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Beste Lezer,

Er is weer een jaar voorbij en de kerstdagen staan voor de deur. Helaas heeft ook 
afgelopen jaar net als 2020 in het teken gestaan van de grote C. 
Gelukkig hebben we afgelopen zomer wel een leuke terrastijd gehad en hebben 
we ook een gezellige (aangepaste) merke gevierd. Daarnaast hebben we samen 
met Sinterklaas ook een feestje weten te maken van de alternatieve wijze waarop 
Sinterklaas in Jirnsum is aangekomen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we in 
oplossingen denken! Lees ook in deze Stim het verslag van de Sinterklaas intocht.

We hebben ons als Jirnsumers gelukkig goed weten aan te passen aan de corona 
maatregelen en we hebben ons goed vermaakt binnen de nieuwe kaders.
Wij wensen iedereen vooral heel veel gezondheid, want dat blijft het allerbelang-
rijkste. We hopen dat jullie leuke feestdagen hebben en dat we weer gezamenlijk 
mogen genieten van 2022!

Tot volgend jaar.. en vergeet niet lekkere oliebollen te bestellen!

Veel leesplezier,
De redactie.

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

1 jan Volendamse nieuwjaars party
met Kees Plat, bekend van “The 
Tribute To The Cats Band” en The 
Voice of  
Holland. Kaartjes binnenkort in 
de verkoop

Café de Fantast 17.00 u.

15 jan Uitreiking dorpsvisie
Iedere 

donderdag
Breicafé De 2 Gemeenten 10.00 

tot 
11:30 u

Breicafé

Na een lange stop van meer dan een jaar is het breicafé weer begonnen.  
Wij komen elke donderdagochtend van 10 tot half 12 weer bij elkaar in de  
Twee Gemeenten. Het is wel fijn, om onder het genot van een kopje koffie,  
elkaar weer eens te spreken en te kunnen overleggen over diverse handwerken. 
Als je zin hebt om te komen ben je van harte welkom, alleen moeten wij er nu wel 
bij zeggen onder de voor Corona geldende voorwaarden.
 
In elk geval willen wij vanuit het breicafé iedereen fijne kerstdagen en een  
gelukkig 2022 wensen.

Met vriendelijke groet,
Hotske de Ruiter
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Geboren

Dankbetuigingen
Hierbij wil ik iedereen bedanken, voor de vele hartelijke attenties, in wat voor 
vorm dan ook die ik heb gekregen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.

Heel fijn!! Dat doet goed

Ook namens Johan!
Reny Mous Tuinstra

Gerrit Jan
10 novimber 2021

Soan en broerke fan
Richard, Janet en Andries Kant
Learewei 6,  Jirnsum
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2000 euro om in Jirnsum iets te veranderen

Bedankt van Sint en Piet

Gratis: ca. 2000 euro om in Jirnsum iets te veranderen of organiseren, 
wat zou jij willen?

De oliebollenbakkers gaan ook dit jaar weer oliebollen bakken voor een goed lo-
kaal doel. Maar er komen nauwelijks aanmeldingen binnen, of deze zijn niet con-
creet genoeg. Is er dan niemand met goede concrete ideeën hoe dit prachtige 
bedrag goed besteed kan worden??

Geef je idee uiterlijk 20 december door via info@cafedefantast.nl of in het café. 
Een onafhankelijke, neutrale, onbevooroordeelde maar vooral onvooringenomen 
commissie zal uit de inzendingen een keuze maken. 

Door Uw Bakkers Van Weleer: Jan, Anno, Robert, Rienk

Lieve kinderen van Jirnsum,

Sinterklaas en de Pieten willen jullie heel hartelijk bedanken voor de gezellige  
intocht en schoolbezoeken in Jirnsum.
Ondanks dat door de coronamaatregelen niet alles kon of mocht, is het toch 
fijn geweest. We vonden de intocht door de straten van Jirnsum erg leuk met de  
kinderen keurig wachtend voor hun huis en enkele kinderen achter de ramen 
thuis.

