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Beste Lezer,

Het laatste nummer voor de zomervakantie ligt voor uw neus. 
Graag willen we u er nog even aan herinneren dat u de Jirnsum Online Dorps-
enquête tot 30 juni aanstaande in kunt vullen via www.jirnsum.com. Kijk voor 
meer informatie op pagina 26.  Er worden ook deelnemers gezocht voor de werk-
groep Oude Schouw (zie pagina 22).

Als redactie hebben wij vernomen dat dit jaar Festisyl helaas niet door kan gaan. 
Er zijn te veel risico's en omstandigheden nav de corona maatregelen. We zullen 
moeten wachten tot 2022. Er staan wel een aantal andere 'evenementen' in deze 
stim, namelijk de seizoensopening van It Kattehûs (zie pagina 9) en de plantenac-
tie van Plaatselijk Belang (zie pagina 27).

De Stim fan Jim is in september, na de zomervakantie weer terug met een vol-
gende uitgave. Hopelijk staat er dan weer een goed gevulde agenda in met een 
diversiteit aan activiteiten. Deze activiteiten ontvangen wij graag via
stimfanjim@jirnsum.com !

De omslag van de Stim krijgt met het nieuwe seizoen weer een nieuw kleurtje en 
daarnaast zouden we graag een aantal nieuwe foto's op de omslag willen plaat-
sen. Heeft u mooie foto's van Jirnsum, waarvan u denkt dat die geschikt zijn? 
Stuur deze dan vóór 1 juli 2021 naar stimfanjim@jirnsum.com. Hartelijk dank!

Veel leesplezier en een heerlijke zomer toegewenst!
De redactie.

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

Adreswijziging:
Na 57 jaar met veel plezier in Jirnsum te hebben gewoond, ga ik nu verhuizen  naar 
Akkrum. Daarom bedank ik voor alle lidmaatschappen en donateurschappen.

Mijn nieuwe adres per 1 juni is:
Ube Twijnstrawei 34  8491 CE Akkrum

Warme groet van,
Jet Meijer Monsma

Bedankt
Ik wol elkenien betankje foar de kaarten, blommen en lekkernijen, 
nei myn thúskomst ut it UMCG yn Grins. Bedankt!

Groetnis Willy Niemarkt

 Dizze froulju 10 juni 
tegearre 150 jier 
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Het timmermannenhuis
Na de denk en tekenfase en een aantal gesprekken hebben we gekozen voor  
lokale bedrijven: Bouwbedrijf Bootsma (Easterwierum) en Technisch Bedrijf  
Karsten (Jirnsum). December was sloopmaand, waarin Olaf het hele huis leeg  
gekregen heeft, alleen de buitenmuren stonden nog, er is heel wat puin af-
gevoerd. In de eerste week van januari is Bouwbedrijf Bootsma begonnen en  
Karsten iets later. Zij hebben beide geweldig werk geleverd waar we erg  
dankbaar voor zijn. 
De vloer werd geïsoleerd en daarna gestort waarna alle wanden zijn geïso-
leerd, de plafonds zijn allemaal uitgevlakt, de kozijnen rondom het hele huis zijn  
vervangen, het dak is compleet vervangen en geïsoleerd en er zijn 9 nieuwe  
dakramen ingekomen. Boven is er een nieuwe indeling gemaakt met kamers, 
ook daar alles geïsoleerd. En de bijkeuken is er ingetimmerd. Ondertussen 
zorgde Karsten er voor dat het hele huis werd voorzien van nieuwe elektra en  
installaties. De afgelopen weken stonden dan ook in het teken van klussen,  
klussen en nog meer klussen. S avonds en in het weekend door waar het kon. 
Onze Jesse van 3 vindt het dan ook vanzelfsprekend dat iedereen hier met  
gereedschap rondloopt en klussen doet. Hij doet vrolijk mee en doet na wat 
hij ziet (op elke plek die hij maar tegen komt 🙈) Jesse wil dan ook graag naar  
'het timmermannenhuis' toe wanneer het maar even kan. Met gereedschap  
uiteraard. Geen plastic troep, een echte boor, hamer of tang, als een echte  
klusjesman gaat hij door het leven. En zo vlogen er 20 weken voorbij. Weken met 
storm, heerlijk winters weer waarin er geschaatst werd op eigen sloot (waar-
in we de woonunit in hebben gegraven met sneeuw voor wat isolatie en onze  
leidingen bevroren), heel veel regen en wind, corona en thuisonderwijs, met  
meestal een brandende haardkachel (bij harde wind niet te gebruiken- de rook 
werd terug geblazen naar binnen).
Nu staan we voor de 'laatste loodjes', een week of 8. Waarin de stukadoor, tegel-
zetter er zijn en vloeren worden gelegd. En er heel veel gelakt en gesausd moet 
worden. We hopen daarna op een poosje niksen, gewoon in de tuin, met mooi 
weer en genieten van deze mooie plek. Om daarna maar weer eens te beginnen 
met een kleinere klusjes op de boerderij, zoals het maken van een kippenren of 
bank voor buiten, (waar we nu al zin in hebben!) 

