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Beste Lezer,
Al een beetje gewend aan de nieuwe kleur van de Stim? Is u misschien nog iets
opgevallen? We hebben namelijk een prachtige drone foto ontvangen, die nu onze
voorkant siert. Zo ziet u het dorp ook eens vanuit een ander oogpunt.
Deze keer in de Stim veel dieren. Naast de Bistedokter en nieuws van de Fugelwacht, ook een verslag van Dierendag op KBS Sint Radboud en It Tredde Sté ging
op bezoek bij de boer. In het midden vindt u een leuke kleurplaat van de dierenartspraktijk. Kleur deze zo mooi mogelijk om mee te doen aan de kleurwedstrijd.
Er wordt in Jirnsum een heuse vossenjacht georganiseerd.
Verder een oproep voor vrijwilligers; Lijkt het u leuk om een ‘vos’ te spelen in het
dorp? Of om de Sint te helpen bij het sinterklaasfeest, geef u dan snel op.
Gelukkig komen ook vergaderingen en evenementen weer op gang. O.a. het PBJ
vergadert weer in het dorpshuis, hier bent u weer van harte welkom tijdens het
inloopspreekuur. De SOOS start ook weer met vrije inloop.
Voor nu veel leesplezier en tot in november.
De redactie.

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

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt november 2021
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
38e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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U wilt duurzaam wonen en besparen op energiekosten?
* 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

Versla de stijgende energieprijzen
Investeer nu in zonnepanelen!

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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Agenda

Datum Evenement
13 okt Vergadering van JEK
14 okt Informatie avond dorpsvisie
15 okt Vossenjacht

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

25 okt Inloopspreekuur
PBJ vergdering
2 nov Oprichting Kunstkring
11 nov Inloopspreekuur
PBJ vergdering
9 dec Inloopspreekuur
PBJ vergdering

Locatie

Tijd

De 2 Gemeenten
MFC It Kattehus
Dorp, start bij
Wijde Steeg
MFC It Kattehus

19:30
20.00
14.30 15:30
19.30-20.00

De 2 Gemeenten
MFC It Kattehus

20.00 uur
19.30-20.00

MFC It Kattehus

19.30-20.00

Dankbetuigingen
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen
die ik kreeg tijdens mijn verblijf in het MCL, in de Ielânen in Sneek en bij mijn
thuiskomst.
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 !
4

Bedankt!
Hartelijke groet,
Frankje Bruinenberg
Lieve mensen uit Jirnsum
Hartelijk bedankt voor alle bezoekjes, telefoontjes, bloemen en alle lieve beterschapswensen tijdens Theun zijn ziekbed in het Anthonius ziekenhuis in Sneek en
de revalidatie in De Linde te Heerenveen. Héél véél dank voor alles.
Theun en Aggie Veenstra
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Geboren
Sjouke Lourens
23 septimber 2021
Soan fan
Bauke en Wieke Visser
Grousterdyk 23, Jirnsum

Annefrouk
29 augustus 2021
Dochter van
Klaas Jan &
Esther van Vliet
Himdyk 31, Jirnsum
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INFORMATIEAVOND

DORPSVISIE JIRNSUM

Informatieavond nieuwe Dorpsvisie Jirnsum
Als u deze Stim in handen heeft, is de informatieavond (14 oktober) over de
Dorpsvisie 2026 waarschijnlijk al achter de rug. Gelukkig kreeg u allemaal een
mooie uitnodiging in de bus. De avond is/was bedoeld om de al opgedane
ideeën uit de enquête en de Droompagina’s van uw reacties te voorzien. Deze keer
hebben we ook van alle kinderen van onze twee basisscholen mee laten dromen,
met leuke resultaten.

Even wat leuke kinderzaken noemen:

Dat alle mensen lief zijn voor elkaar - Dat de twee scholen samengevoegd
mogen worden - Dat ieder huis zonder tuin een balkon mag hebben -Dat Frits
midden in het dorp mag komen, zodat de kinderen niet de gevaarlijke weg meer
over hoeven - Maar helemaal bovenaan staat : Zwembad, strandje, glijbaan etc…
En laat dat nu ook al inbreng zijn van de ‘grote mensen’. Dus deze maakt zeker
kans om in de nieuwe Dorpsvisie te belanden.

