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

Redactie

Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema
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Beste Lezer,

Hallo we zijn er weer! Na een fijne zomer zijn wij weer ‘back in business’, u ook?
Aan de kopij te merken moeten de Jirnsummers nog een beetje op gang komen na de  
vakantie, maar wij hebben het volste vertrouwen in uw leuke en interessante  
bijdrages.

In deze Stim leest u een verslag van de geweldige merke, de vertrouwde  
bistedokter, een oproep van de Festiviteiten Kommisje en u vindt een bijdrage van 
de nieuwe directeuren van beide basisscholen. 

We doen een oproep voor het oktobernummer die in het teken zal staan van dieren 
i.v.m. dierendag. Wilt u zelf (of uw kind) met  (huis)dier in de stim, stuur dan voor 
1 oktober een foto met kort verhaaltje naar stimfanjim@jirnsum.com.

We wensen u veel leesplezier. 

35e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl
Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl
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De 2 Gemeenten
Eetcafé - Snackbar - Zalencentrum - Café

Voor lunch - diner - partijen en buffetten

Voor mogelijkheden neemt u

contact met ons op

T.0566-601550  Grousterdyk 1 J irnsum

     

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker

T 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker

Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,       
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer...

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

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

Agenda
Datum Evenement Locatie Tijd
12 sept Thai Chi voor het Namaste 

Foundation
Gymzaal Jirnsum 19.30 uur

21 sept Buurt BBQ Om'e toer De 2 Gemeenten
27 sept Bierproeverij met bier- 

troubadour Jan Nota
De 2 Gemeenten 20.00 uur

27 sept Bingo voor volwassenen It Kattehus 19.30 uur
13 okt Helden fan hjir De 2 Gemeenten
19 okt Seizoensopening met de 

PartyFrieX |Lamegastuh/ 
Allthafokk

De 2 Gemeenten 22.30 uur

2 nov Open pokertoernooi Jirnsum De 2 Gemeenten 19.30 uur
9 nov Frequencerz | D-Attack |  

Pieter Sahieter
De 2 Gemeenten 22.30 uur

10 nov De man fan dyn libben troch 
JM Teaterwurk

De 2 Gemeenten 15.00 uur

23 nov Afscheidstournee Jan Keizer 
en Annie Schilder |Top band 
Virus 

De 2 Gemeenten 21.30 uur

29 nov Q Music De 2 Gemeenten 22.30 uur
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Uitvaartvereniging 
 “De Laatste Eer” Jirnsum 

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

De Gréft 19   9011 CB Mantgum                     
Tel. 058-2501380 

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

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

06-20278622

Kommen en Gean

Verhuisd
Henk en Agatha
De Koffe 15
9001 GW Grou

Geboren
Jens Rico Terra
17-07-2019
Zoon van 
Tjalling en Anne-Wieke
Rijksweg 80, Jirnsum
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Bierproeverij met de Biertroubadour Jan Nota 
In samenwerking met de BierTroubadour Jan Nota organiseren wij vrijdag  
27 september een zeer gezellige bierproeverij. Tijdens een avond met de Bier 
Troubadour staat alles in het teken van bier. Hij laat je 8 verschillende bieren  
proeven in verschillende smaakvariaties. Je volgt een route door landen en de  
geschiedenis, je hoort weetjes en je leert de basis voor brouwen van bier. Maar 
natuurlijk wordt er voornamelijk bier geproefd. Tijdens het proeven kun je de bier 
beoordelen, er met elkaar over praten, het is een ontdekkingsreis op zich! 
Tijdens de nazit zorgt Jan voor een stukje Live muziek.  Reserveren kan via  
info@de2gemeenten.nl  of 0566-601550.

