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Beste Lezers,

Daar zijn we weer! De editie van de maand maart!

Waar we in februari gebruik konden maken van de prachtige ijsbaan en volop  
konden genieten van een paar dagen echte winter met flinke vorst, hebben we nu 
alweer een paar dagen van prachtige lente achter de rug. Beide heeft zijn eigen 
charme, waar we volop van kunnen genieten.

Hoe gaat het met jullie? Gaan jullie nog veel naar je werklocatie of werken jullie 
veel thuis en hoe bevalt dat? Ben je al in quarantaine geweest of misschien zelfs al 
gevaccineerd? Ben je blij dat de kinderen weer naar school gaan? 
Het zijn vast vragen die je vaker hebt gehad en waar je binnen je directe  
omgeving wel over praat, maar mocht je het een leuk of goed idee vinden om  
ook je verhaal met de rest van het dorp te delen, mail dit dan naar ons. Je ver-
haal hoeft niet speciaal of uniek te zijn. Er zijn vast dorpsbewoners die alleen de  
herkenning al fijn vinden en het leuk vinden je verhaal te lezen.

We hopen dat je je met deze Stim weer even kunt vermaken.
Blijf gezond en we zien je hopelijk snel weer!

De redactie.

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 ! 
 

 
 

Kommen en gean

Geboren

Nynke Joke Hellinga
1 januari 2021

Dochter van  
Wopke en Hedwig

Geboren

Hylke Willem van der Weide
4 februari 2021

Zoon en broertje van
Engbert, Marie en Harry
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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

Bedankt

Beste voetballers en vrienden,

Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bloemen, fruitmand en brood-
plank. Dit was geweldig tijdens onze ziekte Corona. Rinse heeft in het ziekenhuis 
ook vele kaarten gehad. Heel veel dank voor alles. 

Rinse en Nelleke Bos.

Geboren

Brecht
15 februari 2021

Dochter van
Eeuwe en Rixt
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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 

Aan onze leden, in de Stim en op Jirnsum.com deden we begin dit jaar de oproep 
om de tennisvereniging te helpen en het voortbestaan zeker te stellen. Inmiddels 
zijn er ontwikkelingen waarvan we jullie graag op de hoogte brengen. 

Nieuw bestuur
We zijn bij dat we jullie kunnen melden dat met ingang van 1 april 2021 Karin 
Langhout-Elzinga en Erik Pereboom de bestuurstaken op zich nemen. Zij zijn  
beide al jaren lid van de tennisvereniging en zullen met enthousiasme de vereni-
ging voortzetten.

Kom tennissen!
Het aantal leden is de afgelopen jaren drastisch gedaald. Meerdere redenen lig-
gen hieraan ten grondslag. Tennis is echter een fantastische sport en in deze tijd 
uitermate geschikt om corona-proof te beoefenen (enkelspel). 

De tennisbanen liggen er goed bij en het voorjaar lonkt. 
Help de tennisvereniging en word lid. Je kunt dan onbeperkt gebruik maken van 
de banen. Vanaf het voorjaar zullen er weer zomerlessen aangeboden worden  
onder leiding van een gediplomeerde tennisleraar (onder voorbehoud van de  
corona-maatregelen). 
Wil je graag meer weten over de tennisvereniging, informatie over de lessen of de 
kosten van het lidmaatschap, neem dan gerust contact op via tveernum@gmail.
com of bel Karin of Erik. 

PS: Ook als je geen lid bent, kun je de tennisbaan gebruiken. Je huurt de baan dan 
bijvoorbeeld voor een uur. 

Contactgegevens
Karin Langhout Voorzitter   It Kampke 2 06-81162214
Erik Pereboom Penningmeester  Rijksweg 103  06-20176252
E-mail:  tveernum@gmail.com

We hopen je snel te treffen op de tennisbaan!

