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Beste Lezer,
Een heel gelukkig en gezond 2022!
Een nieuw jaar, nieuwe kansen en hopelijk weer mooie gezamelijke projecten in
Jirnsum. De werkgroep Festisyl vroeg ons half december al of we een datum in
juni alvast in onze agenda van de Stim konden zetten. Natuurlijk! Daar worden
we namelijk blij van. Dat er, zeker nu alles weer gesloten is, toch weer plannen
gemaakt worden voor leuke activiteiten en dat alle werkgroepen niet stil zitten.
De actie van de enige echte oliebollenbakkers van Jirnsum was weer een succes.
Een mooi bedrag voor de ijsbaan. Zouden we er dit jaar weer op kunnen schaatsen? Laten we het hopen, want wat was dat vorig jaar toch geweldig, en een
mooie afleiding van alles dat niet kon. Onze excuses dat de Stim van december zo
laat bij u op de deurmat viel. Helaas was er bij de drukkerij wat miscommuncatie.
We hopen dat het januari exemplaar (en de exemplaren daarna) weer halverwege
de maand bij u wordt afgeleverd.
Voor nu heel veel leesplezier en u weet, zonder u geen Stim. Heeft u iets leuks
beleefd, wilt u graag iets kwijt of wilt u een oproep doen?
Stuur het naar stimfanjim@jirnsum.com
Veel leesplezier,
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 februari 2022
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
38e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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U wilt duurzaam wonen en besparen op energiekosten?
* 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

Versla de stijgende energieprijzen
Investeer nu in zonnepanelen!
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Agenda

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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Datum Evenement

Locatie

Tijd

7 feb Ledenvergadering VV Irnsum
18 en 19 Festisyl
juni

Sportkantine
'op 'e Syl'

20.00 u.

!

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

!
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Geboren
Ille

16 december 2021
Zoon en broertje van
Kees, Lise, Huub en Bauk Uil
Kerkebuurt 7, Jirnsum

Kwaliteit,
elke dag opnieuw
Sarah Lynn

27 december 2021

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Dochter en zusje van Shirley,
Jildert, John, Jildert Junior,
Elena en Zoë
De Terp 21, Jirnsum

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 !
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Festisyl
Na de zomer van 2021 zijn we opnieuw begonnen met de voorbereiding van
Festisyl. Na twee keer onze plannen te hebben moeten annuleren houden
we ons nu vast aan het gezegde: drie keer is scheeprechts.... Het voordeel
ervan is echter wel dat we inmiddels weten wat er allemaal moet gebeuren. Van
vergunning tot muziek, van communicatie tot beveiliging, ons draaiboek lijkt
inmiddels vrij compleet.
Nou zullen sommigen misschien denken Festisyl? Jazeker, Festisyl! Tijdens
Jirn-summertime in 2018 heeft de eerste editie van dit festival op 'e Syl plaats
gevonden. Dit was toen een dusdanig succes dat er een aantal enthousiaste
dorpsbewoners hebben bedacht dat het voor herhaling vatbaar was maar dan in
een 2-daags festival. Een festival waar we een festival dag organiseren voor de
jeugd uit Jirnsum en verre omstreken maar ook een dag voor en door Jirnsumers.
Een dag met lokale muzikanten, lekker eten, gezelligheid en vooral met elkaar,
jong en oud.
De komende maanden zullen we regelmatig bij elkaar komen en de eerste
brainstormsessie staat deze maand alweer gepland. Want ondanks dat we al veel
op papier hebben moeten er ook nog het één en ander uitgewerkt worden en
daar maken we gebruik van onze creativiteit.
De komende maanden zullen wij jullie via de Stim & onze socials op de hoogte
houden. Houdt dus onze facebook en Instagram accounts in de gaten.
Noteer jij ook alvast het weekend van 18 & 19 juni in je agenda?
Stichting Festisyl
Jan Bl, Jan Buw, Evert, Yke, Anja, Berend & Jantina
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Bericht van Volleybalvereniging Iverto
Volleybalvereniging Iverto wil iedereen die ons gesteund heeft tijdens de Grote
Clubactie hartelijk danken. Dit heeft een prachtig bedrag opgeleverd wat de club
goed kan gebruiken voor het 50 jarig jubileum in 2022!
Hieronder vinden jullie de trekkingsuitslag. We hopen dat jullie in de prijzen zijn
gevallen!

