eerste opslag is de bal op de lijn van de shortline in Amerika buiten terwijl
Europa alle ballen op die lijn als binnen rekent. Een rimpeling in opvattingen
die op geen enkele manier afbreuk deed aan de grote rol die Nicolaï heeft
gespeeld bij het muurkaatsen.
,,De rol fan Bauke by de ûntjouwing fan it muorrekeatsen is hiel grut west.
Hy is de man dy’t it grut makke hat. Hy wie rjocht oan en rjocht út en betiden
koart foar de kop. Mar even roke en dan wie it oer.’’ Nicolaï was de man die op
de Dutch Open wedstrijdleider was, de standen bijhield en zorgde dat het
spoorboekje op schema liep. Een man met een passie voor muurkaatsen die als
grap eens tegen Saakstra zei: ‘As bankman moast ik op in oar syn sinten passe,
op myn eigen sinten ha’k wat minder past.’
Nicolaï heeft veel tijd, energie en eigen geld in zijn passie gestopt. Siegersma:
,,Bauke wie de earste dy’t it Iepen Frysk Kampioenskip foar senioaren dûbelspul hâlden hat.’’ Het was dan ook schrikken toen Nicolaï twee weken geleden
vertelde dat hij met pijn in zijn hart moest bedanken voor de Werkgroep Wallball.
Siegersma: ,,Hy sei doe ‘Ik moat bedanke, ik bin slim siik’ en wy hienen doe net
troch dat it sa fluch gean soe.’’

Maar liefst 8 leden van de Kunstkring Jirnsum
laten hun werk zien in het Kattehus in Jirnsum.
Vrijdag 20 mei is de feestelijke opening van de expositie.
Om 1 uur zal de voorzitter van de stichting Keunst
en Kultuer de openingsceremonie verrichten terwijl u
buiten de feestelijke klanken hoort van het prachtig
gedecoreerde draaiorgel van Jetse de Boer.

KUNSTKRING

JIRNSUM

De deelnemers voor deze eerste expositie zijn:
Roel Dijkstra, Ed den Dulk, Sietse van der Hooft, Tiny
Zijlstra, Froukje de Vos, Cecile Rietveld, Jetse de Boer en Trijntje Bakker.

Een unieke kans om het werk van kunstenaars uit deze streek te komen bewonderen en voor een vriendelijke prijs aan te schaffen.
Openingstijden:
vrijdag 20 en zaterdag 21 mei van 13:00 -17:00 en van 19:00 - 21:00 uur.
Zondag 22 mei van 13:00 - 17:00 uur.
Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei van 13:00 -17:00 en van 19:00 - 21:00 uur
Zondag 29 mei van 13:00 - 17:00 uur.
Het Kattehus zit aan de Rijksweg 180. Meer informatie is te vinden op de posters
die op veel plaatsen zijn opgehangen of bel naar Kees Rietveld tel. 0653586450

Een vaststelling met spijt, de spijt van ‘Hie ik mar earder…’, de spijt dat Nicolaï het
Bondsinsigne van de KNKB had moeten krijgen en nu was het te laat. Nicolaï zou
samen met zijn dochter Femke nog naar het Dutch Open van 2 en 3 april in de
Trije. Femke zou meehelpen, Nicolaï zou er zijn als toeschouwer, wetende dat het
een laatste keer zou zijn. Dat afscheid werd hem dus niet meer gegund.
Want voor Nicolaï was het leven veranderd in een shortline, te kort om nog een
keer naar zijn geliefde sport te kijken die dankzij hem als pionier zo gegroeid is in
Fryslân. ‘In ferdwaalde Feanster’ in de shortline die leven heet. Die weet dat er
een moment in het leven komt dat die bal definitief buiten de lijnen valt en dat
die hem dus onvermijdelijk over zijn geliefde kaatsmuur naar de eeuwigheid zal
dragen. Misschien een beeldspraak van troost in het besef dat dit alles in het niet
valt bij het moment dat hij afscheid moest nemen van zijn kinderen en vrouw aan
deze kant van de kaatsmuur. Wetend dat het leven ‘ús mar in skoftke takomt.
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De Bistedokter
- Technisch onderhoud
- Reparatie
- Refit
- Verkoop/inbouw motoren
- Installatie

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

- Winterstalling
binnen en buiten
- DHZ-loods

Café de Fantast
Catering & Verhuur
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

