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Beste Lezer,

Alweer het november nummer van de Stim. 
De maand dat de goedheiligman in Jirnsum aankomt en we ons langzaam 
opmaken voor de feestmaand december. 

Dit keer een Stim met naast de reguliere rubrieken, aandacht voor stichting 
Keunst en Kultuer en wat zij afgelopen jaar allemaal in het dorp mogelijk 
hebben gemaakt. 
We vragen aandacht van alle ouders met peuters en kleuters om het stukje 
over de peutergym van Loci vooral te lezen en eventueel eens een les te  
komen kijken of mee te doen. 
Ook voor de volwassenen is er vanaf begin volgend jaar weer een sportieve 
uitdaging, u leest er alles over op pagina 26 en 27.
Verder vindt u een verslag van de inspraakavond, alles over de whisky  
proeverij,  hoe u uw woning zo voordelig mogelijk kunt laten isoleren en 
een mogelijke EHBO cursus. Kortom, genoeg leesvoer deze maand. 

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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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

20 nov SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
22 nov Droge worst actie VV Irnsum langs de deur vanaf 18.00 

uur
23 nov Aankomst Sinterklaas Wijde Steeg 13.00 uur
23 nov  Pre-Party Jan Keizer en Anny 

Schilder 
De 2 Gemeenten 17.00 uur

23 nov Afscheidstournee Jan Keizer 
en Annie Schilder

De 2 Gemeenten 21.30 uur

27 nov SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
29 nov Bingo MFC it Kattehus 19.30 uur
30 nov Q Music De 2 Gemeenten 22.30 uur

4 dec SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
6 dec Oud papier langs de weg 18.00 uur

11 dec SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
13 dec Whisky proeverij  Café de Fantast 20.00 uur
18 dec SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
21 dec Decemberbuffet De 2 Gemeenten 16.30 uur
21 dec Biljarttoernooi Café de Fantast 20.00 uur
21 dec Optreden Mei Mekoar vm. RK kerk 20.00 uur
27 dec Oliebollenquiz Café de Fantast 20.00 uur

1 jan Nieuwjaarsparty met zanger 
Serge

Café de Fantast 16.00 uur

9 jan Tai Chi Gymzaal 19.30 uur

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

Kommen en Gean

Opbrengst KWF-kankerbestrijding

De opbrengst van de KWF kankerbestrijding is 908,95 euro. 
Iedereen bedankt voor de gaven en in het bijzonder de collectanten.

Na 13 jaren gecollecteerd te hebben,  hebben  Jantsje  Spel en Anneke Agema  
een bloemetje gekregen en ontvingen ze een speldje van de KWF voor  12,5 jaar  
 trouwe dienst. 

Annie Nicolai 

Geboren:

Ilse

Dochter van Jan-Jelle Veenstra en Lucy IJsselmuiden

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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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:

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

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

Winkelpand in het centrum van Jirnsum, Kerkebuurt 6
In het centrum van het dorp is momenteel een winkelpand beschikbaar.  
Wanneer u door de elektrische schuifdeuren naar binnen loopt, treft u hier een ruime  
winkel, met een oppervlakte van totaal 120 m2. Op de verdieping is nog een  
ruimte van 25 m2.
De winkel is voorzien van cv, water- en elektravoorzieningen evenals een toilet en 
een pantry. 
Jirnsum, doarp oan ‘e rivier, is een levendig dorp met ongeveer 1350 inwoners en 
een groot verenigingsleven. Er zijn diverse (sport)verenigingen en bedrijvigheid 
wat voor veel werkgelegenheid zorgt. Daarnaast beschikt Jirnsum over maar liefst 
2 basisscholen.

Kortom, Jirnsum is een dorp met veel levendigheid en dus leefbaarheid. 
Veel informatie over het dorp, haar verenigingen, bedrijfsleven. 
www.jirnsum.com.

De winkel wordt verhuurd door de Vereniging Doarspkorporaasje Jirnsum.  
Deze vereniging heeft als doel om de leefbaarheid en levendigheid in Jirnsum te 
behouden en te stimuleren. Zie voor meer informatie www.vdj.frl 

Heeft u interesse om dit pand te huren? Andere bestemmingen als alleen winkel-
pand zijn bespreekbaar. Graag u uw plannen voor dit pand kort te omschrijven en 
dit te sturen naar info@vdj.frl

Winkelpand te huur
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Vamos de vacaciones

Met veel plezier,  heb ik het verhaal gelezen in “de Stim fan jim”  van september  
jl. over Spanje. Zelf verblijf ik de laatste jaren regelmatig in Spanje en dan met 
name aan de Costas. Zoals de Bistedokter  schreef moet je de juiste plekjes zien te  
vinden en die zijner volgens mij  nog genoeg.

Dit najaar ben ik via de westkust van Frankrijk naar het zuiden gereisd en de 
eerste stad die ik na de Pyreneeën  in het westen van Spanje heb bezocht was  
Pamplona.  De stad, beroemd om zijn  stieren rennen  en tomaten gevechten.   
Daarvoor waren  dit  jaar in augustus  bijna 140 ton!!! tomaten nodig  tijdens het 
festival.  Daarnaast is Pamplona een pleisterplaats voor de vele pelgrims  die op 
weg  zijn  naar Santiago de Compastella. 

Mede doordat het weer verslechterde  ben ik vervolgens via Zaragoza richting  
Tarragona gereisd. Opvallend was/is het dorre droge landschap in het midden van 
Spanje. Kilometers woestijnachtig land met een heuse “simmer twirre” en hier 
en daar uitgestorven en niet meer bewoonde dorpjes. Door de klimaat verande-
ringen,  ook in Spanje,  heeft het land zich aangepast aan de hoge temperaturen, 
harde wind en langdurige droogtes met dramatische  gevolgen.

