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

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,
 
Hoewel de hagelstenen tijdens het maken van dit boekje tegen het raam tikken en 
het buiten waterkoud is, is dit de laatste maand met de R erin. 

Van oudsher waren de maanden met de R een periode dat er weinig vers fruit  
beschikbaar was. In combinatie met de lagere temperaturen in die periode was 
men vatbaarder voor griepjes en snotneuzen. Tegenwoordig liggen de winkels het 
hele jaar door vol met vers groente en fruit om te zorgen voor gezonde voeding 
met voldoende vitamine C en D. Samen met weinig stress, en voldoende bewe-
ging, de juiste basis voor een goede weerstand.

Hier in ons dorp kunt u te kust en te keur als het om beweging gaat; natuurlijk 
buiten een ommetje maken, lekker tennissen en hopelijk in de toekomst ook nog 
gymnastieken. Tenminste... als er versterking komt voor het bestuur van de gym-
nastiekvereniging. Misschien wat voor u? Kijk verderop in dit boekje voor meer 
informatie.

Hoewel er veel evenementen niet doorgaan en de agenda ook al een tijdje ont-
breekt in de Stim vanwege de maatregelen, is het tot nu toe redelijk gelukt om 
dit boekje te vullen. Toch is het de afgelopen maanden een redelijk dunne Stim. 
Daarom nog maar eens vermelden: uw kopij is van harte welkom! Grin-Alt 

Veel leesplezier!

37e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Advies en maatwerk 
 

Leveren en installeren van 
zonnepanelen en laders voor 
elektrische auto’s 
 

Doe-het-zelf pakketten 

Hulp bij montage en installatie 
 
gevestigd in Jirnsum   
 06 4807 6356   info@puurzon.nl 
lid van Techniek Nederland 

 

duurzaam wonen en besparen op energiekosten 

Ook voor vervanging van  
oude zonnepanelen en omvormers. 

KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !
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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 ! 
 

 
 

Bedankt

Nei in moai libben fan omtrint 88 jier yn Jirnsum en 6 jier yn Leppehiem, is op 
18 febrewaris ferstoarn ús soarchsume mem, leave beppe en oerbeppe

  Geesje Riemersma – Hoogenberg

Wy wolle jimme tank sizze foar de prachtige kaarten die wy krigen hawwe.
Kaarten mei moaie ferhaaltsjes en oantinkens yn hokker foarm dan ek. 
It hat ús goed dien!

De Jouwer, Joke, Molle, bern en bernsbern
It Hearrenfean, Timmy, Willem en bern



6 7

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021

Collectanten gezocht in Jirnsum!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het  
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Jirnsum. 
Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)?
Word collectant

We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om  
huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de  
landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 mensen met MS in  
Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen  
letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom  
doorgaan. Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!
Ziekte van het centrale zenuwstelsel

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het  
afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd.  
Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor  
verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000 
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen 
treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest  
invaliderende ziekte onder jonge mensen. Onderzoek hard nodig.

Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat  
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Na-
tionaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder  
andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een  
betere kwaliteit van leven voor mensen met MS. 

Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren 
Hier 
uw 
advertentie? 

Neem contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 
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Omdat er binnenkort veel peuters uitvliegen naar de  
basisschool, is Peuteropvang ‘it Kattekuorke’ dringend op 
zoek naar nieuwe klasgenootjes. 

Vanaf 2 tot 4 jaar zijn jullie peuters van harte welkom 
op de peuteropvang die is gevestigd in het dorpshuis in  
Jirnsum. Een prachtige locatie aan de Rijksweg 180, waar 
al generaties aan kleine Jirnsumers hebben gespeeld. 

Op dit moment zijn er helaas te weinig inschrijvingen om 
deze fijne peuterschool open te houden na de zomer
vakantie. We hopen daarom dat er met deze oproep  
genoeg peuters worden aangemeld om de peuterschool te behouden. Zodat ook 
onze peuters lekker bij ‘It Kattekuorke’ kunnen blijven spelen. 

Inschrijven? 
Kinderen kunnen aangemeld worden 
via het telefoonnummer 088-0350400

https://www.kidsfirst.nl/locaties/tkatte-
kuorke-peuteropvang-jirnsum/

Alle inschrijvingen helpen mee, dus ook 
kinderen jonger dan 2 jaar
kunnen alvast worden aangemeld.

