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Beste lezer, 

We zijn alweer halverwege de decembermaand. Heeft u leuke cadeaus van de 
goedheiligman ontvangen of wordt het tijd om na te denken over goede voor-
nemens?
De kerstdagen staan voor de deur, we willen u een leuk gevulde agenda aan-
bieden rondom de feestdagen. U kunt na het kerstdiner te swingen naar De Twee  
Gemeenten. Vrijdag 30 december (in teams van max 5 pers) meedoen met de  
eindejaarsquiz in Cafe de Fantast. Voor de dappere Jirnsumers is er een nieuw-
jaarsduik georganiseerd! Wellicht kunt u vrienden en familie ethousiasmeren om 
mee te gaan naar deze leuke activiteiten.
De Stim van november was een gezellige dikke Stim, we zaten aan de max van 44 
pagina’s. Dit was een leuke start voor de nieuwe redactie. Wij kunnen hier wel aan 
wennen, dus als u ook heeft genoten van de Stim van november dan hopen wij dat 
u regelmatig voldoende kopij bij ons aanlevert. Helaas heeft deze Stim maar 32 
pagina's. 
De evenementen van het dorp kunt terug vinden in de agenda op Jirnsum.com. 
Deze dorpsagenda is weer actief, neem alvast een kijkje!

Namens de werkgroep van Jirnsum.com en de Stim fan Jim wensen we u fijne 
feestdagen en een heel gezond 2023!

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



4 5

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

11 dec. Teatergroep Fjoer Café de Fantast 13.30 uur
14 dec. Teatergroep Fjoer Café de Fantast 20.00 uur
17 dec. Mei MeKoar Kerstconcert R.K. Kerk 19.30 uur
17 dec. Decemberbuffet De 2 gemeenten 17.00 uur
18 dec. Decemberbuffet De 2 gemeenten 17.00 uur
25 dec. Stageline en party dj Lars De 2 gemeenten 22.00 uur
26 dec. Vangrail en dj Sander Post De 2 gemeenten 22.00 uur
30 dec. Eindejaarsquiz Café de Fantast 20.00 uur

1 jan. Nieuwjaarsduik Picknickbankje  
op 'e Syl

12.00 uur.

5 jan. Spelletjesmiddag voor kin-
deren

MFC It Kattehûs 13.00 - 
16.00 uur

16 jan. Mei Mekoar Open repetitie MFC It Kattehûs 20.00 uur
3 dec. Bruute Bende met Hak op 

Tak, Barry Fest, Dj Maarten
De 2 gemeenten 22.00 uur

Iedere woensdagochtend: SOOS, vrije 
inloop voor elke leeftijd

MFC It Kattehûs 10.00 - 
12.00 uur

Iedere vrijdagochtend: Boekenochtend MFC It Kattehûs 10.00 - 
11.30 uur 
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Kommen en gean

Geboren

Lieve mensen,

Bedankt voor alle kaarten, bloemen en felicitaties gekregen bij onze 50 jarige 
trouwdag.

Wim en Anneke Dalhuizen

Jodi
8 november 2022

Dochter en zusje van:

