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Beste lezer,
Hierbij ontvangt u weer de maandelijkse traktatie aan nieuws en updates
vanuit het dorp. Ook in dit nummer van april ziet u de maandelijks terugkomende
rubrieken zoals de Bistendokter, maar ook het nieuws vanuit de verschillende
werkgroepen en sportverenigingen. De plannen voor Festisyl zijn inmiddels
concreet en we kunenn al een kijkje nemen in het programma. Stond deze datum
al bij u in de agenda?
Wist u trouwens al dat de Stim fan Jim vanaf nu ook af te halen is bij Frits
Koopcentrum? We begrijpen dat als u dit leest een exemplaar door de bus heeft
ontvangen, maar niet iedereen ontvangt een Stim.
Steeds vaker krijgen wij vragen van mensen met een nee/nee sticker die wel
graag de Stim willen lezen.
Voor deze groep hebben wij de Stim bij Frits Koopcentrum liggen.
Gratis af te halen!
Veel leesplezier, De redactie.

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

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt mei 2022
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
38e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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U wilt duurzaam wonen en besparen op energiekosten?
* Eerlijk advies aan huis
* Leveren en installeren van
zonnepanelen, thuisaccu’s en laders
voor elektrische auto’s

* Meer dan 20 jaar ervaring
* Kwaliteit uit uw eigen dorp
 06 4807 6356 info@puurzon.nl
Erkend Elektrotechnisch Installateur
lid van Techniek Nederland

Versla de stijgende energieprijzen
Investeer nu in zonnepanelen!

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Agenda

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 !
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Datum Evenement

Locatie

Tijd

17 april paaszondag met de Havenzangers 2.0 | de Meesters |
DJ Lars
26 april Koningsnacht met Straight
on Stage | DJ Sipke
26 april Jaarvergadering Vogelwacht

De 2-Gemeenten

It Kattehûs

19.30

9 mei Inloopspreekuur PBJ
vergadering
21 mei Seizoen afsluiting met Qmusic de foute party | Sjaak
13 juni Inloopspreekuur PBJ
vergadering
18 juni Festisyl
19 juni Festisyl
25 juni Jubileumtoernooi Iverto

MFC It Kattehus

19.30-20.00
uur

De 2-Gemeenten

De 2-Gemeenten
MFC It Kattehus
Op 'e Syl
Op 'e Syl
Sportcomplex

iedere woensdagochtend: Soos MFC
'it Kattehûs'
iedere vrijdagochtend : MFC
Boekenochtend 'it Kattehûs'

19.30-20.00
uur
17.00-00.00
16.00-22.00
13.00 uur

10.00-11.30

Vacatures bij de 2 Gemeenten
Wij hebben op dit moment meerdere vacatures open staan:
• Zelfstandig werkend kok, uren in overleg.
• Keukenhulp/snackbarmedewerker, uren in overleg.
• Schoonmaak(er/ster), 6 uur per week, maandagmorgen.
Heb je interesse en lijkt het je leuk om onderdeel van ons team te worden?
Stuur dan een berichtje naar Jantina Grijpma – Flapper via
info@de2gemeenten.nl of bel 06-11355594
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Kommen en Gean
Geboren:
Rafael

9 maart 2022
Zoon van Siemon en Demi
De Heareburch 8, Jirnsum

Geboren:
Ella

14 maart 2022
Dochter en zus van
Ceren, Michelle en Mia
Douwemastrjitte 74, Jirnsum

Dankbetuiging
Graag wil ik iedereen, mede namens mijn kinderen bedanken voor het
medeleven na het overlijden van Jan.
De vele kaarten, telefoontjes, lieve woorden, de arm om je heen die we kregen
hebben ons gesteund om dit verlies te verwerken.
Lia Rijkmans
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LOCI - Gymnastiekvereniging

FestiSyl - 18 en 19 juni 2022

Loci Paasactie

Weten jullie het nog!

Eind maart zijn onze leden langs de deur geweest met lekkere
paaseieren. Dit was een groot succes! Er zijn uiteindelijk bijna
400 zakjes verkocht en dit heeft een mooi bedrag opgeleverd.
Dit bedrag zal ten goede komen aan de club en ons jubileum
dat we dit jaar vieren. We willen allereerst de leden en de
yoga’ers bedanken die zich hebben ingezet voor deze actie en
natuurlijk onze dorpsgenoten die massaal onze eitjes hebben
gekocht. Dankjewel voor jullie steun!

Oproep
aan alle peuters en kleuters van Jirnsum in de leeftijd van 3 tot 6 jaar
Wekelijk op dinsdagmiddag van
15:45 – 16:30 geeft onze enthou
siaste en lieve 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 en goed is voor de
motoriek, hebben de kleuters ook
ontzettend veel plezier met elkaar.
En samen plezier hebben vinden we
bij LOCI het belangrijkste! Graag
nodigen we alle peuters en kleuters
van Jirnsum uit om gratis 2 proeflessen mee te doen. Is meedoen
nog een beetje spannend? Kom dan
eerst eens een les gewoon kijken.

