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

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

Voor het eerst sinds twee jaar is de agenda weer behoorlijk gevuld en is iedereen  
weer welkom bij de verschillende activiteiten, zowel buiten als binnen. Laten 
we met zijn allen hopen dat het zo blijft! De diverse sportverenigingen zoals de  
gymnastiek- en tennisvereniging in het dorp heten u welkom om eens kennis te 
maken met hun activiteiten. Een mooie kans om wat nieuws te proberen. Ook zijn 
er weer activiteiten in MFC 'it Katthûs'. 
In het vorige nummer konden de kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd. Er 
zijn twee winnaars gekozen uit het jonge creatieve talent in Jirnsum. Gefeliciteerd!

Het volgende nummer van de Stim verschijnt medio april en u kunt vóór 1 april 
uw kopij aanleveren door een mail te sturen naar stimfanjim@jirnsum.com. Kopij 
kan bijvoorbeeld informatie over aankomende activiteiten zijn of een verslag van  
een activiteit of evenement dat plaatsgevonden heeft. Maar ook opmerkelijke 
of grappige dingen of weetjes die u met dorpsgenoten wilt delen zijn natuurlijk  
welkom. Wij willen graag deze deadline van de eerste van de maand aanhouden 
zodat de opmaak en het drukken van het dorpskrantje ingepland kan worden en 
zodoende de Stim op tijd bij u op de mat ligt. Kopij wat na die datum binnen komt 
kan geplaatst worden in de Stim van de maand daarop.

Oh ja, handig om te weten: mocht u een nummer van de Stim gemist hebben of 
kent u mensen met een NEE/NEE sticker? Vanaf nu is de Stim ook bij Frits koop-
centrum te halen.

Veel leesplezier, De redactie.

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

21-26 mrt Collecteweek 
Reuma Nederland

Aan de deur

24 mrt Algemene leden - 
vergadering PBJ

De 2 Gemeenten 20.00 uur 

25 mrt Paaseireen actie LOCI 
gymnastiekvereniging

18.30 uur

26 mrt ABBA Tribute Reunion Party 
mmv Seabreeze DJ Sieds 
Wynalda

De 2 Gemeenten 21.00 uur

11 april Inloopspreekuur  
PBJ vergadering

MFC It Kattehus 19.30-20.00 
uur

9 mei Inloopspreekuur PBJ  
vergadering

MFC It Kattehus 19.30-20.00 
uur

18 juni Festisyl Op 'e Syl 17.00-00.00
19 juni Festisyl Op 'e Syl 16.00-22.00
25 juni Jubileumtoernooi Iverto Sportcomplex nnb.

iedere 
woens-

dagoch-
tend

Soos MFC 
'it Kattehûs'

iedere 
vrijdag-

ochtend

Boekenochtend MFC 
'it Kattehûs'

10.00-11.30
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Geboren

Fiets gevonden
De fiets op deze foto lag enkele  
weken geleden bij ons op de oprit 
en wij vragen ons af van wie deze 
fiets is. Het is een damesfiets van het 
merk Batavus.

Groet, Karin Bootsma 
Rijksweg 18 
Tel. 06-12735745 
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2-Gemeenten

50 jaar Iverto!

LOCI-Gymnastiekvereniging
Het kan weer!

Na twee jaar laten we corona voor het grootste 
gedeelte achter ons. De afgelopen weken heb-
ben we  niet stil gezeten. We hebben weer twee leuke klusprojecten af kunnen  
strepen. Zowel de grote hal van het zalengedeelte als de pub is niet aan  
re-styling ontkomen. De keuken hebben we op een belangrijk punt vernieuwd, 
want met de komst van onze nieuwe kok Hendrik in augustus kom je automatisch 
weer op nieuwe ideeën. Daarnaast zijn we samen met de Staat van Creatie (met 
Jirnsumer roots)  de uitdaging aangegaan om onze huisstijl, website en uitstra-
ling in de communicatie te vernieuwen. Kortom, vele leuke dingen zijn er aange-
pakt of nog in ontwikkeling. We hebben de tijd die door de lockdown vrijkwam 
dan ook zo goed mogelijk benut.