Christiaan & Karin
Julian & Yolenthe

Douwemastrjitte 86
Jirnsum



98

- 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

Dobby
Nu Menno zijn schrijfstokje er bij neer 
heeft gelegd; zijn wij verheugd om deze 
spreekwoordelijke pen over te nemen. 
Met ons enthousiaste team van zowel  
dierenartsen als paraveterinairen zijn wij 
van plan om iedere maand een column te 
laten verschijnen met verhalen uit onze 
praktijk: ‘Met hart voor dieren, in het hart 
van Friesland’.
Dobby de boxer, heeft de eer om als eer-
ste patiënt in de schijnwerpers te staan. 
Dobby is een boxer van bijna een jaar 
oud. En zoals de meeste boxers is ook  
Dobby altijd enthousiast, zijn staart zwiept 
altijd heen en weer. Het venijn zit hem dit 
keer in dat altijd enthousiaste staartje. 
Want zijn staart stoot Dobby regelmatig; tegen de muur, tegen de stoelpoten, te-
gen de tafel, tegen de deur en tegen de benen van de eigenaar. En zo ontstond 
er een vervelend wondje aan zijn staartpunt. In de meeste gevallen hersteld zo’n 
wondje vlug; maar Dobby had de pech dat zijn staart geïnfecteerd raakte met een 
vieze bacterie. De infectie bleek hardnekkig, en verschillende verbandwissels en 
tabletten bleken onvoldoende te helpen om de staart punt te redden; de beste 
remedie bleek om een klein stukje staart te amputeren. 
Helaas mocht zelfs deze operatieve ingreep Dobby niet helpen; want ook de  
nieuwe operatie wond werd geïnfecteerd door een bacterie. Na een bacterieel  
onderzoek en 3 verschillende antibiotica zaten we eindelijk op het goede pad en 
lijkt de infectie nu onder controle. 
Dobby heeft denk ik alle kleurtjes verband die we in de praktijk hadden liggen  
geprobeerd; maar een staart zonder verband bevalt toch het beste. En Dobby 
zou Dobby niet zijn als hij niet iedere keer nog steeds zeer enthousiast en hard  
kwispelend de praktijk binnen komt!
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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

Lieve kinderen en grote mensen van Jirnsum,

Groene Piet en ik (Paarse Piet) von-
den het verschrikkelijk spannend 
toen we alleen de lege huls van  
Sinterklaas vonden (zie vlog). En 
dat nét precies voor de intocht in 
Jirnsum. Want we weten; met een 
lege huls maak je Jirnsum niet blij. Ik 
(Paarse Piet) en Groene Piet hadden 
wel een goede oplossing bedacht.
Groene Piet werd Sinterklaas. 
Er waren er wel DUIZEND kinde-
ren die op Sinterklaas stonden te  
wachten. Als ze dan roepen; "Jij 
bent Nep Sinterklaas" wordt het wel  
spannend. Dus ik, Paarse Piet, was 
dan ook reuze opgelucht toen Sin-
terklaas met de Pakjes Boot en onze  
collega Pieten door de bocht kwam. 
En Groene Piet weer Groene Piet kon zijn.

Samen met de Welkomstpiet en Muziek Piet gingen we kijken naar een warme 
welkomstdans van LOCI. In een optocht met wel DUIZEND kinderen en grote 
mensen achter de Sinterklaas mobiel / Tukotuktax van Ko Kool aan door het mooie 
Jirnsum. Een heerlijk potje voetballen met de jongste talentjes, met een pieten-
schoenpikkende keeper. Prachtige tekeningen en liedjes mogen ontvangen. Met 
een mega afsluitdans in de Wijde Steeg.

Dankjewel kinderen en grote mensen van Jirnsum voor dit vorstelijk onthaal. 
Dankjewel Grietje, dat de Muziek Piet jouw bakfiets 'mocht' lenen. En dankjewel 
aan iedereen die Sinterklaasfeest 2022 weer tot een succes maakt.

Groene Piet en ik, P. P., doen ons best! Maar zonder jullie hulp waren we nergens.

Groetjes Groene Piet en P.P.

Sinterklaas
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Mei mekoar

 
winsket elkenien in noflike Kryst 

en in sûn en muzikaal 2023

                                             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 december 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.)
Fijne Feestdagen en een Kerstgroet vanuit het Thomashuis.

Thomashuis Jirnsum



14 15

Yn Jirnsum komme nije ynwenners, mar der binne ek minsken die harren plakje 
earne oars fiene.
Sa is it ek mei Jelle Wijtsma fan de Rykswei 58 yn Jirnsum.
Jelle wie 14 jier doe hy yn Jirnsum kaem te wenjen, hy wenne derfoar yn Raerd.
Syn heit wie yn 1938 ferstoarn en syn mem Hiltsje troude yn 1944 mei Edse 
Wiersma, hy wie widner. Edse Wiersma hie 4 bern en Jelle 1 broer Anne en twa 
susters Wiep en Minke. Edse Wiersma hie in bedriuw yn weinmakkerij, autodea-
ler, in bensynepomp en fytsehannel.

