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Beste dorpsgenoten, 

Daar is alweer de laatste Stim van seizoen 2021-2022. Twee weken later dan u van 
ons gewend  bent, maar ook de redactie gaat er zo nu en dan even tussenuit voor 
een welverdiende vakantie.

We hebben nog geen reacties gehad op onze vorige oproep voor nieuwe  
redactieleden. Lijkt het u leuk om in de redactie te komen, dan verwelkomen wij 
u graag. We zijn zowel op zoek naar iemand die de opmaak van de Stim voor zijn 
of haar rekening wil nemen, en naar iemand die het leuk vindt om de inkomende 
teksten te verzamelen en te redigeren. Wij verwachten dat de minimale  
tijdsbesteding circa 4 uren in de maand is. Natuurlijk kan dit uitgebouwd worden 
met leuke initiatieven. Mocht je interesse hebben, dan kun je een mail sturen 
naar: stimfanjim@jirnsum.com. 

Dit keer hebben we spontane wist u datjes ingestuurd gekregen. Onwijs leuk! 
Heeft u een korte mededeling of een korte oproep aan het dorp, dan bent u na de 
zomer ook van harte welkom om dit in te sturen! Dan houden we deze rubriek in 
stand!

We wensen jullie een hele fijne zomer en u ziet de Stim halverwege september 
weer op uw deurmat! Houd dit goed in de gaten, want de kleur is weer een  
verrassing!

Veel leesplezier.

38e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

* Eerlijk advies aan huis 

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

* Meer dan 20 jaar ervaring 

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

 

U wilt duurzaam wonen en besparen op energiekosten? 

Versla de stijgende energieprijzen 
Investeer nu in zonnepanelen! 

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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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

26 juni Mini Theater Friesland De Fantast 20.00 uur
27 juni t/m 

2 juli
MS collecte Aan de deur

2 juli Rommelmarkt VV Irnsum Sportveld 13.00 uur
11 juli Inloopsrpeekuur PBJ 

vergadering
Dorpshuis Vanaf 19.30

17 sept Jubileum Iverto De 2 Gemeenten 20:00 uur
1 okt Seizoensopening 

MFC 'It Kattehûs'
It kattehûs 20:00 uur

iedere woensdagochtend: Soos MFC 
'it Kattehûs'

iedere vrijdagochtend : 
Boekenochtend

MFC 
'it Kattehûs'

10.00-11.30
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Dankbetuiging

Merke Jirnsum

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven, 
voor en na het overlijden van mijn lieve man, onze heit, pake en schoonvader 
Bauke Nicolai. 

Daarom via deze weg bedankt voor alle lieve woorden, de vele kaarten,  
bezoekjes en de bijdragen aan de stichting Justdiggit. Vooral het delen van jullie  
herinneringen aan Bauke heeft ons goed gedaan. Hartelijk dank voor dit alles .

Annie
Coby en Lolke, Damien, Yenna
Baukje en Montajab, 
Femke, 
Wibe en Anke

Merke Jirnsum 2022 nadert met rasse schreden. Dit jaar van 18 tot en met  
21 augustus. De MK is volop bezig met de voorbereidingen van dit feest.  
We gaan er vanuit dat we dit jaar zonder regels weer ouderwets gezellig een feestje  
kunnen vieren.

We hebben een boordevol programma voor jullie in petto. Als extra gaan we dit 
jaar op de donderdagavond ringrijden met Friese paarden in de Douwemastraat. 
Het volledige programma boekje valt binnenkort op de mat. 
Een verandering in het programma is dat de 50+ spelletjes naar de vrijdagmiddag 
gaan. Het thema is en blijft net als in 2021 AMERIKA. We hopen dat jullie er wat 
leuks mee doen, zowel verkleed als straatversiering. 

Voor de mensen die in 2021 op de intekenlijst hebben ingeschreven, de kaarten 
zijn dit jaar geldig op de vrijdag- en zaterdagavond. Ook hebben beide cafés  
aangegeven dat ze op de donderdagavond consumptie munten in de voorver-
koop gaan doen. Deze avond kosten ze €2.20 en daarna weer gewoon €2.50. 

Wij als MK wensen jullie een prachtige zomer, een fijne vakantie en een  
geweldige Merke toe. 

We zien jullie graag in augustus 
MK de Jirnsumer Kat 
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Doorfietsroute
De herplaatsing van het monument van de jabiksroute loopt nogal vertraging op 
omdat er een gasleiding vlak onder de plek ligt waar het monument zou komen. 
De gemeente heeft met inwoners gekeken of een andere plek mogelijk was, maar 
dat is niet gelukt. Nu moet dus eerst de gasleiding omgelegd worden en daarvoor 
is de gemeente afhankelijk van de planning van Liander. Uiteindelijk gaat dat dus 
ook goed komen.

Ook zullen alle tegels naast de scheve stoeprand gecontroleerd worden en waar 
nodig weer opnieuw en steviger gelegd worden. De lantaarnpalen, waarvan vele 
toch wat beschadigd zijn, worden weer netjes hersteld. Uiteindelijk gaan we voor 
het beste resultaat, en met ieders medewerking gaat dat vast en zeker lukken!!

Werkgroep Woon en leefomgeving Jirnsum.

Ps. Voor de duidelijkheid: de doorfietsroute is een initiatief van de gemeente. 
De werkgroep fungeert als contactpersoon en meedenkgroep. Mocht u zaken  
opmerken die voor de gemeente of ons dorp belangrijk zijn, stuur ons even 
een mail zodat we dat door kunnen sturen naar de gemeente Leeuwarden.  
Zij reageren vaak snel en komen graag met ons overleggen hoe een en ander te 
verbeteren. woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com

O, die doorfietsroute……

Nu de doorfietsroute, die al lange tijd op 
papier stond, is vertaald naar de werke-
lijkheid, ervaren we aan den lijve wat de 
veranderingen inhouden. De straat ziet 
er prachtig uit! Omwonenden ervaren 
minder lawaai van auto’s over de straat. 
Voor de fietsers is het super fietsen in, 
en straks ook om Jirnsum. Daar was het  
natuurlijk ook voor bedoeld. Een  
landelijke actie om meer mensen de fiets 
te laten pakken naar werk, school, of 
voor ontspanning. 

