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Beste Lezer,

De herfst is echt begonnen, de bladeren vallen weer van de bomen en de  
kinderen hebben alle kastanjes alweer verzameld. Dit betekent dat het de komen-
de tijd ook kouder zal zijn en daarmee begint ook het griep seizoen. We hopen 
natuurlijk dat dit niet nog meer gevolgen heeft voor de coronamaatregelen.
Op het moment van schrijven zijn we net op de hoogte gebracht van de nieuwste 
adviezen, toch weer mondkapjes en toch weer het advies om 1,5 meter afstand te 
bewaren. 

We hopen dat de evenementen wel blijven doorgaan en dat we gewoon met zijn 
allen de Sint kunnen ontvangen en samen met de kinderen en de goedheiligman 
naar De 2 Gemeenten kunnen om daar de viering voort te zetten.
U ziet deze maand geen boordevolle Stim, we doen daarom een oproep aan u om 
ons te voorzien van kopij. Levert u het aan voor de 1e van de maand dan kunnen 
we het meenemen in de Stim van de betreffende maand. Het streven is dat de 
Stim voor of rond de 15e op de mat ligt. 

Mail de kopij naar: stimfanjim@jirnsum.com

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

11 nov Inloopspreekuur 
PBJ vergdering

MFC It Kattehus 19.30-20.00

20 nov Sinterklaasintocht Wijde Steeg 13.00 u.
6 dec ALV VVI-Irnsum Sportkantine 20.oo u.
9 dec Inloopspreekuur 

PBJ vergadering
MFC It Kattehus 19.30-20.00

10 dec De grote eindejaarsquiz! Café de Fantast 20.00 u.
12 dec Live muziek met El Jackson! Café de Fantast 18.00 u.

1 jan Volendamse nieuwjaars party
met Kees Plat, bekend van 
“The Tribute To The Cats 
Band” en The Voice of  
Holland. Kaartjes binnenkort 
in de verkoop

Café de Fantast 17.00 u.

Opbrengst Brandwonden Stichting
De collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting was van 10 tot en met 
16 oktober 2021. De totale opbrengst in Jirnsum was dit jaar € 716,46 (inclusief  
opbrengst QR-code). Collectanten en gulle gevers bedankt!

Ruth Riemersma
(Collecte Organisator)
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Geboren

Dankbetuigingen
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, berichtjes en  
andere attenties die ik heb ontvangen bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn 
thuiskomst.

Dat er zoveel mensen aan ons denken doet ons erg goed!!

Ook namens Roel bedankt!
 Tineke Elzinga-van Dijken

Doete
12 oktober 2021

Dochter en suske fan
Gerbrand, Eke, Lieke en Femme Vlig

Abbengawiersterdyk 1,  Jirnsum
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Verhalen RijkswegKruiswoordpuzzel Sinterklaas
Na het plaatsen van de fotoborden op de Rijksweg tijdens Jirn-summertime  
in 2018, ontstond het idee om de geschiedenis van de Rijksweg en zijn bewoners 
in een wandelboekje te verzamelen.

In 2020 werd er voortvarend een begin gemaakt met het bijeen brengen van oud 
inwoners en inwoners met hun verhalen. Helaas gooide de Corona-epidemie 
roet in het eten en werd er weinig voortgang geboekt. Inmiddels hebben wij de  
verhalen weer opgepakt en hebben een nieuwe start gemaakt. De verhalen over 
de kappers, de bakkers, De 2 Gemeenten, en de winkel van Palma zijn nu als voor-
beeld uitgewerkt.

De inwoners van de Rijksweg worden nu per huisnummer beschreven in twee 
naast elkaar geplaatste bladzijden met een oude foto  en een nieuwe foto van 
het pand. Uiteraard zijn niet van alle oude panden foto s en ontbreken er in 
de loop van de jaren ook enkele panden op de Rijksweg. Volgens een nieuwe  
planning proberen wij om voor het volgende toeristenseizoen een eerste versie 
van het boekje klaar te hebben. Ondertussen proberen wij zo veel mogelijk hulp 
te rekruteren.