De pomp en fytsehannel hat Jelle nog jierren dien.
Dernei fermakke hy him wol, fytste in protte en efkes nei de bank by Aldskou, 
foar in praetsje.
Mar stadich oan gie de mobiliteit efterút, de hannen woene net mear en ek it rin-
nen waerd minder. Mei tank oan de thússoarch koe hy nog lang yn syn eigen hûs 
bliuwe.
Hast 80 jier hat hy der wenne
Mar op moandei 29 augustus is hy nei Leppehiem gongen.
Hy hopet dan ek, om der nog fan in moaie âlde dei te genietsjen .
Hy hat altyd mei in protte nocht en wille yn Jirnsum wenne.

Syn nije adres is :
Leppedyk 37 0209
8491GJ Akkrum

Jelle Wijtsma Breicafé
Wij zijn alweer een aantal keren bij elkaar geweest in het breicafé bij De Twee Ge-
meenten, nu dat ook vanwege Corona weer langzaam op gang komt. Wij zitten 
dan met zo’n 8 á 9 handwerksters bij elkaar en breien of haken en kletsen gezellig 
bij.
Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen kom dan gerust langs om eens sfeer te 
proeven. Wij treffen elkaar elke donderdag tussen 10:00 en 11:30 uur. December 
is natuurlijk wel een maand waarin het aantal feestdagen ervoor zorgt dat er niet 
op alle donderdagen een bijeenkomst van het breicafé is. Op 15 december is er 
een etentje van de breiclub in De Twee Gemeenten. Op 22 december is de laatste 
bijeenkomst voor de kerstvakantie en dan zien wij elkaar weer op 5 januari 2023.

Dus misschien tot ziens in het breicafé.
Fijne Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

2022
Wat is het jaar voorbij gevlogen. We kijken met plezier terug op 
een mooi jaar met een leuk jubileumfeest voor de jeugd en ein-
delijk weer een aantal leuke optredens van onze dansgroepen. De  
eindvoorstelling in de Harmonie was een hoogtepunt en het re-
cente optreden bij de sinterklaasintocht natuurlijk. Superfijn dat 
onze meiden eindelijk eens hun danskunsten konden showen in het dorp. 
Op 9 januari start er een nieuwe ronde van 10 lessen YinYoga onder leiding van 
Anna Veenje. Elke maandagavond van 19:00 – 20:00. Geef je snel op en start het 
nieuwe jaar helemaal ZEN.  Je kunt je opgeven via locijirnsum@gmail.com 
We wensen iedereen in het dorp hele fijne feestdagen en tot in het nieuwe jaar. 

Wil je een keer meedoen 
met kleuterbewegen, hip-
hop of dancefit? 
Geef je op voor een proefles 
locijirnsum@gmail.com

                                                                                    

LOCI Gymnastiekvereniging
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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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Bijzondere "soos" op 23 november
Gewoonlijk komen een aantal ouderen op de woensdagochtenden bij elkaar in het 
"Kattehûs" van 10.00 tot 12.00 uur.
Deze keer was het een bijzondere ochtend, nl. een ochtend in de 2 Gemeenten.
Om 10.00 uur werden we ontvangen met een kopje koffie of thee. Later kwam er 
nog een plank bij met lekkers erop. Macarons, cheesecake, druiven, frambozen en 
meer kleine hapjes.

Dorpsperikelen, maatschappelijke zaken en de vrolijke noot zorgden mede voor 
een warme en goede sfeer. Voor de liefhebber was er tijd om te kaartspelen of te 
rummikubben. Geconcentreerd werd er gespeeld en er kwam ook regelmatig een 
lach ten gehore.
Tegen twaalven werd er groentesoep geserveerd met broodje gezond of kroket.  
Rond de klok van 13.00 uur ging ieder zijns weegs, een gezellige en bijzondere 
soos rijker, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ons plaatselijk belang.

Op naar de volgende Soos en iedereen is van harte welkom.

