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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio januari 2017
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com        Tel.: 0566-601049

Redactie

Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Grietsje de Vries

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Kwart over vier en het toetsenbord moet al worden bijgelicht. December.
Lange avonden met chocolademelk, banketletters, kaarsjes en misschien wel 
spelletjes. Zoals scrabble. Op bladzijde 19 een unicum, een woord dat mini-
maal 57 punten oplevert. En dat zonder dubbele woord- en letterwaardes? Ja, 
en nu maar hopen dat het door de spellingscontrole komt. 

Goed nieuws uit het Kattehûs. Alhoewel hier en daar nog een proefperiode is 
ingelast, zijn de personele problemen vooreerst opgelost. Ook het jeugdcen-
trum is weer  actief en spik en span. Het koor: Mei meKoar wordt binnenkort 
begeleid door een piano die vrijwillig, spontaan en kosteloos door een van de 
koorleden in bruikleen is afgestaan. Genereus heet dat.

Gastschrijvers hebben het achtereenvolgens over een stinkend jeugdtrauma, 
ondeugdelijke weegschalen en prikkelbare viervoeters. Deze laatsten poseer-
den veel te lief voor onze camera. Met het gevolg dat wij als redactie onmiddel-
lijk een adoptieprocedure in gang hebben gezet.

De mensen die druk zijn voor Jirn-summertime vragen in de vaste rubriek ‘Op 
wei nei 2018’ om uw hulp. Een oproep -vooral aan de ouderen- om het mysterie 
rond de in Jirnsum ontworpen Friese vlag te helpen ontrafelen, is beslist iets 
om in familiekring tijdens de Kerst ter tafel te brengen. 

In deze Stim tevens de zorgelijke situatie omtrent de Ned. Hervormde Kerk, 
het wel en wee rond het centrumplan, de mogelijke toekomst van de winkel, de 
rubriek Ingezonden en tot slot uw en onze welgemeende kerstwensen. 

33e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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KopiJ inlEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@



 

 
 
 

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

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

Datum  Evenement locatie Tijd
 11 dec. Kerstmarkt Langs Rijksweg 11:00-17:00 uur
 12 dec. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
 14 dec. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
  Kerstavond
 20 dec. Jaarvergadering IJsclub De Fantast 20:00 uur
 24 dec. The bounty hunters De Fantast 22:00 uur
  ft. Jehannes Rypma
 25 dec.  Boulevard De 2 Gemeenten 22:30 uur
 26 dec. Stageline De 2 Gemeenten
 30 dec. Oliebollenquiz (eindejaarsquiz) De Fantast 21:00 uur
 1 jan. Nieuwjaarsbal met de Suskes De Fantast 16:30
 11 jan. Openochtend St. Radboud
 17 jan. Vrouwen van Nu Rijksweg 138 19:45 uur
	 	 Jaarvergadering,	na	afloop	vertelt	dhr.	Sollie	over	piano’s
 1 febr. Openochtend St. Radboud
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Willen we met of zonder...
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

Contributie voor een gezin € 18,50 per persoon per jaar (inbegrepen zijn kinderen tot 18 jaar)

Bode:  Inlichtingen bij:
Dhr. S.A. Schoustra Mevr. A. de Jong Mevr. T. v.d. Honig
De Gréft 19 Buorren 23 Rijksweg 97
9011 CB MANTGUM 9012 DK RAERD 9011 VC JIRNSUM
Tel. 058-2501380 Tel. 0566-602922 Tel. 0566-601976
www.uitvaartschoustra.nl www.dejonguitvaartzorg.nl dle.jirnsum@gmail.com
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Komme en Gean

verhuisbericht:

Na 13/26/22 jaar met plezier in Jirnsum te hebben gewoond, zijn we per  
1 december verhuisd naar Aldeboarn. Omdat we met ons bedrijf uit het 
“jasje” zijn gegroeid hebben we nu een bedrijfsloods met woning gekocht. 
Uiteraard kunt u nog altijd bij ons terecht voor al uw werkzaamheden.

Bij deze zeggen we onze lidmaatschappen e.d. op.

Verder	wensen	wij	hierbij	alle	Jirnsumers	alvast	fijne	feestdagen.

Dirk Rodenburg & Wilma Groen & Johannes Vis
Bordego 9, 8495 NS Aldeboarn
0566-841949

Dankbetuiging:

Wy wolle eltsenien betankje foar de telefoantsjes,  

kaarten en it kommen yn de tiid fan har siikwêzen  

en nei it ferstjerren fan

                                             ús Grietsje

It hat ús tige goed dien.

Famylje Kramer

Novimber 2016
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Anne de Jong
uitvaartzorg
omdat afscheid nemen om rust, 
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23, 9012 DK Raerd
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Bedankje van Sinterklaas

Sinterklaas wil, ook namens de Pieten, alle kinderen en grote mensen in 
Jirnsum bedanken voor de gezellige intocht en het feest op 19 november. 
Veel muziek en Sinterklaasliedjes hoorde Sint al in de verte toen hij met de 
boot kwam aanvaren. Gelukkig was het droog weer toen Sint op de steiger 
stapte en zelfs het zonnetje ging nog even schijnen. 
De Streetdance was echt heel erg goed, Kim en alle kleine en grotere  
dansers bedankt daarvoor. Toen met de Tuk Tuk door het dorp achter het 
draaiorgel aan richting de Twee Gemeenten. Onderweg nog even met z’n 
allen in de pannakooi voetballen en daarna weer verder. 
Sinterklaas was erg verrast dat er zo veel kinderen in de Twee Gemeenten wa-
ren. Het was echt een heel groot feest. Iedereen had aandacht voor wat er op het  
podium gebeurde en als verrassing kwam er nog een grote taart het podium 
op met .... jawel hoor, Zwarte Piet er in. 
Sinterklaas kan haast niet wachten tot het volgend jaar is, gelukkig duurt 
dat nog maar 372 nachtjes slapen. 