Die waanzinnig gezellige zondagmiddag die we samen beleefden op ’e Syl in
2018? Muziek, gezelligheid, zon, een drankje in de hand en zand tussen de tenen.
We gaan nog een keer zo’n fantastisch weekend beleven!
Zaterdag 18 juni: Feestavond voor de jeugd (en alle andere feestbeesten)
Pieter Sahieter | All Tha Fokk | De Doelleazen | DJ Sipke
Tijd 17.00 - 00.00
Zondag 19 juni: Middagprogramma “voor en door (oud-) Jirnsummers”
De JSF band | Berend en Band | Vintage Live | Seabreeze DJ Sieds
Tijd 16.00 - 22.00
Er is een Foodtruck en een FestiBar aanwezig voor de nodige versnaperingen.
Wij hopen jullie op het festivalterrein tegen te komen.
Wij kijken er naar uit!
Evert, Jan B., Jan B., Yke, Berend, Anja & Jantina

Vriend van FestiSyl
Als Vriend van FestiSyl ontvang jij:
Toegangstickets voor het hele weekend, een te gekke goodiebag met vette festival gadgets, 2 consumptiebonnen, gegarandeerd een waanzinnig leuke avond
Voor €35,- word je vriend van FestiSyl. Steun jij ons ook? Meld je dan aan door
onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij: Evert Boersma, de Heareburch 56 | Jan Buwalda, Gravinnewei 14 | Anja Elzinga, de Finne 8 Of stuur een
email naar: festisyl@outlook.com
Ik word vriend van FestiSyl:
Naam:
Adres:
E-mail:
06-nummer:
Betaalverzoek wordt via Whatsapp of email verstuur
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De Bistedokter
- 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@cafedefantast.nl

Rariteitenkabinet

Ik ben een verzamelaar. Voorheen van sigarenbandjes, postzegels, schelpen,
stenen, scherven, eieren en wat al niet meer. Later werd mijn aandacht meer
verlegd naar krantenknipsels, foto’s en dia’s. Het meeste bewaar ik nog steeds,
al heb ik mijn verzamelwoede in de loop der jaren wat beter weten te reguleren.
Een groot huis helpt daar weer niet echt bij. Bovendien kan ik moeilijk wat
wegdoen. Dat leidt bij mij tot radeloze dilemma’s als er weer eens opgeruimd moet worden. Dus toen ik door de praktijk werd gebeld wat er met het
‘rariteitenkabinet’ moest gebeuren, heb ik dat natuurlijk direct opgehaald…
De afgelopen jaren heb ik samen
met mijn collegae een verscheidenheid aan ‘biologisch mate
riaal’ verzameld. Zo werden
er bijvoorbeeld bij honden en
katten stenen in allerlei maten
en vormen operatief uit de blaas
verwijderd. Heel illustratief om
aan de eigenaar te laten zien wat
de ‘oogst’ was uiteraard. Het is
essentieel om te weten wat de
samenstelling van zo’n steen is, omdat je dan daaruit kunt afleiden hoe je met
bijvoorbeeld speciale voeding kunt voorkomen dat er opnieuw neerslagen
ontstaan. Vaak werden ze dus deels voor nader onderzoek opgestuurd, maar
geregeld was de vangst zo groot dat de rest bewaard kon worden. Ze belandden
dan in wat ik het ‘rariteitenkabinet’ ben gaan noemen.
Wat daar nog meer in zit? Een paar gevonden schedeltjes, een haarbal uit een
kalvermaag, wat merkwaardige attributen die uit hondendarmen waren verwijderd en daarnaast het één en ander op ‘sterk water’. Zoals een rare teentumor,
een poezenfoetus en spoel- en lintwormen. Die laatste vooral om baasjes in de
spreekkamer het verschil tussen die beide parasieten te kunnen laten zien en ze te
overtuigen dat je die goed moet bestrijden.
Dikwijls ging het kabinet mee op tournee als ik bijvoorbeeld op dierendag een
verhaaltje mocht houden op school. Leuk om jouw werk op die manier te kunnen
Lees verder op pagina 13
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Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl

Lekker wonen en zorg
zijn in Leppehiem
onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Wonen op een plek
waar jong en oud
elkaar ontmoeten.
Met de zorg die u
nodig heeft.

Wilt u meer informatie?
Tel. 0566 - 654 654

illustreren. Vond de jeugd prachtig. Bij hen baarde de merkwaardige speling der
Natuur van het ‘biggetje met de acht pootjes’ eigenlijk altijd het meeste opzien.
Stonden ze na afloop door het glas te turen en te tellen of mijn verhaal wel klopte.
Het is goed dat de huidige generatie collegae mij gebeld heeft. Zij moeten hun
eigen succesverhalen opbouwen en op hun eigen wijze herinneringen koesteren.
Voorlopig stel ik het opruimen van het rariteitenkabinet nog even uit en staat het
bij mij in de kast. Weggooien kan immers altijd nog. Toch?