Met sportieve groet, Bestuur TV Eernum

Nieuws van tennisvereniging Eernum



10 11

  
 

De Bistedokter
In januari strandde er een potvis op de Vliehors. Het toeval wil dat ik op dat  
moment net bezig was een fotoverslag te maken met bovenstaande titel. Safari  
is een leenwoord uit het Swahili en betekent letterlijk ‘reis’. Wij maakten vijf jaar 
geleden een avontuurlijke vakantietocht waarbij ik rendieren, zeearenden, orka’s 
en potvissen voor de lens kreeg. Tijdens een excursie aan de Noorse kust om  
walvissen te spotten had ik destijds het genoegen om deze majestueuze oceaan-
reuzen van dichtbij mee te maken. Het viel niet mee om dat fotografisch vast te 
leggen, maar het was intrigerend wat ik over deze giganten leerde! 

Even ten noorden van de Lofoten ligt Andenes aan de Noorse kust. Vanuit deze 
plaats worden dagelijks walvissafari’s georganiseerd. Er is bijna 100% kans om een 
walvis te scoren op minder dan een uur varen uit de haven. Waarom juist daar?  
Er ligt daar een diepe trog in de Atlantische Oceaan zo vlakbij de kust die  
bijzonder visrijk is. Een ideaal jachtgebied van vooral potvissen, die voornamelijk leven  
van inktvis. Daar moeten ze bijna een ton van verorberen op een dag! Potvissen 
zijn in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden heteroseksuele zoog-
dieren. Ze kunnen desondanks tot wel twee uur lang duiken; daarna moeten we 
weer naar de oppervlakte om op adem te komen. Met speciale apparatuur kun 
je geluiden traceren van walvissen en wanneer je eentje gelokaliseerd hebt,  
weet je ook zeker dat die binnen afzienbare tijd zich een keer moet laten zien. 
Als ze boven komen zwemmen ze een tijdje rond om weer volop zuurstof op 
te nemen. Vlak voordat ze opnieuw gaan duiken spuiten ze een fontein uit hun  
spuitgat en daarna zie je ze nog een enorme zwieper met de staart maken.  

Tijdens de excursie die ik daar met Lia in 2015 maakte hadden we het voorrecht een 
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

paar keer een potvis van heel nabij te kunnen bewonderen. Bijzonder indrukwek-
kend! Tijdens deze ‘walvisjacht’ staat er voortdurend een man op het bovendek met  
een koptelefoon op om geluiden van deze reuzen te traceren, terwijl een collega 
in het kraaiennest continue de horizon spot. Als er dan een exemplaar opduikt 
wordt dat aan boord omgeroepen en varen ze ernaar toe. 

Wat we verder leerden is dat daar uitsluitend manlijke dieren, stieren, rond-
zwemmen. De vrouwelijke potvissen vertoeven groepsgewijs in warmer water, 
meest rond de evenaar. Samen met hun kroost dat ze tot wel twee jaar zogen. 
Ook daarna blijven de jongen nog langere tijd in de groep.De weten schappelijke 
naam van de potvis is Physeter macrocephalus, letterlijk ‘spuiter met een grote 
kop’. De hoekige vorm van die grote kop is de reden van de Nederlandse bena-
ming. Specifiek voor deze tandwalvis is de smalle onderkaak met tanden. Deze 
zeezoogdieren worden bijzonder groot, vrouwelijke exemplaren zo’n 10-12 meter, 
stieren daarentegen kunnen wel 18 meter lang worden en tot 50 ton wegen! 

Als de jonge stieren uit de groep worden verstoten, trekken ze naar visrijke,    
arctische wateren. Eigenlijk gaan ook zij op safari boven de poolcirkel! Veelal  
verblijven ze daar in groepen, of ze trekken in de winter weer zuidwaarts. Pas 
rond hun 18de jaar zoeken ze een partner, waarvoor  ze in ieder geval weer naar 
het zuiden moeten. Tijdens die trektochten kunnen ze in de Noordzee terecht  
komen. Daar is het veel te ondiep voor ze en lopen ze het risico te stranden.  
Eenmaal gestrand liggen ze op hun zij en zijn ze reddeloos verloren door hun  
enorme gewicht… Het is onduidelijk waardoor ze de ‘verkeerde afslag’ nemen. 

