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Beste Lezer,

Allereerst wensen we iedereen een gelukkig en een gezond nieuwjaar! We hopen 
dat dit jaar niet alleen maar beter dan 2020 mag worden maar dat het gewoon een 
super jaar mag worden! 

Er worden heel voorzichtig weer plannen gemaakt. De organisatie van Festisyl 
vraagt de dorpsbewoners om het weekend van 20 en 21 juni vrij te houden en start 
toch weer hoopvol met de organisatie. 

Ook worden er weer plannen gemaakt voor andere activiteiten. Wat zou het 
leuk zijn als de agenda binnenkort weer lekker bommetje vol staat! Heeft u de  
afgelopen maanden al weer eens op Jirnsum.com gekeken of volgt u ook de  
facebookpagina van Jirnsum Online?? Sinds een aantal maanden is hier ook weer 
actuele informatie te vinden.

Lijkt het u leuk om ook eens een verhaal aan te leveren bij de stim of wilt u wellicht 
adverteren. Neem gerust contact met ons op door een mail te sturen. 
We horen graag van u!!

Veel leesplezier!

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

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

Doe-het-zelf pakketten 

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

 

duurzaam wonen en besparen op energiekosten 

Ook voor vervanging van  
oude zonnepanelen en omvormers. 

KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

 
 

 
 

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

Wij zijn pas tevreden als u dat bent ! 
 

 
 

De oliebollenactie van afgelopen oudejaarsdag was een daverend succes. 
Maar liefst € 2500 werd er opgehaald door bakkers Anno, Jan, Rienk en Robert.  
De opbrengst werd naar ongekende hoogte gestuwd mede dankzij de Merke 
Kommisje zelf die in en rond het dorp de bezorging en huis-aan-huis verkoop  
verzorgde. De MK heeft de cheque inmiddels in ontvangst genomen. Zij zullen dit 
geld gebruiken voor activiteiten voor de jeugd én de 65+ tijdens de eerstvolgende 
Jirnsumer Merke. Alle Jirnsumers die hebben gekocht en gedoneerd; veel dank. 
Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Heb jij ook een (lokaal) goed doel in gedachten voor volgend jaar? Geef het door 
aan een van de bakkers!

Oliebollenactie: € 2500 voor Merke Kommisje

Beste Dorpsgenoten,                                                                                  
Ik ben sinds augustus j.l. een buurt-
punt begonnen. U zult wel denken 
wat houdt dit  in? Bij mij kunt u pak-
ketjes af laten leveren of inleve-
ren. Zoals een retourpakket voor 
een webshop. Maar ook kunt u een pakketje laten afleveren, als u bijvoorbeeld  
verwacht niet thuis te zijn of als u niet de hele dag wilt wachten op de chauffeur. 
Dit pas je gemakkelijk aan in de track en trace van het bijbehorende pakketje.

Bij mij kunt u terecht voor Homerr, DHL en UPS pakketjes. Ook voor veel PostNL 
retouren kunt u bij mij terecht. Homerr zal voor velen nog onbekend zijn.  Homerr 
is een duurzaam postbedrijf. Ze maken gebruik van bestaande routes van pakket-
bezorgers en besparen zo tot 79% CO2-uitstoot per pakketje. Homerr verzorgt 
ook al voor veel webshops hun retouren. Ook als particulier kunt u via Homerr  
versturen, dit kan al voor €3,49 per pakketje. 

Buurtpunt Industrieweg 23 A Jirnsum voor al uw Homerr, DHL en UPS pakketjes!

Openingstijden 
Ma – Vr:  15:00 – 21:00 
Zaterdag:  9:00 – 18:00 
https://fb.me/buurtpuntjirnum
Ronald de Vries 

Buurtpunt pakketjes
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Wat bieden wij aan:

• PEUTER EN KLEUTER GYM dinsdag 15.15 – 16.00 uur
Dit is voor kinderen vanaf groep 1 tot groep 3. 
Er worden spelletjes gedaan met ballen, hoepels en 
matten, volgens het Nijntje beweegprogramma. 