Als laatste willen wij alle oud- en huidige bewoners van de Rijksweg die de  
afgelopen jaren input hebben geleverd van harte bedanken.

Wij gaan nu weer door met het opnieuw organiseren bijeenkomsten met oud en 
huidige inwoners van Jirnsum teneinde een prachtig wandelboekje van Jirnsum 
te kunnen maken.

Namens Keunst en Kultuer



10 11

Thomashuis Cadeauwinkeltje

Tentoonstelling

“Leaf Kado”  In kado mei in ferhaal… mei leafde makke! 
Voor en door de bewoners. Wij verkopen kleine zelfgemaakte spullen, aangevuld 
met kleine cadeauartikelen.  

Wij zijn per november open op: 
Vrijdag van  14.00 - 17.00 uur.
Zaterdag van 11.00 - 16.00 uur.

Kom ook buiten de openingstijden gerust langs. Als we er zijn, helpen we graag!
Thomashuis Jirnsum, Gravinnewei 1, telefoon: 06 57 59 56 36. Bij een gesloten 
deur, graag aanbellen bij het Thomashuis.  (Wij beschikken niet over een pin.)

Begin 2020 zijn wij gestart met een groep vrijwilligers om voor de zomer van dat 
zelfde jaar een aantal tentoonstellingen in de voormalige RK kerk te Jirnsum te 
organiseren. De animo was groot en er werden al concrete plannen uitgevoerd.
Tot Corona roet in het eten gooide en de bijeenkomsten met de groep  
vrijwilligers uiteraard stil kwam te liggen. Wij gaan proberen of er nog genoeg 
animo is onder de groep vrijwilligers om voor de zomer 2022 een tentoonstelling 
te organiseren.

Als er onder de lezers ideeën zijn hierover, dan horen wij dat graag. Wanneer 
er concrete afspraken gemaakt zijn en er een heldere uitwerking ligt zullen wij  
hierover berichten.

Namens Keunst en Kultuer.

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
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Oprichtingsbijeenkomst kunstkring
Op dinsdagavond 2 november 2021 werd de Kunstkring Jirnsum 
in Café Restaurant De 2 Gemeenten opgericht. 
Niet minder dan 25 geïnteresseerden zijn op deze oprichtingsavond afgekomen.

Initiatiefnemer Kees Rietveld legde aan de geïnteresseerde toehoorders de  
ideeën uit voor de Kunstkring. Een keer per maand een bijeenkomst in een nader 
te vermelden locatie waarin we ideeën delen, presentaties geven en elkaar willen 
ontmoeten. Minimaal vijf maal in het jaar de mogelijkheid is om de kunstwerken 
te koop aan te bieden. Tien procent van de opbrengst wordt dan afgestaan aan de  
Kunstkring. Het is de bedoeling om in de toekomst een website te maken met 
alle gegevens over de leden.

Tijdens de vergadering werd er voorgesteld dat de mogelijkheid bestaat dat  
studenten zo’n website als opdracht kunnen ontwikkelen. Dit idee wordt verder 
ontwikkeld. Kees kon ook verheugd mededelen dat er via subsidies inmiddels 
3000 euro was binnen gekomen voor de start van de Kunstkring.
Hierna is er de gelegenheid voor een ieder om zich voor te stellen. Het blijkt dat 
door het aanwezige gezelschap veelal de schilderkunst wordt beoefend.
Ook worden er door enkele personen diverse kunstobjecten vervaardigd, waarin 
ook glas, metaal, hout enz. wordt gebruikt. De avond eindigde in een gezellig  
samenzijn, waarin direct al 20 leden zich opgaven voor de Kunstkring. Een mooi 
begin voor deze nieuwe loot aan de Stichting Kunst en Kultuur te Jirnsum.

Adverteren
in de Stim 
 
Breng uw bedrijf of  
organisatie onder de  
aandacht en steun ons dorp
Voor een aantrekkelijk tarief kunt u lokaal reclame maken voor uw  
bedrijf of organisatie door een advertentie te plaatsen in de Stim fan 
Jim, de dorpskrant van Jirnsum en omstreken.