De intocht met de kleuren Pieten en op school het bezoek met de roetveeg  
Pieten was goed verzorgd. Jullie hadden veel leuke dingen voorbereid voor  
Sinterklaas en de Pieten. Prachtig liedjes gezongen, gedanst, voorgelezen en 
zelfs goocheltrucs. De Pieten zijn sommige dingen nog steeds aan het oefenen 
omdat ze het net zo goed willen kunnen als jullie.

Volgend jaar hopen Sinterklaas en de Pieten weer in Jirnsum te komen.
Iedereen nogmaals bedankt, fijne kerstdagen toegewenst en een gelukkig 
Nieuwjaar.

Sinterklaas en alle Pieten

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

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
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De Silvesterloop 2021
Dit jaar helaas weer geen Silvesterloop in Poppenwier. 
Net als vorig jaar zijn wij als bestuur in het najaar weer bijeengekomen om te  
starten met de voorbereidingen voor de Silvesterloop op 31 december. 

Vorig jaar kon de Silversterloop helaas niet doorgaan vanwege de maatrege-
len omtrent de Covid-19 uitbraak. We waren in 2020 vol goede moed voor 2021 
en gingen er dan ook van uit dat er dit jaar een Silversterloop zou plaats vinden. 
Na uitvoerig overleg en alle voors en tegens te hebben besproken, kunnen  
wij helaas niet anders dan besluiten dat we ook in 2021 geen Silversterloop  
organiseren. 

Het doel van de Silversterloop is om, naast geld voor het goede doel in te  
zamelen, gezamenlijk het oude jaar af te sluiten door een gezellig en gezond 
samenzijn te organiseren. Het samenzijn is de kern van de Silversterloop en 
De Trilker in Poppenwier leent zich hier uitstekend voor. Vanwege de huidige  
maatregelen is het samenzijn niet zo vanzelfsprekend meer. Door de maatre-
gelen die de horeca moet toepassen en die dus ook van toepassing zijn bij het  
organiseren van de Silversterloop ontstaan beperkingen die de praktische  
uitvoering van dit evenement in De Trilker nagenoeg onmogelijk maken. 

Voor ons als organisatie is het sportieve element niet los te koppelen van het  
samenzijn en dit is ook vanuit praktisch oogpunt niet te scheiden. De Silvester-
loop is er voor iedereen en zou ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn, dit is 
nu niet te realiseren. We hebben er daarom voor gekozen de Silversterloop 2021 
niet door te laten gaan. 

Vorig jaar sloten wij ons bericht af door de hoop uit spreken om in 2021 een  
Silversterloop te organiseren. Helaas is dit dus niet mogelijk. Toch blijven wij  
hopen op een nieuwe Silversterloop en dan in 2022. Wij treffen elkaar dan graag 
weer en wensen iedereen voor nu alvast fijne feestdagen toe! 

Sportieve groet, 
Bestuur Silvesterloop Poppenwier 

Adverteren
in de Stim 
 
Breng uw bedrijf of  
organisatie onder de  
aandacht en steun ons dorp
Voor een aantrekkelijk tarief kunt u lokaal reclame maken voor uw  
bedrijf of organisatie door een advertentie te plaatsen in de Stim fan 
Jim, de dorpskrant van Jirnsum en omstreken.

Wanneer u een advertentie heeft in onze dorpksranten bieden wij u 
daarnaast een eenmalige advertorial aan in de vorm van één pagina in 
de dorpskrant waarin u uw bedrijf (of een specifieke dienst of product) 
onder de aandacht kunt brengen.

De advertentie-inkomsten gaan rechtstreeks naar de Stim. De Stim fan 
Jim wordt volledig door vrijwilligers uit het dorp samengesteld en met 
uw advertentie kunt u dus uw dorp steunen terwijl u tegelijkertijd uw  
bedrijf of organisatie onder de aandacht brengt.

De tarieven (per jaar) staan ook aan de binnenkant van de omslag in ie-
der boekje, maar hier staan ze ook nog even op een rij.

