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Beste Lezer,
Het april nummer ligt weer op de mat!
In dit nummer staan weer een tal van activiteiten, dus niemand hoeft zich te vervelen, er zijn leuke prijzen te winnen bij de Koningsbingo of er kan genoten worden
van een paaslunch in het dorpshuis. Ook is het op 11 mei feest in Jirnsum, neem
vooral een tegel mee :). Lees er alles over op pagina 9.
Deze maand een mooie volle Stim, dankzij jullie input! Helaas is dit niet elke maand
het geval en daarom hebben we jullie hulp hard nodig.

De Stim kan niet zonder de input van JIM!

Heb je een leuke anekdote of een verhaal, iets bijzonders, aparts, opmerkelijks of
gewoon iets leuks beleefd of gehoord in of over het dorp? Of wil je een activiteit of
project aankondigen, misschien samen met andere dorpelingen iets organiseren?
Stuur gerust je kopij op; het wordt bijna altijd geplaatst. Neem contact met ons op
als je vragen hebt.

Redactie
Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio mei 2019
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
35e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.

1

Inhoudsopgave
Agenda............................................................................................... pag 5
Kommen en Gean.................................................................................pag 7
Opbrengst collecte Reuma Nederland 2019..........................................pag 7
Koningsdag..........................................................................................pag 7
11 mei: Feest in Jirnsum!!..................................................................... pag 9
Begrafenisvereniging Heilige Marcus................................................. pag 11
Boottocht ..........................................................................................pag 15
Brasserie 2050 komt naar Jirnsum...................................................... pag 17
De bistedokter...................................................................................pag 19
Coachings- en trainingspraktijk..........................................................pag 21
Jaarverslag 2018 Vogelwacht..............................................................pag 22
Walking Football................................................................................pag 25
Duurzaam Jirnsum.............................................................................pag 27
Skoallenijs Sint Radboud................................................................... pag 29
Skoallenijs It Tredde Sté..................................................................... pag 31
Paaslunch voor gepensioneerden.......................................................pag 33
Koningsbingo..................................................................................... pag 33
Tuinbouwvereniging “Op é Syl” Jirnsum.............................................pag 33
Verenigingen contactpersonen...........................................................pag 35
Infoblad Huisarts + Apotheek ............................................................. pag 37
Infobladen Ziekenhuizen etc........................................................ pag 39-40

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

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

2

!

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

!
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Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer...

Uw persoonlijke Travel Counsellor:

Wendy Stoker
T 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker

De 2 Gemeenten
Eetcafé - Snackbar - Zalencentrum - Café
Voor lunch - diner - partijen en buffetten
Voor mogelijkheden neemt u
contact met ons op

T.0566-601550 Grousterdyk 1 Jirnsum

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
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Agenda

Datum Evenement

Locatie

Tijd

14 april Kind is de BAAS!
Gratis toegang
16 april Paaslunch ism de SOOS
17 april 65+ SOOS
21 april Paasbrunch
21 april Paasmatinee met Butterly
24 april 65+ SOOS
24 april Muzelloop 5-8-10 en 17,2 km

De Twee Gemeenten

15.30 uur

MFC it Kattehus
MFC it Kattehus
De Twee Gemeenten
Cafe de Fantast
MFC it Kattehus
Start: De Twee
Gemeenten
Cafe de Fantast
MFC it Kattehus
De Twee Gemeenten

11.30 uur
10.00 uur
11.30 uur
16.30 uur
10.00 uur
18.30 uur

Cafe de Fantast
MFC it Kattehus
Cafe de Fantast

16.30 uur
10.00 uur
16:00 uur

MFC it Kattehus
Wijde Steeg
langs de deur

10.00 uur
10.30-15.00
18.00 uur

MFC it Kattehus
De Twee Gemeenten

10.00 uur
20.00 uur

De Twee Gemeenten

22.30 uur

MFC it Kattehus
De Twee Gemeenten

10.00 uur
19.30 uur

De Twee Gemeenten

15.30 uur

27 april Vrijmarkt in de Wijde Steeg
26 april Koningsbingo
26 april Koningsnacht met Exposure
en DJ Jayden Klein
27 april Koningsdag met El Jackson
1 mei 65+ SOOS
4 mei Maatklaverjassen 6 bomen,
incl. buffet
8 mei 65+ SOOS
11 mei Feestelijke afsluiting
13 mei Stroopwafelactie
it Kattekuorke
15 mei 65+ SOOS
15 mei Informatieavond Jirnsumer
Kooperaasje
18 mei Seizoensafsluiting met Feestteam & de verruckte Stunde
22 mei 65+ SOOS
25 mei ONK Pokertoernooi voorronde
26 mei Kind is de BAAS! (Sander
Metz maakt muziek met de
kinderen)

13.00 uur
19.30 uur
22.30 uur
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Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer” Jirnsum

Kommen en Gean
Geboren

Biedt mogelijkheden tot
begrafenis- en crematieverzorging.
Contributie voor een gezin € 18,50 per
persoon per jaar (inbegrepen zijn
kinderen tot 18 jaar)
Bode: Dhr. S.A. Schoustra
De Gréft 19 9011 CB Mantgum
Tel. 058-2501380
www.uitvaartschoustra.nl
Mevr.A.de Jong
Buorren 23 9012 DK RAERD

Tel. 0566-602922

www.dejonguitvaartzorg.nl
Inlichtingen: Mevr. P. Hoekstra-de With
Tel.nr. 06 20098731
dle.jirnsum@gmail.com

Johnny Greidanus
geboren op 14 februari 2019.
Zoon van Bram en Froukje,
broertje van Madelief.

