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Beste Lezer,

Allereerst wensen we iedereen een gelukkig en gezond 2020 toe. Dat het een jaar
mag worden vol mooie initiatieven, positiviteit en samen optrekken.
Er staan weer leuke dingen op het programma voor dit jaar in Jirnsum. Het eerste
is reeds bij u op de deurmat gevallen en dat is het informatieboekje “it Jirnsum
fan jim”. Dit initiatief van stichting Keunst en Kultuer en de redactie van de Stim
fan Jim heeft afgelopen december vorm gekregen en is bedoeld om alle dorpsin
woners te informeren over verenigingen, stichtingen en andere organisaties.
Vanaf nu zal ook elke nieuwe inwoner van Jirnsum dit boekje ontvangen als
welkom in ons dorp.
Dan nog even een huishoudelijke mededeling ; -)
We hebben afgelopen tijd gemerkt dat wij een aantal mailtjes niet ontvangen.
Dit komt doordat er foutjes sluipen in het emailadres. Zo wordt vaak Stimvanjim
ipv Stimfanjim geschreven of .nl ipv .com. Dit heeft een aantal keren teleurstelling
opgeleverd omdat er dan kopij wordt aangeleverd en niet wordt geplaatst, omdat
wij het niet hebben ontvangen. Dit vinden wij ook erg vervelend, omdat mooie
actuele bijdrages zo verloren gaan.
Daarom willen we graag aan het begin van het jaar nog even ons emailadres
in de schijnwerpers zetten zodat we in 2020 hopelijk geen kopij meer missen.

stimfanjim@jirnsum.com

Veel leesplezier.

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 medio februari 2020
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
36e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Agenda

Datum Evenement

Locatie

18 jan FarmFest met de Suskes, de De 2 Gemeenten
Doelleazen & DJAllthafokk
1 feb SHOCK IT presenteert o.a:
De 2 Gemeenten
Ran-D, Pieter Sahieter, PDRX
7 feb Boeken-/leesmorgen
Lytse Seal van
“it Kattehûs”
11 feb Filmavond Vogelwacht
MFC it Kattehus
12 feb Bewonersavond Groenstrook MFC it Kattehus
Douwemastrjitte
14 feb Doarpsgeno(a)t!
De 2 Gemeenten

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

15 feb
1 maart
3 maart
25 maart

Vinyl feestje
Smartlappen zondag
Jaarvergadering Vogelwcht
Walking Football toernooi

Cafe de Fantast
Cafe de Fantast
MFC it Kattehus
Sportpark de Bining

Tijd
22.00 uur
22.30 uur
10.00 12.00 uur

20.00 uur
16.00-20.00
uur
21.00 uur

10.30 uur

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:
652170
Telefoon: 0566 652170
www.groenverzorger.nl
www.groenverzorger.nl
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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: Dhr. S.A. Schoustra
De Gréft 19 9011 CB Mantgum
Tel. 058-2501380
www.uitvaartschoustra.nl
Mevr.A.de Jong
Buorren 23 9012 DK RAERD

Tel. 0566-602922

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

Kommen en Gean
Verhuisbericht.

Na 17 jaar in het mooie huis aan Rijksweg 182 gaan we naar een nieuwe plek.
Imme, Jelle, Rients Koster en Renée Ruiten vertrekken uit dat mooie lange
Jirnsum. We hebben hier een hele goede tijd gehad, lieve mensen leren kennen, kinderen op zien groeien, getuinierd, gefietst, gezwommen in de Boarn. De
kinderen zijn inmiddels uitgevlogen, Jelle naar Amsterdam en Imme reist rond.
Wij zijn ook toe aan een nieuw project en vanaf 3 januari wonen we aan de
Butendiken 9, 9214 VR Smalle Ee. Het is een prachtig plekje tussen Smalle Ee
en De Veenhoop. Vlak aan het fietsrondje bij de Grietmanpont. Mocht je in de
buurt zijn wip gerust even aan voor een bak koffie. De eerste tijd zullen we in een
stacaravan wonen en daarom ook het eerste jaar dat we niet verlangen naar een
strenge winter.
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de fijne tijd die we in Jirnsum
hebben gehad en misschien tot ziens in Smalle Ee!
De nieuwe bewoners van Rijksweg 182, de familie Schell, wensen we een hele fijne
tijd in dat mooie huis tussen dorpshuis en kerk.
Jelle, Imme, Rients Koster en Renée Ruiten

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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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

Uitnodiging 14 februari 2020 Doarpsgeno(a)t!
Op initiatief van een aantal 60 plussers is het idee ontstaan om activiteiten
voor 60 plussers te gaan organiseren. Na het afschaffen van de ANBO is er nog
weinig aanbod in het dorp voor de wat oudere dorpeling. Drie enthousiaste
mannen zochten de samenwerking voor het organiseren van een aantal activiteiten in het voor en najaar, zie hier het resultaat, de eerste activiteit staat gepland.
Bent u 60 jaar of ouder (wij kijken niet op een jaartje) en lijkt het u leuk om een
gezellige middag met leeftijdsgenoten te beleven, geef u dan snel op.
Wanneer:
Tijdstip:
Waar:		