De Grote Speeltuin
Op maandag 28 november is er een informatieavond geweest in 't Kattehûs 
om geïnteresseerden en omwonenden te informeren over de plannen voor het  
nieuwe ontwerp van de grote speeltuin. Daarnaast was het ook een mooie kans 
om naast de wensen van de kinderen ook de ideeën en input van ouders en  
omwonenden te horen.
Naast ouders, omwonenden en plaatselijk belang was ook iemand van de  
gemeente aanwezig die het project coördineert. Hierdoor konden alle vragen 
meteen beantwoord worden. Wij zijn erg blij met deze betrokken houding van de 
gemeente Leeuwarden.
Er was veel enthousiasme over de plannen van de gemeente om meer groen aan 
te brengen en ook de toegangspaden naar de speeltuin aan te pakken. Wel werd  
er opgemerkt dat er op dit moment ook sprake is van overlast in de vorm van  
lawaai, glas en hondenpoep. Wij hopen dat de aanleg van deze nieuwe speeltuin 
ook een start zal zijn van een fijner gebruik en aanzicht van de speeltuin voor  
iedereen.
Wij danken in elk geval alle aanwezigen voor hun komst en input.

Helen, Sieb en Wopke
PBJ- De speeltuincommissie
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Werkgroep woon- en leefomgeving
Een foutje van 94%……..

Wij zijn benieuwd wat u gedacht heeft toen u in de vorige Stim ons stukje las van 
de werkgroep wonen en leefomgeving. Daarin vermeldden wij dat 6% van de  
automobilisten zich goed tot redelijk aan de snelheid hielden op de nieuw bestrate 
Rijksweg en dat de Gemeente daarom geen reden zag om snelheidsbeperkende 
maatregelen te nemen.
Dat zou niet best zijn! 
De juiste uitslag van de meting was natuurlijk dat 94% zich goed tot redelijk 
aan de snelheid hield en 6 % harder reed dan 40 km per uur waarvan 1 chauffeur 
62 km dacht te moeten rijden. U begrijpt dan hopelijk nu ook beter waarom de  
gemeente wel behoorlijk tevreden was.
En misschien heeft u het kastje al wel weer zien hangen. Op regelmatige basis 
wordt de snelheid weer gemeten. Zo kunnen we het een jaar lang monitoren en 
eventueel maatregelen treffen.
Wij hopen natuurlijk dat dat niet nodig zal zijn.  Voor uw veiligheid en die van  
anderen, en voor de rust van de aanwonenden is het nodig dat we ons aanpassen 
aan wat er kan en mag.
Laten we ons daar met elkaar verantwoordelijk voor voelen.

Op woensdag 9 november heeft de 
werkgroep dorpsvisie onze nieu-
we dorpsvisie aangeboden aan de 
burgemeester en alle leden van de 
gemeente raad. De hele vergaderzaal 
lag vol met onze mooie boekjes.
Jirnsum staat weer goed en positief op 
de kaart, als een  betrokken en actief 
dorp.
Nou is dat op papier niet zo moeilijk. 
Natuurlijk willen we de plannen die 
het dorp hierin heeft aangegeven ook  
uitvoeren.
Dat gaat niet zonder inspanning van 
mensen. Vindt u het leuk en belangrijk 
om mee te denken, mee te doen, iets 
voor het dorp te doen?

Sluit dan aan bij één van de 
werkgroepen of andere mooie 
activiteiten.

De werkgroep wonen en leef-
omgeving kan nog wel een  
enthousiaste meedenker/doe-
ner gebruiken.
Af en toe een gezellig overleg 
en veel voldoening bij posi-
tieve resultaten.

Doe mee, en stuur dat mailtje 
naar: 
woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com
U bent welkom!

Ben je al eens in het Kattehûs geweest, het dorpshuis van Jirnsum? Iedere  
woensdag is er SOOS. Dan kun je tussen 10 en 12 uur binnenlopen voor een 
praatje en een kop koffie of thee. Elke week op vrijdag van 10 tot 11.30 uur is er 
boeken ochtend voor jong en oud. Leen een boek naar keuze of kom gewoon  
gezellig langs. 