Dochter van Bauke en Wieke Visser
en zusje van Eelke.

Opbrengst collecte Reuma Nederland 2019
De collecte heeft in Jirnsum € 642,19 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage
aan de reumabestrijding Ook de collectanten heel erg bedankt voor jullie inzet!

06-20278622

Anneke Agema, Plaatselijk coördinator

Koningsdag
Op 27 april wordt koningsdag ook in Jirnsum gevierd. Voor de kinderen en jeugd
zijn er spellen en een vrijmarkt. Daarnaast kunnen ze ook kijken en aansluiten bij
een dansclinic door LOCI. Verder is er een springkussen en zijn er lekkere poffertjes
te verkrijgen. Aansluitend muziek van El Jackson bij café de Fantast.
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Anne de Jong

uitvaartzorg

omdat afscheid nemen om rust,
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922

11 mei: Feest in Jirnsum!!
Op zaterdag 11 mei vieren we met het hele dorp de feestelijke afsluiting van twee
grote projecten die Jirnsum nog mooier hebben gemaakt.
Onze nieuwe brug en het project van het nieuwe plein en entrees.
Beide stonden al jaren op het verlanglijstje en zijn er met behulp van de Jirnsumers
nu toch ook echt gekomen.
De werkgroep Wonen en leefomgeving gaat hierna weer verder in twee volgende projecten: de groenstrook aan de Douwemastrjitte en de rotonde met het
poezenstandbeeld Japke. Uiteraard in overeenstemming met de wensen uit het
dorp.
Maar nu eerst stilstaan bij wat er is gebeurd en feestvieren!

Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23, 9012 DK Raerd

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:

Dat gaan we doen op zaterdag 11 mei vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur met als thema:
EEN GROENER JIRNSUM
Hieronder ziet u het programma van deze dag. We hopen natuurlijk dat u met z’n
allen komt meevieren!!
10.30: Onthullen van de oude steen uit de oude brug door Lyda Veldstra,
raadslid van de FNP, de vrouw die zich met anderen heeft ingezet om
deze steen voor Jirnsum te behouden. Een stukje van ons
cultureel erfgoed.
10.45: Achter de muziek aan: Jetze de Boer komt met het draaiorgel!
van de brug naar het plein aan de Wiide Steech.
11.00: Kort optreden van het koor Mei Mekoar
11.15: Opening van het plein en entrees door wethouder Sjoerd Feitsma,
onder het genot van een kopje koffie en thee met wat lekkers.
Tijdens deze opening geeft Sjoerd Feitsma ook het startsein van de actie: “Van
grijs naar groen”. Deze actie houdt in dat u allen tussen 11.30 en 15.00 uur grijze
tegels of stenen mag komen inleveren, waarvoor u groene plantjes terug krijgt.
Zolang de voorraad strekt.
Doel van de actie is om Jirnsum groener te maken en het regenwater beter af te
voeren. We zijn ook nog bezig om een tuinarchitect te vragen om die dag gratis
tuinadvies te geven.
Lees verder op pagina 11
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Ook zal ons pas geopende bloemenwinkeltje op het plein een kraam
hebben, waar u bloemen en plantjes kunt kopen als u geen tegels in te
leveren heeft.
13.00: Start van de speurtocht voor
de kinderen van Jirnsum. Van
4 tot 12 jaar. Op zoek naar de
groene schat!
14.30: Prijsuitreiking speurtocht van
de kinderen. Onthulling van
de laatste 6 bloembakken op
het plein door de voorzitter
van Plaatselijk Belang Jirsum.
Dit alles onder het genot van een
drankje en hapje en een muzikale omlijsting door Berend Riemersma.
Voor de kinderen is er een ijsje.
Allemaal van harte welkom op 11 mei!!

Begrafenisvereniging Heilige Marcus
Baukje v.d. Lei-de Vries, neemt op 1april as. als bode en bestuurslid afscheid van
Begrafenisvereniging Heilige Marcus te Jirnsum.
Begrafenisvereniging Heilige Marcus heeft op haar jaarvergadering van 26 februari jl. stilgestaan bij het afscheid van Baukje v.d. Lei-de Vries als bode en bestuurslid.
Bij het afscheid memoreerde de voorzitter naar de tijd dat begrafenissen in een
bodeboekje opgeschreven werden, wie wat kreeg als vergoeding voor zijn of haar
werkzaamheden, o.a. de grafdelver, de dragers en de assistent van de bode bij het
opbaren van de overledene.
Lees verder op pagina 13
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Hierdoor kon het bestuur opmaken, dat Baukje v.d. Lei-de Vries al op 1 december 1985 betrokken was bij de begrafenisvereniging, maar toen op oproepbasis als
assistent van bode dhr. Meije de Wolff.

Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl

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

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland
Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140
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Op 1 mei 1996 heeft Baukje dhr. Meije de Wolff opgevolgd als bode voor onze
vereniging. Maar liefst 22 jaar en 11 maanden heeft ze de taak van bode
uitgevoerd, het eerste aanspreekpunt van de vereniging bij een overlijden.
Bij veel families heeft ze meerdere keren met de nabestaanden het afscheid van
hun dierbare geregeld. In al die jaren is er veel veranderd: de traditionele begrafenissen en crematies, hebben plaats gemaakt voor begrafenissen en crematies met
een meer persoonlijke invulling.
Niet alle leden van de begrafenisvereniging wonen meer in de omgeving van
Jirnsum, maar door heel Friesland en daar buiten.
Hierdoor heeft Baukje v.d. Lei-de Vries in al die jaren veel meegemaakt, alles wat
op haar pad kwam werd met grote zorgvuldigheid uitgevoerd.
In de jaarvergadering van 2010 is Baukje v.d. Lei-de Vries met algemene stemmen
bestuurslid geworden van de begrafenisvereniging. Daarnaast zorgde ze ook dat
de dragers nieuwe kostuums kregen. De kostuums werden na elke begrafenis weer
schoon in de kast gehangen en overhemden werden gewassen en gestreken.
In de jaarvergadering heeft ze niet alleen
afscheid genomen als bode maar ook als
bestuurslid.
Met een grote betrokkenheid heeft ze beide
functie uitgevoerd. Haar enorme ervaring
zal gemist worden.
Als dank kreeg ze uit handen van de voorzitter dhr. J. van Balen een bos bloemen en een
enveloppe met inhoud.
Bestuur begrafenisvereniging
Heilige Marcus Jirnsum
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Boottocht
Dit jaar organiseert de Festiviteiten Kommisje “de Jirnsumer Kat” op zaterdag 15
juni een boottocht met de Frisian Queen. Iedereen vanaf 18 jaar mag mee met
deze tocht.
De boottocht is van 11:30 tot 16:30, vertrek en aankomst bij Café de Fantast.
Het arrangement is inclusief koffie met gebak, mini lunch, bittergarnituur en drie
consumpties. Meer consumpties zijn voor eigen rekening en verkrijgbaar op de
Frisian Queen.
Opgeven kan door middel van de inschrijflijsten bij café de Fantast en de 2 gemeenten of door een mail te sturen naar jirnsumerkat@live.nl
De kosten zijn 32,50 euro per persoon.
Graag van te voren overmaken naar NL79 RABO 0352156260 o.v.v. naam.
Pinnen op de Frisian Queen is niet mogelijk
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Brasserie 2050 komt naar Jirnsum
Begin april is de Rabobank
gestart met de bouw van een
tijdelijke glazen kas in Jirnsum:
Brasserie 2050. Van 16 t/m 18
april vinden in deze kas bijeenkomsten plaats met als thema
‘de toekomst van ons voedsel’
met als belangrijkste doel om
‘samen voedseloplossingen te
versnellen’.

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Het voedselvraagstuk houdt
iedereen bezig en heeft snel
oplossingen nodig: hoe gaan we met de aarde om en zorgen we ervoor dat de
groeiende wereldbevolking de aarde verantwoord gebruik.
Zie ook Youtubefilmpje: https://youtu.be/i7USWw4lSSc. De Rabobank gaat
samen met het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen in gesprek om
hierin daadwerkelijk stappen te ondernemen.

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



Schoonheidssalon







Rens Kroes is partner van dit zogenaamde Food Forward- programma. Haar passie voor gezond en duurzaam voedsel is ontstaan in Fryslân waar haar pake en
beppe een boerderij hadden. Van jongs af aan is voeding een belangrijk onderdeel
geweest in haar leven waardoor het haar persoonlijke missie is om inzicht te geven
in een gezond en duurzaam voedselpatroon. Voedsel zit in haar DNA, net als bij de
Rabobank.
Voor de verschillende bijeenkomsten die in de Brasserie worden gehouden,
nodigt de Rabobank haar gasten persoonlijk uit. De Brasserie wordt opgebouwd
aan de Rijksweg 194 in Jirnsum (bij de familie Keulen – tegenover Verhoeve Groen
BV waar wij gebruik mogen maken van de parkeerfaciliteiten).

