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Beste dorpsbewoners, 

Daar is dan de Stim van oktober! Bent u al gewend aan de nieuwe kleur van de 
Stim? Het is een toepasselijke herfstkleur die mooi bij de huidige weersomstan-
digheden past.

Deze Stim staat zoals u van ons gewend bent weer vol met leuk nieuws over het 
dorp. Zo kunt u bijvoorbeeld op 19 november Sinterklaas ontvangen in de Wijde 
Steeg of diezelfde dag mee doen met het sjoeltoernooi bij Cafe de Fantast.

Na deze Stim nemen we afscheid van een redactielid. Alina Meina verlaat de 
redactie na vele jaren inzet voor de stim. Bedankt Alina!

Vanaf nu zullen we de redactie van de Stim samenvoegen met de redactie van 
Jirnsum.com. We gaan verder als 1 werkgroep. De werkgroep bestaat uit: Karen 
Wiersma, Jeltsje Spel, Liesbeth Hiddema, Juliet Dijkstra-Elzinga en Linda Karsten.
Op deze manier hopen we de krachten van deze 2 communicatie kanalen te  
bundelen en meer back up en afwisseling mbt de werkzaamheden te hebben.
We gaan bezig met het vernieuwen van de website en zullen beide communica-
tiekanalen zo goed mogelijk beheren.

Veel leesplezier.

38e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

* 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 

 

U wilt duurzaam wonen en besparen op energiekosten? 

Versla de stijgende energieprijzen 
Investeer nu in zonnepanelen! 

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

 
 

 
 

Sjoukje Feddes 
✓  Erkend hypotheekadviseur  
✓ Adviseur sinds 1998  
 
Werkzaam bij: 
Hypotheek- en verzekeringskantoor Attentiv A. Boskma B.V.  
Bolsward www.solideverzekerd.nl   
Tel 0515-580420 Email boskma.bv@attentiv.nl 
 

Wij zijn pas tevreden als u dat bent ! 
 

 
 

Agenda
Datum Evenement Locatie Tijd

24 okt AED Cursus Sportkantine 
De bining

19:00 uur

29 okt SHOCK-IT met Rejecta, 
Outsiders, Pieter Sahieter

De 2 Gemeenten Vanaf 
22.30 uur

1 nov Inlooopspreekuur PBJ it Kattehûs 19.30 - 
20.00 uur

11 nov Sint Maarten Langs de deur Vanaf 17.30
11 nov Bierproeverij De 2 Gemeenten 20.00 uur
19 nov Intocht Sinterklaas Haven Jirnsum 13.00 uur
19 nov Jirnsumer Sjoeltoernooi Café de Fantast 16.00 uur
19 nov Smuk en DJ Sander De 2 Gemeenten 22.00 uur
20 nov Teatergroep Fjoer Café de Fantast 13.30 uur
21 nov WK! Live op scherm

Nederland - Senegal
De 2 Gemeenten 17.00 uur

25 nov WK! Live op scherm
Nederland - Ecuador

De 2 Gemeenten 17.00 uur

29 nov WK! Live op scherm
Nederland -Qatar

De 2 Gemeenten 17.00 uur

30 nov Teatergroep Fjoer Café de Fantast 20.00 uur
3 dec Bruute Bende met Hak op de 

Tak, Barry Fest, DJ Maarten 
en OBZ

De 2 Gemeenten Vanaf 22.00

6 dec Inloopspreekuur PBJ it Kattehûs 19.30 - 
20.00 uur

11 dec Teatergroep Fjoer Café de Fantast 13.30 uur
14 dec Teatergroep Fjoer Café de Fantast 20.00 uur

iedere woensdagochtend:  
SOOS, vrije inloop voor elke leeftijd

MFC 
'it Kattehûs'

10.00-12.00
uur

iedere vrijdagochtend : 
Boekenochtend

MFC 
'it Kattehûs'

10.00-11.30
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Kom langs voor  
Aanvragen energietoeslag 

De regeling voor de energietoeslag is verlengd. Aanvragen kan tot 31 december 
2022. Wilt u weten of u energietoeslag kunt krijgen of wilt u hulp bij de aanvraag?  
Kom dan langs in een Doarpskeamer! 
 