De groeten aan alle kinderen van Jirnsum van Sinterklaas en alle Pieten. 

‘Waliekoeken’

De Oliebollenbakkers van Jirnsum gaan op 31 december weer bakken voor 
het goede doel!

Kom tussen 10:00 en 16:00 uur naar café de Fantast en haal voor een vrijwil-
lige bijdrage uw ‘waliekoeken’.

U bepaalt zelf naar welk lokaal goed doel de opbrengst gaat.
Op facebook worden al verschillende goede doelen genoemd.
Geef uw goede doel door via:
https://www.facebook.com/defantastjirnsum
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Plaatselijk Belang 
wenst u 

fijne	kerstdagen	
en een 

gelukkig 2017

Volleybalvereniging Iverto
wenst u 

Prettige Kerstdagen
en een 

Gezond en Sportief 2017 toe

Bestjoer en frijwillig(st)ers
fan “It Kattehûs”

winskje alle Jirnsumers
Noflike	Krystdagen

en in
sûn	en	fleurich	2017 Fijne feestdagen!

Wij wensen iedereen
veel speelplezier in 2017!

Leidsters en 
oudercommissie

It Kattekuorke

Fijne feestdagen!
namens de 

redactie van 
de Stim fan Jim
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www.tigra-sneek.nl      sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:
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Op wei nei 2018

Een dezer dagen komt Jirnsum op de agenda van KH2018. 

Donderdag 31 mei t/m zondag 3 juni 2018.
Dit zijn dé dagen van het evenement Jirn-summertime. 
28	november	jl.	zijn	we	naar	KH	Leeuwarden	geweest	om	ons,	als	dorp,	officieel	
aan te melden.

De Rijksweg staat centraal tijdens deze dagen. Om het historische plaatje zoveel 
mogelijk intact te laten en zelfs te laten herleven, is het traditionele ‘vlaggen’ en 
het versieren met vlaggenslingers deze dagen niet gepast.
Juist met een bijzondere presentatie van een groot aantal alleen Friese vlaggen, 
willen we een statement maken. Waarom? Dat leest u o.a. in de maarteditie van de 
Friesland Post (zie deze pagina). 

oproEp
Bij het naaiatelier van de beken-
de Sjouke de Zee hebben veel 
Jirnsumers gewerkt. Het beden-
ken, vormgeven en naaien van 
de vlag met de pompeblêden 
zou hier hebben plaatsgevon-
den. Beste Jirnsumers, over dit 
stukje geschiedenis willen we 
graag meer weten. Kaart het 
aan tijdens familie- of kerstda-
gen. Vraag oude tantes, pakes 
en beppes om foto’s, kranten-
knipsels, brieven en verhalen en 
help ons.   

Voor vragen,  inlichtingen en 
tips kunt u altijd bij ons terecht.
Abe Buwalda - 06 16 21 99 23   
Grietsje de Vries - 601049  of   
06 11 533 522
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Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK  Jirnsum
T. 0566-601272

Maandag van 14.00 tot 20.00
Dinsdag van 9.30 tot 17.00
Woensdag van 9.30 tot 17.00
Donderdag van 9.30 tot 21.00

Winkelpand Wijde Steeg

Beste Dorpsbewoners,

Het pand van de “oude” Troefmark staat al enkele jaren te koop / te huur. 
Elkien heeft de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum (VDJ) al meerder ma-
len gevraagd of wij ook interesse in dit pand hadden. Interesse hebben we 
altijd gehad maar Dekemahiem had/heeft onze prioriteit en tevens waren 
de	financiën	niet	toereikend.	

Nadat Elkien het afgelopen jaar weer niet gelukt is om het pand aan andere 
partijen te verkopen heeft deze zich voor de zomervakantie weer bij ons 
gemeld of we nog geïnteresseerd waren. 

De VDJ is van mening dat dit pand, centraal gelegen in ons dorp, weer een 
invulling moet krijgen waar we als dorps wat aan hebben; dat ons als ge-
meenschap verbind. Dit kan op verschillende manieren zoals bijv. klein-
schalige detailhandel. 

Na enkele onderhandelingen zijn we tot een overeenstemming gekomen 
en de VDJ heeft het voorlopig koopcontract inmiddels getekend. 

Tevens is deze mededeling een oproep aan onze dorpsgenoten om mee te 
denken wat er mogelijk is in dit pand aan de Wijde Steeg. Er hebben zich in 
het verleden al meerdere personen gemeld maar dit heeft nog niet tot een 
concrete overeenkomst geleid. 

Voor een goed voorstel dat meerwaarde brengt voor de Mienskip Jirnsum 
zullen we een minimale kostendekkende huur vragen. 

Ideeën,	vragen	etc.	kunt	u	melden	bij	onze	beheerder	Ina	de	Vries,	
vdjirnsum@gmail.com .

Met Vriendelijke Groet, 
Bestuur Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum
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Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga 
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd 
E-mail: piannie.tvs@gmail.com 
Tel : 0566-601495 of 06-25163304 
www.piannie.nl 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

Schoonheidssalon

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.

Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Goed nijs fan it Kattehûs

It Kattehûs kin foarearst wer foarút. It hat de nedige muoite kostte mar it 
bestjoer	is	der	yn	slagge	om	4	nije	bestjoersleden	te	finen.
Nij yn it bestjoer binne Signhild Moerland, Reny Mous, Chantal Riemersma 
en Grietsje de Vries-v/d Honing.
Signhild nimt it ponghâldersskip op har, Chantal it secretariaat, Reny sil de 
reservearrings dwaan en de gastfrouwen/-hearen oanstjoere en Grietsje sil 
it regeljen fan aktiviteiten (teniel, musyk, berneaktiviteiten) op har nimme
Johan Visser is foarsitter en Bartele Kramer regelt it ûnderhâld.
It liket allegearre wol moai mar der binne noch wol wat ûnwisse saken. Sa sil 
Chantal it earst in healjier besykje om te besjen of it wol te kombinearjen is 
mei har wurk en de bern en dat jildt ek min of mear foar Grietsje. Kin dit net 
dan sil der wer nije bestjoersleden komme moatte. Fan Reny is it noch net 
dúdlik wannear’t sy it oernimme kin.
Om boppesteande reden bliuwt Sake Janse foarearst de reservearrings noch 
dwaan en bliuwt it postadres ek noch De Slinke 3
Mei it JC giet it ek de goeie kant op. It honk is wer hielendal skjin en opknapt 
en it elektrysk is wer ynt oarder brocht en goedkard. Twa kandidaat-be-
stjoers-leden	dogge	de	kursus	Sosjale	Hygieëne,	dit	is	fereaske,	en	bestjoer	
MFC is mei de gemeente dwaande om om reden fan kostebesparring it MFC 
en JC op ien fergunning te krijen. Betingst dêrby is dat bestjoer MFC op grûn 
fan de fergunning gjin inkelde ferantwurdlikens foar it JC kriget.
                      Sake Janse
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Café de Fantast
Catering & Verhuur

Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

- 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
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Kinderzwerfboekenstation

Aan de Heareburch bij Gastouderopvang ‘t Hearebeestje staat sinds kort 
een	 kinderzwerfboekenstation.	 Dit	 is	 een	 station	 waaruit	 kinderen	 een	
boek kunnen halen om te lezen, om het daarna verder te laten zwerven. In 
de boeken staat een code waarmee je het boek kunt aanmelden op www.
kinderzwerfboek.nl.	Hierdoor	kun	je	het	boek	volgen	tijdens	haar	verdere	
zwerftocht.

ZWErvEn De boeken laten zwerven kan door achterlating bij bijvoorbeeld 
vrienden, de sportclub, familie of op het werk van je ouders.
Je mag ze natuurlijk ook weer terugbrengen naar het zwerfstation.

BoEKEn WEGGEvEn? Heeft u nog kinderboeken over en doet u er niks 
mee, dan kunt u ze inleveren voor dit doel. Bij het kinderboekenstation kunt 
u ze afgeven aan de deur of door de brievenbus schuiven (ze moeten im-
mers wel eerst gecodeerd worden). Boeken van voor het jaar 2000 zijn vaak 
niet meer geschikt voor dit doel.

Iedereen alvast heel veel leesplezier en misschien tot ziens bij het kinder-
zwerfboekenstation.																																																																																							Tjitske de Wal
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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 J irnsum

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

Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld         

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker

T +31- 06-14474261 
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl 
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker 
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Ald guod stekt de kop op

oer it fuotbankje en de naaister

“Hy mei graach peuterje”. Dat is myn earste heugenis oan de beukerskoalle. 
Dy wie doe yn it achterste lokaal fan wat no it Kattehûs is. Juf Wiepie (Rie-
mersma) sei dat sintsje tsjin myn mem. Ik haw it ûntholden omdat ik it sa 
apart fûn dat twa grutte minsken it oer my hiene, wylst ik der sels by stie. 

Al	fier	 foar	de	beukerskoalle	hie	 ik	der	nocht	oan	om	 fan	alles	útinoar	 te	
heljen.	De	skroefkes	fan	dit	fuotbankje	koe	 ik	oeren	mei	ompiele.	Sûnder	
skroevedraaier, want it ark wie goed opburgen! Mei in mes út it keukenlaad 
koe it ek. Uteinlik krige ik de skroeven wol los en dan lei it hiele ding útinoar. 
De earste kear wie dat in teloarstelling, want der siet hielendal neat yn.

Ik wit noch in kear dat ik wer mei sa’n fuotbankje oan it pielen wie. En ek dat 
it net sa fris rûkte, dêr ûnder de keukenstafel. Myn mem hie dy dei har naai-
ster, dy’t har holp mei it ferstellen fan klean en it stopjen fan sokken. As der 
in gat yn in overal of oar stik klean siet, waard der in nije (of brûkte...) lape 
stof yn set. De generaasje fan foar de oarloch wie net oars wend. 

Dy frou wie in âldfaam. Har namme wie Cecilia Brattinga, mar wy seine ‘Sile’. 
Wêrom oft se foar it iten altyd nei harsels wiisde, frege ik oan mem. Ik wie 
noch lyts en hie soks nea earder sjoen. ‘Omdat se roomsk is’ wie it antwurd. 
Dat	makke	my	as	jonkje	fan	fjouwer,	fiif	fansels	net	folle	wizer.		