• HIP HOP: dinsdag van 16.00 tot 18.30 uur
Dit is voor kinderen vanaf groep 3, 
er zijn 3 leeftijdsgroepen.
Groep 6/7 jarigen  16.00 – 16.45 uur
Groep 8/9/10 jarigen 16.45 – 17.30 uur
Groep 15/16/17 jarigen 17.45 – 18.30 uur

• DANCE FIT: dinsdag 18.30 – 19.30 uur
Dance Fit is een combinatie les waarin dansen wordt afgewisseld met cardio 
en spierkracht oefeningen. Voor alle leeftijden. Tijdens de oefeningen wordt er  
gebruik gemaakt van matjes, elastieken, pilatesballen, steps en gewichtjes.

Alle lessen worden gegeven door Marit Leenstra.

Kosten lidmaatschap 
peutergym € 15.00 per maand
hip hop € 17,50 per maand 
Dance Fit € 15,00 per maand

Interesse: kom dan een gratis proefles volgen in de gymzaal van Jirnsum, 
Douwemastraat 1, 9011 VS Jirnsum.  
Vragen: stuur een mail naar locijirnsum@gmail.com

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

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum

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

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

zorgvuldig 
en met aandacht
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Als je haar maar goed zit...

Maandagavond om 23.30 uur. De 
Rijksweg ligt er stil bij, hier en daar 
nog wat kerstboomverlichting 
zichtbaar door de donkere ramen. 
De klok in de toren van voorheen 
de Mauritiuskerk slaat een keer.

Ik kijk door de verlichte ramen van 
de kapsalon. Twee charmante in 
het rood geklede kapsters, onher-
kenbaar door de mondkapjes, zijn 
nog druk bezig. Schoorvoetend  
betreed ik het halletje, waar ik eerst 
mijn handen volledig desinfecteer.
“Je mag wel even in het gangetje 
zitten, ik ben zo klaar”. Volgzaam 
laat ik mij in een aangeschoven 
stoel zakken. Geamuseerd volg ik 
de gesprekken in de salon. 

Als de klant voor mij klaar is en de  
kappersstoel, de tafel  en de instrumenten zijn gereinigd, ben ik aan de beurt. Pluk 
na pluk, behoorlijk grijs al, vallen mijn haren naar beneden. Ik ben heel blij met 
deze knipbeurt, want vanaf 24.00 uur deze avond gaan alle kappers tot 19 januari 
dicht. Ik heb nog heel even gedacht om mijn haren te laten groeien, met een vage 
herinnering aan vroeger, toen met lang haar, Gauloises, beat en rock café’s. “Doe 
de snor ook maar, als dat lukt” Ik doe mijn mondkapje naar beneden.

Om exact 24.00 uur ben ik netjes geknipt en heb ik met behagen de warme doek 
om mijn nek gevoeld. Ik was deze memorabele avond de laatste klant. Ik neem 
afscheid van Ineke en Jantina, ik wens ze prettige feestdagen en sterkte voor de 
komende weken. Buiten, in het donker, brandt er nog maar één kerstboom achter 
dichte gordijnen. In de verte slaat de kerktoren nog een keer. Tenminste nog iets 
wat gewoon is.

Groet, Ed den Dulk

Ben je net begonnen als zelfstandige  
en kun je wel wat hulp gebruiken bij het  
ontwikkelen van je logo en online  
zichtbaarheid? 

Ook bij het maken van een opvallende  
folder, flyer of visitekaartje 
kan ik je helpen.

liesbethhiddema.nl
06 1300 9834  Jirnsum

Hier uw 
advertentie? 
Neem contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 
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Wel eens gehoord van een ‘meat pie’? Dit is een soort vleespastei met een vulling 
van vlees en vaak ook wat groenten. Dit recept is lekker simpel gehouden met een 
vulling van gehakt, bleekselderij, wortel en tomaat. Wil je het recept vegetarisch 
maken? Kies dan voor vegetarisch gehakt.