Ook met een eigen huis kunt u misschien energietoeslag krijgen. De gemeente kijkt naar 
uw inkomen. U heeft recht op energietoeslag met een inkomen tot: 
 
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 
Alleenstaand  
(met of zonder kinderen) 

 € 1.364,64 netto per maand*  € 1.516,33 netto per maand* 

Samenwonend/getrouwd  
 

 € 1.949,48 netto per maand*   € 2.053,18 netto per maand* 

  *Inclusief vakantiegeld. Toeslagen van de belastingdienst en eigen vermogen worden niet meegerekend.  

 
Meer weten of hulp? 
Iedere dinsdagmiddag tussen 13:30 – 16:30 uur zijn er sociaal werkers van Amaryllis in de 
Doarpskeamers. Zij kunnen u helpen. Loop gerust binnen! 
 
Doarpskeamer Nij Baarderadiel:  MFC de Wjukken, Om ‘e Terp 21, Mantgum 
De Húskeamer Wergea:    Nieuwe Weg 2, Wergea 
Doarpskeamer Grou:    Muldyk 1, Grou 
 
Neem mee, óók van uw eventuele partner: 

 DigiD 
 ID-bewijs 
 Bankpas 
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Teatergroep FJOER spilet 'Mutsen'

Sinterklaas

Teatergroep FJOER spilet dit jier ‘Mutsen’, in stik fan Christa Warmerdam yn  
De Fantast.

Sneintemiddei 20 novimber 13.30 oere, Woansdei 30 novimber 20.00 oere
Sneintemiddei 11 desimber 13.30 oere, Woansdei 14 desimber 20.00 oere

Kaarten graach reservearje y.f.m. in beheind oantal sitplakken.
06-12158043 – margalliti.dolfijn@gmail.com – info@letterfretter.nl

It ferhaal giet oer seis suskes, seis ferskillende froulju. Elk mei harren eigen  
problemen en eigenaardichheden. Dochs geane se alle jierren in wykein mei el-
koar fuort. Net mei syn seizen, mar altyd mei syn fiven. Yn it ferline ha twa suskes 
mei elkoar brutsen. Dit jier komt de ferlerne sus ûnferwachts lâns. Dit liedt foar 
de ien ta in flinke botsing en foar de oaren ta komyske situaasjes. Dochs ha alle 
susters ien ding wat harren bynt: it ferline. Mutsen is in komeedzje fan dizze tiid.

Er is contact geweest met Sinterklaas en 
hij heeft aangegeven dat hij dolgraag weer  
samen met zijn Pieten langs komt in Jirnsum. De  
pakjesboot komt zaterdag 19 november 
om 13 uur aan in de Jirnsumer haven aan de  
Wiide Steech. Samen met de kinderen hoopt  
Sinterklaas er weer een groot feest van te  
maken.  

Sinterklaas zijn Pieten maken samen met de 
kinderen van Jirnsum een ronde door het dorp 
waar zij onderweg leuke optredens hopen te  
bewonderen.
Dus wil je een leuke streetdance act doen, of wil 
je laten zien hoe goed je kunt voetballen, volley-
ballen of kunt tennissen. Pak dan deze kans en 
bespreek het met je (sport)vereniging of vriendjes. Wellicht kunnen jullie dan nog 
even oefenen voor een leuke show.

Binnenkort staat op Jirnsum.com hoe je je hiervoor kunt aanmelden.
Zet 19 november in je agenda!!
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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

De Bistedokter

De allereerste
Op zondagochtend bellen vakantiegangers mij: ‘Dokter, onze hond wordt plotse-
ling zo dik en probeert te braken, maar dat lukt niet.’ Me meteen bewust van de 
ernst van de situatie, spreek ik met de eigenaar af dat hij diréct naar de praktijk 
komt.