Theater: De man fan dyn libben!
J&M teaterwurk zet na de zomer van 2019 “De man fan dyn libben” op de  
planken. Het is een vertaling van het stuk dat Arthur Japin schreef op basis fan zijn 
boek uit 2013. Het verhaal draait om de ernstig zieke Tilly die niet wil dat haar man  
alleen achterblijft. Zij zoekt een goede vriendin voor hem en als die op visite komt, 
blijkt dat de twee elkaar al heel goed kennen. De drie rollen worden gespeeld door  
Marijke Geertsma, Anke Bijlsma en Jan Arendz. 

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:

Activiteiten van de 2-Gemeenten

Start breicafé

De merke is weer voorbij, de scholen weer begonnen, dus tijd om weer met  
het breicafé te beginnen. Iedere donderdag komen wij bij elkaar in “De Twee  
Gemeenten” van 10 tot ongeveer half 12.
Wij breien en haken dan, of doen andere handwerken, onder het genot van een 
kopje koffie (of chocolademelk). Inspireren elkaar, helpen elkaar met moeilijke 
werken, maar zijn vooral bij elkaar voor de gezelligheid. Meestal zijn wij met 6 tot 
8 personen.
Als je nieuwsgierig bent en graag eens even sfeer zou willen proeven bij ons  
groepje, dan  kan en mag dat natuurlijk altijd. Je bent van  harte welkom.

Groeten Hotske
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Beste inwoners van Jirnsum (in de leeftijd van 0 tot 100),

Zoals jullie allen weten organiseren wij ieder jaar met veel plezier de festiviteiten 
in ons dorp, waaronder Koningsdag, de boottocht (eens in de 5 jaar), de merke, de 
inspraakavond en deels de sinterklaasintocht. 

Het is ons als bestuur van de FK en jullie als inwoners van Jirnsum waarschijn-
lijk ook opgevallen dat er de laatste jaren steeds minder deelname is aan de  

Zondag 18 augustus was weer de traditionele merke partij voor senioren.
Onder leiding van de scheidsrechters Abe, Bauke, Jan, Ingrid en barvrouwen/man-
nen Annet, Anke,Ellen, Sander en Gerrit werd het een prachtige kaatsdag met veel 
deelname, mooi kaatsweer, spannende partijen en veel gezelligheid.
De uitslag was als volgt:

Heren A
1 ste Sjoerd Riemersma (K), Ids Veldhuis en Douwe Elzinga
2 de Dirk Kooistra, Harry Buitenveld en Peter Posthumus
Heren B
1 ste Sippie Zijlstra (K), Wim de Wit en Remco den Dulk
2 de Sjirk de Groot, Egbert Keizer en Dick Hellinga
Heren C
1 ste Bert Boersma, Siep Hylkema (K) en Sietse Piet Hellinga
2 de Jarno Wijtsma en Martin Rotteveel
3 de Dirk Stoker, Paul Ijsselmuiden en Evert de Jong
Dames A
1 ste Ilona Stoker, Anita Kant (K) en Erna de Vries
2 de Ekelien Steensma, Jeltsje Spel en Wendy Koerts
3 de Marisca Dalhuizen, Hepkje Terpstra en Afke Hylkema
Dames B
1 ste Iris Douma, Alida Miedema en Yvon Douma (K)
2 de Janet Kant- v wijngaarden, Hinke v Steen en Aukje Oosterbos
3 de Gerry Burger, Ymkje Boek en Berber Blaauw

Merke Partij 2019

Festiviteiten Kommisje ‘de Jirnsumer Kat’

Lees verder op pagina 13
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

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

 

 

 
 

Kinderopvang Oan de Boarn 
Gastouderopvang – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

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

activiteiten in het dorp. Als gevolg hiervan zijn ondertussen al een aantal  
festiviteiten van de agenda geschrapt, zoals bijvoorbeeld de fietstocht op  
Koningsdag en ook de wandel driedaagse. Afgelopen juni hebben wij weer een 
boottocht georganiseerd, helaas was de deelname minimaal waardoor wij deze 
waarschijnlijk ook gaan schrappen uit onze evenementen. De merke daarentegen 
was goed bezocht en wij hebben een fantastisch weekend gehad!