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:

vrijdag 14 februari
16.00 – 20.00 uur
de 2 Gemeenten

Programma: 15.30 – 16.00 Inloop
		16.00		Informatie
		16:45		Gezellige activiteit
		
17.30		
Borrel & Muziek uit de jaren 60/70/80
		
19.00 		
Stamppotbuffet
Kosten: Stamppotbuffet € 7.50 p.p.*
consumpties voor eigen rekening
Het borrelhapje wordt aangeboden door de 2 Gemeenten
* mee eten is niet verplicht, maar indien je mee wilt eten dan graag opgeven.
Opgeven voor het stamppotbuffet kan ook via:
info@de2gemeenten.nl of 0566-601550

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland
Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140
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Inloopspreekuur dorpenteam
Vraag maar raak!
Vanaf februari 2020 zit iedere 1e woensdag van de maand van 14.00-15.00 uur
een medewerker van het Dorpenteam uit Grou, van het team Mantelzorg/Vrijwilligerswerk en van Thuiszorg het Friese Land aan de koffietafel van de kringloopwinkel, De Muldyk 3, in Grou.
Heeft u vragen of wilt u informatie over wat het Dorpenteam, team Mantelzorg/
Vrijwilligerswerk of de Thuiszorg voor u kan betekenen, kom gerust eens langs. De
koffie staat klaar!
4 x in het jaar organiseren wij tijdens het inloopspreekuur van 14.30 tot 15.00 uur
een koffietafel Thema. Het eerste thema is op woensdag 5 februari 2020 : Vitamine D, wat kun je er mee: het belang en alle weetjes van Vitamine D zal u verteld
worden door de thuiszorg.
Het tweede thema is op woensdag 1 april 2020 : Bewegen, wat wordt er in Grou
georganiseerd rondom het thema bewegen en waarom is bewegen zo belangrijk!
Het derde thema is op woensdag 3 juni 2020 : Goed gevoed ouder worden: Informatie en tips om goed gevoed ouder te worden én te blijven.
Het vierde thema is op woensdag 7 oktober 2020 : Financiën: Toeslagen en meer!
Voor vragen of suggesties kunt u natuurlijk ook altijd bellen of mailen met
Amaryllis Dorpenteam Zuid 0566-625151 of info@dorpenteam.nl
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Uitnodiging bewonersavond Groenstrook Douwemastrjitte
Op woensdagavond 12 februari kunt u in het Kattehûs terecht voor informatie
en om mee te praten en te denken over de invulling voor de Groenstrook aan de
Douwemastrjitte.

Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl
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Op deze avond krijgt u aanvullende informatie en gaan we beide opties met u
verder verkennen. We gaan met elkaar op zoek naar de voordelen en de risico’s
van beide opties. Zodoende willen we met u tot een keuze te komen, zodat de
werkgroep ‘wonen en leefomgeving Jirnsum’ deze keuze verder uit kan gaan
werken en mogelijkheden kan gaan verkennen.
De werkgroep heeft hierin geen standpunt, zij is er om de wensen van het dorp te
horen en waar mogelijk mee uit te voeren. Het is dus van belang dat u er bij bent
en uw ideeën laat horen! Aan het eind van de avond gaan we namelijk wel een
beslissing met u nemen welke optie we verder gaan onderzoeken.
Dus: van harte welkom op woensdag 12 februari om 20.00 uur in het Kattehûs!
Werkgroep Wonen en Leefomgeving Jirnsum:
Anne Sollie, Hans van Reenen, Hinke van Steen, Sarah van der Meer,
Willemke van der Meer, Wiep Smit, Guusta Elzinga.

areoor
b
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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.

Uit een eerdere enquête heeft het dorp aangegeven twee duidelijke opties verder
te willen verkennen:
1. Een tuin ( pluk, wild, eet, park, etc.)
2. Wonen, in combinatie met groen en evt. parkeren.

Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum
Mobiel: 06 2027 8622
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl
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Verhalen verzamelen over Jirnsum in vroeger tijden
Als je vandaag de dag over de Rijksweg loopt kom je niet veel bedrijvigheid
tegen. De theewinkel Insum, kapsalon Siesoo en cafe de Fantast, daarmee is het
wel zo’n beetje bekeken. Vroeger was dat heel anders. Toen barstte het er van
de winkels en andere bedrijven. Hoe ik dat weet? Omdat ik sinds oktober het
genoegen heb om regelmatig met een groepje (oud-)Jirnsumers te mogen praten
over vroeger.
Deze avonden zijn georganiseerd op initiatief van de stichting Keunst & Kultuer
Jirn-summertime. Het is de bedoeling dat er een boekje wordt samengesteld op
basis van de mooiste herinneringen. Karin Haringsma is er daarom elke avond
bij om een verslag te maken, Piet Posthumus is er voor het ondersteunende
beeldmateriaal en ikzelf probeer het gesprek te leiden en zal de notulen
verwerken tot een samenhangend verhaal. Ik schrijf bewust ‘probeer’ want zoals dat gaat met herinneringen, buitelen die vaak over elkaar heen. En dat maakt
het natuurlijk alleen maar leuker om naar te luisteren.
Op de avonden die zijn geweest, passeerden heel veel winkels aan de Rijksweg
de revue. Het ging over de ‘bakken’ (beschuiten) van bakker Miedema, de
galanterieën van Marie Leemburg en de eerste zelfbedieningssupermarkt van
de familie Stornebrink. Ik hoorde dat melkboer Tiemen Terra nog wel eens
vergat om iets ‘op te schrijven’, dat je bij groenteboer Palma even moest wachten
als Raden Maar van Kees Schilperoort op de radio was, en dat bakker Buwalda
altijd de banketletters maakte voor de winnaars van het kaarten – hij leverde
ze warm af bij het parochiezaaltje. Op Sinterklaasavond hielden de bakkers een
spelletjesavond. Met sjoelen of ‘ baltsjegoaien’ kon je dan de lekkerste prijzen
winnen: marsepein, chocola en taai-taai dat niet verkocht was. Menig Jirnsumer
heeft daar goede herinneringen aan.
Nu alle verhalen zijn verteld is het aan mij om hier een mooie uitwerking van te
maken. Het is nog even zoeken naar de vorm, maar in de loop van 2020 zal het
resultaat zeker te lezen zijn. En behalve over de winkels is er natuurlijk nog veel
meer over het Jirnsum van vroeger te vertellen, dus dit project krijgt vast nog een
vervolg!
Arjanne Nijp namens de stichting K&K Jirn-summertime
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Vinyl avond in Café de Fantast
Iedereen heeft natuurlijk nog
wel ergens op zolder of in
de kast zijn of haar eerste of
mooiste vinyl plaat liggen met
de daarbij horende herinne
ringen. Neem deze zaterdagavond 15 februari mee en DJ
Sieds zal ze draaien. Wil je er iets
over vertellen, dat kan en mag
ook, maar hoeft niet. Kortom
een gezellige avond vol nostalgie. Natuurlijk mag je ook je eerste of je favoriete CD meenemen, helemaal geen
probleem. Ook als je helemaal niks meeneemt ben je natuurlijk van harte welkom
om er een leuke avond van te maken!!

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









Waar: Café de Fantast
Wanneer: zaterdag 15 februari
Hoe laat: vanaf 21:00 uur
Wat kost dat: nada, nakkes, nop, nul, niks

Maat-klaverjassen in café de Fantast
Op zaterdag 1 februari vindt het jaarlijkse maat-klaverjas toernooi plaats,
vanaf 16:00 zullen er eerst 2 bomen gespeeld worden waarna er een warm/koud
buffet zal worden geserveerd. Om ongeveer 19:30 begint het avond programma,
dan zullen er nog eens 4 bomen worden gespeeld. Naar verwachting zal er voor
00:00 een einde komen aan het klaverjassen.
De kosten zijn €20,- voor deelname per persoon.






Opgave kan bij toernooi directeur Anno op 06-24223327
of bij café de fantast op 0566-601956
Tot dan




16

17

De bistedokter
Wrafke – It paad bjuster…
Ynienen stie hy foar ús. De man dy’t wy wolris faker thúsbrocht hawwe, om’t hy
syn eigen hûs net wer fine koe. Mar dat wie by ljochtskyndei; no wie’t sa tsjuster as de nacht wêze kin. Frou skrok d’r suver fan, ikke net fansels. Ik hie him
allang yn’e noas. Wy rûnen de slach om it plak wer’t deade minsken ûnder de grûn
lizze, want dêr mei ik altiten efkes los omstrúne. De bêste man moat op it bankje
sitten hawwe te jûnpizeljen of sa. Hy hie hielendal net yn’t sin om Frou skrikke te
litten. “Wat in moaie ferjlochting hat jo hûntsje om’e hals, nei alle gedachten is
dat ek wol wat foar my!”, lake hy. Mei-inoar kuieren wy op nei’t stek, dêr moast
ik wer fêst oan de line. Lâns it nijmoadrige café wer’t ik earder fan tocht dat de
man dêr wenne. Hy komt d’r wol faak, sei er. Se skine gjin huppeltsjewetter te
skinken, it moat dus in soarte fan Blauwe Tinte wêze foar minsken dy’t it paad
nei hûs bjuster binne. Ik kin my soks net begripe. At se my de earflappen foar de
eagen fêstbine, kin ik it paad nei hûs blyn noch wol fine. Myn noas bringt my
altyd wer’t ik wêze wol. Dat skynt lykwols by minsken net sa te wurkjen. De man
begûn Frou út te lizzen wêr’t hy wol en net lâns rinne mocht, en dat hy foaral
net lâns in feart rinne moat. Dat kin ommers nuodlik wêze. Ûnderweis woe hy ús
fan alles sjen litte en oanwize. Sadwaande rûnen wy slingerjend it doarp troch. Ik
fyn dat nijsgjirrich, sa komme jo nochris earne. Mar doe fûn Frou it moai west en
brochten wy de bêste man nei syn eigen hûs ta.