Zen
“Wil jij mijn beide poezen in laten slapen als ik er niet meer ben?”, vroeg de
oude mevrouw bloedserieus aan mij. Ze keek me daarbij doordringend aan,
alsof de tachtiger haar eigen einde voelde naderen. De beide ouwe katten van
Perzische signatuur hadden ouderdomskwaaltjes, maar waren op zich nog heel fit.
Dus deed ik slechts de toezegging dat ik mijn uiterste best zou doen voor goede
herplaatsing. Maar ik gaf ook te kennen dat ik absoluut geen euthanasie zou
toepassen, mocht die onverhoopte situatie zich voordoen. Dat past namelijk
niet in mijn veterinaire levensfilosofie. Mevrouw is daarna wel een tijdje erg ziek
geweest, maar knapte vervolgens weer helemaal op. En ze heeft de beide
poezebeesten gelukkig ruimschoots overleefd. Bij Zen ging het anders.
Zen is een heel ouwe jeweetwel-kater en al een tijdje een beetje de weg kwijt.
Hij eet nog bekjesmaat, doch weet niet altijd op tijd de kattenbak te vinden.
En hij kan soms heel hard in een hoekje doelloos staan schreeuwen. Zijn bazin
redt zich daarmee en begeleidt Zen zolang het gaat. Toch ging het mis: de bazin
werd ziek. Ernstig ziek, ongeneeslijk zelfs. En haar naasten zaten met de handen
in hun haar. Hoe moest het nu met Zen? Hij werd een aantal weken liefdevol in zijn
eigen vertrouwde omgeving verzorgd terwijl de bazin palliatief het leven liet.
Maar daarna moest het huis ontruimd worden. Er werd evenwel geprobeerd om
een opvangadres voor Zen te vinden, helaas verliep dat bijzonder moeizaam.
Bovendien, hoe zou het gaan als je een dementerende kater elders gaat
onderbrengen? Laat staan in het asiel zou plaatsen? Dat leek mij ook een heilloze
weg en kansloze missie. Dus stemde ik er mee in om hem rustig in te laten slapen.
Er werd op een ochtend afgesproken en ik trof Zen slapend op het bed aan.
Dat stond nog in de woonkamer van het overleden baasje. Hij reageerde niet
op mijn binnenkomst, maar Zen vertrok onmiddellijk naar de keuken toen ik
hem wakker maakte en even probeerde aan te halen. Daar ging hij heel hard zitten mauwen. “Ja, dat doet ie tegenwoordig steeds vaker”, vertelde de oppas.
Het blijft lastig, dat ik nu een eind aan het leven ga maken van een kat die niet
doodziek is. Toch ben ik van mening dat we onder deze omstandigheden er
niet verstandig aan doen om de ouwe kater uit zijn vertrouwde omgeving te
verplaatsen. Ik leg aan de oppas uit wat ik ga doen en haal medicatie uit de auto.
Dan geef ik Zen een injectie. Hij ondergaat het gelaten, maar verdwijnt daarna
Lees verder op pagina 15
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direct onder het bed. In afwachting krijg ik een kopje koffie aangeboden.
Vervolgens ontspint zich een gesprek over wat de nazorgers nog staat te wachten
om het huis te ontruimen. “Maar moet u kijken wat ik aan overgebleven medicatie
heb staan. Dat moet ook allemaal weg!” Mocht absoluut niet hergebruikt, zo was
te verstaan gegeven. Op zich begrijp ik dat wel, maar ik beaam dat het inderdaad
zonde is en de zorg onnodig duur maakt op die manier.
Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl

Lekker wonen en zorg
zijn in Leppehiem
onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Wonen op een plek
waar jong en oud
elkaar ontmoeten.
Met de zorg die u
nodig heeft.

Wilt u meer informatie?
Tel. 0566 - 654 654
www.leppehiem.nl
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Even later haal ik Zen onder het bed vandaan. Hij blijkt daar in alle eenzaamheid
zijn laatste zuchtje al geslagen te hebben. Hij krijgt een plekje op zijn dekentje
en zal vanmiddag door het dierencrematorium worden opgehaald. “Nu is ie weer
herenigd met z’n vrouwtje”, klinkt het. Zelf volg ik die levensfilosofie nu ook weer
niet, maar het klonk wel ‘zen’.

Wij zoeken jou!
Wij zoeken een aantal harde werkers die ons
schoonmaakteam op zaterdagochtend en in de vakanties
willen versterken.
Zoek jij een leuke bijbaan en ben je (bijna) 16 jaar of ouder?
Stuur dan een mailtje naar marjan@elzinga.nl of bel naar
Elzinga B.V. op 0566-625020.
Wij belonen jou met een goed salaris en veel gezelligheid!
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Denk mee over nieuwe gemeentelijke monumenten

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.
U bent van harte welkom voor gezichtsbehandelingen (vanaf € 25,-)
maar ook voor korte behandelingen zoals epileren of harsen.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u
bellen: 0566 - 849147 of mailen: salonalice@ziggo.nl.