Jullie weten ons alweer goed te vinden en er is niets leuker om jullie weer zonder 
beperkingen bij ons te kunnen treffen. De afgelopen weken hebben we al leuke 
dingen in onze agenda mogen noteren. Met veel plezier kijken wij uit naar de vele 
etentjes, feestjes, jubilea, bedrijfsfeesten, vergaderingen en evenementen waar-
voor je weer bij ons terecht kunt. Zo staan er in maart weer een aantal activiteiten 
en evenementen voor jong en oud gepland en zal de agenda in april nog verder 
worden aangevuld. Check de agenda van de Stim voor de activiteiten van maart 
en april.

Je leest het goed: Iverto bestaat dit jaar alweer 50 jaar! De Volleybalvereniging is 
namelijk in 1972 opgericht. Dit moet natuurlijk gevierd worden! 
Op zaterdag 25 juni 2022 organiseren wij een Jubileumtoernooi op het voetbal-
veld van V.V. Jirnsum. Lijkt het jou leuk om met een groep, zoals bijvoorbeeld je 
buurt, vrienden of familie, mee te doen aan dit volleybaltoernooi? Houd dan deze 
site en de Stim fan Jim in de gaten. Binnenkort volgt meer informatie.  

Verder zal in september dit jaar nog een Jubileumfeest voor (oud)leden en (oud)
vrijwilligers plaatsvinden. Hierover volgt later dit jaar informatie, dus houdt  
daarvoor ook deze site en de Stim fan Jim in de gaten. 

Jubileum
Deze maand bestaat LOCI 100 jaar! Deze ongelofelijke mijlpaal willen we na-
tuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Later in het jaar gaan we dit zeker vieren.  
Over het hoe en wat vertellen we jullie later meer. 

Loci Paasactie
Op 25 maart komen de leden van LOCI langs de deuren om lekkere chocolade 
paaseitjes te verkopen.  Wij hopen natuurlijk dat jullie LOCI gymnastiek vereniging 
graag willen steunen met de koop van deze overheerlijke paaseitjes. 

Dancefit 
Elke dinsdagavond wordt er door een groep dames, in de sportzaal in Jirnsum, 
een uur fijn samen gesport onder leiding van Marit Leenstra. Het doel van deze 
les is om lekker te kunnen sporten op een leuke, ongedwongen en gezellige  
manier. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk. Het maakt niet uit of je al  
langer sportief bent of net (weer) begint. Om goed opgewarmd te zijn, beginnen 
we de les altijd even met dansen, daarna gaan we door met sportoefeningen.  
Afwisselend cardiofitness, bootcamp en ander gymnastische oefeningen.

Marit; ‘De lessen zijn perfect voor iedereen die graag onder begeleiding, samen 
met anderen en lekker dicht bij huis, elke week een uurtje gezellig wil sporten’.

Nieuwsgierig geworden? Doe vrijblijvend 2 proeflessen gratis mee. 
Lestijden: Dinsdag 18:15 – 19:15
Waar: De sportzaal aan de Douwemastraat (naast de basisscholen)
Kosten: € 15,- 
Meer informatie of je opgeven? locijirnsum@gmail.com 

Jubileum Breicafé
Donderdag 3 februari hebben wij het 10 jarig bestaan van het breicafé gevierd. 
Eerst hebben we gebreid of gehaakt met koffie. Daarna hadden we een heerlijke 
lunch, verzorgd door de Twee Gemeenten. Wilt u ook eens langskomen? We zitten 
elke donderdagochtend tussen 10 uur tot 11.30 uur in de Twee Gemeenten.

