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Beste Lezer,
De dagen worden weer langer en de voorjaarsvakantie staat bijna weer voor de
deur, hierbij presenteren we u dan ook het februarinummer van de Stim fan Jim.
Er valt weer genoeg te lezen in dit nummer en er valt vooral ook veel te doen de
komende tijd. De agenda staat vol met leuke feestjes en gezellige evenementen.
Mocht de ijspret dit jaar aan ons voorbij gaan, dan hopen we dat je je even kunt
vermaken met de kleurplaat.
We willen hierbij opnieuw de oproep doen aan o.a. verenigingen, commissies of
individuen om kopij aan te leveren. Als wij zien wat voor leuke evenementen er op
stapel staan dan moet dat lukken! Een verslag met een leuke foto is altijd welkom.
Wat vond u eigenlijk van het informatieboekje “it Jirnsum fan Jim” dat u begin
januari heeft ontvangen? We lezen graag uw reactie via stimfanjim@jirnsum.com

Veel leeslezier!
De redactie.

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

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio maart 2020
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
36e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Inhoudsopgave
duurzaam wonen en besparen op energiekosten
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

inkoopaktie zonnepanelen
ga naar www.puurzon.nl/inkoopaktie

MFC “it Kattehûs”
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BIJ
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Reserveringen via

reservering.itkattehus@kpnmail.nl
of Bert Moltmaker 06 43 22 35 85
of www.mfcjirnsum.nl

Consulinn Grou
alie@consulinn.nl | 06-19618699
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Capaciteit zalen:
Grutte seal 25-100 personen
Molehiemseal 10-30 personen
Lytse seal tot 10 personen

!

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

!
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Agenda

Datum Evenement
14 feb Doarpsgeno(a)t!

15 feb Vinyl feestje
22 feb Fries Carnaval Gaatze Bosma,
SMUK & de Putkapel
1 maart Smartlappen zondag
3 maart Jaarvergadering Vogelwacht
14 maart D’Attacks Grote verjaardagsfeest | D-Attack | Keltek

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Locatie

Tijd

De 2 Gemeenten
Cafe de Fantast
De 2 Gemeenten

16.00-20.00
uur
21.00 uur
22.30 uur

Cafe de Fantast
MFC it Kattehus
De 2 Gemeenten

17.00 uur
19.30 uur
22.30 uur

16-21 Collecte Reuma Nederland
maart
25 maart Walking Football toernooi
28 maart Open Jirnsum Sjoel
Kampioenschap
28 maart Bruute Bende, oa Rene Karst
en Luftwaffel
5 april Mei MeKoar sjongt!
12 april Paasbrunch 11:30 -14:00 uur

Langs de deuren

12 april Paasmatinee met Butterfly
12 april 10 jaar Roel en Marty
26 april Koningsnacht met Straight
on Stage
27 april Koningsdag met live muziek
van El Jackson
9 mei Gekke pruikenparty met
Karaoke!

Sportpark de Bining
Cafe de Fantast

10.30 uur
16.00 uur

De 2 Gemeenten

22.30 uur

Tsjerkje yn Friens
De 2 Gemeenten
Cafe de Fantast
De 2 Gemeenten
De 2 Gemeenten

15.00 uur
11.30-14.00
uur
17.00 uur
16.00 uur
22.30 uur

Cafe de Fantast

17.00 uur

Cafe de Fantast

20.30 uur

Telefoon:
652170
Telefoon: 0566 652170
www.groenverzorger.nl
www.groenverzorger.nl
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Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot
begrafenis- en crematieverzorging.
Contributie voor een gezin € 18,50 per
persoon per jaar (inbegrepen zijn
kinderen tot 18 jaar)
Bode: Dhr. S.A. Schoustra
De Gréft 19 9011 CB Mantgum
Tel. 058-2501380
www.uitvaartschoustra.nl
Mevr.A.de Jong
Buorren 23 9012 DK RAERD

Tel. 0566-602922

www.dejonguitvaartzorg.nl
Inlichtingen: Mevr. P. Hoekstra-de With

Kommen en Gean
Bedankje
Jim wienen as in waarme tekken om ús hinne, mei al jim besoekjes, telefoantsjes,
brieven en kaarten nei it ferstjerren van
Jan Meijer
We wolle jim derfoar bedanke!
Jet Meijer Monsma, bern, pakesizzers en oerpakesizzers

