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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt maart 2022
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

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

Heeft u de haren alweer in model laten knippen bij één van de kappers en een 
hapje gegeten of een borrel gehaald bij de 2 Gemeenten of de Fantast? Zo fijn dat 
onze lokale ondernemers weer aan de slag mogen. We hebben jullie gemist.

In het midden van de Stim vindt u een onwijs leuke kleurplaat voor de kinde-
ren. Dit is niet alleen een leuke bezigheid in de voorjaarsvakantie, maar er zijn 
ook leuke prijsjes te winnen. Dus doe je allerbeste best;-) en lever hem mooi  
ingekleurd in. Volgende maand maken we de winnaars bekend. 

Dan nog even een oproep; we zijn op zoek naar versterking. Bent u dé razende 
reporter die de Stim op dit moment mist? Of wilt u meedraaien in onze redactie? 
Laat het ons dan weten. 
Stuur een email naar stimfanjim@jirnsum.com en wij informeren u graag.

Veel leesplezier,
De redactie.

38e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.



2 3

Inhoudsopgave
Agenda .............................................................................................. pag 5
Aankondiging ledenvergadering PBJ .................................................. pag 5
Tai Chi-Qigong in Jirnsum ....................................................................pag 7
Jirnsum eartiids .................................................................................. pag 9
De Bistedokter .................................................................................. pag 11
Nieuws van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje ..................................pag 15
Certificaat voor OBS It Tredde Sté .....................................................pag 16
Kleurwedstrijd ...................................................................................pag 18
Toch feestelijke uitreiking Dorpsvisie ................................................pag 21
VV Irnsum Droge worst actie .............................................................pag 23
Leuke oppas gezocht! ........................................................................pag 25
Collectanten hersenstichting .............................................................pag 25
Het wel en wee op It Tredde Sté .........................................................pag 27
Skoallenijs Sint Radboud .................................................................. pag 29
Verenigingen contactpersonen .......................................................... pag 31
Infoblad Huisarts + Apotheek  ............................................................ pag 33
Infobladen Ziekenhuizen etc. .......................................................pag 35-36

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

* Eerlijk advies aan huis 

* Leveren en installeren van 
zonnepanelen, thuisaccu’s en laders 
voor elektrische auto’s 

* Meer dan 20 jaar ervaring 

* Kwaliteit uit uw eigen dorp 
   
 06 4807 6356   info@puurzon.nl 
 
Erkend Elektrotechnisch Installateur 
lid van Techniek Nederland 

 

U wilt duurzaam wonen en besparen op energiekosten? 

Versla de stijgende energieprijzen 
Investeer nu in zonnepanelen! 

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

 
 

 
 

Sjoukje Feddes 
✓  Erkend hypotheekadviseur  
✓ Adviseur sinds 1998  
 
Werkzaam bij: 
Hypotheek- en verzekeringskantoor Attentiv A. Boskma B.V.  
Bolsward www.solideverzekerd.nl   
Tel 0515-580420 Email boskma.bv@attentiv.nl 
 

Wij zijn pas tevreden als u dat bent ! 
 

 
 

Agenda
Datum Evenement Locatie Tijd

17 feb Inloopspreekuur 
PBJ vergdering

MFC It Kattehus 19.30-20.00 
uur

4-18 mrt Droge worst actie VVI Bestellen via  
jeugdleden

nvt

5 mrt Feestelijke uitreiking 
dorpsvisie

RK Kerk 15.00 uur 

10 mrt Inloopspreekuur 
PBJ vergdering

MFC It Kattehus 19.30-20.00 
uur

24 mart Algemene leden - 
vergadering PBJ

De 2 Gemeenten 20.00 uur 

11 april Inloopspreekuur  
PBJ vergdering

MFC It Kattehus 19.30-20.00 
uur

9 mei Inloopspreekuur PBJ verg-
dering

MFC It Kattehus 19.30-20.00 
uur

25 juni Jubileumtoernooi Iverto Sportcomplex nnb.

Aankondiging ledenvergadering PBJ
Zet het vast in uw agenda!
We hopen u te mogen ontvangen op locatie, we houden u hierover op de hoogte.
 
Donderdag 24 maart om 20.00 uur
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Tai Chi-Qigong in Jirnsum
De Tai Chi-Qigong lessen zijn weer hervat!!!!