Één van de Breifamkes



1110

- 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

Wrafke: de nachtmerje fan Afke
‘Och leave, dreamsto al fan dy hetsige wâldrikel?’, en wylst tyske hy my oer 
myn lyfke. Ferheard skrok ik wekker en seach út myn koer wei Baas rjocht yn ‘e  
eagen. ‘Of gie it dochs wer oer haskes?’, liet hy derop folgje. No nee, hy moast 
ris witte hokker nachtmerje ik hie! Hyltyd wer oer dat spul begjinne, blaf my 
der net fan! Fan ‘e middei noch. Baas liet my oer de dyk út en yn ‘t lân fan de  
buorman fleagen twa hazzen efter elkoar oan en dat draaide út op joeien. ‘No  
moatst efkes goed sjen, Afke!’, siet Baas my op te stoken. No haw ik altyd niget oan  
dy hurddravers, mar sok ôfwaaid praat hy ik net fan him ferwachte! Hawar,  
ik bin al twa wike sa loopsk as in teef, mar dêr rin ik abslút net mei te keap. Ik 
floei fansels, mar dat is lykwols hiel behindich. Boppedat behimmelje ik mysels  
goed mei de beklape sadat se mar amper wat yn ‘e hûs fine. Dochs wiene Frou en  
Baas der wol gâns op fiksearre. Sy wolle stomme graach pupkes by my. No haw ik 
my sels ek wolris útere oer ‘pykjes’ te prakkesearjen, mar ‘k seach noch wol wat 
 apen en bearen op it paad dêrhinne. Hoe yn de goedichheid moat soks? No, dy 
lêste nachtmerje hat my wol goed út myn ‘dream’ weihelle...

Frou en Baas hiene al hiel wat mei my útheefd. Hja hiene my yn allerhande boch-
ten ûnder in grut kabaalapparaat lein foar ‘bonkerakplaatsjes’ sa’t sy dat neam-
den. Eartiids bin ik ek by de eachjedokter west foar ûndersiken en Baas hat de ier 
yn myn foarpoat benei lek prikt om te sjen oft ik wol sûn bin. Fansels bin ik dat!  
En de ôfrûne wike hiene se al trije kear wer bloed prikt om te sjen hokker momint 
ik it bêste nei dy ‘wâldrikel’ ta koe. Ik wie der wol klear mei...
En op dy bewuste jûn wie ‘t blykber safier. Dus ik mei yn harren wein en meielkoar 
op nei Sven. Wie ‘k al pear kear mei yn ‘e kunde west by tiden fan jachttrainings 
en ik moat blaffe dat ik dy linige apporteur bot graach lije mei. Dit kear giene wy  
lykwols  net nei ‘t bosk ta, mar gewoan by him thús yn ‘e tún. No, om in wiid
wreidich ferhaal koart te meitsjen: wy hawwe oardel oere omgisele en boarte, 
mar ik haw him net op myn krús talitten. Nei withoefolle bakjes kofje sei Baas 
dat it moai west wie en setten wy wer ôf op nei hûs ta. ‘Moarn nochris besykje?’,  
hearde ik Baas by de efterdoar freegjen. No, sa.

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

Dy oare deis wy dêr nochris hinne. Earst mochten Sven en ik wer in pypfol  
omtyskje, mar doe hat Baas my goed tasprutsen en begûn hy my mei beet te  
hâlden. No, dat fleach my suver oan! En doe’t ik úteinlik fielde dat myn frutsel  
beroerd waard, haw ik in pear ôfgryslike gjalpen jûn. Ik haw wrachtich gûld as 
in lyts wolfke! ‘Dit wurdt neat en sa moatte wy net wolle’, hearde ik sizzen. Myn  
leave santjin, wat begrutte it my foar dy wâldrikel! Hy stie der alderôfgryslikste 
helpleas by, dy siel. It lei ‘m ek wier net oan him. Mar wat wie ik bliid dat ik wer mei 
yn ‘e wein nei hûs ta mocht...

Der is wat ôf eamele nei dy tiid. En Frou hat ek wier wol in trientsje litten. Mar ik 
hearde Frou en Baas tsjin inoar sizzen dat se de lju mar rabbelje litte moasten.  
En dat se grutsk op harren lyt-
se wyfke wiene en bleaunen. 
‘In hûn heart baas oer har ei-
gen lyfke te wêzen.’ 
No, better hie ‘k soks sels net 
blaffe kind!
Dy nacht kamen yn myn drea-
men opnij piken út dy einekûr 
foar ‘t ljocht. En seach ik dy 
jerke him wer oan dat eintsje 
fergripen. Doe wist ik dat ik it 
by eintsjebeslút by de rjochte 
ein hie...

Febrewaris 2022
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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.