ik opbrocht, ûnder spytgnyskjende oanmerkings fan Baas dat dit net bepaald
Nimrodweardich gedrach wie. Frou besocht it nochris my nei de oare ein fan dy
stripe te stjoeren. Dat haw ik doe mar kreas dien. En hja hiene my te fiter. No
hie’k samar de dummy dy’t se dêr blykber al folle earder dellein hiene... No ja, ik
bin ek noch mar oardel jier âld en lear noch eltse dei by dat lústerje ek in keunst is!
No wer efkes werom nei ús aventoer yn’t tsjuster. It wie fier nei tsienen dy jûns
dat ik mei Frou wer thús kaam. Baas wie al bot ûngerêst: “Wêr hawwe jimme sa
lang úthongen? Binne jim by Dokkum om west of sa?” No, dat wie in hiel ferhaal.
En dat begûn sa: ‘Ynienen stie de man foar ús. Frou skrok d’r suver fan...’
Wreed foar him dat er dat it paad bjuster wie. Mar moai dochs dat wy de bêste
man skewiele koene?
© Afke fan it Fryske Wetterlân		

menno@bistedokter.nl

Sels bin ik it paad nea bjuster. No ja, seldsum. Okkerdeis hie’k mysels wol te
pakken. Dat wie op in training foar myn soarte fan jachthûnen. Frou grapket
wolris dat se mei my nei de ‘Nimrod’ wol. De Nimrod is in kriich foar hûnen dy’t
noch wat mear hûnsk binne as allinne mar in knyn of hazze foar de Kryst binnen bringe by de baas, sûnder dy te ferropjen. Dat freget in bulte training en
geduld fan hûn én baas! Wy reizgje wat op en del nei ús ferneamde jachtoefen‑
masterin út Harich. Sy hie dy kear ek wer in tûk proefstik betocht. Ik moast wol in
kertier sitte te wachtsjen, wylst sy en Frou troch it lân omkrústen. Doe’t se lang
om let wer by my kamen, stjoerde Frou my faaljekant nei it oare ein fan dy stripe
dan wer’t sy rûn hiene. Ja, duhh, tocht ik. Dêr leit fansels neat; jimme binne dêr
ommers hielendal net west! Ik makke rjochtsomkeard nei de kânt wer’t sy
omstrúnd hiene. Ik haw ek wol in kertier socht en dat hiele stik sigesaagjend
útkjimd. Ûnderwylst hat Frou wol tsien kear roppen: “Afke, Aáfke!!!” Ik wit wier
myn namme wol, mar lústere net fansels. Oan’t Frou my ophelle. Sy is nea lulk
op my, mar it gesicht stie no wol ûnhuer op ûnwaar. As in dohûdich bern waard
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Schilderij MFC Jirnsum "it Kattehûs"
duurzaam wonen en besparen op energiekosten
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

inkoopaktie zonnepanelen
ga naar www.puurzon.nl/inkoopaktie

Mevrouw J. de Jong, bij velen bekend als kleuterjuffrouw Jopie, heeft haar schilderij dat tentoongesteld was tijdens Jirn-summertime in de RK-kerk, geschonken
aan het MFC Jirnsum “it Kattehûs”. Wij zijn daar als bestuur zeer blij mee.
Juffrouw Jopie is in 1989 gestart met schilderen als hobby. Door het volgen van
diverse cursussen bij prominente Friese kunstschilders beheerst zij inmiddels
meerdere technieken.
Dit schilderij heeft als titel gekregen ‘een kleurige ondergrond met iets
spectaculairs uit het dorp’. De toegepaste techniek is gemengde techniek
met acrylverf. Het MFC is van voor de grote verbouwing in 2006 en wordt
verfraaid met de kat die als standbeeld staat voor de RK-kerk.
Het krijgt een mooie plek aan de muur in de Grutte Seal van “it Kattehûs”.
Juffrouw Jopie heeft nog vele schitterende schilderijen thuis staan. Mocht je
belangstelling hebben, zij heeft laten weten dat je vrijblijvend langs kunt gaan
bij haar aan de Terp 41. Wellicht staat er een mooi exemplaar tussen voor aan de
muur thuis.

MFC “it Kattehûs”

AFVALLEN
DOE JE
NATUURLIJK
BIJ
CONSULINN
www.consulinn.nl

Reserveringen via

reservering.itkattehus@kpnmail.nl
of Bert Moltmaker 06 43 22 35 85
of www.mfcjirnsum.nl

Consulinn Grou
alie@consulinn.nl | 06-19618699
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Capaciteit zalen:
Grutte seal 25-100 personen
Molehiemseal 10-30 personen
Lytse seal tot 10 personen
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Werkgroep wonen en leefomgeving
U heeft al een tijdje niets van ons vernomen. Je zou bijna denken dat we niet zo
actief zijn, maar dat is zeker niet het geval. Alleen hebben sommige projecten
een langdurige afhandeling en andere een langdurige voorbereiding voordat er
weer resultaten te melden zijn.
Daarom: tijd om bij te praten!