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Meer weten over de wijze waarop de Rabobank met het wereldvoedselvraagstuk
omgaat?
Zie www.rabobank.com/foodforward
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De bistedokter
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

Wrafke - Moaie dei

Fansels hie‘k al lang yn ‘e noasters dat it net goed gie mei dy ‘âlde Swarte’, Aïcha.
Sy siet al yn har Fyftjinde (!) libbensjier, mar se wie noch sá geef mei har fjoer fan in
rjochtaarde jachthûn. Jawis, krebintich troch in fersliten rêch, mar dêr joech Baas
har pillen foar. Ferline hjerst hat dyselde Baas har noch twaris ûnder it mes hân om
frjemde bulten fan har liif fuort te helje en dat hat se geweldich goed trochstien.
Fan ‘e wike hat se wer mei Frou en Baas nei de bistedokterspraktyk west. Doe’t se
thús kamen wiene de gesichten fertrietlik. Aïcha wie ek fan’t hynder, mar dat wie
se lykwols altyd at se nei de praktyk west wie. Ik snúfde de rook fan minsken oan
har dy’t ik net rjocht thúsbringe koe, mar fernaam oan Frou har praat dat se by
dyjinge west wiene der’t Aicha har puppetiid trochbrocht hat. Om ôfskie te nimme, koe‘k begripe. Eltse dei dernei giene wy nei in plakje te kuierje wer’t wy wolris
earder west wiene en op woansdei binne wy sels meienoar nei myn ferneamde
jachtoefenmasterin yn Harich west. Aïcha moat fan Anjolien alles leard hawwe wat
ik no mei safolle nocht opdoch. Mar Anjolien beweart ek fan Aïcha in bulte leard
te hawwe. Wat wiene dy twa seldsum bliid mekoar wer te sjen! Ik haw dy âlde
Swarte noch nea sa út de skroeven sjoen... Oandwaanlik! En se hat by eintsjebeslút
ek noch twa kear in dummy-ein apperteard. Net te fier fuort, hear. De dei dernei
moast se dat lykwols ferskuorrend belije. Se wie út ‘e liken, moast hyltyd mear koarje, mar woe en koe dochs noch wol lekker ite. Dat skynt se har hiele libben graach
dwaan mocht te hawwe. Wat dat oanbelanget: in echte Labrador. Kin ik noch wat
fan leare, om’t ik noch wolris in miel oerslaan wol...
De dagen dernei gie
it wer in lyts bytsje better, mar wol
waard dy ‘âlde’ hyltiten koartamiger. Se
doarde somtiden net
mear lizze te gean en
stie dan mei de sturt
tusken de poaten yn
har helpleazens om
har hinne te sjen. De
hiele dei troch kamen Baas, Frou en
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Coachings- en trainingspraktijk
waard dy ‘âlde’ hyltiten koartamiger. Se doarde somtiden net mear lizze te gean
en stie dan mei de sturt tusken de poaten yn har helpleazens om har hinne te sjen.
De hiele dei troch kamen Baas, Frou en de jonges omste beurten har treaste en
oanhelje. Ik liet har safolle mooglik mar gewurde, at se it lykwols ferneare koe, slikke ik har om ‘e bek. Op dy bewuste sneintemiddei wie it fertriet hast net mear te
hurdzje. Mei syn allen giene wy nei bûten ta en bedarren we op it stalt by de fiver.
Aïcha hime en sette grutte eagen op, dochs liet har berêstend dêrhinne dirigearje.
Eltsenien socht in plakje om har hinne en sei gjin wurd. De sinne skynde folop en
yn it fjild efter hûs makken fûgels kabaal as op in moaie maitiidsdei, sa ûnwerklik
midden yn febrewaris. Baas pakte in foarpoat fan Aïcha, die dêr in bântsje om en
knipte har hier fuort oan’t op har hûd. Doe pakte hy in spuit mei blau guod deryn
en ik seach dat hy dy stadichoan leech drukte yn de bloedier fan har poat. Net
earder haw ik safolle triennen floeien sjoen wylst dy âlde Swarte stadichoan dochs
wis belies joech en har kop yn de earmen fan Frou del lei. Súntsjeswei siigde har
swarte liif ûnderút en stoar it ljocht út har eagen wei. Wat in grut fertriet op dizze
prachtige dei. In skoft hawwe Frou, Baas en de lytsbazen dêr ferslein by sitten. Doe
seach ik Baas twa skeppen ophelje en mocht ik har noch ienris besnuve. Dêrnei
moast ik yn ‘e hûs.
Letter op ‘e middei hie‘k om ‘e bliksem wol yn ‘e rekken wêr dy âlde Swarte bedarre wie: efter yn ‘e tún by de feart stiene trije grutte reidplommen yn de grûn
njonken in bultsje mei houtsnippers dêr oerhinne. Ik stuts myn snuffert daliks yn dy
snippers en koe wier de rook fan har noch wol in lyts bytsje opsnúve. Fierders haw
ik dat plak net beruorre, mar Aïcha moat dêr bedobbe wêze. De beide grouwe
tûken dy’t Baas d’r krúslings op lein hie haw ik al fuorttôge. Dy wiene te moai om
net mei te boartsje. Ûnderwilens gie de sinne ûnder en kleure de himel rôsread;
wat in moaie dei, sa foar de dea.
De dagen dêrnei fûn ik it stil yn ‘e hûs. Ik koe út wol fjouwer hûnekuorren kieze om
yn te sliepe: twa yn ‘e gong en twa yn ‘e húskeamer. Dat fielde nuver. Ik wie suver
bliid dat Baas opromming hold. Ik mis dy âlde net echt, sy wie ommers altyd sa op
harsels. Mar ik haw wol in ferskuorrend protte fan Aïcha leard. De hûnetaal noch it
measte. Hoe’sto mei in lytse feroaring fan hâlding sjen litte kinst hoe‘sto tsjinoer in
soartgenoat stiest, sûnder ek mar te bylje of te grommelje. Want dat kin ommers
altyd noch wol. It is ferdraaide spitich dat safolle hûnen, mar ek guon minsken, dy
hûnetaal net by machte binne.
© menno@bistedokter.nl
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Guusta Elzinga in de Fermanje