Volgens onderzoekers zijn er diverse oorzaken mogelijk, variërend van het niet 
werken van hun sonar in ondiep water tot desoriëntatie door zonnevlekken.  Of 
wellicht gewoon door domme pech. Vast staat dat strandingen al eeuwenlang  
gebeuren.

Sinds 2018 ligt er in de haven van Harlingen een levensgrote potvis van kunststof, 
gestrand op zijn buik, elke zeven minuten te spuiten als een fontein. Gezien het 
bovenstaande verhaal volkomen onlogisch. En als deze moet herinneren aan de 
roemruchte walvisvaart ook nog eens uiterst misplaatst…



14

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

 

Zoekt u een betaalbare schilder om  
uw woning of bedrijfspand  

te laten schilderen? 
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt 

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

glaszetten, houtreparatie en behangen. 

 

Bet
aalb

are
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Vogelwacht Irnsum

Werkzaamheden inv en rondom Jirnsum

Het bestuur van de vogelwacht Jirnsum heeft besloten dit 
jaar geen  filmavond met verloting te organiseren. Ook de 
jaarvergadering wordt opgeschort tot een nader te bepalen 
datum. Door de corona maatregelen is het niet mogelijk dit 
te organiseren.

De nazorgers van de vogelwacht mogen wel weer het land 
in om de boeren te helpen de weidevogels zo goed mogelijk te beschermen. De 
eerste kieviten, Grutto’s en scholeksters zijn er alweer.

Met het geld dat binnen gehaald is met de Rabo clubactie zullen 2 waterpompen 
op zonne-energie worden aangeschaft en geplaatst worden in het land.

Mocht u met een nazorger eens het land in willen, om te zien wat ze doen om 
weidevogels te beschermen en om in onze mooie natuur te zijn, meld u dan aan. 

Dit kan via het mailadres:  boukeg.devries@gmail.com
Het bestuur. 

In en rondom Jirnsum gaat gemeente Leeuwarden de komende tijd een aan-
tal werkzaamheden uitvoeren om de doorstroming en veiligheid voor fietsers 
te verbeteren. Om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, heeft de  
gemeente onderscheid gemaakt in drie verschillende projecten. Hieronder vindt u 
een overzicht van de grenzen en de planning van deze projecten. 

Doorfietsroute Reduzum - Jirnsum 
Het fietspad tussen Reduzum en Jirnsum wordt verbreed. Het voorlopige  
ontwerp van dit tracé kunt u vinden op de website www.leeuwarden.nl/nl/projec-
ten-wij-werken-aan.  Het werkvak loopt van  Reduzum tot het einde van het fietspad  
tegenover Frits Koopcentrum. Daar wordt een doorfietsrotonde aangelegd. 
De uitvoering is gepland van juni tot november 2021. 
Over de fasering en uitvoering wordt u nog nader geïnformeerd. 

Lees verder op pagina 17
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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 
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Doorfietsroute in de kom van Jirnsum 
De plannen voor de doorfietsroute in de kom van Jirnsum zijn ter informatie  
getoond in de voormalige R.K.-kerk en zijn toegelicht tijdens het webinar op  
23 november 2020. De suggesties die tijdens het webinar en via de mail zijn  
gesteld, hebben we waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Daarnaast zijn alle 
vragen tijdens het webinar van een antwoord voorzien en in De Stim gepubli-
ceerd. Dit alles kunt u ook terugvinden op de website van gemeente Leeuwarden: 
www.leeuwarden.nl/nl/projecten-wij-werken-aan. De werkgrenzen van dit project 
zijn de twee aansluitingen op de rondweg (Terprâne en Bûtlânswei). Het riool in  
de Molestrjitte (tussen Douwemastrjitte en Rijksweg) is aan vervanging toe en 
wordt ook meegenomen in dit project. Daarnaast wordt in de Rijksweg tussen 
Kerkbuurt en Rijksweg 116 een nieuw regenwaterriool aangelegd. De werkzaam-
heden in de kom van Jirnsum worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij steeds een 
deel van de Rijksweg wordt afgezet. Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via 
de rondweg. Fietsverkeer wordt ter plekke omgeleid (afhankelijk van waar de 
werkzaamheden zich bevinden). Over de fasering en uitvoering wordt u nog nader 
geïnformeerd. Uitvoering is gepland van juli 2021 tot en met maart 2022.