Oproep peuteropvang 't KattekuorkeKleurplaat
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De Bistedokter
De stuitligging
Als M. belt is het menens en nooit voor een wissewasje. En als ze belt, is de boer 
niet thuis en heeft zij de volle verantwoordelijkheid voor hun grote melkvee-
bedrijf. ‘Het kalf ligt achterstevoren en ik denk dat het keizersnede wordt’, klonk 
het dringend. Dat dwingende aspect werd niet alleen ingegeven door het verant-
woordelijkheidsgevoel voor het ongeboren kalfje. Soms zijn er namelijk ook nog 
eens instanties die een bedrijf onder curatele stellen als er onverhoopt teveel  
kalfjes de eerste paar levensweken niet overleven…
Aangekomen in de afkalfstal was ik niet overtuigd dat er een keizersnede moest 
volgen toen ik de moederkoe invoelde. Inderdaad een stuitligging, ik kwam  
meteen een staartje tegen. Tegelijkertijd werd ik echter ook een complicatie  
gewaar: de navelstreng van het kalf lag hevig pulserend om de billen geslagen. 
Dat is lastig bij een 
stuitligging. Zodra 
je het kalf door het 
bekken wilt halen 
wordt de bloed-
toevoer afgeklemd 
en kan de navel-
streng al scheuren 
voor het kalf goed 
en wel geboren is, 
laat staan zelfstan-
dig kan ademen. 
Nadat ik had uit-
gelegd wat mijn 
bedoeling was, 
ging ik aan de slag. 
Voorzichtig duwde 
ik het kalf naar  
voren en pro-
beerde de achter-
beentjes één voor 
één naar achteren 
te reponeren. De  
eerste lukte vrij 
vlot, zonder de 

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

navelstreng te beschadigen. Ondertussen kwamen er bij toeval hulptroepen 
de afkalfstal binnen. Na een korte begroeting concentreerde ik me volledig op 
het andere achterpootje van de boreling. Op hét moment suprême dat ik het  
klauwtje door de lus van de navelstreng haalde, maakte het kalf een schoppen-
de beweging. Een krachtige binnensmondse vloek ontglipte mij, want ik voel-
de dat het kalf daarmee ongewild zijn vitale ‘lifeline’ met de moederkoek had  
verbroken… Daarna volgde een keten van rappe handelingen: als de sodemieter  
haalde ik de tweede poot erbij, legde trektouwtjes aan en liet de bezoekers trekken,  
terwijl ik zelf het kalf door de geboorteweg leidde. Wat een geluk dat zij net 
binnen waren komen waaien! Het kalf was er vlot, maar lag op apegapen. Met  
vereende krachten hingen we het slappe dier op de kop over het hek: slijm 
stroomde volop uit zijn bek. Een klets koud water tegen het koppie resulteerde 
in een benauwde ademteug en vervolgens legden we gezamenlijk het kalf in een  
comfortabeler houding op zijn buik in het stro. Ik instrueerde hoe de ademha-
ling van het kalf te ondersteunen en snelde naar de auto om een infuus te halen.  
Door de benauwde momenten raakt het kalf verzuurd en hoe sneller je  
dat herstelt, des te beter voor het kalf. Toen ik terugkwam ademde het kalf  
wel, maar was het nog steeds zo slap als een dweil. Aangezien er genoeg hulp 
was, taaide M. af naar het woonhuis. Het was haar niet alleen te spannend of het 
kalf het wel zou redden; het jonge kroost in huis moest ook nodig naar bed!

Gaandeweg het infuus knapte het kalfje zienderogen op. Ik heb geen  
bloed-pH-metertje; de helderheid van het kalf is mijn maat. Dus heb ik het infuus 
afgekoppeld zodra het koppie attent om zich heen ging koekeloeren. 
Terwijl ik mijn spullen opruimde werd de koe gemolken om het kalf van biest  
te voorzien. Voordat ik wegging, meldde ik me in het voorhuis even af. Via 
het trapgat naar de bovenverdieping bracht ik M. op de hoogte en sprak de  
verwachting uit dat het stierkalfje het wel zou redden. De dankbetuiging  
kwam duidelijk over, ondanks de kwetterende jeugd. Trouwens: knap hoor,  
hoe dit soort boerinnen erin slaagt zoveel ballen tegelijk in de lucht te houden!
Als we heel veel later mailcontact hebben meldt M. monter dat de kalversterfte 
weer ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Top!
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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. 