Donderdagavond 14 oktober
20.00 uur in het Kâttehus.

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep
Dorpsvisie veel informatie verzameld
uit de enquête en de droompagina
die iedere Jirnsumer in zijn bus heeft
gekregen. Met als doel een update
maken van de dorpsvisie. Op deze
avond presenteren we het eerste
resultaat.
Ook delen we onze planning voor de
afronding en eindpresentatie.

Samen
kleuren wij
Jirnsum in!

Graag gaan we met jullie in gesprek
rond vijf thema’s, om te testen of
we op de goede weg zijn. Er komen
praattafels en tekentafels, waarin
je samen met je dorpsgenoten de
toekomstplannen voor Jirnsum verder
inkleurt! We vinden het belangrijk dat
zoveel mogelijk Jirnsummers meedoen.
Samen bepalen we hoe Jirnsum er uit
ziet in 2025!
Tot ziens op 14 oktober,

de werkgroep Dorspsvisie
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Maar de avond is/was ook bedoeld om nog meer inspirerende ideeën op te halen.
Met deze verzameling van wensen en ideeën gaat de werkgroep nu de nieuwe
dorpsvisie beschrijven om er een mooie uitgave van te maken.
Deze uitgave hopen we half januari, tijdens een feestelijke nieuwjaarsborrel, aan
u allen uit te reiken. Daar zullen ook de wethouder en andere gemeenteraads‑
leden bij uitgenodigd worden. Zo zetten we Jirnsum ook weer op de politieke kaart en kunnen we een mooie samenwerking aangaan met ons dorp en de
gemeente Leeuwarden.
En wat zou het geweldig zijn als er dan een aantal enthousiaste mensen zijn die in
één van de (ook nog op te richten) werkgroepen deze ideeën werkelijkheid laten
worden!!
De vorige Dorpsvisie heeft veel resultaat opgeleverd. Óp naar die van 2022-2026
We houden u op de hoogte en zien elkaar in ieder geval half januari.
Werkgroep Dorpsvisie 2026
Charles Hoedt, Maurits Veldman, Petra Esser, Willemke van der Meer,
Wopke Hellinga, Michel Langhout en Guusta Elzinga
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VV Irnsmum

Fugelwacht Jirnsum

Rabo Club Support: Stem op VV Irnsum en
Stichting Beheer Sportaccommodatie

Aktie “Rabo Club Support” van de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
De Fugelwacht Jirnsum doet dit jaar ook weer mee met Rabo Club Support.
Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/support.

Dit jaar doen zowel VV Irnsum als Stichting
Beheer Sportaccommodatie mee met de Rabo Club
Support actie. Rabobank investeert in de samen
leving door clubs en verenigingen te onder
steunen. Kunnen wij weer opjouw stem rekenen?
De opbrengst van VV Irnsum wordt besteed aan
trainersmateriaal in schuur 5. De opbrengst van de stichting wordt besteed aan
speeltoestellen voor de kleine jeugd.

Voor het jaar 2021 hebben wij als doel gesteld, het maken van vogelnestkasten
door de lagere school leerlingen. Door het beschikbaar stellen van materialen voor deze vogelnestkasten en onder begeleiding van bestuursleden van de
Fugelwacht is het de bedoeling de vogelnestkasten door de leerlingen van de
beide basisscholen (OBS “It Tredde Sté” en de RBS “Sint Radboud”) te laten
samenstellen.

Stemmen: Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport.
Vind VV Irnsum via ‘Irnsum’ en vind de Stichting via ‘sportacco’. De stemperiode is
van 4 t/m 25 oktober.
Alvast bedankt voor het stemmen!
Namens het bestuur VV Irnsum en Stichting Sportaccommodatie.

