
1

sept
2022

Kopij inleveren altijd voor 1 oktober
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio oktober 2022
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

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

de
fan
jimSTIM

Beste dorpsgenoten, 

Een nieuw seizoen voor het dorpskrantje. We gaan de herfst weer in, wat al een 
beetje te merken was aan de veranderende weersomstandigheden de afgelopen 
week, de scholen zijn weer begonnen en de clubs en verenigingen starten weer 
op.

Er zijn verschillende manieren om uw dorp of (sport)club te steunen. Bijvoorbeeld 
door mee te doen aan de grote Club actie, je op te geven als vrijwilliger voor Veilig 
Verkeer Nederland of je stem te geven aan de fûgelwacht, zodat zij weidevogel-
pompen aan kunnen schaffen.

Voor een gezellig avondje uit of ochtend samen komen; neem even een kijkje in 
de agenda. MFC Het katthûs biedt diverse activiteiten en er is zeer binnenkort 
een theater show in de Fantast. De thuisblijver kan aan de slag met de kleurplaat 
of het recept voor de walnotentaart.

De redactie van de Stim kan ook nog wat hulp gebruiken. Een aantal redactie-
leden willen graag het stokje overdragen. Vind je het leuk om met teksten te 
werken of lijkt het je leuk om het boekje op te maken? Neem dan contac t op via 
stimfanjim@jirnsum.com

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

17 sept Jubileum Iverto De 2 Gemeenten 20:00 uur
21 sept Voorverkoop  

Seizoensopening
It kattehûs 19.00-20.00

25 sept Theater 'De lange nasleep 
van een korte mededeling'

De Fantast 20.00 uur

1 okt Seizoensopening  
met Bamm Bamm 
MFC 'It Kattehûs'

MFC It kattehûs 20:00 uur

iedere woensdagochtend:  
Vrije inloopsoos voor elke leeftijd

MFC 
'it Kattehûs'

10.00-12.00

iedere vrijdagochtend : 
Boekenochtend

MFC 
'it Kattehûs'

10.00-11.30
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Bamm bamm seizoensopening

Wil je meer weten over  
Bamm Bamm check  
de QR-code

Seizoensopening MFC ‘It Kattehûs’ 
met allround coverband 
Bamm Bamm

1 oktober 2022
Aanvang 20.45 uur
Eindtijd 00.30 uur
Zaal open om 20.00 uur
Prijs : € 7,50 op de avond zelf
 
Voorverkoop op 21 september: € 5.00 (van 19.00 – 20.00 uur)

Praktische info
Op de avond zelf wordt er betaald met consumptiebonnen. Kom het liefst lopend 
of op de fiets. Pinbetaling en contactloos betalen is mogelijk.
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Mini theater Friesland zondag 25 september
Mini Theater Friesland presenteert: 
De lange nasleep van een korte mededeling,
zondag 25 september te zien in De Fantast!

“Janna: Laurens, ik loop met het idee om hier weg te gaan.”

Deze mededeling van Janna is slechts een druppel op een gloeiende plaat en zal 
alles tussen Janna, Johanna, Sonja en Laurens voorgoed veranderen. De op het 
oog onschuldige mededeling zorgt ervoor dat niemand zijn kop meer in het zand 
kan steken. 

In ‘De lange nasleep van een korte mededeling’ volgen we deze vier mensen die 
wanhopig hun best doen om grip te krijgen op de situatie. Maar hoe harder ze dat 
proberen, hoe meer die uit de hand loopt. Met weinig woorden wordt er soms 
heel veel gezegd en misschien nog wel meer niet …

Stichting Mini Theater Friesland heeft als belangrijkste doelstelling het brengen 
van Nederlandstalig kwaliteitstoneel door amateurs. We werken met wisselende 
spelers en met wisselende regisseurs en soms eigen tekstschrijvers. 
Deze productie wordt geregisseerd door Kim Oosterhof, met Myrthe Terpstra als 
regie-assistente. De rollen worden gespeeld door Meint Oosterhof als Laurens, 
Vera Lettinga als Janna, Jon Keun als Johanna en Annemarie van der Wal als  
Sonja.

