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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt oktober 2021
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

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

Heeft u een fijne zomervakantie gehad?

We hopen dat u heeft genoten van een aantal vrije weken en dat u samen met  
familie, vrienden, kennissen een fijne tijd heeft gehad.

Bent u ook nog op de merke geweest of heeft u dit moeten missen? In deze Stim 
toch nog even een korte samenvatting van de merke.

Ook in deze Stim sportief nieuws . Heel Jirnsum straks helemaal 'zen' bij de Yoga 
lessen van LOCI voor zowel kinderen als volwassenen. En ook Tai Chi komt terug.

We hebben weer een agenda opgenomen in dit nummer, erop vertrouwend dat 
diverse bijeenkomsten weer doorgang kunnen vinden de komende periode

Een nieuw jaar is ook weer een nieuw kleurtje voor de Stim. Hopelijk ziet u de Stim 
niet over het hoofd. 

Veel leesplezier!
De redactie.

38e 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! !

Agenda
Datum Evenement Locatie Tijd
20 sept Vergadering PBJ Dorpshuis 19.30

5 okt AED cursus Sportkantine 's avonds
7 okt AED cursus Sportkantine 's avonds

12 okt AED cursus Sportkantine 's avonds
13 okt Ledenvergadering JEK De 2 Gemeenten 19.30 uur
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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 ! 
 

 
 

Lever jouw inktcartridges en oude mobieltjes in en steun hiermee 2 goede doelen! 

Er staat een inzamelbox bij Frits koopcentrum Jirnsum, waar de lege inkt  cartridges 
en oude mobieltjes ingeleverd kunnen worden.
Hiermee steun je de strijd tegen de dodelijke spierziekte ALS en meteen ook een 
beter milieu!

Wat mag er in de inzamelbox: 
-Inkjet Cartridges met printkop en zonder printkop
- Mobiele telefoons.
- Smartphones.

Alvast bedankt.

Draag bij in de strijd tegen ALS
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Kommen en Gean

Geboren

Dankbetuiging
It hat ús goed dien,dat sa’n minsken mei ús meilibbe ha
nei it ferstjerren fan myn man,us heit,pake en oerpake
 
                                       Klaas de Jong
 
De enorme bulte kaarten, brieven en blommen ha djippe
yndruk op ús makke.
 
Familje  De Jong

Max Johannes

13 juni 2021

Zoon en broertje van
Mark, Jannie, Vera en Isa 
Broersma

Douwemastrjitte 61, Jirnsum

Gjalt

28 juli 2021

Zoon van 
Remco van der Veer 

& Ilse Groenendal

De Hearebuch 54, Jirnsum
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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

Hier 
uw 
advertentie? 

Neem contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 
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Gezocht: Gastheer/vrouw it Kattehûs

Oproep

Het bestuur van MFC “It Kattehûs” is per direct op zoek naar een 

GASTHEER/VROUW

Wat zijn je taken? 
• Je bent zowel overdag als ’s avonds beschikbaar om het pand te openen en kof-

fie en thee te maken voor de gasten. 
• Verzorgen van verkoop frisdrank, bier en wijn aan gasten.
• Na afloop van een bijeenkomst alles afruimen en in de vaatwasser doen, tafels 

afnemen en toiletten controleren.
De volledige taken staat op www.mfcjirnsum.nl 

En verder zoeken we nog vrijwilligers voor de schoonmaak. De schoonmaak werkt 
via een vast schema, je bent 1 x in de maand ingeroosterd.  Ben je geïnteresseerd? 
Mail dan naar itkattehus@mfcjirnsum.nl of bel Johan Visser 0566-600754.

Wil je eerst even kijken of het wat voor je is, dat kan ook! 

In de nacht van 13 op 14 augustus (tijdens de Merke) omstreeks 00:15 uur heeft 
iemand aan de Rijksweg, met een gevaarlijk mes, diverse autobanden lek gesto-
ken. Op beelden is te zien dat er op dat moment een fietser langskomt, die de 
dader gezien kan hebben. Dit was om 00:25 uur ter hoogte van het kaaspakhuis, 
Rijksweg 117. Als er iemand is, die iets heeft gezien, graag melden bij de politie.