Wat is Tai Chi- Qigong? 
Tai Chi- Qigong is in stand langzame bewegingen maken met het gehele  
lichaam. Tai Chi is afkomstig uit China en wordt daar meestal door meerdere  
personen tegelijk uitgevoerd in parken en op pleinen. De bewegingen worden  
gelijktijdig op dezelfde wijze gedaan en maken deel uit van een “vorm” in een  
bepaalde volgorde die oorspronkelijk beoefend werd ter voorbereiding  
op “vechten” en “ verweren” Deze manier van bewegen heeft een positieve  
invloed op evenwicht en balans, ademhaling, lichaamsspanning, bewegings-
coördinatie en spierkracht.
Qigong oefeningen zijn “stukjes “van de TaiChi-vorm en worden een aantal ke-
ren herhaald waardoor makkelijker ontspanning bereikt wordt. Doordat de  
bewegingen langzaam worden uitgevoerd is Tai Chi- Qigong voor een brede 
groep mensen geschikt.

Deelname
Wil je een keer meedoen neem dan ( schriftelijk) contact op met :
Hiske Hoekstra: taichi@leartje.nl
 
Locatie:
De lessen vinden plaats in de gymzaal van de basisscholen aan de Douwmastrjitte 
en worden verzorgd door Peter Seinstra die al vele jaren ervaring heeft opgedaan 
met TaiChi en Qigong in Leeuwarden .

Tijdstip : 
Donderdagen van 19:30- 20:30
De kosten van de lessen zijn : 75 euro voor 10 lessen.
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Jirnsum eartiids

Steeds meer mensen weten de Facebookgroep Jirnsum eartiids te vinden. Eind  
januari waren dat er al bijna 540! Onder hen zijn veel ouderen, zelfs 90+’ers.  
Alle leden kunnen hier foto’s plaatsen, vragen stellen, namen toevoegen etc.  
Inmiddels zijn er al vele honderden foto’s te bekijken van snackbar  
‘t Smulhoekje tot Douwe Duvel en van de vroegere middenstand tot  
oude schoolfoto’s. Meerdere onbekende mensen op foto’s kregen hun identiteit 
terug doordat ze herkend werden door andere leden.

Om lid te worden van Jirnsum eartiids is een Facebookaccount en een device 
(smartphone/tablet/computer etc.) nodig. Er is gelukkig altijd wel iemand in de 
buurt die kan helpen om een account te maken en het (gratis) lidmaatschap aan te 
vragen. Dus tot ziens bij Jirnsum eartiids!  De initiatiefnemers, Johan Langhout en 
Koos Stornebrink
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- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

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

Café de Fantast
Catering & Verhuur
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

De Bistedokter

De hantekening fan Kroes
Ik haw it as bistedokter noch meimakke dat in boer op skreiershoeke by  
winterwaar inkeld op redens te berikken wie. Dan gong ik fanôf Heechhiem op 
noaren nei de Roekeboer foar keallerij mei yn ‘e iene hân de ferlostas en yn d’oare 
de operaasjekoffer. Kleare romantyk! Machtich fûn ik dat. Spitigernôch bin ik in 
hakkenkruk op redens; absolut gjin talint en sloppe ankels. Ik gean net oer ien 
nacht iis, mar at der lykwols in toertocht riden wurde koe, wie ‘k fan de partij. 
Fûn it manjefyk om mei krôkjend waar de Prinsehôftocht te streekjen troch de 
Âlde Feanen. Nei sa’n 40 km riden en klúnjen skearden de binnenkanten fan myn  
ankelknobbels lykwols oer it iis en wie de ‘koek’ wol op en in ‘zopie’ mear as  
wolkom. De Alvestêdetocht wie sadwaande net foar my ornearre…

Myn jongere broer Tom is fansels út itselde hout snien. Hij skafte noaren oan 
mei fan dy stive, hege skuon. Ik fûn dat dy jo tefolle yn jins bewegingsfrijheid  
beheinden sadat it like oft  jo ‘mei de broek fol’ rieden. Dy liet ik dus slûpe…

Yn it winterke fan ‘96 trof ik op ‘e Ûlesprong op it iis by tafal Hotse, in boer by ús 
út de krite. Hotse is krekt sa’n leafhawwer as ik, mar behept mei itselde manke-
mint. Hy hie him bûgels oanmjitte litten troch in útfiner út Ie. Dy moasten op de 
noaren monteard wurde om jo ankels te stypjen, sûnder dat jo bewegings nei foa-
ren en efteren begrinzge wurde. Hotse swearde derby! Ik dus op nei Ie. Fanôf de  
alderearste kear dat ik mei bûgels ried koe ‘k myn lok net op. No koe ‘k pas  
tochten reedride! Oerdwylsk waard ik daliks lid fan de Alvestêdeferiening. 