Missie geslaagd, zou je zeggen. Er zijn echter ook andere effecten.
Nu de straat mooi vlak is en de zijstraten geen voorrang meer hebben, is het 
voor een aantal automobilisten heel lastig om de veilige en voorgeschreven 30 
kilometer aan te houden. Omdat de rotonde bij de kat en het pleinachtige deel 
bij het Kattehûs nog niet klaar zijn, wordt daar ook omheen en doorgescheurd, 
soms zelfs aan de binnenkant van de lantaarnpaal die nu nog wat verloren in de 
weg staat. Heel vervelend voor de omwonenden!! Met al een aanrijding bij het  
Kattehûs tot gevolg. 

Nu kun je zeggen: hadden ze het maar niet zo mooi en toegankelijk moeten  
maken, maar is dat niet een beetje de omgekeerde wereld? Omdat wij ons niet 
kunnen gedragen, moeten we de omgeving daar maar op aanpassen? Bij deze 
roepen we u op om bij te dragen aan de veiligheid en gerustheid van iedereen 
door uw snelheid aan te passen. Om die discipline bij uzelf aan te spreken. U doet 
er vele bewoners en fietsers een groot plezier mee en u voorkomt ongelukken.

Eind juni komen de juiste klinkers voor de rotonde en kattehûsdeel, dan worden 
er bij de rotonde ook plantvakken aangelegd waardoor de rotonde ook weer  
duidelijker en smaller wordt. De bomen en struiken kunnen pas in het najaar  
geplant worden. Maar ook dat gaat helpen om beter af te bakenen. Naar  
aanleiding van de signalen van de omwonenden wordt er opnieuw gekeken of er 
toch aan de kant van de kerk weer een stoep aangelegd gaat worden. 

Bloembakken Sylsbrêge en de Rijksweg
Na een jaar van afwezigheid (i.v.m. aanleg van 
de doorfietsroute) worden onze Sylsbrêge en  
Rijksweg dit jaar weer opgefleurd met bloem-
bakken aan de brug en lantaarnpalen. De  
bloemen zijn nu nog klein van stuk, maar 
over een tijdje kunnen we genieten van grote  
bossen kleurige bloemen. Ook het Industrie-
terrein en De Stripe (betaald door de straat-
bewoners) zijn dit jaar versierd met een aan-
tal bloembakken. Dit alles met dank aan de 
financiering door Plaatselijk Belang Jirnsum, de  
Ondernemersvereniging en Stichting Molehiem. 
De Werkgroep Woon- en Leefomgeving heeft 
de organisatie op zich genomen. Op naar een  
fleurige zomer!
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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

Snackbar
Ik vond het een wat potsierlijk statement van Hans Wiegel om vorig jaar juni 
de eerste paal te slaan van een wolvenhek bij Boijl. Het zou een aanzet moeten 
zijn van een hek van Lauwersmeer tot Lemmer om de wolf uit onze provincie te  
weren. Als alternatief omdat het natuurlijk bijna ondoenlijk is om elke individuele 
koppel met hekken tegen de oprukkende toppredator te beschermen. De achter-
liggende gedachte was uiteindelijk om een discussie te ontlokken en de politiek 
tot keuzes te verleiden. 
Volgens de wet is de wolf een beschermde diersoort. Steeds vaker worden  
wolven in ons land gesignaleerd en sommige hebben zich hier al gevestigd. Met 
als voorlopig hoogtepunt een paar dat al vanaf 2019 jaarlijks welpen grootbrengt 
op de Veluwe. Probleem in ons land is dat er maar zeer beperkt natuurgebie-
den zijn waar voldoende plek is voor de wolf. Het overgrote deel van Nederland  
bestaat uit stedelijk gebied en cultuurlandschap. Akkers en grazige groene wei-
den met grote koppels koeien en schapen. Die koeien worden over het algemeen 
wel met rust gelaten, maar sommige wolven zien een kudde schapen als soort van 
snackbar waaruit haar hartenlust gesnoept kan worden. Het gevolg is een ravage 
met een aantal dodelijke slachtoffers, nevenschade door aanvreten en stress bij 
de rest van de koppel en grote frustratie bij de schapenboer. Uit onderzoek blijkt 
dat van alle bekende bijtincidenten waar wolven bewezen bij betrokken waren, 
slechts een drietal van de 28 verschillende wolven verantwoordelijk waren voor 
de helft van alle incidenten! Oftewel, een niet natuurlijke omgeving lokt blijkbaar 
onnatuurlijk gedrag uit bij sommige individuen. Een gedrag dat we ook geregeld 
zien zoals honden, meestal in duo’s, in de schapen tekeer kunnen gaan. Het is 
geen natuurlijk jachtinstinct meer dat er slechts één prooi wordt uitgezocht maar 
veeleer een roekeloze sportjacht. 
Het wringt steeds vaker. Natuurgebieden worden almaar kleiner en wilde dieren 
komen daardoor in het nauw. Voortdurend is er een tweestrijd tussen enerzijds 
natuurorganisaties die de natuur zoveel mogelijk op haar beloop willen laten en 
veehouders die daarmee in conflict komen. Het is absoluut niet uitsluitend in ons 
land een probleem. Zo las ik dat in Azië eindelijk het aantal tijgers weer een beet-
je in de lift zit. Maar dat zorgt bijvoorbeeld in India ook voor grote conflicten. In 
het tijgerreservaat Pilibhit wordt niet alleen vee gedood door deze grote ‘pracht-
katten’. De afgelopen tien jaar hebben daar meer dan zestig mensen een aanval 
door een tijger niet overleefd! Tegenwoordig vangen de autoriteiten tijgers weg 
die mensen toetakelen en als het vee ten prooi valt staat daar een vergoeding  
tegenover.