Wanneer u een advertentie heeft in onze dorpksranten bieden wij u 
daarnaast een eenmalige advertorial aan in de vorm van één pagina in 
de dorpskrant waarin u uw bedrijf (of een specifieke dienst of product) 
onder de aandacht kunt brengen.

De advertentie-inkomsten gaan rechtstreeks naar de Stim. De Stim fan 
Jim wordt volledig door vrijwilligers uit het dorp samengesteld en met 
uw advertentie kunt u dus uw dorp steunen terwijl u tegelijkertijd uw  
bedrijf of organisatie onder de aandacht brengt.

De tarieven (per jaar) staan ook aan de binnenkant van de omslag in ie-
der boekje, maar hier staan ze ook nog even op een rij.

1 pagina  € 270,00 formaat = 18 x 13 cm (staand)
1/2 pagina  € 135,00 formaat =  8,5 x 13 cm (liggend)
1/4 pagina  € 60,00 formaat = 8,5 x  6 cm (staand)

Wij ontvangen de advertentie graag vóór de eerste dag van de maand 
waarop het boekje in de bus valt.
Mochten er vragen zijn of wilt u (blanco) template bestanden? 
Neem gerust contact op via stimfanjim@jirnsum.com
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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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De Bistedokter

We hebben het tijdperk van kwakzalverij, medicijnmannen of druïdes en  
‘Klazienen uut Zalk’ al lang definitief achter ons gelaten. Zowel medicijnen voor 
humaan gebruik als diergeneesmiddelen mogen uitsluitend op de markt komen 
na een lange procedure van bewezen effect. Maar medicamenten doen niet  
altijd alleen waarvoor ze bedoeld zijn; geregeld zijn er bijwerkingen. Dat wordt 
getolereerd, mits het middel maar niet erger wordt dan de kwaal uiteraard. 

De farmaceutische industrie heeft zich ontwikkeld tot een buitengewoon apart 
vakgebied. Elk nieuw medicijn dat uit de koker van ‘het gilde der pillendraaiers’ 
komt heeft vaak een jarenlang traject van onderzoeken en testen nodig voordat 
het wordt aangeboden aan de Registratie autoriteiten. Deze beslissen uiteinde-
lijk of het nieuwbakken middel op de markt kan worden toegelaten. Net zoals dat 
recentelijk met de coronavaccins is gebeurd. Natuurlijk begrijp ik dat sommigen 
huiverig zijn om zich te laten prikken. De kritiek is immers dat die vaccins in een 
bijzonder kort tijdsbestek zijn ontwikkeld. Toch ben ik ervan overtuigd dat alle  
nodige procedures volledig zijn doorlopen. Laat niet onverlet dat er soms  
vervelende bijwerkingen gemeld worden. Of die aan het vaccin kunnen worden 
toegeschreven? Dat is een lastige kwestie met vreselijk moeilijke dilemma’s.  
Ik ken een vergelijkbaar voorbeeld uit mijn loopbaan.

In 2013 kwam er voor honden een nieuw vaccin tegen de ziekte van Weil op de 
markt. Dat zou een betere bescherming tegen vier verschillende varianten van de 
ziekte geven, het zogenaamde L4 vaccin. Nadat we een jaar lang de kat uit de 
boom hadden gekeken besloot onze praktijk ook over te stappen op deze nieuwe 
entstof. Bij introductie hiervan moesten honden na een maand een boosterinjectie 
toegediend krijgen. Dat is een tweede prik om de enting beter aan te laten slaan. 
Al gauw merkten we dat sommige honden één of twee dagen na de prik niet fit 
waren. Vergelijkbaar met het fenomeen dat zich wel eens voordoet bij mensen na 
de griepprik. Bovendien was er geregeld een knobbeltje voelbaar op de injectie-
plek. Dat verdween overigens wel weer na verloop van tijd. 

