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Kopij inleveren altijd voor 1 december
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio december 2022
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

Redactie: Karen Wiersma, Jeltsje Spel, Liesbeth Hiddema, Juliët Dijkstra-Elzinga 
en Linda Karsten.
Bezorging: door fam. Smits (Tel. 06-51165584)
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Beste lezer, 

De temperaturen deden ons zo nu en dan wat twijfelen, maar de herfst is inmid-
dels wel echt begonnen. De bladeren vallen samen met de kastanjes weer uit 
de bomen. Heeft u al kastanjes geraapt met de kinderen of kleinkinderen? We 
plaatsen graag een foto van de mooie kastanje-creaties die geknutseld zijn. Stuur 
ze in!
Het is al weer half november en dit nummer is voor het eerst samengesteld door 
de nieuwe redactie. Hopelijk valt dat verder niet op 
In het voorwoord van oktober heeft u kunnen lezen dat de beide redacties van 
Jirnsum online en de Stim verder gaan als 1 werkgroep.

Voorlopig zult u een vertrouwde Stim van ons ontvangen. Natuurlijk staan we 
open voor nieuwe ideeën en zijn we nog steeds afhankelijk van uw inbreng. Dit 
kan bijvoorbeeld gaan om een verhaal over een bijzondere hobby, een column of 
een interview van uw nieuwe buren. Hopelijk kunnen we de Stim binnenkort met 
nieuwe items verrijken.

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
19 nov. Intocht Sinterklaas Wijde Steeg 13.00 uur
19 nov. Jirnsumer Sjoeltoernooi Café de Fantast 16.00 uur
19 nov. Smuk en DJ Sander De 2 gemeenten 22.00 uur
20 nov. Teatergroep Fjoer Café de Fantast 13.30 uur 
21 nov. WK! Live op scherm Neder-

land - Senegal
De 2 gemeenten/ 
Café de Fantast

17.00 uur

25 nov. WK! Live op scherm Neder-
land - Equador + live muziek

De 2 gemeenten 17.00 uur 

25 nov. WK! Live op scherm Neder-
land - Equador

Café de Fantast 17.00 uur

27 nov. Sinterklaasfeest De 2 gemeenten 15.00 uur 
28 nov. Informatieavond De Grote 

Speeltuin
MFC It Kattehûs 19.30 uur

29 nov. WK! live op scherm Neder-
land - Qatar

De 2 gemeenten/ 
Café de Fantast

17.00 uur 

30 nov. Teatergroep Fjoer Café de Fantast 20.00 uur
3 dec. Bruute Bende met Hak op 

Tak, Barry Fest, Dj Maarten
De 2 gemeenten 22.00 uur

6 dec. Inloop spreekuur PBJ MFC It Kattehûs 19.30 - 
20.00 uur

11 dec. Teatergroep Fjoer Café de Fantast 13.30 uur
14 dec. Teatergroep Fjoer Café de Fantast 20.00 uur
17 dec. Kerstconcert Mei MeKoar R.K. Kerk
17 dec. Decemberbuffet De 2 gemeenten 17.00 uur
25 dec. Stageline en party dj Lars De 2 gemeenten 22.00 uur
26 dec. Vangrail en dj Sander Post De 2 gemeenten 22.00 uur
30 dec. Eindejaarsquiz Café de Fantast 20.00 uur

Iedere woensdagochtend: SOOS, vrije 
inloop voor elke leeftijd

MFC It Kattehûs 10.00 - 
12.00 uur

Iedere vrijdagochtend: Boekenochtend MFC It Kattehûs 10.00 - 
11.30 uur 
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Sinterklaas

AED cursus

Op zaterdag 19 november om 13.00 uur komt Sinterklaas aan in Jirnsum.Sa-
men met zijn Pieten en de kinderen van Jirnsum maakt hij een ronde door het 
dorp. Onderweg hoopt hij dat er verschillende leuke optredens door de kinderen  
worden gegeven. Dus wil je leuke streetdance act doen of wil je laten zien hoe 
goed je kunt voetballen, volleyballen, tennissen of bijvoorbeeld een muziekinstru-
ment kunt bespelen, pak dan deze kans en bespreek het met je sport vereniging 
of vriendjes. Wellicht kunnen jullie dan nog even oefenen voor een leuke show.
 
Jullie kunnen je als groep of individueel aanmelden. Doe dit zo snel mogelijk via 
secretaris.pbi@gmail.com.
Geef de namen en je act door via dit mailadres en dan horen jullie z.s.m. (voor 
zaterdag 19 november) waar op de route je de act kan presenteren aan de Sint!

Groeten van Sint en de Pieten.

Op 24 oktober is de eerste van een serie van drie AED cursussen gegeven door 
Klaas Bergsma van de Hartstichting.
Naast deelnemers voor wie de cursus een jaarlijkse herhaling was, waren er ook 
nieuwe vrijwilligers aanwezig. Hiermee wordt het aantal mensen dat de AED's in 
ons dorp kan gebruiken weer groter.
De deelnemers leren hoe ze een persoon met een hartstilstand moeten  
reanimeren en hoe de AED moet worden aangesloten. Klaas legt daarbij uit hoe 
de aanwezigheid van een vrijwilliger met een AED van levensbelang kan zijn  
in de eerste zes minuten van een hartstilstand. In ons dorp zijn inmiddels zes 
AED's aanwezig. Het is dus ten zeerste van belang dat er ook genoeg vrijwilligers 
zijn die hier gebruik van kunnen maken.
Daarom willen wij graag alle cursisten van harte bedanken voor hun deelname. 
Daarnaast bedanken wij  Bauke de Haan voor het organiseren en Klaas Bergsma 
voor het geven van deze jaarlijkse reeks cursussen.