Fijne zomer allemaal, met hopelijk veel goed weer en coronavrij!

Hartelijke groeten vanaf rijksweg 4
Olaf, Janina, Rosalie, Emily en Jesse
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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

Hier 
uw 
advertentie? 

Neem contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 
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Café de Fantast

Op 15 oktober moesten we voor de tweede maal onze deuren sluiten i.v.m. het  
coronavirus. Inmiddels zijn er alweer wat versoepelingen doorgevoerd en moch-
ten we vanaf 5 juni weer open tot 22.00 uur. 
We hebben een nieuwe menukaart en een nieuwe bierkaart, en enorm veel zin  
om iedereen weer te mogen ontvangen! Ook ligt de vriezer weer stampvol met  
de lekkerste ijsjes, dus ook daar zal het zeker niet aan liggen. 
De snackbar is ook weer geopend op zaterdag en zondag, door de week kun je je 
snackjes in het café afhalen. We danken iedereen voor de lieve kaartjes, berichtjes 
en andere attenties, het heeft ons enorm goed gedaan. 
Maar voor nu is het “Back to Business”

Hopelijk weer tot snel in Café de Fantast!
Groetjes Jan en Wiep 

Seizoensopening MFC 'It Kattehûs'
Seizoensopening MFC ‘It Kattehûs’ 
met allround coverband BammBamm 1 oktober 2021 

Beste dorpsgenoten, 

Verlangen jullie ook zo naar een feestje? Wij wel. 
Omdat één van onze bestuursleden met zijn band toch weer een beetje voor  
publiek moet oefenen, hebben wij bedacht om op vrijdagavond 1 oktober 2021 
onze seizoensopening te houden met een éénmalig optreden van coverband 
Bammbamm!
Houden jullie de avond van 1 oktober 2021 vrij? In de Stim van september komt 
meer informatie over starttijd, entree en praktische informatie. 
Uiteraard gaat dit alleen door als de ontwikkelingen met corona positief blijven.
Voor meer informatie over Bammbamm, zie hun website: 
www.bammbamm.nl 

Namens MFC ‘It Kattehûs’ Jirnsum
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Wij, Tjitske Bos en André Fokker en onze hond Bodi hebben op 31 maart de  
sleutels van ons huis op De Heareburch 30 ontvangen. We zijn nu nog druk be-
zig om het huis om te toveren naar ons eigen ‘ thuis’, maar we hebben nu al het  
gevoel dat we hier met veel plezier zullen gaan wonen. 
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om ons voor te stellen aan alle 
dorpsbewoners. 
Wij zijn dus André Fokker (61 jaar) en Tjitske Bos (60 jaar); we hebben een  
prachtige maar zeer eigenwijze hond die Bodi heet; zij is een Airedale terriër en  
is nu net 13 jaar. We wonen nu nog officieel in Zeeuws Vlaanderen.