Na  circa 450 km kwam ik terecht  in Torradembarra. Een dorpje 20 kilometer  
noordelijk van Tarragona. Voor Spaanse begrippen vond ik een kleine camping 
met 100 plaatsen, prachtig gelegen aan een 8 kilometer “schoon”  zandstrand.  

Opvallend en tegenstrijdig is dan ook de gigantische hoeveelheid rotzooi die  
langs de doorgaande wegen ligt.  Plastic in alle soorten en kleuren, blik in grote en 
kleine maten, papier afval en helaas ook uitwerpselen van honden. Spanjaarden 
zijn echt een proper volkje, maar gooien heel snel rotzooi over de schutting met 
de gedachte,  daar redt iemand anders zich maar mee, met alle gevolgen van dien.
Op een  ochtend, na 24 uur met enorm veel  regen,  liep ik naar de bakker in het 
dorp en ineens viel het mij op hoe ontzettend schoon en fris alles aanvoelde. Alle 
rotzooi langs de weg was verdwenen maar waarheen?

De Bistedokter schreef in zijn verhaal al over de sterk vervuilde Middellandse 
zee!!!!.

Johan Terra
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Kinderopvang Oan de Boarn 
Gastouderopvang – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

Stichting Keunst & Kultuer in 2019

Bingo

Voor de laatste keer dit jaar organiseren wij een bingo. 
Met de feestmaand in het vooruitzicht wordt dit een
daverende bingo met mooie prijzen en aan het einde 
van de avond een loterij. Iedereen is welkom. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. 

Een kop koffie of thee staat klaar en wordt je 
aangeboden door de organisatie. 
De bingo begint om 20.00 uur. 
  
Namens het bestuur van MFC Jirnsum

Het jaar 2018 was voor de Stichting erg druk, maar we hebben met veel plezier en 
inzet en met heel het dorp een prachtig kunst en cultuur evenement gehouden.
In 2019 was er geen evenement, maar liepen en lopen er nog genoeg activiteiten 
om ons bezig te houden, en met ons uiteraard een flinke groep vrijwilligers uit het 
dorp. Hierbij een korte bloemlezing van de activiteiten in 2019 tot nu toe:

Aanbrengen kleine bordjes Rijksweg.
In 2018 waren bijna alle huizen aan de Rijksweg voorzien van kleine bordjes met 
een korte informatie over de vorige bewoners. In 2019 hebben we er nog een  
tiental geplaatst of vervangen, als er een betere foto voorhanden was.

Aanbrengen grote borden dorp.
Vrijwel het hele jaar tot nu toe zijn we bezig geweest om de grote borden, die 
eerst tijdens Jirnsummertime in 2018 gebruikt zijn, netjes en hufterproof te  
plaatsen op standaards langs de Rijksweg. Het plaatsen en met beton  
verstevigen verliep, dankzij een vaste ploeg vrijwilligers, zonder problemen, en 
met het nodige plezier en aanspraak van voorbijgangers. Het probleem ontstond 
bij de eerste proefborden. Vochtvlekken en regenwater hoopten zich op tussen 
bord en glazen plaat. Volledig dichtkitten hielp ook niet en met gaten achterin 
de borden loste het vocht zich ook niet op. Het geheel was in samenwerking met  
vrijwilligers en schildersbedrijf Zonneveld uit Jirnsum. Na heel veel puzzelen 
bracht de firma Elzinga uitkomst. De borden werden behandeld met een speciale 
harde doorzichtige laag over de foto heen, zodat de glazen plaat niet meer nodig 

Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum 
 
Mobiel: 06 2027 8622 
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl

 

Zoekt u een betaalbare schilder om  
uw pand 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. 

 

Bet
aalb

are
 

kwa
lite

it v
oor 

iede
ree

n!

 

Lees verder op pagina 15
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was. Het resultaat was prachtig, het lijkt wel of de foto’ s helderder zijn geworden. 
Het was een mooie afsluiting voor ons dat onze nieuwe burgemeester Buma het 
nieuwe bord bij de Sylsbrege kon onthullen. Alleen komt er nu nog een lijst om de 
borden heen om deze zo veel mogelijk te beschermen tegen vandalisme.

Organiseren van een dorpstentoonstelling in de voormalige RK kerk.
In navolging van de tentoonstelling in 2018 in het Kattehus willen we ook in 
2020 weer een tentoonstelling houden. Het wordt een tentoonstelling over alle  
aspecten van het dorpsleven in Jirnsum door de jaren heen. Uiteraard komen de 
werken van Sjoukje de Zee en archiefstukken uit het archief Jirnsum aan de orde. 
Het blijkt dat er gelukkig veel materiaal in Jirnsum is te vinden, maar ook bij het 
Schaatsmuseum, het Scheepvaartmuseum, het museum in Grou en het Historisch 
Centrum Leeuwarden kunnen middels bruikleen diverse stukken worden gebruikt.

Verhalen over de Rijksweg en de winkeltjes.
Naar aanleiding van de kleine bordjes op de gevels aan de Rijksweg willen we 
de verhalen over de winkels e.d. horen. Er zijn vast veel mooie verhalen over de  
neringdoenden te vertellen. Wij willen graag de verhalen vastleggen en in de vorm 
van een boekje met illustraties van wellicht wat ter zake doende bordjes o.i.d.  
gieten. We hebben Arjanne Nijp bereid gevonden om de verschillende verhalen 
te redigeren en vast te leggen. Zij wordt ondersteund door Karin Haringsma als  
notuliste. Inmiddels hebben we 2 sessies gehad en komt de productie van het 
boekje langzaam opgang, met dank aan alle verhalenvertellers.