Plaatselijk Belang Jirnsum
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Sinterklaasfeest bij de 2 Gemeenten
Zondag 27 november 15.00 
uur organiseert de 2 Gemeen-
ten een super leuk en gezellig 
sinterklaasfeest. Pietendisco, 
maak een knutselwerkje voor in 
je schoen en natuurlijk mag een 
meet & greet met Sinterklaas 
en zijn pieten niet ontbreken. 
Een leuk familie uitje zo in de 
sinterklaastijd. Uiteraard verge-
ten we de vaders en moeders 
niet want zij kunnen gezellig 
mee. 
De toegang is gratis en je kunt 
zo even binnen lopen. 

Tijdens of na afloop en borrel-
plankje of even lekker eten? Dan adviseren we je om een tafeltje te reserveren. 

Een leuk uitje voor het hele gezin en misschien willen zelfs opa en oma wel even 
mee?

• Wanneer: zondag 27 november
• Tijdstip: van 15.00- 17.00 uur 
• Meet & Greet met Sint tussen 15.30 – 16.30 uur 
• Toegang is gratis. 

Collecte KWF 2022
Dit jaar is in de collecteweek van het KWF (5 tot 10 september)
€ 859,20 opgehaald!
Afdeling Leeuwarden van het KWF is gestopt met het organiseren van de collec-
teweek. Hierdoor waren er niet genoeg collecteborden voor alle collectanten. 
Met 2 borden en 5 enthousiaste vrijwilligers hebben we het grootste gedeelte van 
het dorp toch weten te bereiken en een mooi bedrag opgehaald!

Bedankt namens het KWF en de collectanten: Annie, Bep, Hieke, Signhild en 
Baukje. 
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- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

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

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

De Bistedokter

Bjusterbaarlik
Toen ik in januari bij Eddy van 
der Noord van Uitgeverij Louise  
verscheen om te bespreken of ik 
20 jaar ‘bistedokteren’ zou kunnen  
bundelen tot een boek, waar  schuwde 
hij mij dat zoiets een heel proces 
is. Wel, ik had niet kunnen bevroe-
den dat ik welhaast een boek kan  
schrijven over dat hele verloop! Het 
leidde evenwel tot een bjusterbaarlik 
sluitstuk op Werelddierendag met de 
feestelijke presentatie van ‘Elke dag 
dierendag’. 
Ik heb altijd gezegd dat ik het ‘mooi-
ste beroep van de wereld’ heb uit-
geoefend. Waarom? Ik ben in 1987 
afgestudeerd met de algehele  
bevoegdheid. Tegenwoordig kan 
dat niet meer omdat er ook in de  
studie verregaande specialisatie 
is door gevoerd. Ik ben daarentegen altijd een ‘allrounder’ gebleven en heb juist  
geweldig genoten van de diversiteit die op mijn pad kwam. Het confronteerde mij 
namelijk met een enorme variatie aan dieren, boeren, baasjes en buitenlui met  
als gevolg dat er geen dag gelijk was. Ik heb getracht al die schakeringen in mijn 
boek als een bonte revue te laten passeren. Zo gaat het over een veefokker met 
passie, een Friese merrie die mij letterlijk natrapt als ik haar gehecht heb na 
een zware bevalling, een konijn met SM-voorkeur of een papegaai die van haar 
stokje valt. Is zij echt ziek of bootst ze haar baasje na? Vragen die mij mateloos  
intrigeerden. Naast een veelvuldig informatief karakter voert ook de humor-
istische anekdote absoluut de boventoon. Dat gaf mijn beroep immers nog eens 
extra sjeu!  
Op die zonnige herfstochtend werd het boek officieel gelanceerd op boerderij 
De Wartenster met een twintigtal dieren die op een of andere manier connectie 
hadden met mijn verhalen. Ze maakten samen met hun baasjes hun opwach-
ting in mijn ‘openluchtspreekkamer’ door middel van een vrolijke parade met het  

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

legendarische Wiltsje fan Peazens voorop en de beesten kregen daar allemaal de 
aandacht die ze verdienden. Fantastisch! Vooral de onvoorwaardelijke support 
die ik van een ieder kreeg was voor mij ontroerend. Pieter Yntema van honden-
pension Vasco uit Wergea kreeg het allereerste exemplaar van het boek aange-
boden. Waarom? Voor mij staan Pieter en zijn vrouw Tryntsje symbool voor al 
die mensen die dag in dag uit in pensions en asielen klaar staan om het juist ook 
daar ‘elke dag dierendag’ te laten zijn! Voor Hjoed maakte de Omrop van het hele  
gebeuren een fraai verslag.
’s Avonds werd het in De 2 Gemeenten bijzonder druk tijdens mijn eigen ‘boeken-
bal’, zoals één van mijn buurmannen het feest ludiek kenschetste. Freark Smink & 
Klaasje Postma tekenden voor de komische noot als ontregelende felicitatiedienst 
en de prachtige muzikale omlijsting werd verzorgd door ‘Lots of Beer’ in samen-
werking met mijn oude schoolmaatje Sytse Haima. Het was beregezellig; Lia en ik 
kwamen helaas domweg tijd tekort om een ieder te woord te staan. Dus werden 
er lijntjes uitgegooid om dat op een later tijdstip eens dunnetjes over te doen.
Het boek blijkt positief te worden ontvangen. Zelfs door dieren die ik heb behan-
deld! Een hond brengt zijn baasje ertoe een tweede exemplaar te moeten kopen 
omdat hij het eerste totaal heeft ‘verslonden’. Het tweede is hij inmiddels ook aan 
begonnen, zodat baaslief het ten einde raad maar heeft verstopt… 
Een paar dagen later zit ik ineens tegenover Dolf Jansen op Radio 2 in Spijkers 
met koppen. Ook een bijzondere ervaring! Toch meen ik dat er een eind moet  
komen aan mijn rubriek. Ik heb mijn stethoscoop immers al twee jaar geleden aan de  
wilgen gehangen en het lijkt mij onverstandig oude koeien uit de sloot te halen. 
Het bloed kruipt evenwel waar het niet gaan kan. Verhalen schrijven zal ik derhal-
ve absoluut blijven doen! Wellicht onder een andere titel. Maar dat is geen reden 
om te treuren. Er ligt immers een bundel in de boekwinkel! En voor belangstel-
lenden heb ik thuis ook nog een voorraadje. Mail of kom langs en dan zorg ik voor 
een gesigneerd exemplaar. Bovendien blijft www.bistedokter.nl online met oude 
én nieuwe verhalen. We zien, spreken of mailen elkaar vast weer eens. 