zorgvuldig
en met aandacht

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

10

STEMFASE: Als lid van de Rabobank kun je vanaf 4 oktober tot 25 oktober 2021
op ons stemmen. Stem nu direct in de Rabo App of online op
rabobank.nl/clubsupport. Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Jaarvergadering Enerzjy Koöperaasje
Op 13 oktober vindt de jaarvergadering plaats van de Jirnsumer
Enerzjy Koöperaasje (JEK)
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: café/restaurant de
2Gemeenten (i.v.m. 1,5m en ventilatie)
Het programma zal bestaan uit twee delen:
• Deel 1 van 19.30 – ca. 20.15 uur voor de leden van JEK
Behandeling jaarstukken 2019 en 2020, vaststellen Huishoudelijk regelement
van JEK, en het jaarplan 2021/2022
De definitieve agenda en de jaarstukken worden per mail aan de leden van JEK
verzonden
• Deel 2 van ca. 21.00 – 22.00 uur voor alle belangstellenden, dus ook niet leden.
Het tweede deel zal geheel worden ingevuld met het thema “ISOLATIE en
BESPARING”
Het definitieve programma voor dit deel zal worden aangekondigd in de media
en op onze site: www.jirnsumenergie.nl. Wilt u zich van te voren nog aanmelden
als lid, dan kan dit via de link van de website.
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Oprichting kunstkring Jirnsum

Even voorstellen
Na meer dan een jaar uitstel lijkt
het nu eindelijk te gaan lukken en
zal de Kunstkring Jirnsum worden
opgericht.
Onder de paraplu van de Stichting
Keunst & Kultuer Jirnsummertime
zal, bij voldoende belangstelling,
de kunstkring worden opgericht
voor iedereen die creatief en
beeldend bezig is.

Het plan is om op dinsdag 2 november om 20:00 uur bij de 2 Gemeenten in Jirnsum
bij elkaar te komen en de kunstkring op te richten. Het zou fantastisch zijn als er
veel geïnteresseerden bij de start van de kunstkring aanwezig zijn. Op deze avond
zullen de plannen verder uiteengezet worden.
Het doel van de kunstkring is om onderlinge contacten tussen de beeldende
kunstenaars (professioneel, semiprofessioneel en vrijetijdskunstenaars) te
versterken en een podium te geven voor hun werk. De Kunstkring biedt leden de
mogelijkheid om te exposeren in Jirnsum.
Iedere eerste dinsdagavond van de maand zal een gezellig, informatief en
kunstzinnig samenzijn worden georganiseerd. Iedereen is hierbij welkom, ook
niet leden!
Wilt u meer informatie over deze kunstkring, wilt u lid worden of nog beter, ziet
u het zitten om met de oprichting in de werkgroep te zitten? Stuur een mailtje
naar k-rietveld@live.nl of bel gewoon Kees Rietveld op 06-53586450.
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Wie is Kittie Oostindjer?
Naast mijn werkzaamheden als docent
binnen het VO, heb ik mij toegelegd op
het maken van duurzame kunst. Dit houdt
in dat ik alleen maar met natuurlijke
materialen werk. De materialen waarmee
ik werk zijn; hout, textiel, klei, aangevuld
met materialen die ik in mijn leefomgeving
vind.
De kunstwerken die ik maak zijn uniek,
geen enkele is hetzelfde. Ze ontstaan door
de materialen die ik voorhanden heb.
Naast mijn eigen ontwerpen, werk ik ook in
opdracht. U kunt dan zelf aangeven wat
u verwacht en eventueel zelf de materialen aanleveren, waarvan ik dan een kunstwerk creëer. Hierbij kunt u denken aan
een relatiegeschenk, geboortegeschenk, een herinnering aan een dierbare, een
afscheidsgeschenk of gewoon iets voor jezelf.
Op dit moment kunt u mijn werk bekijken in het gezondheidscentrum van Grou,
maar ook in de etalage aan de Rijksweg 117 in Jirnsum.
Mocht u interesse hebben in één van mijn kunstwerken of aan een specifieke
opdracht denken, schroom niet en neem contact met mij op. Wie weet komen wij
samen tot een prachtig uniek resultaat.
Groetjes, Kittie
Website: www.indjer-design.nl
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De Bistedokter
Wrafke: Myn earste tsjûchskriften!

