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Beste Lezer,

Welkom terug! 

Het is weer bijna voorbij die mooie, maar vooral warme, zomer.. Hopelijk krijgen 
we nog een mooie herfstperiode om na te genieten.

De scholen zijn weer begonnen en hopelijk ook de meeste andere verenigingen 
en organisaties. Zo langzaam aan begint de agenda zich weer te vullen en wij  
ontvangen graag uw input hiervoor om in de stim te zetten. Dit kunnen natuurlijk ook  
online activiteiten zijn. Hopelijk is de agenda vanaf oktober dan weer goed gevuld.

Omdat de R weer in de maand zit, vindt u helemaal achterin het boekje een recept 
voor gevulde parprika met vitamine C, voor extra weerstand tegen de griep!

In dit nummer vooral diverse oproepjes voor vrijwilligers, collectanten, informatie 
i.v.m. familieonderzoek, een droomhuis en woningbouwavonturiers. Kijkt u even 
of u één van deze mensen blij kunt maken? Uw hulp is zeer welkom!

Een nieuw seizoen, een niuewe kleur voor de Stim. Dit keer hebben we voor roze 
gekozenn, wat vindt u ervant? 

Veel leesplezier! 

36e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Advies en maatwerk 
 

Leveren en installeren van 
zonnepanelen en laders voor 
elektrische auto’s 
 

Doe-het-zelf pakketten 

Hulp bij montage en installatie 
 
gevestigd in Jirnsum   
 06 4807 6356   info@puurzon.nl 
lid van Techniek Nederland 

 

duurzaam wonen en besparen op energiekosten 

Ook voor vervanging van  
oude zonnepanelen en omvormers. 

KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

 
 

 
 

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 ! 
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl
Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl

Agenda
Datum Evenement Locatie Tijd
13 sept Lêste pear dagen, theater-

groep Fjoer
De Fantast 20:30

16 sept Lêste pear dagen, theater-
groep Fjoer

De Fantast 14:00

20 sept Lêste pear dagen, theater-
groep Fjoer

De Fantast 20:30

23 sept Lêste pear dagen, theater-
groep Fjoer

De Fantast 14:00

11 t/m  
24 okt

Inhaalcollecta van Reuma 
Nederland, Longfonds en 
Hartstichting

Huis aan huis

16 t/m  
21 nov

Collecte MS Fonds Huis aan huis
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Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum

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

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

zorgvuldig 
en met aandacht

Kommen en gean
Geboren

Yolenthe
28 juni 2020

Dochter en zusje van 
Christiaan, Karin & Julian

Stef
19 augustus 2020
Zoon en broertje van
Jouke, Juliët en Beau
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Hier uw 
advertentie? 
Neem 
contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 

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

 

Zoekt u een betaalbare schilder om  
uw woning of bedrijfspand  

te laten schilderen? 
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt 

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

glaszetten, houtreparatie en behangen. 

 

Bet
aalb

are
 

kwa
lite

it v
oor 

iede
ree

n!

 
Omdat ik bezig ben met familie onderzoek over groentehandelaar Hiemstra uit 
Heerenveen, ben ik zoek naar groenteboeren uit de omgeving.
Ik weet dat mijn vader, Jacob Hiemstra leverde aan Palma, in t nauwe straatje in t
centrum van Irnsum.
Heeft u hierover misschien foto’s en evt verhalen? 
Evt ook over andere groenteboeren? Of heeft u  tips waar ik verder kan zoeken? 

Wilt u mij dan mailen otmhiemstra@upcmail.nl
Ik ben erg benieuwd 
Vriendelijke groet 
Odilia Hiemstra, Oranjewoud

Oproepje

Bedankt

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor alle bezoekjes,
kaarten, bloemen, fruitmanden en alle lieve beterschap wensen,
tijdens Wietse zijn ziekbed.
Dit heeft ons enorm goed gedaan.

Groeten,
Wietse en Anja Stoker.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven, in wat voor vorm ook, 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, mem, beppe en oerbeppe

Maria IJsselmuiden Bischof

Pé IJsselmuiden
Bern
Beppesizzers
Oerbeppesizzer
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Wij hebben ons huis aan de Rijksweg verkocht en zoeken een nieuwe plek in of net 
buiten Jirnsum. Mocht iemand aan verhuizen denken, denk dan even aan ons! 
We zoeken een huis (ongeveer 3 slaapkamers) met een fijne tuin.