Hoofdprijzen

1e prijs € 100.000,- 						3674512
2e prijs Auto Seat mii electric, 4 jaar zorgeloos rijden		
0345595
3e prijs Keuken Kampioen cheque t.w.v. € 10.000,- 		
2615579

Overige prijzen

4e - 5e prijs Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,0374204 3474092
6e - 15e prijs 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 4 personen
1012813 1582365 1737922 2191164 2210642 2891937 2960869 3155649 3691315
4195003
16e - 25e prijs 3-daagse minicruise Newcastle met DFDS voor 2 personen
1273270 1459450 1520801 1777501 2226705 2547797 2763059 3959377 4002166
4043258

26e - 125e prijs Masita cadeaubon t.w.v. € 100,-

0022011 0088494 0114958 0116455 0200522 0211710 0244585 0280521 0281088
0300533 0311742 0373850 1062379 1138739 1156667 1170345 1174957 1224001
1300727 1344894 1350998 1444237 1484192 1500097 1517051 1589153 1620952
1625306 1654015 1659003 1675706 1680957 1688476 1753288 1759826 1836285
1845653 1893591 1915894 2016536 2083259 2096197 2157668 2199534 2206373
2224564 2226847 2254647 2275616 2342405 2356057 2432335 2444542 2449415
2458630 2581020 2592533 2664167 2696348 2713711 2859651 2922915 2985763
3007546 3025823 3054605 3160599 3182666 3186148 3221790 3314948 3316488
3348373 3361307 3455004 3504947 3530384 3539658 3540724 3551103 3570371
3592402 3617503 3633948 3674637 3712872 3822704 3825728 3848860 3853369
3855189 3856000 3857724 3951822 4049252 4106827 4114879 4160013 4234962
4244753

126e - 225e prijs Rondvaart Blue Boat voor 2 personen

0000575 0028831 0085299 0102676 0116217 0133666 0229374 0338991 0342703
0362734 1077168 1113297 1134198 1162353 1206454 1222827 1226091 1233024
1245577 1253958 1259194 1267564 1271415 1271904 1282938 1285494 1289881
1322973 1390413 1401767 1421325 1521427 1530577 1623409 1628265 1636412
1713823 1744239 1758723 1781036 1886395 1995496 2104064 2124567 2160670
2169246 2206066 2223261 2239726 2286794 2337624 2360675 2374211 2404668
2466873 2482647 2520510 2537011 2574069 2587320 2593047 2600409 2609802
2619932 2701375 2760134 2761760 2854184 2968933 2979093 3114176 3141274
3184360 3205113 3316538 3316809 3318207 3331297 3392117 3444733 3448659
3461395 3475504 3530827 3553127 3553426 3585140 3657490 3680057 3726690
3738554 3805947 3872352 3873089 3909695 3948727 4037048 4136574 4159298
4249252

226e - 325e prijs 2 toegangstickets THIS IS HOLLAND

0131248 0140130 0175584 0176272 0193341 0343416 0346204 0358556 0361608
0369987 0370844 1017435 1024022 1040266 1058493 1077465 1090827 1147025
1214008 1226043 1232992 1287433 1310186 1336219 1376326 1403045 1463964
1614894 1653661 1683981 1684604 1697294 1732219 1790462 1819952 1830132
1843000 1857515 1882513 1886859 1989716 2035530 2067530 2074260 2129601
2140812 2172297 2232902 2286770 2287910 2305135 2328149 2497594 2659219
2688198 2735560 2779130 2820789 2826505 2860074 2889215 2891263 2929849
2930795 2931817 3012548 3047202 3117914 3161600 3173620 3214449 3215335
3249308 3327106 3334019 3334264 3353255 3367237 3382946 3417293 3483738
3505338 3508774 3595055 3719818 3720170 3741567 3766351 3848569 3856686
3897641 3901872 3918471 3919150 3925823 3940426 3990917 3993925 4178761
4254883