‘De lange nasleep van een korte mededeling’ is zondag 25 september om 
20.00 uur te zien in De Fantast. Kaartjes kosten €13,50 per stuk en zijn inclusief  
pauzedrankje. Kaartjes kunnen gereserveerd worden door een e-mail te sturen 
naar kimohof@hotmail.com. 
Kijk voor meer informatie op www.minitheater.nl. 

Hopelijk zien wij u 25 september, bij 'De lange nasleep van een korte mededeling'! 

De lange nasleep van een korte
mededeling

Mini Theater Friesland presenteert:

Magne van den Berg
Kim Oosterhof
Myrthe Terpstra

Meint Oosterhof
Vera Lettinga
Jon Keun
Annemarie van der Wal

Spel:Tekst: 
Regie: 
Assistentie: 

25 september 20:00 
DE fantast jirnsum

 
Reserveren via kimohof@hotmail.com

Meer informatie op www.minitheater.nl

Kaartjes €13,50 
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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

Het grote bistedokterboek
Ik durf te stellen dat ook honden dromen. Heerlijk languit gevloerd liggen ze soms 
te bewegen in hun slaap. Vaak maken ze daar nog piepende geluidjes bij ook.  
Gekscherend zeggen we dan dat ze wel over ‘poesjes’ zullen dromen. Of katten 
dromen? Ik denk het wel, al doen ze dat in ieder geval minder opzichtig. Vast 
over grijze muisjes. En muizen? Die dromen op hun beurt weer van lekker grote  
stukken jonge dan wel belegen kaas. Kaas kan niet dromen. Kaas wordt gemaakt 
van melk van koeien. En koeien moeten grazen, herkauwen en melk produce-
ren. Daar gaat heel veel tijd in zitten. Al denken burgers daar heel anders over,  
boeren weten dat koeien geen tijd hebben om te dromen over bijvoorbeeld gras dat  
elders groener is. En de geit? Die droomt natuurlijk van de bok.

Zomerdromen
Mensen dromen vaak. Over de gekste dingen. Grappige, schone, stoute of nat-
te dromen; de meeste dromen zijn echter bedrog. Zelf droom ik dikwijls idioot.  
Ben altijd blij als ik weer wakker ben. 
Zo begon ik het verhaal ‘Dromenland’ in 2005. Meer dan eens heb ik geventileerd 
dat ik ooit een boek wilde maken van mijn epistels. En laat dat nou net een ‘droom’ 
zijn die wél uit mag komen!

Elke dag dierendag
Al twintig jaar publiceer ik onder de naam ‘De Bistedokter’. Wat destijds ludiek 
begon in de Mid-Frieslander verschijnt tegenwoordig in diverse dorpskranten  
en Middelpunt. De afgelopen tijd heb ik met heel veel plezier de leukste,  
grappigste en mooiste verhalen uit honderden columns, stukjes en artikelen  
uitgezocht. Daarvan heb ik getracht een kleurrijke mix uit mijn dagelijkse  
werkzaamheden samen te stellen. Het informatieve karakter blijft aanwezig,  
doch de anekdote voert de boventoon. Daarbij wordt niemand gespaard, zelfs  
de bistedokter zelf niet! En hoe het boek gaat heten moge duidelijk zijn: het is  
bij ons op de praktijk immers (bijna) ‘Elke dag dierendag’!

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

4 oktober
En er is maar één dag in het jaar 
waarop zo’n boek uit mag komen, 
dat is uiteraard op Werelddieren-
dag! En daar wil ik op 4 oktober in 
De Twee Gemeenten in Jirnsum een 
feestje omheen bouwen. 
Een ieder die bij mij op het spreekuur  
is geweest of anderszins de biste-
dokter een warm hart toedraagt is 
daarbij van harte welkom. En laat 
ik de boeren even apart noemen. 
Die zijn immers enorm toe aan een  
positief verzetje! Let wel, dit wordt 
géén uitgesteld afscheid maar een 
vrolijk weerzien! Houd de Middel-
punt no. 18 van begin september 
in de gaten voor de officiële uitno-
diging. Maar wie daar niet op kan 
wachten en er zeker bij wil zijn? 
Reserveer een plekje of een boek via 
menno@bistedokter.nl !

Tekening van illustrator Frâns Faber,  
die ik speciaal voor mijn boek heb gestrikt!
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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.