Bistedokter Menno Jan Wiersma groet u hartelijk en bijzonder dankbaar!
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 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.

Merke 2023!

Hierbij een update van de MK. We zijn alweer plannen aan het maken voor het 
komende jaar; het jaar waarin wij ons 50-jarig jubileum mogen vieren! Het thema 
van de komende merke is de 70’s, het jaar waarin de merke is gestart. 

Verder gaan we dit jaar op 9 december wederom een rollade-actie houden.  
Vanwege de positieve reacties van het afgelopen jaar, zullen ook dit jaar de  
rollades bij slagerij Harmke uit Wergea komen. Wij zullen vanaf 17:30 langs  
de deuren gaan (er kan zowel met pin als contact betaald worden). 

Ook gaan we nog een gezellige avond organiseren; de inspraakavond. Deze avond 
zal in januari ‘23 plaatsvinden, nadere informatie volgt. 

Wil jij graag meewerken aan dit jubileum? We zoeken nog nieuwe leden, voor een 
fijne mix in de commissie zoeken wij zeker ook vrouwelijke leden.

Lijkt het je leuk, of wil je meer informatie? Laat het ons weten. 

MK de Jirnsumer Kat 
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We gaan weer op regelmatige basis leuke en gezellige activiteiten organiseren in 
It Kattehûs, HET dorpshuis van Jirnsum. 
Sinds deze maand is Linda Peeters activiteitencoördinator. Linda woont nu 
een jaar in Jirnsum, samen met Rogier en zoon Miles (11 jaar). We denken aan  
activiteiten voor jong en oud, zoals een spelletjesmiddag, (rolschaats)kinder-
disco, bingo, kerstknutselen of samen koken en eten. Houd de Stim, Jirnsum  
online facebook en Ik bin in Jirnsumer kat in de gaten voor updates! 

Heb jij ook ideeën voor een leuke activiteit? Laat het ons weten! Ook als je wil 
helpen ben je van harte welkom. 
Tot ziens in It Kattehûs!

Meer informatie? 
Multifunctioneel centrum ‘ It Kattehûs’ 
www.mfcjirnsum.nl
Ideeën kun je mailen naar itkattehus@mfcjirnsum.nl 

Bestaand historisch erfgoed Jirnsum bij elkaar brengen

Op 25 oktober j.l. werd er in Café Restaurant “ de Twee Gemeenten een presen-
tatie gegeven over het opzetten van een historische database door de firma 
DeeEnAa.Al vanaf eind 2021 is een werkgroep o.l.v. Abe Buwalda en Ed den 
Dulk een overleg opgestart om, net als andere Friese dorpen, te komen tot een  
Digitale historie Jirnsum. Bijgestaan door Bastiaan Blaauw, Rienk de Vries en  
Symen A. Schoustra werden er al onderzoek gedaan over de reeds bestaande  
systemen. Bauke Folkertsma van de firma DeeEnAa hield een zeer heldere  
uiteenzetting over zijn historische database systeem, dat al door meerdere Frie-
se dorpen wordt geïmplementeerd. Dit systeem sprak de aanwezigen wel aan,  
gelet op de lage instap prijs voor het systeem en de begeleiding bij de opzet 
van een dergelijk systeem. Op 15 november 2022 wordt er een beslissing ge-
nomen over het systeem waarmee de historische database wordt opgebouwd.  
Uiteraard moet er dan tevens een start worden gemaakt met het rekruteren van  
enthousiaste Jirnsumers, die met ons dit tot de verbeelding sprekende project 
willen meewerken.

Geïnteresseerden kunnen zich nu al opgeven bij Abe Buwalda, tel 0616219923.

Ed den Dulk en Abe Buwalda

It Kattehûs ideeënbusHistorisch erfgoed Jirnsum

Mei MeKoar wer Kryst fiere!
Nei 3 jier ‘skoft’ jout Mei MeKoar op 17 desimber wer in 
konsert yn 'e eardere RK Tsjerke fan Jirnsum.
Mei MeKoar hopet einlings wer, tegearre mei in protte 
Jirnsummers en oare belangstellenden, muzikaal de 
Kryst yn te gean.

Set de datum fêst en hâld de brievebus yn’e gaten foar 
mear ynformaasje.

It konsert wurdt  ûnder oare  stipe troch: Stichting Molehiem, 
Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum en Ondernemersvereniging Jirnsum
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Wij zoeken jou!Kleurplaat
Heren, even in een memory lane! Toen we jong waren: 
Stonden we niet bijna allemaal, al dan niet luchtgitaar 
spelend, mee te zingen op de Seks Pistols, Hazes, El-
vis Presley, Francis Rossi, Al Steward, Bennie Jolink, 
Joe Jackson, Harry Slinger.. Wat zou er van voorgaande  
artiesten geworden zijn als die ook “alles binnenshuis” 
hadden gehouden? Nu je bovenstaande hebt gelezen, 
denk je misschien “mmm, daar zit wel wat in”.