BENODIGDHEDEN
• 6 plakjes bladerdeeg 

ontdooid
• 300 gr gehakt of  

vegetarisch gehakt
• 1 ui
• 1 teen knoflook
• 1 ei
• 4 el barbecuesaus
• 150 gr wortel
• 2 stengels bleekselderij
• 70 gr tomatenpuree
• 2 tomaten
• zout en peper

AAN DE SLAG MET DE MEAT PIE!
Verwarm de oven voor op 200 graden. Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Snijd 
ook de wortel en bleekselderij in kleine stukjes. Giet een scheutje olie in een pan 
en bak de ui. Voeg na 2-3 minuten het gehakt, snufje zout en peper en de knoflook 
toe. Bak het gehakt rul en voeg dan de wortel en bleekselderij toe. Bak dit een 
minuut of 5 en voeg dan de bbq saus, tomatenpuree en een scheut water toe. Laat 
dit even lekker pruttelen, een minuut of 10. Voeg dan de blokjes tomaat toe en 
zet het vuur uit. Als je de wortel liever wat zachter hebt, kun je de saus wat langer 
laten pruttelen.

Vet een springvorm (22cm) in met een beetje olie of boter. Bedek de bodem en de 
zijkant met bladerdeeg. Prik met een vork wat gaatjes in het bladerdeeg. Schep 
het gehaktmengsel op het bladerdeeg. Bedek vervolgens de bovenkant van de 
meat pie met bladerdeeg. Kluts het ei door elkaar in een bakje en besmeer de  
bovenkant van het bladerdeeg met ei.

Bak de meat pie ongeveer 35 minuten in de oven totdat hij goudbruin is.

Recept Meat Pie
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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 

 
 

De Bistedokter
De krysthazze
Perfoarst haw ik al lang en breed yn ‘e rekken dat der eat bysûnders yn ‘e loft  
hinget. Soks bespeur ik daliks oan alderhande maneuvels. Yn it foarste plak komt 
it kofjeapparaat mei de waarmhâldkanne út de kelder nei de koken. Dat is fêste 
prik foar eltse jachthûnetraining mei Frou. Faaks hat sy dan sels har ‘bûtendoar-
ornaat’ al oan. In aldendeiske 
wurkbroek en benammen yn 
dizze tiid fan’t jier is se foaral 
lekker waarm oankleid. It  
flutterjurkje dat Frou no lykwols 
oan hat strykt dêrmei as âlde 
hoassokken. Ik begryp der neat 
fan! Mar rillegau komme de  
pipen út de sek: “Giet Afke 
hjoed mei de baas mei?”  
Fansels giet Afke mei Baas mei! 
Ik strûs efter him oan nei de 
auto ta en wip yn ‘e kofferbak 
fan syn nije bistedokterwein 
dy’t gjin gelûd makket. Nei in 
tút swaait Frou ús út en ropt 
se Baas nei dat er foarsichtich 
wêze moat. “Jawis!”, andert 
er. Wat in ferrassing, it sil my  
benije wat der no barre sil!
Baas sjongt of fluitet ûnderweis 
altiten lûd mei de kabaalboks 
mei. Dat docht my suver sear 
oan myn earflappen, mar ik hâld 
my goed. Ik lit it oer my hinne 
komme en jou mysels del op myn hûnekessen. Nei in skoftke stoppet it fokaal,  
beweegt de auto net mear en binne we blykber teplak. At ik oerein kom sjoch 
ik dat wy by in grut fjild oankommen binne. Neffens my bin ik hjir noch nea ear-
der west.  Der steane in stikmannich fan dy ûnbidige weinen sa’t âldbaas Pyt ek 
hat. Ferduld noch en ta, it mist my net dat er dêr omspaant. Mar dan is ús mem 
der faaks ek! Ik reitsje optein en begjin útwrydsk mei myn kwispel te giseljen.  