Ik bin mei Frou al in pear jier dwaande mei jachttraining. Net dat ik ea mei op
jacht gean, hear. Ik haw ommers al ris op ‘e wraf west oer it feit dat ik net iens
achter in haske oan mei! Meastentiids traine wy mei dummy’s en hiel soms mei
dea wyld. Dat fyn ik dan wol hiel spannend en krekt echt. Mar Baas en Frou binne
net sa fan de jacht en dat is foar my dan wer spitich. Dy training hat in hiel skoft
stillein yn dy tiid dat minsken mei frutselkapkes foar harren snuffert omspaanden,
mar tsjintwurdich meie wy lokkigernôch wer los! Troch dyselde alteraasje bin ik ek
wat letter mei myn diploma’s, hawar… Dat stekt nammers nau. Do soest blaffe,
at dy dummy of it wyld mar binnen brocht wurdt, dan is it altiten goed. Mar sa is
it dus krekt net! Ik moat streekrjocht de ynstruksjes fan Frou en har fluit opfolgje
en net fan dat paad ôfwike; en ik mei mysels net iens útskodzje at ik troch wetter
west bin. Earst it spul sittendewei ôfjaan! Wat dat oanbelanget hawwe wy beide in
protte leare moatten…
Dizze simmer kaam dan de dei fan it earste proefstik. It is noch tsjuster at Baas
my útlit, sadat Frou yn alle rest harsels en ús spul fan dy dei ree meitsje kin. Ier
en betiid sette wy mei de auto ôf. Faaks moatte wy dan in hiel skoft ride, sadat ik
my noch efkes deljaan kin. At wy teplak binne wurd ik earst troch in bistedokter
neisjoen. Frou is dan wakker ynnommen at sy komplimintsjes kriget dat ik sa
noflik bin. Fansels, der is thús wat mei my ompield. Baas kin mei my ek alles
dwaan, ik haw sels wol model stien foar in selskip!
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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.

Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum

Ik wit net wat senuweftigens is, mar ik merk oan Frou dat se harsels net is. It
leafst bin ik net as earste oan bar, dan kinne Frou en ik efkes de kat út de beam
sjen. Wurdt fral sy folle rêstiger fan! Bin ik wol as alderearste: dan smoart Frou my
hast oan it lyntsje fan de spanning! Dy earste kear dat wy tegearre op it aljemint
kamen gongen hast alle proefstikken geweldich, útsein it ‘markeren’. Dan wurdt de
dummy yn ‘e fierte opsmiten en moat ik ‘m yn ien loop opfandelje en werom
bringe. Ik siet nei Frou te sjen en hie net sjoen wêr’t dat kring fallen wie… Dochs
krige ik myn earste C-diploma!

Mobiel: 06 2027 8622
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl

De folgjende kear gie wer alles poerbêst, behalve dat ik by ien fan de proefstikken
mei de dummy ûnderweis in karmasterstintje tsjin kaam, en ik it net litte koe
efkes om ’e hoeke te sjen oft dêr ek noch wat lei. Dat mocht net! Sadwaande krige
Nijsgjirrich Afke dy deis hielendal gjin diploma …
Lees verder op pagina 17
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- Technisch onderhoud
- Reparatie
- Refit
- Verkoop/inbouw motoren
- Installatie

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

- Winterstalling
binnen en buiten
- DHZ-loods

Café de Fantast
Catering & Verhuur

De tredde kear wie hielendal ien grutte klucht. Der gie fan alles mis. Om
barren makken ik en Frou flaters neffens de karmasters. De grutste oanfluiting
wie in fier apport dat ik geweldich by Frou brocht. De karmaster wie sels optein!
Oant de help as klikspaan út de boskjes kaam om te sizzen dat ik healwei mei de
dummy ompankoeke hie. ‘Dan moat ik jim nul punten jaan.’ Sels Baas wie
dêroer letter feraltenearre. At hy eartiids in minne repetysje wiskunde makke
hie, krige hy altiten noch in ‘peal’ foar de muoite: ‘Jo jouwe in hûn dochs gjin
nul!’ Eins kin it my hielendal neat skele, ik haw lykwols in prachtige dei hân. En ik
en Frou hawwe in protte leard!
De lêste kear yn Drinte foel alles op syn plak. Frou wynt de karmasters om har
lytse finger troch te dwaan dat ik en sy dit foar’t earst dogge en dan lizze se
alles noch ris wiidweidich út. En fansels apportearje ik dêrnei as de bêste en
sadwaande, al blaf ik dat sels, haw ik myn B-diploma dik fertsjinne! Frou is út de
skroeven, sa grutsk. Mar foar my is it gewoan wat ik ommers it alderleafste doch:
troch it bosk strune, oer it fjield strûze en troch it wetter brûze. En dêrnei bring ik
elts apport by Frou yn ‘e hân.
Afke fan it Fryske Wetterlân

Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl
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Kleurwedstrijd voor dierendag
Om dierendag te vieren, organiseert Dierenartsenpraktijk Reduzum - Grou in de
maand oktober een kleurplatenwedstrijd! Kleur de tekening zo mooi mogelijk in
en lever hem vóór 25 oktober in bij de praktijk, Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou.
We hebben voor verschillende leeftijdscategorieën leuke prijzen bedacht.
Op 1 november worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl

Je vindt de kleurplaat in het midden van deze Stim.