Ik zou graag zien dat de dader wordt gepakt, niet zozeer vanwege mijn eigen 
schade, die € 200,00 kunnen we gelukkig wel missen, maar deze man komt  
vermoedelijk van de kermis en heeft daar dus  rondgelopen met een mes in zijn 
zak. Laat dit niet normaal zijn in Jirnsum! 

Als er iemand is, die iets heeft gezien, graag melden bij de politie. Dit zijn niet de 
figuren die welkom zijn in ons dorp. 

Vriendelijke groeten,
Rienk Hacquebord
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Doe ook mee aan de buurtschouw: “hou dit voetpad vrij, dan zijn wij  
ook blij!”

Heb je bij jou in de buurt als voetganger ook last van op de stoep geparkeerde 
auto’s, fietsen, scooters, kliko’s of wat dan ook? Je bent helaas niet de enige.  
Voetlicht is een campagne gestart om mensen bewust te maken van de overlast 
voor voetgangers van obstakels op het voetpad. 

Met de campagne ‘hou dit voetpad vrij, dan zijn wij ook blij!’ wil Voetlicht bereiken 
dat voetgangers de voor hen bestemde ruimte terugkrijgen. Soms functioneert de 
loopruimte eerder als een parcours met obstakels dan een veilige, plezierige plek 
voor voetgangers.  

Geef je op voor een buurtschouw
Tijdens de buurtschouw gaan we door de buurt en gebruiken een sjabloon om 
de wijkbewoners eraan te herinneren dat het voetpad toch echt bedoeld is voor  
voetgangers. Iedereen kan zich voor een buurtschouw opgeven via de email: 
info@voetlicht.info. We maken voor het aanbrengen van het sjabloon gebruik 
van biologisch afbreekbaar spuitkrijt, wat afhankelijk van het weer ongeveer een 
week zichtbaar blijft.

Buurtschouw
Melding maken van slecht onderhoud
Naast de inzet van het sjabloon om de bewoners bewust te maken van ongewenst 
“gewoontegedrag”, maken we ook foto’s  
van slecht onderhouden voet  paden of 
gevaarlijke situaties. Denk daarbij aan 
los- of scheef liggende tegels, te smalle 
doorgang, overhangend groen, struikel 
stukken bijv. agv boomwortels, ontbre-
ken van op- en afritten (met name ook 
van belang voor rollators en andere rij-
dend materieel). Van die knelpunten 
maken we melding bij de betreffende 
gemeente. Iedereen kan ook zelf een 
melding maken bij de gemeente. Hoe 
dat precies kan, is terug te vinden op 
onze website: 
www.voetlicht.info/melding.
 

Voetlicht en Wandelnet
Met Voetlicht wil Wandelnet het lopen in Fryslân agenderen en stimuleren, onder 
andere door de voetgangersveiligheid te verbeteren 
en de gemeenten te ondersteunen bij het ontwik-
kelen van loopbeleid. Lopen is de meeste universele 
vorm van verplaatsing. 
 
Wandelnet zet zich in om politiek aandacht te  
vragen voor wandelen, zodat provincies en gemeen-
ten zorgen dat er ruimte is om veilig en aantrekkelijk 
te lopen. Dit doen ze samen met ruim 900 vrijwilli-
gers en de steun van partners. 
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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
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MFC it Kattehûs seizoensopening

Seizoensopening MFC ‘It Kattehûs’ met allround  
coverband BammBamm uitgesteld.
In de laatste Stim van voor de vakantie hebben wij 
verteld over onze seizoensopening met een optre-
den van coverband BammBamm. 
Helaas zijn de ontwikkelingen in de tussentijd niet 
positief en gelden er nog steeds beperkingen voor 
binnen evenementen.
Alles bij elkaar heeft het bestuur van MFC ‘It Kat-
tehûs’ besloten dat het niet verstandig is deze 
avond door te laten gaan. Maar wat in het vat zit 
verzuurd niet, dus mocht het straks weer kunnen 
en mogen laten we weer van ons horen. 
Gelukkig mogen wij wel onze zalen verhuren voor 
bijeenkomsten en vergaderingen en dat gaat ook 
gewoon door. Ook de soos en de gitaarlessen beginnen weer. 
Inmiddels hebben we een hele collectie boeken in onze boekenkast. De boeken-
ochtend (elke vrijdag van 10.00 – 11.30 uur) is vanaf 3 september weer van start 
gegaan! 