Bij aankomst kwispelt Esra gelukkig nog wel, maar het is bepaald niet van harte. 
Na onderzoek van de tienjarige Duitse Staande leg ik haar baas en bazin uit dat 
ze zeer vermoedelijk een maagkanteling heeft en zo snel mogelijk geopereerd  
dient te worden. Gelukkig beschikken we tegenwoordig over gasnarcose-
apparatuur zodat we dat zelf kunnen doen. De prognose wordt daardoor meteen 
veel gunstiger, omdat doorsturen vooral ook tijd kost. Zonder weifeling krijg ik 
meteen toestemming om in te grijpen. Esra wordt gauw onder zeil gebracht en 
aan de zuurstof gelegd. Ondertussen boor ik mijn collega z’n boswandeling door 
de neus, omdat dit toch echt een operatie is die we met z’n tweeën moeten doen. 
Na het openen van de buikwand blijkt de maag nog groter dan gedacht en halen 
we eerst de druk van de ketel door de maag aan te prikken, zodat overtollig gas 
kan ontsnappen. Vervolgens draaien we de maag en de daarmee samen hangende 
milt voorzichtig terug en proberen we met een sonde via de bek de maag te  
spoelen. Dit lukt maar matig, omdat stukken taugé de sonde steeds verstop-
pen. Taugé verteert niet in de maag, ondanks dat het er al een halve dag in zit en 
komt er precies zo uit als het erin is gegaan. Na veel blazen en aanzuigen aan het  
andere uiteinde van de sonde weten we uiteindelijk de maag leeg te hevelen. Zeker  
weten dat er aangenamere werkzaamheden zijn! Bovendien wekt de aanblik van 
het volle wasteiltje bami goreng vermengd met hondenvoer, dat al een half et-
maal in een Duitse Staande heeft verkeerd, de eetlust ook niet bepaald op … 

Wanneer de maag helemaal leeg is, hechten we de maaguitgang aan de binnen-
zijde van de buikwand vast en wordt Esra weer gesloten. We hebben ondertussen 
al een infuus aangesloten om de shocktoestand op te heffen en de bloedsomloop 
te stabiliseren. We zien tot onze tevredenheid dat de grauwblauwe kleur van de 
tong is veranderd in mooi roze. Esra komt vlot weer bij en het eerste wat ze doet 
is kwispelen. De twee dagen die volgen is ze overigens een fantastische patiënt. 
Ze blijft netjes van de infuusslang af en gehoorzaamt keurig. Dat infuus is nodig 
omdat ze absoluut niets mag eten, om zo de maag volkomen rust te geven. 

Lees verder op pagina 13
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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 

 
 

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

De volgende middag proberen we eerst voorzichtig een dieetdrank. Dat gaat  
prima. Aangezien de maag dit goed verdraagt, kan het infuus worden afgekop-
peld en mag Esra ’s avonds weer naar huis. Een enthousiast en wederzijds blij-
moedig weerzien volgt. Dieetvoer vergezeld van een strikt voedingsregiem gaat 
mee. Esra eet dus voorlopig geen Chinees meer, zelfs geen restjes. Wij trouwens 
ook even niet! 
Twaalf dagen later blijkt uit een telefonisch contact dat Esra het uitstekend 
maakt en spreken we af dat ze het veld weer in mag. Aan de voet van haar baas,  
wachtend op zijn commando en vervolgens door de weiden sprinten, is namelijk 
haar lust en haar leven! En zo eindigde mijn allereerste ‘bistedokter’ precies 20 
jaar geleden.

Nieuwe speeltoestellen voor de grote speeltuin
De komende winterperiode gaat de gemeente de grote speeltuin vernieuwen. 
Op twee kleine toestellen na zullen alle toestellen worden vervangen. Het groen 
zal ook een opknapbeurt krijgen. Speciaal voor deze vernieuwing is er vanuit het 
PBJ een speeltuincommissie in het leven geroepen om mee te denken met de  
gemeente en de wensen uit het dorp te verwerken in het nieuwe ontwerp.

