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Beste Lezer,

Hier alweer de februari editie van de Stim! Waar de agenda in februari 2020 (als 
laatste maand voor de lockdown) nog bomvol stond met activiteiten, valt er deze 
februari helaas niet veel te beleven. Des te leuker dat er door de buurtsportcoach 
van BV Sport een mooie puzzeltocht is uitgezet in Jirnsum. Zeker de moeite waard 
om te doen. 

Gelukkig zijn onze basisscholen weer geopend na weken online thuisonderwijs. 
Fijn om alle kinderen weer lopend, steppend en fietsend door het dorp te zien 
gaan met hun rugzakjes.

Nu de horeca, kappers en andere ondernemers nog. Want wat snakken we weer 
naar een knipbeurt, even naar de kroeg en een lekker hapje eten. 
Voor nu moeten we het doen met digitale bijeenkomsten. Een goed alternatief 
om betrokken te blijven en mee te kunnen praten over alle plannen in en rondom 
Jirnsum. Verderop in deze Stim nog een (nood)oproep voor een nieuw bestuur 
voor de tennisvereniging. Annders houdt TV Eenrum dit jaar op te bestaan. Dit 
mogen we toch niet laten gebeuren?

Veel leesplezier!

37e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Advies en maatwerk 
 

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

Doe-het-zelf pakketten 

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

 

duurzaam wonen en besparen op energiekosten 

Ook voor vervanging van  
oude zonnepanelen en omvormers. 

KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

 
 

 
 

Sjoukje Feddes 
✓  Erkend hypotheekadviseur  
✓ Adviseur sinds 1998  
 
Werkzaam bij: 
Hypotheek- en verzekeringskantoor Attentiv A. Boskma B.V.  
Bolsward www.solideverzekerd.nl   
Tel 0515-580420 Email boskma.bv@attentiv.nl 
 

Wij zijn pas tevreden als u dat bent ! 
 

 
 

Kommen en gean

Jappie Sikkema     1946 - 2020

Yn hûs is it stil, syn stoel bliuwt leech.
Wy missen Jappie ôfgryslik.
Jimme meilibjen yn dizze drege tiid
hat ús tige goed dien.
Betanke

   
   

Hannie
 Rienk & Erica
    Jan
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Er komt schot in de zaak!
De gemeente heeft alle reacties uit de Webinar, mails en gesprekken met de  
bedrijven over de doorfietsroute beantwoord en waar mogelijk verwerkt en  
daarmee is het Voorlopige Ontwerp nu vastgesteld. Het Definitieve Ontwerp 
wordt nu gemaakt. Dat is het plan waarin alle materialen en maatvoering wordt 
aangegeven. Het Uitvoering Ontwerp met technische aspecten wordt daarna  
gemaakt  zodat er straks een gestroomlijnde uitvoering plaats kan vinden.  
Op Jirnsum.com en op de website van de gemeente kunt u terecht voor de  
definitieve tekeningen en de antwoorden op de gestelde vragen.

De planning is nu om vóór de bouwvak aan te besteden en dan de riolering van  
de Molestrjitte en het deel van de Rijksweg aan te pakken, zodat dat met de  
bouwvak weer dicht kan en er niet drie weken overlast is door openliggende 
straten. De definitieve planning volgt nog na de aanbesteding. Dan kan er na 
de bouwvak begonnen worden met de verdere plannen. Dit hele traject gaat  
ongeveer een jaar duren. Nu maar hopen op een zachte winter zodat er  
misschien een kans bestaat dat het werk lekker kan vlotten en we voor de zomer  
weer kunnen fietsen..!

Na de bouwvak wordt ook een gedeelte van de Bûtlânswei en de Douwema- 
strjitte geasfalteerd ten behoeve van deze route. De gemeente gaat er voor  
zorgen dat de stremmingen en omleidingen  zo worden, dat  sluipverkeer door  
het dorp wordt voorkomen..

Het zal even een dikke bende worden, zandhappen, omrijden, doorbijten. Dat 
laatste hebben we ondertussen wel kunnen leren in deze corona tijd. Maar het 
is voor een goed doel en uiteindelijk levert het dorp ook nog een volledig opge-
knapte Rijksweg op! Daar doen we het voor.
Mocht u nog vragen hebben over de uitvoering van dit project, dan kunt u altijd 
een mail sturen naar: secretariaatROI@leeuwarden.nl

Werkgroep Wonen en leefomgeving Jirnsum
en de gemeente Leeuwarden

Doorfietsroute, nu definitief!