Sinds 1 januari van dit jaar hangt er aan
ons Fermanjehek een bordje met informatie over mijn coachingspraktijk.
Naast het pianobedrijf van Anne, mijn
man, herbergt de kerk nu dus onze
woning en twee bedrijven. Dat had die
kerk ook nooit kunnen vermoeden…
Na jaren trainer, coach en leidinggevende te zijn geweest in het onderwijs, heb
ik besloten om daarnaast een eigen
coachings- en trainingspraktijk te beginnen.
Het was al jaren een wens, maar met 4 opgroeiende kinderen in huis was het er nog niet van gekomen, maakte ik andere
keuzes. Daarnaast was er nog een andere aanleiding. Ik deed een opleiding voor
systemisch werk, waarin ik ben getraind om familieopstellingen te begeleiden. Hier
ben ik zo enthousiast over, dat ik deze prachtige vorm van coaching/therapie graag
in de praktijk wil brengen. Bij systemisch werk gaat men er van uit dat je probleem
nooit van jou alleen is, maar dat dat altijd zijn oorsprong heeft in jouw systeem van
herkomst. Of, als het een werk gerelateerd probleem is, altijd te maken heeft met
het hele systeem van je werkkring. Door het in de ruimte opstellen van personen of
elementen die een rol spelen in jouw verhaal, krijg je enorm snel inzicht in wat er
speelt, waar het vandaan komt en welke stap je kunt zetten naar verbetering. Op
mijn website heb ik er wat meer over geschreven: www.guustaelzinga.nl
Sindsdien pas ik het geleerde al met veel plezier toe, met mooie resultaten.
Op dit moment volg ik nog de opleiding voor organisatieopstellingen, waardoor ik
ook in werksituaties mensen of teams kan begeleiden. Wederom met veel plezier
en inspiratie! Ik heb maar weer ervaren hoeveel energie het geeft om je bezig te
houden met de dingen die je hart hebben, ook al is dat in dit specifieke geval ‘pas’
op mijn 62e jaar.
ik hoop mijn ervaring nog jaren in te kunnen zetten. En mocht u nieuwsgierig zijn
en meer willen weten over mijn aanpak, dan bent u altijd van harte welkom.
Een mailtje via de website of telefoontje is dan handig.
Met vriendelijke groet,
Guusta Elzinga
www.guustaelzinga.nl Info@guustaelzinga.nl Tel: 0651784514
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Jaarverslag 2018 Vogelwacht
Eens moet een eerste keer zijn…
Dit jaar voor de allereerste keer een verslag van mij als lid van het bestuur.
Ik heb de taken van Sjouke Pieter overgenomen en doe mijn best om deze te
voltooien. Vorig jaar hadden we helaas geen jaarverslag dus ik heb wat goed te
maken zullen we maar zeggen. Eens moet een eerste keer zijn toch?
Het Jaar 2018!
It Giet Oan!
In Januari trapten we af met onze koekactie. Dit was wederom net als voorgaande
jaren weer een succes. Alle dozen waren na een week leeg! Zo zien we het graag
en daarom willen we de vrijwilligers wederom bedanken voor hun inzet!
In Februari starten we het seizoen altijd met onze Filmavond.
We hadden de heer Wil Grond uitgenodigd om te vertellen over de vogels in
o.a. Letland, Litouwen & Polen. Het was een indrukwekkende diavoorstelling.
In de pauze was het weer lootjes trekken. Lootjes met mooie prijzen zoals
de welbekende eendenkorfen van Sint de Vries, vogelhuisjes van Age Niemarkt
en een voederhuisje van Jappie Hallema. Het was een geslaagde avond.
Maart is altijd een spannende maand..
Wie vind het eerste kievitsei van Nederland?
Het was dit keer raak in Zuid-Holland. Op 14 Maart in de gemeente Giessenlanden
vond André Hornstra (Lid van de vogelwacht Alblasserwaard) het eerste ei van
Nederland.
2 dagen later (16 Maart) vond Riemer Miedema (20 jaar) het eerste ei van
Friesland. Het was raak in “It Heidenskip”. Daarmee is de aftrap begonnen van
een nieuw seizoen ‘foar use fugels’.