Infogids Jirnsum.
Het is voor nieuwe, maar ook voor bestaande bewoners handig om te weten  
welke verenigingen, stichtingen, clubs e.d. aanwezig zijn in Jirnsum. Niet alleen de 
aanwezigheid, maar ook het doel en de contactgegevens zijn daarbij erg nuttig.
We zijn bezig de al ontvangen gegevens van verenigingen, clubs en Stichtin-
gen te verzamelen en rubriceren. Het resultaat zal een handig boekje zijn, die 
aan elke bestaande en nieuwe bewoners zal worden uitgereikt en jaarlijks wordt  
bijgewerkt.

Strandje nabij de Sylsbrege.
Er is het afgelopen jaar intensief, maar erg plezierig en in goede harmonie  
vergaderd met de eigenaren van strandje: de Friese Buitenboordmotor Club. Een 

Lees verder op pagina 17
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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 

 
 

Sinterklaas

aantal vergaderingen met het bestuur van deze club en de Stichting met Jaap 
de Jonge, heeft geleid tot een officieel verzoek aan de Provinciale Staten om te  
onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om in de toekomst het vaarwater weer 
geschikt te doen zijn voor het waterskiën. Tot die tijd wil de Stichting, behalve 
het maaien van het grasveld, geen investeringen doen in het strandje. Om het  
strandje weer volop te gebruiken voor culturele en recreatieve doeleinden  
dienen er behoorlijke investeringen gemaakt te worden. De investering, die hiermee  
gepaard gaat, staat in geen verhouding tot de werkelijke waarde van het strand-
je. Alleen als de Stichting eigenaar zou worden, zijn deze investeringen te  
overwegen. Het wachten is op het antwoord van Provinciale Staten.

Denktank.
Vanuit de denktank waren er 2 opdrachten richting zomer. Namelijk het  
uitbrengen van een infoboekje en een onderzoek over de communicatie bin-
nen ons dorp. Dan doelen we op de reeds bestaande website Jirnsum.com. 
Moeten, willen we daar mee doorgaan of moeten we op zoek naar een nieuwe  
gebruiksvriendelijker website, communicatiemiddel zoals een app. Net als bij het 
infoboekje zijn we druk bezig met de analyse van de aangeleverde input door ver-
enigingen, stichtingen en werkgroepen. Het is de bedoeling om voor het einde 
van dit jaar nog een bijeenkomst te plannen waarbij we het infoboekje willen pre-
senteren en daarbij de uitkomst van het onderzoek met betrekking tot communi-
catie willen delen. 

Zoals vorige maand al te lezen was, is er contact geweest 
met Sinterklaas en hij heeft aangegeven dat hij dolgraag 
weer samen met zijn Pieten langs komt in Jirnsum. De 
pakjesboot komt aan op
zaterdag 23 november om 13:00

in de Jirnsumer haven aan de Wiide Steech. Samen met de 
kinderen hoopt Sinterklaas er weer een groot feest van te 
maken.  Aansluitend maakt Sinterklaas, samen met zijn Pieten en de kinderen van  
Jirnsum, een ronde door het dorp voordat het feest los barst in De 2 Gemeenten. 
Alle kinderen t/m groep 8 zijn van harte uitgenodigd!
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De bistedokter

Doe’t ik it boerehiem opried, seach ik de beide bruorkes strie tôgjen nei de  
kealle-iglo. Dêr sil it ‘slachtoffer’ dan ek wol lizze, tocht ik. Ik hie hoedsum riden 
en stoppe foarsichtich om’t ik de ynfúsen op it byridersplak stean hie yn in amer 
dampend wetter om se alfêst op lichemstemperatuer te krijen. Ik hâld net sa fan 
griemerij yn myn praktykwein; bûtendoar wie it oars al in wiet genôch troch in 
oanhâldende storein. Bepaald net oanloklik foar de aksje der’t ik foar kaam, ‘k 
hie it kealtsje leaver yn de skuorre hân... Ate en syn broer kamen op my ta wylst 
ik myn ark byinoar socht. Ik smiet in slang en in skjirre by it ynfús yn de amer 
waarm wetter en in nudletsje stuts ik, yn it hâlderke, tusken myn kiezen. Sa doch 
ik dat meastentiids, krektlyk as in smoker. Myn toskedokter ried my soks ôf, mar 
it is wakker noflik as jo hannen tekoart komme. Ate drobbele foar my út nei de 
iglo: “Sjoch, it is al hast dea...” “Kinsto my helpe?” Jawis, en de lytse man dûkte 
troch it gat nei binnen ta; ik folge him en siigde op myn wrakke knibbels yn it strie 
njonken it sike kealtsje mei in smoarge kont fan skiterij. It earme bist lei útdroege 
en fersoere, heal yn koma noch súntsjes te sykheljen. In ynfús is de iennichste  
remeedzje yn soksoarte fan gefallen. Ik knipte it hier yn de hals fuort om de ier 
sjen te kinnen en ynstruearre Ate de kop fan it keal stabyl te hâlden. Mei syn 
trijen wie it aaifol en suver smûk yn de wite koepel, wylst it reinwetter súntsjes 
op it dak klettere. Wy misten noch immen om de flesse heech te hâlden en Ate 
syn bruorke wie yntusken wat oars oan’t dwaan. Lokkich kaam Heit krekt om ‘e 
hoeke: “Jimme binne al drok dwaande!” “Ha goeie, jawis.” Ik keppele de slang 
oan de ynfúsflesse en joech dy oan de boer, stuts de nudle yn de ier fan it kealtsje 
en ferbûn it spul oan elkoar. It rûn fuortendaliks as in tierelier. Soks docht my dan 
deugd! No moasten wy geduld hawwe, al gau in tweintich minuten ear’t in liter 
floeistof yn it keal sit. Tiid om in pypfol te praten. “Wolsto ek boer wurde?”, frege 
ik oan Ate. No nee, leaver bistedokter. “Just! Kinsto in bytsje leare?” No, dat foel 
net ta want Ate is dyslektysk, sa sei er tsjin my. Lêstich, sa wit ik út ûnderfining 
mei myn eigen soannen. “Haw mar gjin noed”, sa besocht ik, “asto it wier wolst, 
moast gewoan ferskuorrend dyn bêst dwaan.”  Ûnderwylst stie de boer yn de rein 
de flesse fêst te hâlden njonken dy iglo. Hy sei dêr gjin hinder fan te ûnderfinen 
om’t it foar it goeie doel wie. Mar hy hie bûtendoar ek net yn ‘e rekken hokker 
praat wy hiene. “Hasto de fee-arts al ferteld watsto wurde wolst?” No, dêr hiene 
wy it al oer hân. Myn stive skonken moast ik efkes ferskikke om’t ik murk dat de 
knibbels wiet waarden. Wy leine wol yn skjin strie, mar de ûnderlaach wie sodzich 
troch de skiterij. Dit binne altyd och sokke lekkere, frisse putsjes... Net dus! De 
flesse rekke hieltyd fierder leech en no waard it tiid foar in twadden ien. Dizze 
earste is frâl om it tekoart oan focht oan te foljen, dy twadde is mear tsjin de  