Een berichtje van de Sint
De Sint wil jullie laten weten dat hij van plan
is om op zaterdag 20 november weer met de
boot naar Jirnsum te komen.
Hij ziet jullie graag om 13.00 in de Wijde
Steeg om daarna met jullie naar de
2 Gemeenten te vertrekken.
Let op: omdat Hugo vindt dat ook de Sint
tot de kwetsbare ouderen behoort worden
alle volwassenen/begeleiders verzocht om
zijn of haar QR code mee te nemen naar de
2 Gemeenten.

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.

De Sint zoekt ook nog een aantal vrijwilligers
die vrijdagavond 19 november willen helpen
met opbouwen en zaterdag 20 november
willen helpen met afbouwen.
Wie wil helpen?
Mail naar de redactie van de Stim:
stimfanjim@jirnsum.com

Wilt u meer informatie?
Tel. 0566 - 654 654
www.leppehiem.nl
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Update PBJ
De zomer is weer voorbij en we kunnen eindelijk weer fysiek bij elkaar zitten om
te vergaderen. Dit werkt erg prettig. Zo nu en dan plaatsen we een update in de
Stim om u op de hoogte te houden van de zaken waar het PBJ mee bezig is en om
u te informeren. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd mailen naar:
secretariaat.pbi@gmail.com

Ledenwerving

We zijn erg blij met tientallen nieuwe leden die we de afgelopen maanden
hebben geworven. Via de button op Jirnsum.com is het makkelijk om lid te
worden. Daarnaast heeft de plantenactie op het terrein van Frits Koopcentrum
ook bijgedragen aan het aantal nieuwe leden. In het voorjaar gaan we starten
met een deur aan deur actie. Wil je niet dat we bij je aan de deur komen? Meld
je dan alvast aan via jirnsum.com. Hier is ook te lezen wat er bekostigd wordt
met uw lidmaatschap.

Inloopspreekuur

U kunt weer voorafgaand aan de vergaderingen om 19.30 binnenlopen.
Tussen 19.30-20.00 is er altijd ruimte voor uw inbreng. Heeft u op dit moment
iets voor het inloopspreek(half)uur dan kunt u bij de eerstvolgende vergadering
weer naar het Kattehus komen. De volgende vergaderingen zijn op: 25 oktober,
11 november en 9 december.

Aanvraagformulier “Bijdrage PBJ”

Om de aanvragen voor (veelal financiële) bijdrages vanuit plaatslijk belang
inzichtelijk en gestructureerd te laten verlopen hebben wij een aanvraagformulier opgesteld. Vanaf heden willen we vragen het formulier in te vullen waarna
het bestuur van plaatselijk belang de aanvraag toetst op de eerstvolgende
vergadering. Let op; we ontvangen de aanvraag graag minimaal 2 maanden
voorafgaand aan de eventuele toekenning. Het formulier is op te vragen via ons
mailadres, maar is ook via Jirnsum.com te vinden.

Gaswinning

Er is een vergunning verleend voor het voortzetten van gaswinning uit een
veld ten noorden van Jirnsum. In het verleden is ook gas uit dit veld gewonnen.
Dit heeft nooit tot problemen geleid. Tevens is de resterende hoeveelheid gas
in het veld relatief klein. Daarom hebben we als PBJ geen aanleiding gezien om
hiertegen in bezwaar te gaan.
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Bijeenkomst met Notaris Mirjam Bos

Op maandag 27 september heeft Mirjam Bos een presentatie gehouden over
de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aan besturen van diverse
verenigingen in Jirnsum. De wet omvat veranderingen omtrent verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bestuursleden van stichtingen en verenigingen.
Mochten er mensen zijn die de presentatie gemist hebben maar hier toch meer
van willen weten, dan kunnen wij de presentatie mailen. U kunt ons bereiken via
secretariaat.pbi@gmail.com.
De evenementen gaan weer los en we kunnen weer een hapje en drankje doen in
onze plaatselijke horeca. We hopen u hier ook snel weer te ontmoeten!
Met vriendelijke groet, Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum
Engbert, Helen, Tineke, Michel, Wopke en Linda.