Eindelijk, MFC ‘it Kattehûs’ 
binne wer los! 
Ons dorpshuis is weer open. 
Na een periode van lockdown mogen 
we eindelijk weer open. 

Elke woensdagochtend is de soos weer 
aan de gang. De soos heeft ruimte 
voor nieuwe ouderen. Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met mevrouw B. van de Lei, tel 0566 601754 Elke vrijdag-
ochtend van 10.00 -11.30 zijn wij open om rustig een boek te lezen, te lenen of 
in te ruilen voor een ander boek, een kopje koffie te drinken, de nieuwste dorps
roddels door te nemen. 

Overzicht prijzen per 1 februari 2022
Het bestuur heeft besloten om de tarieven voor 2022 gelijk te houden aan 2021. 
Grutte seal  € 45,=
Molehiemseal  € 27,50
Lytse seal  € 15,=    PER DAGDEEL
Koffie en thee  € 1,10 cake € 0,50 cent. 
Opgave reserveringen via reservering@mfcjirnsum.nl

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT 
Aangezien het MFC geheel op vrijwilligers draait, en er een aantal vrijwilligers af-
gelopen periode gestopt zijn, zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor 
schoonmaak. De schoonmakers werken volgens een schoonmaakrooster. Onge-
veer 1 x in de maand ben je ingeroosterd.  Geïnteresseerd? Stuur een reactie naar  
itkattehus@mfcjirnsum.nl of neem contact op neem contact op met de coördi-
nator mevrouw J. Bruinsma tel 0566 602481

MFC 'it Kattehûs'
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Tennisvereniging Eernum
Contact
Wil je graag meer weten over de tennisvereniging, informatie over de lessen of 
het lidmaatschap, neem dan gerust contact op: 

Karin Langhout, Voorzitter  
It Kampke 2 06-81162214
Erik Pereboom, Penningmeester  
Rijksweg 103 06-20176252
Albert-Jogchum vd Woude, Secretaris 
De Terp 4 06-21631922
E-mail: info@tveernum.nl

We hopen je snel te treffen op de tennisbaan!
Met sportieve groet, Bestuur TV Eernum

Het nieuwe tennisseizoen komt er  
bijna aan en achter de schermen zijn 
we alweer druk met de voorberei-
dingen. Graag informeren we jullie 
over het lidmaatschap, de contributie 
en de lessen in 2022.

Lessen
De zomerlessen starten dit jaar op woensdag 6 april. We bieden een lespro-
gramma aan van 12 lessen. De kosten hiervoor zijn € 84,- voor de junioren en  
€ 102,- voor de senioren. De lescyclus loopt tot aan de zomervakantie. De lessen 
worden in 2022 gegeven door Maarten Rodenhuis. Maarten is een gediplomeerde 
tennisleraar en is aangesloten bij Tennisschool Jetse Jongsma.

Lestijden: 
Jeugd: 13.00 – 14.00 uur
Dames: 19.00 – 20.00 uur
Heren: 20.00 – 21.00 uur

NB: bij grote animo kunnen de lestijden worden aangepast.
Opgave voor de zomerlessen: voor 28 maart via info@tveernum.nl

Contributie
Wil je geen lessen volgen, maar wel lid zijn van de vereniging zodat je onbeperkt 
een balletje kunt slaan? Dat kan natuurlijk ook.

Voor 2022 is de contributie vastgesteld op: 
Senioren (vanaf 18 jaar)   € 10,00 per maand
Studenten (beroepsonderwijs)  €   7,50  per maand
Junioren (tot 18 jaar)   €   6,00  per maand

Baanhuur
Geen lidmaatschap, maar wel af en toe tennissen? Dan huur je gewoon de baan. 
Je betaalt hiervoor € 10,- per uur per baan. De sleutel van de tennisbaan kun je 
ophalen bij een van de bestuursleden.