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

Ik begrijp best dat in de huidige hectische tijd wolvenbeleid in politiek Den Haag 
geen prioriteit krijgt. Toch is het verstandig een goed plan op te stellen welke plek 
de wolf hier gegund is. Sinds 2015 zijn er in Nederland bijna 300 incidenten door 
wolven gerapporteerd en meer dan 800 schapen gedood. De nevenschade van 
verwonde dieren en verwerpen door stress is daar nog niet eens in meegenomen. 
Alle schade wordt overigens van overheidswege aan de schapenhouder  vergoed, 
behalve de emotionele… Is het acceptabel dat de wolf onze schapenveestapel als 
snackbar mag aanschouwen? Ik vrees dat enige vorm van regulering onontkoom-
baar is. Zeg het maar!

Koos van Dijk benoemd tot erelid

Koos van Dijk is benoemd tot erelid  
voor zijn grote inzet voor de voetbal-
vereniging VV Irnsum. 
De 67-jarige Van Dijk vervulde de af-
gelopen jaren de functie bestuurslid 
Technische Zaken en heeft recentelijk 
aangegeven met deze functie te  
willen stoppen. Daarvoor heeft Van Dijk  
verschillende functies bekleed en  
taken op zich genomen binnen de club.
Van Dijk kreeg de benoeming op de 
jubileumavond waabij het 90-jarige 
bestaan van VV Irnsum werd gevierd in De Twee Gemeenten. Hij kreeg de benoe-
ming en oorkonde uit handen van Werner Vermeulen, voor zitter van de voetbal-
vereniging, in het bijzijn van het bestuur, spelers en (ere-)leden. Van Dijk was blij 
verrast met deze onderscheiding.
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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.

Eerste expositie Kunstkring Jirnsum

Vrijdagmiddag 20 mei 2022 klonken er door de straten van Jirnsum opge -
wekte klanken van een draaiorgel. De eerste expositie van de Kunstkring  
Jirnsum in het multiculturele centrum It Kattehus was een feit. Bij de opening  
bedankte Ed den Dulk de initiatiefnemers van de Kunstkring: het echtpaar Kees en  
Cecile  Rietveld. Het is geen gemakkelijke weg geweest, maar nu zijn er al  
21 leden bij de Kunstkring Jirnsum. Er exposeerden 8 leden met  verschillende  
vormen van kunst, zoals schilderijen, glaswerk en beeldende gedichten.

• Het draaiorgel werd door Jetse de Boer bespeeld, op de expositie waren diverse 
foto ‘s te zien van zijn wereldwijde restauratie van draaiorgels.

• Glaswerk was er in allerlei vormen te zien van Roel Dijkstra.
• Grote acryl schilderijen in expressionistische stijl waren er van Froukje de Vos.
• Gedichten, afgedrukt op bijpassende foto’s door Kees Rietveld en Ed den Dulk 

vormden een mooi gevulde wand. 
• Schilderes Tiny Zijlstra bracht prachtige dromerige schilderijen in contrast met 

krachtige detailstudies.
• Trijntje Bakker maakte prachtige studies van dieren.
• Sietse van der Hooft gaf met zijn schilderijen een mooi overzicht van zijn ont-

wikkeling in de loop van de jaren.
• Cecile Rietveld maakte verstilde (kleur)potlood tekeningen van o.a. haar  

huisdieren.

Kortom, om in schildersgereedschap te blijven: een mooi palet aan schone  
kunsten in Jirnsum. De bezoekersaantallen waren ver boven de verwachting en 
dat geeft hoop voor het ledenbestand (op naar de 30) en de volgende expositie in 
september.
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Wonen aan de Douwemastrjitte

Hoe staat het eigenlijk met het bouwproject aan de Douwemastrjitte?
Die vraag kunnen we mooi in deze laatste Stim voor de zomer beantwoorden. 
De aanloop van het project verliep met wat hobbels en bobbels. Kuub, de orga-
nisatie die samen met de toekomstige bewoners helpt en ondersteunt bij het tot 
stand brengen van hun bouwwensen, liep even vast in de veelheid van werk en  
communicatieproblemen. Dat alles is opgelost en er zit nu echt tempo in! Op dit  
moment zijn er 5 daadwerkelijk geïnteresseerden die met elkaar bepalen wat en hoe er  
gebouwd gaat worden op de lege strook groen aan de Douwemastrjitte. 
Kernwoorden zijn: betaalbaar, duurzaam, goed passend in de al bestaande 
buurt. Naar aanleiding van ieders persoonlijke wensen en budget worden er nu 4  
bouw bedrijven uit onze buurt aangeschreven om te laten zien welke producten zij 
‘kant en klaar’ in hun lades hebben liggen. De toekomstige bewoners kiezen daar 
één of twee modellen uit. Deze bouwer(s) wordt/worden uitgenodigd om hun  
modellen toe te lichten, waarna er een keuze gemaakt gaat worden. Ondertussen 
onderhandelt Kuub met de gemeente Leeuwarden en Elkien voor een passende 
grondprijs. Dan kunnen de plannen ook daadwerkelijk ingediend worden en kan het  
proces gaan lopen bij de gemeente, die vergunningen etc moet afgeven.  
Afhankelijk van deze plannen kunnen er straks 6 tot maximaal 8 woningen gebouwd  
worden, allen met garage en een stukje erf. Wat al duidelijk is geworden: er is  
gekozen voor kleine betaalbare woningen van baksteen in rijtjes, dus geen  
vrijstaande huizen. Dit paste bij de wensen en de budgetten.