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum

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

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

zorgvuldig 
en met aandacht
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Een nieuwe dorpsvisie

Het is gelukt! We hebben een leuke groep belangstellende en enthousiaste  
Jirnsumers bij elkaar die zich willen inspannen om met alle Jirnsumers een nieuwe 
dorpsvisie te gaan maken.

De groep bestaat uit: 
- Charles Hoedt
- Maurits Veldman
- Petra Esser
- Willemke van de Meer
- Guusta Elzinga
- en vanuit PBJ sluit Michel Langhout bij ons aan.

De oude dorpsvisie liep t/m 2020. Daar is veel uit voortgekomen, we noemen er 
even een paar:
• De vernieuwing van het plein en entrees van ons dorp. 
• Duurzame en vernieuwde verlichting
• Het ontstaan van de Jirnsumer energiecorporatie
• Het fantastische Jirnsummertime
• De prachtige borden met foto’s door het hele dorp
• De oude steen uit de brug in een mooie standaard.
• Steen eruit, plantje erin
• Een boekje in wording met oude verhalen
• Aandacht voor nieuwe inwoners
• Gesprekken over de inrichting van de buitengebieden
• Plannen voor de groenstrook
• etc……

En, niet onbelangrijk,  de dorpsvisie heeft Jirnsum op de kaart gezet bij de  
Gemeente Leeuwarden. We worden gezien als een actief en betrokken dorp, wat 
de samenwerking met de gemeente zeker goed gedaan heeft. Samen kunnen we 
veel!
En dus nu op naar de dorpsvisie van 2021 tot 2025! Een beetje verlaat door Corona, 
maar nu toch echt van start. Twee keer per maand komt de groep bijeen om te 
bespreken hoe we u bij deze dorpsvisie gaan betrekken. Dit moet wat creatiever 
dan anders, omdat corona niet alles mogelijk maakt. Maar dat biedt ons ook weer 
leuke nieuwe kansen. U zult dus binnenkort weer van ons horen en we gaan er 
vanuit dat u allemaal graag mee wilt denken en dromen om Jirnsum in 2025 nog 
mooier op de kaart te zetten! 

Ben je net begonnen als zelfstandige  
en kun je wel wat hulp gebruiken bij het  
ontwikkelen van je logo en online  
zichtbaarheid? 

Ook bij het maken van een opvallende  
folder, flyer of visitekaartje 
kan ik je helpen.

liesbethhiddema.nl
06 1300 9834  Jirnsum

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

 
 

De Bistedokter
Karantèèène
De Bistedokter is mijn nieuwe baas. Hij had mij al op Veesboek gezet. Ik meen dat 
dat krèèèktgelijk als ons Zwartblèèès-Stamboek is, maar dan voor mensen die 
niet zoveul om handen hebben. Ik bèèèn nieuw in zijn koppel en zodoende moest 
ik van hem in karantèèène. Voor mij was het een nuivere gewaarwording, maar 
het schijnt  vandaag de dag gewoonweg heul normaal te wezen als ze denken dat 
je wat onder de leden hebt. 

Ik bèèèn Ooike en geworpen in Wergea. Mijn halfzuske had een gebroken 
poot en kwam bij de bistedokter. Die viel op haar mooie blèèès. Maar toen hij  
afgelopen herfst bij ons kwam te koekeloeren, vond ie mij nog veul mooier. Dus werd ik  
uitverkozen. Dat was nog een heul gedonder. Hij kwam eerst bloedprikken 
van mijzelf, mijn moeke en van Durk. Durk is de ram die mij nog even te grazen  
genomen heeft vlak voordat ik naar mijn nieuwe weide mocht… Baas wou weten 
of wij wel gezond waren. Vanzelf zijn we dat!
Een week later kwam ie weer. Toen werd ik in een kar vastgebonden, omdat ze 