Vogelwacht Jirnsum
Op 22 maart 1946 is de jirnsumer vogelwacht opgericht, dus vorig jaar had onze
vereniging haar 75 jarig jubileum. Door
corona konden wij daar vorig jaar geen
aandacht aan schenken. Op dinsdag avond
26 april aanvang half acht zullen wij onze
jaarvergadering houden in ’t Kattehus en
stilstaan bij dit jubileum.
Het programma van die avond zal er ongeveer als volgt uitzien:
Eerst de ledenvergadering, tijdens de
pauze houden we een verloting met mooie prijzen zoals eendenkorven, vogelhuisjes e.d. en na de pauze een mooie natuurfilm over weidevogels bij ons in
de buurt. Na de film, die ongeveer 3 kwartier duurt, trekken we dan de loten
waarop een prijs gevallen is.
De leden krijgen nog een uitnodiging met de agenda voor deze avond, niet-leden
zijn op deze avond ook van harte welkom en kunnen kennismaken met het werk
van de vogelwacht. Zoals u ziet hebben wij een nieuw logo, dit is ontworpen door
Machteld de Jong en wij zijn er zeer mee ingenomen.
De resultaten over de weidevogels en nestkastjes van de afgelopen 2 jaar zullen
op de jaarvergadering bekend worden gemaakt. Wat hierbij opviel was dat het
voorjaar van 2021 nat was en dat er veel jongen waren in het land.
Dus noteer alvast dinsdagavond 26 april in uw agenda.

www.leppehiem.nl

Het bestuur.
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Opbrengst Droge Worst actie: € 1550

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

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

De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.
Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com
Douwemastrjitte 35 - Jirnsum
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In maart hebben we de droge worstenactie geor
ganiseerd onder de jeugdleden. Dit jaar in een
andere opzet. Met Corona in ons achterhoofd
vonden we het niet verstandig om in groepjes
langs de deuren te gaan verkopen. Daarom had
ieder jeugdlid een bestellijst gekregen waarmee ze
zelf thuis, bij de buren, familie en vrienden konden
verkopen. Dit heeft geresulteerd en een prachtige
opbrengst van maar liefst € 1550,-.
Wij willen alle jeugdleden bedanken die zich hiervoor hebben ingezet. Eén verkoper sprong er uit:
Jelle van Dijk. Hij heeft maar liefst 93 worsten verkocht! Super gedaan!
Daarnaast danken we ook Slagerij Spijkerman voor het leveren van de heerlijke
worsten en het inpakken ervan.
Op de foto: Jelle van Dijk en Henk Spijkerman

MFC “it Kattehûs”
zorgvuldig
en met aandacht

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

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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Dorpsvisie feestelijk uitgereikt
Op 5 maart 2022 werd de nieuwe dorpsvisie
Jirnsum 2025 feestelijk aangeboden aan
het dorp en wethouder Hein Kuiken van de
gemeente Leeuwarden. Dit gebeurde in en
om de voormalige katholieke kerk aan de
Rijksweg. Alle 220 droompagina’s hingen ter
versiering in de kerk. De wethouder was zeer
verrast door de mooie inhoud, vormgeving
(dank Sytse Tiemersma!) en de perfecte
timing.
Immers, na de verkiezingen treedt er een
nieuwe raad aan, die dan direct weet wat er
speelt in Jirnsum en wat er van hen gevraagd
gaat worden de komende tijd. De werkgroep
dorpsvisie gaat binnenkort alle raadsleden dit
boekje aanbieden. We zetten Jirnsum weer even duidelijk op de kaart!
Het was een feestelijke middag met mooie speeches, muziek van Berend,
rokerige vuurtjes, een heerlijk taartje en borreltjes van de Fantast en de
2 Gemeenten, een leuk springkussen voor de kinderen en een mooi aantal
belangstellende Jirnsumers.
De oproep van de werkgroep om het niet bij woorden te laten maar met elkaar
de handen uit de mouwen te steken was uit het hart gegrepen. Dus wilt u actief
bijdragen, laat het ons weten!!
Er is ook net een nieuwe werkgroep gestart, die zich bezig gaat houden met
toeristische activiteiten in en om ons dorp.
Bonny vd Velde en Jantina Grijpma Flapper zijn al gestart en zullen zich
binnenkort in de Stim aan u voorstellen. Zij kunnen nog wel een actieve Jirnsumer/
ondernemer gebruiken met een hart voor toerisme.
Heeft u het feest gemist, jammer.
En bent u nieuwsgierig welke
plannen er in de dorpsvisie staan?
Via onderstaande link kunt u de
dorpsvisie inzien.

Wilt u toch liever een papieren
exemplaar, stuur dan een
mail met adresgegevens naar
guustaelzinga@gmail.com,
dan brengen we er eentje langs!
(

Werkgroep dorpsvisie Jirnsum
(die zich bij deze weer heeft opgeheven.)