fersoering. Ik joech Ate ynstruk-
sjes om no net allinne it kopke 
goed fêst te hâlden, mar ek de 
nudle en de slang. Sels gûchele 
ik dy folgjende flesse oan de 
oare ein fan myn flutter. Dat 
stekt nau om’t d’r gjin luchtbel 
yn komme mei. Ek dizze flesse 
begûn mei faasje leech te brob-
beljen en ik joech him de boer 
wer oer. Doe wie d’r tiid om Ate 
in lyts kolleezje te jaan hoe‘t it 
kin dat in keal it iene momint 
sels noch út de amer stiet te  
sûpen en in oerke letter foar 
pampus lizze kin troch slimme 
skiterij. Hokker lytsebeesjeboel 
yn de terms húsmannet dy’t 
wy net mei it bleate each sjen  
kinne en dêr debet oan wêze 
kin. En wat jo dwaan kinne om 
soks foar te kommen. Fansels 
lústere Ate mei in protte nocht en hij knikte begryplik mei syn heldere kikers. Ek 
de eagen fan it keal begûnen te kniperjen. De twadde flesse rûn op syn ein en 
meastentiids komt sa‘n kealtsje troch de bikarbonaat dy’t dêryn sit ynienen folle 
mear wer by sûpe en stút. Dat wie in goed teken! Ik keppele de slang los, joech it 
keal noch twa spuitjes medisinen troch de nudle yn it bloed en treau dy doe wer 
yn de hâlder dy’t ik noch hyltiten tusken myn kiezen sitten hie. Tegearre stuollen 
wy it slachtoffer yn sithâlding yn it strie omheech en it keal begûn daliks wakker 
helderder om him hinne te koekeloeren. Dat like d’r op! Ik bespruts de neisoarch 
mei de boer en liet noch wat guod achter. Doe’t alles wer yn de auto siet, stie de 
hiele húshâlding achter op it hiem my tankber út te swaaien. Myn lêste boadskip 
foar’t ik ynstapte: ‘En do wist it, Ate, goed dyn bêst dwaan op skoalle, jonge!’ Hij 
knikte oertsjûgjend. 

menno@bistedokter.nl
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Whisky
Op vrijdag 13 december komt niemand minder dan 
Henri Goossen op een Herman Finkers-achtige manier 
vertellen over whisky. Natuurlijk zal er ook geproefd 
worden en zijn er lekkere hapjes aanwezig, maar zelfs al 
zou je je whisky laten staan of het aan je buurman geven, 
dan nog zul je een fantastische avond 
hebben. Kosten voor deze avond 
zijn 29,50 euro pp. Geef je op bij 
Café de Fantast. Er zijn nog maar een paar 
plaatsen beschikbaar, wacht dus niet te lang!
 
De whisky-expert pur sang Henri Goossen laat u de 
intrigerende wereld van whisky ontdekken. Een professionele whiskyproeverij  
onder het motto van: NOSING – TASTING – ENTERTAINING. Henri Goossen is 
een whiskyentertainer die u meeneemt op een inspirerende reis langs de verschil-
lende whiskylanden. Op zijn eigen originele wijze laat hij u proeven van het mooie 
dat whisky heet. Henri onderwijst, entertaint en vermaakt de deelnemers, zodat 
u aan het eind van zijn betoog hoe dan ook met een glimlach om de lippen zult 
vertrekken.

Inspraakavond

Beste Jirnsumers,

Op zaterdag 26 oktober hebben we weer een gezellige inspraakavond gehad in 
Café de Fantast. We zijn gestart met de formele punten zoals het afscheid nemen 
van onze penningmeester Anneke Hellinga (de taken worden voorlopig overgeno-
men door Wilko), het financieel verslag, de evaluatie van het afgelopen jaar en het 
doornemen van onze enquête over o.a. de toekomst van de FK (hierover binnen-
kort meer). Ieder die deze heeft ingevuld, dank hiervoor. 

Na het ‘formele ’gedeelte zijn we doorgegaan met het kiezen van het thema voor 
de merke van 2020. De uitslag is geworden: HORROR. We hopen dat dit weer 
mooie (en griezelige) verkleedpartijen oplevert. 