In de tussentijd zijn er enkele vrijwilligers gestopt daarom zoeken wij per direct 
een gastheer/vrouw en schoonmakers zie ook onze oproep in deze Stim. 

Bestuur MFC ‘It Kattehûs’ Jirnsum
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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. 

 

Bet
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De Bistedokter

Amsterdam (door de lens van de  
bistedokter)
Ik mag graag mensen kijken en raak 
altoos opnieuw gebiologeerd door 
wat voor merkwaardige snuiters en 
mafkezen er zoal rondlopen. Daar-
bij besef ik terdege dat mijn refe-
rentiekader beperkt is en er wel-
licht wederzijdse verwondering is 
als ik zo met mijn camera rondslen-
ter. Doch op een gegeven moment  
verloochent het oog van de  
bistedokter zich niet en verlegt mijn 
lens zich ontegenzeggelijk naar het 
dierenrijk. Onlangs zwierf ik door 
onze fraaie hoofdstad. Je hoeft dan 
absoluut niet naar Artis om beesten 
te zien. Naast ontelbare ‘huisdieren’ 
tref je er echter ook vele exoten aan. 
Vooral op plekken waar je ze totaal 
niet verwacht! 
Als ik mijn eega al in de eerste de beste kledingzaak in de ‘negen straatjes’ ben 
kwijtgeraakt, stuit ik allereerst op een kleurrijke Bordeaux Dog op de stoep 
in de Reestraat. Zou ie genderneutraal zijn? In diverse etalages staan allerlei  
beesten: katten met gloeiende ogen, een koe en een geit in kaaswinkels,  
prachtige roze flamingo’s in een chocolaterie en er is zelfs een winkel waar uitsluitend  
badeendjes te koop zijn: de Rubber Duck Shop in de Oude Leliestraat. Op de  
Keizersgracht tref ik een manshoge struisvogel op de muur van het gelijkna-
mige restaurant. Even verderop een smal scheefgezakt grachtenpandje waar  
regencapes worden verkocht dat ’t Haasje wordt genoemd. Getooid met een  
heuse haas op de gevelsteen. Op de Torensluis zit een duif op sculptuur van  
Multatuli ongegeneerd diens hoofd onder te schijten. Verderop op de Dam  
zitten er nog ontelbaar meer! Ik vind dat je ze geen plaag mag noemen; ze  
horen er gewoon bij. Net als het monument op de dam dat wordt geflankeerd door  
twee leeuwen, op één ervan zit een brutale meeuw. 

Lees verder op pagina 17
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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