Jubileum volleybaltoernooi
Volleybalvereniging Iverto bestaat dit jaar 50
jaar. Wij willen dit met het dorp vieren met
een gezellig volleybaltoernooi op zaterdag 25
juni op het sportveld. Hierbij nodigen we alle
(oud-)Jirnsumers en (oud-)Iverto-leden vanaf
14 jaar uit om zich aan te melden.
Een team bestaat uit minimaal 6 spelers, waarvan minimaal 2 dames. Aanmelden
per team of individueel (mocht het je niet lukken om een team samen te stellen).
Doe mee met je buurtgenoten, vroegere teamleden, vriendengroep, familie…
trommel een leuk team bij elkaar, dan maken we er met elkaar een mooi feest
van!
Deelname is gratis. De verwachte starttijd van het
toernooi is 13.00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 10
juni. Meer info en opgave:
www.jirnsum.com,
facebook.com/volleybalvereniging.iverto
Nog vragen? mail: iverto50jr@gmail.com

https://we.tl/t-E8bzuQYc13
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Tennisvereniging Eernum

Verslag ALV Plaatselijk Belang

Tennislessen

Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering 2020 van Plaatselijk Belang Jirnsum op
donderdag 22 april 2021

Op 6 april zijn de tennislessen gestart.
Onder leiding van onze tennisleraar
Maarten Rodenhuis zijn de jeugd, de
dames en de heren iedere woensdag
weer fanatiek bezig om hun techniek
te verbeteren.

Aanwezig: Er zijn naast het bestuur 27 mensen
aanwezig

Opening

Proeflessen

Lijkt tennissen je ook leuk en zou je het graag eens willen proberen? Je bent
van harte welkom om eens een proefles mee te doen. Wij hebben wel een
tennisracket voor je. Stuur een mail naar info@tveernum.nl en we nemen
contact met je op.

Balletje slaan?

Wil je ook lekker sporten in de buitenlucht en wekelijks een balletje slaan?
In je eigen dorp en op een moment dat het jou past! Voor € 10,- per maand ben je
al lid en kun je onbeperkt gebruik maken van de tennisbaan.
Je kunt ook gebruik maken van de tennisbaan als je geen lid bent. Je huurt dan
een baan voor € 10,- per uur.

Contact

Wil je meer weten over de tennisvereniging, de lessen of het lidmaatschap, neem
dan gerust contact op:
Karin Langhout
Erik Pereboom
Albert-Jogchum
vd Woude

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

It Kampke 2
Rijksweg 103
De Terp 4

E-mail: info@tveernum.nl
We hopen je snel te treffen op de tennisbaan!
Met sportieve groet,
Bestuur TV Eernum
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06-81162214
06-20176252
06-21631922

Voorzitter Michel Langhout opent om 20.00 uur de
vergadering en heet de aanwezigen welkom bij deze
digitale jaarvergadering via Zoom.

Mededelingen en ingekomen stukken

Michel doet de mededeling dat de jaarvergadering wordt opgenomen.
Geen ingekomen stukken

Verslag van de jaarvergadering van 19 november 2020

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de
secretaris.

Financieel verslag

Tineke geeft toelichting op financieel verslag 2020.
Kascommissie Ed den Dulk en Piet Elzinga verlenen decharge aan het bestuur.
Petra Esser stelt zich beschikbaar voor kascommissie lid
Volgend jaar zal de kascommissie bestaat uit Piet Elzinga en Petra Esser. Reserve
blijft Ingrid Heins.

Jaarverslag:

Michel geeft toelichting op activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2020.
Bestuurszaken:
Kandidaten voor het bestuur zijn: Wopke Hellinga en Michel Langhout. Er zijn
geen tegenkandidaten die zich gemeld hebben voorafgaand aan de vergadering.
De vergadering stemt ermee in dat zij toetreden tot het bestuur.

Lees verder op pagina 20
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23,16
Totaal overige schulden

23,16
Overige schulden
bankkosten

Rente 2020

Overige vorderingen

31-12-2020
2,23

17.987,41
22.943,32
TOTAAL

13,45
210,80
2.500,00

2.724,25

Overige schulden
bankkosten
It Kattehus
presentatie dorpsvisie 2025

Totaal overige schulden

Rente 2021

Overige vorderingen

31-12-2021
2,44

17.987,41

2.350,82
-169,25
2.067,22
187,60
2,23

Resultaat PBJ 2021 resp 2020
Resultaat Jol 2021 resp 2020

23,16
2.724,25
17.985,18

13.542,41
2.240,27
15.893,23
2.071,02

Overige schulden

2,44

22.943,32
TOTAAL

ACTIVA

Plaatselijk Belang Jirnsum

BALANS

Wenst u een bijdrage van het Plaatselijk Belang Jirnsum, dan kunt u het aanvraagformulier vinden op de website jirnsum.com, maar u mag het natuurlijk ook
opvragen bij een van de bestuursleden.