Hiervoor zijn we alvast bij de twee basisscholen langs geweest om te peilen 
wat de kinderen graag in de speeltuin zouden willen zien. Ze hebben hun stem  
uitgebracht voor verschillende toestellen zodat wij weten welke toestellen bij hen 
favoriet zijn.

Met onder andere deze inbreng kunnen wij samen met de gemeente tot een  
ontwerp komen. Eind november delen we dit graag op een informatieavond met 
omwonenden en geïnteresseerden. Houd de volgende Stim en Jirnsum.com in de 
gaten voor de exacte datum. 

We zien je graag verschijnen!
Speeltuincommissie
Sieb Elzinga, Helen Wolbers en Wopke Hellinga
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 Alice Hooimeijer 
 

schoonheidsspecialiste 
 
 
 

 

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

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.

De Twee Gemeenten

In de maand november is het weer de perfecte tijd voor wildgerechten. De ge-
hele maand november serveren wij juist daarom naast de menu kaart wisselende  
wildgerechten. 
De R zit in de maand, dus de dagen worden weer korter. Tijd om weer wat leuke 
activiteiten te organiseren. Zo hebben we biertroubadour Jan Nota gevraagd een 
bierproeverij te organiseren. Bier, muziek & verhalen, dat beloofd een gezellige 
avond te worden. 

Wanneer: vrijdag 11 november 20.00 uur. 
Opgeven doe je via info@de2gemeenten.nl of 0566-601550, 
€ 32.50 p.p. 

Ook het WK voetbal komt gauw dichterbij. Uiteraard zenden we alle wedstrijden 
live op scherm uit, jong en oud is welkom. Wat is er mooier dan het Nederlands 
elftal met elkaar naar de kwartfinale te juichen. Op vrijdag 25 november is er na 
afloop muziek in ’t café. 

December lijkt nog ver weg maar over iets meer dan 10 weken is het al zover. 
Dit jaar kunnen we eindelijk weer ons decemberbuffet organiseren. Dat doen wij 
niet met kerst maar op  zaterdag 17 en zondag 18 december. Een goed alternatief  
wanneer je tijdens de kerstdagen al bent volgepland. Wij bieden jullie een fijn  
alternatief, een heerlijk decemberbuffet met vrienden, familie of gezin om het jaar 
met elkaar af te sluiten. Het enige wat je hoeft te doen is reserveren. Wij zorgen 
voor de kerstsfeer, lekker eten, een fijn drankje en de kinderen worden uiteraard 
niet vergeten. Voor het decemberbuffet is een reservering nodig. Binnenkort meer 
informatie op onze website en socials. 

AED & Reanimatie Hehalingscursus
Op maandag 24 oktober is er nog een AED reanimatiecursus. 
Aanvang 19 uur.
Opgave bij B de Haan: 0653790182. bkdehaan@hetnet.nl.
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Molehiem, de jongste straat van Jirnsum, nadert zijn voltooiing. Ergens op deze 
plek stond ooit de molen van Hoite Hendriks Nijdam die ‘s winters als oliemo-
len en ‘s zomers als houtzaagmolen werkte. Helaas ging deze impo sante molen 
op 4 mei in 1915 in vlammen op. Gelukkig zijn er nog wel foto’s van deze molen  
bewaard gebleven. 

Veel later kwam hier de camping met de naam molehiem tot stand. Ongeveer 10 
jaar geleden vertrokken de laatste gasten en werd het terrein bouwrijp gemaakt 
voor woningen. De Stichting Molehiem, opgericht in 2002, beheert de opbrengst 
van de verkoop van de camping en kan hiermee subsidies verstrekken voor alles 
wat Jirnsum ten goede komt. 

In opdracht van de stichting wordt nu bij de entree van Molehiem een herinne-
ringsmonument geplaatst die recht doet aan de historie van dit deel van Jirn-
sum. Dit monument, ontworpen door dorpsgenoot Kees Rietveld, wordt op za-
terdagmiddag 29 oktober om 11.00 uur onthuld door dhr. A. Venema, de eerste  
penningmeester van de Stichting Molehiem. 