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

Wilt u meer informatie?
Tel. 0566 - 654 654

www.leppehiem.nl

Lees verder op pagina 15
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bang waren dat ik eruit springen zou. Dat was ik alheul niet van doel, hoor. Maar 
de grijze ging mij zuiver over de grouwe toen we wegreden. Zou ik mijn moeke 
ooit weer zien?
In mijn nieuwe thuisweide werd ik opgezadeld met twee halfbloedjes. Volgens 
mijn nieuwe baas kon dat geen kwaad omdat die inkorten toch voor de slacht 
weg zouden. De huiskudde moet ergens anders lopen, maar daar mocht ik eerst 
nog niet naartoe vanwege die karantèèène vanzelf. Vanaf het begin voelde ik  
mij puur best op mijn gemak. Vrat ook dalijks de brokjes uit de hand van Baas.  
Ik bèèèn ook niet zo’n moeilijk portret. En mijn ouwe baas had mij ommers al nuit 
gemaakt.
Na een paar weken kwam het veewagentje mijn weidegenoten ophalen. Daar  
kon ik niet zo goed over. Ik zag het zwerk drijven, sterker nog, het vloog mij  
zuiver aan! Een beetje in mijn eentje achterblijven, ik dacht het niet! Ze kunnen 
hier de pot op met die karantèèène! Ik zweefde over het hek bij de weg en zou  
er zo uitnaaien. Daar stak Baas gauw een stokje voor. Hij kwam mij rap met biks 
lokken en zette mij subiet weer in de kar. Het was al duister, maar de huiskud-
de bleek gelukkig niet zo ver weg. Handzaam stapte ik uit de kar en daar heeft  
Baas mij in de kunde gebracht. Het is een best aardig koppel met Texelaars,  
halfbloedjes en zelfs een hele grote soortgenoot. Hartstikkene gezellig dus!  
Maar die Bistedokter had beter weten moeten. Een schaap is een kuddedier, die 
moet je niet apart zetten. Het schijnt gelijkwel dat het bij mensen krèèèkt zo is. 

Nieuws over de plannen rond de groenstrook Douwemastrjitte.
Na de enquête en de bewonersavond waarin het dorp zich uitsprak over bouwen 
op de groenstrook aan de Douwemastrjitte, heeft de werkgroep woon en leef-
omgeving Jirnsum zich gebogen over: en hoe nu verder?

Na wat speurwerk en op aanraden van de gemeente Leeuwarden zijn we in  
contact gekomen met KUUB. Een bedrijf dat groepen bewoners met bijzondere 
woonwensen begeleidt tot en met realisatie. Het bedrijf bestaat sinds 2002 en 
heeft sindsdien honderden woonwensen helpen uitkomen. Ze kunnen ondersteu-
nen bij het werven van belangstellenden, berekenen van bouw- en bijkomende 
kosten, het zoeken naar architecten en bouwbedrijven, het adviseren van belang-
stellenden, het regelen van aanvragen etc, en kunnen zelfs helpen met het voorfi-
nancieren van het project.

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

 

Zoekt u een betaalbare schilder om  
uw woning of bedrijfspand  

te laten schilderen? 
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt 

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

glaszetten, houtreparatie en behangen. 

 

Bet
aalb

are
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oor 

iede
ree
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Groenstrook

Lees verder op pagina 17
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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 

 
 

Duurzame huizen op maat, 
de klant staat voorop. Bij 
Kuub worden ze namelijk 
heel blij van eigenwijze 
woonwensen. Nieuwsgie-
rig geworden? 
Kijk dan vooral even op hun 
website: www.kuub.info
Daar staat ook van alles te 
lezen over eerdere projec-
ten die zij hebben uitge-
voerd.

Als werkgroep kregen we 
na twee gesprekken veel vertrouwen in de aanpak van Kuub en zij in de wens van 
dit dorp.
De volgende actie is dat we gezamenlijk een bewonersavond gaan organi-
seren voor alle Jirnsumers, waarop informatie gegeven gaat worden over de  
mogelijkheden wat betreft soorten huizen, voor welke doelgroepen en hoe  
dit aan te pakken.  Iedereen is welkom. Mensen met al uitgewerkte ideeën,  
mensen die mee willen denken of gewoon op de hoogte willen blijven, om-
wonenden die willen weten hoe hun straat er wel eens uit zou kunnen komen te 
zien, allen van harte welkom.
Binnenkort laten we u allen weten in welke vorm en wanneer dit plaats gaat  
vinden. We zijn nog steeds coronagebonden, dus gaan we op zoek naar goede 
manieren om met iedereen in contact te komen. Mocht u vragen hebben, stuur 
dan een mail naar onderstaand mailadres.

Wordt vervolgd!

Werkgroep woon en leefomgeving Jirnsum
woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com
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Hoe vult u de vragenlijst in?
Samen met uw plaatselijke dorpsbelangen hopen we dat zoveel mogelijk  
bewoners deze vragenlijst over wonen in de Leeuwarder dorpen invullen. Ook  
de woonwensen van uw meerderjarige kinderen willen wij graag weten. 
Het maakt niet uit of zij thuis wonen of al op zichzelf wonen. 
De vragenlijst kunt u van 1 februari tot  
1 maart invullen. 

De vragenlijst vindt u op:
• de website www.leeuwarden.nl/wonen; 
• via de rechtstreekse link  

https://surveys.enalyzer.com?pid=b3c6f3c7 
• of scan de QR code met uw mobiele telefoon:

De vragenlijst is opgesteld In  
samenwerking met dorpsbe-
langen van de dorpen Mantgum, 
Jellum-Bears, Baard, Stiens, Grou, 
Hilaard, Alde Leie, Hijum, Jirnsum, 
Jorwert, Britsum, Warten, Wergea, 
Wirdum-Swichum en Koarnjum-
Jelsum.