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

Lees verder op pagina 15
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Yntusken docht Baas de efterflapdoar iepen en mei ik derút wippe. Ja hear!  
Ik begroetsje daliks âldbaas Pyt en ús mem fansels. Mar och heden noch en ta! 
Myn fiif bruorren Abe, Epke, Foppe, Hylke en Gurbe binne der allegearre ek. Wat 
in feest! Wat in geweldich famyljebarren! Gysten rauze wy troch it fjild om inoar 
hinne. Baas en alle nybazen litte ús balstjurrich úttjirgje, oan’t wy troch âldbaas 
Pyt ta de oarder roppen wurde. “Ties, sit!” “Oscar, hjir!” Ties? Oskar? No wist ik 
wol dat Abe en ik de iennichsten wiene dy’t harren eigen namme holden hawwe, 
mar wat klinkt dit stom! Wat alderûnbidichst stom... Mar hokker rook krij ik no 
ynienen yn myn noasters? 
“Jimme binne let, wy binne alfêst begûn”, hear ik âldbaas Pyt sizzen. En dan sjoch 
ik se lizzen. Ik wol der wol daliks hinne te gnuven, mar dat kin net omt Baas my 
oan ‘e line dien hat. Ik moat my raar fersinne at dêr net wol tsien hazzen dea op 
in rige lizze. “Yn it bitefjild fierderop moatte noch wol mear sitte. Wolsto dyn  
eigen krysthazze sjitte?”, hear ik âldbaas Pyt freegjen. “Ik bin net fan’t sjitten”,  
andert Baas. “Nee, do wolst se wer better meitsje fansels”, laket myn âldbaas, en hy  
triuwt Baas sa’n sjitpiip yn ‘e hannen. Om ús hinne wurdt in bytsje bedimme  
gnyske. Dan sette wy mei-ienoar ôf nei it bitefjild ta. Ik drobbelje stiif neist myn 
krebintige baas mei.
Op in brede rige strúne wy meielkoar troch de biten. Ik bin de alderearste dy’t in 
hazze yn de noasters kriget. Dít is myn kâns! Fan Frou mei it net, mar no is’t de  
bedoeling dochs just! Handich strûp ik út de line wei en set ik de sokken der yn 
it fjild troch. De hazze sjocht my oankommen en betinkt him gjin momint. As 
in streep fleane wy efter elkoar sigesaagjend troch de biten. Ik hear it razen en  
tjirgjen efter my wol, mar ik lit my dy hazze dit kear wier net ûntkomme. Dan hear 
ik in lûde knal en fuortendaliks fiel ik in fjoerskerpe pine yn myn lofter bil. Ik jou in 
ôfgryslike gjalp en lit my langút falle yn de biteblêden. Ûnhuerich, wat docht dat 
sear...
“Och, och, wat bisto dochs in leaf hûntsje. Wat leisto dêr no lekker langút.  
Ien en al ûntspanning sa op ‘e rêch. Mei al dy knuffels om dy hinne.” Ik slach myn  
eagen op en knipperje der tagelyk mei. “ Wêr soe se fan dreame? Poeskes?”  
O, wat deale! Myn leave santjin! Yn ferheardens rek ik mysels út en doch in sucht fan  
ferromming wylst de beide lytsbazen laitsjend njonken myn hûnekoer sitte en my 
oer myn búkje tyskje. Dan sjoch ik Baas oan tafel sitten en hy spytgnysket nei my: 
“Ik tink dat se wer oer haskes dreamd hat.” Op dat stuit wol ik him wol yn syn dôve 
earen blaffe: “Do grutte olfert, do hast my yn ‘e kont sketten!”