In de Amstel zwemt een zwaan en onder de Blauwbrug zit een gans vlakbij zijn 
nest. Een Beagle ligt geduldig op de stoep voor de Kaaskamer te wachten. Ook 
op het Rembrandtplein worden honden uitgelaten. Verder zitten daar vooral 
kraaien en kauwtjes. Langs de Reguliersgracht zoemen bezige bijen in weelde-
rige bloembakken. In de gracht probeert een meeuw een veel te grote hap te  
verorberen. Al die stadsdieren hebben natuurlijk juist allesbehalve natuurlij-
ke eetgewoonten ontwikkeld. Lijkt mij vast niet altijd even gezond. Langs de  
Singelgracht bij het Rijksmuseum zit een groepje Nijlganzen. Exoten die blijkbaar 
niet alleen in onze eigen contreien goed kunnen settelen. Op het Museumplein is 
de kiosk waar ‘Hot Dogs’ worden verkocht nog gesloten. Verderop in een etalage 
van de P.C.Hooftstraat staat een iets minder hete hond op een koffer in een heren-
modezaak de uitverkoop aan te prijzen. Ben bang dat het er nog steeds duur is… 
In het Vondelpark is het poepiedruk. Er zijn losloopgebieden voor  honden en 
daar wordt volop gebruik van gemaakt. Vrijwel alle rassen kun je tegenkomen: 
van Dalmatiër tot het Yorkje van Gerard Spong. In de vijvers zitten meerkoeten,  
waterhoentjes en uiteraard heul veul ‘drijfsijsjes’. Op Vondels bronzen hoofd 
zit een zilvermeeuw. En opnieuw scoor ik exoten: overal kwetteren parkieten.  
Ook die gedijen hier blijkbaar enorm! Ach, Amsterdam is door de eeuwen heen 
altijd al een smeltkroes van verschillende culturen geweest, waarom dan voor  
dieren niet?
Op de weg terug naar het centrum staan aan weerszijden van de brug over de  
Singelgracht twee nijlpaarden uit steen gehouwen. Op het Leidseplein stuit ik op 
een etalage vol met gebreide dieren: Artis in het klein! Daarnaast ‘The Bulldog’, 
het imperium van de eerste coffeeshop in Mokum, genoemd naar de geliefde  
viervoeter van de oprichter. Zelfs het onderwaterleven ontbreekt niet: in de  
passage naar het Damrak gaapt een enorme vis mij aan en op een gevel 
zwemt ‘den gulden salm’. En op een steiger in het Damrak zit een olifant in een  
matrozenpakje reclame te maken voor een rondvaart. Wellicht het aller fraaiste 
dier tref ik aan op een woonboot in de Oude Schans. Daar tuurt een goudkleurige 
Gorilla over het water voor de Montelbaanstoren.
Als ik na anderhalf uur weer voor de winkel sta waar ik mijn eigenste ‘rupsje 
nooitgenoeg’ had achtergelaten, stapt ze net weer naar buiten met haar tassen  
boordevol. Voor de winkel zit een lotgenoot op een daarvoor bestemd bankje  
geduldig te wachten op zijn vrouw. Wel, dan heb ik mijn tijd aangenamer besteed!

Nieuwsgierig naar de foto’s? Ze staan allemaal op Facebook!
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Nieuws van de Merkekommisje
We hebben het weer achter de rug, de Jirnsumer Merke van 2021. Vanwege  
Covid-19 wederom een aangepaste editie. Ondanks dat, kijken wij terug op een 
geslaagde editie en hebben wij een fantastisch weekend gehad. Wij zijn blij dat, 
ondanks de geldende maatregelen, wij nog een merke konden organiseren. 

Op donderdagavond een kinderdisco in de 2 Gemeenten, waar het schuim meer 
dan een meter hoog stond, de kleintjes verdwenen in het schuim! De spelletjes op 
de vrijdagochtend op het sportveld waren ook leuk. Spultjeskommisje, bedankt 
voor het organiseren.

Ook de 50+ spelletjes waren geslaagd, met een mooie opkomst, het nieuwe  
concept spelletjes werd positief ontvangen. Van puzzelen tot t-shirt ontdooien, 
Jirnsum heeft er een alleskunner bij! En op zondagochtend het merke ontbijt 
in Amerikaanse Stijl bij de 2 Gemeenten. Mooi weer, goed verzorgd en vooral  
gezellig. 

Natuurlijk verloopt een kermis niet altijd helemaal soepel. Stroomstoring op het 
kermisterrein, wat snel werd opgelost door onze eigen technische dienst. 

Helaas ook een aantal vernielingen in het dorp, dit hoort absoluut niet op een 
dorpsfeest. 

Ook hadden wij de eer dat de commissaris van de Koning, Arno Brok, de Merke 
feestelijk kwam openen. Hij kwam met het Friese statenjacht naar Jirnsum en 
heeft een gezellig rondje over de kermis gelopen. Hier en daar een praatje met  
inwoners, kermisexploitanten en de MK. Na ruim een uur aanwezig te zijn  
geweest is hij weer op de boot gestapt. Wij als MK zijn hier toch wel een beetje 
trots op.

Wij willen dan ook alle bezoekers, en iedereen die de Merke een warm hart kwam 
toedragen, bedanken voor dit weekend en tot in 2022! 