Tjitske
Ik ben geboren in Sneek en heb daar ook jarenlang gewoond. In 2004 vertrok 
ik naar Zeeuws Vlaanderen  waar ik werk als Coördinator Mantelzorg en als  
‘Buurvrouw’ bij ZorgSaam, een grote zorggroep in Zeeuws Vlaanderen met 
een ziekenhuis en een aantal verzorging- en verpleeghuizen. Verder zit ik in de  
Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Hulst.  

André
Ik werk als kwaliteitsfunctionaris en Hoofd BHV bij Scheldezoom Farmacie;  
dit is een apothekersbedrijf met ziekenhuisapotheken in Terneuzen, Goes en  
Kloetinge. In ’s-Gravenpolder is het bedrijf gevestigd met een magazijn, een  
laboratorium en een productieafdeling waar specifieke medicatie wordt  
geproduceerd, o.a. chemokuren. 
Ik ben geboren in Eindhoven en heb een groot gedeelte van mijn leven in  
Vlaardingen gewoond. Ik ben politiek actief en was al een aantal jaren lid van 
de gemeenteraad van Vlaardingen. Ook nu zit ik (voor een lokale partij) in de  
gemeenteraad van Hulst.  

Samen
We hebben elkaar in 2012 ontmoet en zijn in 2015 getrouwd. Onze kinderen wa-
ren toen al bijna allemaal uitgevlogen. Samen hebben we 8 kinderen en 14 klein-
kinderen. De kinderen en kleinkinderen van André wonen allemaal in de buurt  
van Rotterdam en de familie van Tjitske woont in Friesland. 
In 2016 zijn we samen ons eigen bedrijfje begonnen: K+ Mediation en counseling. 
We hebben nog steeds af en toe klanten. André behandelt vooral de zaken voor 
(scheidings)mediation en Tjitske coacht graag (partners van) mensen met kanker. 
Gezamenlijk hebben we veel resultaten geboekt met relatie-coaching maar ook 

Hearenburch 30; even voorstellen

voor allerlei andere problemen kunt u bij ons terecht. Ook als we definitief naar 
Jirnsum verhuizen, willen we dit op kleine schaal voortzetten.

We zijn allebei op zoek naar een nieuwe baan in Friesland zodat we ons hier  
helemaal kunnen vestigen en de deuren in Zeeuws Vlaanderen achter ons kunnen 
sluiten. 
Het is fijn om te merken dat we in onze buurt al vaak worden herkend en dat  
mensen zo open staan, waardoor we ons nu al thuis voelen in Jirnsum. Natuurlijk 
willen we ons in het drukke verenigingsleven nuttig gaan maken en mee doen met 
de vele activiteiten die er worden georganiseerd.

Wilt u met ons communiceren, hebt u suggesties of tips, dan kunt u ons  
natuurlijk altijd aanspreken of mailen naar andre.fokker@gmail.com of  
tjitskefr@hotmail.com. Voor zakelijke informatie kunt u onze website  
www.kplus.nu bekijken en/of mailen naar info@kplus.nu. 
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Kinderopvang Oan de Boarn 
Gastouderopvang – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

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

Wilt u meer informatie?
Tel. 0566 - 654 654

www.leppehiem.nl

De Bistedokter

Fascinerende vaccinatie
Ik zit de laatste tijd steeds vaker in de  
‘medische mallemolen’ en de grap is dat 
je dan onwillekeurig aan het vergelijken 
slaat. Bovendien heeft de bistedokter  
begin mei  zijn eerste corona-vaccinatie 
in Franeker(!) gekregen. Zeven dienst-
bare GGD-medewerkers wezen mij de 
weg, controleerden mijn identiteit, zorg-
den ervoor dat ik driemaal mijn handen 
heb ontsmet en hielden mij naderhand 
in de gaten of ik geen merkwaardige  
entreacties vertoonde. Gelukkig was er 
ook nog een aardige verpleegkundige 
die mij een prik gaf die ik nagenoeg niet  
gevoeld heb. Beschouw dit als een  
observatie en niet als kritiek. Want die 
is er al volop! We hebben immers in ons 
land naast ruim 17 miljoen bondscoaches  
onderhand ook eenzelfde aantal ‘virologen’. Heeft het dan zin om als bistedokter 
ook nog eens de betweter uit te hangen? Toch een paar kanttekeningen. 