Geboren
Noor Mous
Geboren op 2 januari 2020
Dochter van Casper en Jitske

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

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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Anne de Jong

uitvaartzorg

omdat afscheid nemen om rust,
zorg en aandacht vraagt

Open Jirnsumer Sjoelkampioenschap!
Op zaterdag 28 maart 2020 is de eerste editie
van het Open Jirnsumer Sjoelkampioenschap!
Vanaf 16.00 uur wordt er in Café de Fantast
gestreden om mooie prijzen.
Personen in alle leeftijdscategorieën kunnen
zich opgeven voor dit nog nooit eerder in
Jirnsum vertoonde spektakel. Sportkleding is
niet vereist, daarnaast zijn er geen minimale
eisen m.b.t. behendigheid, maar een klein
beetje “gatsje toek” is wenselijk!

0566 -602922

Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23, 9012 DK Raerd

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Komt allen! Opgeven kan tot en met 20 maart
bij Café de Fantast, tel: 0566-601956.

Vogelwacht Jirnsum
Op dinsdagavond 11 februari organiseert Vogelwacht Jirnsum haar
jaarlijkse propaganda avond in het dorpshuis.

Aangesloten bij:

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland
Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140
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Als spreker is uitgenodigd dhr Piet van de Polder die, ondersteund
door prachtige beelden, wat zal vertellen over het ringen van uilen en roofvogels,
en “ de vogel als indicator “ een verhaal over de biodiversiteit met de vogels in de
hoofdrol.
Deze avond is voor alle inwoners, u hoeft geen lid te zijn van de vogelwacht en
begint om 20.00 uur. In de pauze is er een verloting met prachtige prijzen, o.a.
eendenkorven gemaakt door onze eigen eendenkorven vlechters, vogelhuisjes en
nog meer.
Op 3 maart houden wij onze jaarvergadering voor onze leden in het dorpshuis en
de aanvang hiervan is 19.30 uur
Het bestuur.
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Merke Kommisje
Beste Jirnsumers,
Allereerst willen wij jullie laten weten dat wij op schema liggen voor de Merke
in augustus. De muziek is geregeld, de vergunningaanvraag wordt binnenkort
ingediend en aan het thema HORROR wordt hard gewerkt.
Ook niet onbelangrijk is dat we als bestuur weer volledig zijn. Sinds 1 januari
hebben we versterking gekregen van Berber Bangma. Ze heeft inmiddels haar
eerste vergadering meegemaakt en is zeer enthousiast.
Dan hebben we nog een belangrijke mededeling. Eerder hebben we jullie als
dorpsbewoners om reacties gevraagd over de toekomst van de FK. Daarnaast
hebben we met betrokkenen hierover gesproken en hebben we als bestuur
vergaderd. De uitkomst hiervan is dat wij hebben besloten om door te gaan als
MERKE Kommisje. Dit lijkt ons het beste voor de toekomst. Dit houdt in dat we
met Koningsdag niet langer een activiteit zullen organiseren.
De Sinterklaascommissie die de intocht organiseert is ondergebracht bij
Plaatselijk Belang. De spelletjescommissie voor de kinderspelen tijdens de
Merke blijft wel bij ons.
In de komende tijd gaan we de dingen regelen die nodig zijn om van FK naar MK
te gaan. Denk hierbij aan KvK, bankzaken enz. We hopen er weer voor iedereen
een prachtige Merke van te maken dit jaar!
Vriendelijke groet van de Merke Kommissje,
Berber, Hedwig, Marie, Siebren, Tedde, Tjalling, Wilko en Harm
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De Bistedokter
De vernieuwing

Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl

areoor
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r
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kw iede
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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Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum
Mobiel: 06 2027 8622
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl

‘De tiid hâld gjin skoft…’ In amper vijf jaar tijd is er in onze dierenartsenpraktijk
enorm veel veranderd. Niet alleen qua bezetting, van vier naar acht dierenartsen;
maar ook in wat we doen en kunnen. Het in-huis-laboratorium geeft enorm veel
meer mogelijkheden en vooral snellere diagnoses. De toegevoegde waarde van
echoapparatuur heeft zich al meermalen bewezen en dat we zelf bacteriologisch
onderzoek doen en kunnen bepalen voor welke antibiotica de ziekteverwekker
gevoelig is, is tevens een grote vooruitgang.
Bloedonderzoek op orgaanfuncties doen we al een paar jaar in ons eigen lab.
De nieuwste aanwinst op dat gebied is een apparaat dat ook het bloedbeeld van
patiënten kan bepalen. Het bloedbeeld wordt gevormd door de rode en de witte
bloedlichaampjes. Daaruit kun je afleiden of er sprake is van bijvoorbeeld bloed‑
armoede of ontsteking. Hoewel het volledig bloedbeeld ons zelden een
specifieke diagnose biedt, is het heel gevoelig en geeft het vaak de eerste aanwijzing voor ziekte bij een patiënt. Wanneer het bloedbeeld regelmatig wordt
bepaald, kunnen we een trend waarnemen om de ernst van een ziekteproces
aan te geven en te volgen of het proces verslechtert of verbetert. We lieten het
bloedbeeld geregeld door een extern laboratorium doen, maar nu hebben we
veel sneller een uitslag. Dat komt uiteraard de patiënt ten goede: hoe vlotter
uitsluitsel, des te eerder weet je wat je te doen staat.
Sinds april vorig jaar werken we uitsluitend op afspraak. Dat wordt door zowel
onze clientèle als door onszelf als erg positief ervaren. Er is meer tijd voor de
patiënt en de wachttijden zijn danig bekort. Dat niet een ieder altijd exact op
het afgesproken tijdstip kan worden geholpen wordt gelukkig niet als negatief
ervaren. Als er een spoedgeval tussendoor komt dient dat uiteraard voorrang
te krijgen. Gelukkig hebben we het interne klimaat dit jaar beter onder controle:
er is namelijk airconditioning aangelegd! Dit voorjaar gaan we daarnaast ook nog
een stap maken richting duurzaamheid. Er worden zonnepanelen aangeschaft
om zelf in het toenemende stroomgebruik te kunnen voorzien.
Alle veranderingen hebben echter ook een keerzijde: we beginnen zo langzamerhand uit ons jasje te groeien. Daarom hebben we inmiddels een bouwcommissie benoemd om te inventariseren en verbouwing voor te bereiden. Meedenken
wordt op prijs gesteld. Mocht je ons van advies willen voorzien, meld het gerust!
Op de mail, via de telefoon of gewoon bij de balie.
Lees verder op pagina 15
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Last but zeker niet least maak ik van de gelegenheid gebruik om (alweer!) een
nieuwe collega voor te stellen: Marije Kamstra. Marije is opgegroeid in Terherne
en in juli 2019 afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de Universiteit van Gent. Hierna is ze een periode werkzaam geweest bij een dierenartsenpraktijk elders in Fryslân. Per december vorig jaar is Marije in dienst bij onze
praktijk. Hoewel ze vooral op route zal zijn tussen de koeien en de paarden,
zal ze ook zo nu en dan op het spreekuur opduiken. Marije draait ondertussen al
ruim een maand mee en we zijn ervan overtuigd dat zij prima in ons team past en
dat ze perfect in staat is ons logo te vertegenwoordigen: ‘Met hart voor dieren,
in het hart van Fryslân!’

Marijke Kamstra
menno@bistedokter.nl
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Vinyl avond in Café de Fantast
Iedereen heeft natuurlijk nog
wel ergens op zolder of in
de kast zijn of haar eerste of
mooiste vinyl plaat liggen met
de daarbij horende herinne
ringen. Neem deze zaterdagavond 15 februari mee en DJ
Sieds zal ze draaien. Wil je er iets
over vertellen, dat kan en mag
ook, maar hoeft niet. Kortom
een gezellige avond vol nostalgie. Natuurlijk mag je ook je eerste of je favoriete CD meenemen, helemaal geen
probleem. Ook als je helemaal niks meeneemt ben je natuurlijk van harte welkom
om er een leuke avond van te maken!!

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Zowel voor kinderen als voor
volwassenen
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









Waar: Café de Fantast
Wanneer: zaterdag 15 februari
Hoe laat: vanaf 21:00 uur
Wat kost dat: nada, nakkes, nop, nul, niks

Geslaagd VV Irnsum clubtoernooi 2020
Op zaterdag 11 januari vond het jaarlijkse clubtoernooi plaats. Dit toernooi werd
gespeeld in de zaal van Sportstad Heerenveen. Alle teams van de verschillende
leeftijdscategorieën werden door elkaar gehusseld en vormden samen een team.
Het toernooi was ook dit jaar weer strak georganiseerd. De opkomst van leden
was geweldig.
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VVI Irnsum nieuws februari
Hierbij de laatste nieuwtjes van vv Irnsum.