Door uitbreiding van de gemeente in 2018 is het aantal dorpen gegroeid. Past het 
bestaande woonbeleid dan nog wel bij de specifieke woonvraag in de dorpen?  
Om dat te onderzoeken wil de gemeente weten wat de behoefte in de dorpen 
is op het gebied van wonen. Samen met een groot aantal dorpsbelangen heeft 
de gemeente daarom een vragenlijst gemaakt. Help mee met het nieuwe beleid 
en vul de vragenlijst in. “Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen 
we namelijk niet vanuit het gemeentehuis doen”, vindt Hein de Haan, wethouder  
Wonen. 

Digitale vragenlijst
Om goed woonbeleid te maken, is het nodig om informatie te hebben over wat  
u als dorpsbewoner vindt. Hoe wilt u graag wonen? Bent u op zoek naar een  
huurwoning of koopwoning? Of wat kan er verbeterd worden in uw dorp als u  
kijkt naar de woningen? “Dit kunt u allemaal aan ons laten weten door de  
vragenlijst in te vullen”, legt De Haan uit.

Voor uw (t)huis
“De antwoorden gaan we gebruiken om het nieuwe woonbeleid voor de  
dorpen te schrijven. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past  
binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. Nieuw woonbeleid voor de 
dorpen betekent niet automatisch dat er op korte termijn woningen gebouwd 
gaan of kunnen worden. De uitwerking van het beleid gaan we samen met het  
dorp bespreken en uitwerken. De resultaten uit de vragenlijst helpen daarbij. 
Uw dorpsbelangen kan de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in  
gesprekken in het dorp en met de gemeente. Samen zorgen we voor een mooi 
(t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden.  
Helpt u mee?”

Hoe wilt u graag wonen in uw dorp?
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Afspraak
Is het voor u niet mogelijk om online uw mening te geven en wilt u toch graag 
meepraten? Dan maken we binnen de mogelijkheden graag een afspraak met u. 
U kunt bellen met telefoonnummer 14058 of mailen naar 
omgevingswet@leeuwarden.nl.

Hoe zit het ook alweer?
De Omgevingswet gaat naar verwachting per 1 januari 2022 in. Vanaf dat  
moment is een omgevingsplan de nieuwe manier om vast te leggen wat er mag  
in uw leefomgeving. In een omgevingsplan staan alle regels voor het gebruik 
van de (fysieke) omgeving bij elkaar. Daardoor wordt het veel duidelijker wat  
ergens wel of niet mag. In 2018 heeft u mogelijk al tijdens één of meerdere  
dialoogsessies en/of werkateliers onder de noemer ‘Ruimte voor Romte’ belangrijke  
bouwstenen aangeleverd voor dit pre-omgevingsplan voor uw omgeving. Zo 
hebben u en uw medebewoners kunnen meedenken en uw inbreng kunnen  
leveren over wat uw leefomgeving zo bijzonder maakt en hoe u aankijkt tegen 
ontwikkelingen als duurzame energie, landbouw en recreatie. 
Op basis van alle ideeën en meningen, maar ook de geuite zorgen, hebben wij 
dit pre-omgevingsplan Buitengebied Zuid opgesteld. Het uiteindelijke omge-
vingsplan voor en door bewoners, ondernemers en belanghebbende gaat vanaf 
2022 alle bestemmingsplannen in dit gebied vervangen. Vandaar dat we graag dit  
pre-omgevingsplan aan 
u willen voorleggen. De  
reacties gebruiken we 
voor de volgende fase, 
waarin het ontwerp-
omgevingsplan wordt  
gemaakt. Ook op het ont-
werp-omgevingsplan kan 
en mag iedereen t.z.t.  
reageren. Uiteindelijk 
stelt de gemeenteraad 
het omgevingsplan vast. 
 
Meer informatie en vragen
Kijk voor meer informatie over het omgevingsplan Leeuwarden - Buitengebied 
Zuid op www.leeuwarden.nl/omgevingsplan. Hebt u vragen? Stuur dan een mail 
naar omgevingswet@leeuwarden.nl.
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Graag  informeren wij u over het pre-omgevingsplan van uw 
leefomgeving: Leeuwarden - Buitengebied Zuid. 