To the point: 
Wij zijn op zoek naar mannen die minimaal de volgende eigenschappen bezitten:
1) Een beetje lef 
2) Een mate van perfectie

Om ons 4 stemmige koor 4 stemmig te kunnen houden.
“Zingen kan je leren” roept onze dirigente altijd, dus komt wel goed. 
Het beetje lef heb je meer voor jezelf nodig dan voor de rest. Je laat toch horen 
hoe je klinkt buiten de badkamer en dat geeft zeker in het begin misschien een 
vorm van schaamte.. “Doe ik het wel goed?”. Geen angst, zolang de ramen en  
glazen heel blijven…. 

De mate van perfectie is noodzakelijk om 4 stemmig te blijven en dus niet altijd de 
melodielijn mee te zingen Dat is best lastig en soms ingewikkeld (de uitdaging!). 
Daarnaast de drive om de ‘harmonie’ van het stuk op te pakken door goed te  
luisteren.

Wie zijn wij?
Een koor met ongeveer 40 leden, 4 stemmig (Sopraan, Alt, Tenor en Bas) die  
verschillend repertoire zingt en een enkele keer een optreden geeft. Wekelijks een 
repetitie op maandagavond. 

Interesse gewekt? 
Mail ons even om af te spreken voor op een repetitieavond. Kun je kijken hoe en 
wat we zingen en mogelijk gelijk meedoen. 
Heren, tot gauw!
meimekoar@gmail.com

topkleurplaat.nl
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Werkgroep wonen en leefomgeving
Er wordt nagedacht hoe dit in kaart kan worden gebracht om dan te kijken welke 
maatregelen er genomen kunnen worden.

De klacht over losliggende stoeptegels wordt onderkend. Er wordt nu gewacht 
op de aanleg van glasvezel komend voorjaar, waarvoor de stoepen ook weer 
open moeten. Dan wordt gekeken hoe het probleem met de losliggende tegels  
duurzaam kan worden opgelost.
Ook in het voorjaar worden er nog rode stroken aangebracht op het eerste deel 
van onze rondweg aan beide kanten, om de groepen racefietsers de gelegenheid 
te geven om niet langer door ons dorp te racen, maar er omheen. Toerfietsers  
blijven zeer welkom om door het dorp te fietsen.
U ziet, er is nog voldoende werk aan de winkel, maar er wordt steeds in goed  
overleg gekeken hoe we om kunnen gaan met de situaties die zich voordoen.
Wat dit project betreft, houdt de gemeente u ( vaak via deze werkgroep) op de 
hoogte.

We hopen dat u verder genoten heeft van de prachtige bloembakken die eind  
oktober weer weggehaald zijn. We gaan ons bezinnen op mogelijkheden om dit 
jaarlijks te kunnen realiseren. Dat wordt ook weer een financiële uitdaging.

Binnenkort start de werkgroep met een onderzoek naar belangstelling voor een 
week/seizoensmarkt in Jirnsum. We gaan eerst informatie ophalen uit Reduzum, 
waar de markt daar een succes is. 
Wij zullen u waarschijnlijk via een digitale enquete naar uw wensen en gedachten 
hierover vragen.
Ook zal begin November onze dorpsvisie aangeboden worden aan Burge meester, 
wethouders en gemeenteraad. Op deze manier zetten we Jirnsum goed op de 
kaart en houden we de samenwerking tussen dorp en gemeente actueel. 
U ziet, veel en leuk werk aan de winkel.
Daarbij kunnen we nog wel een werkgroeplid gebruiken!
Wegens ziekte en afscheid is er zeker een plekje in onze groep beschikbaar voor 
iemand die het dorp een warm hart toedraagt en het gezellig en leuk vindt om 
daar een steentje aan bij te dragen.
Kom vooral  bij één van ons langs voor meer informatie. 
Mailen kan ook: woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com

Werkgroep wonen en leefomgeving Jirnsum.
 Sarah Oosterveld, Anne Sollie, Wiep Smid, Guusta Elzinga.

Bijpraten over woonproject,  fietsroute en verder….

Hoe staat het met het woonproject aan de Douwemastrjitte?
Het zal u in deze tijd niet verbazen dat de voortgang ernstig belemmerd wordt 
door de ontwikkelingen in de wereld. De bouwkosten rijzen de pan uit en dat  
betekent nogal wat voor de oorspronkelijke plannen. Het idee om met een  
architect woningen te ontwerpen die passen bij iedere deelnemer was al vanwege 
te hoge kosten van de baan.
Daarna is geprobeerd bouwers te vinden die voor de beschikbare budgetten een 
bestaand concept voor ons neer te zetten. Er bleven twee bouwers met interesse 
over,  maar ook die konden niet bouwen voor de gevraagde budgetten.
Kuub is nu met alle geinteresserden individueel in gesprek om te kijken of en waar 
er nog rek in zit. Zo niet, dan komen zij met een nieuw voorstel en gaan we met 
elkaar en waar nodig met het dorp in gesprek over: wat nu?
Iets duurdere huizen laten bouwen, erop vertrouwend dat ook deze snel verkocht 
zijn aan inwoners van Jirnsum? Sociale huurwoningen bouwen, met VDJ kijken 
naar deze mogelijkheden?
We komen er weer bij u op terug.

De doorfietsroute is op een haar na klaar.
De ‘ pleinen’ bij het Kattehus en RK kerk zijn nu met de definitieve klinkers  
bestraat. Bij de rotonde bij de kerk is op verzoek van omwonenden weer een stoep 
aangebracht. Het standbeeld van de kat Japke  is aangepast. De palen en hekjes 
zijn verwijderd, er komen plantjes in de cirkel.  In verband met de hoge tempera-
turen worden er pas eind November of in December nieuwe struiken en bomen 
geplant. Dan gaat het er toch echt op lijken!
Het monument van de Jabiksroute wordt waarschijnlijk rond maart teruggeplaatst 
voor het Kattehus, nadat een gasleiding is omgelegd.