En no, as ik myn eagen ticht doch, kin ik dy âlde frijster noch rûke. It wie 
ein fyftiger jierren en de measte minsken giene mar ien kear yn de wike 
yn de tobbe. Mar ik tink dat sy sa 
faak net in waskhantsje oer har ûn-
derein helle… In pear wike letter 
krige ik fan ús mem in útbrander. 
En doe bemuoide dy naaihelp har 
der ynienen mei. Soks wie my min 
nei’t sin, ik wiisde nei har en rôp 
lûd: “Sy stjonkt ûnder har rokken”.                                        
Symen Schoustra
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Samen maken we wonen in Jirnsum nòg leuker!

Nu het einde van het jaar nadert, blikt de werkgroep Wonen en Leefomgeving uit 
Jirnsum graag met u terug op onze activiteiten in 2016. En we kijken alvast vooruit 
op de plannen voor 2017! We hebben in het afgelopen jaar bepaald niet stil geze-
ten. Onze drie speerpunten zijn het optimaliseren en uitvoeren van het Centrum-
plan, de verlichting in het dorp en het behoud van de Hervormde Kerk.

Centrumplan
Een aantal jaar geleden is er door dorpsbewoners in samenwerking met de Ge-
meente Boarnsterhim een prachtig plan gemaakt voor de herinrichting van het 
centrum van Jirnsum. Door omstandigheden is dit plan op de plank blijven liggen, 
maar nu blijkt de tijd te dringen! De Gemeente Leeuwarden heeft aangegeven dat 
we, als we nog iets met het plan willen, in 2017 aan de slag moeten. Dit heeft de 
werkgroep Wonen en Leefomgeving opgepakt. Tijdens brainstormsessies met el-
kaar	en	tijdens	 inspiratiewandelingen	met	dorpsbewoners	zijn	 ideeën	opgedaan	
voor optimalisatie van het Centrumplan. De Gemeente Leeuwarden heeft zich 
hierover gebogen en heeft met verschillende deskundigen het bestaande plan 
aangepast	aan	de	 ideeën	en	eisen	van	nu.	En	niet	alleen	het	centrum	krijgt	een	
nieuwe look, ook de entrees van het dorp krijgen een opknapbeurt! De Gemeente 
heeft het vernieuwde plan aan de werkgroep laten zien. Wat ons betreft ziet het er 
veelbelovend uit! Met de opmerkingen die we nog hadden, is de Gemeente weer 
naar de tekentafel gegaan. Zodra de opmerkingen zijn verwerkt, gaan we het plan 
ook voorleggen aan de bewoners van Jirnsum tijdens een bewonersavond (voorlo-
pig ingepland op donderdag 26 januari).

verlichting
Een doorn in het oog van de werkgroep Wonen en Leefomgeving is de verlichting 
in ons dorp. Er staan veel verschillende typen lantaarnpalen en sommigen zijn 
stuk, staan scheef of werken niet meer. We hebben inmiddels een contactpersoon 
bij de Gemeente Leeuwarden met wie we dit gaan bespreken. In het kader van 
duurzaamheid gaan we ook voorleggen dat ledverlichting misschien een goede 
optie is. Naast deze plannen, loopt onze betrokkenheid bij een project van de Ge-
meente Leeuwarden: Het donker belicht. Je hebt hierover in de brievenbus een 
folder van de Gemeente ontvangen. Op vraag van de Gemeente zijn wij deze zo-
mer (o.a. tijdens de inspiratiewandelingen) met een plattegrond door het dorp 
gelopen en hebben we aangegeven waar volgens ons lantaarnpalen weg kunnen 
en waar ze moeten blijven staan om de situatie veilig te houden. Als proef heeft 
de Gemeente deze lantaarnpalen nu uitgezet. Worden ze niet gemist? Dan wor-
den deze palen weggehaald. Mis je een lantaarnpaal wel? Dan kun je reageren via 
www.leeuwarden.nl/verlichting of 13 december naar de inloopavond komen. De 
Gemeente stuurt hiervoor een uitnodiging.

Behoud Hervormde kerk
De Hervormde kerk is onderdeel van de skyline van ons dorp en een prachtig ge-
bouw met een interessante historie. Wat het dorp betreft moet dit niet verloren 
gaan. In 2016 zijn we begonnen met een eerste verkenning voor behoud en een 
andere bestemming voor deze mooie kerk. Toen er een koper voor de kerk leek te 
zijn, hebben we dit speerpunt op een laag pitje gezet. Op dit moment is bekend 
dat de plannen en de koop van de kerk waarschijnlijk niet doorgaan. En dus zetten 
wij het speerpunt weer op onze agenda en hopen we snel in gesprek te gaan met 
de betrokkenen.

Maar er is meer…
Naast deze drie speerpunten, zijn we op dit moment ook in gesprek met de Wel-
standscommissie van de Gemeente Leeuwarden en denken we na over de duur-
zaamheid in ons dorp: het lijkt ons fantastisch om een energiecoöperatie op te 
richten. Dit laatste plan staat nog in de kinderschoenen. In 2017 gaan we ons ver-
der verdiepen in de mogelijkheden. Wordt vervolgd!

De gesprekken met de Welstandscommissie zijn concreter. Zij willen met ons en 
alle dorpsbewoners bespreken welke uitstraling we voor het dorp willen (m.b.t. 
woningen en gebouwen) en hoe we deze uitstraling willen behouden. De uitno-
diging met verdere uitleg volgt via de Welstandscommissie. De bewonersbijeen-
komst staat voorlopig gepland op dinsdag 31 januari.