We horen het graag! 
Dirk, Alida, Stefan, Jurjen en Inge
Alidamiedema@hotmail.com
06-46680080

In het pré-corona-tijdperk, toen het nog gewoon kon, kwam er regelmatig 
een groepje (oud-) Jirnsumers in wisselde samenstelling bij elkaar om te vertel-
len over de tijd dat er nog volop bedrijvigheid was aan de Rijksweg. Gelukkig  
hebben we op die avonden het grootste deel van de ondernemers besproken, 
maar hier en daar missen we nog wat informatie. Op dit moment zijn we bezig alle  
verzamelde verhalen op een rijtje te zetten, en de ontbrekende stukjes te vinden. 
Bovendien proberen we een goede vorm te vinden om die prachtige anekdotes 
voor iedereen beschikbaar te maken.

Naar verwachting wordt dit een boekje, waarmee je al dan niet wandelend over de 
Rijksweg, de verhalen die horen bij de panden en de mensen die daar hun handel 
dreven, kunt lezen. We hopen het boekje in 2021 te kunnen uitbrengen. 
We houden u op de hoogte!

Namens de stichting K&K Jirn-summertime, Arjanne Nijp

Droomhuis gezocht

Verhalen over de Rijksweg

It is al wer in skofke lyn dat jim wat fan ús heard ha.Foar de lêste aktiviteiten wie 
sa’n bytsje belangstelling dat wy ús ôffreegje as der yn dizze tiid noch wol plak is 
foar in buurtferiening.
Graach wolle wy jim miening der oer. It bestjoer sil fernijd wurde moatte, Klaas, 
Grytsje en Annet hawwe der allegear al mear as 8 jier opsitten en Jeltsje is ferhúze.
As jim fine dat de buurtferiening bestean bliuwe moat en jim fiele jim roppen  
om in sit yn it bestjoer te nimmen kinne jim dat witte litte yn in mailtsje nei:
jackenannet@hotmail.com
grytsje61@gmail.com

Berjocht fan de buurtferiening Suderein
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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 

 
 

MFC "it Kattehûs 

MFC Jirnsum “ It Kattehûs” blijft
zoeken naar vrijwilligers 

HEEFT U ONZE FLYER AL GEZIEN? 

Het bestuur van MFC Jirnsum is op zoek naar vrijwilligers om ons dorpshuis leven-
dig te houden, wij zijn op zoek naar : 
• Gastvrouw/heer voor 1 week per maand 
• Bestuurslid 
• Iemand die af een toe een activiteit wil organiseren. 

Kijk op onze website www.mfcjirnsum.nl onder kopje activiteiten & nieuws, wat 
de taken zijn. Daar vindt u ook een telefoonnummer dat u kunt bellen of vul het 
contactformulier in.

Dankzij de inzet van 2 nieuwe vrijwilligers uit ons dorp gaat de 
BOEKENKOFFIE ELKE VRIJDAG OPEN!! 
De inloop is van 10.00 tot 11.30 uur met koffie of thee.  Daar is het bestuur heel blij 
mee. Dit jaar zullen activiteiten nog lastig te organiseren zijn, maar wij bruisen van 
de ideeën om uit te voeren zodra het weer kan. 
Het zou toch zonde zijn als 
het dorpshuis alleen 
een gebouw is 
zonder inhoud. 