In mei was er weer de jaarlijkse nazorgdag. Ook dit jaar weer de opzet.
s’Ochtends koffie en koek bij de 2 gemeenten. Daarna met elkaar het land
in om de nesten te voorzien van bescherming. Daarna een buffet en voor de
liefhebber een pilske uiteraard! Alles verzorgd door Ricardo. Onze dank is
groot.
In 2018 was er helaas geen excursie. Door wat verschuivingen in het bestuur
zijn we hier niet aan toegekomen. Allemaal nieuwe gezichten die nog even
moeten wennen vind ik zelf.
Resultaten Nazorg Jirnsum:
De Kievit en de Grutto zijn in ons wachtgebied sterk teruggelopen, dit is
een trend in heel Friesland. De Scholekster is gelijk gebleven, maar als we
terugkijken naar voorgaande jaren is het nog steeds te laag. Verder zijn er
3 paartjes van de veldleeuwerik en 1 paar graspieper waargenomen. Ook
de kuifeend, slobeend, krakeend en de wilde eenden waren weer aanwezig.
Helaas zijn we veel eieren verloren door roofdieren zoals de steenmarter,
vossen en de roeken. Hopelijk dat dit jaar niet het geval. We zetten ons weer
volledig in!
Dit was het jaarverslag van 2018….Op naar een nieuw jaar met mooie
resultaten!
Teake Kramer

In Maart hadden we ook onze ledenvergadering in het Kattehus. Helaas was de
opkomst niet groot, maar het was toch een mooie avond. Matthias Schuurs hield
een presentatie deze avond. Het was net alsof ik weer in de schoolbanken zat…
Zo mooi vertelde Meneer Schuurs het. Voor herhaling vatbaar! Daarom zal hij dit
jaar weer aanwezig zijn op onze vergadering.
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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

Walking Football
Tweede Jirnsumer-Jumbo walking Football toernooi een succes!

Na het eerste toernooi in 2018, ging op woensdag 20 maart 2019 de tweede
versie van het Wandelvoetbal toernooi om 10.00 uur van start. Maar niet nadat
in de vroege morgen de velden waren klaargemaakt, de doeltjes geplaatst, en
de scheidsrechters ontvangen. Het waren even drukke uren voor de Jirnsummer
wandelvoetballers, maar klokslag 10.00 uur was het in de kantine gezellig met
koffie en koek.
Er waren niet minder dan zeven voetbalverenigingen vertegenwoordigd, zelfs uit
Hoorn waren wandelvoetballers van Always Forward SV aanwezig. Na de opening werden de aloude spieren opgerekt en werden mooie elftalfoto ‘s gemaakt.
Niet minder dan zeven wedstrijden moesten er worden afgewerkt, uitermate
duidelijk aangekondigd door onze stadion speaker Jappie Hallema. Gelukkig was
er om 12.00 uur ruimte voor soep en heerlijke broodjes, met dank aan Antsje Spel,
die 2 soepketels had klaargezet.
Tegen drieën waren alle wedstrijden gespeeld, en hadden alle spelers van Irnsum
1 en 2, Always Forward, Heerenveen, HZVV, Bolsward, Cambuur en Harlingen alle
tijd om een hapje en een drankje te nuttigen in de kantine. De Wandelvoetbalploeg van HZVV uit Hoogeveen hadden alle wedstrijden gewonnen en waren dus
de winnaar van het toernooi. Maar eigenlijk was iedere deelnemer een winnaar.
Het is voor elke oud of beginnend voetballer toch heerlijk om na je zestigste nog
vrolijk over het voetbalveld te wandelen.

Bosmax.nl biedt een zeer ruim assortiment aan van verschillende
producten in de categorieën zoals wonen, vrije tijd, elektronica,
kantoorartikelen en nog veel meer. En dit van maar liefst 500
topmerken! Het maakt niet uit of je nu speelgoed of
schoonmaakmiddelen besteld: Bosmax.nl zorgt ervoor dat het snel,
goedkoop en goed verpakt bij jou bezorgd wordt!

Het tweede Jirnsumer-Jumbo Wandelvoetbal toernooi was, met dank aan alle
vrijwilligers achter de bar, in het veld en rond de boxen een mooi succes geworden.
Volgend jaar weer...

www.bosmax.nl
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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
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafe-