1 pagina  € 270,00 formaat = 18 x 13 cm (staand)
1/2 pagina  € 135,00 formaat =  8,5 x 13 cm (liggend)
1/4 pagina  € 60,00 formaat = 8,5 x  6 cm (staand)

Wij ontvangen de advertentie graag vóór de eerste dag van de maand 
waarop het boekje in de bus valt.
Mochten er vragen zijn of wilt u (blanco) template bestanden? 
Neem gerust contact op via stimfanjim@jirnsum.com
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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

are
 

kwa
lite

it v
oor 

iede
ree

n!

 

De Bistedokter

Hoe vaak zou ik baasjes hebben bijgestaan terwijl hun teefje in blijde ver wachting 
was? En hoeveel pups zou ik in mijn loopbaan mede op de wereld hebben gehol-
pen? Werkelijk geen idee. Wat ik me wel realiseer: het waren altijd teefjes en pups 
van mijn clientèle. Hoe leuk zou het zijn om bij onze eigen ‘Wrafke’ een keertje 
een nestje mee te mogen maken? Ik heb er nu immers de tijd voor. En ook mijn 
eega is er helemaal voor in. Sterker nog, zij moedigt het zelfs aan! Nu maar hopen 
dat ‘Afke fan it Fryske Wetterlân’ het ook een goed plan vindt. Want de wens is  
immers de vader van ónze gedachte. En wat ik al die jaren maar al te goed geleerd 
heb: de natuur blijft te allen tijde baas…
Ook al betreft het een zogenaamd ‘gelegenheidsnestje’, misschien wel juist ook 
dan moet je zéér zorgvuldig te werk gaan. Allereerst is de gezondheid van de  
beide hondenpartners uiterst belangrijk. Natuurlijk volgen we de richtlijnen van 
de rasvereniging en de Raad van Beheer. Alleen dan verkrijgen de pups uit het  
gewenste nestje allemaal een stamboom. Waarom die ‘stamboom’ zo belangrijk 
is? Er zijn immers veel rashonden mét stamboom die toch ‘gebreken’ vertonen.  
En zijn bastaardjes vaak niet veel gezonder? Als je de vastgestelde regels volgt, 
geeft dat inderdaad nooit een garantie op een gezonde pup. Maar wel eentje 
waar afstamming en de risico’s op gezondheidsproblemen van bekend en solide 
vastgelegd zijn. Juist dat geeft handvaten bij volgende stappen in de fokkerij.  
Om even bij onze eigen Labrador te blijven: wist je dat slechts 20% van dit ras een 
stamboom heeft? 
Gezondheid is op een groot aantal zaken goed vast te stellen. Zo hebben we 
van Afke röntgenfoto’s gemaakt van heupen en ellebogen om (deels) erfelijke  
botafwijkingen uit te sluiten. De oogjes zijn door een dierenoftalmoloog  
gespiegeld en goed bevonden en er is DNA-onderzoek gedaan om mogelijke 
erfelijke problemen te duiden. Met Afkes gezondheid zit het gelukkig wel goed.  
Als dat van een toekomstige vaderreu ook prima is, resteert er nog een ander  
uiterst belangrijk aspect: het karakter! Dat is minder gemakkelijk objectief te  
beoordelen en te registreren. Bovendien: wat is jouw doel? Wil je een sociale  
lobbes of een zelfstandige werkhond? Of zelfs een hulp- of blindengeleidehond? 
Niet eenvoudig dus! Kortom, als je de wereld van de fokkerij binnenstapt, geeft 
dat een enorme verantwoordelijkheid.
Er zijn dus een aantal basisregels waar je in de hondenfokkerij aan dient te  
voldoen. Maar dan nog. Als je je erin gaat verdiepen en adviezen gaat inwinnen, 
blijken er net zoveel meningen als fokkers te bestaan. Het is een hele toer om 