De gemeente heeft een tijdlang de snelheid op de Rijksweg gemeten, na klachten 
over te hard rijden.Deze metingen hebben uitgewezen dat 6 % rijdt tussen 35 en 
50 km. Één voertuig reed 62 km.
De lijn is dus dat de meeste automobilisten zich aan de snelheid houden en dit 
geeft geen aanleiding tot verdere maatregelen. De gemeente heft aangeboden 
om deze metingen een paar keer per jaar uit te laten voeren en daar dan weer de 
maatregelen op af te stemmen.
Men heeft ook geconstateerd dat er nog steeds vrachtverkeer rijdt waar dat niet 
is toegestaan. 
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Eigen woning
• Als u energiebesparende maatregelen in uw woning uitvoert, kunt u van de 

rijksoverheid subsidie krijgen. De ISDE-subsidie. Afhankelijk van welke maat-
regel u uitvoert en hoeveel, kunt u een subsidie van 15% tot 30% krijgen.

• Met de Duurzaamheidslening kunt u geld lenen voor energiemaatregelen in 
uw woning. Bijvoorbeeld voor isolatie of een warmtepomp.

• Is uw woning meer waard dan de hoogte van uw hypotheek? Dan biedt  
gemeente Leeuwarden de Verzilverlening aan. U kunt de aanpassingen aan uw 
woning dan betalen vanuit de overwaarde van uw huis, zonder dat uw  
maandlasten stijgen.

Verenigingen van Eigen woningbezitters (VvE’s)
• VvE`s kunnen de Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE) aanvragen. 

Onder andere voor zonneboilers, warmtepompen en een aansluiting op een 
warmtenet. 

• Met de regeling energiebesparing eigen woning (SEEH) kunnen VvE’s subsidie 
krijgen voor: het isoleren van het dak, de buitenmuren, spouwmuur, vloer en 
glas. 

• Wilt u als VvE advies op maat krijgen? Over welke energiebesparende maat-
regelen nu het meest geschikt zijn voor uw gebouw? Maak dan gebruik van de 
subsidie voor 'Energieadvies en procesbegeleiding'

Samen aan de slag met een energie-initiatief
Wilt u zelf een verschil maken in uw dorp of wijk dan kunt u een energie-initiatief 
beginnen. Weet u niet waar u moet beginnen? Of juist uw bestaande initiatief 
verder brengen? Vraag dan de subsidie voor duurzame wijken en dorpen aan! 

Meer informatie? 
Alle tips en subsidies vindt u op het Energieloket: 
www.energieloketleeuwarden.nl

Last van een veel te hoge energiere-
kening? De energieprijzen zijn op dit 
moment erg hoog. Maar in een paar 
slimme stappen kunt u veel energie 
en dus ook geld besparen. Om u te 
helpen uw woning te verduurzamen en energie te besparen, hebben we hier een 
aantal tips voor kleine maatregelen in huis en een kort overzicht welke subsidies 
beschikbaar zijn.

Kleine maatregelen in huis
In uw eigen huis kunt u met kleine maatregelen ook veel energie besparen. Dit 
kan met een groot of klein budget maar ook zonder budget door verandering van 
gedrag:

• CV op 60 graden (laten) zetten; www.zetmop60.nl
• Korter douchen of kouder douchen
• Waterbesparende douchekop
• Alleen de leefruimte verwarmen (bijvoorbeeld de woonkamer)
• Tochtstrips gebruiken
• Ledlampen gebruiken

Energiecoaches voor minima
Heeft u een klein budget en weet 
u niet goed hoe u thuis energie 
kan besparen? 
Onze energiecoaches helpen u 
graag! Stuur een mailtje naar 
energiecoach@leeuwarden.nl

Subsidies
Er zijn een aantal subsidies en le-
ningen, waar u gebruik van kunt 
maken als u uw woning wilt ver-
duurzamen:

Tips en subsidies voor energiebesparing
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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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Boodschappenkast Jirnsum
De boodschappenkast Jirnsum is bedoeld voor iedereen, die in deze moeilijke tijd 
niet altijd genoeg geld heeft om boodschappen te halen. Daarnaast is het bedoeld 
om voedselverspilling tegen te gaan. Laten we elkaar helpen!
Heb jij houdbare etenswaren over en zijn ze niet over de datum, doe ze dan in de 
boodschappen kast. Wil je iets ruilen neem het dan gerust mee uit de kast.
De kast zit op slot na 19.00 uur. Boodschappen brengen kan eigenlijk altijd in de 
zwarte bak bij de voordeur.
Laat wel altijd wat over voor de persoon na jou, die het ook moeilijk heeft. Help 
elkaar in deze moeilijke tijd. Wees welkom bij Terp 9!

Deze kast is tot stand gekomen in de samenwerking met dorpenteam Grou en de 
buurvrouw & buurvrouw bus Leeuwarden

Informatieavond "De Grote Speeltuin"
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe ontwerp van de grote speeltuin. Een maand 
geleden hebben de leerlingen van beide basisscholen ons met veel enthousiasme 
van feedback voorzien. Daarmee zijn wij als speeltuincommissie samen met de 
gemeente aan de slag gegaan. Het concept ontwerp willen wij graag tonen aan de 
bewoners van Jirnsum om ook hun feedback hierover te verzamelen.
Hiervoor hebben wij een informatieavond in 't Kattehûs gepland op 28 novem-
ber vanaf 19:30 uur. Wij hopen hier ouders, omwonenden en geïnteresseerden te 
spreken over hun ideeën over de nieuwe speeltuin.

Tot dan!

De Speeltuincommissie (PBJ)
Sieb Elzinga, Helen Wolbers en Wopke Hellinga
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Intermediair Jeugdfonds Sport & CultuurVakgarage Jirnsum wordt Vakgarage A32
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur 
te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Ze betalen de contributie 
/ het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit  
gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, muziek, 
kunst – of theaterschool.