MK de Jirnsumer kat,
Hedwig, Tedde, Tjalling, Wilko, Siebren, Wybren, Knilles en Harm 
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Ledenvergadering Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje 

Vooraankondiging jaarvergadering 
Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje (JEK)

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. 1,5 m 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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De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

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

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum
 

MFC “it Kattehûs” 

 
 
Reserveringen via  
reservering@mfcjirnsum.nl of  
Bert Moltmaker 06 43 22 35 85 
of www.mfcjirnsum.nl 
 
Capaciteit zalen: 
Grutte seal 25-100 personen 
Molehiemseal 10-30 personen 
Lytse seal tot 10 personen 
 
 

 
 
 Alice Hooimeijer 
 

schoonheidsspecialiste 
 
 
 

 

U bent van harte welkom voor gezichtsbehandelingen (vanaf € 25,-)
maar ook voor korte behandelingen zoals epileren of harsen. 
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u
bellen: 0566 - 849147 of mailen: salonalice@ziggo.nl.
Adres: Molehiem 22, 9011 TC  Jirnsum  (Lid ANBOS) 

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.

LOCI gymnastiekvereniging

Nieuw bestuur, onze lessen op dinsdag en Yoga
Het was een tijd lang spannend of Loci Jirnsum nog 
wel zou bestaan na de zomerstop. Dit was natuurlijk  
ontzettend zonde geweest voor het dorp en daarom 
hebben wij: Wendy Stoker, Mariken Oving en Alina  
Meina besloten om het stokje over te nemen. 
We willen, ook langs deze weg, Annie Nicolai en  
Marjolijn Bakker heel erg bedanken voor al het werk de 
afgelopen jaren.
We zijn inmiddels alweer 2 maanden aan de slag voor 
Loci. Het is voor ons alledrie nieuw en onze groepsapp draait overuren, maar  
bovenal hebben we ook erg veel lol. 
En lol is precies wat we ook met LOCI willen brengen. Gezellig samen bewegen, 
dansen en plezier hebben. 
We hebben inmiddels al hele leuke nieuwe aanmeldingen binnen, maar zijn zeker 
op zoek naar nog meer kinderen die graag met ons mee willen doen.  Zo kunnen 
we de vereniging levend houden en meer activiteiten organiseren. 

Kleuter bewegen , Hip Hop en Dancefit
Op dinsdagmiddag van 15:45 – 16:30 geeft onze  
enthousiaste lerares Marit op een speelse manier 
les in motoriek, dans en spel  aan kinderen van 3 – 6 
jaar.  
Naast dat bewegen natuurlijk heel gezond is,  
hebben de kleuters ook ontzettend veel plezier met 
elkaar.  
Kom geheel vrijblijvend 2 proeflessen meedoen. Is 
meteen meedoen nog een beetje te spannend?  Kom dan eerst gewoon eens even 
rustig kijken.
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AED & reanimatie herhalingcursus
Voor bewoners (18+) van Jirnsum wordt elk jaar een cursus aangeboden. Dit 
jaar is er dinsdag 5 oktober, donderdag 7 oktober en dinsdag 12 oktober een  
herhalingscursus in de sportkantine. Of alle avonden door gaan hangt van het 
aantal deelnemers af. Tijdens deze cursus ga je reanimeren en de AED bedie-
nen. Na afloop ontvang je een certificaat. Je bent vanaf dat moment burgerhulp-
verlener! Mocht je al een certificaat hebben dan wordt deze verlengd.

Er is inmiddels een redelijk aantal bewoners met een certificaat. Enkelen daar-
van hebben de cursus in Jirnsum gevolgd, anderen hebben dit via het werk o.i.d.  
behaald. Het is de bedoeling dat deelnemers na het volgen van de cursus  
zichzelf aanmelden als burgerhulpverlener bij het reanimatie oproepsysteem van  
HartslagNu.
Na registratie kun je levens redden en wordt je opgeroepen door de meldkamer 
van 112 als er een hartstilstand in je omgeving is. Je krijgt dan de opdracht om 
een AED te halen of om alvast te starten met reanimatie van het slachtoffer. 
Hoe de registratie bij HartslagNu werkt en wat er van je verwacht wordt na het  
afronden van de cursus krijg je allemaal te horen na afloop van de cursus.

Wil je je aanmelden voor de herhalingscursus dan kan dat bij bkdehaan@hetnet.
nl of via 0653790182. Geef a.u.b. aan welke avond je wel/niet zou kunnen, circa 8 
deelnemers per avond. Het is officieel een herhalingscursus, maar je kunt je ook 
opgeven als je nog geen ervaring hebt.