Het monument zal dit deel van de dorpshistorie ongetwijfeld tot in lengte van 
dagen in leven houden. 

Dit jaar vieren wij Sint Maarten op vrijdag 11 
november a.s.! Voor alle peuters en basis-
schoolkinderen wordt er een lampionnen-
optocht georganiseerd. 

Om kwart over vijf kunnen alle kinderen en 
hun ouders verzamelen bij
Het parkeerterrein bij de sportvelden.

Om half zes zal de optocht beginnen.

We zouden graag zien dat, tijdens de optocht, 
de kleuters en ook de peuters met hun ouders 
voorop lopen. Gevolgd door de kinderen uit de 
midden- en bovenbouw van de basisschool. 

We lopen de volgende route:
Gravinnewei, de Heareburch, Fonter-
buorren, de Heareburch, Gravinnewei, 
einde bij het sportveld. 

Dit jaar rijdt het draaiorgel van de fa-
milie Tolsma uit Leeuwarden voorop.

Na de optocht kunnen de kinderen bij 
de deuren langs gaan.

Wij verzoeken u niet eerder met de traktatie te beginnen, dan na de optocht.

   

                                  

Herinneringsmonument MolehiemSint Maarten 2022
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Aan het begin van de avond kwam burgemeester Sybrand Buma langs om de  
Koninklijke Erepenning* uit te reiken aan voorzitter Joke Nijdam. Hij blikte in 
zijn toespraak terug op het ontstaan en de geschiedenis van de vereniging.  
Daarin memoreerde hij een aantal hoogtepunten, zoals het winnen van het  
Nederlands Kampioenschap van het mini-volleybalteam in 1989 en het Nederlands  
Kampioenschap van de B-meisjes in 1992 in Amsterdam.  Verder sprak hij zijn  
respect uit voor alle inspanningen van de vrijwilligers en leden van de vereniging en  
benoemde hij het belang van teamsport voor de jeugd. Naast het belang van 
bewegen is ook zeker het sociale aspect belangrijk: het met elkaar in een team 
spelen, rekening moeten houden met elkaar, vertrouwen op elkaar, omgaan met 
teleurstellingen en succes.

Daarna was er muziek van Berend Riemersma en konden er naar hartenlust  
herinneringen worden opgehaald over alle onvergetelijke smashes, teamuitjes, 
trainers en andere volleybalavonturen.

In de loop van de avond haalden Hiske Galema en Doeke Odinga herinneringen 
op aan de eerder dit jaar overleden Bauke Nicolai, clubman in hart en nieren, 
die veel voor Iverto heeft betekend. Hij was o.a. de initiator van het circulatie  
minivolleybal dat de volleybalvereniging in de beginjaren van deze eeuw een 
nieuwe impuls gaf. 

Naar aanleiding van het jubileum had de vereniging in juni al een geslaagd  
volleybaltoernooi voor het dorp georganiseerd op sportpark ‘De Bining’.  Na deze 
gezellige avond en -als kers op de taart-  een koninklijke onderscheiding kan de 
vereniging terugkijken op een geslaagd jubileum.
Op naar de honderd!

Wil je een keer vrijblijvend met ons meetrainen? Neem dan contact op met: 
iverto.bestuur@gmail.com

*De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan vereni-
gingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboli-
seert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdien-
sten van de ontvanger.

Foto:  Het Hoge Noorden/Jaap Schaaf

Vijftig jaar geleden werd volleybalvereniging Iverto in Jirnsum opgericht. Om dit 
te vieren was er zaterdag 17 september een reünie voor leden en oud-leden in de 
Twee Gemeenten in Jirnsum.

Het buffet werd geopend door bestuurslid Fardau Folkertsma, waarna lid van het 
eerste uur, Mien de Jong, vertelde over de oprichting van de vereniging in 1972. 
Er werd toen een proeftraining gehouden onder leiding van John en Myrna Muis 
en na enkele weken telde de vereniging al 74 leden.