Lees verder op pagina 17
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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

daarin een juiste weg uit te stippelen. Voor je het weet sta je op tenen of jaag je  
iemand tegen je in het harnas. Gelukkig heeft de studie genoeg bagage  
opgeleverd om daar zelf een weg in uit te stippelen. Elke vorm van inteelt die ook 
maar de zweem van lijnenteelt in zich herbergt is wat mij betreft taboe. Friese 
rassen weten daar alles van! Denk maar aan het Frysk hynder of de Wetterhoun. 
Bovendien vind ik artificieel ingrijpen ongewenst. Dus géén gemanipuleerde  
inseminatie als natuurlijke dekking niet mocht gaan. 
Anderzijds is het voor aanstaande hondenbaasjes ook bijzonder lastig om de  
juiste keuzes te maken. Tussen al die stambomen zie al ras het bos niet meer.  
Gelukkig zijn er een aantal betrouwbare sites om daarbij te helpen. www.
licg.nl is een goede en de te downloaden folder ‘Fairfok’ van de universiteit in  
Wageningen ( www.wur.nl ) biedt ook een uitstekende leidraad. 
Mocht het allemaal met Afke tot een nestje leiden, dan geeft dat ons op onze 
beurt de plicht om de juiste nieuwe baasjes te selecteren. Ook zeker niet de  
minste verantwoordelijkheid. Ik ken fokkers die bij nader inzien tot de conclusie 
kwamen dat ze de match niet geslaagd vonden en pardoes pups terug vorderden!
Benieuwd wat Afke zelf van onze fokkerij-aspiraties rondblaft? Lees dan haar 
nieuwste ‘Wrafke’ op mijn site: ‘Yn ‘e prizen’. 

Hier ligt Afke zelf pontificaal tussen haar vijf broertjes (april 2018)
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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
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LOCI Gymnastiekvereniging
2021
Het jaar 2021 stond voor LOCI in het teken van verandering. 
Een nieuw bestuur, een nieuwe sport en veel nieuwe leden erbij.  

Leek het er in mei van dit jaar nog op dat LOCI zou ophouden te bestaan,  
nu zijn we supertrots dat veel jirnsumers ons hebben (terug) gevonden.  
We mochten veel nieuwe enthousiaste kleuters verwelkomen bij het kleuter-
bewegen en ook bij het dansen hebben veel leuke meiden, uit jirnsum en  
omliggende dorpen, zich aangemeldt. Onze dansgroep van 6-8 jaar is zelfs na  
de zomerstop van 3 leden,  gegroeid naar een dansgroep van 10!! 

Onder leiding van Anna Veenje zijn we dit najaar gestart met yoga. Nog niet  
eerder werd er in Jirnsum yoga aangeboden, dus het was voor ons best spannend 
of er genoeg animo zou zijn. Yoga bleek een goed idee. We waren overweldigd 
door het aantal aanmeldingen. In totaal 32 aanmeldingen voor Yin Yoga en 14 
aanmeldingen voor kinderyoga. Bij elke aanmelding deden we als bestuur een 
happy dance;-)   

De eerste 5 yoga lessen zitten er inmiddels op en we horen veel positieve  
geluiden. De kinderen komen helemaal zen uit de yoga les en ook bij YinYoga  
is het erg ontspannen. 

Voor ons als bestuur was het best spannend 
om de vereniging over te nemen en voort 
te zetten. We leren nog elke dag nieuwe  
dingen, maar we kijken met veel plezier terug 
op de afgelopen maanden. We hebben zin om 
in 2022, waarin LOCI 100 jaar bestaat, verder 
te groeien en er met al onze leuke leden een 
feestje van te maken. 

Wil je een keer met ons meedoen? 
Geef je op voor een proefles 
locijirnsum@gmail.com

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022
LOCI GYMNASTIEKVERENIGING
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Als tennisvereniging kijken we tevreden terug op het jaar 2021…. 

Het begon met de overdracht naar het nieuwe bestuur en vervolgens werd er in 
april gestart met de zomerlessen. In de loop van het voorjaar meldden zich steeds 
meer geïnteresseerden voor de lessen en daarmee groeide ook het ledenaantal. 
Zowel bij de dames als de heren zaten de lesgroepen meer dan vol en werd er al 
snel een extra lesuur toegevoegd.