Als de grondprijs bepaald is, kunnen de definitieve prijzen van de woningen 
ook bepaald worden (hoewel dat op dit moment met de stijgende bouwkosten 
nog een hele uitdaging is) en kan er definitief gekozen worden om mee te doen 
of er toch nog van af te zien. Zodra de plannen verder gevorderd zijn en er ook 
afbeeldingen getoond kunnen worden, zullen we die uiteraard publiceren. Er 
is nog ruimte voor 2 deelnemers, dus ben je geïnteresseerd, meld je dan geheel  
vrijblijvend bij Kuub. Je krijgt dan alle benodigde informatie en je wordt  
uitgenodigd voor de bewonersavonden. www.kuub@info.nl

Onze werkgroep blijft aan de zijlijn meedoen als klankbordgroep, om te bewaken 
dat gebeurt wat het dorp heeft gevraagd en om het proces te volgen. Zo kunnen 
we ook eventueel contactpersoon zijn tussen dorp en Kuub. Ook houden wij het 
dorp zo op de hoogte van de ontwikkelingen. U hoort dus binnenkort vast weer 
van ons!

Werkgroep woon en leefomgeving Jirnsum

Wist u dat...
U de energietoeslag bij de gemeente Leeuwarden kunt aan vragen als u een  
inkomen heeft tot 125% van de bijstandsnorm?

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.364,64 

netto per maand
€ 1.516,33 
netto per maand

Samenwonend/ge-
trouwd

€ 1.949,48 
netto per maand

€ 2.053,18 
netto per maand

Heeft u hulp nodig bij het invullen of wilt u een aanvraagformulier? 
Elke dinsdagmiddag en donderdagmiddag zijn er sociaal werkers in de doarps-
keamer in Grou aanwezig, De Muldyk 3.

NB: de energietoeslag kan aangevraagd worden t/m 31 augustus 2022.

MS-collecte
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Nationaal 
MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online 
in actie voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar 
deze zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant! 

Er sinds maart 2022 een kleinschalige kleding-
verhuur in Jirnsum zit? Ruim 2000 kostuums 
voor volwassenen en ruim  500 voor 
de kinderen. 
Kijk eens op de website 
www.kledingverhuurtanteneel.nl 
Of bel/app naar 
0611260126 voor meer informatie.

Nely Jongema
Kledingverhuur Tante Neel 

Wist u dat...



18 19

Beste Jirnsummers, 

Mijn naam is Lucinda en samen met mijn 
vriend Jort zijn wij eind december vanuit 
Franeker in Jirnsum komen wonen, aan de 
Dekamastrjitte. Sinds januari draai ik de 
salon in ons nieuwe huis in Jirnsum, maar 
door de vele maatregelen is het nog niet 
gelukt om de opening samen met jullie te 
vieren. Gelukkig is alles weer rustig en wil ik 
dit niet zomaar voorbij laten gaan, daarom 
ben jij uitgenodigd!

Je bent welkom op zaterdag 16 juli tussen 
13:00 en 16:00 uur op de Dekamastrjitte 54.

Er zullen lekkere hapjes en drankjes zijn, gezellige muziek én vele kortingen! 
Boek jij op de opening een behandeling? Dan ontvang jij 15% korting op de  
behandeling naar keuze en een goed gevulde goodiebag.  

Ook zijn er meerdere winacties: wanneer jij jouw naam, e-mail en telefoon-
nummer achterlaat in de glazen pot, loot jij mee voor de volgende prijzen:
• Gratis wimperbehandeling naar keuze
• Gratis wenkbrauwbehandeling naar keuze
• Gratis gezichtsbehandeling
• Gratis massage

Kom jij gezellig langs? Ik zou het fijn vinden als je het even laat weten door een 
mailtje te sturen naar info@salonbelezza.nl

Ik heb er zin in!

Liefs, Lucinda
Salon Belezza Jacyntha

Oproep
Later dit jaar willen we graag met jullie het 
100 jarig bestaan van LOCI vieren! Daarvoor 
zijn we op zoek naar oude foto’s. Na wat rond  
vragen blijkt bijna iedereen, die opgegroeid is in  
Jirnsum, vroeger wel lid te zijn geweest. 
Daarom willen we graag iedereen oproepen 
om even in de fotoboeken te duiken en ons 
leuke, grappige en mooie oude LOCI foto’s te 
sturen. Je kunt deze foto’s sturen naar 
locijirnsum@gmail.com. 
 
Onze toppers van dansgroep  Lost Generation hebben onlangs de 3e prijs  
gewonnen bij de danswedstrijd van DC058 in Leeuwarden. Supergoed gedaan 
Eline, Doutzen, Haïfa, Lara en Anne. 
Wij zijn super trots op deze meiden.

Kleuterbewegen
Om te zorgen dat we ook na de zomervakantie 
door kunnen gaan met het aanbieden van kleuter-
bewegen, zijn we op zoek naar kindjes van 3 t/m 5 
jaar die het leuk vinden om spelenderwijs lekker te  
sporten. Wekelijks op dinsdagmiddag van  
15:45 – 16:30 geeft onze enthousiaste en lieve le-
rares Marit op een speelse manier les in motoriek, 
dans en spel  aan kinderen van 3 t/m 5  jaar.  Naast 
dat bewegen natuurlijk heel gezond is en goed is 
voor de motoriek, hebben de kleuters ook ont-
zettend veel plezier met elkaar. En samen plezier  
hebben vinden we bij LOCI het belangrijkste!  
Graag nodigen we alle peuters en kleuters van  
Jirnsum uit om gratis 2 proeflessen mee te doen. Is meedoen nog een beetje 
spannend? Kom dan eerst eens een les gewoon kijken.  