Duurzaam Jirnsum
La Casa Mila in Barcelona is gebouwd rond 1910. Een speciaal ontwerp van
architect Antoni Gaudi. Het eerste appartementencomplex met een parkeer
kelder.
Als je rondkijkt in een van de appartementen, die in de stijl van begin 1900
bewaard is gebleven, vallen je een paar dingen op. Het is zeer luxe ingericht, met
prachtige meubels, gordijnen, enz. Elke ruimte had meestal één elektrische lamp
en in het hele appartement was één kraan. Pure luxe in die tijd! Wat een verschil
met nu.
Natuurlijk leven we nu in een andere tijd. Met centrale verwarming, met in elke
kamer meerdere stopcontacten, met allerhande elektrische apparaten, tablets
en smartphones, die het leven aangenamer maken. We belasten onze beurs
ook steeds meer waar het gaat om stroom- en gasverbruik. We betalen relatief
veel belasting over ons energieverbruik. Wist u dat één kWh (kilowattuur) € 0,21
kost? En dat 68% van dat bedrag belasting is? (energiebelasting + ODE = Opslag
Duurzame Energie plus BTW over het geheel). En dat bij het gastarief van € 0.77
per m3 de belasting 62% is?
Nu vloeit de genoemde belasting gelukkig niet in de grote pot, maar komt dit
geld als subsidie terug naar initiatieven vanuit de samenleving. Dus ook naar
onze Jirnsumer Koöperaasje, mits we iets gaan organiseren natuurlijk. Daar zijn
we zeer zeker mee bezig, zodat onze leden en inwoners van Jirnsum mee kunnen
genieten van onze deels gesubsidieerde activiteiten. U kunt direct al iets doen wat
u financieel voordeel oplevert. Door het isoleren van uw woning bijvoorbeeld, zult
u minder gas gebruiken. Met het aanschaffen van zonnepanelen, individueel of
gemeenschappelijk, bespaart u op uw elektriciteitsnota.
Op woensdagavond 15 mei organiseren wij in samenwerking met de gemeente
Leeuwarden een informatieavond met als thema THÛS <> THUIS. Er zullen een
aantal sprekers zijn die ons inzicht geven in wat we thuis allemaal kunnen doen
om ons gas- en elektriciteitsgebruik te verlagen. Daarnaast zullen de plannen van
onze Koöperaasje nader toegelicht worden. Het bestuur van de Jirnsumer Enerzjy
Koöperaasje nodigt u van harte uit op 15 mei in de Twee Gemeenten, aanvang
20.00 uur.
Wilt u reageren of hebt u vragen? Wij zijn bereikbaar via onderstaand mailadres:
reinderyntema@gmail.com
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Skoallenijs Sint Radboud
Onze school bouwt aan de toekomst. Dit jaar heeft de Sint Radboud samen met de
BMS een droom. Alle kinderen, waar dan ook ter wereld, kunnen naar school. Net
als onze kinderen. Daarom hebben wij ons aangesloten bij het learnfoundation.
Op www.learnfoundation.nl/bms kunt u daar meer informatie over vinden.
Wat doet de learnfoundation? Zij vertellen u hier graag over;
“We gaan samen met onze lokale partnerorganisatie aan de slag om onze
gezamenlijke droom te verwezenlijken. Maar het is niet alleen ónze droom. In
de eerste plaats is het de droom van de leerlingen, hun ouders, de leraren, maar
zeker ook van de community, om dit project te kunnen verwezenlijken.”
Op vrijdag 17 mei houden we op de Sint Radboud een voorjaarsmarkt van
12:00-13:30. De opbrengst gaat naar het goede doel: learnfoundation.nl.
Het bouwen van een school in Kenia. Wat kunt u verwachten: Lekker eten en
drinken/ marktkraampjes/een speelgoed markt/draaiendrad/grabbelton.
U bent ook van harte welkom!

Ook dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders, pakes en
beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur op 8 mei,
5 juni en 3 juli. Welkom! www.radboudjirnsum.nl

www.elzinga.nl
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Voor de broodnodige energie.....

Supremium

Tankstation de Greidhoeke

24/7

13 cent korting op Euro 95!

‘’We care your drive’’

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw
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Wij hebben een aantal nieuwe leerkrachten die zich graag willen voorstellen.

Mijn naam is Anja van der Ploeg, 22 jaar. Ik ben sinds januari
van dit jaar actief als onderwijsassistent op It Tredde Sté. Daarnaast liggen mijn interesses bij het coachen van volwassenen en
kinderen naar een gezond gewicht. In mijn vrije tijd ben ik graag
bij familie en vrienden. Ik word blij van muziek. Ik speel dan ook
met vol enthousiasme Bugel bij het fanfare orkest in Menaam.

Buorren 14 Akkrum | 0566-652196 | www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl

• Kwaliteitsbrandstoffen
• Diesel
• Euro 95

It Tredde Sté

Hallo, mijn naam is Willy Dikken Tromp en vanaf 1 maart ben ik
op maandag en dinsdag de leerkracht voor groep 5/6. Ik ben 60
jaar, getrouwd en moeder van 2 zoons en oma van 3 kleinzoons.
Ik woon in Leeuwarden en werk al ruim 30 jaar in het onderwijs. Naast mijn werk als leerkracht ben ik nog 1 dag in de week
Consulent Onderwijs Jonge Kind voor Integrale Vroeghulp. Mijn
hobby’s zijn wandelen, lezen, knutselen en reizen.
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11 cent korting op Diesel