De basisscholen kregen tijdens gym een tennisles op de tennisbaan en de ‘Maak 
kennis met tennis’-actie zorgde voor veel animo onder de basisschooljeugd. 
Uiteindelijk hebben we 9 nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen, die iedere 
woensdagmiddag op de baan staan. 

Op 3 juli bestond de vereniging 41 jaar. Dit hebben we gevierd met een sportief 
en gezellig jubileumtoernooi. Bij de dames was de 1e prijs voor Carolie Elzinga en 
bij de heren was deze prijs voor Eize de Jong. Na het toernooi sloten de partners 
en kinderen van onze leden aan en hebben we de dag gezamenlijk afgesloten 
met een BBQ. 

Na 41 jaar beschikt de vereniging nu ook over een eigen website. Deze is afgelo-
pen zomer gelanceerd. Je vindt er info over onze tennisvereniging en je kunt de 
banen online reserveren. Neem ook eens een kijkje: www.tveernum.nl

Op 28 september vond de Algemene ledenvergadering plaats. Gelukkig kon-
den we melden dat het goed gaat met de club. De vereniging telt nu 39 leden.  

Daarnaast werden de plannen voor het nieuwe 
jaar gepresenteerd. De upgrading van het 
tenniscomplex heeft prioriteit. 

Na de serie zomerlessen, zijn we in oktober 
gestart met een blok van 8 winter lessen. Ook 
hier was weer veel belangstelling voor. 

We hebben zin in 2022 en maken er een mooi 
tennisjaar van!  Mocht je ook interesse hebben om eens 
een balletje te slaan, stuur gewoon een e-mail naar 
tveernum@gmail.com voor meer informatie of kom 
eens een proefles meedoen. Je bent welkom!

Met sportieve groet,
Bestuur TV Eernum
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TV Eernum blikt terug op 2021

Waar bibber jij voor?

Nu de winteractie:
Word lid of draag een lid aan en 
ontvang een warme muts met 
oplaadbare ledlamp.

Denk en doe mee voor een 
duurzaam Jirnsum door lid te worden van de Jirnsumer 
Enerzjyekoöperaasje. Kijk voor meer informatie op 
www.jirnsumenergie.nl en meld je aan!

Stichting Keunst en Kultuer Jirn-summertime

VROLIJKE KERSTDAGEN

EN EEN GEZOND 2022

Fijne feestdagenen en een 

gezond en sportief 2022



20 21

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 
 
 

 
 
 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.

Doorfietsroute door de Douwemastrjitte?

Nee hoor, grapje!
Maar we vonden dit wel een leuke titel om jullie bij te praten over de ontwikke-
lingen rond de doorfietsroute en de ontwikkelingen aan de groenstrook van de 
Douwemastrjitte.

Eerst maar de doorfietsroute, het provinciale project om fietsen naar je werk  
aantrekkelijker te maken. Het gedeelte tussen Reduzum en Jirnsum is nu  
afgerond. Het brede fietspad is klaar en er is een kleine rotonde aangelegd 
vlak voor Jirnsum noord waardoor het snelverkeer gedwongen wordt vaart te  
minderen en de fietsers hier veilig de weg op kunnen. We hopen dat dit ook  
effect gaat hebben op de situatie bij het kruispunt bij de Twee Gemeenten, omdat  
er nu niet zo hard het dorp wordt in – en uitgereden. Fietsers kunnen vanaf  
de rotonde kiezen om de weg op te gaan of toch nog even het fietspad te houden. 
De route door Jirnsum ( Rijksweg) heeft nogal vertraging opgelopen. Dit komt 
door het vertrek van de bestekmaker bij de gemeente, de corona maatregelen 
en het enorme tekort aan materiaal, in dit geval de nieuwe klinkers die bijna niet  
te krijgen zijn. 