Bauke de Haan

Kleurplaat
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Kan jouw kind ook niet stil blijven zitten bij een leuk  
deuntje, kent het elk liedje van kinderen voor kinderen 
uit het hoofd of is het dol op tiktok dansjes? Dan is de Hip 
Hop dansles van Marit van Dancecompany 058 perfect. 
Van 16:30 – 17:15 geeft ze les aan jongens en meiden van 
6 – 8 jaar en van 17:15 – 18:00 is het de beurt aan de 9 – 12  
jarigen.  
Ook hier ben je hartstikke welkom om geheel vrijblijvend 2 proeflessen mee te 
doen of om eerst eens te komen kijken.
Tot slot op dinsdag van 18:15 – 19:15 is er Dancefit voor volwassenen. Een leuk 
groep die samen met plezier een uurtje lekker sporten in eigen dorp. 

YIN YOGA
Naast onze lessen op dinsdag willen we graag iets nieuws opzetten in Jirnsum.  
Na de herfstvakantie willen we graag starten met Yin Yoga lessen voor kinderen en 
volwassenen. 
Bij Yoga leren kinderen  spelenderwijs houdingen en oefenen ze ongemerkt een 
meer bewuste ademhaling. Creativiteit wordt bevordert en het concentratie-
vermogen verhoogt. En bovenal vinden kinderen het vooral erg leuk en ontspan-
nen. 
Bij Yin Yoga voor volwassenen oefen je een serie zittende of liggende houdingen 
waarbij de spieren ontspannen blijven en waarbij je een lichte druk uitoefent op 
gewrichten en bindweefsel. Yin Yoga bevordert de beweeglijkheid in de spieren en 
brengt de geest tot rust. Heerlijk om te doen na een drukke (werk)dag.

Ons doel is om 3 groepslessen aan te bieden.
•  Yoga voor kinderen van 4 – 8 jaar
•  Yoga voor kinderen van 9 – 12 jaar 
•  Yin Yoga voor volwassenen.

De lessen zullen worden gegeven door Anna Veenje op maandag*  eind van de 
middag en begin vd avond  (*onder voorbehoud)

Om dit op te zetten doen we graag eerst een inventarisatie. We horen heel graag 
alvast of jullie interesse hebben in 8-10 lessen Yin Yoga in Jirnsum.  Laat het ons 
weten via locijirnsum@gmail.com of via onze facebookpagina.  We horen graag 
van jullie!

Tai Chi-Qigong in Jirnsum

Vanaf 16 september 2021 gaan de Tai Chi-Qigong lessen weer van start !!!!

Wat is Tai Chi- Qigong? 
Tai Chi- Qigong is in stand langzame bewegingen maken met het gehele lichaam.
Tai Chi is afkomstig uit China en wordt daar meestal door meerdere personen  
uitgevoerd in parken en op pleinen. De bewegingen worden gelijktijdig op  
dezelfde wijze gedaan en maken deel uit van een “vorm” in een bepaalde volg-
orde die oorspronkelijk beoefend werd ter voorbereiding op “vechten” en  
“verweren”. Deze manier van bewegen heeft invloed op de ademhaling,  
lichaamsspanning, bewegingscoördinatie, spierkracht, weerbaarheid  en balans.

Qigong oefeningen zijn “stukjes “van de TaiChi-vorm en worden een aantal  
keren herhaald waardoor makkelijker ontspanning bereikt wordt. Doordat de  
bewegingen langzaam worden uitgevoerd is Tai Chi- Qigong voor een brede 
groep mensen geschikt.

Vanwege de corona heeft de laatste les eind vorig jaar plaatsgevonden.

Vervolg lessen:
Vanaf 16 september staan er weer lessen gepland op de donderdagen van 19:30- 
20:30 in de gymzaal van Jirnsum. De lessen worden verzorgd door Peter Seinstra 
die al vele jaren ervaring heeft opgedaan met TaiChi en Qigong in Leeuwarden en 
ondersteund door Hiske Hoekstra.De kosten van de lessen zijn : 75,- euro voor 10 
lessen.

Contact:
Voor informatie over de Tai Chi lessen kunt u schriftelijk contact opnemen met
Hiske Hoekstra: taichi@leartje.nl



26 27

Het wel en wee op It Tredde Sté It Tredde Sté

Happy Newyear!