Na het buffet, dat prima was verzorgd door de Twee Gemeenten had ceremo-
niemeester Fardau nog een interview met Karin Elzinga, die deel uitmaakte 
van het kampioensteam uit 1992 over de belevenissen tijdens het Nederlands  
Kampioenschap. Zij werd uit de zaal enthousiast aangevuld door de toenmalige 
coach Nel Groen. 

Koninklijke erepenning volleybalvereniging Iverto
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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 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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Jublieumtoernooi Iverto
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze volleybalvereniging  
Iverto, vond op zaterdag 25 juni 2022 het Jubileumtoernooi plaats op sportpark  
‘De Bining’. In alle vroegte stond de jubileum-commissie al klaar op het sport-
veld om ervoor te zorgen dat er gevolleybald kon worden en dat de locatie leuk  
aangekleed was. Om 13.00 uur stonden alle teams klaar om tegen elkaar te gaan 
volleyballen. In totaal deden er 9 teams mee aan het toernooi, verdeeld over  
2 poules; elk team bestond uit minimaal 6 spelers. Geweldig om te zien dat er  
zoveel enthousiaste mensen mee deden en in meerdere wedstrijden van 15 minu-
ten sportief om de eerste plek streden! 

Door de wedstrijdleiders Doeke en Mien werden de standen van de verschillende 
teams keurig bijgehouden. Zo werd uiteindelijk duidelijk welke teams er tegen  
elkaar gingen volleyballen tijdens de halve finale en de finale. Na zowel een  
spannende halve finale als een spannende finale heeft Team ‘Ik dacht ’t al’ het  
Jubileumtoernooi gewonnen. Nummer 2 is geworden Team ‘Smash 8’ en nummer 
3 is geworden Team ‘De Winnaars’. Alle drie de teams hebben als prijs een goed 
gevulde borreltas van Frits Koopcentrum gekregen.

Nadat het Jubileumtoernooi rond 16:30 uur was afgelopen hebben we nog  
gezellig met z’n allen nagezeten onder het genot van een drankje, met dank 
aan Klaas, Niek, Timo, Jeltsje en Marjolijn die o.a. achter de bar van de kantine  
hebben gestaan. Daarbij kregen we een heerlijk bittergarnituur verzorgd door 
Café De Fantast.

Kortom: het was een enorm geslaagde dag met prachtig weer, fanatieke volley-
ballers, aanmoedigende toeschouwers en een geweldig team van vrijwilligers. 
Een aantal deelnemers was van mening dat er volgend jaar weer een dergelijk 
toernooi zou moeten komen. Een mooier compliment kun je je als organisatie  
natuurlijk niet wensen.

Wij hebben genoten en willen iedereen ontzettend bedanken voor deze leuke, ge-
zellige en vooral ook sportieve dag!

Een sportieve groet van de jubileumcommissie:
Fardau, Tineke, Hermien, Dorien, Renate en Meily
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Oproep foto's RijkswegJirnsumer Sjoeltoernooi!
Al enige tijd zijn een aantal inwoners van Jirnsum bezig om een boekje te maken 
over de Rijksweg te Jirnsum.
Door de afgelopen Corona-jaren is het proces van teksten maken, foto’s verza-
melen en het afstemmen met oudere inwoners van Jirnsum behoorlijk vertraagd. 
Er begint gelukkig nu weer schot in de afstemming en teksten te komen, zodat 
een eerste oplage van het boekje begin volgend jaar wellicht mogelijk is.

Heeft u één of meer oude foto’s van de panden aan de Rijksweg? Dergelijke foto’s 
zouden we graag willen gebruiken voor het boekje.
De bedoeling is dat de oude foto‘s dan tegenover de huidige situatie worden  
afgebeeld. Graag de panden aan de voorkant en niet van opzij. Het liefst willen 
we foto’s zonder personen erop, maar we hebben liever een foto met personen 
dan geen foto.

Foto’s kunnen worden ingeleverd bij:
Abe Buwalda,  Molestrjitte 9, 9011 XG Jirnsum of buwalda74@gmail.com

Uiteraard krijgt u de opgestuurde foto na het kopiëren/scannen weer terug.
Alvast dank.