Nieuwe combinatieteam ST Irnsum/GAVC MO17

Op donderdag 23 januari vond bij GAVC onder leiding van GAVC trainer Oscar Hof de eerste training plaats van ons nieuwe combinatie team ST Irnsum/
GAVC MO17 (Samenwerkingsteam Meisjes onder 17 jaar). Dit team is samen
gesteld uit speelsters van VV Irnsum en GAVC. Aanleiding hiervoor was dat
zowel GAVC als Jirnsum niet genoeg speelsters hadden om na de winterstop
door te gaan. Onder het genot van koffie en thee, vond de kennismaking plaats
tussen de speelsters en ouders, waarna de training begon. Er zal zowel in Jirnsum
als in Grou getraind worden. Ook de begeleiding wordt een combinatie van beide
clubs. De wedstrijd worden gespeeld in het oranje/zwart tenue van VV Irnsum.

vrijwilligerswerk en graag iets voor het dorp en voor een vereniging wil
betekenen. Daarnaast verbindt het vrijwilligerswerk mensen met elkaar en
zoek juist die verbinding.
We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor deze functies:
• Coördinator Kantinebezetting
• Leider 1e elftal
• Leider 2e elftal
• Coördinator Scheidsrechters
• Coördinator Velddienst/ Bestuursbezetting
• Coördinator Klusteam
• Aanvoerder & Coördinator ICT (website/voetbalassist & audio/ict kantine)
• Aanvoerder Operationele zaken
• Aanvoerder Accommodatie & Materiaal
• Bestuurslid sponsorzaken/Accommodatie & Materiaal/Operationele zaken
• Secretaris
• Voorzitter
Gedetailleerde taakomschrijvingen voor de verschillende functies zijn beschikbaar
en op te vragen bij secretarisvvirnsum@gmail.com. En anders kun je altijd eens
een bestuurslid benaderen. De telefoonnummers staan op onze website
www.vvirnsum.nl

Proeftrainen?

Heb je vroeger altijd gevoetbald en lijkt het je wat om weer in beweging te zijn.
Je mag altijd een paar keer gratis meetrainen. Je kunt je hiervoor aanmelden via
secretarisvvirnsum@vvirnsum.nl

Vrijwilligers gezocht!

VV Irnsum kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat er wekelijks getraind en op zaterdag gevoetbald kan
worden. Nu is het zo dat wij hier en daar nog vrijwilligersfuncties hebben die nog
niet zijn ingevuld. Je hoeft niet per se lid te zijn, een ouder van een voetballer of
verstand te hebben van voetballen. Het kan zijn dat je affiniteit hebt met het soort
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Dit geldt ook voor de kinderen vanaf 5 jaar. Wil je eens ervaren hoe het gaat op
een training? Je kunt je aanmelden via coördinator Iwan de Jong. Zijn gegevens
staan ook op de website.
Wil je direct lid worden dan kun je dit doen via het aanmeldformulier op de site
www.vvirnsum.nl
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De sêge fan Jirnsum
Yn de iere mitsieuwen yn de tyd fan de ferneamde Fryske keningen Audulf,
Aldgisl en Redbad wie it midden fan it diel fan Fryslân (1) tusken Flie en Lauwers
oerdekt mei in grut bosk. Troch it bosk streamde in grutte rivier, de Boarn. Yn it
bosk húsmanne neist in hiele protte oare bisten ek in meunstereftige earn(arend)
(2). In gruttere en gefaarliker earn wie der yn hiel Fryslân en der bûten net. Op
syn rôftochten rôfde hy net allinne bisten en kostberheden mar ek lytse bern. It
meunster hie syn nêst heech boppe yn de grutste iik yn it bosk. Dizze iik stie oan
de igge(oever) fan de Boarn en en stuts fier boppe alle beammen yn it bosk út.
Gjin man doarst mear mei it meunster de striid oan te gean want dyjingen dy’t
de moed hân hiene om de striid mei him oan te gean hiene it allegearre mei de
dea bekeapje moatten. De earn fielde him hear en master. Sa barde it dat hy op
in dei op ien fan syn rôftochten boppe de stins fan Redbad by Starum fleach en
dêr yn de tún it lytse famke, Theudesinde (yn de film Redbad Sinde neamd), fan
Redbad boartsjen seach. Yn al syn drystens betocht hy him gjin momint naam
in dûkflecht en pakte it lytse famke mei en brocht it nei syn nêst. It gie sa fluch
dat de wachters op de muorren fan de stins net iens de tyd hiene om ek mar in
pylk op harren bôge oan te lizzen. Se koene allinne noch mar alarm slaan. Yn de
koartste kearen wie it yn hiel Fryslân en dêr bûten bekind dat de meunster
earn it lytse famke fan Redbad rôfd hie. Sa hearde ek Pepijn de kening fan de
Franken it. Pepijn wie daliks beret, it wie no al in tal jierren frede tusken de Friezen en
Franken, en bea Redbad oan om him te helpen it famke te befrijen. Nei in koart berie(3)naam Redbad dit oanbod oan en Pepijn sette ôf nei Fryslân. By syn
oankomst op de stins waard Pepijn mei syn gefolch mei alle earbetsjûgings dy’t
by de ûntfangst fan in befreone foarst hearre, troch Redbad ûntfongen.
Koart nei de oankomst waard in plan makke en dei en oere fan de oanfal bepaald.
Op de fêststelde dei en oere setten Redbad en Pepijn ôf nei de grutte iik oan de
igge fan de Boarn. Se troffen dêr de meunsterearn sa as ferwachte oan op syn
nêst. Nei in fûleindige striid dy’t twa dagen duorre, it gie der sa oan wei dat de
bisten yn it bosk djip yn harren hoalen en nêsten fuort krûpten, slagge it harren tsjin de jûn fan de twadde dei it meunster de deastek te jaan. Theudesinde
en de oare lytse bern waarden befrijd, It nêst waard útroege en de kostberheden
meinommen. Yn triomf gie it werom nei Starum. De oare deis waard der yn de
stins in grut feest hâlden.