Wij steken als Festiviteiten Kommisje graag onze tijd en energie in de activiteiten 
om Jirnsum zo gezellig mogelijk te maken voor alle inwoners, maar we willen wel 
de juiste dingen doen. Vandaar willen we jullie als inwoners van Jirnsum vragen 
om naar ons te reageren op de volgende vragen:
- Hoe zien jullie de rol van de Festiviteiten Kommisje bij het organiseren van 

festiviteiten in het dorp? 
- Moet deze beperkt worden tot de merke zoals het jaren geleden ook was of 

moet deze juist intensiever worden?
- Moeten er meer of minder festiviteiten worden georganiseerd?
- Indien minder, welke activiteiten worden als ‘overbodig’ beschouwd?
- Indien meer, welke activiteiten zien jullie graag toegevoegd en wanneer zouden 

deze dan moeten plaatsvinden?
- Op welke wijze kan betere promotie van activiteiten bijdragen aan verhoogde 

deelname en op welke wijze zou deze promotie volgens jullie moeten  
plaatsvinden?

Beste dorpsgenoten, laat het ons weten via de mail, social media, schriftelijk of 
mondeling. Wij nemen alle tips en suggesties van harte aan, zodat wij met jullie 
input ons het beste kunnen inzetten naar behoefte van jullie als dorpsbewoners.

Namens het bestuur van de FK alvast bedankt voor de reacties.

Anneke, Hedwig, Marie, Siebren, Tedde, Tjalling, Wilko en Harm

E-mailadres: jirnsumerkat@live.nl 
Facebook: www.facebook.com/fkjirnsumerkat/   
Postadres:  Douwemastrjitte 75
Telefoonnummer: 06-41872085 (Harm Sikkema)
Of spreek ons persoonlijk aan.
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Gymnastiekvereniging LOCI

Onze lessen zijn weer begonnen en we starten dit seizoen met een nieuwe dansgroep  
voor jongens en meiden van 5 – 8 jaar. 

Mail voor meer informatie naar locijirnsum@gmail.com.  
Meld je aan als nieuw lid en dans de maand september gratis.

Elke dinsdag onder leiding van Dance Company 058: 
16:00 - 16:45 Hip Hop (nieuw)
16:45 - 17:30 Hip Hop
17:45 - 18:30 Hip Hop
18:30 - 19:30 Dance Fit

Elke woensdag
17.00-17:45 Peutergym
Altijd welkom voor 
een vrijblijvende 
proefles
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Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga 
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd 
E-mail: piannie.tvs@gmail.com 
Tel : 0566-601495 of 06-25163304 
www.piannie.nl 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

Schoonheidssalon

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.

Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039

Whisky!!

Op vrijdag 13 december kun je vast een plekje in je  
agenda reserveren voor unieke Whisky proeverij in  
Café de Fantast. Niemand minder dan  
Henri Goossen komt op een Herman Finkers- 
achtige manier langs om te 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 een paar plaatsten beschikbaar,  
maar wacht 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 verschillende 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.
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Bedankt namens de festiviteiten Kommisje

Beste Jirnsumers,

De Merke is alweer 4 weken geleden en 
wat was het een feest. We hebben het 
gehele weekend alleen maar vrolijke en 
blije mensen gezien.
Aangenaam temperatuurtje erbij en 
feesten maar. Elke activiteit was in 
onze ogen een succes. Van schuimparty 
en Teake van der Meer tot en met de  
zondagavond met duo Jut en Jul, alles 
was gezellig. Feestvierende Jirnsumers 
BEDANKT. Ook vrijwilligers, sponsoren 
en iedereen die een steentje heeft bij-
gedragen om de merke tot een succes 
te maken, bedankt hiervoor.
Wij beginnen binnenkort alweer voor-
uit te denken aan de editie 2020 maar  
eerst hebben we eind oktober/begin 
november natuurlijk de inspraakavond. Hier zijn jullie allemaal van harte welkom.
Als er ideeën, suggesties of tips zijn, kom en laat het ons weten. Namens de  
gehele Festiviteiten Kommisje, JIRNSUM BEDANKT
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Afscheid peuterleidster Anneke Agema

Afscheid Anneke Agema, peuterleidster van “It Kattekuorke”
11 juli, de laatste schooldag van het jaar was aangebroken, echter niet alleen 
de laatste dag van de peuters maar ook de dag dat Anneke Agema, na 26 jaar 
als peuterleidster afscheid ging nemen om te genieten van haar welverdiende  
pensioen.