Er zijn een tweetal hoofdlijnen uit de dierziektebestrijding waar de humane sec-
tor zijn voordeel mee zou kunnen doen. Voor de rest gaat elke vergelijking mank. 
Denk alleen maar aan de verwerpelijke strategie van het ‘ruimen’ van bedrijven 
bij een uitbraak van bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer, vogel- of varkenspest. Al 
benadert het gebrek aan regie in bepaalde landen wel bijna dat beeld…

Voor de noodmaatregelen tijdens een pandemie zijn klaarblijkelijk geen Neder-
landse benamingen. Zo werden er achtereenvolgens verschillende gradaties van 
‘lockdown’ ingesteld. De evenknie daarvan in diergeneeskundeland noemen we 
‘standstill’. Bij een uitbraak van een ernstig besmettelijke veeziekte wordt in een 
hele regio of zelfs landelijk, per direct, een volledig vervoersverbod van vee en  
besmettelijke materialen afgekondigd. Ervaring heeft geleerd dat zo’n streng  
gebod zelfs vóór de aankondiging de neiging heeft uit te lekken en dat er dan  

Lees verder op pagina 15
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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. 
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kwa
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bewegingen ontstaan die je juist níet wilt hebben. Verspreiding van een virus 
kan dus alleen de kop in worden gedrukt als maatregelen vertrouwelijk worden  
genomen en ten tijde van de afkondiging stante pede ingaan. Dat geeft  
vervelende en lastige situaties, maar is wél het meest effectief. Ook ik betrapte 
mezelf erop nog snel even wat uit de stad te halen, omdat twee dagen later de 
winkels dicht zouden gaan…

Het vaccineren op aflopende leeftijd heb ik nooit begrepen. Natuurlijk, er was  
gebrek aan vaccin. Maar een enting is immers het meest effectief als je dat 
groepsgewijs per (woon of leef) eenheid uitvoert. Dus allereerst in de grootste 
risicogebieden de verzorgings- en ziekenhuizen in zijn geheel vaccineren is veel 
logischer en qua logistiek veel makkelijker uitvoerbaar dan wat er nu gebeurt. Een  
veehouder had mij voor onwijs uitgemaakt als ik op zijn bedrijf eerst de ouwe 
koeien kwam enten, dan een paar weken later de grote middenmoot en na nog 
eens een maand tot slot de kalfjes. Duidelijk?

Toen ik vorig jaar maart voor een spoedgeval bij een melkveehouder kwam, schrok 
ik van diens reactie die hij mij toevertrouwde: “Ik vind het wel eens goed dat dit  
virus de wereld op zijn kop zet. Iedereen doet maar en alles kan en mag,  
terwijl wij als boeren al jaren met handen en voeten aan regels gebonden zijn en 
ook nog eens overal de schuld van krijgen!” Ik vond dat erg kort door de bocht 
en had er moeite mee. Maar wat me wel van het hart moet is dat wij deze crisis  
inderdaad door ons eigen gedrag veroorzaakt hebben. En laten we er dan in ieder 
geval wijze lering uit trekken! Het irriteert me bijvoorbeeld mateloos als er op de  
pers conferentie aan Hugo de Jonge wordt gevraagd hoe het met de vakanties naar 
het buitenland komt. Zelf heb ik ook best nog wel wensen op dat gebied, maar 
laten we even lekker in ons eigen land wat leuks doen. Genoeg aanbod! Was niet 
juist het ongebreidelde reizen de grootste boosdoener in de verspreiding? En voor 
de rest is het nu vooral maar hopen dat deze fascinerende vaccinatiecampagne  
aanslaat. 

Dixi.
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Nieuws van de vogelwacht JirnsumNieuws van TV Eernum
Het broedseizoen voor de weidevogels vordert al weer en onze nazorgers zijn  
volop bezig in het land. Door het natte voorjaar zijn de boeren laat met maaien 
en op het land waar mais ingezaaid moet worden is het te nat voor het inzaaien.