326e - 425e prijs Familiefotoshoot fotoshoot.nl t.w.v. € 35,-

0046747 0075857 0077313 0104598 0114059 0118460 0121456 0128998 0136787
0140237 0150344 0157773 0209985 0268454 0344361 0346385 0376501 1016773
1063168 1076228 1109556 1134634 1222573 1316153 1443214 1464396 1539147
1554945 1579015 1590957 1621871 1641388 1665304 1710628 1787128 1795154
1809537 1853766 1984202 1991950 1999199 2024556 2045714 2083757 2088233
2103983 2121734 2170286 2177658 2234032 2246578 2266112 2317744 2364033
Lees verder op pagina 10
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2395073 2404519 2414293 2422903 2449743 2451262 2458336 2477882 2521558
2542826 2616675 2651566 2663009 2679548 2689745 2714009 2727511 2752386
2766447 2786788 2999273 3018649 3212250 3227064 3244622 3263963 3294635
3403362 3448446 3558406 3626439 3635892 3689646 3785597 3862618 3866432
3893252 3919597 3960136 3975604 4125416 4185735 4208774 4211088 4216901
4238837

426e - 525e prijs Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 30,-

0002079 0165671 0166869 0185980 0210278 0248961 0272265 0278235 0285926
0296569 0299741 0371319 1009080 1014482 1034361 1099844 1360426 1388258
1481260 1489468 1495751 1537487 1544205 1550962 1580210 1625070 1702655
1723793 1744813 1788897 1790840 1909899 1911710 1924042 1937123 1957380
2013952 2029866 2078457 2079151 2100830 2153997 2200231 2206562 2212923
2254261 2279084 2281892 2283166 2292639 2315459 2328343 2348096 2359698
2395820 2440636 2501893 2571514 2574775 2588023 2655350 2660064 2691974
2725060 2910333 2967918 3004772 3082470 3128050 3152107 3250384 3253146
3306371 3384292 3429157 3454931 3551368 3602552 3623148 3643251 3645764
3653717 3675094 3682370 3695968 3761518 3777797 3786027 3837596 3866933
3868769 3961592 3962774 3987409 4010718 4014972 4030710 4061251 4077749
4233723

2951730 2979086 2992121 3013693 3051866 3053362 3099174 3119145 3119568
3135741 3154793 3181588 3186944 3193525 3224643 3227528 3229999 3242486
3259802 3278873 3284524 3307974 3316678 3320425 3323847 3326499 3329816
3343688 3358957 3361891 3385986 3409815 3437285 3438987 3444136 3447508
3453042 3465573 3475596 3524966 3552775 3572256 3595933 3606955 3613544
3657255 3677675 3693208 3696386 3697116 3705993 3728317 3749058 3753453
3781941 3815177 3822423 3827623 3831081 3878753 3904301 3920289 3922987
3939339 3973387 3980844 4018021 4025015 4027207 4030146 4072107 4105494
4108258 4235410

Prijzen op eindcijfers

Laatste 4 cijfers Bordspel 5 Points 				
Laatste 3 cijfers Fotoboek Smartphoto 				
Laatste 2 cijfers Bookchoice abonnement 2 maanden 		
Prijs op eindcijfer Greetz € 5,- cadeaubon 			

0969
811
00
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526e - 725e prijs Fotocadeau cadeaubon t.w.v. € 15,-

0013596 0035640 0083989 0086189 0087357 0112297 0158040 0166394 0215861
0253048 0265354 0287901 0342542 0356873 0358706 0367293 0368025 0377482
1008580 1010617 1032505 1043650 1055352 1081409 1083380 1106105 1129512
1134365 1145166 1211466 1230125 1252163 1270463 1271967 1286192 1296980
1302340 1306469 1309351 1313961 1351437 1353448 1386261 1386429 1393451
1402139 1415678 1434513 1461679 1501266 1517321 1534723 1574241 1586311
1609827 1628456 1649440 1657520 1673236 1682320 1701253 1701291 1719294
1726940 1741697 1789313 1806254 1863126 1888316 1919065 1950093 1953401
1972348 1977276 1990101 2030085 2034107 2044981 2051896 2112244 2115805
2128352 2165621 2179089 2179268 2192756 2243688 2250032 2275222 2289134
2343001 2345356 2387442 2407549 2422277 2429532 2439618 2441137 2455870
2456978 2457098 2501203 2516187 2549331 2558289 2598830 2612476 2639337
2659501 2687989 2692066 2700279 2739549 2771494 2831114 2841668 2854053
2870098 2880550 2904297 2906661 2929400 2933018 2942033 2943584 2951599
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Nog geen budget voor brug Oude Schouw
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