Tijdens deze feestelijke dag hebben de leidsters en de oudercommissie er een erg 
gezellige laatste dag van gemaakt, alles was mooi versierd en veel peuters waren 
verkleed in het thema Circus.
De peuters hebben fijn gespeeld, er waren circusspelletjes, muziek en een  
lekkere traktatie. Juf Anneke werd verrast met een prachtig schilderij met  
versierde hartjes van alle peuters.
Na de patat en een ijsje was het tijd van afscheid nemen. 
Namens de oudercommissie & leidsters kreeg Juf Anneke een prachtig afscheids-
boek met foto’s, afscheidswoordjes van (oud) collega’s en tekeningen, ook van 
vroegere peuters. Juf Anneke vond dit allemaal erg fijn om te ontvangen.

Juf Anneke bedankt voor alles en geniet van uw pensioen!

Oudercommissie & leidsters “It Kattekuorke”
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De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

Op 2 juli jl heb ik met veel plezier in de grote speeltuin van Jirnsum een TaiChi les 
gegeven samen met Peter Seinstra, TaiChi leraar in Leeuwarden. De opbrengst 
van deelname was samen zo’n 300 euro en volledig bestemd voor het goede doel  
Namasté Foundation in Nepal.

De stichting Namasté Foundation geeft alleenstaande moeders in Nepal een  
ondernemerstraining cq opleiding en een klein microkrediet na afloop. Dit jaar 
bestaat de organisatie, die is opgezet door Hilde Bleiswijk uit Reduzum, 10 jaar 
en samen met mijn dochter Milene en andere donateurs gaan we , op eigen  
kosten, het project in oktober bezoeken. Vanwege het jubileum willen we voor  
oktober 2019 extra geld bijeenbrengen om zo de diversiteit in opleidingen verder 
te kunnen uitbreiden.

Inmiddels heb ik veel reacties gehad van dorpsgenoten die de TaChi les ook graag 
willen meemaken. Dus: Op donderdag 12 september heb ik de gymzaal van  
Jirnsum opnieuw afgehuurd om tussen 19:30 en 20:30 nogmaals een TaiChi les te 
geven .  Minimale bijdrage is 10,- euro voor Namasté Foundation maar meer mag 
altijd ! Kleding: zaalschoenen en makkelijk zittende kleding.

Voor extra informatie : www.namastefoundation.nl
IBAN: NL85RABO013.29.81.645  ( ANBI :giften zijn aftrekbaar)
Tot ziens ! Hiske Hoekstra

Tai Chi in Jirnsum voor Namasté Foundation
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Vamos de vacaciones!
Twintig jaar geleden had 
ik nooit kunnen bevroe-
den dat ik zo graag naar 
Spanje op vakantie zou 
gaan. Wars van massa 
en hitte dat ik ben. Toch 
kreeg ik de smaak te 
pakken. Je moet alleen 
de juiste plekken zien te 
vinden! Tien jaar gele-
den beschreef ik al eens 
uitgebreid in een ‘kerst-
bistedokter’ (Vamos al 
acuario) onze vakantiebelevenissen in het Spaansche aan de Oranjebloesemkust. 
Over de waterfauna, een behoorlijke uitstap van mijn dagelijkse bistedoktersacti-
viteit, in het algemeen en het ‘snorkelparadijs’ langs de bovengenoemde Spaanse 
Costa in het bijzonder. Dat was de afgelopen zomer weer één van de reisdoelen 
van mijn lief en mij. 