Op het land bij Abbengawier hebben we veel last van rovers zoals de roek en 
de vos, veel nesten zijn leeggehaald. Tussen de Butlanswei en de Learewei  
hebben wij daar minder last van. Op zaterdagmorgen 8 mei hebben wij weer de  
Jirnsumer nazorg dag kunnen organiseren met om 9.00 uur een beker koffie met 
koek staande naast het terras van De 2 Gemeenten en bij terugkomst uit het land 
een hapje en een drankje op het terras. Op het land naast de Learewei waren een 
paar bijzondere legsels zoals te zien is op bijgaande foto’s. Een Grutto nest met  
5 eieren, een kievit nest met 5 eieren en wat heel bijzonder was een nest met  
4 Grutto eieren en 3 kievit eieren. Normaal is een legsel van 4 eieren voor deze 
vogels.

Ook zijn we op een morgen om 5.00 uur op het land van v.d. Meer met een  
drone met warmte camera bezig geweest in het lange gras om legsels op te  
sporen zodat deze gemarkeerd konden worden en de boer er omheen kan  
maaien. Dit moet zo vroeg mogelijk gebeuren omdat overdag de temperatuur  
te hoog wordt en de warmtestraling van de vogels minder te zien is. Momenteel 
zijn we bezig met de alarm tellingen, dit is een telling van vogels met jongen, in 
het land.

Het Bestuur

Het is alweer een paar maanden geleden dat de tennisvereniging een oproep 
deed voor nieuwe bestuursleden. Sindsdien is er, gelukkig, een heleboel gebeurd. 

Sinds 1 maart is het nieuwe bestuur achter de schermen aan de slag gegaan 
met activiteiten die nodig waren voor de start van het nieuwe tennisseizoen. 
Baanonderhoud, het regelen van de tennislessen, werven van nieuwe leden, 
etc.  Per 1 april heeft het oude bestuur officieel het stokje overgedragen aan de 
nieuwe bestuursleden. Op woensdag 7 april begonnen de tennislessen onder 
leiding van onze tennisleraar Robbert Middendorp. Er hadden zich al diverse 
nieuwe leden gemeld en de damesgroep verwelkomde iedere week een nieuwe  
speelster. En nog steeds melden zich nieuwe dames. Bij de heren was er zoveel 
animo dat er een tweede lesuur ingevuld kon worden.De Jirnsumer basisscholen 
hebben we uitgenodigd om tennislessen te volgen tijdens de gymlessen. Hier werd 
door beide scholen enthousiast op gereageerd. Op 30 april en 18 mei heeft onze  
tennisleraar de kinderen les gegeven. Na afloop kregen de kinderen een ‘Maak 
kennis met tennis’ - flyer mee naar huis. De aanmeldingen stroomden binnen. 
Maar liefst 20 kinderen maken vijf weken lang kennis met tennis. Fantastisch! 
We hebben ons de afgelopen periode voornamelijk gericht op het werven van 
nieuwe leden. Dat is gelukt en daar zijn we ontzettend blij mee! Jullie enthousi-
asme geeft ons energie om de komende tijd plannen te maken voor na de zomer. 

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

Contact
Wil je meer weten over de tennisvereniging, de lessen of het lidmaatschap, neem 
dan gerust contact op: 
Karin Langhout  Voorzitter   It Kampke 2 06-81162214
Erik Pereboom  Penningmeester  Rijksweg 103  06-20176252
E-mail:    tveernum@gmail.com

We hopen je snel te treffen op de tennisbaan!
Met sportieve groet 
Bestuur TV Eernum Grutto en Kievit Grutto Kievit
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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

Voor je het beseft is het alweer bijna zomer. Uiteraard is het voor het bestuur van 
Plaatselijk Belang ook zomervakantie. In juni hebben we onze laatste bestuurs-
vergadering en dit keer mogen we fysiek bij elkaar zitten! Dat is de eerste keer 
in de nieuwe bestuurssamenstelling, we maakten steeds gebruik van Teams. Een 
mooie uitvinding, maar gewoon bij elkaar zitten geniet toch de voorkeur.