De gemeente Leeuwarden heeft een volgende stap gezet voor het omgevings-
plan voor Leeuwarden - Buitengebied Zuid door het pre-omgevingsplan voor 
uw leefomgeving op te stellen. In het pre-omgevingsplan doet de gemeente  
voorstellen voor wat we in uw omgeving willen regelen en ook wat we juist niet 
meer willen regelen. Door die concrete voorstellen wordt het veel duidelijker wat 
ergens wel of niet mag. Dit plan, zoals het woordje ‘pre’ al doet vermoeden, is  
een eerste uitwerking van het uiteindelijke omgevingsplan Leeuwarden - Buiten-
gebied Zuid.
Het pre-omgevingsplan is geschreven op basis van input die inwoners, onder-
nemers en belanghebbenden hebben gegeven tijdens eerdere dialoogavonden en 
werkateliers in 2017 en 2018. Dit plan willen we graag aan u voorleggen, vandaar 
dat gemeente Leeuwarden twee dialoogbijeenkomsten heeft georganiseerd. 
De online dialoogbijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden, maar u kunt tot 
en met 24 februari 2021 online uw mening geven via 
www.leeuwarden.nl/omgevingsplan. Deze website kunt u ook checken voor 
meer informatie. Vanaf 4 februari 2021 kunt u beide dialoogbijeenkomsten online  
(terug)zien.

 

Pre-omgevingsplan
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zullen we u digitaal uitnodigen voorafgaand of eventueel tijdens de eerstvolgende  
vergadering.
Aanmelden kan via secretaris.pbi@gmail.com

Tevens zijn de vergaderingen openbaar hetgeen inhoudt dat alle inwoners van 
ons dorp hierbij aanwezig mogen zijn. Wilt u de vergadering digitaal bijwonen 
dan kunt u zich ook aanmelden via secretaris.pbi@gmail.com

Aanvraagformulier “Bijdrage PBJ”
Om de aanvragen voor (veelal financiële) bijdrages vanuit plaatslijk belang  
inzichtelijk en gestructureerd te laten verlopen hebben wij een aanvraag formulier 
opgesteld. 
Vanaf 1 maart 2021 dient het formulier ingevuld te worden waarna het bestuur 
van plaatselijk belang de aanvraag toets op de eerstvolgende vergadering. 
Let op; we ontvangen de aanvraag graag minimaal 2 kalendermaanden vooraf-
gaand aan de eventuele toekenning. Het formulier is vanaf 1 maart 2021 op te 
vragen via ons mailadres, maar zal t.z.t. via meerdere kanalen verspreid worden.

Dorpsvisie
We hebben een aantal personen bereid gevonden om zich de komende maan-
den te richten op het herschrijven van de dorpsvisie. Onze vorige visie liep van 
2015 t/m 2020 vandaar dat de tijd daar weer was om deze te herzien naar de 
maat staven van onze huidige tijd. Interesse om hier ook in mee te denken en te  
dromen, mail ons dan!

Al met al staan er weer een hoop acties op stapel waarmee we ons dorp nog meer 
op de kaart willen zetten en inzetten voor een mooi en leefbaar dorp.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum
Engbert, Helen, Linda, Michel en Tineke

Na een enerverend jaar met alle coronaperikelen waarin plots niets meer  
vanzelfsprekend was, zijn we het nieuw jaar 2021 begonnen daar waar we 2020 
achter ons lieten. Onzekerheid, nieuwe regelgeving, een avondklok maar ook hoop  
waarin we samen vooruitkijken naar het lichtpunt op de horizon. Ook wij als  
plaatselijk belang Jirnsum kijken vooruit en verheugen en hopen op een mooi 
voorjaar met de vrijheden welke we al onze jaren zo gewend zijn geweest.

Ondanks alle hierboven omschreven perikelen, is het jaar toch positief begon-
nen voor wat betreft het bestuur en de samenstelling van het bestuur, zoals 
eerder aangegeven hebben we Tineke Visser (penningmeester), Linda Karsten  
(secretaris) en Engbert van der Weide bereid gevonden plaats te nemen in het 
bestuur. Zoals we in de vorige Stim al hebben medegedeeld, is Flip Cornelisse 
teruggetreden als voorzitter van plaatselijk belang Jirnsum. Flip kon zijn drukke 
werkzaamheden niet meer combineren met de werkzaamheden voor plaatselijk 
belang. Gelukkig kunnen we u naast deze mededeling ook melden dat we Michel 
Langhout bereid hebben gevonden de functie van (waarnemend) voorzitter op 
zich te nemen.