5 januari 2023: spelletjesmiddag voor kinderen
In de kerstvakantie organiseren we een spelletjesmiddag. Kom lekker sjoelen, 
twister spelen, weerwolven, halli galli of beverbende doen en nog veel meer.  
Je kunt ook een eigen spel meenemen. 
De spelletjesmiddag is gratis en er is limonade en wat lekkers. Ouders zijn ook 
welkom. Tot ziens op donderdag 5 januari van 13.00 - 16.00 uur

Meer info over multifunctioneel centrum it Kattehûs?
www.mfcjirnsum.nl

Activiteiten in it Kattehûs
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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… 

In het kader van ‘zorgdragen voor  
elkaar’ is er op KBS Sint Radboud in 
Jirnsum een decemberwinkel. In deze 
gratis winkel kan iedereen spullen  
leggen die nog in goede staat of nieuw 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan speelgoed, 
gymschoenen, maar ook badschuim of 
thee. De spullen zijn bedoeld voor alle 
mensen voor wie het op dit moment 
best zwaar is en het goed kunnen  
gebruiken. Dit mogen volwassenen 
zijn van de school, maar ook uit het 
dorp en omgeving. 
Dus iedereen uit Jirnsum en om-
geving die het moeilijk heeft of weinig geld heeft om decembercadeau-
tjes te kopen mag er gratis spullen uit komen halen. Ook als u gezinnen 
kent die het goed kunnen gebruiken dan mag u voor deze gezinnen ko-
men winkelen, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat de spullen goed  
terecht komen.
Dit kan op alle schooldagen tussen 8:30- 11:30 uur. 
Op deze manier willen we voor hen de decembermaand iets ‘lichter’ maken. De 
decemberwinkel is aan de zij ingang van KBS Sint Radboud (kant Dekemahiem) 
en vanaf buiten vrij en privé toegankelijk. Iedereen is van harte welkom!  Wij  
vragen jullie ook mensen die het goed kunnen gebruiken te attenderen op onze 
decemberwinkel  

Team en kinderen KBS Sint Radboud 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 
 
 

Decemberwinkel in Jirnsum

Stichting Keunst & Kultuer Jirn-summertime en Kunstkring Jirnsum 
wensen u gezellige Kerstdagen en een goed en creatief 2023. 
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Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté

Groep 1,2 en 3 It Tredde Sté

Bij ons op school werken groep 1,2 en 3 samen! 
Groep 3 is natuurlijkdruk bezig met het leren 
van allerlei letters en rekenen. 
Nu kunnen ze ook nog leren van activiteiten 
in de verschillende hoeken (bouwhoek, reken-
hoek, leeshoek, atelierhoek etc.) en combine-
ren we leren met buitenspelen (bewegend le-
ren). Groep 1 en 2 pikt van alles op van groep 3 
en leren zij tijdens de instructie van groep 3 al 

momenten zelfstandig werken aan opdrachten in de hoeken. Leren van elkaar en 
met elkaar. 
We werken aan de hand van thema’s en passen de activiteiten in de kring en de 
hoeken daarop aan. 

Zo hebben we dit jaar al een bos gehad waar 
we bezig waren met de natuur. Nu zijn we bezig 
met het thema licht/donker. 
We leren hier over de zon, maan en aarde. 
Leren we over het verloop van de dag en  
spelen we met licht. Ook weten wij al heel goed 
wat een schaduw kan. Dus als je schaduw figuren 
ergens op een muur in het dorp ziet verschijnen 
is dat er een van onze klas! 

Daarnaast hebben we de vieringen als Sinter-
klaas en Kerst, waarbinnen we het thema licht 
en donker ook zoveel mogelijk verwerken. 
Een prachtige tijd van stralende koppies, ver-
wondering en samenwerking bij ons in groep 1,2 
en 3! 
Onze deur staat altijd open, wil je graag een 
keertje komen kijken? Bel dan even op 60 16 46, 
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
KBS Sint Radboud telt samen af naar Kerstmis
In de vier weken voor 
Kerstmis vieren wij Advent. 
Iedere maandagochtend 
verzamelen alle kinderen 
van groep 1 t/m 8 zich in 
één lokaal. Samen steken 
we de volgende kaars op 
de adventskrans aan. Zo 
komen we iedere week een 
stapje dichter bij de kerst. 
Tijdens de viering luisteren we naar het verhaal van Jes. Jes is op reis, hij vertelt 
over de mensen die hij tegenkomt. Mensen die onderweg zijn, op de vlucht ver 
van huis en haard. Ze zijn op zoek naar een nieuw thuis een warme veilige plek. 
Als alle vier kaarsen branden is het tijd voor het kerstfeest. Op woensdagavond 
21 december as. spelen en zingen we met de hele school samen het kerstverhaal 
in de RK Kerk in Jirnsum. Alle kinderen van KBS Sint Radboud hebben een eigen 
rol in het verhaal. Alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Na de 
viering is er voor iedereen wat drinken, wat lekkers en ruimte om gezellig na te 
praten, want Kerstmis vieren we natuurlijk samen. 