De winter dêrop batste de froast der noch fûler yn. Doe’t foarsitter Henk Kroes 
op 2 jannewaris ‘It giet oan!’ ferkundige, foel ik haljetrewalje yn ‘e prizen. Ik 
wie nammentlik dat earstfolgjende jier fuortendaliks ynlotte! Sa oerkaam my  
wakker deselde mazzel as doedestiids mei de lotterij foar myn bistedokterstúdzje!  
Myn lidmaatskip op it lêste stuit resultearre fansels wol yn in lette starttiid  
fan pas tsien oere op dy ferneamde 4e jannewaris. It soe ek in hiele kâlde klobbe 
wurde…

Lees verder op pagina 13
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Kinderopvang Oan de Boarn 
Gastouderopvang – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

Lekker wonen en zorg 
zijn in Leppehiem 
onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.
 
Wonen op een plek 
waar jong en oud 
elkaar ontmoeten. 
Met de zorg die u 
nodig heeft.

Wilt u meer informatie?
Tel. 0566 - 654 654

www.leppehiem.nl

Manmoedich gong ik foarearst foar de wyn fan start. By Reduzum waard ik op 
de Swette troch doarpsgenoaten lûd oanmoedige. Op de Luts helle ik myn broer  
yn dy’t goed trije kertier earder fan start gongen wie. Wie ‘k de earste yn ús  
praktyk dy’t in mobyltsje oanskaft hie; dat kaam my no moai te pas. Yn Starum 
hie ‘k foar ‘t  earst en fuort ek foar ‘t lêst efkes kontakt mei it thúsfront, dêrnei  
stûke de Nokiabatterij nei alle gedachten fan ‘e kjeld.

No waard it mienens stôk yn ‘e wrede noardeastewyn. Yn hyltyd wikseljende 
ploechjes belâne ik yn Boalsert. Healwei! Ik gunde mysels dêr in lang skoft en 
de kochte snert en meinommen brogge smakken goed. Poeh, ik koe dêrnei mar 
dreech de slach wer te pakken krije. Safolle oefenkilometers hie myn drokke  
praktyk my net gund te meitsjen. Ik moast weromfalle op myn basiskondysje 
fan jierren as skoaljonge troch waar en wyn fytst te hawwen.  Om en naby Arum  
rekke ik in skoftke yn ‘e streek mei in aardige maat. Hy skoudere my lykwols 
doe’t ik trochskimerje liet dat ik perfoast geniete en alles wat no noch op myn  
iispaad kaam as tajefte beskôge. Hy gong inkeld en allinne foar de einstreek op ‘e 
Bonke…

Fanôf Harns wie it foaral wer rjocht yn ‘e wyn op. It begûn te skimerjen en foar 
myn gefoel duorre it in ivichheid ear’t ik Frentsjer yn ‘t fizier krige. Mar dat wie in 
bagatel yn fergelyk mei wat my yn tsjuster noch oer de blikfeart naar Âlde Leie te 
wachtsjen stie! Derfan oertsûge dat ik yn Bartlehiem fan ‘t iis reage wurde soe,  
besaude ik my deroer dat ik gewoan nei Dokkum dirigeard waard! Op de  
Dokkumer Ie ried ik it hiele ein op kop, myn folgers lieten it ôfwitte om oer te  
nimmen...
 
It thúsfront siet ûnderwilens yn tûzen noeden en belle ûngerêst mei de organi-
saasje oft der ek riders onderweis yn ‘t reid oantroffen wiene. Lokkich waard ik 
troch myn oare helte op de tillevyzje sinjalearre yn it skynsel fan de stêdsljochten. 
It die bliken dat ik fiif minuten foar’t de post yn Dokkum sluet ôfstimpele. No pas 
begûn ik sels te leauwen dat ik de Bonke helje soe! It lêste hoart wie ommers foar 
de wyn. 