Wij willen u graag wijzen op “Droom mee over Jirnsum in 2025”. Ga er eens voor 
zitten, alleen, met vrienden of samen met de kinderen en geef aan hoe Jirnsum er 
in uw ogen uit moet eten zien. 
Lever het in bij de werkgroep Dorpsvisie,  brievenbus Rijksweg 138. 

Daarnaast zijn we bezig met een leuke plantenactie. Verderop in deze Stim leest 
u daar meer over. Het is een alternatief voor de bloembakken, die u vanwege de 
herinrichting van de Rijksweg dit jaar niet ziet hangen langs de Rijksweg en op de 
Sylsbrêge.
Wij vergaderen in de maanden juli en augustus niet, wij nemen dan ook geen aan-
vragen voor een bijdrage van Plaatselijk Belang Jirnsum in behandeling. Eventuele 
aanvragen worden 13 september behandeld. 

Mochten alle Corona-maatregelen niet meer gelden, dan kunt u vanaf septem-
ber ook weer gebruik maken van het “inloopspreekuur” bij de vergadering van  
Plaatselijk Belang. U bent welkom tussen 19.30 en 20.00 uur en we vergaderen 
altijd de 2e maandag van de maand, dus op 13 september om 19.30 uur in MFC it 
Kattehûs. 

Rest ons alle inwoners een mooie zomer te wensen, met veel plezier en hopelijk 
ook alle vrijheden die we voorheen gewend waren. Zodat we uitgerust en vol met 
nieuwe ideeën weer aan de slag kunnen gaan om Jirnsum op de kaart te zetten. 

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

Zomerreces PBJ
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Zon op de stal van Galema: We zijn in overleg met de familie Galema aan de 
Grousterdyk om zonnepanelen op de grote stal te leggen. Eerder bleek dat het 
plaatsen van een groot aantal panelen niet haalbaar is zonder kostbare maat-
regelen om het dak te versterken. We zoeken nu samen met de familie naar een 
kleinschaligere oplossing.

Zon op de daken van de voormalige Marcus kerk: JEK is bezig te onder zoeken 
of het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de voormalige RK-kerk  
mogelijk is. We kijken met de eigenaar van het kerkgebouw, de stichting  
“kerkelijk erfgoed Jirnsum” naar de mogelijkheden voor het plaatsen van ca. 200  
panelen en op welke wijze we hierin kunnen samenwerken.

Zon op “alle” daken van It String: Op het bedrijven terrein It String willen onder-
nemers zonnepanelen op hun dak plaatsen. De capaciteit van het netwerk van  
Liander is echter onvoldoende om de elektriciteit op te nemen en Liander 
kan op korte termijn geen aansluiting verzorgen. We onderzoeken nu of het 
mogelijk is opgewekte elektri citeit op daken van ondernemers die zelf niet  
zoveel stroom nodig hebben, te leveren aan bedrijven die wel veel stroom  
gebruiken. Dan hoeven we niet (alle) geprodu ceerde groene stroom op het 
netwerk van Liander af te zetten. Een tiental bedrijven, ondersteund door de  
Jirnsumer Ondernemers Vereniging, neemt deel aan dit onderzoek.  We  gaan 
overleggen met Liander en de gemeente Leeuwarden met het verzoek mee 
te denken en ons initiatief te onder steunen, om gezamenlijk te zoeken naar  
creatieve oplossingen voor transport en eventueel opslag. We denken stapje voor 
stapje tot een oplossing te kunnen komen door goede samenwerking met alle 
partijen.

Ledenvergadering JEK
Wij verwachten, met de nieuwe Corona vooruitzichten, in September de leden-
vergaderingen over 2019 en 2020 te kunnen houden.   

Wilt u ons steunen? Dit kan door lid te worden via www.jirnsumenergie.nl en/
of door als vrijwilliger het bestuur tijdelijk of structureel te helpen op het gebied 
van financieel beheer, financiële haalbaarheid en communicatie. Iedere vorm van 
hulp en ondersteuning is welkom, dus aarzel niet u te melden op 
info@jirnsumenergie.nl 

Het bestuur van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje

Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje (JEK)
U heeft al even niets gehoord van JEK, maar ondanks Corona hebben we niet stil 
gezeten. We willen Jirnsum graag informeren over onze belangrijkste pijlers en 
initiatieven. 