 

Bet
aalb
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Tennisvereniging Eernum
Onlangs hebben we met onze leden onderhoud uitgevoerd op en rond de  
tennisbanen en daarmee zijn we klaar voor een mooi tennisseizoen! 
Graag informeren we jullie over het lidmaatschap, de contributie en de lessen.

Contributie
Voor 2021 is de contributie vastgesteld op: 
Senioren (vanaf 18 jaar)   € 10,00 per maand
Studenten (beroepsonderwijs)  €   7,50  per maand
Junioren (tot 18 jaar)   €   6,00  per maand

Lessen
Dit tennisseizoen bieden we een lesprogramma aan van 16 lessen. De kosten  
hiervoor zijn € 120,-. De lessen worden in 2021 gegeven door Robbert  
Middendorp. Robbert is een gediplomeerde tennisleraar en eigenaar van Juntos 
Tennis.

We tennissen op de woensdagavond. Startdatum: 7 april. De lessen lopen door 
t/m september. 
Lestijden: Dames:  19.00 – 20.00 uur
  Heren:  20.00 – 21.00 uur

NB: Start je op een latere lesdatum, dan wordt dit vanzelfsprekend verrekend. 

Baanhuur
Geen lidmaatschap, maar wel af en toe tennissen? Dan huur je gewoon de baan. 
Je betaalt hiervoor € 10,- per uur per baan. De sleutel van de tennisbaan kun je 
ophalen bij een van de bestuursleden.

Contact
Wil je graag meer weten over de tennisvereniging, informatie over de lessen of 
het lidmaatschap, neem dan gerust contact op: 

Karin Langhout Voorzitter   It Kampke 2 06-81162214
Erik Pereboom Penningmeester  Rijksweg 103  06-20176252
E-mail: tveernum@gmail.com

We hopen je snel te treffen op de tennisbaan!
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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 
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Nieuws van 't Kattekuorke

Wat fijn dat we, na een lockdown 
van 7 weken, begin februari de 
deuren van de peuteropvang weer 
open mochten gooien. 

We zijn begonnen met het thema 
‘De Dierentuin’. We hebben mooie 
olifanten gemaakt, verschillende 
boekjes gelezen over dieren in 
de dierentuin. We hebben het 
beweegliedje over lopen als een 
beer geleerd. We liepen als be-
ren, stampten als olifanten, geslopen als tijgers, sprongen als kikkers, vlogen als  
vogels en renden als paardjes. 
Ook maakten we in de zandtafel een mooie dierentuin. Alle dieren kregen hun  
eigen verblijf met mooie bomen en rotsen om op te spelen.

We mochten een kijkje nemen op de 
boerderij bij de lammetjes. De grote 
schapen waren best wel een beetje 
eng en maakten heel veel lawaai, 
maar de klein lammetjes waren heel 
lief. Die mochten we ook aaien!

De komende periode gaan we wer  - 
ken aan  het thema knuffels. Tijdens  
dit thema gaan we allerlei verschil-
lende materialen voelen. Voelt het 

hard of zacht? Glad of ruw? Ook leren we een nieuw versje. We maken een bedje  
voor Puk en we leren de begrippen: op, onder, naast, voor en achter.
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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