Afke fan it Fryske Wetterlân

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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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 

 
 

Kleurplaat
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Agenda:
1.  Opening en vaststelling agenda 
2.  Vaststelling notulen ALV 4 november 2019
3.  Ingekomen stukken/mededelingen 
4.  Vaststelling algemeen verslag 2019-2020
5.  Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2019/2020 
 a. Toelichting en vragen 
 b.Verslag kascommissie en voorstel tot verlenen decharge 
 c. Benoeming kascommissie 
 d. Vaststelling begroting seizoen 2020/2021
 e.Vaststelling contributie 2020/2021 
6.  Samenstelling en taakverdeling bestuur 
7.  Rondvraag en sluiting

Bestuurssamenstelling seizoen 2020/2021 

Voorzitter: Ronald Rotteveel (aftredend)
Secretaris: Baukje de Vries (aftredend)
Penningmeester: Sandra Nugteren 
Algemeen Bestuurslid vrijwilligerszaken: Bert Boersma
Bestuurslid activiteiten & communicatie: Sigrid Nugteren
Bestuurslid Technische zaken: Koos van Dijk
Bestuurslid Accommodatie: Vacant
Bestuurslid Operationele zaken: Vacant

Aftredend niet-herkiesbaar
Secretaris: Baukje de Vries
Voorzitter: Ronald Rotteveel

Benoeming nieuwe bestuursleden 
Secretaris: Anke Hijlkema 
Voorzitter: Werner Vermeulen

Namen van (tegen)kandidaten kunnen voor aanvang van de vergadering worden 
aangemeld.

Het bestuur nodigt u langs deze weg uit tot het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 

Maandag 1 februari 2021 om 20.00 uur

In verband met Corona vindt de vergadering plaats 
door middel van een videoverbinding via Microsoft 
Teams. Toelichting op de stukken wordt mondeling ge-
daan. 

Om de ALV bij te wonen kunt u zich aanmelden via bestuur@vvirnsum.nl. Na de 
aanmelding ontvang je het verslag van het bestuur 2019-2020 alsmede de notulen 
van de vorige ALV d.d. 4 november 2019. De financiële stukken kun je inzien in  
samenspraak met de penningmeester.

Voorafgaand aan de vergadering ontvang je een mail met een link en een hand-
leiding hoe je digitaal kunt deelnemen. 

Vragen
Eventuele vragen dienen vooraf te worden gemaild naar bestuur@vvirnsum.nl 
Daarnaast zoeken we een nieuw kascommissielid. Wie meldt zich aan voor  
volgend jaar? Via Teams kan er worden gestemd voor de nieuwe bestuursleden.

Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering met in achtneming van 
art.17 e.v. van de statuten.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
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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

Op vrijdag 11 december werd het 
straatbeeld in en om de Rijksweg 
weer verfraaid. 

Niet minder dan drie nieuwe foto-
borden werden er door ijverige vrij-
willigers geplaatst.
Prachtig vormgegeven borden, 
inclusief een verklarende tekst 
werden geplaatst bij achtereen-
volgens: de Friese vlag, het beeldje 
Japke (beide in het centrum van 
Jirnsum) en bij de nieuwbouw Mo-
lehiem: een molen aan de Boarn.

Elzinga zorgde voor de mooie af-
drukken van teksten en beeld. Het 
dorp Jirnsum is weer verfraaid, met 
dank aan de altijd ijverige vrijwil-
ligers van de borden en bordjes in 
het dorp.

Hulde aan: Sake Janse, Rinse Bos, Jane Visser, Piet Postumus, Tamme Leemburg,
Sytse Regtering, Abe Buwalda en Ed den Dulk.