Overige vorderingen

31-12-2021

Hiernaast en op de volgende pagina's ziet u een financieel verslag over 2021
zoals wij dat op de jaarvergadering op 24 maart j.l. gepresenteerd hebben. Net
als in 2020 zijn er veel minder activiteiten geweest, de reden daarvan hoeven we
niet te vermelden, dat is wel duidelijk denken we zo.

22.940,88

Financieel jaarverslag 2021 van Plaatselijk Belang Jirnsum

Totaal liquide middelen

31-12-2020

Financieel jaarverslag

Eigen Vermogen PB Jirnsum
Eigen Vermogen JOL

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
Deze notulen zijn vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 24
maart 2022.

485,18
17.500,00

PASSIVA

Themagroep Keunst en Kultuer Jirn-summetime
Themagroep Wonen en Leefomgeving
Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum
Enerzjy Koöperaasje Jirnsum.
Werkgroep Dorpsvisie 2021-2025

940,88
22.000,00

31-12-2021

Petra Esser stelt een vraag over de bloembakken aan de Rijksweg. De voorzitter
licht toe dat i.v.m. de aanpak van de Rijksweg er is besloten de bloembakken
over te slaan.
Jantina Grijpma stelt de vraag of er een werkgroep is voor Toerisme. Jantina
geeft aan het initiatief door te zetten om met verschillende partijen om tafel te
gaan (o.a. ondernemersvereniging).
Na de pauze volgen de presentaties van de 5 werkgroepen:

Liquide middelen
Rabobank, RC
Rabobank bedrijfsspaarrekening

31-12-2020

Rondvraag:

21

22
23

Totaal activiteiten en bijdrages

presentatie Mirjam Bos ikv UBO
nieuwjaarswens PBJ
verlichting boot 2020/2021
SOOS Kattehus ( sjoelbak)
op te richten werkgroep Historie
KV Irnsum merkepartij
K&K Jirn-summertime
PB activiteit AED
dorpsvisie 2025
bloemenaktie

PB contributies
PB bijdrage gemeente Leeuwarden
PB ontvangen bijdrages
Opbrengsten

183
251
16
50
39
0
0
484
3.111
1.708

1.415
11.300
271

12.986

5.842

2.255

Resultaat

€

-175

Rente en overige financiële lasten

2021

-175

rente en overige financiële lasten

€

2.430

10.556

2.172
5.841
99
0
0
1.888
-188
216
527

12.986

12.986

2021

Voorlopig resultaat

Kosten

Plaatselijk Belang Jirnsum
Activiteiten en bijdrages
Werkgroep Woon- en Leefomgeving
Werkgroep Jeugd
Werkgroep Denktank
Stim fan Jim
Jirnsum online (JOL)
Doarpsarchyf
Sinterklaascommissie

Opbrengsten

Opbrengsten

€

FINANCIEEL VERSLAG PLAATSELIJK BELANG JIRNSUM 2021

Totaal activiteiten en bijdrages

60+ middag
flyer koningsdag
tompoucen koningsdag
bloembakken
kermis jeugd
KV Irnsum merkepartij
K&K Jirn-summertime
PB activiteit AED

PB contributies
PB bijdrage gemeente Leeuwarden
PB ontvangen bijdrages
Opbrengsten

Resultaat

Rente en overige financiële lasten

rente en overige financiële lasten

Voorlopig resultaat

Kosten

Plaatselijk Belang Jirnsum
Activiteiten en bijdrages
Werkgroep Woon- en Leefomgeving
Werkgroep Jeugd
Werkgroep Denktank
Stim fan Jim
Jirnsum online (JOL)
Doarpsarchyf
Sinterklaascommissie

Opbrengsten

Opbrengsten

€

240
35
498
4.658
250
500
1.000
1.633

1.170
11.300
3.855

2020

€

€

8.814

16.325

2.182

-163

-163

2.345

13.980

1.731
8.813
250
715
164
1.911
169
227
0

16.325

16.325

2020

MeiMeKoar neemt afscheid van dirigente
Na 6 jaar was, op
woensdag 30 maart
jl., helaas het moment
aangebroken waarop wij
afscheid hebben genomen van onze dirigente
Sitta Bosman. Zij kan,
door haar nieuwe baan,
niet meer voldoende tijd
vrijmaken voor ons koor.
In 2016 is ter voorbereiding op “Leeuwarden Culturele Hoofdstad” het gelegenheidskoor Mei MeKoar opgericht, waarbij Sitta Bosman het
dirigeerstokje voor haar rekening nam. Om ervaring op te doen werd in 2017 een
groot kerstconcert gegeven samen met de “Jan de Roas Sjongers” uit Oude- en
Nieuwehorne. Dat koor staat ook onder haar leiding. In 2018 was Mei MeKoar
helemaal klaar voor Jirn-summertime. Het optreden in de voormalige Katholieke
kerk werd een succes. Door het grote enthousiasme van de ruim 40 leden is het
gelegenheidskoor omgezet naar een regulier koor en bleef Mei MeKoar zingen onder
muzikale leiding van Sitta.
Wij bedanken Sitta voor haar gedreven inzet, geduld, pianobegeleiding en mooie
meerstemmige arrangementen. Zij heeft veel voor Mei MeKoar gedaan.
Eén van haar prachtige arrangementen is “Traveller” van Berend Riemersma.
Door corona was een optreden met Berend er nog niet van gekomen, maar als
grote verassing kwam Berend speciaal langs op haar afscheidsavond. Samen met
het hele koor konden we de avond afsluiten met een heel bijzondere uitvoering
van “Traveller”.