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag doen. Dat kan alleen gedaan 
worden door een intermediair, bijvoorbeeld door mij.
Ik ben Anna Veenje, leerkracht van obs It Tredde Sté, en in die hoedanigheid al  
jaren professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van kinderen bij ons 
op school. Sinds een paar jaar ben ik intermediair voor het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur omdat ik het betrokken zijn bij kinderen breder wil trekken en actief ben 
(geweest) als (kinder)yogadocent bij LOCI.  Ik weet dat het enorm belangrijk is 
voor kinderen om mee te kunnen doen aan sport- of cultuuractiviteiten. Ze maken 
nieuwe vrienden, doen vaardigheden op, hebben plezier en meer zelfvertrouwen. 
Wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact op met mij. Ik kan voor iedereen 
een aanvraag indienen. Het begint met het invullen van een ouderkaart en daarna 
kan ik de aanvraag online indienen.

Ik wil graag als verbindende schakel helpen om alle kinderen 
in Jirnsum en omgeving mee te laten doen aan sport- en cul-
tuuractiviteiten, neem gerust contact op met mij!

Groetnis, 
Anna Veenje
annaveenje@gmail.com

06-18125285 of op school 0566-601646 (ma. t/m vr.) 

Het is zover!!!
Na ruim 30 jaar in Jirnsum te heb-
ben gezeten gaan we verhuizen 
naar Grou . 
Na een lange periode van voor-
bereiding gaan we onze activitei-
ten voortzetten op onze nieuwe 
vestiging aan de Dobbe 2 (ingang 
Klif) te Grou.
Hier gaan we onder de naam  
Vakgarage A32 verder.
Alhoewel onze  officiële verhuis-
datum 01-01-2023 is gaan we onze 
werkzaamheden op 07-11-2022 
verplaatsen naar Grou dit om de 
verhuizing in Jirnsum in het oude 
pand te kunnen afronden.
Uiteraard staan we met ons  
volledige team in Grou enthousiast 
weer voor u klaar.

Wij hopen dat we met deze stap klaar zijn voor de toekomst in onze snel  
wisselende branche. Onze klantgerichte service blijft natuurlijk hetzelfde en wij 
verwelkomen u weer van harte op onze nieuwe vestiging.

Vervangend vervoer, haal- en brengservice blijft gewoon een onderdeel van onze 
service. Het telefoonnummer 0566-601415 blijft ongewijzigd.

Tot ziens in Grou aan de Dobbe 2 (ingang Klif). 
Team Vakgarage A32
Marijke Binnema 
Tel.nr 0566-601415
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Herinneringsmonument Molehiem onthuld
In opdracht van de stichting Molehiem is in Jirnsum een herinneringsmonument 
voor de afgebrande molen van Hoite Hendriks Nijdam geplaatst en onder grote 
belangstelling, onthuld door dhr. A. Venema, de eerste penningmeester van de 
Stichting Molehiem en Kees Rietveld, de ontwerper van het monument. 
Er staat nu een monument waarmee de historie van de molen verankerd is in de 
geschiedenis van het dorp.  
Onder het genot van een hapje en een drankje en de muzikale begeleiding van 
een  draaiorgel werd het een hele gezellige happening in Jirnsum. Er is nog lang 
nagepraat over het ontstaan en uitvoering van het monument. 
Goed om te vermelden zijn de bedrijven die hebben meegewerkt aan de uit-
voering. Het houten frame 
is gemaakt door Haalbouw 
uit Jirnsum, de rvs tekst-
borden vervaardigd door 
Repos uit Dokkum, de meta-
len tekening van de molen is  
gelaserd door Wetter Snyer 
uit IJlst en het zandstralen 
en poeder coaten van de 
molen door Elzinga uit 
Jirnsum.

LOCI Gymnastiekvereniging
Zaterdag 8 oktober vierden wij ons 100 jarig jubileum alvast met 
onze jeugdleden. Hiervoor hadden we Jeugdcircus Saranti uit 
Leeuwarden uitgenodigd voor een workshop. 
Om 10:00 kwamen alle kinderen met broertjes en zusjes naar de 
gymzaal aan de Douwemastraat. De zaal was feestelijk versierd 
met vlaggetjes en twee heuse circus artiesten hadden alvast alle 
attributen uitgestald voor een echte circus ochtend.  

De ochtend werd gestart met een warming up waarna de kinderen verdeeld wer-
den in  groepjes en steeds na 15 min wisselden van onderdeel. De verschillende 
onderdelen waren: 
• Balans (hier konden de kinderen over een koord lopen 

en  
balanceren op een rola bola)

• Jongleren (met balletjes, ringen, doekjes  
en showhoepels)

• Fietsen (op eenwielers en kleine miniatuurfietsjes) 
• Luchtwerk (met behulp van doeken in de lucht  

hangen en kunstjes doen)
• Techniek (Diabolo en Chinese bordjes in de lucht 

houden) 

Nadat de kinderen alle onderdelen  
hadden geprobeerd mochten ze nog een 
keer hun favoriete onderdeel kiezen.  
De workshop werd afgesloten met een  
gezamenlijk spel. 
Al deze acrobatische kunsten maakten  
natuurlijk hongerig en daarom sloten we 
dit feest af met patat en een lekker ijsje.
Een ontzettend geslaagd feest met heel 
veel rode wangetjes na afloop. Een teken 
dat iedereen zich goed heeft vermaakt! 