Welke bouwwerken moeten we bewaren voor de toekomst? Denk met ons
mee over nieuwe gemeentelijke monumenten!
Bent u inwoner van Wergea, Warstiens, Warten, Eagum, Idaerd, Reduzum,
Friens, Grou of Jirnsum? Wat zijn volgens u monumentwaardige gebouwen en
andere bouwwerken in uw omgeving? Laat het ons weten!
Gemeentelijke monumenten kunnen onroerende goederen zijn, zoals
gebouwen, bruggen, parken en bijvoorbeeld een bijzonder hek. Maar ook
delen of onderdelen van een gebouw. Monumenten moeten voldoen aan de
criteria die zijn vastgelegd in de gemeentelijke Erfgoedverordening (2018).
Stuur uw suggesties voor potentiële monumenten met adres en een korte
toelichting naar: monumentenzorg@leeuwarden.nl.

Adres: Molehiem 22, 9011 TC Jirnsum (Lid ANBOS)

De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.
Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com
Douwemastrjitte 35 - Jirnsum
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MFC “it Kattehûs”

Reserveringen via

reservering@mfcjirnsum.nl of
Bert Moltmaker 06 43 22 35 85
of www.mfcjirnsum.nl
Capaciteit zalen:
Grutte seal 25-100 personen
Molehiemseal 10-30 personen
Lytse seal tot 10 personen

Ook sloten en waterlopen zoals het Alddjip kunnen een gemeentelijk monument zijn.
In 2014 en in 2018 is de gemeente Leeuwarden gegroeid in omvang, maar ook
in aantal bijzondere plekken en gebouwen. Grondgebied van de voormalige
gemeenten Boarnsterhim, Littenseradiel en Leeuwarderadeel is bij de gemeente
Leeuwarden gekomen. Binnen de oude gemeentegrenzen van Leeuwarden zijn
veel bijzondere huizen, bruggen en kerken al beschermd voor de toekomst door
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een aanwijzing als monument. Dankzij deze aanwijzing kunnen eigenaren ook
advies en financiële steun krijgen bij het in stand houden van hun monument.

Waarom belangrijk?

De gemeente wijst de komende jaren nieuwe gemeentelijke monumenten aan in
het gebied dat in 2014 en 2018 bij de gemeente is gekomen. Waarderen van en
investeren in erfgoed draagt bij aan het behoud van het historische karakter van
dorpen en het landelijk gebied. De gemeente doet daarom aan historische verenigingen, monumentenstichtingen, dorpsbelangen en inwoners de oproep om mee
te denken over bouwwerken die moeten worden behouden voor de toekomst.
Stap voor stap
We beginnen in het zuidoostelijke deel van de gemeente. Dat zijn de dorpen Wergea, Warstiens, Warten, Eagum, Idaerd, Reduzum, Friens, Grou en Jirnsum. Later
volgen het vroegere Littenseradiel en Leeuwarderadeel. Gebouwen die organisaties en inwoners aandragen worden niet zomaar gemeentelijk monument. Want
er wordt eerst goed onderzoek gedaan. Ook willen we eigenaren goed informeren
over wat de status van gemeentelijk monument betekent, voordat de gemeente
een besluit neemt.
Meer informatie over het gemeentelijke monumenten project dat bestaat uit
een onderzoeksfase en een aanwijzingsfase is te vinden op de website van de gemeente Leeuwarden. Kijk op: www.leeuwarden.nl/monumenten.