Bram werd ook een beetje ziek na de eerste prik met dit nieuwe vaccin, maar  
herstelde gelukkig vlot. Toen het Boomerreutje zijn tweede injectie had gekre-
gen werd hij echter doodziek. We ontfermden ons over het arme dier en legden 
het aan het infuus. Al onze inspanningen mochten helaas niet baten en Bram liet 
het leven. Veel te vroeg voor een hondje van zes. In overleg met de diep bedroef-

Lees verder op pagina 17



1716

- 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 eigenaren én met de producent van het vaccin hebben we besloten sectie te  
laten uitvoeren door een onafhankelijke patholoog. Wie schetst onze verbazing? 
Bram had alle symptomen van Leptospirosis, de Latijnse benaming voor de  
ziekte van Weil. Maar de bacterie zelf werd niet aangetroffen. Natuurlijk is het heel  
suggestief dat het vaccin hier debet was aan de dood van Bram. Of het bewijs 
hiermee was geleverd? 

We hebben volgens het protocol het Bureau Bijwerkingen op de hoogte  
gebracht en Bram’s baasjes uitentreuren getroost. Omdat door een ieder volledig 
open kaart werd gespeeld, namen zij niemand ook maar iets kwalijk. Maar bij mij 
en mijn collegae knaagde er iets. Wij besloten acuut te stoppen met dit vaccin.  
Alles wat we nog op voorraad hadden staan werd zonder pardon door de firma  
teruggenomen. En stante pede zijn we overgestapt op het eveneens nieuwe  
L4-vaccin van de concurrent. En daarna hebben we vervolgens nooit weer  
noemenswaardige ellende beleefd. Gelukkig maar! Maar wij besloten wel op  
basis van dit bovenstaande incident. Eén vervelende toevalstreffer? Want het  
vaccin dat wij in de ban hadden gedaan is nooit uit de handel genomen en wordt 
tot op heden door heel veel praktijken nog als standaard gebruikt. En het komt 
nota bene uit dezelfde farmaceutische koker als het huidige meest gebezigde  
coronavaccin…

In de farmacie luidt het adagium: ‘zonder bijeffect, geen hoofdeffect’. Zo las ik  
bijvoorbeeld dat er jaarlijks in Engeland meer dan 150 mensen overlijden na  
gebruik van paracetamol. Of die mensen waren blijven leven als ze die pillen  
niet hadden geslikt? Dat is bijzonder lastig vast te stellen.
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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

19

AED en AED herhalingscursus
Sinds enige jaren heeft Jirnsum een aantal Automatische Externe Defibrillato-
ren, de zogenaamde AED’s in het dorp hangen. Deze apparaten zijn indertijd  
aangeschaft om in geval van hartfalen de getroffen persoon zo spoedig  
mogelijk van de juiste hulp te voorzien zolang er nog geen ambulance is  
gearriveerd. Een poos geleden deed zo’n noodsituatie zich voor bij Dhr. 
Poiesz. Door snel handelen van een hulpverlener en dankzij de inzet van een  
AED-apparaat is dit gelukkig goed afgelopen. 
Dankzij een donatie van de familie Poiesz hebben wij als Plaatselijk Belang  
Jirnsum (PBJ) een vijfde AED-apparaat aan kunnen schaffen welke nu bij de  
2-Gemeenten aan de muur hangt. Met deze vijf apparaten hebben wij voor  
Jirnsum een goede dekking mocht het, laten we hopen van niet, in eenzelfde 
noodsituatie weer nodig zijn. 

Namens PBJ krijgt Dhr. Poiesz een bloemetje overhandigd als dank voor deze 
mooie donatie, op de achtergrond het AED-apparaat wat mede door deze dona-
tie gerealiseerd kon worden.

Tevens zijn in het verlengde van de AED-apparaten welke verspreid door het 
dorp beschikbaar zijn, ook AED-cursussen aangeboden aan onze dorpsgenoten. 
Afgelopen oktober hebben een 20-tal Jirnsummers de jaarlijkse herhalings  cursus 
gedaan en hebben er ook een aantal cursisten voor het eerst kennis gemaakt 
met het gebruik van de AED.

Locaties van de AED’s in het dorp:
1. Thomashuis
2. De Twee Gemeenten
3. Dekemahiem
4. RK kerk
5. Concorp
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Voetbalzaken Junioren
Na een lange periode van alleen maar trainen en onder-
linge wedstrijden is het weer genieten langs de lijn bij 
het zien van al die jeugdvoetballers bij VV Irnsum. Einde-
lijk weer wedstrijden spelen tegen leeftijdsgenoten van  
andere voetbalverenigingen. En eindelijk weer enthou-
siaste ouders langs de lijn die de kinderen aanmoedigen.