Naast dat we alle kinderen en (hulp)ouders willen bedanken, bedanken we ook 
Plaatselijk Belang voor het mede mogelijk maken van deze gezellige ochtend. 
Binnenkort komen we met meer informatie over ons 100 jarig jubileumfeest voor 
de volwassen (oud) leden. 
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VV Irnsum
half speelveld in de leeftijdsklasse 18+ (tot 34 jaar). Tot dit seizoen was deze wijze 
van voetbal slechts mogelijk voor junioren/pupillen en voor de leeftijdsgroepen 
35+ en 45+. De wedstrijden van het 18+ team worden in poulevorm op een aantal 
vrijdagavonden in het najaar en voorjaar gespeeld. In korte tijd werden een aantal 
nieuwe spelers bereid gevonden om het team voldoende volume te geven. Ook 
belangstelling? www.vvirnsum.nl

Meisjesvoetbal
Al jarenlang voetballen er ook meisjes bij VV Irnsum. Vanaf de pupillen en  
oudere meiden tot en met de leeftijd van 18 jaar. Het aantal teams was en is  
gering en het in de lucht houden van deze teams blijkt een moeilijke opgave. Het 
‘oudste team’, de MO19, werd afgelopen seizoen opgeheven vanwege te weinig  
deel name bij de wedstrijden. Om een gezonde meisjesafdeling op de been 
te houden is er samenwerking met GAVC gezocht. Voor dit seizoen heeft dat  
geleid tot een samenwerkingsteam GAVC/Irnsum MO15. Zij trainen en spelen hun  
competitie afwisselend in Grou en Jirnsum. Naast dit team speelt er momenteel 
dus nog 1 team, de MO10, onder de vlag van VV Irnsum. Vanwege genoemde  
problematiek onderzoeken beide clubs de mogelijkheid om vanaf het seizoen 2023 
– 2024 te starten met een Meidenvoetbalvereniging (samenwerkingsorganisatie)  
VV Irnsum – GAVC. Een nieuwe sub-vereniging die dan valt onder de beide clubs.

Walking Football 
Walking Football VV Irnsum bestaat 6 november a.s. 8 jaar. Inmiddels is dit team 
uitgegroeid naar een sterke pijler waarop het fundament van de vereniging op 
steunt. Onze wandelvoetballers komen niet alleen uit de eigen regio maar ook 
van ver daarbuiten. Het wandelvoetbal is toegankelijk vanaf de leeftijd 60+, 
maar sommige spelers zijn de 70 jaar al ruim gepasseerd. Het huidige team telt  
inmiddels 27 leden en wordt geleid door ervaren trainers. Er wordt getraind 
op woensdagochtend van 10.00 – 11.30 uur en steevast wordt er om 09.30 uur  
gestart met koffie, koek en gezelligheid. Zo nu en dan wordt er meegedaan 
aan toernooien maar ook worden er regelmatig uitjes, met of zonder partner,  
georganiseerd. Wandelvoetbal, overgewaaid vanuit Groot Brittannië, kenmerkt 
zich vooral als een combinatie van een sportief, sociaal en maatschappelijk  
gebeuren. Naast de hiervoor genoemde activiteiten verrichten de voetballers 
tal van vrijwilligersklusjes op en rond het sportcomplex De Bining, zoals het  
wekelijks kalken van de lijnen. Nieuwsgierig geworden en lijkt het ook iets voor 
jou? Kom gerust langs op een woensdagochtend.

Dit seizoen telt de club 11 jeugdteams waarvan 1 team (meisjes onder 15 jaar) in 
combinatie met GAVC aan de competitie deelneemt. De trainers van deze teams, 
de meeste teams hebben zelfs 2 trainers, komen allemaal uit eigen gelederen.  
De basis van het trainen en begeleiden van de teams is het door de club (lees 
jeugd-coördinator) zelf opgezet Jeugdvoetbalplan. Hiermee kan het jeugdvoet-
bal bij VV Irnsum verbeterd worden. In dit plan zijn doelstellingen geformuleerd 
en spelsystemen ontwikkeld. Bij dit alles worden de trainers ondersteund door 
de methode VTON, waarbij trainers en spelers de juiste voetbalhandelingen  
aan gereikt krijgen. Deze methode blijkt op voorhand een prima combinatie te 
zijn met het eigen ontwikkelde Jeugdvoetbalplan.

1e selectie en 2e selectie VV Irnsum
In het voorjaar van 2019 werd door de ledenvergadering beslist dat de presta-
tiegerichte teams voortaan op zaterdag competitievoetbal gingen spelen. Tot 
dan werd dit al jarenlang gedaan door de complete jeugdafdeling. Deze beslis-
sing had toen nog de consequentie dat het 1e en 2e elftal verplicht, conform de 
KNVB regels, met ingang van het seizoen 2019 – 2020 degradeerden naar de 
laagste klas. Het 1e team moest starten in de 5e klas en het 2e team mocht met  
dispensatie beginnen in de 4e klas in plaats van de 6e klas. Met name het 1e 
team wilde zo snel als mogelijk terug naar de 4e klas. Vanwege corona werden de  
competities 2 seizoenen achtereen stopgezet en kon deze ambitie niet waar-
gemaakt worden. Afgelopen seizoen zou het dan toch gebeuren. Maar in de  
finale van de nacompetitie ging het toch nog mis. Een veel beter Irnsum moest in 
de laatste 5 minuten 2 tegentreffers incasseren tegen VV Marrum en verloor de 
wedstrijd met 0 – 2. Een bittere pil voor spelers en staf, voor de club en de vele 
meegereisde supporters. De doelstelling voor het seizoen 2022 – 2023 is duidelijk 
en op het moment van dit schrijven staat het team aan kop met 12 uit 4.
Het 2e team bestaat grotendeels uit jonge spelers rond de 20 jaar, aangevuld 
met een aantal oudere spelers. Een aantal spelers uit deze selectie zijn potentiële  
kandidaten voor het 1e en zullen zich dit seizoen daarvoor in de welbekende  
kijker moeten spelen.