Recept walnotentaart

Ingrediënten
300 gr fijngehakte walnoten
250 gr poedersuiker
2 Appels (Goudreinet)
6 eieren
100 gr gezeefde bloem

Bereidingswijze:
Om de walnotentaart te maken moet eerst de over 
voorverwarmd worden op 210 graden. Hak de walno-
ten in fijngehakte stukjes en doe ze in een kom. Voeg 
een vijfde van de poedersuiker toe aan de kom.

Was vervolgens de appels, nadat de appels zijn  
geschild en het binnenste stuk is verwijderd kunnen ze in fijne stukjes worden  
geraspt.

Breek de eieren open en scheid het eiwit van de eierdooiers. Gooi het eiwit niet 
weg, dit is later nog nodig. Doe de eierdooiers in een kom en voeg de overige  
poedersuiker toe. Klop deze substantie totdat er en een dikke crème ontstaat. 
Voeg aan deze kom ook de walnoten met poedersuiker, geraspte appels en bloem 
toe. Klop in een nieuwe kom het eiwit totdat het goed stijf is. Schep het ontstane 
eiwitschuim door de kom met de walnoten en appels.

Vervolgens kan de springvorm gereed gemaakt worden met bakpapier. Schep 
het mengels in het bakpapier en stop het in de oven. Bak de walnotentaart 40 
minuten, totdat de walnotentaart lichtbruin is. Daarna moet de walnotentaart 
nog 10 minuten nagaren. Als laatst kan de walnotentaart versierd worden met de  
overgebleven walnoten om vervolgens eindelijk te kunnen genieten van de  
walnotentaart!

Als je de verleiding kan weerstaan, kan je de walnotentaart eerst nog een dag  
laten staan. Zo trekt de smaak van de noten nog beter door in de taart. Geduld is 
een schone zaak. Voor de afwisseling kan de walnotentaart ook worden gemaakt 
met pecannoten of hazelnoten.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het  
ontwikkelen van je logo en visitekaartje? 

Of heb je al een logo en zit je te puzzelen  
om alles mooi in dezelfde kleuren in je 
MS word bestand te krijgen voor je 
brieven, facturen  
en rapporten?

Bel of app mij:
06 1300 9834

Benodigdheden
Kom
Springvorm
Bakpapier
Oven
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Nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen is weer begonnen bij Loci.  Naast onze dansgroepen en 
Dancefit  wordt er ook wekelijks op dinsdagmiddag van 15:15 – 16:00 door 
onze enthousiaste en lieve lerares Marit op een speelse manier les gegeven in  
motoriek, dans en spel aan kinderen van 3 – 6 jaar.  Naast dat bewegen natuurlijk  
gezond is en goed is voor de motoriek, hebben de kleuters ook ontzettend veel 
plezier met elkaar. En samen plezier hebben vinden we bij LOCI het belangrijkste! 

Omdat er veel kleuters van vorig seizoen nu doorgestroomd zijn naar het dansen, 
zijn we op zoek naar nieuwe peuters en kleuters die graag lekker willen bewegen.  
Wees welkom om  gratis 2 proeflessen mee  doen. Is meedoen nog een beetje 
spannend? Kom dan eerst eens een les gewoon kijken.  Voor meer informatie kijk 
op jirnsum.com of mail naar locijirnsum@gmail.com

LOCI  gymnastiekverenigingKleurplaat
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‘It Kattekuorke is in moai en feilich plak foar pjutten. Wat krije sy de kâns om  
folop frij yn de romte en bûten te boartsjen mei in ferskaat oan prachtich  
boartersark. Wat giet it noflik om en ta. De struktuer is oanwêzich en net  
twingend. De bern sykje harren boartersguod, boartsje om in oar hinne of sykje 
inoar op. De pm’ers prate, puzelje, lêze foar of meitsje grapkes, foaral by de ien 
op ien mominten mei in pjut. Nei ferrin fan tiid slute losrinners oan en is der  
genietsjen en wille mei-inoar. Alberdine en Bettie wurkje ienriedich mei-inoar op. 
It giet as fansels. 