Alle belangrijke data op een rijtje
Uw mening over het thema Wonen en Leefomgeving in Jirnsum horen wij heel 
graag! Daarom nodigen we u uit voor een aantal bewonersbijeenkomsten. De de-
tails over inhoud, tijd en locatie volgen.
•	 13	december:	inspraakavond	i.h.k.v.	‘Het	donker	belicht’
•	 26	januari	(voorlopig):	bewonersavond	Centrumplan
•	 31	januari	(voorlopig):	inspraakavond	Welstandscommissie
•	 28	februari	(voorlopig):	vervolg	Welstandscommissie	(presentatie	resultaten)

De werkgroep Wonen en Leefomge-
ving wenst je prettige feestdagen en 
een gelukkig Nieuwjaar!

Anne Sollie, Bartele Kramer, Guusta 
Elzinga, Hans van Reenen, Mariska 
Bergsma, Sarah van der Meer, Wiep 
Bleeker en Willemke van der Meer
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140

kinderopvang Oan de Boarn
            gastouderopvang

Grietje de Vries
Industrieweg 23a
9011 WH Jirnsum
06-51814331
oandeboarn@hotmail.com
oandeboarn.webklik.nl
www.facebook.com/oandeboarn
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Nijs fan de Festiviteiten Kommisje

Beste dorpsgenoten,

Voor iedereen die de inspraakavond heeft gemist hierbij een korte update.

Vanaf de Merke 2017 hebben wij besloten dat er geen feesttent meer is 
tijdens de Merke. Dit heeft verschillende redenen, onder andere: te hoge 
kosten, teruglopende bezoekersaantallen, strengere wet- en regelgeving 
omtrent vergunningen, alcohol- en rookbeleid en tijden waarop de muziek 
mag worden gedraaid.

Als Festiviteiten Kommisje willen we ons tijdens de Merke meer richten op 
dorpsactiviteiten zoals volksspelen en de merkeparade. Daarnaast willen 
we ook nieuwe activiteiten gaan bedenken om de betrokkenheid van het 
dorp te vergroten. Inmiddels hebben wij gesproken met de buurtverenigin-
gen	om	over	nieuwe	ideeën	te	brainstormen.	Wij	willen	ook	andere	vereni-
gingen gaan benaderen om hier met ons over na te denken. Dus heb je zelf 
leuke	ideeën	voor	activiteiten	of	wil	je	meehelpen	als	vrijwilliger	bij	een	van	
onze activiteiten, dan horen wij dat graag!

locaties tijdens de Merke 2017
Donderdagavond: Café de Fantast
Vrijdagavond: de 2 Gemeenten
Zaterdagochtend/middag: Café de Fantast
Zaterdagavond: de 2 Gemeenten
Zondagmiddag: Café de Fantast

Inmiddels zijn wij druk bezig met het boeken van de bands en ook het be-
denken van een leuke en gezellige avond op vrijdag. Het thema van dit jaar 
is Ierland! Het land van de pubs, Guiness, Gaelic Football, St. Patricks Day 
en Irish stew. 

Wij hebben er zin in!

Met vriendelijke groet,
De Festiviteiten Kommisje
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Fred in het wild

Ik ben in een prikkelbare stemming, dus schrijf ik over Egeltjes… Het zou 
in Jirnsum moeten wemelen van de Egels, maar helaas, de auto decimeert 
ze, én ze hebben geen bewegingsruimte. Hoewel het beest een behoorlijke 
snelheid haalt op de 4 poten: honden en zo zijn vlugger, dus rolt de egel zich 
op. Ja, dat werkt tegen roofdieren. Nee, dat werkt niet tegen aanstormende 
auto’s. Het gevolg is dat we overal “cd-vormige zaken” zien mét stekeltjes. 
Egels houden een winterslaap, maar noem het maar een hazenslaapje. Als 
ze in de winter verstoord raken, duurt het wel even voor ze weer pitten, dus 
ook dan vind je hun sporen met lange voeten in de sneeuw. Het oprollen ge-
beurt door het aantrekken van een sterke buikspier. Egels hebben veel last 
van houten schuttingen, zonder ruime onderdoorgang (neem maar maat-
je kat) en hun voorkeur gaat uit naar een groene heg. Vanuit het oogpunt 
van	natuurliefhebbers	is	dát	toch	keuze	nummero	uno.	Er	kunnen	vogels	in	
broeden, en veel soorten muizen enz. houden er een winterslaap. De egel 
heeft in april-mei de balts en de paartijd. Dat gaat met een krijsende herrie 
gepaard; kampeer je, dan lig je te beven in je tentje… De grap dat egeltjes 
het héééél voorzichtig doen klopt! Vergeleken met een kat valt het weer al-
les mee. Ze hebben 2 tot 7 jongen, 2 x per jaar. Als egeltjes geboren worden 
dan is hun huid nog over de stekels gespannen, die komen later door. 
                                                                                                  Groeten, Fred de Waart.

www.elzinga.nl

16074478-1_ELZINGA_ADV_130x85_ZW.indd   1 04-08-16   15:22
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 Woensdagmiddag kinderen  
knippen €10,- (t/m groep 8) 

Donderdag- en vrijdagavond geopend.

Vrijdagmiddag zonder afspraak!