Aanpak Bûtlânswei en Terprâne 
De Bûtlânswei en Terprâne worden opengesteld voor fietsverkeer. Op de delen 
van de Bûtlânswei en de Terprâne die buiten de bebouwde kom vallen wordt een 
maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld. Daar wordt ook de belijning aange-
past. Op de delen van de Bûtlânswei en de Terprâne binnen de bebouwde kom 
wordt een maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld. Binnen de bebouwde kom 
worden ook rode fietsstroken op de weg aangebracht. Het laatste stukje van de 
Rijksweg tussen Grousterdyk (De Twee Gemeenten) en de bocht in de Rijksweg 
wordt in dit project meegenomen. Tegelijkertijd wordt ook op de Grousterdyk tus-
sen Irnsum en Grou en op de Rijksweg tussen de komgrens nabij Frits Koopcen-
trum en Rijksweg 10 een maximumsnelheid van 60 km/uur ingesteld.
Uitvoering is gepland van april 2022 t/m mei 2022.

Verkeersbesluit
Voor het verlagen van de maximumsnelheid op de Bûtlânswei, de Terprâne, de 
Grousterdyk en de Rijksweg en voor het toelaten van fietsers op de de Bûtlânswei 
en de Terprâne neemt de gemeente een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit zal 
naar verwachting maart of april 2021 worden gepubliceerd in de Staatscourant en 
bekendgemaakt op de gemeentepagina in de Huis-Aan-Huis. Het verkeersbesluit 
ligt vervolgens zes weken ter inzage. 
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Beste dorpsgenoten,

We houden u graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Inlooptrainingen
Ben jij tussen de 5 en 12 jaar en vind jij voetballen ook te gek? VV Irnsum organi-
seert binnenkort open trainingsavonden. Je mag dan gewoon meetrainen. Geheel 
vrijblijvend. Geen verplichtingen. Hoe is leuk is dat?

5 tm 8 jaar: 21 en 28 april van 18.00 tot 19.00 uur met trainer Douwe Elzinga
6 t/m 12 jaar: 19 en 26 april van 18.00 tot 19.00 uur met trainer Jitze Miedema
Aanmelden kan via w.spindelaar@gmail.com of via telefoonnummer 06-15560455

Bestuursleden gezocht!
Vind jij het leuk om iets te betekenen voor onze vereniging? Je kunt gerust eens 
meedraaien met een vergadering om te zien of het wat voor je is. We zoeken een 
penningmeester en algemeen bestuurslid (activiteiten en communicatie).
Meld je dan aan via een van de huidige bestuursleden of via: bestuur@vvirnsum.nl

Kantine
Er is veel werk verzet door vrijwilligers en 
bedrijven in de kantine van het sportcom-
plex te Jirnsum de afgelopen maanden.  
Inmiddels is de voortgang zodanig dat de 
contouren van het eindresultaat steeds  
duidelijker zichtbaar wordt. De foto laat al 
zien dat het resultaat prachtig gaat worden. 
Iets waar we met zijn allen trots op kunnen 
zijn. 

De afgelopen periode heeft Jan Miedema 
van Krekt op Maat een prachtig product  
afgeleverd. De bar, de stalen spanten en 
de lambrisering achter de CV zijn optim-
mert met steigermateriaal. De installateurs  
Karsten en Fennema hebben de in-

stallatie technische structuur vakkundig aangelegd in de kantine. De 

Nieuws van de voetbalvereniging Irnsum
bouwkundige aanpassingen zijn inmiddels allemaal uitgevoerd door de  
bedrijven van Gert Jan Heeremans, Peter Posthumus, Peter Hottinga en Fok-
ko Kooistra. De vrijwilligers van o.a. de wandelvoetballers hebben menig  
uurtje besteedt aan verf werkzaamheden. Alle genoemde activiteiten hebben  
geleid tot een resultaat waar een ieder die hieraan heeft meegewerkt trots kan 
zijn.