As in nochteren keal bin ’k yn ienlikens oer de Ie werom gisele. In pear kear 
gong ik ûnhuerich op ‘e hûd troch skuorren yn it troch tûzenen tramtearre iis en  
ûnderwilens gunde ik mysels net iens tiid foar foeraazje. Yn in flok en in sucht wie 

Lees verder op pagina 15
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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.

‘k wer tebek yn Bartlehiem. Doe rekke myn illuzje yn skossen op de Âldtsjerkster 
Feart. Troch op ‘e nij dy skrale wyn en hongerlapje gong by my it ljochtsje út. Yn 
Âldtsjerk waard my ferkundige dat ik it lêste stik wol kalm útride koe, omt ik de 
einstreek dochs net mear foar tolven helje soe. 

Oer de Moark seach ik yn ‘e fierte de felle lampen op de Bonkefeart. Efternei  
besjoen siet ik yn it ploechje dat foar it each fan de kamera’s delsetten waard as 
de ‘teloarstelden’ dy’t it krekt net helje soene. Sels fielde ik dat net sa. Gjin krúske 
fansels. Mar ik wie sa goochem om kertier oer tolven efkes it einpetear dat de 
NOS mei Henk Kroes op ‘e Bonke hold ôf te wachtsjen. Fuortendaliks dêrnei skeat 
ik de foarsitter oan mei de fraach oft hy yn ‘t lêste stimpelfakje syn hantekening 
sette woe. Fansels wie hy my te wille. Sadwaande helle ik precys fiifentweintich 
jier lyn nota bene de sjournaalbylden. En ik bin oprjocht grutsk dat ik de fiiftjinde 
Alvestêdetocht folbrocht haw! In barren om te kuozjen omt krupsjes my op dit 
stuit beheine soks ea nochris te dwaan.

Jannewaris 2022

Nieuws van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje
Wij proberen continu allerlei manieren uit om  
groener met energie om te gaan, door groen op  
te wekken maar vooral door te besparen, en de  
inwoners van Jirnsum daarbij te ondersteunen. 
Daardoor komen we er steeds meer achter wat  
effectief is en wat niet, en dus stellen wij regel-
matig onze koers bij. 
Dit kunt u volgen op onze website  jirnsumenergie.nl

Wie wil meedoen?
Vanwege het groeiende aantal leden en activiteiten zijn onze bestuursleden  
op zoek naar mensen die voor specifieke taken inzetbaar zijn. Als je maar iets 
kunt bijdragen ben je heel welkom: technische kennis, ideeën, daadkracht,  
noem maar op.
Belangstelling? Neem contact op met info@jirnsumenergie.nl
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Certificaat voor OBS It Tredde Sté
Zijn wie je bent
Obs It tredde Sté vindt het belangrijk 
dat kinderen mogen zijn wie ze zijn. Dat  
iedereen gelijk is, wat je afkomst of 
geaardheid ook is. “We hebben een 
enthou siast team die het gesprek  
erover niet schuwt. Door aandacht te 
geven aan dit thema op jonge leeftijd, 
nemen kinderen en jongeren geen of 
minder risico’s, als ze op een gegeven 
moment gaan experimenteren met  
seksualiteit en relaties.”
Uit landelijke onderzoek gericht op 
kinderen in de bovenbouw blijkt dat 
jongens en meisjes na de lessen mak-
kelijker met elkaar omgaan en elkaar 
aanspreken op gedrag en er min-
der gedoe is op school na lessen over  
relaties en seksualiteit. Leerlingen  
hebben meer kennis over relaties,  
seksualiteit en seksueel misbruik. De meeste leerlingen hebben een positie-
vere houding ten opzichte van homoseksualiteit, en ze zijn zelfbewuster in  
vergelijking met leerlingen die geen relationele en seksuele voorlichting hebben 
gekregen. “Om het onderwerp bespreekbaar te maken is een veilige sfeer in de 
klas essentieel, zodat kinderen zich durven uiten. Met elkaar willen we zorgen 
voor een gezond en respectvol leefklimaat, zodat elk kind kan zijn wie het is”, 
aldus Margreet. 

Onderdeel van Proloog
Obs It Tredde Sté is onderdeel van de openbare basisscholenkoepel Proloog.  
De stichting heeft ‘Word wie je bent’ als motto. Elk kind is van harte welkom.  
Ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of  
geslacht. Vrijheid, gelijkwaardigheid en ontmoeting; dat zijn de kernwaarden 
van openbare scholen. Erkenning van diversiteit is van belang om het respect 
voor andere opvattingen te vergroten. Gelijkwaardigheid en vrijheid staan in 
deze tijd onder druk met de daarbij horende (voor)oordelen. We leven in een  
maatschappij met steeds meer bubbels en daarom vraagt het opvoeden van  
kinderen in deze context iets extra’s, zowel van onze leerkrachten als ouders. 