Maar op 6 december is , als alles volgens planning is gegaan, men dan toch  
begonnen. 
Tegelijkertijd wordt ook hier en daar de riolering vervangen, afwatering verbe-
terd en kabels en leidingen waar nodig vervangen.
De verwachte eindtijd van dit stuk fietsroute is gepland op eind mei, zodat  
Jirnsum er voor het zomerseizoen weer goed bij ligt. Maar dat zal ook afhangen 
van hoe de winter zich gaat gedragen.

Dan de groenstrook aan de Douwemastrjitte.
Voor het bebouwen van deze strook hebben zich 17 belangstellenden gemeld, 
waarvan de meesten uit Jirnsum zelf. De mensen uit Jirnsum hebben bij dit  
bouwproject voorrang, omdat er veel vraag was vanuit het dorp. Kuub uit  
Groningen begeleidt dit proces met deze belangstellenden.

Alle belangstellenden hebben gedetailleerde wensen mogen inleveren. Deze 
wensen zullen zoveel mogelijk meegenomen worden. Het kan dus zijn dat er qua 
grootte en indeling verschillen komen, maar wel in één bepaalde stijl, zodat het 
toch ook een mooie eenheid wordt.

Lees verder op pagina 23
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Zij zitten nu in de fase dat er een gezamenlijke architect is gekozen die een  
aantal studies gaat maken aan de hand van de ingeleverde wensen,  waar de 
deelnemers dan met elkaar een keuze uit kunnen maken. Met deze keuze maakt 
Kuub een projectplan dat naar de Gemeente Leeuwarden en Elkien zal gaan. 
Deze eigenaren baseren daar hun grondprijs op, waarna de prijs per woning kan 
worden vastgesteld. Dan komt de fase dat mensen definitief gaan kiezen om mee 
te doen. 
Kuub begeleidt iedere kandidaat persoonlijk om te kijken of het budget in  
overeenstemming is met de wensen en om te helpen bij alle formele zaken  
hierbij. Er kunnen ongeveer 6 tot 8 huizen op deze locatie gebouwd worden.
Mochten er teveel belangstellenden overblijven, dan gaat er uiteindelijk geloot 
worden.

Een spannend proces, voor de belangstellenden en voor het dorp. De werk-
groep wonen en leefomgeving Jirnsum blijft er bij betrokken als klankgroep voor  
bewoners en Kuub, ook om te kijken of het project voldoet aan de wensen die 
het dorp heeft aangegeven: betaalbare koopwoningen, duurzaam in een groene 
omgeving, voor Jirnsumers. 
We houden u van het verloop op de hoogte.

Werkgroep wonen en leefomgeving Jirnsum.

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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 

 
 

 

 
 

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… 

Thomashuis Jirnsum Cadeauwinkeltje

“Leaf Kado”  In kado mei in ferhaal… mei leafde makke! 
Voor en door de bewoners. Wij verkopen kleine zelfgemaakte spullen, aangevuld 
met kleine cadeauartikelen.  Wij zijn per november open op: 
Vrijdag van  14.00 - 17.00 uur.
Zaterdag van 11.00 - 16.00 uur.
Kom ook buiten de openingstijden gerust langs. Als we er zijn, helpen we graag! 
Thomashuis Jirnsum, Gravinnewei 1, telefoon: 06 57 59 56 36.
Bij een gesloten deur, graag aanbellen bij het Thomashuis.  (Wij beschikken niet 
over een pin app.)
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Dorpsvisie

Hij is er bijna, hij is er bijna, ………de nieuwe dorpsvisie!

Na de bewonersavond van 14 oktober zijn de mensen van de werkgroep  
dorpsvisie achter de schermen hard aan het werk met het selecteren en be-
schrijven van de wensen van jullie, inwoners van Jirnsum. Daarbij hebben wij  
gekeken naar vaker genoemde wensen, realistische wensen, wensen op korte en 
lange termijn.
Het eerste concept is nu klaar en wordt gecheckt op foutjes, staat het er wat  
leesbaar, is alles in dezelfde stijl geschreven etc.

Daarnaast zijn we bezig met hoe het boekje eruit moet komen te zien. Welke 
voorkant, welke illustraties, papiersoort, aantallen, en zo. Sytse Tiemersma gaat 
ons daarbij helpen, hij maakt nu al vaak de mooie flyers die u wel eens van de 
werkgroepen in de bus krijgt.