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

te huur gevraagd 
 

garage(box) 
of 

grote berging 
voor o.a. antieke auto 

 
Henk Ronner 

Rijksweg 99, 9011VC Jirnsum 
06 512 79 248 



14 15

De Bistedokter

De opvolging
Ouderdom komt met gebreken, bij de een wat eerder dan bij de ander. Al hoe 
mooi mijn vak van bistedokter is, ook mijn lichaam is behoorlijk gebukt gegaan 
onder ruim dertig jaar lange dagen maken en diensten draaien. De laatste twee 
jaar was ik reeds minder tussen het grootvee te vinden. Maar ook op het terrein 
van de gezelschapsdieren ga ik nu een stapje terug doen. Ik nader de prachtige 
leeftijd van het zesde decennium; het is dus absoluut geen schande. Zonder op  
de details in te gaan, mijn beperkingen zijn gelukkig niet levensbedreigend.  
Grootste zorg binnen onze praktijk was dan ook om opvolging te regelen!
Wat die opvolging betreft prijzen wij ons gelukkig dat we twee jonge collegae 
hebben weten te strikken om zich aan onze praktijk te verbinden. Het is name-
lijk erg moeilijk om medici in het algemeen en dierenartsen in het bijzonder naar 
onze prachtige regio te halen. Vanaf juli is Jessica Knol meteen na haar afstu-
deren bij ons werkzaam in met name de melkkoeien. Deze  boerendochter uit het  
Overijsselse Hasselt is het werken  
tussen het melkvee als het ware met 
de paplepel ingegoten. Ze wil zich niet  
alleen richten op de gezondheid van 
het individuele dier, maar ook de vee-
houder tot steun zijn in de bedrijfs-
voering. We hebben in de afgelopen 
weken ruimschoots Jessica’s aanste-
kelijk enthousiasme en gedrevenheid  
mogen proeven die ongetwijfeld  
tevens ten grondslag liggen aan haar  
sportieve prestaties. We hebben er 
alle vertrouwen in dat deze voormalig 
Nederlands Kampioen roeien een aan-
winst is voor ons team! 

Het is thans niet meer zoals dertig jaar 
geleden dat je zoals ik na de studie de 
algemene bevoegdheid als dieren-
arts krijgt. Tegenwoordig studeer je 
af in een bepaald specialisme. Als ge-
zelschapsdierenarts is in de loop van  

Lees verder op pagina 15

Jessica Knol
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Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga 
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd 
E-mail: piannie.tvs@gmail.com 
Tel : 0566-601495 of 06-25163304 
www.piannie.nl 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

augustus Pieter Limburg onze praktijk komen versterken. Al doet zijn naam  
anders vermoeden, Pieter is geboren en getogen in onze eigen Súdwest hoeke. 
Hij heeft na zijn afstuderen in  2016 in verschillende praktijken elders in ons land 
gewerkt, maar zocht een nieuwe uitdaging in de provincie waar zijn wortels  
liggen. In zijn werk haalt Pieter vooral voldoening uit het contact met de eige-
naar en hecht hij bovenal waarde aan de zorg voor het huisdier. Om vervolgens  
in samenspraak met de eigenaar tot dé juiste behandeling te komen. Goede  

communicatie en kwaliteit staan hoog in 
zijn vaandel. Dat is precies waarom wij 
denken dat ook Pieter goed in ons team 
past!

Beide nieuwe collegae verheugen zich op 
een goede samenwerking met enerzijds 
de veehouders en de diereigenaren en 
anderzijds met ons huidige team. Welke 
taak nu mij nog rest? Deeltijdwerken is 
de nieuwe norm, ook in bistedoktersland! 
Ik zal zo nu en dan nog op het spreekuur 
te vinden zijn. En reken maar dat er op de 

Pieter Limburg



18 19

Mienskipssintrum Leppehiem te Akkrum is dringend op zoek naar vrijwilligers 
voor de maaltijdservice.
Zeven dagen per week worden door de chauffeurs van de maaltijdservice van  
Leppehiem maaltijden rondgebracht aan mensen in Akkrum en omgeving. Dit 
gaat om zo’n 120 maaltijden per dag, verdeeld over vijf auto’s. Op dit moment 
zoeken we nieuwe vrijwilligers voor deze maaltijdservice.

Lijkt het u leuk om ons te komen helpen? Schroom niet en meldt u aan! 
Wij zijn namelijk dringend op zoek naar chauffeurs die het team van de maaltijd-
service willen komen versterken. Het hoeft niet voor langere tijd, het mag ook van 
tijdelijke aard zijn. 