Al met al zijn we als bestuur nu weer op volle sterkte met naast de hierboven  
genoemde personen ook Helen Wolbers die al een aantal jaren deel uit maakt van 
het bestuur.  Om jullie allen enig inzicht te geven in onze acties voor het komende 
jaar volgt hieronder een korte opsomming met de acties welke wij van plan zijn  
te implementeren;

Ledenwerving 
We willen vanaf begin februari een ledenwervingen actie opzetten om alle, nog 
niet lid zijnde, inwoners van Jirnsum lid te maken van plaatselijk belang. Je kunt 
je op dit moment al aanmelden via een jirnsum.com. Hier is ook te lezen wat er 
bekostigd wordt met uw lidmaatschap.

Inloopspreekuur 
Voorheen kon men voorafgaand aan de vergaderingen om 19.30 binnen-
lopen. Tussen 19.30-20.00 was er altijd ruimte voor uw inbreng. Heeft u op dit  
moment iets voor het inloopspreek(half)uur dan kunt u dit naar ons mailen en dan  

Update PJB
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QR code puzzeltocht
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- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

- DHZ-loods
Industriewei 7     9011 WH Jirnsum       06-15434717
info@smidjachtservice.nl      www.smidjachtservice.nl

Café de Fantast
Catering & Verhuur
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

Beste dorpsbewoners,                                                                                                 
Als buurtsportcoach ben ik steeds bezig met 
het bedenken hoe mensen op dit moment in 
beweging kunnen blijven. Daar heb ik wat op 
gevonden. Ik heb een puzzeltocht gemaakt 
aan de hand van QR codes. Iedereen kan  
hieraan mee doen. Door de QR codes te scan-
nen wordt er een hint gegeven waar de vol-
gende QR code zich bevind. Achter deze QR 
codes staan verschillende opdrachten/vragen.
De route is ongeveer 5 km, dit kan lopend, 
skeelerend of steppend afgelegd worden. Ook 
kan dit als gezin gezamenlijk gedaan worden.

 Benodigdheden:
• Smartphone met internet (zorg dat je een app hebt die QR codes kan scannen)
• Neem pen en papier mee.

Hoe werkt het?
• Langs een route van 5 km vind je 11 QR codes. 
• U kunt de route in één keer lopen of verspreiden over meerdere dagen.
• Scan de QR code en kies de moeilijkheid
• Beantwoord de vragen en ga opzoek naar de volgende QR code.
• De eerste QR code vind u op de Rijksweg ter hoogte van Frits Koopcentrum. 
 
Met sportieve groet,
Tessa Moonen  
Buurtsportcoach | Vakleerkracht  
BV sport
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Met deze actie willen we voorkomen dat de club moet bezuinigen op het belang-
rijkste onderdeel van het spelletje: de ballen! Je kunt via deze link een bal doneren:  
www.actielink.nl/vvirnsum

Poiesz actie
We zijn blij om te kunnen melden dat Voetbalvereniging Irnsum weer meedoet 
aan de Jeugd Sponsor Actie 2021 bij Poiesz in Grou. De Jeugd Sponsor Actie loopt 
van maandag 15 februari tot en met zondag 11 april. Met de Jeugd Sponsor Actie  
kunnen we geld binnenhalen voor de jeugd. Bij iedere €10,- aan boodschappen 
(exclusief statiegeld) ontvangt de klant 1 gratis jeugdsponsormunt. Daarnaast 
ontvangt de klant iedere week bij vele aanbiedingen een aantal jeugdsponsor-
munten. Hoe meer jeugdsponsormunten in onze clubkoker terecht komen, des te 
hoger is het sponsorbedrag dat in onze clubkas belandt!
www.vvirnsum.nl
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Aanmelden als lid?
Nog steeds zitten we in een lockdown. Gelukkig mogen de trainingen van de jeugd 
(en de senioren ook in groepjes van 2) nog steeds doorgaan.
Heb jij zin om een balletje te trappen? Je kunt je het gehele jaar opgeven via  
https://www.vvirnsum.nl/371/info-en-proeftrainen/ of eerst een paar proef-
trainingen doen.

Bestuursvernieuwing
Tijdens de Online ALV op maandag 1 februari zijn Werner Vermeulen en  
Anke Hijlkema benoemd als nieuwe voorzitter en secretaris van de vereniging. 
Daarmee zijn we bijna op volledige sterkte. We zoeken nog steeds bestuursle-
den voor Accommodatie & Materiaal en Operationele Zaken. Vind jij het leuk om 
iets te betekenen voor onze vereniging? Je kunt gerust eens meedraaien met een  
vergadering om te zien of het wat voor je is. Na de zomer treden Sandra Nug-
teren (Penningmeester) en Sigrid Nugteren (Activiteiten en Communicatie) af.  
Ben jij handig met cijfers of ben je iemand die goed kan organiseren en communi-
ceren? Meld je dan aan. Je kunt bellen of mailen via: bestuur@vvirnsum.nl

Kantine
De verbouwing van de kantine  
schiet al aardig op. Elke za-
terdag is een vaste ploeg 
aan vrijwilligers aan het 
klussen. Daarnaast zijn er  
doordeweeks nu ook vrijwil-
ligers van het Walking Foot-
ball teams begonnen met het 
schilderen. De corona maat-
regelen zorgen ervoor dat we 
nu lekker kunnen doorpakken.  
We houden jullie zoveel moge-
lijk op de hoogte van de ontwikkelingen via onze site of socials (Facebook/Insta-
gram). Regelmatig posten we wat foto’s en filmpjes van de verbouwing.