FAMILIESALON IN HET 
HART VAN FRIESLAND
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Weegwaarheid

‘Zal ik de batterijen even vervangen?’ hoor ik vanachter de badkamerdeur.
‘Batterijen? Waar heb je het over?’
‘Van de weegschaal’.
Ik mompel iets met de tandenborstel in m’n mondhoek, moet dat nu echt?
Het klinkt waarschijnlijk onverstaanbaar, rommel wat in de kast en werp 
hem het pakje batterijen toe.
‘Sh*t, zevenhonderd gram gegroeid’, hoor ik Willem even later zeggen.
‘Waar zit dat dan bij jou, die zevenhonderd schamele grammetjes?’ 
‘Nou, kijk hier dan’, zegt hij en weet met veel moeite een klein randje vet 
(lees: vel) boven zijn broekriem naar voren te trekken. 
‘Het rekt amper mee’ zeg ik jaloers.
‘Nu jij.’
‘Ik?’
‘Ja, jij.’
Oeps, die zag ik niet aankomen. 
Het is al eeuwen geleden dat ik op een weegschaal heb gestaan. Laten we 
zeggen toen het rauwkost c.q. saladeseizoen met kip plaats maakte voor de 
gestampte pot, hartige taarten en bonbons op de bank. 
Ik heb werkelijk nog nooit in mijn hele leven in het bijzijn van een ander op 
de weegschaal gestaan, en bedenk snel wat ik nu zou kunnen doen.
Vechten, vluchten of verstijven? 
Ik stap op de weegschaal. En schrik! Nee, verstijf!
‘Klopt niet’, en ik kijk of er niet toevallig iets is blijven haken, of dat er iets 
zwaars op de weegschaal drukt (behalve mezelf).
Help, dit kan niet waar zijn. 
Vier hele kilo’s erbij.  
Laat op de avond, dat wel, en ik heb de thermosokken nog aan, en zwaar 
getafeld, geloof ik....
‘Ach wat maakt het uit, zegt Willem troostend, da’s toch niet erg’, en geeft 
me	een	knuffel.	
Verbeeld ik het me nu of voelen zijn armen korter zo om mij heen?
Ja, dat zal het zijn.
Morgen maar weer aan de rauwkost met kip denk ik. 
Rotbatterijen!!!                                                                                                                    MG
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Skoallenijs 1+1=2
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nieuws van it Tredde Sté

De 25 leerlingen van groep 3/4 voelen zich helemaal 
thuis in hun nieuwe groep. De kinderen van groep 3 
draaien hun hand nergens voor om: ze maken al dic-
tees en sommen, kijken hun werk na, kiezen hun vervolgwerk en laten met 
een magneet op het bord zien wat ze hebben afgerond. En wat te denken 
van groep 4? Daar hebben de kinderen al gewerkt met zelfstandige naam-
woorden,	lidwoorden	en	werkwoorden.	En	ook	de	tafels	worden	al	flink	ge-
oefend. Wat een inzet!

Er is gelukkig ook nog tijd voor andere dingen. Zo hebben de kinderen met 
de hulp van 7 ouders taai taai gemaakt, waarbij ze een recept moesten  
lezen, de specerijen konden ruiken (en proeven?) en als echte bakpieten 
met eieren en meel in de weer zijn geweest. Geweldig leuk dat ouders hel-
pen om dergelijke activiteiten te laten slagen. Dit geldt ook voor het school-
schaatsen. Al jaren volgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 elk winterseizoen 
een aantal schaatslessen in Heerenveen of Leeuwarden. Nu we op vrijdag 
met 50 kinderen tegelijk (groep 3 t/m 6) naar de Elfstedenhal gaan, is de 
inzet van ouders helemaal hard nodig. En hoewel het wat passen en meten 
is, lukt het toch elke keer weer om daarvoor genoeg ouders op de been te 
krijgen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.

Alvast	fijne	feestdagen	en	een	heel	gelukkig	2017!
Groep 3/4 en juf Angelique

It Tredde Sté

Kom een kijkje nemen tussen 8.15 en 10.30 uur op één van onze open ochtenden.
7 december, 11 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 10 mei en 7 juni.

Fabian, Sander, Ilse, 
Suze, Niek en Friso 
met hun taai taai.

raad van kinderen

Bij ons op school hebben we een kin-
derraad. In deze raad zitten Isa, Justin,  
Hessel, Marjet, Noa, Mirjam, Amarens en 

Aniek. Samen met onze directeur Clemens van der Zwet en een ouder Sonja 
Swart vergaderen wij over belangrijke zaken op onze school.

We	komen	5	keer	per	jaar	bij	elkaar	om	te	vergaderen.	We	kunnen	ideeën	
inbrengen, maar soms mogen we ook meedenken over projecten. De idee-
en komen van onszelf, maar ook van de kinderen uit de klas. Zo willen wij 
een tostidag en een soepdag gaan invoeren. De vorige vergadering hebben 
wij het gehad over de gezonde school. Dit project begint binnenkort, ook 
wilden we meer over sociale media en virussen weten. We hebben daarom 
meegedaan aan het project mediamasters. Dat is een spannend en inter-
actief spel over mediawijsheid. Ook vergaderen we over het moderniseren 
van	vakken	en	over	de	hygiëne	in	de	school.