De maaltijden worden met auto’s van Leppehiem in Akkrum en omliggende dor-
pen bezorgd. Werktijden zijn van 11.00 - 13.15 uur. Uw reiskosten om naar/van 
Leppehiem te komen, kunt u declareren. Daarnaast ontvang je met de december-
maand een kerstpakket.
In deze tijd van het Coronavirus zijn ook voor deze functie persoons beschermen-
de maatregelen getroffen door Leppehiem, zodat u op verantwoorde wijze het 
werk kunt uitvoeren.

Dus bent u in het bezit van een rijbewijs, heeft u een paar uurtjes per week over 
om te helpen bij de maaltijdservice? Dan kunt u contact opnemen met Anke Bos-
ma of Dirk Visser via mailadres: keuken@leppehiem.nl

Sinds 1 juni ben ik voor mezelf begonnen als allround 
watersportmonteur en met sloep-, bootverhuur. Mijn 
bord langs de Grousterdyk zal u ongetwijfeld niet  
ontgaan zijn afgelopen voorjaar en zomer. 

De keuze aan sloepen vindt u onder andere in de 
kleine haven aan de Grousterdyk en langs ons erf in 
het riviertje de Muzel. Tevens beschik ik in de zomer-
maanden over een aantal kano’s. 
Vanaf onze unieke en praktische locatie, gelegen aan 
de rivier de Boorne, heeft u tal van mogelijkheden 
om uit te varen. Zo vaart u in een mum van tijd over 
de schilderachtige watergangen van het Friese weidegebied (De Lege Geaen) of 
over de bekende wateren zoals het Pikmar of Snitsermar.

Voor komend najaar en  winter zal ik mij gaan richten op onderhoud en reparatie 
aan buitenboordmotoren en allround werkzaamheden binnen de watersport.
Ik heb ruim 20 jaar ervaring onderhoud en reparatie van buitenboordmotoren.  
U kunt bij mij terecht voor onderhoud van alle merken. Uiteraard kunt daarbij  
rekenen op persoonlijk advies en een deskundige reparatie. Ook voor de levering 
van (originele) onderdelen en onderhoudsproducten kunt u bij mij terecht. 

Dit is in vogelvlucht wat er wordt uitgespookt op de Grousterdyk. Bij interes-
se voor het huren van een sloep of een reparatie….  fiets vooral eens het erf op.  
U mag natuurlijk altijd contact op nemen via info@baukevisserwatersport.nl of 
bellen/whatsappen op 06-28729705 
Spesjaal foar de Stim-lêzers yn de moanne septimber 10% koarting op de sloep-
ferhier, koartingskoade,  sept10

Mei freonlike groetnis, en oant sjen
Bauke Visser

Zoals jullie voor de zomer in de stim hebben kunnen lezen zijn er een aantal  
nieuwe AED's geplaatst in Jirnsum en wordt er een AED cursus aangeboden. 
In de cursus leer je hoe je de AED moet bedienen. De cursussen zijn de volgende 
avonden: 28 september, 30 september en 12 oktober. 
Voor 28 september en 30 september zijn er nog een paar plekjes vrij. 12 oktober is 
vol. 
Je kunt je opgeven bij Bauke de Haan: bkdehaan@hetnet.nl. Wel interesse en  
helaas niet beschikbaar op deze avond(en), meld je dan ook! Bij voldoende  
interesse wordt er wellicht nog een cursusavond georganiseerd.

Leppehiem zoekt vrijwilligers voor maaltijdservice Bauke Visser Watersport

AED cursus
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En toen was er toch nog de Jirnsumer Merke editie 2020. Een speciale Merke.  
Eerst niet verwacht, wel gehoopt en dan toch een vergunning van de gemeente 
Ljouwert gekregen. Zoals jullie weten hebben we er alles aan gedaan om het 
weekend zo leuk en gezellig mogelijk te maken. 