Afhandeling entree noord.

Sinds de aanpak van entree noord is het er wel mooier maar niet veiliger op
geworden. Na het aanbrengen van het asfalt en het halveren van de wegver
smalling wordt er veel te hard het dorp ingereden. Wekelijks vinden er (bijna)
ongelukjes plaats aan de kruising bij de 2 Gemeenten. Gelukkig tot nu toe met
alleen blikschade, maar dat is al vervelend genoeg. Het was oorspronkelijk
de bedoeling dat er een extra wegversmalling zou komen om de snelheid te
remmen, maar dat was niet uitvoerbaar i.v.m. laden en lossen bij Frits en de
2 Gemeenten. Een tijdelijke camera heeft de verkeerssituatie in beeld gebracht
en we zijn nu in overleg met verkeerskundigen van de gemeente Leeuwarden
om naar andere oplossingen te zoeken. Dat is ingewikkeld en duurt lang, maar
we zijn er mee bezig.

Voorbereiding project Groenstrook.

Het is al een behoorlijke tijd geleden dat het dorp onze enquête invulde om
ideeën aan te dragen voor invulling van de groenstrook aan de Douwemastrjitte. De afhandelingen van het plein en entree project namen nog veel tijd. Maar
ondertussen hebben we gesprekken gevoerd met de eigenaren van de grond:
de gemeente Leeuwarden en Elkien. Beide zijn bereid om met het dorp mee
te denken en staan open voor realistische ideeën. Ook is er contact met ons eigen VDJ ( de woningbouwvereniging die Dekemahiem in eigendom heeft) en
stichting Molehiem om hierin mee te denken.
Op dit moment zijn we bezig om de twee meest genoemde ideeën ( een pluk,
wilde, dorpstuin en een woonbestemming voor jong en of oud) in 3D uit te
werken, zodat wij dit op een goede manier op een bewonersavond aan u allen
kunnen presenteren. Op die avond, 12 februari, gaan we dan alle voors en tegens
afwegen en maken we een keuze met elkaar. Pas daarna gaan we aan de slag
om het gekozen plan meer gedetailleerd uit te werken, op weg naar realisatie.
U vindt de uitnodiging voor deze avond ook in deze STIM en hij wordt ook nog
huis aan huis verspreid.

de Jirnsumer kat.

Al eerder vertelden we u over een plan om het standbeeld van Japke op te
knappen en wat vriendelijker te maken. Gelukkig waarschuwden omwonenden
ons toen te wachten tot de bouw op Molehiem klaar was, omdat de vracht
wagens met groot materieel het standbeeld zeer waarschijnlijk zouden beschadigen. Het bouwen zal naar verwachting ongeveer eind 2020 gereed zijn.
De tijd daarvoor gebruiken we nu om een uitgebreider plan te maken voor de
gehele rotonde en het deel van de Rijksweg dat daar aan grenst. Dit ook in
overleg met de Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirnsum, VDJ en Stichting Molehiem.
Daarbij komt dat de gemeente Leeuwarden contact met ons heeft gezocht om
te praten over een herinrichting van de hele Rijksweg, dit ook om het fietsvriendelijker te maken, zodat meer mensen de fiets pakken naar werk, winkel etc.
Wij zien daar een prachtige kans om er in zijn geheel dan een mooiere, groenere
Rijksweg van te maken. Begin maart zal er een bewonersavond georganiseerd
worden waarin de eerste schets gepresenteerd gaat worden.
Vind u het leuk om hierover mee te praten en iets te doen, dan bent u van harte
welkom om u bij onze werkgroep wonen en leefomgeving Jirnsum aan te sluiten!
U kunt hiervoor contact opnemen met
Guusta Elzinga: guustaelzinga@gmail.com
Zo, bent u weer even op de hoogte van onze activiteiten. Heeft u hier vragen
over, mail ze dan naar de voorzitter van de werkgroep:
guustaelzinga@gmail.com.

Voorbereiding rotonde Rijksweg met standbeeld van Japke,
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VV Irnsum nieuws januari
Hierbij de laatste nieuwtjes van vv Irnsum.
De droge worstactie in november heeft dik € 1500 opgeleverd. Een fantastische
opbrengst. Wij willen hierbij iedereen bedanken voor het kopen van de worsten
in o.a. Jirnsum, Raerd, Poppenwier, Reduzum, Tersoal en Idaerd.
Op 4 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Per abuis waren
we de notulen van de ALV 2018 vergeten. We hebben ze nu ter inzage op onze
website geplaatst (Clubinfo/documenten bieb).
Zaterdag 30 november zijn de jongens van JO15 kampioen geworden. Door de
goal van Chris Nugteren won het team van VV Irnsum van de nummer twee ST
Stiens/DTD.
Op het Milkboardingtoernooi zijn de J013 met twee teams resp. 4e en 5e
geworden. De J010 heeft de 1e plek weer weten te veroveren (met Thijmen
van Steen en Luca Dijkstra in het Dreamteam en Luca zelfs speler van het toernooi). De JO8 werd op hetzelfde toernooi 3e met Léon Elzinga als speler van het
Dreamteam.