Op zaterdag 19 november 2022 is de eerste editie van het 
Jirnsumer Sjoeltoernooi! 

Vanaf 16.00 uur wordt er in Café de Fantast gestreden om mooie prijzen.
Personen in alle leeftijdscategorieën kunnen zich opgeven voor dit nog nooit  
eerder in Jirnsum vertoonde spektakel. Sportkleding is niet vereist, daarnaast zijn 
er geen minimale eisen m.b.t. behendigheid, maar een klein beetje “gatsje toek” 
is wenselijk!

Komt allen! 
Opgeven kan tot en met 5 november bij Café de Fantast, tel: 0566-601956

Mede namens Jan en Wiep, 

Hartelijke groet, 
Sjoelcommissie Evert de Jong, Paul IJsselmuiden en Linda Karsten

Even een berichtje van onze super gezellige SOOS, iedere woensdagmorgen in het 
KATTEHUS. U bent daar tussen 10 uur en 12 uur harte welkom voor een lekker warm 
bakje koffie, een praatje, spelletje of één van onze andere activiteiten. Voorop staat 
dat onze gasten het gezellig hebben en hun inbreng is belangrijk voor ons om dit te  
realiseren.                                                                      
Kom gewoon eens langs voor een bakje, dan kunnen wij u meer vertellen over 
onze activiteiten. Natuurlijk kunt u ook altijd even bellen met een van onze vrijwil-
ligers.                                            

Boukje Hokwerda.  06-51509538.  
Tonny de Jong.  06-5514271.                                                                                  
Baukje van der Lei. 06-11148927.                                                                                 

Soos
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Met hart voor dieren, 
 in het hart van Fryslân 

 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

Oedsmawei 13  9001 ZJ GROU 
tel. 0566 - 60 14 64 

 

info@dierenartsgrou.nl 
 

www.dierenartsgrou.nl www.bistedokter.nl 
 

Telefonisch spreekuur:  
maandag t/m zaterdag: 8.00 - 9.30 u. 
 
Spreekuur gezelschapsdieren 
uitsluitend op afspraak! 
 
Balie geopend:   
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u.  
en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 

 

 
 

kapsalon 
tapparfum 

Molehiem 16 Jirnsum | 06 2340 7985 

www.puur-haar.nl 

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

 
Jildau Boomsma 

Gewonnen bij de ALS-verloting… 

Nieuws van 't Kattekuorke
Wat fijn om iedereen weer te zien na 
de zomervakantie. We zijn begon-
nen met het thema ‘Welkom Puk’.  
In dit thema hebben we gekeken wat 
we allemaal in onze tas meenemen 
en we hebben puk laten zien wat er  
allemaal te doen is bij ons op de  
peuteropvang. 
Er zijn allemaal mooie rugzakjes ge-
maakt en kunstwerken geschilderd.

Inmiddels werken we aan het  
thema ‘Regen’. De herfst is weer 
begonnen en de laarzen en para-
plu’s mogen weer gebruikt wor-
den. Tijdens dit thema praten we 
over het weer van de dag en wat je 
aan trekt op een regenachtige dag. 
Ook spelen we met onze nieuwe 
herfsttafel, vegen we alle blade-
ren op een grote hoop, dansen we  
onder de paraplu en maken we 
mooie grote wolken van schuim. 

Hoera, het is herfst!

Het regent
Het regent, het regent,
iedereen wordt nat
Druppels vallen op ... (bijvoorbeeld mijn 
been, mijn hoofd, mijn voet ...)
Spat, spat, spat!