By it sertifisearringstrajekt krijt ‘t Kattekuorke begelieding fan it SFBO kennis
sintrum meartaligens jonge bern. By it SFBO binne rom 280 bernedeiferbliuwen 
en pjutte-opfanglokaasjes oansletten en dat oantal groeit noch altyd.

Kontaktgegevens:
Pjutte-opfang t Kattekuorke
Rijksweg 180
9011 VJ Jirnsum

Foar mear ynformaasje kinne jo terjochte by:
Sietske de Roos, SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern
s.deroos@sfbo.nl 

Pjutte-opfang ‘t Kattekuorke yn Jirnsum behellet sertifikaat foar  
twatalich wurkjen

Pjutteopfang ‘t Kattekuorke yn Jirnsum hawwe it sertifikaat ‘Boartsjendewei 
in taal derby’ behelle. Sy wurkje mei in belied dat der op rjochte is de twatalige  
ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen.

‘t Kattekuorke en twatalichheid
Pjutte-opfang ‘t Kattekuorke is ûnderdiel fan de organisaasje Kids First. Dy  
organisaasje fersoarget berne en pjutteopfang rûnom yn Fryslân en ek dêr  
bûten. In grut part fan harren lokaasjes yn Fryslân wurket mei in twatalich belied. 

Op lokaasjes dy’t wurkje mei in twatalich belied, prate pedagogysk meiwur-
kers elk ien taal. Troch de beide talen dúdlik fan elkoar te skieden, leare de bern  
de talen goed út elkoar te hâlden en kinne sy op lettere leeftyd bygelyks  
makliker in tredde en eventueel meardere talen leare. Op ‘t Kattekuorke biede 
beide pedagogysk meiwurksters It Frysk oan. It Nederlânsk krijt omtinken yn it 
aktiviteiteoanbod, lykas by it sjongen en it foarlêzen. 

Der hat in saneamde fisitaasjekommisje by ‘t Kattekuorke west te sjen. Der 
is sjoen nei it taalbelied, de taalomjouwing, it pedagogysk taalklimaat en it  
folgjen fan de twatalige ûntwikkling. De kommisje skriuwt yn har rapport oer de  
wurkwize yn de praktyk: 

Pjutteopfang 't Kattekuorke behellet sertifikaat

Hulp gezocht veilig verkeer activiteiten

Hulp gezocht bij veilig verkeer Nederland activiteiten

In en rondom Jirnsum doen wij als vrijwilligers van de lokale Veilig Verkeer  
Nederland afdeling verschillende activiteiten. Denk hierbij aan voorlichtingen op  
scholen over de veilige fiets, fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse Verkeers-
examen in Grou. Wij zijn opzoek naar versterking van ons lokale vrijwilligersteam. 
Dit najaar gaan we bijvoorbeeld fietsen van de kinderen controleren, zodat ze in 
de donkere dagen weer veilig op pad kunnen gaan. Lijkt het je leuk om af en toe 
aan te sluiten bij een activiteit voor verkeersveiligheid in de buurt? 
Stuur een mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl. 
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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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Club Support Fûgelwacht

Volleybalvereniging Iverto: Grote Clubactie 2022

Aktie “Rabo Club Support” van de Rabobank 
Heerenveen-Zuidoost Friesland

De Fugelwacht Jirnsum doet dit jaar ook mee met 
Rabo Club Support. 
Bekijk hoe je ons kan steunen op 
rabobank.nl/support.

Na een succesvolle proef in 2020 en 2021 met 
een weidevogelpomp wil de Fugelwacht Jirnsum proberen met de actie van de  
Rabobank voor volgend jaar nog een tweetal weidevogelpompen aan te schaffen.

Stemfase
Als lid van de Rabobank kun je vanaf 5 september tot 27 september 2022 op ons 
stemmen.
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport
Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Bestuur Fugelwacht Jirnsum

Beste dorpsbewoners,
Ook dit jaar doet de Volleybalvereniging Iverto weer mee met de Grote Clubactie. 
Onze leden gaan in oktober en november langs de deuren om loten te verkopen. 
De loten kosten € 3,- per stuk, waarvan € 2,40 naar Iverto gaat! Door het kopen 
van loten steun je onze vereniging én maak je kans op mooie prijzen! 