Het Merke terrein volgens de Covid 19 richtlijnen ingericht voor de 18+ bezoekers, 
het terras en het plein van elkaar gescheiden, de attracties verschoven, zodat alles 
corona proof was en we een vervangende attractie ook een plaats konden geven 
en nog veel meer dingen.
De kinderspelen op zaterdagochtend met een stormbaan waren een succes. Blije 
kinderen, ouders en andere aanwezigen. Spultsje Kommisje bedankt hiervoor.  
De rest van de dag was echt anders dan normaal; geen matinee. Maar vele  
Jirnsumers hadden voor dit jaar in groepen al iets voor zichzelf bedacht. Prachtig!
Het thuistuinmatinee On Tour met duo Jut en Jul en Wilko en Knilles was dit jaar 
de MK verrassing. Helaas geen feest in De 2 Gemeenten op de avond, want dat 
was door de coronamaatregelen niet haalbaar. 
 
En toen was het alweer zondagochtend. Wij hebben een ontbijt geregeld op 
het sportpark. Tafels met 4 stoeltjes klaargezet, koffie, thee en de ontbijtpak-
ketjes opgehaald bij De 2 Gemeenten. Om 10.00 uur waren de meeste mensen  
al aanwezig voor twee hele gezellige uurtjes. Ondanks dat er wel iets meer  
animo had kunnen zijn is dit wel voor herhaling vatbaar. 
Op zondagmiddag ging de kermis weer open, met de draaimolen voor iedereen. 
Geweldig om te zien dat peuters, schoolkinderen en ouders dit zo leuk vonden. 
De hele middag en avond een gezellige kermis met het terras van de Fantast  
goed gevuld. En toen kwam om 22.00 uur de grote spelbreker: heel veel regen 
en harde wind. Een abrupt einde van deze Merke. De mensen die er nog waren 
moesten wel heel lang schuilen voordat het weer een beetje droger werd. Maar 
iedereen bleef een goed humeur houden. Super!
Wij als MK zien terug op een gezellig en geslaagd weekend. Tegelijkertijd hopen 
we wel dat dit maar eenmalig was en dat we volgend jaar weer samen een Merke 
als vanouds kunnen vieren. 
Hierbij willen we IEDEREEN bedanken die, op wat voor manier dan ook, een  
bijdrage heeft geleverd aan dit gezellige weekend. Jullie hebben ervoor gezorgd 
dat deze speciale Merke editie een succes is geworden! 

Vriendelijke groet, 
MK de Jirnsumer kat 

Jirnsumer Merke editie 2020
Afgelopen voorjaar zijn er (bijna) 10 lessen Tai Chi-Qigong verzorgd door Pe-
ter Seinstra in de gymzaal van Jirnsum. De belangstelling was zo groot dat er 2  
groepen van 20 deelnemers zijn samengesteld.

Wat is Tai Chi- Qigong? 
Tai Chi- Qigong heeft met langzame bewegingen van het gehele lichaam, invloed 
op ademhaling, spanningsblokkades, bewegingscoördinatie, spieraanspanning  
en balans.
Tai Chi is afkomstig uit China en wordt daar vaak door meerdere personen  
uitgevoerd in parken en op pleinen. 
In een groep worden de bewegingen gelijktijdig op dezelfde wijze gedaan en  
maken deel uit van een “vorm” in een bepaalde volgorde.
Peter heeft de deelnemers de “vorm” laten ervaren, ondersteund met oefeningen 
uit de Qigong. Vooral Qigong oefeningen (allerlei variaties op onderdelen van de 
Tai -Chi vorm) werden door iedereen heel prettig gevonden.
Doordat de bewegingen langzaam worden uitgevoerd is Tai Chi- Qigong voor een 
brede groep mensen geschikt.

Goed doel
Vanwege de corona heeft de laatste les pas in Juni in de grote speeltuin kun-
nen plaatsvinden. En omdat de opbrengst van de lessen behoorlijk hoog uitviel 
door de vele deelnemers, hebben Peter, Ankie en Hiske de organisatie Namaste  
Foundation een mooi bedrag kunnen schenken. Voor deze organisatie die  
kansarme vrouwen in Nepal steunt, heeft Hiske vorig jaar zomer de eerste Tai Chi- 
Qigong lessen in Jirnsum samen met Peter verzorgd.

Vervolg lessen
Inmiddels kunnen de lessen weer hervat worden, en is er vanaf 3 september de 
mogelijkheid om van 19:30 -20:30 in de gymzaal van Jirnsum Taichi-Qigong te  
beoefenen. Het bedrag voor deelname is 70 euro voor 16 lessen. 