Voetbal leeftijdsgroep 18 – 34 jaar.
De KNVB is de laatste jaren goed bezig met het inspelen op maatschappelij-
ke veranderingen door hun producten hierop af te stemmen. Dit beleid kwam 
VV Irnsum goed van pas toen vorig seizoen een elftal vanwege een gebrek aan  
spelers uit de competitie moest worden genomen. De jongens die wel zin  
hadden te voetballen verenigden zich in een team dat 7x7 gaat voetballen op een Lees verder op pagina 33
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Met hart voor dieren, 
 in het hart van Fryslân 

 

Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar 
 

Oedsmawei 13  9001 ZJ GROU 
tel. 0566 - 60 14 64 

 

info@dierenartsgrou.nl 
 

www.dierenartsgrou.nl www.bistedokter.nl 
 

Telefonisch spreekuur:  
maandag t/m zaterdag: 8.00 - 9.30 u. 
 
Spreekuur gezelschapsdieren 
uitsluitend op afspraak! 
 
Balie geopend:   
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u.  
en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 

 

 
 

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… 

55+ trainingsgroep
Ben je de 50 jaar ruim gepasseerd en heb je nog zin in een lekker ouderwets  
partijtje voetbal op de vrijdagavond? Dat kan ook bij VV Irnsum. Tijd: van 20.00 – 
21.00 uur voorafgegaan met koffie vanaf 19.30 uur. De groep telt momenteel ca 15  
leden, waaronder ook een aantal wandelvoetballers, maar heeft op dit moment 
wel behoefte aan wat fris bloed. Iets voor jou?
VV Irnsum in de media:
Trainer houdt voorzitter op de bank bij vijfde klasser Irnsum: 'Dit nemen we  
anders wel mee in onze evaluatie met de trainer'.
Voorzitter Werner Vermeulen werd door sportverslaggever Sander de Vries van 
de Leeuwarder Courant geïnterviewd en het verslag viel op 7 oktober te lezen in 
die krant. Om het in zijn geheel te lezen: zie navolgende link (premium artikel). 
https://lc.nl/sport/De-voorzitter-hoopt-op-meer-speelminuten-27968681.
html 
Of ga hiervoor naar facebook en Instagram van VV Irnsum.

 

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 
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Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté

De wiken fan simmer- oant hjerstfakânsje binne foarby flein. We binne ûnder 
oare drok dwaande west mei it meitsjen fan kistjes foar de berneboeke-dei yn  
Terherne mei tema Gi-ga-grien! Foar ús kistje ha we oan it weevjen west mei  
allerhande gêrzen. We leare in protte ferskes en oer musyk fan ús staazje-juf 
Sieuwke, se kin hiel moai sjonge en gitaar spylje!

We nifelje in protte yn ús smûke klas, borduerje kinne we ek al.
We ha ek in machtig moai skoalreiske hân nei de Alde Feanen yn Earnewâld.  
We witte no alles oer de otter en wetterbistjes en ha lekker troch de drek baggere, 
hearlik!

Onze deur staat altijd open, wil je graag een keertje komen kijken? Bel dan 
even op 0566 60 16 46 of mail mvanderlaan@proloog.nl, dan maken we 
een afspraak.

www.elzinga.nlHOOGWAARDIG OP ALLE VLAKKEN

Industrie 
Fleet & Mobility 
Yachting
Carrosserie, Onderhoud & Constructie
Stralen & Coaten
Special Projects 
Reclame & Design
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Zin in Verse broodjes 
of lekker gebak?

kom naar één van onze 
winkels of bestel online

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

Hoofdstraat 66, Grou  |  T.  (0566) 621570

info@broodbanket.frl
www.broodbanket.frl

gezond hondenvoer
koop je natuurlijk bij

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

Skoallenijs Sint Radboud
De Sint Radboudschool is een 
Kanjerschool!
Kanjertraining gaat over het 
bevorderen van onderling 
vertrouwen in de groep en op 
onze school. Vertrouwen is 
de basis voor het creëren van 
rust in de klas, het stimuleren 
van sociale veiligheid en een  
prettig schoolklimaat.  
In alle groepen is er weke-
lijks aandacht voor de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van de  
kinderen en staan er Kanjerles-
sen op het programma. Tijdens 
deze Kanjerlessen in groep 1 t/m 8  
krijgen de kinderen inzicht in hun 
eigen gedrag en de gevolgen  
hiervan voor anderen. Kanjer maakt 
gedrag voor kinderen makkelijker 
bespreekbaar. Doordat onze leer-
lingen dit al leren vanaf groep 1  
hebben we een fijn pedagogisch klimaat op onze school. 

Via onder meer feedbackoefeningen, vertrouwensoefeningen en rollenspellen  
oefenen de kinderen met sociale vaardigheden en sociale informatieverwerking. 
Al onze leerkrachten op KBS Sint Radboud zijn Kanjer- gecertificeerd. 
Waar denken de kinderen aan, als ze het woord 'Kanjertraining' horen? 
• Huub: ‘Max en het dorp, want dat is ons Kanjerverhaal.’
• Elin: ‘Witte pet, want dat betekend dat je lief voor elkaar bent, en jezelf bent.’ 
• Redmer: ‘Wij gebruiken de petten en helpen elkaar om een Kanjer te zijn.’
• Ellemijn: ‘Elkaar leren vertrouwen, door samen oefeningen te doen.’ 
                                        Team KBS Sint Radboud Jirnsum

Voor een kennismaking of rondleiding bent u van harte welkom! 
 www.radboudjirnsum.nl 
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Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen

Waar Friese  
Nuchterheid spreekt!

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

Daarvoor kom je bij:  
De 2 Gemeenten 

Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum 
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550

 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hijlkema 0612354061
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS F. Nicolai 0651031515
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: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028
Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Merke Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 0611148927
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Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

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

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

085 - 888 0520

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

schoonmaakpersoneel. Voor meer 
informatie mail ons op 

info@tuskendemarren.nl

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

informatie mail ons op 
langhuur@tuskendemarren.nl 

Ljouwerterdyk 63, 8491ML Akkrumwww.tuskendemarren.nl



44

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 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.