Ballenactie
De coronaperikelen hebben gezorgd voor een terugloop van de inkomsten van  
VV Irnsum. We hebben echter wel nieuwe ballen nodig. Dat is een behoorlijke  
uitgave en nu al helemaal. Daarom organiseren we een Ballenactie. Help je mee? 

Aan het begin van het jaar heeft u een nieuwe kalender ontvangen met de datums 
waarop de afvalcontainers geleegd worden. Hieronder nog even de aanbiedregels 
op een rij:

• Plaats de containers op de inzameldag tussen  
06.00 en 7.30 uur naast elkaar aan de  
openbare weg

• Zorg dat je container niet zwaarder is dan 80 kg
• Stamp het afval niet aan! Als het afval vast zit,  

kand e container niet volledig geleegd worden
• Bied de container met goed gesloten deksel aan
• Doe het juiste afval in de juiste container
• Containers die afval bevatten dat er niet  

in hoort, worden niet geleegd
• Bouw- en sloopafval mag niet in de Sortibak
• Los afval en vuilniszakken naast de  

containers worden niet meegenomen
• Haal de container zo spoedig mogelijk na  

het legen binnen, in elk geval nog dezelfde dag  
voor 20.00 uur

Nieuws van Voetbalvereniging Irnsum

Aanbiedregels afvalcontainer
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Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 
bellen: 0566 - 84 91 47 of mailen:  salonalice@ziggo.nl 
 
Adres: Molehiem 22, 9011 TC  Jirnsum    (Lid ANBOS) 

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 

De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

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

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum
 

MFC “it Kattehûs” 

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

Tennisliefhebbers: HELP!
Het afgelopen jaar is voor onze vereniging TV Eernum een flinke beproeving ge-
weest. We zijn het jaar begonnen zonder jeugdleden en helaas heeft zich ook 
geen nieuwe jeugd opgegeven bij onze vereniging. In maart kwam Covid19 in 
beeld, we weten inmiddels wat voor gevolgen dit voor de samenleving heeft  
gehad, en we zijn er nog lang niet. Ook voor de vereniging een klap, geen  
tennisplezier op de baan, bijna geen lessen kunnen verzorgen en blijven steken op 
slechts 13 leden waarvan 3 bestuursleden…

We hebben de afgelopen twee jaar veel tijd gestoken in het zoeken naar en  
motiveren van mensen om zich aan te sluiten bij onze vereniging, helaas zonder 
resultaat. Dit maakt het voor ons als bestuur ook lastig activiteiten en toernooi-
tjes te organiseren, of hier aan deel te nemen wanneer een andere vereniging  
het organiseert. Je gaat wikken en wegen, eigenlijk is de motivatie weg en overheerst  
het gevoel steeds die kar te moeten trekken die maar niet vooruit wil. Nog-
maals, het afgelopen jaar heeft zeker niet bijgedragen en heeft er juist voor 
gezorgd dat alles nog meer op de lange baan is komen te staan. Alles in ogen-
schouw genomen hebben we als bestuur besloten onze functies per 1 april 
dit jaar neer te leggen, met als direct gevolg dat we de tennisvereniging  
op gaan heffen. En dat is heel erg jammer…een financieel gezonde vereniging met 
twee prachtige, goed onderhouden banen.

Tenzij… er een aantal mensen bereid is het stokje over te nemen en de vereniging 
nieuw leven in kan blazen. Dus Jirnsumer tennisvrienden, maak jezelf bekend! 
Onderstaande functies zijn per 1 april beschikbaar:
Voorzitter en secretaris: Eize de Jong
Penningmeester en ledenadministratie: Ineke de Boer
Baan- en terreinonderhoud / sleutelbeheer: Marco van der Meer
 