De organisatie van de Tai Chi lessen is overgedragen door Ankie Veldstra aan Hiske 
Hoekstra. Er kunnen zich nog een aantal deelnemers opgeven. 

Contact:
Voor informatie over de Tai Chi lessen kunt u schriftelijk contact opnemen met
Hiske Hoekstra via taichi@hiske.no (echt .no)!

Tai Chi in Jirnsum
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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

MS collecteweek (16-21 november 
2020): collectanten gezocht in Jirnsum!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de 
landelijke huis-aan-huiscollecte van het 
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard 
op zoek naar collectanten in Jirnsum. 
Help jij ons in de strijd tegen multiple 
sclerose (MS)?
 
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van 
het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de 
laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en 
naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnse-
len optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 
1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e 
levensjaar.
 
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en 
hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds 
investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
 
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 
Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten 
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet 
stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.
 
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet  
moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
 
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

MS collecteweek (16-21 novmber 2020)
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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

Midden in Jirnsum ligt al jaren een stuk grond braak.
Een aantal maanden geleden spraken de Jirnsumers een duidelijke voorkeur uit 
voor het bebouwen van dit stuk grond. Men zag daarbij een aantal zaken voor 
zich: duurzaam, koopwoningen voor jong en oud, combinatie met een grote tuin, 
anders dan de omliggende rijtjes woningen.
De werkgroep Wonen en Leefomgeving Jirnsum ging op onderzoek uit en kreeg 
toestemming van de eigenaren om met een duurzaam en sociaal plan te komen 
voor 5 á 6 woningen. 
Geadviseerd door verschillende partijen is er gekozen voor de volgende aanpak: 
De eerste stap is op zoek te gaan naar mensen die op deze plek in Jirnsum willen 
bouwen en wonen en die bereid zijn om hier met elkaar een project van te maken, 
waarbij men eerst samen het principeverzoek  ( situatietekening, plattegrond, etc) 
aan de gemeente Leeuwarden doet en dit met elkaar bekostigt. 
Afhankelijk van de uitkomsten van dit principeverzoek  kan er dan een gezamen-
lijk uitgewerkt ontwerp gemaakt worden en gebouwd worden. 

De eerste stap is nu dus het vinden en bijeenbrengen van mensen die hier  
misschien belangstelling voor hebben. De werkgroep organiseert dan een infor-
matieavond waar ook deskundigen aanwezig zijn om  informatie en advies te  
geven en vragen  te beantwoorden. Wie na deze avond nog steeds enthousiast is, 
kan dan samen met de werkgroep de volgende stappen gaan zetten.

Bent u geïnteresseerd om op deze plek in Jirnsum te willen wonen, of wilt u eerst 
nog wat meer informatie? 
Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar: guustaelzinga@gmail.com
Bellen kan ook naar telefoonnummer: 0651784514
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 12 oktober.

Werkgroep Wonen en Leefomgeving Jirnsum

Jirnsum zoekt 'woningbouwavonturiers'
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Goed en prettig geregeld met: 
 

 

 

 

& 
 
Meer informatie? Kijk op: 
 
 www.hypotheekadviesaanhuis.nl 

 
 www.etteploegmultiklus.nl  
 

 

Wij zijn gevestigd op de Boarnsterdyk 38, 8491 AW Akkrum 
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Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 
bellen: 0566 - 84 91 47 of mailen:  salonalice@ziggo.nl 
 
Adres: Molehiem 22, 9011 TC  Jirnsum    (Lid ANBOS) 

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 

De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

Rijksweg herinrichting

 

MFC “it Kattehûs” 

 
 
Reserveringen via  
reservering.itkattehus@kpnmail.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 
 
 

Het begin is er!
Als het goed is, heeft u onlangs een brief in de bus gehad van de gemeente Leeu-
warden over een aantal proefboringen aan de Rijksweg. Deze proefboringen zijn 
de aanloop naar de eerder al aangekondigde veranderingen aan de Rijksweg in 
verband met de nieuwe ‘doorfietsroute’. 
Dit heeft vanwege Corona even stil gelegen, maar de gemeente overlegt half sep-
tember met de werkgroep wonen en leefomgeving over het eerste schetsontwerp 
en over de manier waarop u als inwoners hierover coronaproof geïnformeerd kunt 
worden.