Er is budgettekort voor het totale programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
(HLD) fase 2 en de grote tekorten op het instandhoudings- en aanlegbudget
binnen de huidige vastgestelde begroting van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW). De demissionaire minister van IenW heeft met het oog op het budget
tekort een prioritering aangebracht in de MIRT-projecten van het programma
HLD,
De besluitvorming van de minister over de prioritering van de MIRT-projecten
in het programma HLD heeft gevolgen voor de planning van de vervanging
van brug Oude Schouw. Op basis van het beschikbare budget heeft de minister
tijdens een overleg met de regionale bestuurders van Noord Nederland
besloten om voor het Prinses Margrietkanaal prioriteit te geven aan de bruggen
Spannenburg en Kootstertille. Dit vanwege de functie die deze bruggen hebben
voor het kruisende verkeer. Dit betekent dat er op dit moment binnen het
programma HLD geen budget voor de vervanging van brug Oude Schouw. Een
nieuw kabinet zal eventueel een besluit nemen hoe wordt omgegaan met het
tekort op middelen voor het programma HLD. Als er extra budget is beschikbaar
is gesteld aan het programma HLD wordt de vervolgfase van de MIRT procedure
voor de vervanging van brug Oude Schouw opgepakt.

Vervolg
zorgvuldig
en met aandacht

Welke gevolgen dit besluit heeft voor het afronden van de verkenning en wat de
consequenties van dit uitstel zijn voor het langer in stand houden van de brug en
de eventueel te nemen beheersmaatregelen wordt door Rijkswaterstaat nog op
een rij gezet.

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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Nieuwjaargroet 2-gemeenten
Het was een bijzonder jaar. Ook dit jaar hebben we weer gezien dat het altijd
anders kan lopen dan verwacht.
Graag willen wij, via deze weg, iedereen bedanken voor hun steun, aandacht en
enthousiasme. Mede dankzij jullie en ons team van medewerkers hebben we
2021 glans kunnen geven.
Wij wensen jullie een heel goed & gezond 2022 en hopelijk mogen wij jullie
binnenkort weer ontvangen.
Ricardo & Jantina
Team de 2 Gemeenten
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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
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De Bistedokter
- Technisch onderhoud
- Reparatie
- Refit
- Verkoop/inbouw motoren
- Installatie