Obs It Tredde Sté schuwt gesprek over seksualiteit niet
Eén op de vier basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden 
van digitale naaktfoto’s van leerlingen. Online shaming komt steeds vaker voor, 
zo bleek onlangs uit onderzoek. Scholen besteden nog te weinig structureel  
aandacht aan dit onderwerp. Bij obs It Tredde Sté is dat anders. De dorpsschool 
in Jirnsum behaalde onlangs het themacertificaat van de Gezonde school voor 
dit onderdeel. Zij is de eerste basisschool in de gemeente Leeuwarden die het  
deelcertificaat ‘Relaties en seksualiteit’ heeft behaald. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Margreet van der Laan, directeur obs It Tredde Sté: “Wij willen onze leer lingen 
ondersteunen bij de ontwikkeling van een positieve kijk op seksualiteit en  
diversiteit. Het is belangrijk hen weerbaar te maken en waarden en normen bij 
te brengen, zodat zij verantwoorde en respectvolle keuzes maken. Hoewel de  
seksuele opvoeding thuis hoort, hebben we er ook als school mee te maken en 
dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo hebben we ook samen 
met GGD Fryslân een ouderavond over het thema georganiseerd. En niet alle  
ouders vinden het even gemakkelijk om er thuis handen en voeten aan te geven.”

Om het deelcertificaat te behalen moest de school trainingen volgen en 
beleids plannen opstellen. Zodoende wordt geborgd dat er de komende  
jaren structureel op het thema wordt ingezet. Waar nodig konden we advies en  
ondersteuning krijgen van de Gezonde school-adviseur van GGD Fryslân.  
Deze ondersteuning zorgt voor een professionele aanpak van dit onderwerp.  
Van der Laan: “Vanuit de stimuleringsregeling van Gezonde school heb-
ben we onder meer onze bibliotheek uitgebreid met informatieve boeken en  
leesboeken die bij dit thema horen. Daarnaast hebben de leerkrachten een  
training Vlaggensysteem gevolgd en hebben we een Friese regenboogvlag,  
T-shirts en methodes aangeschaft. Het zijn allemaal middelen om het gesprek 
erover aan te gaan en er blijvend mee bezig te zijn.” Of dit niet ten koste gaat 
van de gewone lessen? “Nee, zeker niet. We zijn als team erg bezig met het  
zoeken naar de verbinding tussen de verschillende vakgebieden. Door zaken slim 
te combineren zorg je ervoor dat je lessen efficiënt én effectief zijn. Zo hebben we 
onlangs een themadag gehad over ‘Koning en koning’ in het kader van inclusie. 
We hebben toen ook gelijk de taal meegepakt.”
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Lever je kleurplaat vóór 1 maart in bij de redactie op de Slinke 11 of 
Himdyk 17.  De winnaars worden gepubliceerd in de Stim van maart.

NAAM:      LEEFTIJD:  
EMAIL:      TELEFOON:

18

Kleurwedstrijd

NAAM:                                                                                                EMAIL:
LEEFTIJD:                                                                                   TELEFOON: 

Lever je kleurplaat vóór 1 maart in bij de redactie op de Slinke 11 of Himdyk 17.  De winnaars worden in gepubliceerd in de Stim van maart.
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Toch feestelijke uitreiking Dorpsvisie
Toch nog een Feestelijke uitreiking Dorpsvisie Jirnsum 2025
zaterdag 5 maart om 15.00 uur in de voormalige RK kerk in Jirnsum. 

Corona gooide even roet in het 
eten, waardoor we de nieuw-
jaarsborrel en uitreiking van de 
nieuwe dorpsvisie niet door kon-
den laten gaan. 
Maar gelukkig kan en mag er 
nu meer, dus hebben we een 
nieuwe datum!  En er moet 
heel wat water door de Boarn 
stromen voordat we dit feestje  
opnieuw uitstellen… En tegelijkertijd is de wereld onvoorspelbaar, dus  
check voor het zekere van te voren Jirnsum.com. Mocht het toch niet door  
kunnen gaan dan melden we het daar. U krijgt ook allemaal nog een mooie  
uitnodiging in uw brievenbus.
 