De pijlers van JEK: Energiebesparing en Zon op daken 
Energiebesparing: Wat JEK betreft hoeven we niet op korte termijn van het gas 
af, vaak is dat ook niet mogelijk. Energiebesparende maatregelen zijn het meest 
(kosten-) effectief en zijn in bijna alle gevallen een noodzakelijke stap. Ook met 
een warmtepomp is het duur om een slecht geïsoleerd huis te verwarmen.
Zon op daken: JEK ziet liever geen zonneweiden rondom Jirnsum verschijnen. 
We vinden het jammer dat hiervoor veel subsidie naar (internationale) project-
ontwikkelaars gaat. Daarom kijkt JEK naar kleinschaliger “zon op dak” projecten 
waarvoor draagvlak bestaat en waarvan eventuele financiële opbrengsten in het 
dorp zelf geïnvesteerd kunnen worden.
Waarom geen wind? De provinciale verordening maakt dit (momenteel)  
nagenoeg onmogelijk. 

Lopende initatieven JEK
Energiebesparing en isolatie - “Wijkaanpak Slinke Gravinnewei (SliGra)”
Begin 2019 heeft JEK - na loting - bij een zevental JEK leden een energiescan 
van hun woning laten uitvoeren. Na de uitslag van de energiescans is een groep  
ontstaan die geïnteresseerd is in het verduurzamen van de eigen woning, en die 
op zoek is naar de beste aanpak. In de groep is het idee ontstaan om een proef-
project te starten onder de bewoners van de Slinke en de Gravinnewei (SliGra). 
In dit deel van Jirnsum staan veel van dezelfde soort (koop)woningen, waardoor 
gemakkelijker gemeenschappelijke voordelen zijn te behalen. Begin 2020 is uit 
een enquête gebleken dat zo’n 20% van deze bewoners geïnteresseerd is in ener-
giebesparing. Door Corona kon er weinig actie worden ondernomen. Gelukkig is 
de familie Melein en met name Hidde toch actief geweest, waar wij als JEK erg 
enthousiast over zijn. Met relatief lage investeringen en interessante subsidies is 
hij in staat geweest om zijn energieverbruik fors te verlagen en het wooncom-
fort flink te verbeteren. Rutger, de broer van Hidde, heeft metingen gedaan in het 
huis die laten zien dat de maatregelen werken. Voor meer info kunt u terecht bij 
Christian Niemarkt, lid van ons bestuur.
Hoe verder? JEK gaat binnenkort de belangstellenden van de SliGra bijpraten 
over de genomen maatregelen. Daar willen we ook peilen of er behoefte is om 
gezamenlijk verder te gaan.
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Oproep deelnemers werkgroep Oude Schouw
Zoals velen van jullie weten is Rijkswaterstaat momenteel bezig met de uit-
werking van een nieuwe oeververbinding te Oude Schouw. Het project bevindt 
zich op dit moment in de verkenningsfase waarin de afweging wordt gemaakt 
tussen de verschillende varianten. Verwacht wordt dat binnenkort (medio 2021) 
bekend wordt gemaakt welke variant de voorkeur heeft om verder uit te werken 
in de planuitwerkingsfase.

Om de belangen van het dorp Jirnsum en omgeving te vertegenwoordigen  
tijdens de nadere uitwerking van de plannen, maar ook tijdens de uitvoering van 
het project ziet het Plaatselijk Belang graag dat hier een werkgroep voor wordt 
opgericht. De bedoeling is om in deze werkgroep een zo breed mogelijke verte-
genwoordiging te krijgen, zodat een ieders belang ingebracht kan worden.
Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan vertegenwoordiging van:

• de ondernemersvereniging en/of bedrijventerrein It String
• gebruikers van de fietsverbinding Jirnsum-Akkrum (Scholieren, woon-werk, 

etc.)
• agrariërs/landbouw
• energie/duurzaamheid ten behoeve van het realiseren van koppelkansen
• kunst en cultuur, eveneens ten behoeve van het realiseren van koppelkansen
• overige niet genoemde zaken….