Puurzon
Mijn naam is Hans Zantman en 
graag wil ik me in deze Stim voor-
stellen. 
Samen met mijn vrouw en zoon  
wonen we aan De Stripe in Jirn-
sum. Daar wonen we nu bijna 14 
jaar en het bevalt ons erg goed.We 
houden van zeilen en sportief bezig 
zijn in de natuur. Duurzaamheid en  
aandacht voor het milieu vind ik  
belangrijk. Juist daarom was ik in 
1999 al bezig het doorrekenen en 
plaatsen van zonnepanelen op woningen en gebouwen.
Een systeem met zonnepanelen kan zorgen dat je elektriciteitsrekening naar nul 
Euro gaat. Je eigen stroom is 100% groen en zonder CO2-uitstoot. Na een paar 
uitstappen naar andere takken in de techniek, heb ik in 2019 besloten mijn hart te 
volgen en voor mijzelf te beginnen. Een erkend elektrotechnisch installa tie bedrijf 
met de naam Puurzon Zonnestroomspecialisten ontstond. Dit is mijn unieke  
bedrijf geworden in de wereld van de installatietechniek, gespecialiseerd in  
zonnepanelen en laders voor je elektrische auto.  Nu, bijna twee jaar verder, merk 
ik dat dat een goede stap is geweest. 
Wat doe ik precies? 
Samen met de klant kijk ik hoe we de energierekening zo laag mogelijk kun-
nen krijgen. Ik maak vervolgens een voorstel dat goed past bij de wensen en  
mogelijkheden. Voor het technische ontwerp gebruik ik geavanceerde software, 
mijn kennis en ervaring. Ik verzorg het plaatsen en sluit zèlf elektrisch aan, tot in 
de meterkast.  Zo lever ik wat we hebben afgesproken en zo is de kwaliteit goed 
te borgen. Dat past bij mij en dat zorgt voor eenvoudige communicatie, korte  
lijntjes en tevreden klanten. 
Inmiddels plaats ik zonnepaneelsystemen en laders voor elektrische auto’s door 
heel Friesland. Dit jaar lever ik het eerste accusysteem bij een woningeigenaar die 
zijn zonnestroom wil opslaan voor gebruik in de avond en nacht. Dit is een relatief 
nieuw voor Nederland, maar in Duitsland en Belgïe wordt dit al langer toegepast.
Wil je eens met een lokale ondernemer, een dorpsgenoot, bezig met duurzame 
energie, je energierekening verlagen of gewoon je nieuwe elektrische auto laden? 
Laten we kennismaken, neem contact op met mij op 06-4807 6356. 
Of kijk op www.puurzon.nl.
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Plaatselijk Belang Jirsnum
Verder worden een aantal commissies en organisaties in Jirnsum vanuit Plaatse-
lijk Belang ondersteund, deze zijn:
 - Jirnsum Online, bestaande uit Facebook en 
   de lokale website www. Jirnsum.com.
 - De dorpskrant “de Stim fan Jim”.
 - Archyfcommissie.
 - Stichting Keunst en Kultuer Jirn-summertime.
 - De Sinterklaascommissie.
 - Werkgroep Woon en Leefomgeving.
 - Werkgroep Jeugd, die activiteiten voor de jeugd 
   van 11 tot 16 jaar organiseert.

Het mogelijk maken van gezamenlijk overleg met diverse partijen, hierbij kunt 
u denken aan verenigingen/ stichtingen en werkgroepen in Jirnsum. Voor indivi-
duele vraagstukken is er een inloopmoment voorafgaand aan de vergaderingen, 
circa 10 keer per jaar

Wat kost dat?
De contributie bedraagt slechts € 5,00 per jaar en de betaling geschiedt via  
incasso. Meestal in augustus of september van het betreffende jaar.

Plaatselijk Belang betaalt elk jaar circa €15.000 aan bijdrages. Deze worden gro- 
ten deels betaald uit een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leeuwarden.  
Daarnaast komt dit uit de jaarlijkse contributie van de leden.

Daarom vragen wij u om lid van Plaatselijk Belang Jirnsum te worden, zodat we 
met elkaar met bovenstaande zaken door kunnen blijven gaan.

Bent u nog niet lid dan kunt u lid worden via: 
http://www.jirnsum.com/lidwordenpbj/ 
Indien u al lid bent, dan hopen we dat u dit nog lang blijft!

Lid worden van Plaatselijk Belang Jirnsum
Als Plaatselijk Belang hebben wij de ambitie en taak 
om de belangen van het dorp Jirnsum en haar inwo-
ners te behartigen. Om een volwaardig gesprekspart-
ner te zijn voor het college van Burgemeester en Wet-
houders en de afdeling onderhoud van de gemeente is 
het van belang dat het Plaatselijk Belang beschikt over  
voldoende leden welke door het Plaatselijk Belang 
wordt vertegenwoordigd. Tevens geven de bijdragen 
vanuit de contributie meer mogelijkheden voor ondersteuning 
van initiatieven welke de leefbaarheid van het dorp ten goede komen.