De komende periode zullen de werkzaamheden in de kantine afgerond worden 
en zal de fotowand, lampen, tafels, barkrukken en tv’s een plek krijgen. Ook zal er 
nog een nieuwe vloer gelegd worden.

Graag willen we It Mienskip Fryslan, Rabobank en Stichting Molehiem bedanken 
voor het mogelijk maken van dit mooie project. En voor alle vrijwilligers een grote 
pluim voor hun inzet! We kunnen niet wachten om een ieder te kunnen verwel-
komen in de prachtige nieuwe kantine.

Ballenactie
De coronaperikelen hebben gezorgd voor een terug-
loop van de inkomsten van VV Irnsum. We hebben 
echter wel nieuwe ballen nodig. Dat is een behoor-
lijke uitgave en nu al helemaal. Daarom organiseren 
we een Ballenactie. Help je mee? Met deze actie 
willen we voorkomen dat de club moet bezuinigen 
op het belangrijkste onderdeel van het spelletje: de  
ballen! Je kunt via deze link een bal doneren: 
www.actielink.nl/vvirnsum of via deze qr code:

Poiesz actie
Met de Jeugd Sponsor Actie kunnen we geld binnenhalen voor de jeugd.
De actie loopt tot en met zondag 11 april. Bij iedere €10,- aan boodschappen 
(exclusief statiegeld) ontvangt de klant 1 gratis jeugdsponsormunt. Daarnaast  
ontvangt de klant iedere week bij vele aanbiedingen een aantal jeugdsponsor-
munten. Hoe meer jeugdsponsormunten in onze clubkoker terecht komen, des te 
hoger is het sponsorbedrag dat in onze clubkas belandt! Je kunt de muntjes in de 
koker doen bij de Poeisz in Grou!
 
Tot zover weer de update van ons!
Groeten van VV Irnsum    www.vvirnsum.nl
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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

Kleurplaat
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Wêr earder net de mooglikheden foar wiene mei in eigen pleats en in grutte 
húshâlding, koe der no ek reizige wurde. Prachtiche fakânsjes ha heit en mem  
tegearre makke, de hiele wrâld oer. 

Sa stadich oan waard it wurk wat te folle, it hiem en de wenning te grut, de bern 
wiene allegear útflein en it tal pakesizzers groeit troch de jierren nei fyftjin.  
Yn 2000 gean heit en mem nei in bungalow yn de buorren. Mei wer in moai hiem 
en romte foar in blommetún en hintsjes. 
Genietsje fan de fytstochten en ek noch hieltyd fan de fakânsje reizen, soms wol 
twa kear yn it jier.

Hjir kaam yn 2010 in ein oan, mem waard slim siik en heit moast allinne fierder. 
Dat foel net altyd mei, mar heit hat him der goed troch 
hinne slein. Sels iten klear meitsje en wask draaie, heit rêde him der mei. It wurk 
yn de tún slagget net mear en de fyts hat plak makke foar de skootmobyl. Sa kin 
heit op in moaie dei noch ris in rûntsje meitsje. Heit rêd him goed, mei hjir en dêr 
wat help. Wy hoopje  dat heit sa noch in moai skofke by ús bliuwe mei!
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Ús heit, Lambertus Hylkema, is 100 jier wurden en is dêrmei de âldste ynwenner 
fan Jirnsum! Hy is berne op 1 maart 1921, as âldste soan út in boere húshâlding fan 
acht bern, te Koudum. 

Heit kriget kunde oan mem, Gatske miedema, at hy yn Heech komt te wenjen.  
En yn 1951 troud heit mei mem. Yn die tiid is heit arbeider by pake op ‘e pleats en 
de âldste trije bern komme yn Heech op ‘e wrâld. 