VV Irnsum Poiesz sponsoractie
VV Irnsum doet mee aan de Poiesz “Jeugd sponsoractie” 
14 februari t/m 10 april 2022
VV Irnsum mag weer meedoen met de Poiesz Jeugd sponsoractie.
Bij elke € 10,00 aan boodschappen ontvang je één Jeugd Sponsor Munt. Deze 
munten kun je inleveren in de buis bij de POIESZ supermarkt in Grou. Iedere 
week zijn er ook speciale aanbiedingen waarmee je extra POIESZ Jeugd Sponsor 
Munten kan sparen. Deze aanbiedingen vind je wekelijks in de Poiesz folder.
We hopen dan ook dat jullie allemaal weer zoveel mogelijk munten willen sparen 
voor onze club. 
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Coördinator MS-fonds
MS collecteweek 27 juni t/m 2 juli: coördinator gezocht in Grou, Jirnsum
Het Nationaal MS Fonds is op zoek naar een collecte-coördinator in Grou,  
Jirnsum voor de aankomende collecteweek van 27 juni t/m 2 juli 2022. Wil jij je 
inzetten voor meer onderzoek naar de oplossing voor en het ontstaan van MS in 
de toekomst en ook voor een beter leven met MS nu? Vind je het leuk om nieuwe 
sociale contacten te leggen terwijl je een onmisbare bijdrage levert?

Word coördinator
Als coördinator ben je onmisbaar 
voor de collecte. Zonder coör-
dinator kan de collecteweek name-
lijk niet doorgaan. Als coördinator  
onderhoud je contact met de  
collectanten in jouw plaats, bestel 
en deel je de collectematerialen 
uit en zorg je voor de financiële en 
administratieve afhandeling van de 
opbrengsten. Het organiseren van 
de collecte doe je eventueel samen 
met een assistent coördinator. Het 
is een sociale, dynamische vrijwilligersfunctie waarmee je een groot verschil kunt 
maken in de strijd tegen MS. De werkzaamheden vinden plaats van midden april 
t/m juli.

MS is zenuwslopend
MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het  
afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. 
Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor 
verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000 
mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen 
treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest  
invaliderende ziekte onder jonge mensen. Onderzoekers weten niet hoe MS  
ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Het Nationaal MS Fonds financiert on-
der andere wetenschappelijk onderzoek naar oplossingen voor MS, een betere  
kwaliteit van leven en een betere zorg voor mensen met MS. 
Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte of mail 
naar collecte@nationaalmsfonds.nl

Energieproject
Op vrijdag 4 maart was 
de officiële start van het 
energieproject waar de 
leerlingen van Sint Rad-
boud en It Tredde Sté 
de komende weken mee 
aan de slag gaan. Dit 
project wordt georgani-
seerd in samen werking 
met de Jirnsumer 
Enerzjy Koöperaasje. 
De leerlingen en 
hun gezinnen doen 
de eerste vijf weken 
van het project mee  
aan ‘Junior Ener-
giecoach’. Daarbij doen ze opdrachten, spelletjes en onder zoekjes en be-
sparen daarmee energie. En niet alleen bespaar je daarmee geld, maar het 
is ook gewoon heel erg leuk! Daarnaast leren ze van alles over onder meer 
hergebruik van spullen, vermindering van afval en alternatieve energie-
bronnen. Op 18 mei a.s. zal het project eindigen met de Energiedag bij de  
basisscholen.

De leerlingen van de beide basisscholen vormen hier 
samen op het plein een ecologische voetafdruk die ze 
zo klein mogelijk willen maken.
Foto: Chantal Riemersma

Jeu de Boules
De Jeu de Boules vereniging “De Baltsje Goaiers” is op zoek naar nieuwe leden. 
Elke maandagochtend spelen wij dit leuke en gezellige spel. Lijkt het u wat om 
met ons mee te doen, of eerst eens te kijken? Kom gezellig langs op maandag-
ochtend bij de Jeu de Boules baan op sportpark de Bining.  

Informatie bij Mien de Jong tel. 0566-601215
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Uitnodiging Doarpsgeno(a)t!
14 februari 2020 vond de eerste editie van Doarpsgeno(a)t plaats! Na twee jaar 
corona kunnen we eindelijk de 2e editie organiseren. Weet u nog? Op initiatief 
van een aantal 60 plussers was het idee ontstaan om activiteiten voor leeftijds-
genoten te gaan organiseren. Een paar enthousiaste mannen zocht de samen-
werking voor het organiseren van een aantal activiteiten in het voor- en na-
jaar. Na het succes van de eerste keer hebben we nu eindelijk een tweede keer  
gepland. 