As beleaning foar syn help krige Pepijn it wurd fan Redbad dat Grimoald de soan
fan Pepijn letter mei Theudesinde trouwe mocht. Dit wie in beleaning dy’t foar
Pepijn en de Franken fan grutte wearde wurde koe (4).
No’t it meunster dea wie doasten de minsken har op dat gaadlike plak oan de
Boarn ta wenjen te setten. De iik waard omhakt en fan it hout waarden huzen
boud en it doarp dat sa ûntstie neamden se Earnsum(hiem fan de earn) en it bosk
waard it Earnewâld (it wâld fan de earn) neamd. De namme fan dit bosk libbet
noch fierder yn de namme fan it doarp Earnewâld.
Sa is Jirnsum ûntstien en sa binne Jirnsum en Earnewâld oan harren namme
kommen.
Dizze sêge fertelde master van der Zee by de lessen oer de Fryske skiednis
1) Fryslân wie doe folle grutter as no, it besloech it gebied tusken de rivier
de Wezer yn Dútslân en de see-earm it Sincfal by Brugge yn België.
2) Yn de âlde germaanske heldedichten en sêgen wiene bisten en meunsters
dy’t troch helden ferslein waarden folle grutter as gewoanwei, se bewekken
meastal in skat en beskikten faaks ek oer boppe-natoerlike krêften, sa as
bygelyks it meunster Grendel yn it heldedicht De Beowulf. De tyd wêryn’t it
barren yn dit heldedicht spilet is de tyd fan de grutte folksferhuzing tusken 400
en 650 n.C. Yn dit heldedicht komt ek de Fryske kening Finn foar. Op ynternet is
oer De Beowulf folle mear te finen. Der binne ek meardere films oer makke.
De Fryske oersetting fan De Beowulf is mooglik noch wol by de Afûk te krijen.
3) Helden giene altyd allinne de striid mei in meunster oan, se namen heechút
ien helper mei
4) As Redbad gjin soan krije soe dan soe Grimoald troch it houlik mei
Theudesinde oanspraak meitsje kinne op Fryslân. Op it stuit dat hy syn wurd
joech hie Redbad dus noch gjin soan. Theudesinde is mei Grimoald troud mar
Grimoald hat nea oanspraak op Fryslân meitsje kinnen want nei de dea fan
Pepijn yn 714 hat hy de slach om de hearskippy oer de Franken ferlern fan
Karel Martel in basterd soan fan Pepijn. Redbad is yn 719 stoarn
S. Janse
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Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje
Beste Jirnsumers,
Dit keer gaat het over: “salderen”, “terugleveren” en “voor de meter”.
Salderen betekent, dat je als bezitter van
zonnepanelen de totale opgewekte stroom van een jaar mag aftrekken van het
aantal kWh wat je dat jaar hebt gebruikt .
Een paar rekenvoorbeelden:
Het jaargebruik is 3300. kWh. Als je zelf 3000 kWh stroom hebt opgewekt, dan
moet je nog 300 kWh afrekenen met de energie leverancier. Daarnaast moet het
vaste aansluittarief natuurlijk ook worden betaald.