Skoallenijs It Tredde Sté

All
cards

Ik ben Wendy Bloemsma en sinds kort werkzaam op OBS It
Tredde Sté. Ik houd van ontdekken en uitdagingen en dat
komt terug in mijn grootste hobby: reizen. Een paar jaar geleden ben ik met mijn gezin terug naar Nederland gekomen,
nadat wij een aantal jaren in Indonesië hebben gewoond.
Daarvoor werkte ik jarenlang als neurologie-verpleegkundige. Na onze terugkomst startte ik met de opleiding tot leraar
basisonderwijs.
Mijn naam is Miranda Maat en ik ben 33 jaar. Ik woon in
Drachten en heb een prachtig mooie zoon van 14 maanden.
Mijn hobby’s zijn schilderen, tekenen en themafeesten organiseren. Ik ben sinds 10 jaar werkzaam in het onderwijs.
Dit doe ik met erg veel plezier. Sinds november ben ik op It
Tredde Sté aan het werk. Eerst voor verschillende groepen
en nu drie dagen in groep 5/6.
U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur :
directie.ittreddeste@proloog.nl of 0566 ~ 601646
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Paaslunch voor gepensioneerden

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

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

It Kattehûs organiseert op 16 april samen met de soos een paaslunch voor
gepensioneerden in het dorp en het buitengebied van Jirnsum. De zaal is open
vanaf 11:30 uur, de lunch start om 12:00 uur.
Deelname kost € 5,-. Opgave voor 12 april verplicht bij
Henny Joustra 06 -53 325944 of Johan Visser 0566-600754
of via reservering.itkattehus@kpnmail.nl

Koningsbingo
It Kattehûs organiseert op 26 april a.s. haar vierde Bingo van het seizoen, omdat
het vlak voor Koningsdag is staat de avond in het teken van oranje.
De zaal is open vanaf 19:30 uur, de bingo gaat van start om 20:00 uur.
De eerste koffie of thee is gratis overige consumpties zijn voor eigen rekening.
De loten voor de bingo kosten € 6,00 1 boekje = 5 ronden
of 2 boekjes voor € 10,00.
Beleef deze avond met zijn allen in een gezellige omgeving.

Kapsalon Sylvia
Geen verplichtingen, geen abonnementen,
elke leeftijd, ieder niveau!

Tuinbouwvereniging “Op é Syl” Jirnsum
Voor mensen die het leuk lijkt een volkstuin te hebben is er nu de mogelijk om
die te huren. De tuin is al volledig gespit en gefreesd, men kan dus direct
beginnen te verbouwen van groente, aardappelen of bloemen.

Fonterbuorren 10
9011 XK Jirnsum
T. 0566-601272

jirnsum

Inlichtingen bij:
P. Riemersma Himdyk 12 Jirnsum tel 0566601977
L. de Jong De Terp 27 Jirnsum

elke woensdag 19.30 uur
Maandag
van 14.00
Dinsdag
van 9.30
Woensdag
van 9.30
Donderdag van 9.30

tot
tot
tot
tot

20.00
17.00
17.00
21.00

verzamelen bij de terp 10 te jirnsum
kosten zijn € 3,- per keer

Voel je (weer) lekker in je vel.
Kom op we coachen je wel!
Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140
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Verenigingen contactpersonen

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de
Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,
een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar
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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

B. de Vries
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
D. Riemersma
J. Bleeker

0655307912
0641462314
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
601047
601956

Toneelver.
Tuinbouwver.
Vogelwacht

H. Pereboom
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

602469
601977
601130

Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Speeltuincom.
Koor Jirnsum: Mei MeKoar

F. Cornelisse
W. v/d Meer
J. Bleeker
S. P. Hellinga
L. Karsten
A. Douma
T. de Wal
H. Boorsma

0683949491
601178
601956
0616011867
0620620138
602552
620110
0613578028

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
K. Stornebrink
H. Joustra
P . Posthumus
M. Hemstra
B. van der Lei

601084
602060
06-53325944
601278
0612775911
601754
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MFC “it Kattehûs”
Zaalverhuur voor bijeenkomsten
feesten en andere activiteiten
Capaciteit zalen:
Grutte seal 25-100 personen
Molehiemseal 10-30 personen
Lytse seal tot 10 personen
Reserveringen via
reservering.itkattehus@kpnmail.nl of via Henny Joustra 06-533 259 44

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:

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.

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 wanneer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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Ziekenhuizen
MCL







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

Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen
Reparatie en onderhoud
Haal en breng service (omtrek 5km gratis!)
Reparatie op locatie
Fietsen op maat

Zorg

Profiteer mee van onze anti-lek actie:
Anti-lek buitenband + binnenband is gratis omzetten!
U hebt al een prachtige set voor maar € 25,-!

Wij zijn alle dagen bereikbaar!

Kerkebuurt 6

Tel: 06-22328262 @: info@fietsenfun.nl Open: Di t/m Vr. 13:00 tot 17:00 Industriewei 23

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

Tel.: 0566-60 22 27
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.

Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27

De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.
Tel.: 058-250 13 80
Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.
Tel.: 0566-60 29 22
Inl.
Mevr. P. Hoekstra-de Wit, de Terp 14, Jirnsum. Tel.: 0566-60 18 50

it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 06-53325944

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 - 11.45 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

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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