BIS spilet "Troch de Raarderbosk"
BIS spilet it stik “Troch de Raardebosk”
Into the Woods wurdt Troch de Raarder
Bosk
EASTERWIERRUM – Tritich bern fan
groep 7 en 8 út Easterwierrum en omkriten hawwe audysje dien en dogge
mei oan it berneiepenloftspul, wat
healwei juny opfierd wurde sil.
Wêrûnder Suze (Lotte) de Jonge út us
eigen doarp Jirnsum!
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‘Troch de Raarder bosk’, in oersetting, basearre op de film ‘Into The Woods’ sil
spyle wurde. Wer’t yn 2020 it 30e berneiepenloftspul net troch gean koe, kinne we
dat lokkich yn 2022 wol wer oppakke en moatte wy dit jier efkes troch de Raarder
Bosk. Kinne jim dy útdrukking, “efkes troch de Raarder Bosk moatte”? As je earne
benaud foar binne, gjin sin oan ha, as je net doare, koartsein, as je earne tsjinoan
skytskoarje, dan moat je efkes troch de Raarder Bosk!
Ek de (nuvere) figueren dy’t wy yn it Raarder Bosk moetsje skytskoarje earne
tsjinoan. Elk op harren eigen manier. Wie it libben mar in mearke, dan rûn it altyd
âf mei ‘en sy libben noch lang en lokkich’.
Want alle goeie ferhalen bínne mearkes. Ferhalen dêr't minsken, lykas do en ik,
troch de Raarder Bosk hinne moatte om har doel te berikken. Mar wat as dizze lju
ut’e mearkes sels in paad troch de Raarder Bosk hinne wrakselje moatte? Heksen
en boaze wolven lizze oeral op de loer… mar der bin ek prinsen en moaie famkes
mei lang hier. En dêr't oan 'e iene kant út klearebarre earmoed de lêste ko ferkocht
wurde moat, komt oan 'e oare kant it goud út 'e himel. It is in kombinaasje fan de
bekende mearkes fan Jiskepûster, Raponsje, Sjaak en ‘e beanestaak en it ferhaal
fan de Bakker en syn frou, dy’t wanhopich nei in bern langerje. Spitigernôch binne
sy troch in heks ferfloekt, sa’t sy gjin bern krije kinne. Sy moatte ferskate proeven
trochstean om ‘e flok op te heffen.
Troch de Raarder Bosk is basearre op de Amearikaanske musical “Into the Woods”,
dy't al sûnt 1986 oeral yn 'e wrâld opfierd wurdt en in pear jier ferlyn súksesfol
ferfilme is. Dat wolst sjen!
It artistyk tiim bestiet dit jier út Joke Krist foar de muzyk en trije nije minsken.
Jelke Rijpma en Gerwin de Vries binne de nije regisseurs en Geronimo Chancoso
giet mei de dûns oan ‘e slach. Jelke Rijpma en Gerwin de Vries binne akteurs en
teaterdosinten by Tryater. Geronimo Chancoso is ôfstudearre yn ‘e sounddesign
en is dûnsdosint. It stik is bewurke troch Peter Sijbenga en hy hat ek de muzyk en
de lietteksten skreaun.
We meitsje der wer in machtich, prachtich moai BIS jier fan lykas wy dat al mear
as 30 jier dogge! It sil heve op 16, 18, 19, 22, 24 en 25 juny en wy hawwe der no al
nocht oan. De kaartferkeap begjint op 1 maaie 2022 fia
www.berneiepenloftspul.nl.
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Bijles onderwijs Jirnsum

Adverteren
in de Stim
Breng uw bedrijf of
organisatie onder de
aandacht en steun ons dorp
Voor een aantrekkelijk tarief kunt u lokaal reclame maken voor uw
bedrijf of organisatie door een advertentie te plaatsen in de Stim fan
Jim, de dorpskrant van Jirnsum en omstreken.
Wanneer u een advertentie heeft in onze dorpksranten bieden wij u
daarnaast een eenmalige advertorial aan in de vorm van één pagina in
de dorpskrant waarin u uw bedrijf (of een specifieke dienst of product)
onder de aandacht kunt brengen.
De advertentie-inkomsten gaan rechtstreeks naar de Stim. De Stim fan
Jim wordt volledig door vrijwilligers uit het dorp samengesteld en met
uw advertentie kunt u dus uw dorp steunen terwijl u tegelijkertijd uw
bedrijf of organisatie onder de aandacht brengt.
De tarieven (per jaar) staan ook aan de binnenkant van de omslag in ieder boekje, maar hier staan ze ook nog even op een rij.
1 pagina € 270,00 formaat = 18 x 13 cm (staand)
1/2 pagina € 135,00 formaat = 8,5 x 13 cm (liggend)
1/4 pagina € 60,00 formaat = 8,5 x 6 cm (staand)
Wij ontvangen de advertentie graag vóór de eerste dag van de maand
waarop het boekje in de bus valt.
Mochten er vragen zijn of wilt u (blanco) template bestanden?
Neem gerust contact op via stimfanjim@jirnsum.com
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Beste ouders van schoolgaande kinderen in Jirnsum.
Gelukkig de coronaperiode ligt achter ons. Het was een enerverende tijd voor
zowel u en uw kinderen, als ook voor de onderwijzers/docenten in het onderwijs.
Door het uitvallen van de lessen veroorzaakt door de lockdowns hebben sommige
leerlingen een achterstand opgelopen binnen het onderwijs. Hoe zouden wij dit
samen op kunnen lossen?
Inmiddels bestaan er diverse instituten en organisaties die bijles, huiswerkbegeleiding en online lessen aanbieden. Zowel op locatie als bij u thuis. Dit bracht mij
op het idee om een bijles-schooltje op te richten voor de leerlingen afkomstig uit
Jirnsum.
Ik zal mij even voorstellen.
Mijn naam is Kittie Oostindjer. Na ruim 20 jaren in het VO onderwijs werkzaam te
zijn geweest, heb ik een stapje teruggedaan. Mijn specialisaties binnen het
onderwijs zijn rekenen, Nederlands, L&B en Duits. De laatste jaren heb ik m.n. met
kwetsbare leerlingen gewerkt. Deze kwetsbaarheid omvatte diverse uitdagingen.
Inmiddels na wat om mij heen te hebben gekeken, kan ik wel stellen dat ik het
onderwijs mis, met name de leerlingen, het plezier en de uitdagingen. Leerlingen
onderwijzen, zelfvertrouwen geven en ze motiveren is het mooiste dat er is.
Nu zou ik zo maar een bijles-schooltje kunnen starten, maar graag zou ik eerst
eens wat feedback willen hebben van de ouders uit Jirnsum. Bestaat er behoefte
aan bijles en huiswerkbegeleiding. Waar moet deze bijles en huiswerkbegeleiding
aan voldoen. Welke vorm zou dit onderwijs moeten hebben. Kortom veel vragen. Hierbij verzoek ik alle ouders die zouden willen meedenken op om mij via
een mailtje te laten weten wat zij verwachten en waar zij behoefte aan hebben.
Misschien kunnen wij dan een keer samenkomen om te brainstormen over de
opzet en inhoud van een bijles-schooltje in Jirnsum
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Groetjes,
Kittie Oostindjer k_oostindjer@hotmail.com
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Weten jullie het nog!
Die waanzinnig gezellige zondagmiddag die we samen beleefden op ’e Syl in 2018?
Muziek, gezelligheid, zon, een drankje in de hand en zand tussen de tenen.
We gaan nog een keer zo’n fantastisch weekend beleven!