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

- Winterstalling
binnen en buiten
- DHZ-loods

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

Reukzin

Overheerlijke geuren uit de keuken doen mij watertanden. Zweetlucht probeer
ik te maskeren met deodorant. Odeurtjes moeten onze uitstraling dan wel aantrekkelijkheid doen opschalen. De meeste bistedokters zijn echter niet zo van de
parfumerie. Gelukkig heb ik al een partner en tot volle tevredenheid. Maar in
essentie zorgen geuren bij ons dus vooral voor beleving. Soms echter ook als
alarmering. Want als ik gas of brandlucht ruik moet ik op mijn hoede zijn.
En dat bedorven eten kokhalzen opwekt is ook niet voor niks: je kunt het maar
beter niet verorberen. In dit soort situaties wordt geurbeleving verdrongen door
óverleving. Net zoals dat veel vaker bij dieren het geval is.
Geuren spelen een grote rol in ons leven. Niet alleen bewust, ook onbewust. Denk
bijvoorbeeld hoe bepaalde geurtjes op onze gemoedstoestand kunnen werken
zonder dat we daar zelf erg in hebben. Evolutionair is bij ons echter de reukzin
deels verdrongen door het visuele aspect. Iets wat er smerig uitziet gaan we echt
niet opeten, ook al ruikt het nog zo lekker. En anderzijds kunnen wij verbaal met
elkaar communiceren.
In de dierenwereld is de reukzin nog veel essentiëler dan bij ons. Beesten zijn daar
ook veel beter op toegerust. Het oppervlak van hun reukslijmvlies in de neusholte
is groter dan bij ons en dit bevat ook nog eens exponentieel meer reukreceptoren.
Daardoor is de belevingswereld van dieren dan ook heel anders dan bij de mens.
Als wij elkaar kwijt zijn in een grote menigte, zoeken we vooral met onze ogen.
Een ooi daarentegen herkent haar lam in een grote koppel uit honderden op de
geur!. Prooidieren worden juist gewaarschuwd als ze een roofdier ruiken. Omgekeerd ruiken roofdieren hun prooi van verre en leren ze die van ‘onder de wind op’
te benaderen zodat ze zelf zo lang mogelijk onopgemerkt blijven. Bij beide is de
reukzin dus van vitaal belang in hun bestaan.
Van vlinderpartners is bekend dat die elkaar over kilometers afstand kunnen
‘ruiken’ door middel van geurhormonen, de zogenaamde feromonen. Omgekeerd
is het stinkdier in staat om belagers van zich af te houden door middel van het
verspreiden van een uiterst onwelriekende geur…

Lees verder op pagina 19
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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.

Talloos zijn de voorbeelden waarbij wij gebruik maken van de buitengewone
reukzin van dieren. Denk aan speurhonden met een enorme diversiteit aan
specialisaties. Deze meestersnuffelaars kunnen helpen slachtoffers op te zoeken,
verdovende middelen of explosieven te detecteren of zelfs in de medische sector
van nut te zijn. Zo kun je honden trainen om ziektes te ruiken in iemands zweet,
adem, poep of plas. Er zijn verrassend goede experimenten gedaan om honden
‘kanker’ aan te laten tonen. Hulphonden kun je op dezelfde manier trainen hun
baasjes te waarschuwen als deze een te laag bloedsuikergehalte hebben of dat
er een epileptisch insult aan zit te komen. Op dit moment worden in Dubai en
Helsinki zelfs corona-speurhonden ingezet om covid te onderscheiden bij
vliegtuigpassagiers!
Met alle kennis van het bovenstaande zit ik met een raar gedragsfenomeen
waarvan eigenlijk niemand weet waar dat op gestoeld is. Honden blijken het
heerlijk te vinden om zich in iets smerigs te wentelen. Zo heeft ons eigen
labje een voorkeur voor rotte vis en vogelpoep. Dat is vast een relikwie uit het
gedragsrepertoire van de wolf, want die doet dat ook. Maar waarom eigenlijk?
Wetenschappers zijn het er niet over eens. Tijdens de jacht zou het hun eigen geur
moeten maskeren of het ‘groepsgevoel’ binnen de roedel moeten versterken.
Er wordt ook geopperd dat de hond de eigen geur juist op die plek wil achter
laten. Dat laatste is zeker ook onwaarschijnlijk omdat ze dat ‘markeren’ juist vaak
doen door eroverheen te plassen. Wellicht vinden ze het gewoon ‘heerlijk’ om in
de vunzigheid te rollen, gelet op het enthousiasme waarmee ze dat doen. Ofwel:
de reukzin wekt op tot zin in geur. Laatst nog, stortte onze logeerhond zich in een
heuse mensendrol langs de Swette. Afgezien van de vraag wie nou hier de grootste viespeuk is; het viel bij hem in de smaak alsof ie de nieuwste lijn van Jean Paul
Gaultier had ontdekt. Maar goed, over smaak valt te twisten. Dat is weer een heel
ander onderwerp…

Wilt u meer informatie?
Tel. 0566 - 654 654
www.leppehiem.nl
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Wijkgerichte energiebesparing

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.
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)

De Hondenkapper

MFC “it Kattehûs”