Dit geeft ons als VV Irnsum ook weer de kans om verder  
te gaan met het Jeugdvoetbalplan dat vorig jaar is  
ontwikkeld. Met dit plan willen wij het jeugdvoetbal bij  
VV Irnsum verbeteren. Dit geeft de trainers en leiders bij VV Irnsum handvatten 
om jeugdspelers beter te begeleiden. 

Natuurlijk staat plezier altijd voorop bij VV Irnsum. Maar plezier in voetbal kan 
volgens onze visie alleen gerealiseerd worden als de trainingen leerzaam en  
uitdagend zijn. We zijn dan ook heel blij met de huidige jonge trainers die 
onze pupillen begeleiden. En het is voor ons een uitdaging om deze trainers te  
begeleiden om nog betere trainingen te verzorgen.

Wil je eens meetrainen, meld je dan aan via een van de coördinatoren. 

Jeugd coördinatoren VV Irnsum
Iwan de Jong
Peter Hottinga
Douwe Elzinga 

Voetbalzaken Senioren
1e en 2e selectie
De 1e en 2e selectie op zaterdag trainen en voetballen met veel beleving en  
enthousiasme. Vaak erg fijn om hen bij deze activiteiten te aanschouwen. Beide 
teams beschikken over veel jeugdig talent. Nieuwsgierig geworden? Bezoek hun 
wedstrijden op zaterdagmiddag. Aanvang: 14.30 uur.  

3e selectie
Slecht nieuws over onze 3e selectie op zaterdag. Na 5 speelronden in de  
competitie werd begin oktober besloten dit team uit de competitie te halen. 

Vanwege blessures, werk en allerlei andere afzeggingen bleek het team slechts 
1 competitiewedstrijd over voldoende spelers te beschikken. Een verbetering op 
korte termijn was niet te verwachten. Op dit moment worden de spelers waar  
nodig ingezet bij de overige seniorenteams. Er volgt nog overleg hoe nu verder.

2e selectie zondag
Blessures speelt het 2e op zondag regelmatig parten. Ondanks dat dit team 23 
spelers telt, verschijnen er geregeld maar net genoeg spelers aan de start. Zoals 
hiervoor genoemd biedt het 3e team nu een oplossing. Hopelijk keert het tij snel 
zodat de spelers weer met veel plezier in en met een grote groep kunnen trainen 
en voetballen.

Opening kantine fase 1 
Fase 1 van de verbouwing van de kantine is gereed. Dankzij de inzet van vele  
vrijwilligers, de werkzaamheden van sponsoren en de financiële ondersteuning 
van subsidieverstrekkers is dit prachtige resultaat tot stand gekomen. Onder  
leiding van onze voorzitter Werner Vermeulen werd de kantine symbolisch  
geopend door het oudste en jongste lid van VV Irnsum.

Helaas waren er afgelopen seizoen ook een aantal treurige gebeurtenissen. We 
hebben afscheid moeten nemen van drie clubiconen: Jappie Sikkema, Roel Smith 
en Tjeerd Buursma.  Ter nagedachtenis aan hen speelde het vlaggenschip van VV 
Irnsum daarom die wedstrijd met rouwbanden. Voorafgaand aan de wedstrijd 
werd er een minuut stilte in acht worden genomen.

Jubileumwerkgroep
VV Irnsum bestaat op 28 december 2021 90 jaar. Reden voor een klein feestje. We 
zijn op de achtergrond bezig met het organiseren van dit feestje. Dit willen we 
gaan doen op zaterdag 8 januari, na afloop van ons jaarlijkse voetbaltoernooi in 
Heerenveen. Waar, hoe en wat horen jullie uiteraard.

Misschien was het jullie al opgevallen, op de website hebben we een nieuwe logo 
geplaatst. Dit logo is door Sytse ontworpen speciaal voor het 90-jarig bestaan 
van de club.

Groeten van het bestuur!