Yin Yoga
In oktober starten we weer met een serie van 10 lessen Yin Yoga onder lei-
ding van Anna Veenje. Dit keer hebben we maar plek voor één groep op  
maandagavond van 19:00 tot 20:00. Dus geef je snel op, want vol = vol. 

Schoonheidssalon Belezza Jacyntha LOCI Gymnastiekvereniging
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Het is alweer enige tijd geleden dat we van ons hebben laten horen, maar uiter-
aard hebben wij de afgelopen periode niet stil gezeten. Met het zomerreces voor 
de deur is het dus hoog tijd voor een update in de Stim om u op de hoogte te  
houden van de zaken waar het PBJ mee bezig is. Mocht u vragen hebben dan 
kunt u altijd mailen naar: secretariaat.pbi@gmail.com

Ledenvergaderingen en nieuwe voorzitter
In de afgelopen periode hebben we tweemaal een algemene ledenvergadering 
georganiseerd. Op 24 maart heeft de (reguliere) jaarlijkse vergadering plaats-
gevonden, waarin wij inzicht hebben gegeven in de uitgaven en inkomsten over 
2021 en tevens een toelichting hebben gegeven op de activiteiten. Ook is er tij-
dens deze vergadering afscheid genomen van onze voorzitter Michel Langhout 
en bestuurslid Helen Wolbers. Michel kon helaas de functie als voorzitter niet 
combineren met zijn werkzaamheden in binnen- en buitenland. Helen heeft een 
belangrijke rol gehad in het draaiend houden van het PBJ in een periode waarbij 
het bestuur onderbemand is geweest. Nu het bestuur weer goed bezet is, heeft 
Helen ook besloten terug te treden. Namens het huidige bestuur danken wij bei-
de voor hun inzet!
Met het vertrek van de voorzitter was er een vacante positie in het bestuur. 
(nieuw) Dorpsgenoot André Fokker heeft zich in deze periode bij het bestuur ge-
meld en na een kennismaking met het bestuur was het gevoel wederzijds goed. 
Op 2 juni is in een extra ingelaste ALV de toetreding van André in het bestuur be-
krachtigd, waarna André de functie als voorzitter van het PBJ gaat invullen. 

Dorpsvisie
Na enig uitstel als gevolg van Covid-19 is dit voorjaar middels een feestelijk mo-
ment de dorpsvisie gepresenteerd aan het dorp en overgedragen aan de wethou-
der. De volgende stap is het nader concretiseren van de dorpsvisie in projecten en 
opgaven om hier daadwerkelijk handen en voeten aan te geven. Een eerste over-
leg heeft al plaatsgevonden met de huidige werkgroepen. De komende periode 
wordt dit verder uitgewerkt, waarbij we met name ook de oproep willen doen aan 
jullie als dorpsbewoners en grondleggers van de visie om hier als vrijwilliger een 
rol in te vervullen. Alleen samen zorgen we voor resultaat! Zie je hier een rol voor 
jezelf, meld je dan vooral bij PBJ middels bovenstaand emailadres.

(Financiële) bijdragen
De afgelopen periode heeft het PBJ weer bijgedragen aan een heel divers aantal 
activiteiten.

Update vanuit het plaatselijk belang

Ledenwerving
Als PBJ vinden we het belangrijk dat we een groot deel van het dorp vertegen-
woordigen. We streven dan ook naar een zo groot mogelijk ledenbestand. We 
zien dat de inspanningen op dit vlak resulteert in een gestage groei van het le-
denbestand, maar dat er zeker nog (flinke) groei mogelijk is. Ben je nog geen lid? 
Meld je dan gelijk aan via de button op Jirnsum.com of meld je bij één van de be-
stuursleden. De contributie bedraagt slechts EUR 5,00 per jaar. 

Tot slot
Wij worden regelmatig gewezen op de staat van onderhoud van bijvoorbeeld 
stoepen en onkruidbeheersing. Vorig jaar hebben wij met de gemeente een 
schouw georganiseerd om dit onder de aandacht te brengen. Wij zullen ook nu de 
gemeente hier weer op attenderen. De gemeente is hierin primair het aanspreek-
punt, bij deze dus ook de oproep om dit soort situaties in ieder geval te melden bij 
de gemeente via de website met een ‘Melding woon-, werk- en leefomgeving’ of 
via het telefoonnummer 14 058.
Met vriendelijke groet, Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum
André, Tineke, Wopke, Linda en Engbert.

Nawoord van de vertrekkende voorzitter;
Ondanks dat ik maar een korte periode voorzitter ben geweest, kan ik met recht 
zeggen dat ik trots ben dat we in een relatief korte tijd PBJ weer onder de mensen 
hebben weten te brengen.

Hiermee doel ik op de zichtbaarheid in het dorp die we als bestuur van PBJ heb-
ben gecreëerd door onder andere de ledenwerf/bloemenactie maar ook de kerst-
kaart, de grote en kleine acties. Ook het oppakken van de dorpsschouw, waarin 
de gemeente heeft bijgedragen om, waar nodig actie te (gaan) ondernemen. 
Door de knelpunten en wensen samen met de dorpsbewoners in kaart te bren-
gen kan de gemeente gericht te werk gaan. Deze acties zijn zichtbaar voor onze 
dorpsbewoners en worden ook als dusdanig gewaardeerd.

Zoals gezegd een korte periode van voorzitterschap. Echter door mijn werkzaam-
heden, zowel in binnen als buitenland, kan ik PJB niet de tijd en aandacht geven 
die het verdient en nodig heeft, vandaar mijn keuze om te stoppen.