Bent u 60 jaar of ouder (wij kijken niet op een jaartje) en lijkt het u leuk om een 
gezellige middag met leeftijdsgenoten te beleven, geef u dan snel op. 

Wanneer: vrijdag 8 april  
Tijdstip:  16.00 – 20.00 uur 
Waar:  de 2 Gemeenten

Programma: 16.00  Inloop
   Oudhollandse Spelen 
   Borrel & muziek door Berend
  19.00  Kleintje buffet 

Kosten:  Buffet € 12,50 p.p.*
  Consumpties voor eigen rekening.
  Het borrelhapje wordt aangeboden door de 2 Gemeenten. 

* mee eten is niet verplicht, maar indien je mee wilt eten is aanmelding hiervoor 
wel verplicht. 

Opgeven voor het buffet kan tot vrijdag 1 april via: info@de2gemeenten.nl of 
0566-601550. De uitnodiging wordt ook huis aan huis verspreid en in de week 
van 28 maart komt één van de heren weer bij u aan de deur deze ophalen.  

Wij hopen jullie te treffen op vrijdag 8 april. 

Piet de Jong, Wim Dalhuizen, Abe Buwalda, Sijtze Regtering, 
John van Steen & de 2 Gemeenten 

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

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

zorgvuldig 
en met aandacht

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het  
ontwikkelen van je logo en visitekaartje? 

Of heb je al een logo en zit je te puzzelen  
om alles mooi in dezelfde kleuren in je 
MS word bestand te krijgen voor je 
brieven, facturen  
en rapporten?

Bel of app mij:
06 1300 9834

Uitnodiging ALV Plaatselijk Belang
Donderdag 24 maart 2022 om 20:00
De 2 Gemeenten – zaal open vanaf 19.30

Op donderdag 24 maart 2022 vindt de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang Jirnsum 
(PBJ). De vergadering begint om 20.00 uur.
Alle dorpsgenoten (leden en niet leden van PBJ) zijn van 
harte uitgenodigd. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs  
zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van onze acti-
viteiten en de laatste ontwikkelingen in Jirnsum. 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van PBJ treft u hieronder aan.
Wilt u voorafgaand inzicht in de vergaderstukken of heeft u andere vragen dan 
kunt u mailen naar: secretaris.pbi@gmail.com 

Met vriendelijke groet, Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum. 

Agenda

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuren verslag jaarvergadering 22 april 2021 
4. Financieel verslag 2021
    • Verslag door de penningmeester
    • Verslag van de kascommissie 
    • Benoeming nieuw lid van de kascommissie 
5. Jaaroverzicht 2021 
6. Bestuurszaken
   • Helen Wolbers, aftredend en niet herkiesbaar
   • Michel Langhout, aftredend en niet herkiesbaar
 Toelichting volgt tijdens de vergadering
7. Rondvraag / ingezonden vragen
8. Afsluiting formele deel jaarvergadering

 - PAUZE -

9. Presentaties van verschillende werkgroepen
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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… 

Winnaars kleurwedstrijd
De winnaars van de Stim kleur-
wedstrijd zijn bekend!!

We hebben allemaal mooie kleurpla-
ten voorbij zien komen en hebben 
uiteindelijk 2 winnaars gekozen. 
Feliene Oostwoud had haar kleur-
plaat prachtig ingekleurd en zelfs 
versierd met diamantjes. 
Gefeliciteerd met je prijs Feliene!!

Vere en Ilse Dalhuizen 
hadden heel creatief ieder 
een helft van de kleurplaat 
ingekleurd. Vere met vilt-
stift en Ilse met potlood.  
Dit gaf een geweldig resul-
taat. Gefeliciteerd dames!!
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Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté

Spelen

Denk eens terug aan je eigen kleutertijd, was 
het niet heerlijk? Een wereld vol fantasie! Lekker  
samen spelen met je vriendjes in de klas, binnen 
in de verschillende hoeken, maar ook buiten met 
de karren of in de zandbak. Knippen en plakken 
en lekker kliederen met verf. 