Het bestuur van VV Irnsum en hoofdtrainer Frans à Nijeholt hebben het lopende
contract met 1 jaar verlengd, tot de zomer van 2021. Beide partijen spreken daarmee het vertrouwen uit in de ingeslagen weg. De trainer uit Joure is bezig met
zijn 2e seizoen bij de VV Irnsum en het bestuur is tevreden over de samenwerking
met Frans. De spelersgroep en trainer hebben volmondig laten weten met elkaar
verder te willen. Doelstelling voor dit en volgend seizoen is promotie naar de 4e
klasse KNVB. Op dit moment staat de eerste selectie op de zevende plaats.
De sponsorcommissie heeft voor het nieuwe voetbalseizoen een nieuwe hoofdsponsor gevonden: Elzinga, specialist in spuitwerk, voorheen ook al jaren hoofdsponsor. Wij zijn dit bedrijf hiervoor zeer erkentelijk en rekenen op een prima
samenwerking. Rudi Fennema uit Friens is nog hoofdsponsor. Hij heeft aan
gegeven niet weer voor 5 seizoenen te willen verlengen, waarvoor alle begrip.
Wij zijn nog steeds erg blij dat zo’n eenmanszaak dit nu al voor het 5e seizoen
doet, geweldig!

FysioMaks
Hallo inwoners van Jirnsum en omstreken.
Mijn naam is Tina Greidanus. Ik ben inmiddels ruim 3 jaar werkzaam bij FysioMaks.
Voor sommigen van u wellicht al een bekend gezicht omdat ik vanuit onze
praktijk in Raerd ook de aan huis behandelingen heb gedaan in de omgeving van
Jirnsum & Raerd.
Vanaf januari 2020 kom ik op maandag Linda Douma vervangen in Jirnsum.
Mijn manier van werken sluit goed aan bij onze praktijknaam FysioMaks. Samen
met de klant streef ik er naar om het 'Maksimale' uit de behandeling te halen.
Ongeacht wat de klachten precies zijn. Daarom help ik u graag op de maandag in
onze praktijk in Jirnsum.

24

25

Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje
Beste Jirnsumers,
Allereerst wenst het bestuur van JEK u een
goed en gezond 2020. In de vorige Stim fan Jim
hebben we verteld over de voordelen van het
lidmaatschap. Deze keer gaat het, zoals toegezegd, over Energie VanOns :
Ons doel is, naast CO2-besparing, ook om de energieopwekking en de afname zoveel mogelijk lokaal en regionaal plaats te laten vinden, namelijk via ons
eigen energiebedrijf “Energie VanOns”. Dus niet via Nuon / Vattenfall, Eneco / Mit
subishi of Essent. De energieleverancier Energie VanOns is een coöperatie die is
ontstaan uit de drie koepels van de lokale energiecoöperaties in Fryslân, Groningen en
Drenthe. Het is dus echt van ons. Energie VanOns werkt, anders dan de grote
aanbieders, zonder kortingen, zonder dure advertenties en zonder sponsoring.

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

Als u via JEK klant wordt bij Energie VanOns, wordt een deel van de winst, af
hankelijk van het aantal coöperatieleden, teruggesluisd naar de coöperatie waar
men lid van is. In ons geval dus naar onze JEK. Bijkomend voordeel is dat uw
lidmaatschap van JEK gratis wordt.
• Uw energie is 100% Groen. Met een maximale score van een 10 prijkt Energie
VanOns dit jaar weer bovenaan in de jaarlijkse stroomranking. Deze score komt
uit onderzoek van De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise.
• tegen een Eerlijke Prijs. Onze tarieven voor consumenten en onze zakelijke
tarieven laten zien dat lokale groene energie helemaal niet duur hoeft te zijn.
• als u via eigen zonnepanelen stroom teruglevert, dan is de kale stroomprijs
hetzelfde als de kale inkoop stroomprijs. Bij andere leveranciers is dit meestal
een paar eurocent lager.
• en Lokaal. Jaarlijks vloeien er miljoenen euro’s uit de regio voor gas en elektriciteit. Door regionaal energie op te wekken en af te zetten blijven die miljoenen
behouden voor de eigen regio.
Ondersteunt u onze doelen en wilt u ook groene energie afnemen, stap dan nu
over en ga naar: https://energie.vanons.org/cooperaties/jirnsumer-enerzjy-kooperaasje/ Energie VanOns regelt vervolgens de overstap voor u.
Als u meedoet, wilt u ons dat via een mail laten weten? Dan wordt u in 2020 gratis
lid van JEK.