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

Heb je meer dan het jaargebruik opgewekt, ( bv 3600 kWh) dan heb je 300 kWh
“over”. Dat wil zeggen, dat er 300 kWh meer aan het stroomnet is geleverd, dan
dat je gebruikt hebt. Je hebt terug geleverd aan het net. Dat levert dus geld op,
maar let op!! Als je energie afneemt van onze EvO (Energie van Ons energie
leverancier) is het terug lever bedrag even hoog als het kale gebruik bedrag.
Met het woord “kale”, bedoelen we de stroomprijs, zonder de energiebelasting
,ODE** heffing en btw. Dat teruglever bedrag is bij andere leveranciers vaak
een paar cent lager dan bij het geleverde gebruiksbedrag. Toch een puntje van
aandacht dus.
Nu komen we bij het begrip “voor de meter”.
Omdat de salderingsregeling ingaande 2023 versoberd gaat worden is het
alvast een goede gewoonte je eigen (zonne)stroom rechtstreeks te gebruiken. Met
andere woorden: je zet de wasmachine pas aan als er veel zonne-energie wordt
opgewekt. Of de afwasmachine niet 's nachts maar overdag laten draaien. Dan
maak je dus “voor de meter” gebruik van je eigen opgewekte energie.
De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft dus aantrekkelijk, omdat huishoudens
en bedrijven hierover ook na 2022 geen energiebelasting en geen ODE ** betalen.
(en ook niet de BTW over deze belastingen)
** ( Opslag Duurzame Energie)

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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- Technisch onderhoud

- Verkoop/inbouw motoren

Ondersteunt u onze doelen en wilt u ook groene, lokale energie afnemen, stap
dan nu over en ga naar:
https://energie.vanons.org/cooperaties/jirnsumer-enerzjy-kooperaasje/
Energie Van Ons regelt vervolgens de overstap voor u. Als u meedoet, wilt u ons
dat via een mail laten weten? Dan wordt u in 2020 gratis lid van JEK.

- Installatie

Met energieke groet, Het bestuur van JEK jirnsumenergie@ziggo.nl

- Winterstalling
binnen en buiten

Kleurplaat

- Reparatie
- Refit

Industriewei 7 9011 WH Jirnsum
06-15434717
info@smidjachtservice.nl
www.smidjachtservice.nl

- DHZ-loods

Café de Fantast
Catering & Verhuur
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl
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Goed en prettig geregeld met:

&
Meer informatie? Kijk op:

www.hypotheekadviesaanhuis.nl
www.etteploegmultiklus.nl

Wij zijn gevestigd op de Boarnsterdyk 38, 8491 AW Akkrum

Jeugdclub Jirnsum
Op vrijdagavond 17 januari hebben
we een Nieuwjaarsparty georganiseerd voor de jeugd van de Jeugdclub
Jirnsum. De jeugd die er was (ongeveer 18 kinderen) heeft het volgens ons
fantastisch gehad (we hebben zo nu
en dan even stiekem om het hoekje
gekeken). Met grote dank aan DJ
Folmer, zonder Folmer geen muziek.
Deze avond is zeker voor herhaling
vatbaar.
We merken dat er nog wel wat onduidelijkheid is over de minimale leeftijd voor
de Jeugdclub Jirnsum. Om verwarring te voorkomen hebben we nu besloten dat
de jeugdclub er is voor de jeugd vanaf groep 8 lagere school tot en met 15 jaar.
Zijn er kinderen die nog niet lid zijn dan graag je kind aanmelden via mailadres
jeugdclubjirnsum@gmail.com.
De volgende activiteit is op vrijdag 6 maart. Dan gaan we naar de Disco Pool
Party in zwembad de Blauwe Golf van 19.00 tot 21.00 uur. De kinderen krijgen
dan gratis entree en 1 frisdrank. Graag bij belangstelling je zoon of dochter
opgeven via jeugdclubjirnsum@gmail.com. We zoeken nog ouders die willen rijden
(entree wordt dan betaald).
Mochten er vragen zijn dan kun je deze altijd aan ons stellen.
Organisatie Jeugdclub Jirnsum
Sigrid Nugteren, Ekelien Steensma en Jantina Grijpma
06-13772415
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Het wel en wee op it Tredde Sté