Maar eerst gingen we naar Madrid. Hadden we het mondaine en supertoeris-
tische Barcelona vier jaar geleden al eens bezocht, nu was de hoofdstad aan de 
beurt! Madrid is niet eens een hele oude stad. Het zestig km zuidelijker gele-
gen Toledo is veel ouder en was vroeger de  residentie van Spanje. Maar de stad 
heeft enorm sfeer en is ontegenzeglijk ‘Spaanser’ dan de evenknie in Catalonië.  
En opvallend: het is een van de groenste metropolen ter wereld. En dat verwacht je 
niet. We merkten dat er beter met huisdieren wordt omgegaan dan we eerder wel 
meegemaakt hebben. Zo hebben we ooit op een verlaten parkeerterrein in een  
kartonnen doos een levend nest ongewenste puppy’s aangetroffen. Ik zal niet  
beweren dat zoiets nu niet meer voorkomt, maar we zagen zelfs een heus  
hondenklasje  in het grote stads-Parque del Retiro in actie. Waar overigens  
menig Madrileen zijn hond uitlaat of daar samen mee loopt te joggen. Of dat  
laatste wel verstandig is voor baas en hond in de warme zomermaanden laat ik maar 
in het midden. De ‘gevaarlijke’ honden dienen overigens een muilkorf te dragen  
in Spanje. We zagen dat daar breed gehoor aan gegeven wordt door  
getatoeëerde baasjes met hun pittbullachtigen. Verder zagen we veel  

De bistedokter

 

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 

Hier uw 
advertentie? 

Neem contact op met 
stimfanjim@jirnsum.com en 
vraag naar de mogelijkheden!

Lees verder op pagina 27
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zwerfhonden. En dan bedoel ik geen loslopende scharminkels, doch zwervers die 
samen met hun viervoeter op de stoep lopen, zitten of liggen te bedelen. Frappant 
is de goede conditie waarin die ‘straathonden’ verkeren. Getuige de foto waar een 
dakloze samen met twee (!) honden onder een parasol bivakkeert, met elk een 
eigen voorraadzak brokjes! 
 
Na vier dagen waren we de drukte van de hoofdstad beu en togen we naar 
een dorpje vlakbij de kust om bij hele goede vrienden tot rust te komen.   
Wandelen, zwemmen, lezen, lekker eten en heel veel gezellige gesprekken  
wisselden elkaar af. Maar ook had ik me heel erg verheugd om bij de kaap van de  
Heilige Marten weer een snorkelduik te kunnen nemen om de prachtige Mediterrane  
onderwaterwereld te bewonderen. Dat liep helaas uit op een enorme deceptie. 
Zelfs tot vier jaar terug waande ik me daar in een zeeaquarium in het kwadraat 
met een grandioze variatie aan zee-flora en fauna. Vissen in allerlei kleuren en  
formaten zwommen om me heen en de rotsbodem lag er bezaaid met wier,  
anemonen, zee-egels en dito sterren. Ik las onlangs dat de Middellandse Zee 
enorm aan het vervuilen is, maar dat ook hier de biodiversiteit zo rap zou  
verschralen? Het kwam bij mij binnen als een geweldige schok. De begroeiing is 
verdwenen en slechts een enkele vis schiet schichtig voor me weg. Om mij heen 
dwarrelen stukken plastic en troep. Ook hier dus… En ik ben er zelf mede debet 
aan. Hadden we niet het vliegtuig genomen naar Madrid? Het drukt je opnieuw 
met de neus op de feiten dat de wereld in rap tempo naar de ratsmodee gaat door 
overbevolking, vervuiling en klimaatverandering.