Dankzij de inbreng van vele inwoners van Jirnsum ligt er een mooie dorps-
visie 2025 die we gebruiken om Jirnsum nog mooier te maken en in de  
communicatie met de gemeente Leeuwarden aangaande de wensen van Jirnsum.  
Op 5 maart zijn jullie dus allemaal uitgenodigd bij de feestelijke uitreiking en 
overhandigen PBJ en de werkgroep dan ook met trots het eerste exemplaar aan 
wethouder Hein Kuiken en andere aanwezige raadsleden. De uitreiking wordt 
muzikaal opgeluisterd door onze eigen Berend Riemersma.

Bij aanvang is er koffie/thee voor alle aanwezigen. Het is de bedoeling om hierbij 
op de gekozen zitplaats te blijven zitten. ( Max. 75 bezoekers ) 
Na de officiële overhandiging van de Dorpsvisie serveren de lokale café’s  
buiten de kerk een hapje en drankje, zodat er zoveel mogelijk mensen aanwezig  
kunnen zijn. Even napraten, elkaar weer eens even fysiek ontmoeten! Hoera!  
Voor de kinderen is er ook iets lekkers en staat er een heus springkussen klaar! 
Na afloop ontvangt iedereen die dat wil een exemplaar van de nieuwe visie.
 
We hopen veel enthousiaste mensen te ontmoeten op 5 maart!!

PBJ en de werkgroep Dorpsvisie

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
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VV Irnsum Droge worst actie
VV Irnsum Droge worstenactie
Sla je slag en koop een worst!

Het is weer tijd voor de droge worst actie van de voetbal-
vereniging. 
Dit jaar hebben we het in een nieuw jasje gestoken.

Alle jeugdleden van de voetbalvereniging krijgen rond
4 maart een bestellijst mee naar huis. Ze verkopen op  
eigen initiatief aan buren, familie en vrienden tussen 4 en 18 maart. 
 
Wil je dus graag droge worsten kopen, schiet dan even iemand aan die je kent  
en lid is van de club. De betaling verloopt via een QR code, deze dien je te  
scannen met je telefoon en dan wijst het zich vanzelf. Een andere optie is om 
contant te betalen, dit doe je gelijk bij de bestelling.

De worsten worden verkocht voor: 
1 stuk € 3,50
2 stuks € 6,00
3 stuks € 9,50
4 stuks € 12,00

Na 1 april word je bestelling bij je thuisbezorgd.
Wil je per mail een bestelling doen dan kun je een mailtje sturen naar 
activiteiten@vvirnsum.nl 

Jij een heerlijke worst van Spijkerman uit Akkrum 
en de club een steuntje in de rug. 

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



24 25

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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… 

Collectanten hersenstichting

Leuke oppas gezocht!
Leuke oppas gezocht! 
Wij, Huub (4), Bauk (2) & Ille (0), zoeken 
per maart een leuke oppas aan huis voor de  
vrijdagen! Ben je, of ken je, iemand die het 
ziet zitten om één dag in de week op deze 
drie jongens te passen, bel of app dan met 

Lise Uil: 06-29380383
Graag horen we van jou! 

Begin deze maand was de collecteweek 
van de Hersenstichting.
Wellicht heb je een vlag zien wapperen of 
een poster zien hangen ergens in het dorp.
Iedereen kent wel iemand met een aandoening aan de hersenen, door dementie, 
Parkinson of beroerte (CVA). Goed onderzoek is noodzakelijk om deze ziekten te 
behandelen of zelfs te voorkomen. Hersenstichting subsidieert weten schappers 
bij hun onderzoek. Daar is veel geld voor nodig, maar door een te kort aan  
collectanten binnen Jirnsum is de Hersenstichting niet bij een ieder aan de deur 
geweest. Om volgend jaar een betere dekking te hebben nodig ik belangstel-
lenden uit om te reageren. Dat kan door je aan te melden via de website van  
de Hersenstichting onder kopje help mee of bel 06-20920041.