In een vorige Stim heeft u kunnen lezen over
de oprichting van de werkgroep “Duurzaam
SliGra” - een proefproject op de Slinke en
Gravinnewei - die zich richt op wijkgerichte
energiebesparing.
Deze werkgroep heeft een aantal enthousiaste bijeenkomsten gehad, totdat Corona
weer roet in het eten gooide. Hierdoor heeft
de groep uit naam van Sligra helaas nog geen
plannen kunnen delen met de buurt.
Gelukkig heeft dit een aantal leden van de
groep er niet van weerhouden om zelf een
7-tal huishoudens bij elkaar te krijgen om
collectief de kruipruimte van hun woning te
laten isoleren!
Zodra de werkgroep weer bijeen kan komen,
zullen zij de buurt gaan informeren over hun
plannen en ook mensen gaan benaderen die
geïnteresseerd zijn in collectieve besparingsacties.
Bent u geïnteresseerd? Volg ons op Facebook
en laat een berichtje achter of mail
ons op info@jirnsumenergie.nl.

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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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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VV Irnsum
In december 1931 staken een aantal Jirnsumers de koppen bij elkaar om te komen
tot de oprichting van een voetbalvereniging Irnsum (VVI), hetgeen resulteerde in
een oprichtingsvergadering op 28 december 1931.
Van de eerste vriendschappelijk wedstrijd op 31 januari 1932 tegen R.V.C. uit
Reduzum, Jirnsum won met 3-2. Tot de eerste grote prijs in seizoen 41/42. In het
jaar van het 10 jarig jubileum werd het team kampioen van de 3e klasse FVB.
In al die jaren heeft onze club vele ontwikkelingen kunnen doormaken ten aanzien van de uitbreiding en het onderhoud van de velden en de accommodaties.
Waar eerder het café diende als “kantine” een kleedruimte, kwam daar later een
blikkenbox op “it bleekje”. Want toen de voetbalclub begon te spelen op‚
”it bleekje”, was er helemaal geen accommodatie. In 1975 werd er zelfs een brief
geschreven aan de koningin, waarin haar werd gevraagd haar invloed aan te
wenden om de bouw van een kleedgelegenheid met kantine van de grond te
krijgen. Of de koningin persoonlijk heeft ingegrepen, is niet bekend, maar in 1976
werd redelijk snel met de bouw begonnen van een kantine met vier kleedboxen.
De ingebruikneming van dit heugelijke feit werd op 3 juni 1977 gevierd met een
wedstrijd tegen SC Heerenveen waar Jirnsum won met 3-2. De “Voltreffer” werd
deze dag feestelijk in gebruik genomen.

Dat we dit gaan inhalen op een later moment staat dik gedrukt. Op dit moment
beleven we wel de meest bijzondere tijden als club, welke we later vast terug
zullen vinden in onze clubhistorie. Want na 90 jaar VVI, zullen er vast nog vele
mooie jaren gaan volgen op het veld of in de “Voltreffer”.
Bestuur en jubileumcommissie VV Irnsum

Oliebollenactie
€ 2500 voor de IJsclub
De oliebollenactie van afgelopen oudejaarsdag was wederom een groot succes.
Door een groot team van vrijwilligers is het mooie bedrag van maar liefst € 2500
opgehaald! De “Bakkers van weleer” zijn in de kleine uurtjes al begonnen met bakken. Om 10 uur stond er een groot team van de IJsclub en vele jongeren uit het
dorp klaar voor de bezorging en verkoop in het dorp. Dit team heeft ondanks het
slechte weer vele oliebollen verkocht en bezorgd, hulde!
De opbrengst zal gebruikt worden voor een LED lichtinstallatie voor de Jirnsumer
ijsbaan. Heb jij ook een (lokaal) goed doel in gedachten voor volgend jaar? Geef
het door aan een van de bakkers!
Door Uw Bakkers Van Weleer: Jan, Anno, Robert, Rienk

Vandaag de dag spelen er op dit moment zo’n 250 leden wekelijks voetbal. Als
club zijn we trots op alle leden, vrijwilligers, sponsoren en alle andere betrokken
die zich wekelijks inzetten voor onze club. Zonder al deze mensen heeft een club
geen bestaansrecht. Graag hadden we dit heugelijke 90 jarig jubileum met elkaar
willen vieren maar helaas is dat op dit moment, wegens corona, niet mogelijk.
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Uitgesteld feestje dorpsvisie
We werkten hard toe naar 15 januari, de dag waarop we de nieuwe dorpsvisie
feestelijk wilden presenteren. Maar de Corona maatregelen maakten een
bijeenkomst met veel mensen niet mogelijk. Alles stond op stapel: de locatie,
de hapjes en drankjes, de wethouder, de muziek….