Verander de wereld, maar begin bij jezelf. We hebben ons huis laten isoleren en 
er liggen zonnepanelen op het dak. We ondersteunen de dorpsmolen en we eten 
wat minder vlees. We scheiden ons afval en in de tuin staan zoveel mogelijk vlin-
derstruiken en ander bloeiend spul. Bovendien maai ik het gazon minder vaak en 
minder kort. Het gras is daardoor met die warme zomer groener en er huizen on-
tegenzeggelijk veel meer insecten in. De schapenweide achter ons huis is inge-
zaaid met een speciaal zaadmengsel om de monotonie te doorbreken. En onze 
volgende vakantie is gewoon weer naar Skylge. Of dat allemaal genoeg is? Of het 
wel op tijd is? Tja, als we gaan zitten somberen komt het glas nooit meer halfvol…

menno@bistedokter.nl

Café de Fantast
Catering & Verhuur
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafe-

- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

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

Juf Anneke ‘terug van weggeweest’ 

“Heel vertrouwd, maar toch ook nieuw.” Zo omschrijft 
juf Anneke Bosma haar gevoel, nu ze na een jaar te zijn 
weggeweest weer terug is op de Sint Radboudschool. 
“Maar nu als schoolleider, en dat is wel een heel  
andere rol.” 

Twee jaar geleden mocht Anneke meedoen aan het 
kweekvijvertraject van de Bisschop Möller Stichting 
(BMS), met als doel zich te ontwikkelen tot school-
leider. Daarom nam ze vorig schooljaar “met pijn in 
het hart” afscheid, om locatieleider en bovenbouw-
coördinator te worden van De Kabas in Franeker.  
Eigenlijk zou ze daar minimaal 2 jaar blijven. “Maar 
toen de BMS mij vroeg om schoolleider te worden 
in Jirnsum, hoefde ik daar geen seconde over na te  
denken.” Tot aan de kerstvakantie is ze er nog samen met meester Clemens,  
daarna gaat hij met pensioen. “Het is wel heel erg luxe dat wij van de BMS de tijd 
krijgen om mij echt goed in te werken. En zo kan Clemens ook rustig afscheid  
nemen” zegt Anneke dankbaar.

17 Jaar al, werkte juf Anneke op de Sint Radboudschool in Jirnsum “Ik heb alle 
groepen wel gedraaid, met als basis altijd de onderbouw. De afwisseling, het  
werken met mensen, dat is wat ik het mooiste vind. En dat is als schoolleider nog 
steeds zo. Het ene moment heb ik een gesprek met de gemeente, het andere  
moment ben ik pleinwacht. Je bent echt een spin in het web, geen dag is  
hetzelfde.”

“Onder leiding van meester Clemens heeft de school een enorme ontwikkeling 
en groei doorgemaakt. Maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen 
gaan leunen. Ieder kind is uniek, we kijken naar wie het is en wat het kan. Op die  
niveauverschillen willen we blijven inspelen. Dat kan heel goed met onze  
digitale methodes. Maar daarnaast is het samen doen net zo belangrijk.  
De kinderen, van groep 1 tot en met groep 8 werken waar het kan met elkaar 

Lees verder op pagina 31
www.elzinga.nl

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



30 31

samen. Iedereen draagt zijn steentje bij, en iedereen hoort erbij. De kinderen  
zitten nu op school, maar de baan die ze later krijgen bestaat nu misschien nog 
niet eens. Het is belangrijk dat wij ze ook als mens klaarstomen voor de toekomst. 
De basis is heel belangrijk, het leren van rekenen en taal en noem maar op, maar 
daarnaast is het misschien wel net zo belangrijk dat ze leren een fijn mens te zijn. 
Dat is wat mij betreft ook echt een speerpunt van onze school.” 

De zomer zit er weer op, dus tijd voor enkele activiteiten in het dorpshuis. 
Medio oktober worden er in ons dorphuis een toneel workshops gehouden.  
Houd hiervoor onze Facebookpagina activiteiten “it Kattehûs” in de gaten. 
 
Het seizoen trappen wij af met een bingo voor volwassenen op vrijdag  
27 september as. De zaal is open om 19.30 uur, start om 20.00 uur.  Komt u ook 
gezellig?

Nieuws vanuit MFC “it kattehûs”

Onze volgende open ochtend is woensdag 2 oktober 2019  
van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!