Soos in het Kattehûs
Na een lange Corona periode kunt u weer naar de vrij inloop
SOOS IN HET KATTEHUS.
Om de soos draaiende te houden zien wij graag nieuwe leden tegemoet, iedereen is welkom. Houdt u van gezelligheid, zoals met elkaar een kopje koffie/ thee
drinken, een kaartje leggen, een potje rummikub, op z’n tijd een borrel en even
gezellig bijpraten? Dan is de SOOS op iedere woensdagmorgen van 10.00 tot
12.00 uur in het KATTEHUS de plek waar u moet zijn.
Iedereen is vrij om te komen. Of dit nu elke week, een keer per maand of gewoon
zo nu en dan,het kan allemaal. Is 10.00 uur te vroeg dan komt u gewoon wat
later. Er zijn geen kosten aan verbonden. U betaalt alleen voor de koffie/thee (€ 1.10
per kopje). Ook kunt u tussen 12:00 en 13:00 voor een schappelijke prijs, een door
Leppehiem verzorgde maaltijd bestellen.
Is het vervoer een probleem ook dat kan geregeld worden.
Vriendelijke groet namens de enthousiaste vrijwilligers:
Baukje van der Lei. tevens contact persoon. Tel. 06-11148927.
Tonny de jong, Boukje Hokwerda, Janny Leistra, Aljaa.
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Sint Maarten 2021

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.
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)

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
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MFC “it Kattehûs”

Reserveringen via

Voor alle peuters en basisschoolkinderen wordt
er op donderdag 11 november eindelijk weer een
lampionnenoptocht georganiseerd.
Om kwart over vijf kunnen alle kinderen en hun
ouders verzamelen bij de speeltuin op de Terp.
Om half zes zal de optocht beginnen.
We zouden graag zien dat, tijdens de optocht,
de kleuters en ook de peuters met hun ouders
voorop lopen. Gevolgd door de kinderen uit de
midden- en bovenbouw van de basisschool.
We lopen de volgende route:
De Terp, Douwemastrjitte,
Kerkebuurt, Himdyk, Dekemastrjitte,
Douwemastrjitte en de Terp
Het draaiorgel van de familie Tolsma
uit Leeuwarden gaat voorop.
Na de optocht kunnen de kinderen bij
de deuren langsgaan.
Wij verzoeken u niet eerder met de
traktatie te beginnen, dan na de
optocht.

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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Vossenjacht

Vossenjacht
Vrijdag 15 oktober
Van 14.30 tot 17.00 uur
Start: bij de Wijde Steeg

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Zowel voor kinderen als voor
volwassenen
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









Op vrijdagmiddag 15 oktober vindt er een leuke activiteit plaats in het dorp voor
alle inwoners van Jirnsum. Het is voor jong en oud dus voor basisschool leerlingen, jongeren, volwassenen en ouderen. In het dorp zitten 10 “vossen” (verklede/
vermomde mensen) verstopt die opgezocht moeten worden. Als je een “vos”
gevonden hebt krijg je een stempel en een letter. De letters samen vormen een
woord, zodat je weet waar je naar toe moet. Hier lever je je stempelkaart in en
krijg je een aardigheidje. Je krijgt nog een aardigheidje maar deze is niet voor
jezelf maar geef je aan iemand in Jirnsum e.o. die wel een aardigheidje kan
gebruiken of die je een hart onder de riem wilt steken. Zo is deze activiteit niet
alleen voor jou leuk, maar maak je ook nog iemand anders blij die het verdiend.
De activiteit is gratis en wordt voor een deel gesubsidieerd door Provincie
Fryslân. Je hebt een stempelkaart nodig om mee te doen. Deze kun je tussen
14.30 en 15.30 uur ophalen bij de Wijde Steeg. Je kan alleen of met een groepje
meedoen. Je hoeft je van te voren niet aan te melden, maar wel zijn we nog op
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om “Vos” te willen zijn. Hiervoor kun je
je aanmelden bij: ciskabrinksma@outlook.com of bellen met 0651233813
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Nieuws van "It Kattekuorke"

LOCI gymnastiekvereniging

De zomervakantie is alweer een tijdje voorbij en
dankzij de aanmeldingen van nieuwe peuters
konden we na de zomervakantie gelukkig weer
op de maandag-, dinsdag- en donderdagochtend
starten met de peuteropvang.