Coördinator collecte Hersenstichting
Signhild Moerland
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Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté

Van 29 januari t/m 5 februari waren de Nationale Voorleesdagen 2022. Lezen en 
voorlezen heeft altijd al een belangrijke plaats in ons dagelijkse onderwijs, maar in 
deze periode combineerden we dat met leuke activiteiten. 
Zo startten we de Voorleesdagen met ‘The Masked Voorlezer’. De juffen van  
It Tredde Sté kozen allen een leuk boek en lazen daaruit voor, onherkenbaar en 
met vervormde stem. De kinderen moesten uiteraard raden wie welke juf was. 
Dat viel nog niet mee!

Daarnaast houden we elk jaar tijdens de Voorleesdagen de ITS-voorleeswedstrijd. 
Vorig jaar ging die vanwege de lockdown niet door, maar dit jaar werd de wissel-
beker wel weer uitgereikt. Alle combinatieklassen leverden een winnaar en die 
kinderen streden om de hoogste eer: de beste voorlezer van ITS.
Lezen en voorlezen is niet alleen leuk, het is natuurlijk ook heel leerzaam.  
Als school hebben wij de mooie taak om kinderen allerlei zaken te leren. Die  
kennis en vaardigheden staan allemaal vermeld in de kerndoelen. Nu lezen we  
regelmatig dat Nederland steeds lager scoort op leesvaardigheid (PISA-onder-
zoek) en dat kinderen die van de basisschool komen niet zo goed rekenen als 
ze zouden kunnen (onderzoek van de Onderwijsinspectie). Als school zijn wij  
daarom bezig met het onderzoeken van werkwijzen waarmee we het beste uit de  
kinderen kunnen halen. 

Wij hebben een reken- en een taalcoördinator en de teamleden werken in groepen 
aan zaken die nog beter kunnen. We zijn daarbij zeer ambitieus. Zo hebben we 
de afgelopen maanden stevig ingezet op het automatiseren van rekensommen. 
We hebben daar extra tijd in gestoken en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook 
hebben we besloten het rekenen op I-pad of laptop te vervangen door het werken 
in een werkboek. Dit doen we omdat de kinderen aangeven dat ze dat prettiger 
vinden; ze kunnen op deze manier bij fouten veel beter zien wat er niet goed is 
gegaan en leren zo dus veel meer.
Zo komt elk kind ‘oer eigen paad te plak’.

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.nlwww.elzinga.nl

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

Samen vieren op de Sint Radboudschool     
Op KBS Sint Radboudschool staan de woorden “samen” en  
“vieren” vaak centraal. Veel tradities worden door het hele 
schooljaar samen gevierd. Zo is er op onze school ook altijd aan-
dacht voor Carnaval, Aswoensdag en daarna de 40 dagentijd.   

Carnaval Vrijdag 18 februari vieren we Carnaval op KBS Sint 
Radboud. Het is een traditie bij ons op school dat groep 8 altijd 
Carnaval organiseert voor alle andere groepen. Dit valt ook al-
tijd samen met het vieren van de verjaardag van alle leerkrachten. Carnaval is een 
feestelijke dag zo vlak voor de voorjaarsvakantie die in de Katholieke traditie ligt. 

Na Carnaval volgt Aswoensdag. Op deze dag tekenen of schrijven alle leerlin-
gen op een briefje over dingen die ze graag achter zich willen laten. Dit kunnen  
dingen zijn waar de kinderen spijt van hebben of waar ze niet meer aan willen den-
ken. Deze briefjes met herinneringen of gevoelens worden daarna verbrand. De as 
hiervan is een teken van nieuw leven en een nieuw begin. As is vruchtbaar en daar 
kunnen weer mooie nieuwe dingen uit groeien! In de vastentijd is er op school ook 
aandacht voor dit nieuwe begin. 

Op onze school hebben we ook al jaren de Lief en Leed 
boom. We besteden met de hele school aandacht aan 
feestelijke momenten (bv een verjaardag, of de start van 
het schooljaar) maar ook aan verdrietige momenten. 
Deze boom staat centraal in onze school, bij elk moment, 
vrolijk of verdrietig, zal er een vlinder in de boom worden 
opgehangen. Tijdens een schooljaar groeit onze boom 
uit tot een prachtige boom met mooie herinneringen.  
Op deze manier hebben we oog voor elkaar! 

Vriendelijke groet, Team KBS Sint Radboud. 

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

Wilt u meer weten over de Sint Radboudschool? Een kijkje nemen kan altijd. 
Bel of mail met directeur Anneke Bosma voor een afspraak: 

0566 601242 of directie@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 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
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  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.