Door spel leren kleuters ontzettend veel.  In groep 
1 en 2 werken we met thema’s, o.a. uit de nieuw-
ste versie van de methode Schatkist. De afgelo-
pen weken leerden we over gezondheid en straks 
staat het thema lente centraal. Soms ontstaat er, 
zoals op de foto, spontaan een picknick ergens in een hoek van het lokaal met 
hele gesprekken onderling. Gezellig en leerzaam. Ik denk dat iedereen wel weer 

eens kleuter zou willen zijn….

Kleuterpraat:
In de kring hebben we het over 
ontbijten. We vertellen alle-
maal wat we als ontbijt hebben 
gehad en juf ook: “Brinta met 
amandelmelk”…..”Huh???, eet juf 
die dingen die net bij Ruben uit 
zijn keel zijn gehaald?

“Bestaat er ook Moedertijn? – “hoe 
bedoel je?, nou er bestaat ook  
Vadertijn” (Valentijn)….

Een kijkje komen nemen? Je bent 
van harte welkom. 
Tel: 0566 601 646 of  
mvanderlaan@proloog.nlwww.elzinga.nl

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

Sint Radboudschool gaat voor GOUD!   
Maandag 7 februari stonden we met 
de hele school op de stoelen te jui-
chen. Ireen Wüst pakte op haar vijfde 
Olympische spelen, haar zesde gouden  
medaille. 

Vanuit Jirnsum ging onze blik in de  
afgelopen weken regelmatig richting  
Peking, waar de Olympische Spelen 
dit jaar georganiseerd werden. Voor de 
onderbouw is er een hoek gecreëerd 
die volledig in het thema stond van 
de ‘Olympische Winterspelen’. In deze  
versierde hoek konden de kinderen veel 
leerzame activiteiten doen.  

In de bovenbouw organiseerden we 
onze eigen medailleceremonie. Wanneer  
Nederland een medaille won, vierden 
we dit met elkaar. Er deden natuurlijk 
veel Nederlandse sporters mee en we kenden ze niet allemaal. Daarom heb-
ben we posters gemaakt, om meer te weten te komen over de sporters. Marijke  
Groenewoud stuurde ons zelfs een berichtje terug via Instagram. 

De kinderen hebben geleerd dat je met doorzettingsvermogen heel veel kunt  
bereiken, op alle gebieden. We sloten het thema ‘Olympische winterspelen’  
juichend af, met goud voor Thomas Krol.

Vriendelijke groet, Team KBS Sint Radboud. 

Zin in Verse broodjes 
of lekker gebak?

kom naar één van onze 
winkels of bestel online

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

Hoofdstraat 66, Grou  |  T.  (0566) 621570

info@broodbanket.frl
www.broodbanket.frl

gezond hondenvoer
koop je natuurlijk bij

Voor een kennismaking of rondleiding bent u van harte welkom!
directie@radboudjirnsum.nl  0566 601242  

Anneke Bosmawww.radboudjirnsum.nl
Een donatie overmaken?

NL89 INGB 000 000 8118 ... t.n.v. KIKA



30 31

 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hijlkema 0612354061
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 0651120086 
Tennisver.  Eernum K. Langhout 0681162214 
Gym.ver. LOCI M. Oving 0612022974
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG S. Sjonger 602224
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956
Jirnsumer Enerzjy Koöper. R. Yntema 0649854000
Vogelwacht J. Visser 601133
Plaatselijk Belang L. Karsten 0620620138
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Koor Jirnsum: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028
Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Merke Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 0611148927

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen

Waar Friese  
Nuchterheid spreekt!

Koffie, lunch, borrel, diner  
of een bijzondere gelegenheid?

Daarvoor kom je bij:  
De 2 Gemeenten 

Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum 
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550
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Huisarts
F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl

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

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

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

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

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

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

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

Hier uw 
advertentie? 
 
Neem contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 
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Ziekenhuizen
MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

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

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

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

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

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

Uitvaartverenigingen

 
 
 
 

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

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            
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R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566- 60 13 90
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

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

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

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

Bibliotheek  
Grou Burstumerdyk 6  Tel: 058-2347777 Openingstijden dinsdag 10.00 - 12.00 uur
 info: www.sbmf.nl                       ma/wo/do/vr        13.30 - 17.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 
Dierenarts

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

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

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