Graag tot ziens in het dorp!
Michel Langhout
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Aanmeldformulier jubileum IvertoIverto 50-jarig jubileum
Ik / wij eet / eten graag mee voor € 12,50 p/p (t/m 11 jaar € 7,50): 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………
Volwassene / Kind *

Naam: ……………………………………………………………………………………………………
Volwassene / Kind *

Naam: ……………………………………………………………………………………………………
Volwassene / Kind *

Naam: ……………………………………………………………………………………………………
Volwassene / Kind *

*doorhalen wat niet van toepassing is

E-mail: ……………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………

Opmerkingen (dieetwensen, vegetarisch etc.): 

…………………………………………………………………………………

Graag het bedrag vóór 10 september overmaken op rekeningnummer 
NL18 RABO 0436 5291 22 t.n.v. Volleybalvereniging Iverto. In de omschrijving 
graag voor- en achternaam en het aantal personen, zoals op bovenstaande  
formulier aangegeven, vermelden. 

Beste (oud) leden en (oud) vrijwilligers van Volleybalvereniging Iverto, 

Alweer 50 jaar geleden werd de Volleybalvereniging Iverto opgericht. 
Op zaterdag 17 september 2022 vieren wij het 50-jarig jubileum in eetcafé  
De 2 Gemeenten in Jirnsum. Het programma begint met een inloop vanaf 17:00 
uur, gevolgd door een buffet en aansluitend live muziek van Berend Riemersma. 

Wij zouden het erg leuk vinden als wij op deze avond zoveel mogelijk (oud) leden 
en (oud) vrijwilligers (beiden welkom met partner) mogen verwelkomen. Heeft 
u nog contact met (vroegere) teamgenoten of andere betrokkenen van Iverto, 
breng elkaar dan zeker op de hoogte van dit feest! 

Opgeven voor het buffet kan tot uiterlijk 2 september 
via het formulier op de volgende pagina. Graag inleve-
ren op een van de onderstaande adressen: 
• Rijksweg 105, 9011 VC Jirnsum (H. van der Meer)
• De Slinke 18, 9011 WV Jirnsum (F. Folkertsma)

Opgave kan ook via de e-mail: iverto50jr@gmail.com 
of de QR code:

Vanaf 20:00 uur zijn alle (oud) leden en (oud) 
vrijwilligers (en partner) die niet mee-eten welkom in De 2 Gemeenten!

Met vriendelijke groet,
Jubileumcommissie Iverto
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Lid worden Plaatselijk Belang Jirnsum

Voornaam: ...........................................................................................................

Achternaam: ........................................................................................................

E-maildadres: .......................................................................................................

Straatnaam en huisnummer: ................................................................................

Postcode en Plaats: ..............................................................................................

Rekeningnummer (IBAN): ....................................................................................

 Ik machtig Plaatselijk Belang Jirnsum het bedrag jaarlijks te incasseren van 
mijn rekening.

 Ik ga akkoord dat Plaatselijk Belang Jirnsum mijn gegevens beheerd en ver-
werkt, met het doel dat deze incasso kan plaatsvinden.

Handtekening: 

.............................................................................................................................

Inleveren kan bij:  
- Himdyk 17
- Terp 20, 
- Rijksweg 133
- Rijksweg 186 
- Hearenburch 30

Als Plaatselijk Belang hebben wij 
de ambitie en taak om de belangen 
van het dorp Jirnsum en haar in-
woners te behartigen. Om een vol-
waardig gesprekspartner te zijn voor 
het college van Burgemeester en Wethouders en de afdeling onderhoud van de 
gemeente is het van belang dat het Plaatselijk Belang beschikt over voldoende 
leden welke door het Plaatselijk Belang wordt vertegenwoordigd. Tevens geven 
de bijdragen vanuit de contributie meer mogelijkheden voor ondersteuning van 
initiatieven welke de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. 
Voor meer informatie kijk op Jirnsum.com

Wat kost dat?
De contributie bedraagt slechts € 5,00 per jaar en de betaling geschiedt via  
incasso. Meestal in augustus of september van het betreffende jaar.
Plaatselijk Belang betaalt elk jaar circa € 15.000 aan bijdrages. Deze worden 
grotendeels betaald uit een jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leeuwarden.  
Daarnaast komt dit uit de jaarlijkse contributie van de leden.

Daarom vragen wij u om lid van Plaatselijk Belang Jirnsum te worden, zodat we 
met elkaar met bovenstaande zaken door kunnen blijven gaan. Indien u al lid 
bent, dan hopen we dat u dit nog lang blijft!

Lid worden van Plaatselijk Belang Jirnsum
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Beste Jirnsummers,
Hierbij een kort verslag van de workshop die 
wij, Mei Mekoar, afgelopen zondag 12 juni 
j.l. hebben georganiseerd in een zaal van  
De 2 Gemeenten (Zie de Stim van mei j.l.). 
Het doel was om Jirnsummers kennis te  
laten maken met ons 4 stemmige koor.  

Rond 13:00 uur waren er ongeveer 25 leden 
en 12 “cursisten” aanwezig en opende onze 
voorzitster Hennie de workshop en trapte 
onze nieuwe dirigente Froukje de workshop 
af met een aantal oefeningen voor stem- en 
ademhalingstechnieken met bijbehorende uitleg hoe het allemaal werkt met 
onze stembanden. 

Daarna werd het tijd om het eerste liedje te gaan instuderen, het bekende num-
mer van The mama’s and the papa’s “California Dreamin”. Door Froukje werd het 
hele nummer per stempartij doorgenomen en geoefend. Na korte tijd klonk het 
zeer aardig en bij vlagen als een klok. De sfeer zat er goed in! 