It is 1955 at heit en mem ferhûzje nei Haskerdiken om sels boer te wurden.  
In moaie lytse pleats mei in pear kij. Stadich oan komme der mear kij en wurdt it  
in moai draaiend bedriuw. Net allinne de feestapel wurdt grutter, ek de húshâl-
ding nimt ta mei noch seis bern. Dit is heit syn moaiste tiid west, genietsje fan it  
buorkjen en genietsje fan syn húshâlding.

Tritich jier mocht heit hjir buorkje, yn 1985 wie it moai west en is de pleats  
ferkocht, omdat der gjin opfolger wie.

Heit en mem ferhûzje nei Jirnsum, 
net hielendal ûnbekend, hjir wie al 
wat 
ferbining troch tsjerke, skoalle en 
ferienings. In moai pleatske bûten 
it doarp wêr plak wie foar wat lyts 
fee sa as skiep, geiten, hinnen en 
sa mear. Hjir wie ek wat mear tiid 
foar leafhawwerijen as toaniel, 
bestjoersfunksjes, houtbewurkje/
timmerwurk en karakterpoppen 
meitsje. Mem sette de poppen yn 
de klean en heit soarge foar de 
omballingen. 

Us heit 100 jier

Collecte Reuma Nederland heeft dit jaar geen huis aan huis collecte maar een 
digitale Thuiscollecte van 22 t/m 27 maart. Hopelijk willen jullie alsnog doneren. 
Voor meer informatie kunt u kijken op: reumanederland.nl

Alvast bedankt,
Anneke Agema

Reuma collecte
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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
 

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 
 
 

Dorpsvisie 2021; uw inbreng telt!
Dorpsgenoten, opgelet! Voor de nieuwe Dorpsvisie 2021-2025 horen wij graag 
uw wensen, ideeën kritiek en dromen: hoe kunnen we Jirnsum, ons doarp oan de  
rivier, beter en mooier maken?

Twee keer per maand komt de werkgroep Dorpsvisie online bij elkaar om te  
vergaderen en te brainstormen over hoe we de inwoners van Jirnsum kunnen  
betrekken bij het maken van de nieuwe visie. De visie borduurt voort op de  
Dorpsvisie Jirnsum 2015-2020. Deze bracht Jirnsum onder meer de duurzame en 
vernieuwde verlichting, het fantastische Jirnsummertime, het ontstaan van de 
Jirnsumer energiecorporatie, en nog veel meer. Deze dorpsvisie werd gepresen-
teerd aan de gemeenteraad Leeuwarden.
De werkgroep in Jirnsum bekijkt tevens de visies van andere buurdorpen in de  
gemeente Leeuwarden, en van de Friese hoofdstad, om te zien wat de ontwik-
kelingen zijn en wat we van hen kunnen leren. We willen graag weten wat er leeft 
en speelt onder de Jirnsumers. Voor komende maanden bereiden we daarom de 
volgende activiteiten voor – we hopen dat zo veel mogelijk dorpsgenoten hieraan 
mee willen doen:

• Dorpsenquête (gepland: voorjaar 2021): wonen, werken, sporten, cultuur, 
natuur, groen, water en meer: alle onderwerpen komen voorbij. We zien uw 
wensen graag tegemoet.

• Krant (voorjaar): via een krantenpagina kunnen u en uw kinderen op een  
creatieve manier laten weten hoe u Jirnsum in de toekomst ziet.

• Inspiratie- en ergernis wandeling (zomer): in kleine groepjes willen we met  
u door het dorp wandelen om wensen te horen en ergernissen te bespreken.  
De wandelingen vinden plaats volgens de richtlijnen van het RIVM.

• Informatie avond (zomer): online of samen-met-elkaar als de corona-maatrege-
len dit toelaten.

• Presentatie Dorpsvisie (najaar): online of samen-met-elkaar.