Daarna hebben we met zijn allen veel gelachen om de film van 2019 en 2005  
gemaakt door Jappie Sikkema. Jappie BEDANKT hiervoor! Verder hadden we nog 
een leuke quiz op het programma staan met pittige vragen en een fotoronde.  
In eerste instantie leek het dat we een winnares hadden, maar uiteindelijk bleek 
toch dat Sander (Huub) Karsten er met de wisselbeker vandoor ging. Daarna  
hebben we nog 3 rondes draaiend rad gedaan met vleespakketten van Slager 
Raap uit Grou als prijzen.

Nadat het hele programma klaar was heeft de voorzitter iedereen bedankt voor 
zijn/haar komst en hebben we nog tot in de late uurtjes een gezellig avondje  
gehad. 

Festiviteiten Kommisje ‘de Jirnsumer kat’
Hedwig, Marie, Tedde, Tjalling, Siebren, Wilko en Harm

P.S. we zijn nog op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om o.a. mee te den-
ken over de merke? Neem dan contact op met één van de commissieleden.

 

 

Consulinn Grou
alie@consulinn.nl | 06-19618699

AFVALLEN 
DOE JE

NATUURLIJK 
BIJ 

CONSULINN
www.consulinn.nl

Hier uw  
advertentie? 
Neem contact  
op via 
stimfanjim@jirnsum.com
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Enige jaren geleden is afdeling Rode Kruis in Jirnsum opgeheven en daarmee de 
mogelijkheid om een EHBO-cursus te volgen. Wij, MFC Jirnsum, willen inventari-
seren of er hernieuwde belangstelling is om cursus EHBO van het Rode Kruis te 
volgen. 
De mogelijkheden zijn: basiscursus EHBO, deze bestaat uit 2 avonden of cursus  
standaard, die uit 3 avonden bestaat. Bij beide cursussen is aandacht voor  
reanimatie en het gebruik van de AED. 
Zie voor meer informatie www.shop.rodekruis.nl.

De cursussen zijn prijzig maar worden door een gediplomeerde docent gegeven. 
De Friesland Zorgverzekeraar vergoed afhankelijk van je polis een heel groot deel 
van de cursus, ook andere verzekeraars vergoeden de cursus. De prijs ligt rond de 
€ 150,= afhankelijk van het aantal deelnemers. Op een groep van 8 deelnemers 
zal 1 docent aanwezig zijn. Gedacht wordt aan donderdagavonden eind januari, 
begin februari. Heb je belangstelling stuur een e-mail naar itkattehus@kpnmail.
nl of bel met 0566-601251 (’s avonds of in het weekend) geef dan door welke 
cursus je voorkeur heeft en welke 
avond.

Namens het bestuur van 
MFC Jirnsum “it Kattehûs”.

Een aap met buikpijn, een kreupele eenhoorn en een paardje met oorontste-
king. Dierenarts Lise Uil heeft het ontzettend druk tijdens het knuffelspreekuur 
bij de kleuters van de St. Radboudschool in Jirnsum. Ze spalkt de vleugel van  
Nynke haar flamingo, luistert naar de hartjes van Tys zijn konijnen-tweeling en 
het schaapje van Bent krijgt een prikje en een verband om zijn buik.

De leerlingen mogen op dierendag allemaal hun knuffels meenemen, en ook 
echte huisdieren zijn voor één keer welkom op school. En dus is het ‘s ochtends 
om kwart over acht al een grote beestenboel op school. Minstens 7 honden  
lopen er rond, van klein tot groot, er zijn konijnen, poezen en ook een heel  
schattige kitten. Dylan heeft zijn parkiet meegenomen en buiten op het school-
plein laten Mathilde, Iris en Anouk alledrie hun eigen pony zien. De kinderen krijgen  
stickers om uit te delen aan de dieren die ze mooi of lief vinden, en die zijn natuurlijk  
zomaar op. 

Na het knuffelspreekuur gaat de dierenarts naar de midden- en bovenbouw, 
om daar de hond Tessa te onderzoeken. De meeste kinderen denken dat ze een  
teckel is, maar Brecht wist al dat Tessa een Franse Basset is. Dierenarts Lise  
begint bij de neus. “Ik kijk eerst of ze ook vochtuitvloeiïng heeft. Dat is  
eigenlijk gewoon een netjes woord voor snot.” Daarna tellen ze met z’n allen 
Tessa’s tanden, en gaat Lise met een lampje in haar oor kijken. Tessa heeft wel 
erg lange oren, merken de kinderen op. “En waarom heeft ze zo’n flubberding 
bij haar hals?” vraagt Suze. “Dat is huid, ze zit wat ruim in haar jasje” legt de  
dierenarts uit, “dat hoort ook wel bij het ras.” De kinderen vertellen ook vanalles 
over hun eigen dieren en vragen de dierenarts het hemd van het lijf. En zo wordt 
dierendag niet alleen een feest voor de dieren, maar ook voor de kinderen!  

Dierenarts Lise houdt knuffelspreekuur op dierendag Cursus EHBO met cerfitficaat begin 2020

Decemberborrel m.m.v. Sytse Haima
Wat is er mooier dan met zijn allen gezellig het jaar af te sluiten? Juist! In  
samenwerking met Sytse Haima organiseren wij een gezellige decemberborrel!  
Sytse is bekend van de vroegere band Pigmeat, speelt samen met de Suskes  
alle feesttenten plat en maakt er alleen ook zeker een machtig mooi feestje van. 
Laten we deze laatste zondag van het jaar, het jaar 2019, feestelijk afsluiten. 