Er werden in de loop van de middag nog 2 liedjes ingestudeerd, onderbroken door 
tweetal pauzes en nog wat stem en ademhalingsoefeningen. Vervolgens konden 
we ons gaan opmaken voor de performance. Om 17:00 uur waren er inmiddels 
een 40 tal bezoekers gearriveerd en heeft Mei Mekoar eerst een paar liedjes  
gezongen om vervolgens samen met de cursisten de ingestudeerde stukken ten 
gehore te brengen. De afsluiter was een meezinger voor iedereen; “Droomland”. 
Het dak is net op de 2 Gemeenten gebleven, het scheelde niet veel.

Mocht u na dit gelezen te hebben denken dat u de boot gemist heeft, u kunt altijd 
op een repetitieavond komen kijken. (Maandagavond, It Kattehûs om 19:50 uur 
aanwezig zijn, we starten om 20:00 uur). We zoeken nog wat Tenoren en Bassen! 
Hopelijk tot gauw.

In ons schitterende doarp oan ‘e rivier is een Jeu de boules vereniging die  
wekelijks op maandagochtend vanaf 9:30 een training (en sociaal samenzijn) 
heeft op het sportpark 
De Bining. Op onze mooie banen, rollen we de ballen richting een klein  
gekleurd balletje (But genaamd), in een poging om die But zo dicht mogelijk te  
bena deren. Een bezigheid die wel techniek vergt (die kan je leren) en  
oefening, maar gekenmerkt wordt door de rust, een beetje beweging, de  
gezelligheid, soms het wedstrijdelement en het kunnen genieten van lekker weer.  
De olympische gedachte is aanwezig: Meedoen is belangrijker dan winnen! 

Periodiek organiseren wij verenigingswedstrijden, zoals afgelopen 12 mei j.l., 
maar ook toernooien met verenigingen uit omringende dorpen. De kosten van 
deze sport vallen reuze mee: Voor 2022 is de contributie € 25,- op jaarbasis, en 
een paar goede stalen, onverslijtbare, ballen zijn te koop vanaf paar tientjes.

Wilt u in beweging blijven, buiten sporten en sociale contacten met mede-
dorpsgenoten krijgen of versterken, kom dan eens langs op een trainings ochtend 
om kennis te maken met deze sport en haar sporters. Tot gauw!

Mien de Jong
Voorzitter “De Baltsjegoaiers”
Tel. 601215

Mei MekoarJeu de Boulesvereniging "De Baltsje goaiers"

Breicafé
Na een wat stroef begin door Corona konden we in januari de draad weer  
oppakken. Onder het genot van koffie en koek gezellig met elkaar haken en  
breien. 12 mei was de laatste donderdag alweer van dit seizoen. Helaas kon 
toen niet iedereen. Daarom hebben wij 5 mei heerlijk met elkaar geluncht.  
We pakken de draad weer op in september.  

Heeft u belangstelling om eens te komen? 
Neem dan contact op met Hotske de Ruiter: 0566-601072
Graag tot ziens in september!
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Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum 
 
Mobiel: 06 2027 8622 
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl

 

Zoekt u een betaalbare schilder om  
uw woning of bedrijfspand  

te laten schilderen? 
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt 

elk gebouw in topconditie. 
Ook kunt u bij ons terecht voor 

glaszetten, houtreparatie en behangen. 
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Vrijwilligers gezocht Mienskipssintrum Leppehiem
Mienskipssintrum Leppehiem te Akkrum is dringend op zoek naar 
vrijwilligers voor de maaltijdservice. 

Zeven dagen per week 
worden door vrijwilligers 
van de maaltijdservice van 
Leppehiem maaltijden 
rond gebracht bij inwoners 
van Akkrum en omgeving. 
Ook helpen vrijwilligers bij 
de maaltijdservice voor de 
bewoners van de aanleun-
woningen in Leppehiem.

Buiten Leppehiem worden zo’n 120 maaltijden per dag rondgebracht, verdeeld 
over vijf auto’s tussen 11.00-13.15 uur.
In Leppehiem brengen de vrijwilligers het eten rond v.a. 11.45 uur m.b.v. een 
warmhoudkar. Hiermee wordt ook het gebruikte servies weer opgehaald rond 
12.30 uur en naar de keuken gebracht. 

Lijkt het u leuk om ons te komen helpen? Schroom niet en meldt u aan! 
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die één of beide teams van de maal-
tijdservice willen komen versterken. U kunt daarbij zelf aangeven wanneer en hoe 
vaak u per week beschikbaar wilt of kunt zijn.
De reiskosten die u maakt kunt u declareren bij Leppehiem.

Dus heeft u een paar uurtjes per week over om te helpen bij de maaltijdservice in 
of buiten Leppehiem? 
Dan kunt u contact opnemen met de Coördinator vrijwilligers, Magda Riemersma  
via E-mailadres: magdariemersma@leppehiem.nl of tel.:0566-654654
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Bamm bamm seizoensopening

Seizoensopening MFC ‘It Kattehûs’ met allround coverband Bamm 
Bamm

Beste dorpsgenoten,  

Vorig jaar kondigden wij in de Stim aan dat MFC ‘It Kattehûs’ haar seizoens-
opening zou organiseren met een éénmalig optreden van coverband Bamm 
Bamm (waar onze planner Bert Moltmaker onderdeel van uit maakt), helaas kon 
dat niet doorgaan door opleving van corona. 

Nu lijkt de situatie anders, vandaar dat wij alsnog een mooie avond willen  
organiseren en wel op 1 oktober 2022. Om 20:00 is de zaal open. 

Bamm Bamm is een coverband die in Friesland, maar ook daarbuiten, een  
ruime bekendheid heeft. Het repertoire van Bamm Bamm bestaat uit recente hits,  
meezingers en meestampers, rock, evergreens en disco-/soulmuziek. De band 
zorgt ervoor dat iedereen uit zijn/haar dak gaat met dit zeer brede repertoire. 