Straatbeeld in Jirnsum weer verrijkt
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Samenvatting ALV Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ)

Donderdag 19 november j.l. heeft de jaarlijkse ledenvergadering van PBJ  
plaatsgevonden. Als gevolg van de aanhoudende beperkingen door Covid-19 
heeft de jaarvergadering niet zoals gebruikelijk middels een fysieke bijeenkomst 
in april kunnen plaatsvinden, maar is er uiteindelijk gekozen voor een digitale  
variant.
In totaal hebben 26 leden en overige geïnteresseerden de vergadering bijge-
woond en was vanuit de gemeente Leeuwarden de dorpencoördinator Bart van 
der Scheer aanwezig.

Het eerste deel van de vergadering betrof de formele afwikkeling van het jaar 
2019, waarin door het bestuur een resumé is gegeven van de ondernomen  
activiteiten in 2019 en tevens het financieel verslag van 2019 is gepresenteerd 
en toegelicht met goedkeuring van de kascommissie. Daarnaast is afscheid  
genomen van aftredende bestuursleden, Rients Koster, Katrin Herzberg en Flip 
Cornelisse werden bedankt voor hun inzet. Tijdens de vergadering ingestemd 
met de toetreding van drie nieuwe bestuursleden. Tineke Visser, Engbert van der  
Weide en Linda Karsten treden toe tot het bestuur. Hiermee kwam een einde aan 
het formele deel van de vergadering.

Na de pauze is de mogelijkheid gegeven aan de werkgroepen Keunst & Kultuer 
Jirn- Summertime en Woon- & leefomgeving, de Verenging Doarpskorpo raasje 
Jirnsum en de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje waar dankbaar gebruik van is  
gemaakt. Met veel enthousiasme werd verteld waar eenieder mee bezig is  
geweest en welke mooie plannen in het verschiet liggen.

Tot slot willen wij een bijzonder dankwoord wijden aan Flip Cornelisse, aftre-
dend voorzitter van het Plaatselijk Belang. Flip heeft jarenlang met veel energie 
een waardevolle bijdrage geleverd als voorzitter van PBJ en heeft nu de tijd rijp  
gevonden om het stokje over te dragen. Flip bedankt!

Plaatselijk belang Jirnsum

Het Bestuur van Plaatselijk Belang Jirnsum bedankt al zijn vrijwilligers van de  
afgelopen periode en hoopt het komende jaar op jullie inzet! 
Uiteraard voor iedereen een gelukkig en gezond 2021 toegewenst!

Algemene ledenvergadering plaatselijk belang

Beste Jirnsumers,

Allereerst de beste wensen voor 2021.
Wij als MK hopen dat dit een voorspoedig jaar wordt met wat meer vrijheid, dan in 
het afgelopen jaar.

De rollade actie die we in december gehouden hebben was een groot succes.
Ondanks dat het niet erg warm was hebben we er veel lol om gehad. De topver-
koper Wopke presteerde het zelfs om een rollade te verkopen aan een vegetariër. 

Ook willen we de meesterbakkers van de oudejaars oliebollen actie ontzettend 
bedanken. Dit omdat de gehele opbrengst van € 2500,-  deze keer naar de MK 
gaat. Hiermee gaan we met de merke (indien mogelijk ivm COVID-19) hele leuke 
spellen voor alle leeftijdsgroepen organiseren.

Jan, Anno,Robert en Rienk nogmaals bedankt.

Ondertussen zitten wij ook niet stil. Zo zijn we al bezig met het aanvragen van 
de nodige vergunningen. Deze keer gelijk maar voor de " normale" merke met  
spelletjes, muziek, feesttent etc. Ook vragen we een vergunning aan die net  
zoals in 2020 geheel Corona proof is. (We hopen natuurlijk dat we deze variant niet  
hoeven te gebruiken.) We zijn dan ook nog druk in de weer om het laatste lege 
plekje weer in te vullen op het merketerrein. Hierbij zitten we te denken aan een 
kinderatrractie. Als MK zijn we dus al volop bezig met volgend jaar!

Blijf gezond en maak van 2021 een fantastisch jaar!