Namens alle kinderen en Team KBS Sint Radboud wensen wij jullie allemaal hele 
fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2023!

Voor een kennismaking of rondleiding bent u van harte welkom! 
 www.radboudjirnsum.nl 
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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 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. C. Niemarkt 0651730217 
Vogelwacht J. Visser 601133
Plaatselijk Belang L. Karsten 0620620138
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Koor: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028
Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Merke Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 0611148927

 
 
 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.
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Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

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

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

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

Huisarts
F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl

SPOEDGEVALLEN tussen 08.00 en 17.00 uur bellen naar: 0566-621122 
Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de Dokterswacht Friesland: 0900-1127112 

Bereikbaarheid
Afspraken maken: 08.00 - 10.00 uur
Visite aanvragen: 08.00 - 10.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 08.00 - 10.00 uur

Herhaalrecepten: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woensdag en vrijdag 
vóór 12.00 uur inleveren in Jirnsum (brievenbus bij de voormalige huisartsenpraktijk, 
rijksweg 55). De medicijnen kunnen dan 2 werkdagen later  ‘s middags bij de apotheek 
afgehaald worden. Medicijnen kunnen op vrijdag, of dinsdag bij u worden bezorgd.
U kunt uw herhaalrecepten ook inleveren bij huisartsenpraktijk Grou. Herhaalrecepten 
ingeleverd voor 9.30 uur, kunnen de volgende werkdag vanaf 13.00 uur bij de apotheek 
afgehaald worden.

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 17.30 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  gesloten
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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Ziekenhuizen
MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

Zorg
Buurtzorg Akkrum e.o. Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.: 06-23 91 73 73  Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.: 0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net Internet: www.thfl.nl

Zorg thuis van Leppehiem FysioMaks
Adres: Leppedijk 37, Akkrum Adres: Rijksweg 127A
Tel.: 0566-65 46 54 Tel.: 0566- 60 22 07
E-mail: oars@leppehiem.nl E-mail: info@fysiomaks.nl

Dorpenteam Zuid
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk,
inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u contact opnemen met
Dorpenteam Zuid van Amaryllis. We zijn bereikbaar via 058 303 0401 of 
info@dorpenteam.nl  Dorpenteam Zuid, De Muldyk 1, 9001 XV Grou

Wijkagent + meldpunt overlast
De wijkagent in Jirnsum en omstreken is de heer Thom Bambach. Hij is bereikbaar op 
Stationsweg 35 te Grou, tel.: 0900-8844. Voor het melden van overlast zoals vernielingen, 
burenruzie en geluidsoverlast belt u het volgende nummer: 14058

Contactadressen Kerken 
Doopsgezinde Gemeente S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Gemeenschap- en  
Beheercommissie Heilige Marcus    J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27

085 - 888 0520

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

schoonmaakpersoneel. Voor meer 
informatie mail ons op 

info@tuskendemarren.nl

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

informatie mail ons op 
langhuur@tuskendemarren.nl 

Ljouwerterdyk 63, 8491ML Akkrumwww.tuskendemarren.nl

APK  
Reparatie en onderhoud (ook 
voor elektrisch en hybride) 
Camperonderhoud 
Banden 
Trekhaken 
Airco 
SCM alarm inbouw 
Uitlijnen 
Schadeherstel  
Verkoop occasions 

A32 (voorheen Vakgarage Jirnsum) 

Dobbe 2, 9001 XN Grou 0566-601415 
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566- 60 13 90
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

 it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 06-43223585

Peuteropvang It Kattekuorke 
Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Kids First COP groep
 9011 VJ Jirnsum. Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.nl
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur - 12.15 uur

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

Bibliotheek  
Grou Burstumerdyk 6  Tel: 058-2347777 Openingstijden dinsdag 10.00 - 12.00 uur
 info: www.sbmf.nl                       ma/wo/do/vr        13.30 - 17.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 
Dierenarts

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

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

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