YOGA IN JIRNSUM

Tijdens de zomermaanden was er bij de Jumbo in Grou weer de lege flessenactie. Dankzij deze actie heeft de peuteropvang
een mooi geldbedrag ontvangen dat we kunnen gebruiken voor activiteiten en
waarvan we nieuw speelgoed kunnen aanschaffen.

Voor de volwassen groep voor YIN YOGA zitten we bijna vol, maar bij de kinder
yoga zijn nog wel een aantal plekken vrij.

Momenteel werken we met het thema “Dit ben ik”, dit spreekt de peuters erg
aan. In dit thema bekijken de kinderen hun eigen lichaam en ontdekken wat je
kunt doen met je lichaam, bijvoorbeeld ruiken en voelen.
Ook praten we over gevoelens zoals boos en verdrietig. We lezen het verhaal
van Trompie de olifant die last heeft van zijn lange slurf waar hij heel onhandig
mee is. Gelukkig ontdekt hij, hoe hij samen met zijn vriendjes toch veel plezier
kan hebben: de slurf wordt een glijbaan!

We zijn overweldigd door het aantal enthousiaste aanmeldingen voor de yoga
lessen in Jirnsum. We kunnen dan ook laten weten dat alle groepen kunnen
starten op maandag 25 oktober.

Bij yoga leren kinderen spelenderwijs houdingen en oefenen ze ongemerkt een
meer bewuste ademhaling. Creativiteit wordt bevordert en het concentratie
vermogen verhoogt, maar bovenal vinden kinderen het vooral erg leuk en
ontspannend.
Is dit iets voor je zoon of dochter? Geef je kind dan snel op
We starten op maandag 25 oktober met twee groepen kinderyoga:
• Yoga voor kinderen van de onderbouw 16:15 – 17:00
• Yoga voor kinderen van de bovenbouw 17:00 – 17:45
Opgeven kan eenvoudig via locijirnsum@gmail.com

Verder zingen we liedjes zoals “hoofd, schouders, knie en teen en klap eens
in je handjes en leren een opzegversje.
Door het mooie weer de afgelopen weken konden we nog vaak lekker buiten
spelen. Op het rijdend materiaal, zoals loopfietsjes, tractors, driewielers, maar
ook in de zandbak of met de bal vermaken de peuters zich prima!
Mocht u informatie willen over de peuteropvang “It Kattekuorke” aan de Rijksweg 180 dan kunt u ons bereiken op de
maandag-, dinsdag-, of donderdagochtend
tussen 8.15u – 12.15u.
tel.nr. 06- 82748388.
Emailadres: po-jirnsum@kidsfirst.nl
Met vriendelijke groet,
Juf Bettie en juf Alberdine.

28

29

Het wel en wee op It Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Het nieuwe schooljaar is nog maar net van start maar de kleuters hebben hun
eerste uitstapje al gehad. We gingen samen met groep 3 en 4 op schoolreisje naar
Sybrandy’s in Oudemirdum en beleefden samen een prachtige dag met heel veel
speelplezier.
Vlak voor de zomervakantie gingen we ook nog op een ‘we hebben zin in een
gezellig uitje na een jaar veel thuiswerken’ verrassingsuitje naar de ijsboerderij in
Terherne. De kleuters bekeken de boerderij, zaten in de tractor, aaiden de pony’s
en smulden van de poffertjes en ijs. Wat een leuk uitje en zo dichtbij.
In het kader van Kunstkade gaan we dit jaar ook nog naar Dekamastate in Jelsum,
naar het keramiekmuseum, een dansvoorstelling én naar een voorstelling van
Tryater. Kortom: wij vermaken ons wel en leren er ondertussen ook nog heel veel
van!
Groetjes van de kleuters en juf Anna Veenje