“Vriend van FestiSyl”
Als Vriend van FestiSyl ontvang jij:

Zaterdag 18 juni: Feestavond voor de jeugd (en alle andere feestbeesten)
Pieter Sahieter | All Tha Fokk | De Doelleazen | DJ Sipke
Tijd 17.00 - 00.00

Toegangstickets voor het hele weekend
Een te gekke goodiebag met vette festival gadgets
2 consumptiebonnen
Gegarandeerd een waanzinnig leuke avond

Zondag 19 juni: Middagprogramma “voor en door (oud-) Jirnsummers”
Berend en Band | Vintage Live | Seabreeze DJ Sieds en meer
Tijd 16.00 - 22.00

Voor €35,- word je vriend van FestiSyl.
Steun jij ons ook?

Er is een Foodtruck en een FestiBar aanwezig voor de nodige versnaperingen.
Wij hopen jullie op het festivalterrein tegen te komen.
Wij kijken er naar uit!

Evert, Jan B., Yke, Berend, Anja, Jan Bu & Jantina
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FestiSyl is zonder jullie geen FestiSyl en daarom hebben wij een leuke actie!

Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij:
Evert Boersma, de Heareburch 56 | Jan Buwalda, Gravinnewei 14 | Anja Elzinga, de Finne 8
Of stuur een email naar: festisyl@outlook.com

Ik word vriend van FestiSyl:
Naam
Adres
E-mail
06-nummer
Betaalverzoek wordt via Whatsapp of email verstuurd.
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Kleurplaat

VV Irnsum 90 jarig jublieumfeest
Voor al onze sponsors, vrijwilligers, spelers en ereleden
In december 1931 stak een aantal
Jirnsumers de koppen bij elkaar om
te komen tot oprichting van een
voetbalvereniging, hetgeen resulteerde in een oprichtingsvergadering op 28 december 1931. Op 28
december 2021 bestond de voetbalvereniging 90 jaar! Een mijlpaal
die we graag willen vieren.
Op zaterdag 11 juni vieren wij dit 90
jaar bestaan met een jubileumfeest
in de Twee Gemeenten met muziek
van Arnold Postma en een DJ.

Kees Plat
Zaterdag 4 juni komt Kees Plat
naar Jirnsum! Kees is bekend van
“The tribute To The Cats Band”.
Ook deed hij mee aan “The
voice senior” hij zal de grootste
palinghits ten gehore brengen,
maar ook gouwe ouwe van The
Stones en Tom Jokes bijvoorbeeld! het optreden begint om
17:00 uur en de toegang is gratis!
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Jubileumtoernooi volleybalvereniging Iverto
Volleybalvereniging Iverto bestaat dit jaar 50
jaar. Om dat te vieren organiseren wij op zaterdag 25 juni een Jubileumtoernooi voor alle Jirnsumers en oud-Jirnsumers en natuurlijk voor alle
(ex-) Ivertoleden op het voetbalveld van Sportpark ‘De Bining”.
Maak een team met je volleybalmaten, buurtgenoten, familieleden of vrienden
bestaande uit minimaal 6 personen. Je mag je ook individueel aanmelden, dan
helpen wij jou met het vormen van een team. Elk team moet uit minimaal 2 dames bestaan en de minimumleeftijd is 14 jaar.
Deelname is gratis, het toernooi start om 13.00 uur.
Aanmelden kan tot 10 juni a.s.
Opgeven kan via de QR-code of kijk op: www.jirnsum.com,
facebook.com/volleybalvereniging.iverto
Nog vragen? mail: iverto50jr@gmail.com