Alice Hooimeijer

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

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
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(Lid ANBOS)

Geen verplichtingen, geen abonnementen,
elke leeftijd, ieder niveau!

jirnsum
elke woensdag 19.30 uur
verzamelen bij de terp 10 te jirnsum
kosten zijn € 3,- per keer

Voel je (weer) lekker in je vel.
Kom op we coachen je wel!
Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140

hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Januari 2020 had voor ons weer hele mooie dingen in petto. Terwijl we eigenlijk
zitten te wachten op sneeuw, spelen er nu kinderen zonder jas buiten! Het kan
verkeren . Een kleine greep uit onze activiteiten!

schoonheidsspecialiste

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.

It Tredde Sté

Voorlezen

Op woensdag 22 januari kwam basketballer Sjoerd van
Aris aan alle kinderen voorlezen. Hij heeft hiermee de
voorleesweken geopend. Daarnaast konden we vele
vragen aan hem stellen. Sjoerd traint 2 keer per dag. En
wist je dat zijn langste teamgenoot 2.11 meter lang is en
schoenmaat 52 heeft?
Uiteraard mochten we ook nog even zijn basketbal
kunsten zien. Sjoerd gooit de bal achterover in de basket
van heel ver en hij kan zelfs de bal heel lang op 1 vinger laten draaien!

Voorleeswedstrijd

In de diverse klassen is er door
kinderen voorgelezen. Van
deze kinderen is er per groep
een winnaar gekozen en aankomende vrijdag 7 februari
zullen deze kinderen aan de
hele school hun voorlees
kunsten laten horen. Lezen en
voorlezen is zo belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen, dat we hier op
school ook graag bij stil staan.

Letterfeest

De kinderen van groep 3 hebben alle letters geleerd!
Tijd voor een feestje! Op vrijdag 14 februari hebben we
een heus letterfeest. Wat we precies gaan doen is nog
een verrassing voor de kinderen. Maar de ouders zijn in
ieder geval uitgenodigd om bij de uitreiking van het
letterdiploma te zijn.

Lees verder op pagina 31
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Kaas maken

Groep 5/6 is op excursie naar het boerderijmuseum geweest, waarbij ze ook gezien (en geroken) hebben hoe kaas gemaakt wordt!

Open dag en informatieavond voor nieuwe ouders

Op woensdag 18 maart, in de week van het Openbaar
onderwijs, organiseren we onze jaarlijkse open dag. Deze
dag is niet alleen een open dag voor belangstellende
nieuwe ouders, maar ook voor andere belangstellenden. We
zetten de deuren open, wees welkom.
In het voorjaar organiseren we onze informatieavond voor
nieuwe ouders, waarbij we informatie geven over onze
school en het met name het kleuteronderwijs. In de volgende Stim zetten we
de datum. Maar, als je in de tussentijd langs wilt komen, ben je van harte welkom.

Wordt je kind bijna 4 jaar of ben je gewoon geïnteresseerd,
kom dan gewoon een keertje langs! Onze deur staat open.
www.elzinga.nl
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Voor de broodnodige energie.....
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Supremium

Tankstation de Greidhoeke

24/7

13 cent korting op Euro 95!
• Kwaliteitsbrandstoffen
• Diesel
• Euro 95

‘’We care your drive’’

Kies de juiste school voor uw kind Wordt uw kind bijna 4 jaar? Dan bent u
waarschijnlijk al aan het nadenken over de basisschool. Het kiezen van de juiste
school voor uw kind kan erg lastig zijn. Welk onderwijs past bij uw kind, en waar
voelt het zich thuis? Voor alle ouders in Jirnsum en omgeving die bezig zijn met de
schoolkeuze, organiseert de Sint Radboudschool op 2 maart een informatieavond.
Wat kunt u deze avond verwachten? Op de informatieavond zal directeur
Anneke Bosma vertellen over de onderwijsvisie en de normen en waarden van
de Sint Radboudschool. Vervolgens kunt u in alle klassen een kijkje nemen.
Uiteraard is er ruim de tijd om al uw vragen te beantwoorden. De informatieavond is van 19.30 tot 21.00 uur, opgeven is niet nodig.