areoor
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r
a
kw iede
Zoekt u een betaalbare schilder om
uw woning of bedrijfspand
te laten schilderen?
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt
elk gebouw in topconditie.
Ook kunt u bij ons terecht voor
glaszetten, houtreparatie en behangen.
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Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum
Mobiel: 06 2027 8622
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl

Het vertrek van Sitta betekent zeker niet het einde van Mei MeKoar. Het bestuur is
druk bezig met het aantrekken van een nieuwe dirigent.
En zoals Vera Lynn het al zong: “We’ll meet again, don’t know where, don’t know
when….”
Mei MeKoar
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Werkgroep wonen en leefomgeving

Keunstkring Jirnsum

Even een korte update vanuit onze werkgroep.

Op 2 november 2021 is de Kunstkring Jirnsum
opgericht. Een zelfstandig opererende afdeling van
de Stichting Keunst en Kultuer.

De fietsroute vordert gestaag.

Hier en daar zijn tegelijkertijd ook rioleringen vernieuwd en aangepast op de te
verwachten overvloedige buien en dus overlast. Waar het al klaar is, ziet het er
prachtig uit! En natuurlijk ondervinden we ook overlast. Zand, stenen, fietsers die
zich niets aantrekken van omleidingsbordjes en over de stoepen langs de huizen
racen.
Helaas is menselijk gedrag maar gedeeltelijk te beïnvloeden… maar gelukkig is
deze overlast tijdelijk en hebben we straks weer een hele mooie hoofdweg door
ons dorp. Goed te vermelden , dat de Gemeente meer voor ons doet dan, voor
dit project, het noodzakelijke. Ze hebben ook de stoepen vernieuwd, de ‘pleinen
‘ qua klinkers op elkaar aangepast, Japke de kat wordt aangepast. Extra gelden
om ons dorp te verfraaien. Wat nu opvalt is dat het deel voor het Kattehûs er
wat schots en scheef inligt met afwijkende klinkers. Dat komt omdat de juiste
klinkers op dit moment nog niet leverbaar zijn.
Dit wordt dus zsm hersteld en dan wordt ook het monument weer herplaatst op
een plek voor het Kattehûs. Wij bezinnen ons nog op een leuk feestje als straks
alles klaar is. Zowel voor de Jirnsumers, als voor de mannen die zulk mooi werk
verrichten. Heb je ideeën, laat het ons weten. woonenleefomgeving@gmail.com

Dan de groenstrook aan de Douwemastrjitte.

Op 5 april is de eerste verkavelingsstudie van architectenbureau Twa uit Burdaard
aan de belangstellenden gepresenteerd. Deze studie is gebaseerd op de wensen
die de deelnemers genoemd hebben én op de mogelijkheden die de grond biedt.
Ook rekening houdend met duurzaamheid, en financiële middelen van de deelnemers. Op dit moment van schrijven zijn er nog 12 belangstellenden in de race,
na de avond op 5 april zal duidelijker worden wie nu echt willen gaan bouwen en
wie er afvallen. We blijven u op de hoogte houden.
De werkgroep gaat zich straks vanuit de nieuwe dorpsvisie o.a. bezig houden
met een onderzoek naar een weekmarkt in Jirnsum en , samen met andere
werkgroepen gaan we kijken welke mogelijkheden we hebben om het strandje
bij de brug voor kinderen aantrekkelijk te maken.

Het doel van de Kunstkring Jirnsum is:
1. De onderlinge contacten tussen de beeldende
kunstenaars (professioneel, semiprofessioneel en
vrijetijdskunstenaars) te versterken en een podium te
geven voor hun werk.
2. het bevorderen van belangstelling voor beeldende kunst voor
een zo groot mogelijk publiek.
Er wordt nog druk gewerkt aan de haalbaarheid van de plannen
van de kunstkring. De plannen zijn:
A. 1x per maand houden we het kunstcafé in het Kattenhus.
B. 2x per jaar expositie in het Kattenhus.
C. 1x per jaar een kunstmarkt/braderie in de open lucht.
D. 1x per jaar een atelierroute.
Ook zouden we een website willen opzetten.
Inmiddels is er al twee maal een kunstcafé gehouden. Heel gezellig en druk
bezocht. De kunstkring heeft op dit moment 21 leden. De contributie voor het
lidmaatschap is 35 euro per jaar. Het ziet er op uit dat de Kunstkring Jirnsum in
een behoefte voorziet en dat met de medewerking van vrijwilligers en diverse
instanties het een succes wordt.
Als je wilt weten of dit iets voor jou is, kom dan gerust langs bij ons kunstcafé.
De avonden zijn er voor iedereen, ook niet-leden.
Voor informatie kun je ook bellen naar Kees Rietveld
06-53586450 of mailen naar k-rietveld@live.nl