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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Met energieke groet,Het bestuur van JEK		

jirnsumenergie@ziggo.nl
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Nieuw initiatief in MFC "it Kattehûs"
- 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

Het MFC Jirnsum wil starten met een boeken/leesmorgen in de Lytse Seal van “it
Kattehûs”
In januari 2020 wordt door de technische dienst een boekenkast geplaatst die
door inwoners van Jirnsum gevuld gaat worden. Vanaf februari kan ieder op
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur langskomen om een boek te ruilen of
op te halen. Wilma Vonkeman zal om de veertien dagen als gastvrouw aanwezig
zijn met een gratis lekker bakje koffie of thee. De bedoeling is elke vrijdag open te
zijn, maar daarvoor zijn wij nog op zoek naar vrijwilliger(s). Dus laat weten of je dit
initiatief wilt ondersteunen, mail (itkattehus@kpnmail.nl) of bel 06-20920041.
We openen op 7 februari 2020 om 10.00 uur in de Lytse Seal.
Heb je boek(en) voor de kast? Deze kun je in januari alvast inleveren bij Wilma
Vonkeman, De Heareburch 32, daarna op vrijdagmorgen tijdens openingstijden.
Laat dit initiatief een gezellig samenzijn worden, waar (eenzame) mensen een
gezellig moment beleven.

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

Tarieven MFC Jirnsum "it Kattehûs"
Door de flink gestegen kosten voor energie heeft het bestuur van het MFC Jirnsum “it Kattehûs” moeten besluiten om de tarieven voor de huur van een zaal te
verhogen.
Per 1 januari 2020 zijn de prijzen als volgt:
Grutte Seal		
€ 45,= per dagdeel van 4 uur, een extra uur kost € 15,=
Molehiemseal 		
€ 30,= per dagdeel van 4 uur, een extra uur kost € 10,=
De Lytse Seal 		
€ 15,= per dagdeel van 4 uur, een extra uur kost € 5,=
De prijzen van consumpties blijven ongewijzigd.
Koffie/thee € 1,10
Plak cake € 0,50
Bier/wijn € 1,80
Bestuur MFC Jirnsum
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Goed en prettig geregeld met:

&
Meer informatie? Kijk op:

www.hypotheekadviesaanhuis.nl
www.etteploegmultiklus.nl

Wij zijn gevestigd op de Boarnsterdyk 38, 8491 AW Akkrum

Consulinn
Even voorstellen

Ontzettend leuk dat ik me mag voorstellen in deze dorpskrant. Mijn naam
is Alie Koenen, ik ben coach bij Consulinn in Grou. Bij Consulinn helpen we
mensen op een professionele en verantwoorde manier met afvallen. Zelf ben ik
jaren geleden behoorlijk afgevallen, waardoor ik geïnteresseerd ben geraakt in
voeding en gezondheid. Dus toen ik de kans kreeg om voor mijzelf aan de
slag te gaan bij vestiging Grou heb ik dit met beide handen aangepakt.
De meeste mensen zullen Consulinn wel van naam kennen, maar de afgelopen
jaren zijn er veel dingen veranderd. Vooral de coaching en het natraject zijn
geprofessionaliseerd en sinds kort hebben we een 8 weken programma waar
geweldige resultaten mee geboekt worden.
Het mooiste aan mijn werk vind ik dat bij mijn cliënten niet alleen hun lijf zichtbaar verandert, maar ook hun leefstijl. Heel dankbaar om getuige te mogen zijn
van het proces naar een slanker, fitter en vaak ook gelukkiger persoon. We maken
gebruik van de verantwoorde maaltijdvervangers van Straight away, waarmee er
veel verschillende programma’s mogelijk zijn: altijd iets wat bij jou en je situatie
past. En de begeleiding is gratis!
Tijdens het dieet ben ik jouw stok achter de deur en houd ik je regelmatig een
spiegel voor. Het dieet bestaat niet alleen uit afvallen, maar vooral gedrags
verandering. Die gedragsverandering is het allerbelangrijkste. Alleen dan lukt het
je om ook op je ideale gewicht te blijven. Ik zal je ondersteunen, motiveren en
stimuleren en probeer altijd naar het positieve te kijken, ook als het even niet zo
gaat als je zou willen.
Wil jij weer blij worden van je eigen spiegelbeeld?
Wacht niet langer: begin gewoon!
Je kunt bij mij terecht op de Oedsmawei 18A in Grou. Zie ik je snel?
Lieve groet, Alie
06-19618699
alie@consulinn.nl
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Nieuws van It Kattekuorke

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u
bellen: 0566 - 84 91 47 of mailen: salonalice@ziggo.nl
Adres: Molehiem 22, 9011 TC Jirnsum

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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(Lid ANBOS)

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

jirnsum
elke woensdag 19.30 uur
verzamelen bij de terp 10 te jirnsum
kosten zijn € 3,- per keer