Op It Tredde Sté is iedereen welkom!
Een kijkje komen nemen? Voor een afspraak kun je bellen naar
0566 ~ 601646 of mail Margreet: mvanderlaan@proloog.nl

www.elzinga.nl
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Skoallenijs Sint Radboud
4 Oktober Werelddierendag

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

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

Ieder jaar op 4 oktober vieren wij op KBS Sint
Radboud feestelijk Dierendag. Een ontzettend
gezellige dag met dieren op school. Maar waar
komt deze dag nu vandaan? Waar heeft deze dag
zijn oorsprong? Het antwoord op deze vraag ligt
ver in de Katholieke geschiedenis.
Lang geleden leefde er een man, Franciscus van
Assisi, Franciscus was begaan met arme mensen
en zielige dieren. Dieren werden goed behandeld door Franciscus en hij zorgde ervoor dat ze
goed verzorgd werden. Ook zou bekend zijn dat
hij tegen de dieren praatte. Op 4 oktober 1226
overleed Franciscus. Later, pas in 1929, werd zijn
sterfdatum, 4 oktober, uitgeroepen tot Werelddierendag. Op deze dag staan we
stil bij onze huisdieren en andere dieren in onze omgeving. Vaak krijgen ze die dag
wat extra liefde, wat lekkers te eten of een nieuw speeltje.
Op KBS Sint Radboud zijn de leerkrachten op dierendag altijd verkleed in dierenpak en veel leerlingen nemen dieren mee naar school. Er zijn inmiddels behoorlijk
wat dieren op bezoek geweest op KBS Sint Radboud; honden, katten, konijnen
en zelfs paarden en koeien. Ook dit jaar mochten de kinderen hun huisdieren én
knuffeldieren meenemen naar school. Nadat de dieren weer met de ouders naar
huis gingen hebben alle kinderen van groep 1 t/m 8 samengewerkt aan een superleuk dierencircuit.
Misschien is het een idee om op dierendag eens stil te
staan bij dieren die het niet zo goed hebben. Bijvoorbeeld
de dieren die met uitsterven bedreigd worden of dieren in
het asiel.
Team KBS Sint Radboud

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

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

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eernum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast
Jirnsumer Enerzjy Koöper.
Tuinbouwver.
Vogelwacht
Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Koor Jirnsum: Mei MeKoar
Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Merke Kommisje
Soos Kattehûs

A. Hijlkema
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
K. Langhout
M. Oving
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
S. Sjonger
J. Bleeker
R. Yntema
P. Riemersma
J. Visser
L. Karsten
W. v/d Meer
J. Bleeker
S. P. Hellinga
L. Karsten
H. Boorsma
B. de Haan
K. Stornebrink
B. Moltmaker
P . Posthumus
H. Sikkema
B. van der Lei

0612354061
0641462314
602739
0651120086
0681162214
0612022974
602739
601215
601956
602224
601956
0649854000
601977
601133
0620620138
601178
601956
0616011867
0620620138
0613578028
601084
602060
06-43223585
601278
0641872085
0611148927

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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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:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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

08.00 - 10.00 uur
08.00 - 10.00 uur
14.00 - 15.00 uur
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.

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

Apotheek Grou

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:
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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 wanneer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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Ziekenhuizen
MCL

Schoonmaakmedewerkers
en vakantiehulpen gezocht
voor een prima salaris in
een gezellig team.
Bel 085-8880520

Bij ons kunt u ook
tijdelijk gemeubileerde
woonruimte huren!
Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk
van seizoen) incl. g/w/e
en internet.

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
Adres: Leppedijk 37, Akkrum
Tel.:
0566-65 46 54
E-mail: oars@leppehiem.nl

FysioMaks
Adres: Rijksweg 127A
Tel.:
0566- 60 22 07
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
PKN Gemeente Ingwerd
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
PKN Grou-Jirnsum
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
Gemeenschap- en
Beheercommissie Heilige Marcus J. de Wolff, Jirnsum

Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0566-60 22 27

Uitvaartverenigingen
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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 ma/wo/do
info: www.sbmf.nl		
vrijdag
			
zaterdag
Akkrum Boarnswal 15 Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr
info: www.ontdekdebieb.nl
vrijdagavond

14.00 - 18.00 uur
14.00 - 20.30 uur
11.00 - 15.00 uur
13.30 - 17.30 uur
18.00 - 20.00 uur

		
Dierenarts

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

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.

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