Welkom!  www.radboudjirnsum.nl

Stichting K&K Jirn-summertime

Stichting K&K Jirn-summertime steunt muzikaal en theatraal talent
Na het organiseren van Jirn-summertime in 2018, gaat de stichting Keunst &  
Kultuer door met het ondersteunen en stimuleren van een bloeiend cultureel leven 
in Jirnsum. Dit doen we op verschillende manieren. Een van die manieren is het 
geven van een financiële bijdrage aan Jirnsumer kinderen en jongeren onder de 
16, die muziek- en/of theaterlessen volgen. De stichting kan 10% van de leskosten  
vergoeden. Zo hopen we dat het ongetwijfeld vele talent in ons dorp, zich  
optimaal kan ontplooien.
Voor meer informatie en de voorwaarden neem je contact op met de penning-
meester: Tineke Visser-Hottinga, via het e-mailadres: vjane@xs4all.nl

Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK  Jirnsum
T. 0566-601272

Maandag van 14.00 tot 20.00
Dinsdag van 9.30 tot 17.00
Woensdag van 9.30 tot 17.00
Donderdag van 9.30 tot 21.00

 
Geen verplichtingen, geen abonnementen, 

elke leeftijd, ieder niveau! 

 

 

 

 

          jirnsum 
 

elke woensdag 19.30 uur 

verzamelen bij de terp 10 te jirnsum 

kosten zijn € 3,- per keer 

 

Voel je (weer) lekker in je vel.  

Kom op we coachen je wel! 
Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 
bellen: 0566 - 84 91 47 of mailen:  salonalice@ziggo.nl 
 
Adres: Molehiem 22, 9011 TC  Jirnsum    (Lid ANBOS) 

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 
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Skoallenijs It Tredde Sté It Tredde Sté

Overal hangen de span-
doeken weer ‘de scholen 
zijn begonnen’. En wij zijn 
dus ook weer aan de slag. 
Dit jaar met een aantal 
nieuwe gezichten. Naast 
Willy en Miranda, die  
halverwege het vorige 
schooljaar bij ons zijn  
gekomen, zijn dit jaar 
ook Hester en Renée en 
ik (Margreet) het team  
komen versterken.

We hebben er heel veel zin in, zoals je op de foto kunt zien!

We vinden het erg leuk om via de Stim jullie te vertellen over het reilen en zeilen 
op school. Het komende jaar houden we jullie dan ook weer graag op de hoogte 
van alle interessante en leuke dingen 
die we op It Tredde Sté gaan doen. 

Op de sleutelhanger hiernaast staat in 
het Italiaans:
‘het huis is waar je je hart vindt’. Ik wens 
iedereen dit jaar toe om de plek te vin-
den waar je hart is. Geniet van dit jaar, 
dat gaan wij ook doen!

Je bent van harte welkom om een kijkje 
te komen nemen op school, onze deur 
staat altijd open. Wil je meer infor- 
matie of een rondleiding, maak dan een 
afspraak via 
directie.ittreddeste@proloog.nl

Het team van 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
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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

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 Harm 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

 

 
 
 

 Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen 
 Reparatie en onderhoud 
 Haal en breng service (omtrek 5km gratis!) 
 Reparatie op locatie 
 Fietsen op maat 

 
Profiteer mee van onze anti-lek actie: 

Anti-lek buitenband + binnenband is gratis omzetten! 
U hebt al een prachtige set voor maar € 25,-! 

 
 

Wij zijn alle dagen bereikbaar! 
Tel: 06-22328262 @: info@fietsenfun.nl Open: Di t/m Vr. 13:00 tot 17:00 Industriewei 23 

                                                                           

Kerkebuurt 6
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27

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

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

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

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

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

  
 Dierenarts

Telefonisch spreekuur ma t/m za van  
8.00 - 9.30 uur, voor het maken van een  
afspraak, bestellen medicijnen en info.
Openingstijden van de balie:
Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur  
en zat. 8.00 - 9.30 uur.

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

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