Je kunt in de kinderraad komen vanaf groep 5. De leden worden niet wil-
lekeurig gekozen. Wie in de raad wil kan zich verkiesbaar stellen. In groep 
5	zijn	bijvoorbeeld	verkiezingen	geweest	waarbij	de	kandidaten	flyers	en	
posters maakten, waarin ze schreven waarom zij de klas zouden moeten 
vertegenwoordigen en waarom de kinderen dus op hun zouden moeten 
stemmen.
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MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Kapasiteit sealen
Grutte seal 25-100 pers.
Molehiemseal 10-30 pers.
Lytse seal 10 pers.Behearder S. Janse      T. 0566-602110

De dropfabriek

Concorp, het familiebedrijf achter het bekende merk Autodrop met snoep en drop 
in de vorm van autootjes, geeft aan het einde van het jaar nog eens vol gas. Op 25 
november jongstleden vond namelijk de feestelijke opening plaats van de nieuwe 
kooklijn in de fabriek in Jirnsum. Hiermee geeft Concorp een verdere invulling aan 
haar	ambities	om	100%	onafhankelijk	te	blijven	en	klaar	te	zijn	voor	de	toekomst.

Met de nieuwe kooklijn kunnen de vertrouwde Autodrop-autootjes niet alleen 
sneller en makkelijker naar de klant en consument rijden, maar handhaaft Concorp 
ook haar hoge kwaliteitsniveau. Dit geldt natuurlijk ook voor de kwaliteitsdrop van 
Oldtimers, welke net als Autodrop haar oorsprong vindt in Friesland en in de fa-
briek in Jirnsum wordt geproduceerd. Bovendien produceert de fabriek nog steeds 
het merk Van Slooten voor de internationale markten; het merk waar het ooit al-
lemaal mee is begonnen. De groeiambitie van het bedrijf reikt dus verder dan al-
leen	Nederland.	Ook	landen	als	Australië,	Duitsland	en	Scandinavië	kunnen	door	
de investering in de kooklijn nog beter en sneller bediend worden.

Met de investering groeit niet alleen de capaciteit van het ambitieuze Concorp. 
Het levert ook tal van andere voordelen op. Zo leidt de nieuwe kooklijn tot een ge-
zondere werkomgeving voor de medewerkers en is het een stap vooruit voor het 
milieu door het lagere energieverbruik. Uiteraard voldoet de nieuwe kooklijn aan 
alle strenge eisen op het gebied van Arbo, milieu en voedselveiligheid, waaronder 
BRC, HACCP en IFS. En als laatste, maar zeker niet als onbelangrijkste: op de nieu-
we kooklijn kunnen in de toekomst veel nieuwe verrassende producten ontwikkeld 
worden, waarmee Concorp haar innovatieve karakter weet te waarborgen.

De opening van de kooklijn werd 
voltrokken door de burgemeester 
van Leeuwarden, Ferd Crone. Dit 
gebeurde uiteraard in bescher-
mende kleding om de productkwa-
liteit en voedselveiligheid ook op 
dit moment te kunnen garanderen. 
Onder toeziend oog van alle me-
dewerkers, pers en overige betrok-
kenen zette hij met één druk op de 
knop de kooklijn in werking, waar-
mee deze belangrijke stap voor de 
toekomst	officieel	is	gezet.
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Berneblêd

8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw



36 37

Ingezonden

Dorpsgenoten,
Als een van de oudere leden van de Baltsje gooiers, wil ik even reageren op 
het artikel omtrent onze vereniging in de Stim van november jl. Hierin voe-
len wij ons te kort gedaan. Het artikel verteld meer over de schrijfster dan 
over onze vereniging.
Namelijk, bij ons geen dirigent op de baan, alleen mensen die komen voor 
de gezelligheid en ondertussen boulen. Wel wordt er gemeten, want het 
gaat ook om de punten. De voorwerpen die de ballen oprapen zijn voorzien 
van een magneetje dus geen zuignapjes.
Gdvs laat je een andere keer beter voorlichten.                                              A.K.W.

RE:  ingezonden A.K.W.

Beste A.K.W.
Goed dat u de rubriek Ingezonden weet te vinden.
De redactie wil graag weten wat de lezer boeit en bezighoudt en natuurlijk ook 
wat mogelijk ergernis en frustraties oplevert. 
Dit laatste was bij u het geval. Uw mening staat hier boven.
Dat lucht vast op.
U had blijkbaar bepaalde verwachtingen en die zijn niet uitgekomen. 
Er zijn gelukkig ook lezers die het stukje met plezier hebben gelezen.          gdevs

--------------------------------------------------------------------------------------------

Beste redaksje,
Ik haw “de Stim fan jim” hjir foar my lizzen en ik woe jim graag in kompli-
ment meitsje hoe it der útsjocht, ynhâldelik sawol as de foarmjouwing.
Hertlike groeten, Greetje Langhout
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De Hervormde Kerk

Met deze open brief willen we u laten weten dat de verkoop van de voor-
malige hervormde kerk op het laatste moment is geannuleerd, doordat de 
koper zich heeft teruggetrokken. Dat besluit is genomen nadat gebleken 
was dat de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan veel meer 
tijd in beslag zou gaan nemen dan men van tevoren verwacht had. 

U begrijpt dat wij als kerkbestuur zeer teleurgesteld zijn. Toen de kerk zes 
jaar geleden te koop kwam, hebben we bepaald dat een nieuwe eigenaar 
moest kunnen garanderen dat het gebouw een goede toekomst tegemoet 
zou	gaan.	Hij	moest	over	voldoende	financiën	en	inkomsten	beschikken	om	
het gebouw te kunnen onderhouden. Ook vonden we dat een herbestem-
ming in het dorp moest passen. Het mooiste zou zijn als het dorp er ook nog 
iets aan zou hebben. En tenslotte vonden we dat we van de nieuwe eige-
naar wel konden eisen dat klok-, luid- en vlagfunctie voor Jirnsum behouden 
zouden blijven.