Werkgroep Wonen en leefomgeving.
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Keunst en Kultuer
Nu de laatste beperkende maatregelen i.v.m. Corona zijn ingetrokken, kunnen
er eindelijk weer diverse activiteiten worden opgestart. Maar voor de volledigheid een kort overzicht over de activiteiten die in 2021 toch nog hebben plaats
gevonden. Er werden nieuwe borden geplaatst op de Rijksweg: Stoomgemaal,
Boer met ploeg t.o. Industrieterrein, 2 borden ingang vroegere Katholieke
lagere school, 2 borden bij de voormalige Ned. Hervormde Kerk en woning school
meester. Tevens werden er in 2021 diverse kleine bordjes aan huizen vervangen,
toegevoegd of hersteld.
Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Zowel voor kinderen als voor
volwassenen
Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd
E-mail: piannie.tvs@gmail.com
Tel : 0566-601495 of 06-25163304
www.piannie.nl

kapsalon
tapparfum

In 2022 zijn de volgende borden gereed voor plaatsing: Bord meermalig wereldkampioene Atje Keulen-Deelstra en bord dorpsarchitect Jacob Nijdam. Het idee is
om deze borden te plaatsen bij opening van de vernieuwde Rijksweg.
Eind 2022 hopen we de eerste versie van het wandelboekje omtrent de bedrijvigheid vanaf 1900 op de Rijksweg te kunnen publiceren. Nu de vergaderbeperkingen van de baan zijn kunnen we eindelijk met meerdere personen bij elkaar zitten.
Hierdoor kunnen we het boekje de gewenste vorm geven. De twee jaar geleden
geplande tentoonstelling in de voormalige RK kerk moet nog worden opgestart.
Er is sinds begin 2022 een nieuwe groep opgestart met als doel alle informatie,
foto’s, fi lms e.d. over het dorp Jirnsum te inventariseren enin een beschikbare
vorm op te slaan.
Tevens werd er een opstart gemaakt voor een Kunstkring Jirnsum

Historie
Je verdiepen in de historie om zicht te krijgen op je eigen toekomst.

Gewonnen bij de ALS-verloting…

Kijkt u op mijn website voor meer informatie, tarieven,
productinformatie en nog veel meer!
Jildau Boomsma

Molehiem 16 Jirnsum | 06 2340 7985

www.puur-haar.nl
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De historische werkgroep Jirnsum, als onderdeel van de Stichting Keunst
& Kultuer Jirn-summertime is een nieuwe werkgroep, met als doel om alle
informatie, films, artikelen etc. over het dorp Jirnsum te inventariseren
en in een beschikbare vorm op te slaan.
Graag willen wij kennis maken met geïnteresseerde dorpsgenoten, die hieraan
met plezier willen meewerken.
Abe Buwalda 06 16219923
Ed den Dulk 06 52086987
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Het wel en wee op It Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Groep 3/4

In groep 3 en 4 zijn we druk bezig met het thema
Groene voetstap (Milieu/groene energie).
We zijn dit thema gestart met bodemdieren. Deze
zijn heel nuttig voor de bodem en de planten. Kom
je iemand van ons tegen? Dan kun je vragen naar
weetjes over deze dieren. Je zult versteld staan van
wat wij daar allemaal al over weten! We hebben zelfs
een wormenhotel gemaakt, zodat de wormen voor
compost kunnen zorgen voor planten.
Naast bodemdieren zijn we bezig met vergroening,
afval scheiden en recyclen. We hebben onze eigen
‘Omrin’ in de themahoek. We weten steeds beter
hoe je afval een tweede leven kunt geven en hoe je je
eigen spullen kunt “upcyclen”: je maakt iets wat je
anders had weggegooid tot iets nieuws, waardoor je
(of iemand anders) er nog weer een hele tijd plezier
van hebt. Zo schreef Emma Weulen het verhaal over
haar broeken die te klein worden, waar haar oma dan
een korte broek van maakt. Handig!
In onze klas sluiten de activiteiten ook aan op het
thema. Zo maken wij bodemdieren op kraalplanken
na, schrijven we informatieve teksten over het thema
en knutselen we daar ook over.
We sluiten het thema af met de Himmeldei op 7 april
a.s. Dan gaan we met de hele school door het dorp om
onze omgeving netjes en schoon te maken.
~ There’s no planet B, Daarom zijn wij zuinig op onze
planeet en dragen wij ons steentje bij!
Liefs van groep 3 en 4
Op It Tredde Sté is iedereen welkom! Een kijkje komen
nemen? mail Margreet: mvanderlaan@proloog.nl

www.elzinga.nl
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Skoallenijs Sint Radboud
KBS Sint Radboud Jirnsum in actie voor Oekraïne