Wat doet Plaatselijk Belang Jirnsum?
Voordat u besluit om lid te worden wilt u natuurlijk graag weten wat het Plaat-
selijk Belang zoal doet. Zoals hierboven aangegeven is onze primaire taak om de 
belang van het dorp Jirnsum en haar inwoners te behartigen. Concreet vindt dit 
plaats door:

• Gesprekspartner te zijn voor de gemeente en elders op de thema’s:
  - Woningbouw, onderhoud van wegen en groen, 
    parkeerbeleid, en  subsidies.
  - Overleg met onder andere burgemeester, wethouder, 
    wijkmanagers of dorpenteam.
• Overleg met belangrijke bedrijven voor Jirnsum.
• Ontwikkelen van plannen om de leefbaarheid in Jirnsum te verbeteren, c.q. in 

stand te houden.
• Dorpsvisie als raamplan, herinrichting centrum, voorzieningen.
• Promoten van de toeristische mogelijkheden in Jirnsum en omgeving.
• Financieel ondersteunen van diverse initiatieven dan wel activiteiten zoals 

recentelijk:
 - Regelen en plaatsen van 4 AED’s.
 - Een bijdrage voor het opstarten van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje.
 - Het plaatsen van bloembakken aan de lantaarnpalen langs de Rijksweg  
   en Sylsbrêge.
 - Een bijdrage voor een seniorenmiddag.
 - Normaliter ondersteunen wij ook veel evenementen die het afgelopen  
   jaar niet hebben plaatsgevonden door Corona.
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Uitnodiging A.L.V. Plaatselijk Belang

Agenda  jaarvergadering donderdag 22 april 2021 om 20.00 uur

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuren verslag jaarvergadering 19 november 2020 
4. Financieel verslag 2020
 • Verslag door de penningmeester
 • Verslag van de kascommissie 
 • Benoeming nieuw lid van de kascommissie 
5. Jaaroverzicht 2020 van Plaatselijk Belang Irnsum
6. Bestuurszaken

Huidige bestuursleden: Helen Wolbers, Linda Karsten, Tineke Visser en Engbert 
vd Weide.
2 vacatures:
 • Michel Langhout, kandidaat bestuurslid
 • Wopke Hellinga, kandidaat bestuurslid

 Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden via secretaris.pbi@gmail.com  
 tot een uur voor de vergadering.

7. Rondvraag / ingezonden vragen
8. Afsluiting formele deel jaarvergadering

********************* PAUZE *********************

Presentaties:
• Werkgroep Keunst en Kultuer Jirn-summertime
• Werkgroep woon en leefomgeving
• Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum  
• Jirnsumer Energy Koöperaasje 
• Werkgroep Dorpsvisie 2021-2025

Online Algemene Ledenvergadering
Plaatselijk Belang Jirnsum

Donderdag 22 april 2021 om 20:00

Via Zoom 
(instructie om deel te nemen volgt vanaf 
maandag 19 april op jirnsum.com)

Op donderdag 22 april 2021 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
plaats van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ). De avond begint om 20.00 uur en 
wordt vanwege de huidige corona regels online via Zoom gehouden (u kunt vanaf 
19:45 inloggen). Alle dorpsgenoten (leden en niet leden van PBJ) zijn van harte 
uitgenodigd. Wij stellen uw online aanwezigheid zeer op prijs zodat wij u op de 
hoogte kunnen brengen van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen in 
Jirnsum. 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is aan deze uitnodiging toege-
voegd.

Beschikt u niet over de juiste middelen om de vergadering online bij te wonen dan 
wel de stukken via de website (vanaf 12 april) te bekijken dan kunt u hier schrifte-
lijk naar vragen op Terp 20. Mocht u vragen/opmerkingen hebben dan kunt u deze 
richten aan het bestuur via secretaris.pbi@gmail.com
of ook schriftelijk via Terp 20.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum. 
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L.O.C.I mededeling jaarvergadering

L.O.C.I is de gymnastiekvereniging in Jirnsum

Hierbij deelt het bestuur van gymnastiekvereniging L.O.C.I. mee dat in verband 
met corona de jaarvergadering niet doorgaat. In 2020 is de jaarvergadering ook 
niet gehouden.

De jaarstukken 2019 en 2020 kunnen via locijirnsum@gmail.com worden opge-
vraagd, de stukken worden dan toegestuurd.

Als er vragen zijn over de stukken dan kunnen die via email worden gesteld, u 
krijgt dan via email antwoord of u wordt terug gebeld.  

Graag tot horens!

Bestuur L.O.C.I.

Het bestuur bestaat momenteel uit 2 personen, na vele jaren willen zij de bestuurs-
taken neerleggen.

Vandaar de oproep: MELD JE AAN ALS BESTUURSLID.