Buorren 14 Akkrum | 0566-652196 | www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl

11 cent korting op Diesel

Skoallenijs Sint Radboud

All
cards

Nieuwe ouders Anne-Lynn van der Veen zit sinds kort in groep 1 van de Sint
Radboudschool en voelde zich er snel thuis, vertellen haar ouders. “De persoonlijke benadering, betrokkenheid en de veilige sfeer in de school sprongen er voor
ons echt uit. Ook de kleur van de school, met aandacht voor de groei van het ‘hele
kind’ en samen het leven vieren heeft voor ons een stukje meerwaarde.” Dillan
en Suzan Niemarkt werden in december 4 jaar en gaan ook naar deze school. “Ze
vinden het erg leuk”, zeggen hun ouders. Zij gingen beide als kind ook naar de
Sint Radboudschool. “De school is dus voor ons bekend. Er is veel persoonlijke
aandacht voor de kinderen en ook de gemoedelijke sfeer vinden we erg prettig.”
Open Ochtenden Naast de informatieavond is er elke eerste dinsdag van de
maand een inloopochtend. Ouders en hun kind(eren) zijn dan meer dan welkom
om de sfeer te komen proeven in de klassen. Opgeven voor de inloopochtend
is niet nodig, u kunt gewoon tussen 8.15 en 11.00 uur binnenlopen, er is altijd
iemand aanwezig om u te begeleiden. Mocht de dinsdagochtend u niet
passen dan kunt u natuurlijk op een ander moment komen kijken. Wilt u dat, of wilt
u sowieso graag een persoonlijk gesprek met de directeur, stuur dan een
mailtje naar directie@radboudjirnsum.nl of bel 0566 601242 en vraag naar
Anneke Bosma.
De informatieavond voor nieuwe ouders is op maandagavond 2 maart
van 19.30 tot 21.00 uur. De eerstvolgende open ochtend is op 3 maart.
Welkom! www.radboudjirnsum.nl

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw
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Verenigingen contactpersonen

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de
Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,
een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eernum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast
Jirnsumer Enerzjy Koöper.
Toneelver.
Tuinbouwver.
Vogelwacht

B. de Vries
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
S. Sjonger
J. Bleeker
R. Yntema
H. Pereboom
P. Riemersma
J. Visser

0655307912
0641462314
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
602224
601956
0649854000
602469
601977
601133

Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Speeltuincom.
Koor Jirnsum: Mei MeKoar

F. Cornelisse
W. v/d Meer
J. Bleeker
S. P. Hellinga
L. Karsten
A. Douma
T. de Wal
H. Boorsma

0683949491
601178
601956
0616011867
0620620138
602552
620110
0613578028

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
K. Stornebrink
B. Moltmaker
P . Posthumus
H. Sikkema
B. van der Lei

601084
602060
06-43223585
601278
0641872085
601754
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Huisarts
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

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:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

08.00 - 10.00 uur
08.00 - 10.00 uur
14.00 - 15.00 uur
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 wanneer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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Ziekenhuizen
MCL

Schoonmaakmedewerkers
en vakantiehulpen gezocht
voor een prima salaris in
een gezellig team.
Bel 085-8880520

Bij ons kunt u ook
tijdelijk gemeubileerde
woonruimte huren!
Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk
van seizoen) incl. g/w/e
en internet.

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
Adres: Leppedijk 37, Akkrum
Tel.:
0566-65 46 54
E-mail: oars@leppehiem.nl

FysioMaks
Adres: Rijksweg 127A
Tel.:
0566- 60 22 07
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
PKN Gemeente Ingwerd
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
PKN Grou-Jirnsum
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
Gemeenschap- en
Beheercommissie Heilige Marcus J. de Wolff, Jirnsum
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Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0566-60 22 27
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
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
info: www.sbmf.nl		
vrijdag
			
zaterdag
Akkrum Boarnswal 15 Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr
info: www.ontdekdebieb.nl
vrijdagavond

14.00 - 18.00 uur
14.00 - 20.30 uur
11.00 - 15.00 uur
13.30 - 17.30 uur
18.00 - 20.00 uur

		

Dierenarts

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

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.

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