Meer keren dan we verwacht hadden, vergezelde diaken Sijtze Regtering 
potentiële	kopers	bij	een	rondleiding	door	de	kerk.	Telkens	waren	we	weer	
hoopvol gestemd, maar evenzovele malen haakte men af, omdat men zich 
verkeken had op de onderhouds- en verbouwingskosten. Ook is het gebeurd 
dat wij als kerkbestuur aangaven niet verder te willen, omdat aan tenminste 
een van de drie belangrijkste voorwaarden niet kon worden voldaan. Meer 
dan eens ging een toekomstige eigenaar ervan uit het gebouw voor 1 euro 
te kunnen overnemen en daarna zijn gang te kunnen gaan. Vrijwel altijd 
ontbrak een concreet en goed onderbouwd plan.

Dit voorjaar meldde een recreatieondernemer zich met het voorstel een 
groepsaccommodatie voor maximaal 20 personen in het pand te beginnen. 
Hij verwachtte met medewerking van de Gemeente Leeuwarden de wijzi-
ging van het bestemmingsplan er binnen een paar maanden door te heb-
ben. Nu de procedure 1 à 2 jaar in plaats van een paar maanden lijkt te gaan 
duren, haakt hij af. Hij kon van een landelijke geldschieter een lening krijgen 
maar dan moest de zaak uiterlijk in december rond zijn. In de restauratie-
wereld is het heel gebruikelijk dat subsidies vervallen, als voor een bepaalde 
datum niet met het werk gestart is.

Als kerkbestuur zitten we nu met de handen in het haar. Niet vanwege de 
gemiste verkoopopbrengst van het gebouw. Die was al niet hoog en vanaf 
het begin hebben we aangegeven dat een charitatieve instelling met een 
goed plan de kerk desnoods voor een euro kon overnemen. Nee, het grote 
probleem is dat wij nu echt niet meer weten wat we met de kerk moeten. 
Een ondernemer die het gebouw commercieel wil exploiteren, kan op een 
lange	procedure	rekenen.	Mocht	die	dan	positief	voor	hem	aflopen,	dan	is	
het nog maar de vraag of de omgeving blij is met de nieuwe buurman. En 
voor een woonfunctie is het onderhoud van het gebouw weer veel te duur. 
Intussen zijn wij als kerkbestuur jaarlijks meer dan 2000 euro kwijt aan vaste 
lasten. Met een mooie herbestemming in het vooruitzicht is dat geen pro-
bleem, maar het is onverantwoord om zoveel geld te pompen in een kans-
loze kerk. 

Op dit moment houden we alle opties nog open. Via via hebben we gehoord 
dat het bestuur van de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum in elk geval 
nog met ons om de tafel wil om te kijken of zij iets met het gebouw kunnen. 
Dat gesprek wachten we met grote interesse af. Inmiddels hebben we echter 
al wel een termijn bepaald, waarbinnen de zaak helder moet zijn. Wanneer 
genoemde vereniging nieuwe perspectieven kan bieden, nemen we tot 1 
januari 2019 de tijd om de herbestemming 
te realiseren. Mocht echter in een eerder 
stadium al blijken dat ook zij er geen heil 
in zien, dan zal een sloopvergunning voor 
de kerk worden aangevraagd. Zover is het 
nu dus nog niet. In elk geval hebben we al 
wel besloten om gas en water af te laten 
sluiten om kosten te beperken. Ook zullen 
aan het gebouw geen reparaties meer uit-
gevoerd worden. 

Namens de kerkenraad van de Protestant-
se Gemeente Ingwert,
Hendrik Landman en Willem Hansma, 
kerkrentmeesters
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  S. Hottinga 0648922549  
Volleybalver. Iverto B. Rypstra 602564        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eernum R. Bootsma 601001
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 602197
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG D. Riemersma 601047
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956

Toneelver. H. Pereboom 602469
Vrouwen van NU T. de Jong 601044
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht A. W. Niemarkt 601130

Plaatselijk Belang E. Pereboom 602469
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 601791
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
Stichting Doarpshûs S. Janse 602110             
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Festiviteiten Kommisje M. Hemstra 0612775911          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754
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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 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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 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

 Thuiszorg

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

 Meitinker

Iedere eerste dinsdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs. 
De meitinker, Ria Hobert is aanwezig van 9.30 - 10.30 uur.  
Tel. 0566-625151     E-mail: info@dorpenteam.nl

 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
Rooms Katholieke Kerk Jirnsum F. Minkema-Langhout, Sneek Tel.: 0515-33 54 20
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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. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 19 76
 Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 23 61

 it Kattehûs

Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 0566-60 21 10

 Peuterspeelplaats 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

 Basisscholen

O.B.S. it Tredde Ste Dekamastrjitte 2A info@ittreddeste.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. 14.00 - 18.00 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl

 Dierenarts

Praktijkadres Reduzum-Grou: Telefonisch spreekuur ma t/m za van 8.00 - 9.30 uur,
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou voor aanvraag visites, bestellen medicijnen en info.
Tel. 0566-601464 / 601439 / 621299 Open spreekuren gezelschapsdieren:
E-mail: info@dierenartsgrou.nl Ma. t/m vr. 13.00 - 14.30 uur en 17.00 - 18.00 uur.
www.dierenartsgrou.nl Buiten de spreekuren alleen op afspraak.
www.bistedokter.nl Openingstijden van de balie:
SPOED: 24u./7d. bereikbaar. Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur en zat. 8.00 - 9.30 uur.