Zondag 29 december, Café de 2 Gemeenten, 17.00 uur, gratis entree

December buffet
Wil je tijdens de kerstdagen eens een keer wat minder drukte? Wij bieden een fijn  
alternatief. Ook dit jaar weer pakken we in december weer uit met ons  
Decemberbuffet. Een heerlijk buffet met vrienden, familie of gezin op zaterdag 
21 december of zondag 22 december. Wij ontvangen je graag met een heerlijk  
welkomstdrankje, je voorgerecht wordt aan tafel geserveerd, aansluitend staat er 
een heerlijk buffet klaar en we sluiten af met een lekker toetje. Voor de kinderen is 
er vermaak, zij worden uiteraard niet vergeten! 

Wilt u alvast reserveren, dat kan via de reserveringsknop op onze website, via 
info@de2gemeenten.nl of bel 0566-601550
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Energie Kooperaasje

2. Het team van Winst uit je woning bekijkt de kenmerken van uw woning. Bij 
eventuele vragen wordt telefonisch contact met u opgenomen. Als u op de site 
heeft aangegeven interesse te hebben in zonnepanelen dan wordt u telefonisch 
benaderd voor het advies en een offerte op maat. Deze offerte ontvangt u per 
mail. 
3. Als u op de site heeft aangegeven interesse te hebben in woningisolatie dan 
ontvangt u na uw aanmelding een e-mail waarmee u een onafhankelijk huis- 
bezoek kunt inplannen op een dagdeel dat u schikt. Hiervoor wordt een eenma-
lige bijdrage gevraagd van € 29,-. Het huisbezoek is géén verkoopgesprek! 
4. Na deze onafhankelijke controle weet u óf en op welke manier uw energiereke-
ning het best -en veilig- verlaagd kan worden. U ontvangt per e-mail de gewenste 
vrijblijvende offerte(s) van de geselecteerde bedrijven. U besluit zelf of u hiermee 
aan de slag wilt gaan.

Waarom meedoen?
• U ontvangt 21% btw retour voor de aanschaf van zonnepanelen van de  

belastingdienst, dit wordt verzorgd door de installateur die de panelen komt 
leggen.

• Tot 30% subsidie beschikbaar op isolatiemaatregelen. Uw subsidieaanvraag 
wordt door Winst uit je woning geregeld.

 
Voor eventuele vragen of ondersteuning kunt u contact zoeken met onze Enerzjy 
Koöperaasje jirnsumenergie@ziggo.nl Wij proberen u dan naar vermogen te  
helpen.

Jaap Goos
Voorzitter JEK

Je woning laten isoleren of zonnepanelen laten plaatsen!
De Enerzjy Koöperaasje Jirnsum (JEK) heeft op 31 oktober, in samenwerking 
met de gemeente Leeuwarden een succesvolle voorlichtingsavond verzorgd in it  
Kattehûs. Er waren ca. 40 personen aanwezig. De voorlichting ging over de  
centrale inkoop van uit te voeren isolatiemaatregelen aan uw woning en het 
plaatsen van zonnepanelen. 

Bewoners kunnen daarvoor tot uiterlijk 27 december a.s. een aanvraag indienen. 
Kijk voor details op de site https://winstuitjewoning.nl/ ,hier vindt u onder het 
kopje “de maatregelen” de isolatiemogelijkheden en onder het kopje “financie-
ring” de mogelijkheid om een duurzaamheidslening af te sluiten via de gemeente 
Leeuwarden. Ook zijn er subsidies beschikbaar.

Op basis van uw aanvraag krijgt u een offerte toegezonden. Deze offerte is  
vrijblijvend, u kunt dus nog altijd nee zeggen of eventueel prijsopgaaf vragen bij 
een andere aanbieder.

Voor welke werkzaamheden kunt u een aanvraag indienen:
• Vloerisolatie
• Spouwmuurisolatie
• HR++ isolatieglas
• Zonnepanelen

Hoe doet u mee?
1. U schrijft zich vóór 30 november 2019 vrijblijvend in op www.winstuitjewoning.
nl Bij het invullen van uw aanvraag worden op basis van uw adres reeds een aantal 
kenmerken vermeld. Daardoor kan het zijn dat u bij het invullen van de aanvraag 
niet kunt kiezen voor bepaalde maatregelen. Voor oude woningen van begin 
1900 is er bijvoorbeeld geen sprake van een spouw en kunt u dus niet kiezen voor 
spouwmuurisolatie, maar wel voor panelen of isolatieglas. De veronderstelling in 
het systeem dat oudere woningen ook niet beschikken over een kruipruimte en 
u dus niet in aanmerking kunt komen voor bodem- of vloerisolatie klopt niet in  
alle gevallen. Er is in het formulier van de aanvraag echter ruimte voor een  
opmerking en anders even bellen of mailen met Winst uit je woning. 
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Loci Peuter- & Kleutergym (3 t/m 6 jaar)

NIJNTJE BEWEEG PROGRAMMA
Als je klein bent dan wil je veel klimmen, 
klauteren, rennen en springen.
Lekker je energie kwijt kunnen!

De gymlessen worden gegeven volgens het  
Nijntje beweeg programma.  Dit is voor een 
goede motorische ontwikkeling, kinderen  
leren samen spelen, het bevordert het  
zelfvertrouwen, ze kunnen hun energie 
kwijt en bovendien is het ontzettend leuk en  
leerzaam.

Er is leuk lesmateriaal aangeschaft en er zijn regelmatig superleuke themalessen. 

 Waarom peuter/ kleutergym?
Een les peuter- en kleutergym beginnen we gezamenlijk met elkaar. We nemen 
de namen door en er wordt uitgelegd wat we gaan doen in de les. We warmen de  
spieren op en schudden het lichaam lekker los. Dan gaan we echt beginnen.  
We gaan klimmen, klauteren, springen, rennen, glijden, duikelen, dansen & …….. 
verzin het maar! Aan het einde van de les sluiten we af met een spelletje of liedje.
De gymlessen worden gegeven in de  
gymzaal van Jirnsum. Op woensdagmiddag 
van 16.30 tot 17.15 uur.  Het wordt gege-
ven door Femke Nicolai en is voor kinderen  
vanaf 3 jaar. 
Femke Nicolai heeft de peutergym lessen 
overgenomen van Berend Riemersma.