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Maar niet getreurd. Zodra de maatregelen het toelaten, gaan we voor de
herkansing! Het kan zijn dat de Stim dan net niet op tijd komt, dus houd
alstublieft uw brievenbus en Jirnsum.com in de gaten. En graag even duimen
voor een moment in de zeer nabije toekomst.
Werkgroep dorpsvisie.

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

kapsalon
tapparfum

Update woon- & leefomgeving
Ook al laat de uitreiking van de dorpsvisie nog even op zich wachten, de werkgroep wonen en leefomgeving zit niet stil. Het proces rond het bouwproject aan
de Douwemastrjitte gaat gestaag door. Binnenkort krijgen de geïnteresseerden
een aantal ontwerpen te zien van de door hen gekozen architect. Met het gekozen
ontwerp gaan de besprekingen van start met de eigenaren over de prijs van de
grond. Als alles meezit wordt er in dit nieuwe jaar gebouwd!
Daarnaast vordert de doorfietsroute langzaam. Men is begonnen aan de
noordkant van ons dorp en werkt per segment richting zuid. De verwachting is
nog steeds dat men begin juni klaar zal zijn. Daarnaast zijn we als werkgroep
uitgenodigd om mee te doen aan een wandelpaden project door een initiatiefgroep die wandelpaden wil uitbreiden door het ons omringende boerenland.
Zodra we daar bij aangesloten zijn, hoort u er meer van. Het past perfect binnen
de wensen in de nieuwe dorpsvisie.

Gewonnen bij de ALS-verloting…

Kijkt u op mijn website voor meer informatie, tarieven,
productinformatie en nog veel meer!
Jildau Boomsma

Zo kunnen we gelukkig toch alvast aan de slag!
Werkgroep wonen en leefomgeving Jirnsum.

Molehiem 16 Jirnsum | 06 2340 7985

www.puur-haar.nl
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Het wel en wee op It Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Welkom in groep 5/6 van It Tredde Sté!
In groep 5/6 zijn wij afgelopen periode
bezig geweest met het thema: Ik hou van
Holland.
In het project onderzochten de kinderen
hoe typisch Nederlands zij zelf zijn en
ontdekten ze wat de Nederlandse cultuur
inhoudt. We hebben het project afgesloten met allerlei spellen, bedacht door
de kinderen, zoals het maken van een
Kahoot, uitbeelden van echte Hollandse
gebruiksvoorwerpen, het proefspel, quiz
vragen met de bom van Tiktak-boem en
quizvragen grabbelen.
De afgelopen tijd is ook een periode
geweest van allerlei festiviteiten. Die
ook deels echt Hollands zijn, dus mooi
aansloten bij ons projectthema. Helaas
door Corona met wat aanpassingen, maar
wij doen altijd ons best om er toch wat
moois van te maken met z’n allen.
Natuurlijk hebben we ook Kerst gevierd
met een heel gezellig kerstontbijt en allerlei leuke activiteiten die met Kerst te
maken hadden. Een groot favoriet bij ons is het reactiespel. Je krijgt een kaartje met daarop iets wat je moet doen of moet zeggen, nadat iemand anders iets
gezegd/gedaan heeft. Je moet dus heel goed kijken en luisteren naar elkaar.
Wij wensen iedereen een gelukkig 2022!