Houden jullie de avond van 1 oktober 2022 vrij? In de Stim van september komt 
meer informatie over de starttijd, entree en praktische informatie. 
In ieder geval zal er op 21 september van 19.00 – 20.30 uur een voorverkoop zijn in  
MFC ‘It Kattehûs’

Bestuur MFC Jirnsum ‘It Kattehûs’

Rommel
markt

o p b r e n g st  vo o r  V V  I r n s u m

PARKEERTERREIN SPORTCOMPLEX DE BINING

VAN 13.00 TOT 15.00
ZATERDAG 2 JULI

vvirnsum.nl

JIRNSUM
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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 

 
 

 

 
 

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… 

Ontroerende meeting Kunstkring Jirnsum
Op dinsdagavond 7 juni vond de maande-
lijkse meeting van de Kunstkring in het MFC 
Kattehus te Jirnsum plaats.

De kunstpresentatie werd deze avond 
door Sylvia Mekkes gedaan. Zij had di-
verse werken van haar uitgestald en 
vertelde over de werken en hoe zij  
eigenlijk tot schilderen was gekomen. Van 
de technieken waterverf en olieverf tot zelfs 
bodypainting kwamen allemaal voor het 
licht. De serie afbeeldingen op haar laptop 
complementeerden haar totale werk.

Hierna werden nog even teruggekeken naar 
de succesvolle eerste expositie. Kees Riet-
veld maakte bekend dat er circa 220 perso-
nen de eerste expositie van de Kunstkring 
Jirnsum hebben bezocht.

Verbeterpunten werden aangedragen en genoteerd voor de nieuwe expositie  
in september. Kees Rietveld maakte daarna de exposanten voor september  
bekend.
Hierna bracht Yke Hokwerda tot onze verrassing de Oekraïense Natalya  
Akulenko naar voren. Zij verblijft tijdens de oorlog in Oekraïne met haar zoon 
en dochter in het pension van Yke. Natalya presenteerde met verve haar  
gouaches, vol met mythologische en allegorische betekenissen. Zij vertaalde zichzelf  
middels haar telefoon van het Russisch in het Nederlands. Het was een emotionele  
presentatie, ook voor de aanwezigen. Even was de oorlog heel dichtbij, zelfs tot 
bij ons hart.
Natalya werd na haar presentatie door Kees tot lid gemaakt van de Kunstkring en 
uitgenodigd om bij de volgende expositie in september haar werk te exposeren.
Hierna werd het officiële deel afgesloten en werd er nog gezellig nagepraat. 
Het was een bijzondere avond. 
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Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté

Groep 7/8
We waren met groep 7/8 op kamp in Bakkeveen. Onze sportieve leerlingen zijn er 
op de fiets naar toe gereden! In totaal hebben ze zo’n 85 km afgelegd. Wat een 
toppers! We hebben ons prima vermaakt met levend stratego, ’s avonds rond 
het grote kampvuur zitten, een bezoek aan het zwembad en spelletjes doen. 

Op It Tredde Sté is iedereen welkom! 
Een kijkje komen nemen? Mail Margreet: mvanderlaan@proloog.nl 

Industrie 
Fleet & Mobility 
Yachting
Carrosserie, Onderhoud & Constructie
Stralen & Coaten
Special Projects 
Reclame & Design

www.elzinga.nlHOOGWAARDIG OP ALLE VLAKKEN
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Zin in Verse broodjes 
of lekker gebak?

kom naar één van onze 
winkels of bestel online

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

Hoofdstraat 66, Grou  |  T.  (0566) 621570

info@broodbanket.frl
www.broodbanket.frl

gezond hondenvoer
koop je natuurlijk bij

Een donatie overmaken?
NL89 INGB 000 000 8118 ... t.n.v. KIKA

Skoallenijs Sint Radboud

Schoolreisjes   
Maandag 23 mei kwamen alle kleuters in 
spanning op school. Het was namelijk tijd 
voor het kleuterfeest! De speeltuin was  
omgetoverd tot een ‘attractiepark’ met een 
springkussen, skippyballen, een tumling-
baan en niet te vergeten verkleedkleren.  
De kleuters hebben een fantastische dag  
gehad! 

Ids: ‘Het was superleuk dat er een springkussen 
was en ik ging een ijsje eten!’  

Freya: ‘Het springkussen was cool 
en ik mocht lekkere saus eten bij de  
patat.’ 

De leerlingen van de groepen 3, 4 
en 5 gingen op dinsdag 24 mei naar 
attractiepark Duinen Zathe. De kin-
deren kwamen moe, maar voldaan 
weer terug op school. Het was een topdag! Juf Vera en Juf Sietske zijn nóg aan het 
bijkomen van het spookhuis. 

Rosalynn: ‘We zijn naar Duinen Zathe geweest. Er waren super veel attracties.  
De blauwe bank vond ik het leukste. Ik durfde niet in de hele hoge achtbaan. Door 
de regen moesten we even binnen eten, maar gelukkig was de patat wel heel lekker.  
We kregen ook nog een ijsje en was het na het eten weer droog.’ 

De bovenbouw groepen 6,7,8 moeten nog heel even geduld hebben, want de 
boot naar Schiermonnikoog vertrekt op woensdag 29 juni. Het gaat vast weer een 
onvergetelijk schoolkamp worden op dit prachtige eiland… met spoken?? ;-)

Voor een kennismaking of rondleiding bent u van harte welkom! 
 www.radboudjirnsum.nl 
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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

 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hijlkema 0612354061
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS 
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
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Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

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

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitvaartverenigingen

085 - 888 0520

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

schoonmaakpersoneel. Voor meer 
informatie mail ons op 

info@tuskendemarren.nl

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

informatie mail ons op 
langhuur@tuskendemarren.nl 

Ljouwerterdyk 63, 8491ML Akkrumwww.tuskendemarren.nl
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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.