Voor meer informatie en proefles stuur een 
mail naar locijirnsum@gmail.com
Inschrijfformulier staat op 
Jirnsum.com/verenigingen/LOCI

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen

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
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- 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

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

Als gevolg van de vele enthousiaste reacties na de twee kennismakingslessen Tai 
Chi in Jirnsum zijn Peter Seinstra en Hiske Hoekstra bereid om vanaf donderdag 
9 januari 2020 een serie van 10 lessen Tai Chi te komen geven in de gymzaal in  
Jirnsum.

Tai Chi: gezond en ontspannen sporten.
Veel mensen kennen Tai Chi van Chinezen die langzame bewegingen in een park 
maken. Door die traagheid kunnen ze met volle aandacht alle bewegingen doen 
en daarin zit de kern van Tai Chi. In deze bewegingen zit een afwisseling tussen 
spanning en ontspanning.
De bewegingen zijn klein, langzaam en zitten soms diep in het lichaam. Alles wat 
verstijfd was komt weer los, als een vastgeroest scharnier dat je langzaam heen en 
weer wrikt. Je voelt snel het gunstige effect op je gezondheid.

Veel gehoorde uitspraken:
“Ik kan mijn voeten weer aanraken”
“Ik heb geen last meer van mijn rug”
“Na de les val ik thuis zo in slaap”
“Ik sta steviger op mijn benen”

De training op Tai Chi principes is soms best zwaar, maar altijd gezellig. De  
beloning is een betere algehele gezondheid, een betere balans, meer rust en een 
lagere vatbaarheid voor stress.
Tai Chi is voor mannen en vrouwen, geschikt voor alle leeftijden en vereist geen 
atletische vermogen.

Wanneer: Vanaf 9 januari 2020 t/m 19 maart 2020 (met uitzondering van de  
voorjaarsvakantie, 20 februari) op de donderdagavond.
Tijd: 19:30- 20:30
Waar: Gymzaal Jirnsum, Douwemastrjitte 14.
Kosten: € 50,00
Wil jij ook mee doen? Geef je dan op vóór 1 december 2019 bij 
Ankie Veldstra 06-15366440 of a.veldstra@hetnet.nl

Tai Chi in Jirnsum krijgt een vervolg!
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Nieuws Jeugdclub Jirnsum (voor 12 tot 16-jarigen)

Zaterdag 4 november beleefden we met 22 kinderen een leuke activiteit bij de 
Kartbaan in Leeuwarden. Daar ter plekke aangekomen werden ze in drie groepen 
verdeeld: de meiden, de oudste/ervaren jongens en de jongste jongens. Iedere 
groep mocht twee heats racen. Daarna mochten de beste drie in een finaleronde 
nog tegen elkaar strijden. 

De uitslag van de 
finaleronde:
1. Daan Nugteren
2. Wessel Nugteren
3. Rixt de Jong

Na het karten en de patat 
konden ze zich nog uitleven 
met een potje lasergame. 

De Jeugdclub Jirnsum is 
voor kinderen vanaf de 
middelbare school (of mi-
nimaal 12 jaar) tot 16 jaar. 
Je kunt kosteloos lid wor-
den. Wil je ook lid worden 
en op hoogte blijven van de 
activiteiten mail dan naar  
jeugdclubjirnsum@gmail.com. 
Je kunt ons ook volgen op facebook en Instagram 

Jeugdclub Jirnsum

 

Goed en prettig geregeld met: 
 

 

 

 

& 
 
Meer informatie? Kijk op: 
 
 www.hypotheekadviesaanhuis.nl 

 
 www.etteploegmultiklus.nl  
 

 

Wij zijn gevestigd op de Boarnsterdyk 38, 8491 AW Akkrum 
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VV Irnsum

Aankondiging kerstoptreden MeiMekoar

Voetbalvereniging VV Irnsum is de voetbalclub van Jirnsum en de omliggende  
dorpen. We bieden voetbal aan voor de jeugd en senioren. We hebben op dit  
moment 11 jeugdteams, 3 meidenteams, 3 seniorenteams, een zaalvoetbal-
team, 35+ voetbal en Walking Football. De trainingen vinden plaats op sportpark 
de Bining onder begeleiding van ervaren (jeugd) trainers. De wedstrijden voor 
jeugd en het 1e en 2e elftal vinden plaats op zaterdag. De toernooien van de 35+  
vinden plaats op vrijdagavond. Het zaalvoetbalteam speelt altijd op een  
doordeweekse avond. Het Walking Football traint altijd op woensdag en zo nu en  
dan doen ze mee met een toernooi. Naast het voetballen organiseren we elk jaar  
twee toernooien en een afsluitende dag. VV Irnsum is meer dan voetbal, het is een  
warme en gezellige club die boeit, bindt en verbindt.

Lijkt het je wat om te komen voetballen? Je mag vanaf 5 jaar al mee trainen.  
Je mag dan gewoon een aantal keren meedoen. Hoe leuk is dat? Je kunt je aan- 
melden bij een van de coördinatoren of trainers. Wil je meteen lid worden? Dat 
kan via het aanmeldformulier op de site.