22 23

Terugblik Festisyl 2022Geld tellen doet er toe!
We kijken terug op een geweldig mooi weekend. Het weer was goed, de sfeer 
was top, jullie waren geweldig. Zaterdagavond was de programmering iets meer 
gericht op de jongere generatie en die hebben Festisyl zeker kunnen vinden. De 
zondagmiddag was een hele gezellige, druk bezochte middag/avond waar zowel 
jong en oud aanwezig was.

Graag willen wij ieder bedanken die ons geholpen heeft dit te realiseren. Dank 
aan alle vrijwilligers: onze EHBO’er Anna IJsselmuiden, parkeerwacht Arnoud 
Huusman, Bote van Balen voor het beschikbaar stellen van het land, familie Smid 
voor het water en stroom, Carla Smid voor alle bewegwijzering, Karen Wiersma 
voor alle drone beelden, Michel Langhout voor de presentatie, Sjoerd Nauta voor 
de hulp met de containers & Chantal Riemersma voor de geweldige foto’s.
 
Ook willen wij bedanken, alle sponsoren; het LOF, Plaatselijk Belang Jirnsum, 
Ondernemersvereniging Jirnsum, Stichting Molehiem, de oliebollenbakkers,  
JM Ecologie en het Nieuwe Stadsweeshuis en Stichting K&K als oorspronkelijke 
initiators.
 
En natuurlijk niet te vergeten alle artiesten en bands, Theo van Euro enter-
tainment, Young Security voor de beveiliging, Syperda en Prodome voor de  
terreininrichting, Nick Bangma voor het geluid, Clown Miepie, de schmink-ster, 
Serge Epskamp voor het akoestisch advies, JM ecologie voor het ecologisch  
advies, Robin Bruinsma voor ontwerp beeldmerk en grafische vormgeving,  
MG-Tickets, Woodness Pizza, Cafe de Fantast, De 2 Gemeenten, alle omwonen-
den, het horecapersoneel en natuurlijk alle bezoekers.
Wij hebben genoten! Festisyl was geen succes geworden zonder de hulp van  
velen.
 
De afgelopen maanden zijn een groot aantal van jullie Vriend van Festisyl gewor-
den, ook mede dankzij jullie is dit Festival mogelijk gemaakt, dank! Ben je nog 
geen vriend, dan kun je het zeker nog worden. 
Meld je aan via festisyl@outlook.com. 
Onze dank is groot! Wij hopen op een succesvolle volgende editie. 
Wanneer? Dat zal waarschijnlijk 2024 worden. Blijf ons in de gaten houden.
 
Bestuur Stichting Festisyl,
Jan Bleeker, Jan Buwalda, Evert Boersma, Yke Jongbloed, Berend Riemersma, 
Anja Elzinga en Jantina Grijpma-Flapper

Of u nu een klein, gemiddeld of groot inkomen heeft, geld tellen is voor iedereen 
van belang. Om schulden te voorkomen, om uit de schulden te komen en om rust 
en controle te krijgen. De cursus ‘Geld telt’ helpt u daarbij. U leert hoe u uw finan-
ciële zaken op orde krijgt en overzicht houdt op uw inkomsten en uitgaven. 

Werkwijze
‘Geld telt’ is een praktische cursus met (kleine) huiswerkopdrachten. U ontvangt 
een map die u helpt bij het ordenen van uw administratie. Naast praktische tips 
en informatie van de cursusleider is de ervaring dat deelnemers onderling ook 
veel handige ideeën uitwisselen. 
U hoeft absoluut niet uw persoonlijke situatie te vertellen in de groep!

Wat komt aan bod: 
• Het sorteren van post en betalingen.
• Hoe maak ik een overzichtelijke administratie.
• Hoe krijg ik een overzicht van mijn eventuele schulden.
• Hoe krijg ik meer inzicht en overzicht in inkomsten en uitgaven.
• Informatie over regelingen en voorzieningen waarvoor u mogelijk in aanmer-
king komt.
• U ontvangt informatie over (noodzakelijke) papieren en verzekeringen.

Wanneer
Dinsdag 13 september, 20 september en 4 oktober 2022 van 10.00 tot 12.00 uur.  

Waar
Kantoor van Dorpenteam Zuid.
Adres: De Muldyk 1, 9001 XV Grou.