20

VV Irnsum
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Volleybalvereniging IVERTOKleurplaat
Graag willen wij IVERTO even onder jullie aandacht brengen. IVERTO is een  
volleybalvereniging in Jirnsum voor jong en oud die uit Jirnsum en omgeving 
komen. IVERTO staat voor Irnsum's Verre Toekomst. De vereniging is opgericht 
in 1972, wat betekent dat de vereniging volgend jaar alweer 50 jaar bestaat! Bij 
IVERTO is het mogelijk om volleybaltraining te krijgen en wedstrijden te spelen 
tegen andere teams van jouw niveau.

Een aantal jaren geleden bestond IVERTO nog uit diverse dames en heren teams, 
recreatieteams en jeugdteams. Helaas hebben we de afgelopen jaren veel  
leden weg zien gaan, waardoor de vereniging steeds kleiner wordt. Dit vinden  
wij natuurlijk erg jammer en wij doen ons uiterste best om de vereniging te laten  
bestaan. IVERTO heeft op dit moment één damesteam en één recreatieteam.

Vind jij het leuk om (weer) te gaan volleyballen of ken je mensen/kinderen die dit 
leuk zouden vinden? Je kunt 3 keer gratis meetrainen met één van onze teams, 
om te kijken of volleybal een sport is die bij jou past. Het damesteam traint  
dinsdagavond van 19:15 tot 20:45 uur en het recreatieteam traint dinsdagavond 
van 20:45 tot 22:00 uur. 

Mocht je het leuk vinden om een keer bij een wedstrijd van het damesteam 
te komen kijken, de eerstvolgende thuiswedstrijd wordt gespeeld op vrijdag  
26 november 2021 om 19:30 uur in Sporthal Schuttersveld te Sneek. Voor 
meer informatie over IVERTO kun je contact opnemen met het bestuur via  
iverto.bestuur@gmail.com. 

Bestuur IVERTO
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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.

Ontwerpers gezocht: sculptuur Molehiem

Molehiem, de jongste straat van Jirn-
sum, nadert zijn voltooiing. Ergens op 
deze plek stond ooit de molen van Hoite  
Hendriks Nijdam die 's winters als olie-
molen en 's zomers als houtzaagmolen 
werkte. Helaas ging deze imposante  
molen op 4 mei 1915 in vlammen op.  
Gelukkig zijn er nog wel foto’s van deze 
imposante molen bewaard gebleven.

Veel later kwam hier de camping met de naam Molehiem tot stand. Ongeveer 10 
jaar geleden vertrokken de laatste gasten en werd het terrein bouwrijp gemaakt. 
De Stichting Molehiem, opgericht in 2002, beheert de opbrengst van de verkoop 
van de camping en kan hiermee subsidies verstrekken voor alles wat Jirnsum ten 
goede komt.

Bij de entree van Molehiem willen we graag een sculptuur plaatsen die recht doet 
aan de historie van dit deel van Jirnsum. Hiervoor zoeken we in eerste instan-
tie talent uit eigen gelederen die hiervoor een mooi ontwerp kan maken en het  
eventueel ook kan (laten) maken.
De eisen waaraan het ontwerp van de gemeente Leeuwarden moet voldoen zijn: 
• het beeld mag niet hoger zijn dan 2 meter;
• het plan moet worden beoordeeld door de Welstandscommissie; 
• er moet een bouwvergunning voor worden aangevraagd.
Niet alleen ontwerpen, maar ook ideeën zijn welkom! Natuurlijk worden de kos-
ten voor een ontwerp/maquette door ons vergoed. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Piet Elzinga, e-mail 
elzingapaf@gmail.com. Ontwerpen en ideeën kunnen 
worden ingeleverd per e-mail stornebrink@chello.nl of 
op Rijksweg 41.

Wij horen graag van jullie.
Namens de Stichting Molehiem, Koos Stornebrink, se-
cretaris.
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Sinterklaas
Lieve kinderen in Jirnsum

Het lijkt er op dat er dit jaar weer een  
gezellige Sinterklaasintocht in Jirnsum 
komt. Vorig jaar ging het door corona helaas 
niet door en dat vond Sinterklaas, net als  
jullie, erg jammer. 
Gelukkig mocht ik wel bij de scholen langs 
maar ik heb de intocht wel erg gemist.