Gezocht: vrijwilligers | Socht: frijwilligers
Nu de activiteiten binnen MFC It Kattehûs gelukkig weer toenemen, zijn wij
met spoed op zoek naar nieuwe vrijwilligers. MFC It Kattehûs draait volledig op
vrijwilligers.
Wij zijn (dringend) op zoek naar:
• Gastvrouw/heer: je bent 1 x per maand inzetbaar gedurende een week
(afhankelijk van activiteiten).
• Algemeen bestuurslid (1 x per maand vergaderen)
• Iemand die af een toe een activiteit wil organiseren.
• Vrijwilligers voor de schoonmaak. De schoonmakers werken volgens een
schoonmaakrooster. Ongeveer 1 x in de maand ben je ingeroosterd.
Geïnteresseerd? Stuur een reactie naar itkattehus@mfcjirnsum.nl
of bel 0566-600 754 / 06 -209 200 41.
Voor de schoonmaak mag je ook rechtstreeks contact opnemen met
de coördinator mevrouw J. Bruinsma tel 0566 602481
Het bestuur MFC MFC It Kattehûs Jirnsum
www.mfcjirnsum.nl

28

29

Mini Theater Friesland presenteert:

De lange nasleep van een korte
mededeling

Mini Theater Friesland
Mini Theater Friesland presenteert:
De lange nasleep van een korte mededeling
“Janna: Laurens, ik loop met het idee om hier weg te gaan.”
Deze mededeling van Janna is slechts een druppel op een gloeiende plaat en zal
alles tussen Janna, Johanna, Sonja en Laurens voorgoed veranderen. De op het
oog onschuldige mededeling zorgt ervoor dat niemand zijn kop meer in het zand
kan steken.
In ‘De lange nasleep van een korte mededeling’ volgen we deze vier mensen
die wanhopig hun best doen om grip te krijgen op de situatie. Maar hoe harder
ze dat proberen, hoe meer die uit de hand loopt. Met weinig woorden wordt er
soms heel veel gezegd en misschien nog wel meer niet …
Stichting Mini Theater Friesland heeft als belangrijkste doelstelling het brengen
van Nederlandstalig kwaliteitstoneel door amateurs. We werken met wisselende
spelers en met wisselende regisseurs en soms eigen tekstschrijvers.
Deze productie wordt geregisseerd door Kim Oosterhof, met Myrthe Terpstra als
regie-assistente. De rollen worden gespeeld door Meint Oosterhof als Laurens,
Vera Lettinga als Janna, Jon Keun als Johanna en Annemarie van der Wal als
Sonja.

Tekst:
Regie:
Assistentie:

Magne van den Berg
Kim Oosterhof
Myrthe Terpstra

Spel:

Meint Oosterhof
Vera Lettinga
Jon Keun
Annemarie van der Wal

‘De lange nasleep van een korte mededeling’ is zondag 26 juni om 20.00 uur te
zien in De Fantast. Kaartjes kunnen gereserveerd worden door een e-mail te
sturen naar kimohof@hotmail.com. Voor meer informatie,
kijk op www.minitheater.nl.
Hopelijk zien wij u 26 juni, bij 'De lange nasleep van een korte mededeling'!

26 juni 20:00
De fantast Jirnsum
Kaartjes €13,50
Reserveren via kimohof@hotmail.com
Meer informatie op www.minitheater.nl
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Jirnsum vol energie op Energiedag 18 mei
Op 18 mei organiseren de
Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje (JEK), de Sint Radboud school en OBS It
Tredde Sté de Energiedag in
Jirnsum. Daar krijg je energie van. Kom allen vooral
langs!
Deze dag laten alle kinderen
uit Jirnsum zien hoe zij de
afgelopen periode thuis en
op school bezig zijn geweest
met het verkleinen van hun ecologische voetafdruk.
Er zijn kunstwerken te bewonderen, Mad Science geeft een energieke show en
proefjes labs voor kinderen en het geheel wordt feestelijk begeleid door optredens. De prijswinnaars van de Junior Energiecoach kleurwedstrijd worden ook
bekend gemaakt.
Ook is een Energiecoach van gemeente Leeuwarden aanwezig. Tijdens dit inloopspreekuur kan iedereen vragen stellen en tips krijgen over hoe je thuis om gemakkelijke manier energie kan besparen.