In 2022 bestaat de vereniging 100 jaar!!

Het zou zonde zijn als de vereniging de 100 NIET haalt, want als niemand zich 
meldt dan legt het huidige bestuur de taken na de zomervakantie neer en zullen 
we procedure opstarten om de vereniging op te heffen. 

Annie en Marjolijn zijn bereid om nieuwe bestuursleden in te werken en de zaken 
goed over te dragen, maar dan moeten er voor de zomer wel nieuwe bestuurs-
leden aangemeld zijn. 

Interesse of vragen: stuur een mail naar locijirnsum@gmail.com

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

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 

De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

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

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum
 

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

Nieuws uit groep 7/8

Verkiezingen
De kinderen van groep 8 hebben ook ge-
stemd voor de Tweede Kamerverkiezingen! 
Ze hebben eerst de kinderkieswijzer inge-
vuld. Over de stellingen uit de kieswijzer 
hebben ze in korte debatten hun mening gegeven. Daarbij kwamen ze erachter 
dat het vaak lastig is om het alléén maar eens of oneens te zijn. Aan de meeste  
stellingen zitten plus- en minpunten. 

Verkeersexamen
Alle leerlingen hebben hard gewerkt aan het theoretische verkeersexamen.  
En met goed resultaat! Een groot deel heeft dit examen in één keer gehaald. En  
de kennis van verkeersregels en -borden is zeker handig voor de kinderen van 
groep 8 die na de zomervakantie naar hun nieuwe school in Grou, Leeuwarden of 
Heerenveen gaan. Gefeliciteerd!

Nationale Voorleeswedstrijd
Majd uit groep 8 vertegenwoordigde onze school 
in de regionale voorronde van de Nationale  
Voorleeswedstrijd. Hij las voor uit Gozert van Pieter  
Koolwijk en deed dat super (aldus zijn trotse juf). 
Omdat de voorronde niet fysiek kon worden  
gehouden, moesten alle deelnemers een filmpje 
insturen. De organisatie heeft van alle ingestuurde 
filmpjes een mooie compilatie gemaakt, die te zien 
is op YouTube (https://youtu.be/rNrGM0DqkhU). 
Helaas ging Majd niet door naar de volgende ronde, 
maar hij is wel de beste voorlezer van onze klas.

Je bent altijd welkom om een kijkje te nemen bij ons op school. Je kunt ons 
bereiken op: 0566 601 646 of  mvanderlaan@proloog.nl.

www.elzinga.nl

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

Op weg naar Pasen

Aswoensdag is de start van de veertigda-
gentijd. Met de kinderen in de groep denken 
we terug aan momenten die niet leuk waren 
en graag willen vergeten. Dit schrijven de  
kinderen op een papiertje. Deze papiertjes 
verbranden we. De as die we overhouden 
is vruchtbaar en hier kunnen weer mooie  
dingen uitgroeien. Bloemen, planten maar is 
ook voeding voor onze boom op het school-
plein. Zodat deze weer prachtig kan bloeien in 
het voorjaar!    

In de goede week hebben wij op KBS Sint  
Radboud Palmpasen gevierd. Wij hebben met 
alle kinderen, uit alle groepen, Palmpaasstok-
ken versierd en een optocht gehouden. De  
ver sierde stokken geven de kinderen aan  
iemand die alleen is, ziek is of wel een hart onder de riem kan gebruiken. 

Pasen markeert ook het einde van een traditionele vastenperiode en het is  
dan ook gebruikelijk om kin-
deren (en volwassenen) op 
deze dag te verwennen met  
chocolade (eitjes). Met alle 
kinderen hebben wij op witte 
donderdag in de kerktuin van 
de Mauritiuskerk B&B paas-
eieren gezocht. Familie Hoedt 
bedankt voor jullie gastvrij-
heid! 

Team KBS Sint Radboud

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

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 

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
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hijlkema 0612354061
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 0651120086 
Tennisver.  Eernum K. Langhout 0681162214 
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 0651873618
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
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
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
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
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

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

Waar Friese  
Nuchterheid spreekt!

Koffie, lunch, borrel, diner  
of een bijzondere gelegenheid?

Daarvoor kom je bij:  
De 2 Gemeenten 

Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum 
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550
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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.

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

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:
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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 Heilige Marcus    J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27

 
 
 
 

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

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging 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 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.