Op It Tredde Sté is iedereen welkom en staat de deur open!
Een kijkje komen nemen? Vanwege de maatregelen rondom Covid-19
is het nu ‘veiliger’ om even een afspraak te maken.
Tel: 0566 601 646 of mail Margreet: mvanderlaan@proloog.nl

www.elzinga.nl
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Skoallenijs Sint Radboud
Ouders aan het woord

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

WWW.HANDIGEHEREN.NL
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Kee zelf vertelt dat ze vooral de glijbaan leuk vindt. De jongens zeggen beide dat
ze het leuk vinden op school. "De juffen zijn aardig en kunnen goed helpen. Je mag
veel, je kunt meer leren en verder werken. In de klas zitten je vrienden, iedereen is
aardig voor elkaar en er is geen ruzie."
"De sfeer op school is heel persoonlijk en gemoedelijk" beaamt Aaldert. "Het is
mooi om te zien dat alle kinderen elkaar kennen, van groot tot klein. Het voelt
eigenlijk als een kleine gemeenschap, waarin de kinderen centraal staan. En er is
altijd ruimte voor gesprek."
"De kinderen mogen vanuit hun eigen talent leren, hoe mooi is dat!" vertelt
Aaltje enthousiast. "Dat zie ik ook heel duidelijk terug in het onderwijs. De kinderen
worden uitgedaagd en gemotiveerd op verschillende fronten: van rekenen tot
creatief denken en handelen. Zo krijgen ze echt plezier in het leren. Het is toch
fantastisch als je zingend leert rekenen of mag schrijven op het schoolplein?
Ook het thematisch werken, gastlessen op school en uitstapjes naar bijvoorbeeld
een museum zijn echt een verrijking."

HANDIGEHEREN
marketing - communicatie - reclame

"Onze kinderen gaan met plezier naar school. Ze voelen zich er veilig en
vertrouwd. Ze spelen er samen en leren er samen, van elkaar en met elkaar."
Dat zeggen Aaltje en Aaldert de Jonge uit Jirnsum. En ze spreken uit ervaring, want inmiddels zijn ze al 5 jaar verbonden aan de Sint Radboudschool.
Ze brengen er dagelijks hun zoons Jip (9) en Hero (7), en sinds kort ook dochtertje
Kee (4) naar toe.

gezond hondenvoer
koop je natuurlijk bij

"Het team op de Sint Radboudschool is heel professioneel en enthousiast," gaat
Aaltje verder. "Ze kijken altijd naar de mogelijkheden: wat kan er wel? Zeker in
deze tijden van corona is dat heel belangrijk én bijzonder. De betrokkenheid is
groot. Maar het belangrijkste is toch dat de kinderen op deze school mogen zijn
zoals ze zijn."

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

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

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.
Vogelwacht
Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Koor Jirnsum: Mei MeKoar
Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Merke Kommisje
Soos Kattehûs

A. Hijlkema
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
K. Langhout
M. Oving
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
S. Sjonger
J. Bleeker
R. Yntema
J. Visser
L. Karsten
W. v/d Meer
J. Bleeker
S. P. Hellinga
L. Karsten
H. Boorsma
B. de Haan
K. Stornebrink
B. Moltmaker
P . Posthumus
H. Sikkema
B. van der Lei

0612354061
0641462314
602739
0651120086
0681162214
0612022974
602739
601215
601956
602224
601956
0649854000
601133
0620620138
601178
601956
0616011867
0620620138
0613578028
601084
602060
06-43223585
601278
0641872085
0611148927

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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Hier uw
advertentie?
Neem contact op via
stimfanjim@jirnsum.com

Huisarts
F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl
SPOEDGEVALLEN tussen 08.00 en 17.00 uur bellen naar: 0566-621122
Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de Dokterswacht Friesland: 0900-1127112
Bereikbaarheid
Afspraken maken:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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

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.

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

Apotheek Grou

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:

32

Oostergoostraat 53
Openingstijden
9001 CH Grou
Ma. t/m vr.
08.00 - 17.30 uur
Tel.: 0566-622695
Zaterdag		
9.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
		
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of 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 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
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

Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0566-60 22 27

Uitvaartverenigingen
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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
info: www.sbmf.nl
ma/wo/do/vr
			
zaterdag
Akkrum Boarnswal 15 Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr
info: www.ontdekdebieb.nl
vrijdagavond

10.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.30 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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