areoor
b
l
taaeit v n!
e
B lit ee
r
a
kw iede
Zoekt u een betaalbare schilder om
uw woning of bedrijfspand
te laten schilderen?
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt
elk gebouw in topconditie.
Ook kunt u bij ons terecht voor
glaszetten, houtreparatie en behangen.
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Het programma

12:00 – 12:15 uur
Beide scholen openen de ‘Energiebraderie’
Dit door een gezamenlijk lied (zomertroep van kinderen voor kinderen) en het
openen van een kunstwerk dat door beide scholen is gemaakt.
Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum
Mobiel: 06 2027 8622
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl

12:15 – 14:00 uur.
De Energiebraderie voor het dorp is geopend
- Proefjeslabs van Mad Science,
- Diverse workshops van bijv. slow fashion
- Inloopspreekuur Energiecoach
- Verkoop biologisch eten en drinken, potjes met jam, kunstwerkjes van afval,
plantjes e.d. en gezellige muziek.

33

Gezocht collectanten MS
Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!
Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen.
Multiple Sclerose (MS) is een
progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen. De
oorzaak is nog steeds niet bekend
en er is nog geen genezing mogelijk. De droom van het Nationaal
MS Fonds is een toekomst zonder
MS. Daarom zijn wij op zoek naar
collectanten die in de week van
27 juni tot en met 2 juli langs de
deuren willen gaan om geld in te
zamelen. Maar er zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door
een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?
Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen
tussen de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van
hun leven en gaan een onzekere toekomst tegemoet.

MS

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline)
wordt door het eigen afweersysteem aangevallen en beschadigd. De zenuwen
komen bloot te liggen, waardoor ze signalen van en naar de hersenen minder
goed of zelfs helemaal niet meer doorgeven. Mensen met MS kunnen hierdoor
plotseling verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen.
Er ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij het zien, lopen of praten.

Word collectant

Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing
voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van de kwaliteit van
leven van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover op
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onze website: www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe
lang u collecteert. Voor iedereen is er een passende manier van collecteren. Dat
kan met een collectebus langs de deuren in uw buurt. Maar ook thuis op de bank
met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden
en familie.

Hoe werkt het?

Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie komen
kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale collectebus aan op www.digicollect.
nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren!

Collecte Kinderhulp 2022
Tussen 19 en 23 april hebben 11 ent
housiaste 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 491,88 euro op en overtrof daarbij bijna het
resultaat van vorig jaar !!!! Heel hartelijk dank aan de bereidwillige collectanten
en aan de gulle gevers !
Hiske Hoekstra, organisator collecte Jirnsum

Opbrengst collecte Reuma Nederland
Opbrengst collecte Reuma Nederland
De collecte van Reuma Nederland was van 21 t/m 26 maart 2022.
De totale opbrengst in Jirnsum was dit jaar 684,13 euro, inclusief opbrengst QRcode. Alle collectanten en gulle gevers heel erg bedankt!
Anneke Agema
Collecte Organisator
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Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Zowel voor kinderen als voor
volwassenen
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

kapsalon
tapparfum

Gewonnen bij de ALS-verloting…

Kijkt u op mijn website voor meer informatie, tarieven,
productinformatie en nog veel meer!
Jildau Boomsma

Molehiem 16 Jirnsum | 06 2340 7985

www.puur-haar.nl
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Het wel en wee op It Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Een inkijkje in groep 5/6
De afgelopen weken
hebben we aan verschillende projecten
gewerkt. Met alle
kinderen in ons gebouw werken we aan
het energieproject.
En ook de spellen
van de Koningsspelen hebben we
samen gedaan, dat
was super!

Daarnaast hebben we prachtige tekeningen
gemaakt van de Blauwbilgorgel, een fantasiedier, waarover een grappig gedicht geschreven
is.
Het was onze beurt om binnen het techniekmenu aan de slag te gaan en we hebben geprogrammeerd bij Ynsicht in Leeuwarden, wat was
dat geweldig!
Onze ouderraad heeft ook dit jaar weer hard
gewerkt om een leuk programma voor de
middag met Pasen te organiseren. In alle
groepen is een spel gedaan en is er geknutseld.
Er kwam een kraai langs, die graag PaasKraai
wilde worden en omdat de Paashaas het te druk
had, vroeg ze ons of wij ook tips hadden. Na onze tips moest de kraai er nog wel
even over denken, want om de chocolade-eitjes te delen…

Op It Tredde Sté is iedereen welkom! Een kijkje komen nemen?
Mail Margreet: mvanderlaan@proloog.nl

www.elzinga.nl
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Skoallenijs Sint Radboud
Fantastische koningsspelen op KBS Sint Radboud

Zin in Verse broodjes
of lekker gebak?
kom naar één van onze
winkels of bestel online

Marten Boonstra
De Echte Bakker
Buorren 14, Akkrum | T. (0566) 652196
Hoofdstraat 66, Grou | T. (0566) 621570

info@broodbanket.frl

www.broodbanket.frl

Zoals elk jaar staat de vrijdag voor de meivakantie in
het teken van De koningsspelen. De dag begon met een
gezond ontbijt. Na het ontbijt kreeg iedereen een vlaggetje op de wang, zodat iedereen er feestelijk uitzag.
Samen met de kinderen van It Tredde Ste dansten we op
het lied Fit top 10 van kinderen voor kinderen.