Om uw geheugen even op te frissen: 
De gemeente heeft aangegeven de nieuwe doorfietsroute ook aan te grijpen om 
op verschillende plaatsen de riolering te vernieuwen en de Rijksweg meteen te 
herstraten. Zo zijn we voor de komende jaren helemaal klaar.
We hebben de gemeente een aantal wensen meegegeven om in het totale plan te 
verwerken. 
Zo moet de route passen bij het karakter van het dorp, is veiligheid belangrijk, 
willen we de groepen racefietsers graag óm het dorp en de toerfietsen dóór het 
dorp laten gaan. Ook zou dan meteen het pleintje bij de voormalige katholieke 
kerk heringericht kunnen worden.
De gemeente is met alle reacties aan het werk gegaan en we zullen binnenkort 
een eerste terugkoppeling krijgen. Zodra er een te presenteren plan ligt, zullen we 
u uiteraard weer informeren.

Dan nog een mooi nieuwtje!  
Nadat vorig jaar de lantaarnpalen aan de Rijksweg zijn opgeknapt en een deel van 
de palen in andere straten al is aangepast aan de duurzamere verlichting, gaat de 
gemeente nu versneld komen met een plan om de rest van Jirnsum ook te voor-
zien van óf nieuwe armaturen (kapjes, zeg maar), of zelfs ook nog nieuwe palen. 
Die laatste zijn erg duur, er wordt dus goed gekeken waar dat echt nodig is. Ook 
wordt er gelet op dat men zoveel mogelijk een eenheid aanbrengt in de straten. 
Zodra we meer weten, hoort u het van ons.

Werkgroep wonen en leefomgeving Jirnsum
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www.elzinga.nl

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

Het wel en wee op it Tredde Sté It Tredde Sté

En dan is het alweer sep-
tember 2020. En zijn we  
alweer een paar weken  
terug op school. Wat is het 
fijn elkaar weer te zien en 
met elkaar te kunnen spe-
len. 

Na de rare tijd voor de 
zomer  vakantie gaan we ver-
der op de ingeslagen weg, 
waarbij het zorgen voor  
jezelf en de ander hoog 
in het vaandel staat bij It  
Tredde Sté. Dit jaar zal dat 
nog belangrijker zijn dan alle 
andere jaren, zolang het virus nog niet onder controle is.
Wij luisteren daarin vooral goed naar elkaar en gaan op zoek naar wat vooral wel 
kan. 

Gelukkig merken we in de school, tijdens het dagelijkse werken, weinig van de 
beperkingen en kiezen we voor het ontmoeten en samen zijn. 

Blij dat we weer gestart zijn, we maken er een prachtig nieuw jaar van!

It Tredde Sté
Dekemastrjitte 2a
9011 WE  Jirnsum
0566- 60 16 46 
directie.ittreddeste@proloog.nl
www.ittreddeste.nl

Nieuwsgierig? 
Bij ons is het elke dag open dag, dus bel of mail voor een afspraak.
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Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw 

 

  

 

‘’We care your drive’’ 
 

• Kwaliteitsbrandstoffen 
• Diesel 
• Euro 95 

 

11 cent korting op Diesel  
13 cent korting op Euro 95! 

24/7 

Supremium 
Tankstation de Greidhoeke 

All 
cards 

Skoallenijs Sint Radboud
Nieuw schooljaar, nieuwe juf en meester
“Knus, gemoedelijk en netjes. Iedereen, van groep 1 tot en met groep 8 kent 
elkaar en speelt met elkaar.” Dat is de eerste indruk van meester Edwin en juf 
Sietske na hun eerste weken lesgeven aan de Sint Radboudschool. Het zijn twee 
nieuwe gezichten in de school. Vanaf dit schooljaar zwaait Edwin Poortstra (53) 
uit Joure 4 dagen in de week de scepter in groep 4 en 5 en Sietske Rypma (24) uit 
Gaastmeer heeft - ook 4 dagen- groep 3 onder haar hoede.