Aanmelden of vragen?
Deelname is gratis. 

Aanmelden kan bij Sietske Nettinga. Telefoonnummer 06 – 57 19 84 72 of mailen: 
s.nettinga@amaryllisleeuwarden.nl 

Dorpenteam Zuid
De Muldyk 1
9001XV Grou
0566-625151
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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… 

Voor alle grote en kleine lezers
We gaan weer naar de koude dagen en de lange avonden. TIJD! Om te LEZEN!  
En óók nog GRATIS!!! Elke vrijdagochtend van 10.00 – 11.30 uur is het in ons  
dorpshuis (MFC it Kattehûs) VRIJE INLOOP. In de Lytse Seal staan honderden 
boeken: 

• Streekromans
• Thrillers
• Romans
• biografieën 
• naslagwerken
• kinderboeken

Kom gezellig langs! 
Wij zijn er afwisselend aanwezig:
Sietse v.d. Hooft, Annie Nicolai en Wilma Vonkeman en schenken koffie en thee 
met koek GRATIS!

Het is elke vrijdag ochtend een gezellige bijeenkomst, waarin van alles wordt  
uitgewisseld, ook de dingen van het dorp. 
DUS KOM LANGS EN KIES EEN BOEK NAAR EIGEN KEUZE 

Tot vrijdag! 
Annie, Sietse en Wilma 

 

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 
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Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté

Klaar voor de start?

Na zes heerlijke weken vakantie zijn we woensdag 31augustus weer begonnen. 

Dankzij het harde werk aan de nieuwe klimaatcentrale, is het heerlijk fris in de 
school. Het is wel een hele onderneming geweest! Voor de vakantie hebben we 
besloten om zoveel mogelijk spullen uit de school te halen, omdat bouwstof echt 
overal komt. De kinderen van ITS waren daarom  twee dagen langer vrij, omdat de 
school weer schoongemaakt en de spullen weer terug verhuisd moesten worden. 

Het voordeel van deze ‘verhuizing’ was, naast dat we niet nog maanden overal 
bouwstof zouden vinden, ook de mogelijkheid om alle klassen opnieuw in te  
richten. Omdat er (bijna) niets meer stond, kon deze inrichting met een frisse blik. 

Opnieuw inrichten? Ja, we zijn dit jaar namelijk begonnen met een andere groeps-
verdeling dan voorheen. We werken dit jaar met een groep 1/2/3, een groep 4/5 en 
een groep 6/7/8. Omdat we dit jaar met mindere leerlingen beginnen, hebben we 
gekeken hoe we onze visie konden vertalen naar een andere groepsverdeling. 

Benieuwd hoe dat in de praktijk gaat? Je bent van harte welkom om eens te  
komen kijken! We laten het je graag zien. We houden jullie via de Stim natuurlijk 
ook op de hoogte van het reilen en zeilen in de school 

AF!

Team ITS

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

Een mooie start van een nieuw schooljaar
Hoera! Het nieuwe schooljaar is weer van start! De slin-
gers én ballonnen hingen maandag 29 augustus op ons 
plein. Onze leerlingen zijn traditiegetrouw op de eerste 
schooldag de school ingesprongen via de springplank. 
Alle kinderen kregen de eerste schooldag een geluks-
poppetje in de vorm van een Heart.

Voor alle ouders was er een kopje koffie of thee. 
Wij wensen jullie allemaal een HARTstikke fijn school-
jaar op KBS Sint Radboud!
Onze leerlingen hebben ondertussen alweer een paar 
mooie startweken gehad met ons enthousiaste team. De eerste weken staat op 
KBS Sint Radboud altijd extra in het teken van de groepsvorming en de Kanjer-
training. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de 
groep en school. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het 
stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Later in dit school-
jaar zullen we ook weer een themadag en groepsbezoeken samen met onze ou-
ders besteden aan dit onderwerp. KBS Sint Radboud is al jaren een Kanjerschool 
en alle groepsleer-
krachten zijn Kanjer 
gecertificeerd. 
Namens team KBS 
Sint Radboud wen-
sen wij jullie allemaal 
een fantastisch nieuw 
schooljaar! 

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 Jirnsum: 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

Uitvaartverenigingen

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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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.