Na de openingsdans waren er
voor alle kinderen verschillende
spellen klaargezet. De kinderen
van groep 1, 2 en 3 deden spelletjes zoals appel happen,
sponzen estafette, bal gooien en kegelen.
De kinderen van groep
4 en 5 deden spellen in
de gymzaal én op het
schoolplein. Voor hun stond onder andere koningsvoetbal, volleybal en slackline klaar.
De kinderen van groep
6, 7 en 8 deden mee
aan de 11 scholenfietstocht. Samen met juf Martzen en juf Femke fietsten de
kinderen wel 34 km. Super knap!

gezond hondenvoer
koop je natuurlijk bij

Een donatie overmaken?

NL89 INGB 000 000 8118 ... t.n.v. KIKA
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Het was een fantastische dag, wij willen onze buurtsportcoach Tessa en alle hulpouders bedanken voor de hulp.
Een koninklijke groet,
Team en leerlingen KBS Sint Radboud.

Voor een kennismaking of rondleiding bent u van harte welkom!
www.radboudjirnsum.nl
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Verenigingen contactpersonen

Waar Friese
Nuchterheid spreekt!

Koffie, lunch, borrel, diner
of een bijzondere gelegenheid?
Daarvoor kom je bij:
De 2 Gemeenten
Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550

Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eernum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast
Jirnsumer Enerzjy Koöper.
Vogelwacht
Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Koor Jirnsum: Mei MeKoar
Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Merke Kommisje
Soos Kattehûs

A. Hijlkema
G. Haringsma
P. Posthumus

0612354061
0641462314
602739

K. Langhout
M. Oving
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
S. Sjonger
J. Bleeker
R. Yntema
J. Visser
L. Karsten
W. v/d Meer
J. Bleeker
S. P. Hellinga
L. Karsten
H. Boorsma
B. de Haan
K. Stornebrink
B. Moltmaker
P . Posthumus
H. Sikkema
B. van der Lei

0681162214
0612022974
602739
601215
601956
602224
601956
0649854000
601133
0620620138
601178
601956
0616011867
0620620138
0613578028
601084
602060
06-43223585
601278
0641872085
0611148927

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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Hier uw
advertentie?
Neem contact op via
stimfanjim@jirnsum.com

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:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

Elke zaterdagochtend tussen
10:00 en 12:00 verkoop van
vlees van eigen koeien.

08.00 - 10.00 uur
08.00 - 10.00 uur
14.00 - 15.00 uur
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.

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

Apotheek Grou

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:
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Oostergoostraat 53
Openingstijden
9001 CH Grou
Ma. t/m vr.
08.00 - 17.30 uur
Tel.: 0566-622695
Zaterdag		
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 wanneer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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Ziekenhuizen
MCL

Schoonmaakmedewerkers
en vakantiehulpen gezocht
voor een prima salaris in
een gezellig team.
Bel 085-8880520

Bij ons kunt u ook
tijdelijk gemeubileerde
woonruimte huren!
Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk
van seizoen) incl. g/w/e
en internet.

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
Adres: Leppedijk 37, Akkrum
Tel.:
0566-65 46 54
E-mail: oars@leppehiem.nl

FysioMaks
Adres: Rijksweg 127A
Tel.:
0566- 60 22 07
E-mail: info@fysiomaks.nl

Dorpenteam Zuid
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk,
inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u contact opnemen met
Dorpenteam Zuid van Amaryllis. We zijn bereikbaar via 058 303 0401 of
info@dorpenteam.nl Dorpenteam Zuid, De Muldyk 1, 9001 XV 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
PKN Gemeente Ingwerd
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
PKN Grou-Jirnsum
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
Gemeenschap- en
Beheercommissie Heilige Marcus J. de Wolff, Jirnsum

Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0566-60 22 27

Uitvaartverenigingen
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R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566- 60 13 90
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 06-43223585

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 - 12.15 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 dinsdag
info: www.sbmf.nl
ma/wo/do/vr
			
zaterdag
Akkrum Boarnswal 15 Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr
info: www.ontdekdebieb.nl
vrijdagavond

10.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.30 uur
11.00 - 15.00 uur
13.30 - 17.30 uur
18.00 - 20.00 uur

		
Dierenarts

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

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.

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