Adresgegevens:
VV Irnsum
Gravinnewei, Sportpark de Bining
Jirnsum
www.vvirnsum.nl

21 desimber Sjongt
Mei Mekoar 

ûnder de krystbeam yn 'e eardere RK tsjerke fan 
Jirnsum. Om 8 oere jûns

Tagong € 7,50 ynklusyf kofje of tee.
Kaarten binne te krijgen: 
- Moandeitejûns tusken 19.30-20.00 yn 'e tsjerke, 
- fia meimekoar@gmail.com
- Op 'ejûn sels.
 

 
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 

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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Skoallenijs Sint Radboud

Ouder aan het woord: Juliët Dijkstra-Elzinga
Moeder van Rico Dijkstra- Groep 3                      
“Mem, je vergeet niet dat ik weer naar school moet hè?”

Maandagochtend na de herfstvakantie. Die vakantie is ook alweer voorbij.  
Gelukkig hadden we een uurtje extra. Maar wel dus met het gevolg dat hij te 
vroeg naast ons bed stond met zijn vraag

Tja, time flies. Zo ook het leren in snel-
treinvaart in groep 3. In 2 maanden van 
een aantal letters en woorden naar zin-
netjes lezen en schrijven. En rekenen 
met tellen en turven. 

Poeh, Ricootje moest er eerst wel even aan wennen. “Het is zo veel!”. Maar  
inmiddels is hij gewend en vindt hij het erg stoer dat hij dit allemaal al kan. Mede 
door de juiste sturing van de juffen en het werken op zijn eigen tempo heeft Rico 
het erg naar zijn zin op school. 

Dit zien wij ook als ouders terug in hem en dat is erg 
fijn!

Ook zusje Sannah(3) en broertje Chas(1) hebben het 
nu al naar hun zin op school. Een ochtendritueel van 
even spelen bij de kleuters, kijken bij de vissen in de 
klas en dan hun grote broer uitzwaaien. Zij kunnen 
niet wachten! Heit en mem nog wel even.. Maar ja, 
time flies!

www.elzinga.nl

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

Onze volgende open ochtend is woensdag 4 december 2019  
van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!

Welkom!  www.radboudjirnsum.nl
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Skoallenijs it Tredde Sté It Tredde Sté

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

Herfst, herfst, wat heb je te 
koop?
Zo begint een kleuterliedje dat 
de afgelopen weken vast weer 
op veel scholen gezongen is. 
Op onze school zijn we natuur-
lijk ook met de herfst bezig  
geweest, hebben we gerekend, 
taalopdrachten gemaakt en 
gelezen. Maar natuurlijk heb-
ben we ook weer een hoop  
andere dingen gedaan! 
De kinderen van groep 3 t/m 
groep 8 zijn de afgelopen weken wezen schaatsen in de Elfstedenhal. Daarnaast 
is groep 5/6 op paddenstoelenexcursie geweest, is er voorgelezen door verschil-
lende ouders aan groepjes kinderen.
Vanuit Kunstkade is er een techniekles geweest bij groep 1/2 en groep 3/4   
en heeft groep 5/6 vanuit Kunstkade mee gedaan aan improvisatielessen.  
Kunstkade verzorgt voor ons het aanbod op cultureel gebied. Zo bezoeken we 
jaarlijks per groep 1 museum en zijn er door het jaar heen activiteiten waar we  
aan mee kunnen doen. Ook hebben we Dierendag gevierd door een  
Beessiesparade te organiseren en hebben we de Kinderboekenweek feeste-
lijk geopend door een supersamenwerking tussen leerlingen van groep 8 en de  
juffen! Vlak voor de herfstvakantie hebben we de Kinde boekenweek feestelijk 
afgesloten met een inloop die erg goed bezocht is. En als laatste zijn er 6 juffen 
begonnen met gitaarles. Al met al weer een hele mooie maand!
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  B. de Vries 0655307912  
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eernum R. Bootsma 601001
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 602197
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG D. Riemersma 601047
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956
Jirnusumer Enerzjy Koöper. R. Yntema 0649854000
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 H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754

Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de

Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.
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Huisarts
F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl

SPOEDGEVALLEN tussen 08.00 en 17.00 uur bellen naar: 0566-621122 
Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de Dokterswacht Friesland: 0900-1127112 

Bereikbaarheid
Afspraken maken: 08.00 - 10.00 uur
Visite aanvragen: 08.00 - 10.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 08.00 - 10.00 uur

Herhaalrecepten: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woensdag en vrijdag 
vóór 12.00 uur inleveren in Jirnsum (brievenbus bij de voormalige huisartsenpraktijk, 
rijksweg 55). De medicijnen kunnen dan 2 werkdagen later  ‘s middags bij de apotheek 
afgehaald worden. Medicijnen kunnen op vrijdag, of dinsdag bij u worden bezorgd.
U kunt uw herhaalrecepten ook inleveren bij huisartsenpraktijk Grou. Herhaalrecepten 
ingeleverd voor 9.30 uur, kunnen de volgende werkdag vanaf 13.00 uur bij de apotheek 
afgehaald worden.

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.

 MFC “it Kattehûs” 
 
Zaalverhuur voor bijeenkomsten 
feesten en andere activiteiten 
 
Capaciteit zalen: 
Grutte seal 25-100 personen 
Molehiemseal 10-30 personen 
Lytse seal tot 10 personen 
 
Reserveringen via  
reservering.itkattehus@kpnmail.nl of via Henny Joustra 06-533 259 44 
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Ziekenhuizen
MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

Zorg
Buurtzorg Akkrum e.o. Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.: 06-23 91 73 73  Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.: 0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net Internet: www.thfl.nl

Zorg thuis van Leppehiem 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

 
 
 
 

 Schoonmaakmedewerkers       Bij ons kunt u ook        
 en vakantiehulpen gezocht      tijdelijk gemeubileerde 
 voor een prima salaris in          woonruimte huren! 
 een gezellig team.                      Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk 

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.  Tel.: 058-250 13 80

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.