“Ik geef les om kinderen iets te leren, maar vooral wil ik ze zelfvertrouwen geven. 
Dat ze initiatief durven nemen, en weten: ik mag er zijn,” vertelt meester Edwin. 
“Die sociale vaardigheden, het omgaan met elkaar vind ik ook belangrijk” zegt juf 
Sietske. “Dat een kind na groep 8 de wereld in kan, er klaar voor is.”
Na een tijd bij de Friesland Bank te hebben gewerkt, stapte meester Edwin 
in 2006 over naar het onderwijs. Voor hij naar Jirnsum kwam, gaf hij les aan de  
Jenaplanschool in Drachten. Juf Sietske deed de Academische Pabo, stond een 
half jaar voor de klas, en ging toen opnieuw studeren: orthopedagogiek dit keer. 
Die studie heeft ze net afgerond, en meteen kan ze in Jirnsum aan de slag.

Ze hopen dat alle kin-
deren van de Sint Rad-
boudschool met plezier 
naar school gaan. “Dat 
ze zichzelf kunnen zijn en 
het fijn vinden om hier te 
zijn, daar draag ik graag 
mijn steentje aan bij,” 
zegt Edwin. Sietske vult 
aan: “En dat we iedereens 
kwaliteiten en talenten 
erkennen en benutten, 
daar werk ik ook graag 
aan mee!

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
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  B. de Vries 0655307912  
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 0651120086 
Tennisver.  Eernum E. de Jong 0647964040
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 0651873618
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG S. Sjonger 602224
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956
Jirnsumer Enerzjy Koöper. R. Yntema 0649854000
Toneelver. H. Pereboom 602469
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht J. Visser 601133

Plaatselijk Belang F. Cornelisse 0683949491
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110
Koor Jirnsum: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Festiviteiten Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754

Ingrediënten
4 zoete puntpaprika's
150 gram fetakaas
2 eetlepels groene pesto
600 gram wortels
1 citroen
4 theelepels olie
peper
zout
250 gram cherrytomaten

Voorbereiding
Verwarm de oven voor op 200°C.

Halveer de paprika’s door ze voorzichtig 
in de lengterichting door de steel in twee 
helften te snijden. Verwijder de zaadjes en 
zaadlijsten, maar laat de stelen zitten.

Koken
Meng de cherry tomaatjes, de feta kaas, pesto, wat zout en peper naar smaak 
door elkaar. Verdeel het mengel over de acht paprikahelften en zet ze in een  
ondiepe ovenschaal.

Snijd de wortel in dunne plakjes of rasp ze grof. Doe ze in een schaal met de olijf-
olie, het sap van de citroen en wat zout en peper. Meng de ingrediënten met de 
hand zodat de wortel overal bedekt is met de olie. Doe deze ook in een andere 
ondiepe ovenschaal en zet deze schaal boven (op de heetste plek) in de oven.

Bak de gerechten ± 35 minuten in de voorverwarmde oven, totdat de wortels 
zacht en lichtbruin zijn. Schep de wortel na 15 minuten een keer om.

Serveren
Schep de gare wortel op de gevulde paprika’s en serveer direct.

Gevulde zoete paprika's
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

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

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

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

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

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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 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.                            

Ziekenhuizen
MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

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

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

Dorpenteam
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk,  
inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het 
Dorpenteam. Voor inloop zijn wij in Grou ’s ochtends open van 9.00 tot 12.30 uur,  
’s middags gesloten. Wij zijn van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar: 0566-625151 
of info@dorpenteam.nlDorpenteam, Oedsmawei 18 a, 9001 ZJ Grou

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

Contactadressen Kerken 
Doopsgezinde Gemeente S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Gemeenschap- en  
Beheercommissie Heilige Marcus    J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566- 60 13 90
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

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

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

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

Bibliotheek  
Grou Burstumerdyk 6  Tel: 058-2347777 Openingstijden ma/wo/do 14.00 - 18.00 uur
 info: www.sbmf.nl     vrijdag        14.00 - 20.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 
Dierenarts

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

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

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