Mvg MK de "Jirnsumer" kat

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

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 

De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

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

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

Het wel en wee op it Tredde Sté It Tredde Sté

“Happy New Year, happy New Year
May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbour is a friend”

Happy Newyear – ABBA

En dan is het alweer januari, de 
maand van de goede voornemens! 
Een maand van soberheid na de 
feestdagen en een maand van  
reflecties. In het onderwijs hebben 
we 2 momenten als deze, want in 
juli/augustus kijken we ook vooruit 
en achteruit in voorbereiding op het 
nieuwe schooljaar. Het voordeel van 
regelmatig terug- en vooruitkijken is 
dat je je bewust wordt van wat goed 
gaat en waar je vooral meer van mag 
gaan doen. 

Wij zijn er van overtuigd dat wat je 
met liefde doet, de beste voedings-
bodem voor groei is. En dat juist de 
kleine dingen er voor zorgen dat het 
fundament voor een kind sterk zal 
worden. 

Denk dus goed na over wat je doet 
en waarom je het doet, laat je hart je de weg wijzen!

Wil je meer weten over onze school?  
Mail dan naar directie.ittreddeste@proloog.nl

 

MFC “it Kattehûs” 

 
 
Reserveringen via  
reservering@mfcjirnsum.nl of  
Bert Moltmaker 06 43 22 35 85 
of www.mfcjirnsum.nl 
 
Capaciteit zalen: 
Grutte seal 25-100 personen 
Molehiemseal 10-30 personen 
Lytse seal tot 10 personen 
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www.elzinga.nl
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De leerkrachten en kinderen van KBS Sint
Radboud wensen jullie allen een gezond

en een gelukkig 2021!

Sterren zijn gemaakt door onze groep 3: Redmer, Thomas, Boaz, Yara, Inge, 
Lieke, Benthe, Hero, Rosa Lynn

Voor een kijkje op onze school bent u van harte welkom! 
directie@radboudjirnsum.nl  0566 601242

Skoallenijs Sint Radboud
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Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw 

 

  

 

‘’We care your drive’’ 
 

• Kwaliteitsbrandstoffen 
• Diesel 
• Euro 95 

 

11 cent korting op Diesel  
13 cent korting op Euro 95! 

24/7 

Supremium 
Tankstation de Greidhoeke 

All 
cards 

Zin in Verse broodjes 
of lekker gebak?

kom naar één van onze 
winkels of bestel online

Marten Boonstra 
De Echte Bakker
Buorren 14, Akkrum  |  T.   (0566) 652196

Hoofdstraat 66, Grou  |  T.  (0566) 621570

info@broodbanket.frl
www.broodbanket.frl

Winterknutsel
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  B. de Vries 0655307912  
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 0651120086 
Tennisver.  Eernum E. de Jong 0647964040
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 0651873618
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG S. Sjonger 602224
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956
Jirnsumer Enerzjy Koöper. R. Yntema 0649854000
  
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht J. Visser 601133

Plaatselijk Belang F. Cornelisse 0683949491
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110
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 601754Eetcafé • 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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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

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

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

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

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

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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 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.                            

Ziekenhuizen
MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

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

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

Dorpenteam
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk,  
inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het 
Dorpenteam. Voor inloop zijn wij in Grou ’s ochtends open van 9.00 tot 12.30 uur,  
’s middags gesloten. Wij zijn van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar: 0566-625151 
of info@dorpenteam.nlDorpenteam, Oedsmawei 18 a, 9001 ZJ Grou

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

Contactadressen Kerken 
Doopsgezinde Gemeente S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Gemeenschap- en  
Beheercommissie Heilige Marcus    J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566- 60 13 90
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

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

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

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

Bibliotheek  
Grou Burstumerdyk 6  Tel: 058-2347777 Openingstijden ma/wo/do 14.00 - 18.00 uur
 info: www.sbmf.nl     vrijdag        14.00 - 20.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 
Dierenarts

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

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

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