Omdat een schooljaar niet gelijk loopt aan een  
kalenderjaar, hebben we twee keer het begin van een 
nieuw jaar. Ook de start van een nieuw schooljaar 
vieren we. Helaas kon dat dit jaar (weer even) niet  
samen met ouders, grootouders, kinderen, team-
leden en andere belangstellenden, maar wie weet  
kunnen we dat op een ander moment nog een keertje 
organiseren. Alles wat we kunnen vieren, vieren we 
natuurlijk ook. 

Bij de start van een nieuw schooljaar beginnen de 
groepen ook weer opnieuw en de weken tot aan de herfstvakantie zijn dan ook 
de weken die we gebruiken om van de nieuwe groep weer één geheel te maken.  
Hier gebruiken we diverse spelletjes en groepsgesprekken voor en we gaan aan 
het begin van het jaar ook samen op schoolreisje. 

Dit jaar is er nog iets bijzonders, want ook de regenboogweken zijn in deze  
periode van start gegaan. Met het stil staan bij de regenboogweken vieren we de 
diversiteit bij ons op school. Vandaar dat we ook de Friese regenboogvlag hebben 
opgehangen. 

‘Mei inoar oer eigen paad te plak’ krijgt zo een veelkleurig tintje! 

Wij wensen iedereen een mooi nieuw schooljaar toe, met veel kleur!

Team It Tredde Sté

Op It Tredde Sté is iedereen welkom en staat de deur open! 
Een kijkje komen nemen? Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 is het nu 
‘veiliger’ om even een afspraak te maken.  Tel: 0566 601 646 of mail Margreet: 
mvanderlaan@proloog.nl

www.elzinga.nl

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



28 29

Skoallenijs Sint Radboud

Een mooie start van een nieuw schooljaar
Hoera! Het nieuwe schooljaar is weer van start! 
De slingers en ballonnen hingen op de eerste 
schooldag klaar op het plein. Onze leerlingen 
zijn op de eerste schooldag de school inge- 
sprongen via de springplank. Alle kinderen  
kregen een gelukspoppetje in de vorm van een 
hart. Wij wensen jullie allemaal een HART-stikke 
fijn schooljaar op KBS Sint Radboud!

Onze leerlingen hebben alweer een paar mooie 
startweken gehad met ons enthousiaste team. 
De eerste weken staat op KBS Sint Radboud  
altijd extra in het teken van de groepsvorming 
en de Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling  
vertrouwen in de groep en school. Vertrouwen is de basis voor het creëren van 
rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 
Later in dit schooljaar zullen we ook een ouderavond en groepsbezoeken samen 
met onze ouders besteden aan dit onderwerp. KBS Sint Radboud is al jaren een 
Kanjerschool en alle groepsleerkrachten zijn Kanjer gecertificeerd. 

Met ons schoolteam zijn we in de zomervakantie samen naar Texel geweest, ook 
dit zorgt voor teambuilding, relatie maar vooral veel plezier! Namens team KBS 
Sint Radboud wensen wij jullie allemaal een fantastisch nieuw schooljaar! 

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

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 

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  A. Hijlkema 0612354061
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 0651120086 
Tennisver.  Eernum K. Langhout 0681162214 
Gym.ver. LOCI M. Oving 0612022974IJs-
club P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG S. Sjonger 602224
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956
Jirnsumer Enerzjy Koöper. R. Yntema 0649854000
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht J. Visser 601133
Plaatselijk Belang L. Karsten 0620620138
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Koor Jirnsum: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028
Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Merke Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 0611148927

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

Waar Friese  
Nuchterheid spreekt!

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

Daarvoor kom je bij:  
De 2 Gemeenten 

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

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

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

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

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 17.30 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  9.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

 

Wij zoeken jou!            
 
Wij zoeken een aantal harde werkers die ons 
schoonmaakteam op zaterdagochtend en in de vakanties 
willen versterken.  
 
Zoek jij een leuke bijbaan en ben je (bijna) 16 jaar of ouder? 
Stuur dan een mailtje naar marjan@elzinga.nl of bel naar 
Elzinga B.V. op 0566-625020. 
 
Wij belonen jou met een goed salaris en veel gezelligheid!  
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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
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

 
 
 
 

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

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            
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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.