Op zaterdag 20 november kom ik met een 
aantal Pieten op de boot aan om 13.00 uur in 
de Wijde Steeg en hoop dat jullie er allemaal 
weer bij zullen zijn. 

Daarna gaan we door het dorp en dan naar 
de Twee Gemeenten. 
Bij de aankomst van de boot en de optocht 
door het dorp is iedereen welkom, maar 
in de Twee Gemeenten zijn alleen alle kinderen in het dorp t/m groep 8 van de  
basisschool en begeleidende ouders welkom. De ouders zullen in de Twee  
Gemeenten, net als Sinterklaas en de Pieten, een QR code of een bewijs van  
testen voor toegang in combinatie met een id-bewijs moeten tonen. 

Sinterklaas en alle Pieten hebben er erg veel zin in en verheugen ons op de  
intocht, nu maar hopen dat corona dit keer geen spelbreker is.

Groeten, Pieten en Sinterklaas
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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… 
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komende nieuwe Dorpsvisie. Dat neemt even tijd, we willen er een mooi boekje 
van maken! En u bent natuurlijk heel benieuwd wat er de komende jaren aange-
pakt gaat worden? Dat verklappen we nu nog niet….

De schatting is dat we op zaterdag 15 januari een feestelijke nieuwjaarsborrel 
gaan hebben met elkaar waarin de nieuwe Dorpsvisie wordt aangeboden aan u 
allen. Daarbij worden ook de wethouder voor de dorpen en gemeenteraadsleden 
uitgenodigd. Ballonnen, muziek, een drankje en een hapje, een moment om te 
vieren dat we in Jirnsum weer aan de slag gaan met de toekomst!
Zet het alvast in uw agenda’s, houd de middag vrij! 

En denkt u ook alvast eens na in welke werkgroep u uw handen uit de mouwen zou 
willen steken om deze mooie plannen werkelijkheid te laten worden? Want alleen 
met woorden komen we er natuurlijk niet! 

Werkgroep Dorpsvisie: 
Maurits Veldman, Willemke van der Meer, Charles Hoedt, Petra Esser, 
Wopke Hellinga, Michel Langhout, Guusta Elzinga

Informatieavond Dorpsvisie

Geslaagde informatieavond Dorpsvisie in het Kattehûs.
Het was even wennen, na bijna twee jaar corona nu een Kattehûs vol met  
mensen…! Maar wat leuk dat er zoveel belangstelling was voor deze avond. Een 
avond waarin de Werkgroep Dorpsvisie verslag kon doen van eerdere acties en 
nog meer inspirerende ideeën op kwam halen. 

De werkgroep had in verband met corona de eerste ideeën van u allen opge-
haald met behulp van een online enquête en door het huis aan huis verspreiden 
van een lege droompagina. Maar nu was het weer mogelijk om door middel van  
tafel gesprekken nog meer informatie te verzamelen van alle inwoners van  
Jirnsum. Eerst sprak iedereen zich via een digitale mentimeter uit over welke 
waarden voor ons dorp belangrijk waren. Daar kwamen een aantal veelge-
noemde waarden uit als: respect, samenhang, levendig, groen, vriendelijk, vrij 
en ondernemend. Alle verder te ondernemen plannen zullen aan deze waarden  
getoetst worden.

Daarna gingen we over naar de thema’s van de visie.
Er waren 4 thematafels: 
• Verkeer, OV, Openbare ruimte
• Spelen en recreëren 
• Wonen, voorzieningen, omgeving en 

veiligheid
• Sociale binding, identiteit, meedoen en 

meepraten.

Daarnaast was er nog een vrije tekentafel 
waar alles geschreven, getekend, geplakt 
mocht worden wat er maar in de hoofden 
opkwam. Via een carrousel kwam iedereen 
bij alle tafels langs.

En gepraat werd er, levendige discussies 
ontstonden er aan de tafels. De werkgroep 
heeft al deze informatie nu geordend en  
geselecteerd. Dat wat vaak genoemd werd 
en realistisch was, beschrijven zij nu in de 

Jirnsumer oliebollen 2021
Door Uw Bakkers Van Weleer: Jan, Anno, Robert, Rienk

Welk goed doel??