Zin in Verse broodjes
of lekker gebak?
kom naar één van onze
winkels of bestel online

Marten Boonstra
De Echte Bakker
Buorren 14, Akkrum | T. (0566) 652196
Hoofdstraat 66, Grou | T. (0566) 621570

info@broodbanket.frl

www.broodbanket.frl

gezond hondenvoer
koop je natuurlijk bij

"We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen
kan wel iemand helpen!"
En daarom hebben
het team en de leerlingen van KBS Sint Radboud
in Jirnsum besloten de handen uit de mouwen
te steken. Door het inzamelen van lege flessen
en een sponsorloop gaan ze geld bijeenbrengen
voor Giro 555, de rekening die de samenwerkende
hulporganisaties hebben geopend voor de
mensen in Oekraïne.
“Op onze school vinden we het belangrijk dat we oog hebben voor elkaar en ook
voor de wereld om ons heen,” vertelt directeur Anneke Bosma. “In de klassen
hebben we natuurlijk ook aandacht voor wat er in de Oekraïne gaande is,
passend bij de leeftijd van de kinderen. Maar we willen meer doen, écht een
steentje bijdragen. Vandaar dat we lege flessen gaan inzamelen voor het
statiegeld, en een sponsorloop organiseren. Zo geven we onze leerlingen mee
dat hoe klein ook, elke bijdrage van grote waarde voor een ander kan zijn.”
Twee weken lang konden kinderen lege flessen inzamelen in de buurt, bij familie en vrienden en die meenemen naar school. Op vrijdag 18 maart gingen de
leerlingen van groep 3 t/m 8 rondjes om de school (hard)lopen. Ze konden zich
met een vast bedrag of een bedrag per rondje laten sponsoren. Iedereen was
welkom om de kinderen te komen aanmoedigen tijdens de sponsorloop. Het
statiegeld dat de lege flessen opleveren en de opbrengst van de sponsorloop
wordt dan in z’n geheel geschonken aan Giro 555. Tijdens onze feestelijke bonte
ochtend met alle leerlingen en ouders werd het totaal bedrag bekend gemaakt.
Onze oudste leerling, Vigo Langhout en onze jongste leerling, Lenteflora Brunia
mochten het bedrag onthullen. We hebben met elkaar het fantastische bedrag
van € 4820,90 opgehaald. Daar zijn wij met elkaar super trots op!
Alle leerlingen en team KBS Sint Radboud

Een donatie overmaken?

NL89 INGB 000 000 8118 ... t.n.v. KIKA
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Voor een kennismaking of rondleiding bent u van harte welkom!
www.radboudjirnsum.nl
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Verenigingen contactpersonen

Waar Friese
Nuchterheid spreekt!

Koffie, lunch, borrel, diner
of een bijzondere gelegenheid?
Daarvoor kom je bij:
De 2 Gemeenten
Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550

Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

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

A. Hijlkema
G. Haringsma
P. Posthumus

0612354061
0641462314
602739

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

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

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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Hier uw
advertentie?
Neem contact op via
stimfanjim@jirnsum.com

Huisarts
F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl
SPOEDGEVALLEN tussen 08.00 en 17.00 uur bellen naar: 0566-621122
Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de Dokterswacht Friesland: 0900-1127112
Bereikbaarheid
Afspraken maken:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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

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

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

Boer Brunia is een biologisch bedrijf.
Onze koeien lopen van het vroege
voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke
weiden, wat het vlees erg gezond en
lekker maakt.
Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl
0653925979

Apotheek Grou

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

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

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

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

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

Zorg
Buurtzorg Akkrum e.o.
Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum
Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.:
06-23 91 73 73		
Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.:
0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net
Internet: www.thfl.nl
Zorg thuis van Leppehiem
Adres: Leppedijk 37, Akkrum
Tel.:
0566-65 46 54
E-mail: oars@leppehiem.nl

FysioMaks
Adres: Rijksweg 127A
Tel.:
0566- 60 22 07
E-mail: info@fysiomaks.nl

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

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

Contactadressen Kerken
Doopsgezinde Gemeente
S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6
PKN Gemeente Ingwerd
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
PKN Grou-Jirnsum
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
Gemeenschap- en
Beheercommissie Heilige Marcus J. de Wolff, Jirnsum

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

Uitvaartverenigingen
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R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566- 60 13 90
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

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

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

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

Bibliotheek
Grou

Burstumerdyk 6 Tel: 058-2347777 Openingstijden dinsdag
info: www.sbmf.nl
ma/wo/do/vr
			
zaterdag
Akkrum Boarnswal 15 Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr
info: www.ontdekdebieb.nl
vrijdagavond

10.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.30 uur
11.00 - 15.00 uur
13.30 - 17.30 uur
18.00 - 20.00 uur

		
Dierenarts

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

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

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