Via onze dorpskrant de Stim fan Jim en onze website www.jirnsum.com zullen we 
u op de hoogte houden van alle activiteiten en ontwikkelingen voor de Dorpsvisie. 
We hopen dat zoveel mogelijk Jirnsumers – jong en oud - mee willen denken over 
de toekomst van ons mooie dorp!
De werkgroep Dorpsvisie werkt opdracht van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ).  
De werkgroep bestaat uit: Guusta Elzinga, Willemke van der Meer, Charles Hoedt, 
Petra Esser, Maurits Veldman, en namens PBJ Michel Langhout 
en Wopke Hellinga.
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www.elzinga.nl
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Het wel en wee op it Tredde Sté It Tredde Sté

Groep 1/2 
Na een lange periode thuis was het 
weer heerlijk voor de kleuters om elkaar  
te zien, samen buiten te spelen en  
‘gewoon’ in de klas te zijn. En na de 
sneeuw konden we de 1e voorjaars-
achtige dag lekker met zijn allen van het 
zonnetje genieten op de glijbaan:-) 

Groep 3/4
Wat waren wij juffen, samen met de 
kinderen,  blij dat we weer fysiek naar 
school mochten! Als welkom werden 
we ook nog verrast met een dik pak sneeuw! Helaas geen slee op school, maar 
veel kinderen hadden 
wel een plastic tas mee 
waar ze al het thuis-
werk in hadden. Ook 
een prima slee en dikke 
pret!  Daarnaast maak-
ten we ook nog met de 
hele school Happy ‘ITS’ 
Stones. Deze mooie  
creaties liggen nu verstopt in het dorp!

groep 5/6
Blij om elkaar weer te zien, samen te kletsen, samen te spelen, samen te werken. 
Niet dat er in de thuiswerkperiode niet gewerkt is, in tegendeel. Na de instruc-
tie via teams gingen de kinderen zelfstandig aan de slag en dit ging supergoed. 
Juf kon via de computer volgen hoe het ging en met vragen konden ze bij hun  
ouders of via de chat bij juf terecht. We hebben kinderen zien groeien in zelfstan-
digheid en zelfredzaamheid,  maar elkaar in het echt weer zien, samen werken en  
spelen, is toch wat naar school gaan en leren fijn maakt. Nu kunnen we weer samen-
werken aan projecten, elkaar helpen en misschien over een paar maand weer  
samen op pad voor een excursie. Duimen. 
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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

Skoallenijs Sint Radboud

Samen vieren op de Sint Radboudschool 

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

Carnaval ging dit jaar door corona anders dan normaal op de Sint Radboudschool.  
Groep 8 organiseert altijd Carnaval maar de organisatie van Carnaval moest  
anders dit jaar omdat de klassen door corona niet bij elkaar konden. Normaal 
vieren we het met alle kinderen van de hele school samen in de gymzaal en met 
een springkussen en modeshow met ouders en alle meesters en juffen. Nu kon-
den sommige dingen niet doorgaan. En moest er iets anders verzonnen worden. 
Daarom zijn alle opdrachten in viervoud gemaakt zodat alle klassen dezelfde  
leuke opdrachten hadden. En dit jaar hebben de juffen, meester en groep 8 er  
samen een leuke Carnaval van gemaakt. Raden hoeveel snoepjes er in een pot  
zaten, een modeshow, knutselen, dansen, de polonaise... ondanks corona konden 
we er best een hele leuke dag van maken in alle groepen. Allaaf! (Geschreven door 
groep 8: Arne, Emily, Marlijn, Yenthe, Fleur, Merel en Melle.)

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

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

Team KBS Sint Radboud. 

Voor een kennismaking of rondleiding bent u op afspraak 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  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 0611148927
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Huisarts
F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl

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

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

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

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 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.

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:
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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
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

 
 
 
 

 Schoonmaakmedewerkers       Bij ons kunt u ook        
 en vakantiehulpen gezocht      tijdelijk gemeubileerde 
 voor een prima salaris in          woonruimte huren! 
 een gezellig team.                      Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk 

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            
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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.