Om u alvast een kijkje achter deze schermen te geven, staat de conceptver-
sie vanaf 9 december op Jirnsum.com.  Daar zit ook een formuliertje bij waarop  
u nog opvallende zaken kunt melden, feedback kunt geven aan ons.

Die feedback verwerken we waar mogelijk en nodig.
Dan gaat de definitieve versie naar de drukker. 
En dan…….??

Zet vast in uw agenda:
Zaterdag 15 januari, 16.00 uur:  
feestelijke uitreiking nieuwe dorpsvisie!!

U krijgt van PBJ een Nieuwjaarsborrel aangeboden, met een hapje, met muziek 
en de officiële overhandiging aan de wethouder van dorpen en wijken van de  
gemeente Leeuwarden.
Daarna ligt er voor ieder die dat wil een exemplaar klaar! Uiteraard is de  
dorps visie ook digitaal beschikbaar. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging, 
maar hou alvast de datum vrij!

Uiteraard houden we rekening met de dan geldende Corona voorschriften, maar 
hopelijk kan het in deze vorm doorgaan. 

Met name in de kerstvakantie, rond de 
jaarwisseling, is het schoolplein een 
favoriete plek voor het afsteken van 
vuurwerk. Dit met enorme schade tot 
gevolg.

Dat er camera’s hangen, betekent niet 
dat we zonder jullie oplettende blik 
kunnen. Daarom horen we het graag 
als er iets op het plein gebeurd. 
Dat kan bij Anneke 
(directeur KBS Sint Radboud) op  
directie@radboudjirnsum.nl of bij  
Margreet (directeur It Tredde Sté) 
mvanderlaan@proloog.nl. 

U kunt ook contact opnemen met de 
wijkagent voor Jirnsum. Deze  is bereik-
baar op: 0900 – 8844. 

Alvast bedankt voor jullie oplettende 
blik, samen staan we sterk!

Cameratoezicht rondom ons schoolgebouw
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Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté
Een nieuw begin

Eeuwen geleden werd de samenleving gedomineerd door de aan- of afwezigheid 
van daglicht. De kortste dag werd uitbundig gevierd met vuur en feesten, om-
dat het werken gedaan was en het tijd was om even uit te blazen. Overal op onze  
aarde zien we deze feesten terug. 

Tegenwoordig wordt onze samenleving niet meer gedomineerd door de aan- of 
afwezigheid van daglicht, maar zorgen we zelf voor extra licht wanneer het don-
ker wordt. Wat gelukkig wel is gebleven, zijn de feesten om midwinter heen.  
Divali, Chanoeka en Kerstmis zijn de bekendste lichtfeesten en worden in diverse 
culturen groots gevierd. 

Op school vieren wij altijd 
kerst en elk jaar proberen we 
dit op een wat andere manier 
te doen. Dit jaar besteden we 
ook extra aandacht aan licht-
feesten uit andere culturen 
en zullen we ons kerstfeest in 
het teken van het licht laten 
staan. 

 
Dit licht wensen we jullie allemaal toe in deze donkere tijd!

Kinderen en team van It Tredde Sté 

Op It Tredde Sté is iedereen welkom en staat de deur open! 
Een kijkje komen nemen? Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 

is het nu ‘veiliger’ om even een afspraak te maken.  
Tel: 0566 601 646 of mail Margreet: 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

De stralende sterren van KBS Sint Radboud wensen alle men-
sen uit Jirnsum en omgeving fijne feestdagen en een fantastisch en gezond 2022!

Lichtpuntjes,
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken,
Je kunt er zelf ook een zijn!

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

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

HANDIGEHEREN

WWW.HANDIGEHEREN.NL

marketing - communicatie - reclame 
gezond hondenvoer
koop je natuurlijk bij
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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 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
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
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 - 17.30 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  9.00 - 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.

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 
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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

 
 
 
 

 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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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.