In navolging van de basisscholen zullen wij vanuit
de Peuterspeelzaal u af en toe ook op de hoogte
houden van onze bezigheden en avonturen.
Afgelopen periode hebben we weer genoeg
leuke dingen beleefd. Zo hebben we in aanloop
naar het Sinterklaasfeest pepernoten gebakken
en natuurlijk feesthoedjes gemaakt.
Nadat Sinterklaas weer naar Spanje was ver
trokken, werd het tijd om ons voor te bereiden op het Kerstfeest. De peuters leerden zelf
cadeautjes inpakken, maakten kerstballen en er
werden mooie kerstbomen geknutseld.
De donderdag voor de kerstvakantie hebben we gezellig afgesloten met een
kerstlunch voor alle ouders en peuters.
THEMA: EET SMAKELIJK
Op It Kattekuorke werken we met het Uk & Puk programma waarbij we elke
periode een nieuw thema behandelen. De afgelopen weken hebben wij
gewerkt aan het thema ‘Eet smakelijk’. Samen met Puk ontdekten we de
verschil
lende soorten fruit. We keken naar de binnenkant van de appel en
zagen daar een klokhuis en pitjes. Het appelpitje hebben we in de grond gestopt
zodat er een appelboompje zou gaan groeien. Hebben jullie ons mini appel
boompje al gezien? We hebben zelf ook zaadjes gezaaid. Hieruit groeide al heel
snel lekkere tuinkers!
Wat staat er op het programma voor de komende periode? In januari starten we
met het thema ‘Ik ben een kunstenaar’
Met vriendelijke groet,
Alberdine de Vries en Bettie Jongsma
Peuterspeelzaal It Kattkuorke
is voor peuters van 2 tot 4 jaar.
Openingstijden: maandag, dinsdag en
donderdag 08.15-12.15.

Voel je (weer) lekker in je vel.
Kom op we coachen je wel!
Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140
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Skoallenijs Sint Radboud
De sterren van groep 1 en 2
van de St. Radboudschool
wensen u…

Onze volgende open ochtend is dinsdag 4 februari van 8.15 tot 11.00 uur.
Welkom! www.radboudjirnsum.nl
www.elzinga.nl

34

16074478-1_ELZINGA_ADV_130x85_ZW.indd 1

04-08-16 15:22

35

Voor de broodnodige energie.....
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Buorren 14 Akkrum | 0566-652196 | www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Mei inoar oer eigen paad te plak.
De afgelopen maand is een hele mooie maand geweest
met heel veel mooie vieringen. Van Sinterklaas, die dit jaar
met de TukTuk aankwam en met gezang van alle kinderen
ontvangen werd, gingen we zo door naar de kerstviering.
Overdag samen bij ouders thuis
en op school de hapjes maken
en ’s avonds samen op school
aan het kerstdiner. Als afsluiting
met elkaar zingen op het plein,
terwijl ouders, familieleden en
andere belangstellenden onder het
genot van een drankje, bij de vuurkorven luisterden. Tot slot het eerste optreden van onze gitaarvirtuozen, onze Giva’s. Ook was er de bekendmaking van de
opbrengst van de kaartverkoop: 230 euro! Wat was het mooi om dit feest zo
samen te kunnen vieren.
Voor het nieuwe jaar staat natuurlijk ook weer het één
en ander op het programma, we kijken vooruit. Ook al
weten we nooit wat de toekomst ons precies zal brengen
of welke paden we zullen gaan bewandelen. Laten we,
welke paden we ook bewandelen, niet vergeten elkaar in
de gaten te houden, zodat we samen blijven oplopen.

Supremium

Tankstation de Greidhoeke

11 cent korting op Diesel

Skoallenijs it Tredde Sté

24/7

13 cent korting op Euro 95!
• Kwaliteitsbrandstoffen
• Diesel
• Euro 95

‘’We care your drive’’

All
cards
Wordt je kind bijna 4 jaar of ben je gewoon geïnteresseerd,
kom dan gewoon een keertje langs! Onze deur staat open.

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw
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Verenigingen contactpersonen

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

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

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eernum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast
Jirnsumer Enerzjy Koöper.
Toneelver.
Tuinbouwver.
Vogelwacht

B. de Vries
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
S. Sjonger
J. Bleeker
R. Yntema
H. Pereboom
P. Riemersma
J. Visser

0655307912
0641462314
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
602224
601956
0649854000
602469
601977
601133

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

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

0683949491
601178
601956
0616011867
0620620138
602552
620110
0613578028

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

B. de Haan
K. Stornebrink
B. Moltmaker
P . Posthumus
H. Sikkema
B. van der Lei

601084
602060
06-43223585
601278
0641872085
601754
39

Huisarts
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

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

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

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

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53
Openingstijden
9001 CH Grou
Ma. t/m vr.
08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695
Zaterdag		
10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
		
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wanneer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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Ziekenhuizen
MCL

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
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
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
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Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0566-60 22 27
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.

Tel.: 058-250 13 80

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

Peuteropvang It Kattekuorke
Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Kids First COP groep
9011 VJ Jirnsum.
Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.nl
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur - 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
info: www.sbmf.nl		
vrijdag
			
zaterdag
Akkrum Boarnswal 15 Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr
info: www.ontdekdebieb.nl
vrijdagavond

14.00 - 18.00 uur
14.00 - 20.30 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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