Ook 2021 gaan we weer afsluiten met een hele lange dag/nacht oliebollen  
bakken in de waliekeuken van café de Fantast. De volledige opbrengst schenken  
we traditiegetrouw aan een goed doel in Jirnsum. 

Weet jij een goed doel? 

Geef deze uiterlijk 12 december door via info@cafedefantast.nl of in het café. 
Een onafhankelijke, neutrale, onbevooroordeelde maar vooral onvooringenomen 
commissie zal uit de inzendingen een keuze maken. 
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Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté

Groep 3 en 4 op It Tredde Sté
Deze maand is groep 3 en 4 druk bezig met het 
thema Kabouter/herfst. Er is zelfs een kabou-
ter bij ons op bezoek. Na de herfstvakantie  
vonden wij voetstappen en een briefje! Wouter de  
Kabouter komt bij ons logeren, want zijn  
paddenstoel is stuk. Hij blijft tot hij een nieuw 
huis heeft gevonden.  
Ondertussen is het lokaal en zijn de activi teiten  
ingericht op dit thema. De kinderen werken op  
een speelse manier aan doelen: verhalen  
schrijven, woorden over herfst stempelen, plaat-
jes namaken op kraalplanken, knutselen over  
de herfst en kabouters naspelen in ons eigen 
paddenstoelenhuis in de hal. 
       
Deze activiteiten worden gedaan op vaste  
momenten, nadat het werk is gedaan. 
Groep 3 is namelijk druk bezig met het aanleren 
van de nieuwe letters en oefent goed met het 
leren schrijven. Ook leren ze al handig tellen en 
zijn ze bezig met splitsen. 
Groep 4 oefent met het lezen nog beter onder 
de knie te krijgen, oefenen met nieuwe woorden 
door spellingslessen en ook zij zijn bezig met het 
handig tellen met hogere getallen. 

Groeten van groep 3 /4 en Wouter de Kabouter. 

Op It Tredde Sté is iedereen welkom en staat de deur open! 
Een kijkje komen nemen? Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 

is het nu ‘veiliger’ om even een afspraak te maken.  
Tel: 0566 601 646 of mail Margreet: mvanderlaan@proloog.nl

www.elzinga.nl

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

Kanjertraining op de 
Sint Radboudschool          
Dit jaar bestaat de Kanjertraining 25 jaar. 
Een mooi moment om even stil te staan 
bij de Kanjertraining op KBS Sint Rad-
boud! 
KBS Sint Radboud is een Kanjerschool. 
Dit betekent dat wij werken met de Kan-
jertraining: we werken samen aan een 
veilig pedagogisch klimaat waarin leerlin-
gen hun eigen identiteit kunnen ontwik-
kelen. Kinderen leren elkaar aan te spre-
ken op concreet gewenst gedrag. Ze leren 
om te gaan met hun gevoelens, voor zich-
zelf op te komen, te luisteren naar ande-
ren, elkaar te respecteren en conflicten 
op een goede manier op te lossen.
Ouders en kinderen willen graag een vei-
lige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te 
worden. Om zowel ouders en kinderen van onze school hier nog meer bewust van 
te maken hebben we de afgelopen maanden verschillende activiteiten rondom de 
Kanjertraining georganiseerd. Vanzelfsprekend geven we wekelijks onze reguliere 
kanjerlessen in alle groepen. Daarnaast is er in oktober iemand langs geweest van 
de Kanjertraining bij ons op school en is er in november een ouderavond geweest. 
Op deze manier proberen we als leerkrachten, kinderen en ouders allemaal de-
zelfde ‘Kanjertaal’ te spreken. 
Op de foto is onze groep 3/4 te zien. Zij hebben samen een Kanjerkleurplaat ge-
maakt waarbij samenwerken en afstemmen centraal stond. 
Team KBS Sint Radboud 

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

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

HANDIGEHEREN

WWW.HANDIGEHEREN.NL

marketing - communicatie - reclame 
gezond hondenvoer
koop je natuurlijk bij
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 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
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
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  9.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of 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.