Allen per 1 april 2021 aftredend en niet herkiesbaar.
We ontvangen graag een bericht ZSM / voor 20 februari aanstaande, mocht je  
belangstelling hebben bij één van de functies. Uiteraard zorgen we voor een  
goede overdracht en zijn we na 1 april achter de schermen altijd bereid een vraag 
te beantwoorden of anderzijds hulp te bieden. Wanneer er geen nieuwe bestuurs-
leden worden gevonden dan is er voor ons geen andere mogelijkheid dan de  
vereniging op te heffen. Meer informatie te verkrijgen bij de voorzitter,  
06-4796 4040, en reacties graag via ons emailadres: tveernum@gmail.com

Het bestuur TV Eernum
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www.elzinga.nl

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

Het wel en wee op it Tredde Sté It Tredde Sté

Met andere ogen 
Iedereen van ons heeft verwachtingen 
van allerlei gebeurtenissen. Soms ko-
men ze uit, soms lijkt het erop en soms  
is de situatie zo anders, dat het onze 
stoutste verwachtingen overtreft. We 
staan met elkaar nu voor zo’n situ-
atie waar we geen voorspelling op los  
kunnen laten! Laten we deze nieuwe en 
soms verwarrende periode omarmen en 
er met andere ogen naar kijken. Onze 
kinderen hebben geen achterstand  
opgelopen, ze hebben alleen andere 
dingen geleerd, dan we van te voren  
verwacht hadden!

Verrassing
We zijn weer een aantal weken bezig geweest met het geven van online onder-
wijs en het verzorgen van opvang in school. Dan is het goed om even stil te staan 
bij hoe goed we het met elkaar doen. We zijn trots op onze ouders, de kinderen 
en iedereen in hun omgeving die een handje meehelpt. Vandaar een bosje bloe-
men van het team van It Tredde Sté voor de ouders, geleverd door ons Homerr  
Buurtpunt op de industrieweg in Jirnsum. En voor de kinderen een schetsboek en 
kleurpotloden met een speciale opdracht!

Nieuwsgierig?
Elke dag staat onze deur open als je het leuk vindt om sfeer te komen proeven. 
Nu we met de strengere maatregelen rondom Covid-19 zitten, is het ‘veiliger’ 
om eerst een afspraak te maken. Je kunt ons bereiken op:  0566 601 646 of mail  
Margreet: mvanderlaan@proloog.nl.
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Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw 

 

  

 

‘’We care your drive’’ 
 

• Kwaliteitsbrandstoffen 
• Diesel 
• Euro 95 

 

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

24/7 

Supremium 
Tankstation de Greidhoeke 

All 
cards 

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

Skoallenijs Sint Radboud

Een school kiezen in coronatijd. Hoe doe je dat?

Normaalgesproken organiseert de Sint Radboudschool rond deze tijd een  
informatieavond voor alle ouders die voor de keuze staan naar welke school ze 
hun kind willen laten gaan. Vanwege corona is dat nu niet mogelijk, en zijn er 
ook al een tijd geen open ochtenden. Toch is het belangrijk je goed te laten  
informeren en te voelen wat bij jullie past. Het team van KBS Sint Radboud wil  
er alles aan doen om daarbij te helpen. 

“In deze rare tijd is het misschien nog wel lastiger om de schoolkeuze te maken,” 
zegt directeur Anneke Bosma. “Toch wil ik jullie graag meegeven dat we voor 
een kennismaking, rondleiding of uitleg over ons onderwijs altijd een afspraak  
kunnen maken. Een school wil je natuurlijk het liefst in bedrijf zien, met de kinde-
ren en leerkrachten. Maar zelfs 1 op 1 kan ik jullie als ouders en kind nog heel veel  
vertellen en laten zien op onze school. U bent van harte welkom om de sfeer te 
komen proeven!”    

De ouders van Liv Mous (4) kozen kortgeleden voor de Sint Radboud. “We voel-
den ons erg op ons gemak bij de kennismaking met de juf, en Liv voelde zich  
meteen op haar plek” vertelt moeder Jitske. “Wat we ook mooi aan de  
Radboudschool vinden is dat de verschillende groepen met elkaar samenwerken. 
Daardoor leren de kinderen weer van elkaar.” 

Voor een afspraak kunt u bellen met directeur Anneke Bosma op 06-44066851 of 
een mailtje sturen naar directie@radboudjirnsum.nl. U bent van harte welkom!
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Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen

Waar Friese  
Nuchterheid spreekt!

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

Daarvoor kom je bij:  
De 2 Gemeenten 

Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum 
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550

 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

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

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

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Merke Kommisje H. Sikkema 0641872085          
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.

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

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

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

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

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

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

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

Contactadressen Kerken 
Doopsgezinde Gemeente S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Gemeenschap- en  
Beheercommissie Heilige Marcus    J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27

 
 
 
 

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

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566- 60 13 90
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

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

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

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

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

  
 
Dierenarts

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

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

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