 

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 
 
 



26 27

Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté

Groep 6/7/8
In groep 6/7/8 hebben de kinderen na de zomervakantie al flink wat geleerd.  
Leren doe je met en van elkaar, binnen en buiten de klas. Zo zijn we o.a. al op kamp  
geweest en hebben we een uitje naar het Fries Landbouwmuseum gehad. 
Haifa en Jitske schrijven erover:  

Onze deur staat altijd open, wil je graag een keertje komen kijken? Bel dan 
even op 0566 60 16 46 of mail mvanderlaan@proloog.nl, dan maken we 
een afspraak.

www.elzinga.nlHOOGWAARDIG OP ALLE VLAKKEN

Industrie 
Fleet & Mobility 
Yachting
Carrosserie, Onderhoud & Constructie
Stralen & Coaten
Special Projects 
Reclame & Design
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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

gezond hondenvoer
koop je natuurlijk bij

Een donatie overmaken?
NL89 INGB 000 000 8118 ... t.n.v. KIKA

Skoallenijs Sint Radboud
Twee kleine kleutertjes lopen hand in hand over het 
schoolplein richting de rode deur van de basisschool. 
Een beeld wat je elke dag ziet als je rond vijf over acht 
langs KBS Sint Radboud loopt, fiets of rijdt. Maar voor 
ons zijn deze twee niet zomaar twee kleine kleutertjes; 
‘opeens’ zijn het onze grote en tegelijk nog zulke kleine 
jongens.
 
De oudste gaat al een jaar met plezier naar de basis-
school en sinds de zomervakantie mag zijn kleine  
broertje mee. Groep 1 en 2, echte kleuters zijn het!  
En deze twee mannen vertellen thuis zeer weinig over 
hun belevenissen op school. Gelukkig stuurt school een 
paar keer per week foto’s en verhaaltjes via de school 
app. Zo weten wij waar de kinderen op school mee  
bezig zijn en hebben wij thuis een begin van een gesprek.
 
Wij zijn niet anders gewend dan dat de kinderen ’s ochtends verwelkomd  
worden bij het hek door alle juffen. Elk kind krijgt een glimlach, een hallo, het  
‘leuk dat je er bent-gevoel’ en loopt zelf richting de klas. Daar begint de schooldag 
al. Ook onze ‘kleintjes’ zeggen “dag” bij het hek en lopen, huppelen of rennen het 
plein over richting de klas en hun vertrouwde omgeving. En elke dag hoor je op de  
achtergrond wel een ouder roepen “hé, krijg ik nog een tût?!”.
 
Hetzelfde hek is ook na school weer de grote ontmoetingsplaats. Voor de  
kinderen, de ouders, juffen, oma’s, pake’s, beppe’s, opa’s en de gastouders. Daar 
gebeurt van alles: speeldates worden geregeld, knuffels gegeven, enthousiaste 
praatjes gehouden en soms zijn er tranen, alles zie je daar bij dat ene hek.

Wij zijn heel blij met de betrokkenheid van school, de drive van de leerkrachten 
en het schoolplezier van de kinderen. En brengen onze kinderen dan ook met  
vertrouwen elke schooldag naar de basisschool bij dat ene hek. 

Rolien Jonker, moeder van Riemer & Sjoerd den Dulk.

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

 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hijlkema 0612354061
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS F. Nicolai 0651031515
Tennisver.  Eernum K. Langhout 0681162214 
Gym.ver. LOCI M. Oving 0612022974
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG S. Sjonger 602224
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956
Jirnsumer Enerzjy Koöper. R. Yntema 0649854000
Vogelwacht J. Visser 601133
Plaatselijk Belang L. Karsten 0620620138
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
Koor: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028
Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Merke Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 0611148927
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Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

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

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: 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 - 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 wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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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 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  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 Heilige Marcus    J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27

085 - 888 0520

Steek jij graag je handen uit de 
mouwen? Wij zoeken jaarrond 

schoonmaakpersoneel. Voor meer 
informatie mail ons op 

info@tuskendemarren.nl

In de winter op zoek naar een 
tijdelijke woonruimte? Voor meer 

informatie mail ons op 
langhuur@tuskendemarren.nl 

Ljouwerterdyk 63, 8491ML Akkrumwww.tuskendemarren.nl
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Uitvaartverenigingen
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 10.00 - 12.00 uur
 info: www.sbmf.nl                       ma/wo/do/vr        13.30 - 17.30 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.