Indien u interesse heeft om deel te nemen in deze werkgroep kunt u dit kenbaar 
maken door contact op te nemen met Engbert van der Weide op 06-23372535 of 
een mail te sturen naar secretaris.pbi@gmail.com met vermelding van uw naam 
en toelichting op wie/wat u wilt vertegenwoordigen in de werkgroep. Wij zullen 
dan snel contact met u opnemen.

Plaatselijk Belang Jirnsum

Wonen in Jirnsum
Als het goed is heeft iedere Jirnsumer onlangs een flyer in de bus gehad van de 
werkgroep wonen en leefomgeving Jirnsum in samenwerking met KUUB.
Kuub is een stichting zonder winstoogmerk die groepen bewoners succesvol  
begeleidt op weg naar een nieuw (t)huis.Zij begeleiden de werkgroep bij het  
realiseren van de wensen uit het dorp, namelijk koophuizen bouwen op de groen-
strook aan de Douwemastrjitte. Kuub kent alle procedures, legt contacten met 
de eigenaren van de grond, informeert en begeleidt belangstellenden en kunnen 
zelfs het eerste traject voorfinancieren.
Duurzame huizen op maat, daar staat Kuub voor.

De flyer roept alle mensen die belangstelling hebben om op de groenstrook te 
bouwen of te wonen op om zich op te geven voor een informatiebijeenkomst. 
Ook als u nog geen concrete plannen maar misschien wel belangstelling heeft, 
kom vooral en geef u op! Het is geheel vrijblijvend, ook als u geen bouwwensen 
heeft maar wel een belangstellende omwonende bent, bent u van harte welkom.
Het is een eerste verkenning. 

De gemeente Leeuwarden en Elkien zijn enthousiast en willen graag meewerken. 
Voorwaardelijk is: duurzaam bouwen, draagvlak in het dorp, voor doelgroepen 
die graag in Jirnsum willen (blijven) wonen. Er liggen dus echt mooie kansen om 
hier iets bijzonders neer te zetten.

Zodra de datum van de bijeenkomst bekend is, hoort u weer van ons.

Dan nog even het laatste nieuws over de fietsroute.
Vanwege personeelswisselingen bij de gemeente is er een lichte vertraging  
opgetreden in de uitvoer van de fietsroute. Binnenkort heeft de werkgroep 
weer overleg met de gemeente over de laatste details zoals de kleur van  
klinkers, groenvoorzieningen etc. Dan horen we ook wat de vertraging precies zal  
betekenen. Men zal alles op alles zetten om deze vertraging zo minimaal  
mogelijk te houden.

Werkgroep Woon & Leefomgeving Jirnsum.



24 25

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 
 
 

Puur Haar!
Voor wie tussen de Terp en Molehiem woont; je hebt 
ze vast al vaak voorbij zien komen; Pieter en Jildau. 
Soms met Merel en Suze, soms samen, soms apart. 
Dan weer op de fiets, de auto, met familie. Een kar 
mee.

Voor wie niet tussen de Terp en Molehiem woont; 
Pieter en Jildau hebben daar twee jaar geleden 
de laatste kavel gekocht en daar nu een prachtige  
woning op gebouwd. Zelf bedacht, zelf getekend en 
onder eigen strenge supervisie tot een strak geheel 
geleid. 

Dit betekende niet alleen een lang gekoesterde droom van Pieter, maar ook het 
begin van een échte eigen kapsalon aan huis voor Jildau. Niet langer is Puur Haar 
gevestigd in de zeer respectabele bijkeuken op de Terp, maar in de werkelijk 
waanzinnige aanbouw op Molehiem.

Ondanks de Corona-pandemie, waarbij het onmogelijk was om bouwmarkten 
of een woonboulevard te bezoeken voor inspiratie, is het Jildau toch gelukt om 
er een sluitend geheel van te maken. Nieuwe spiegels, nieuwe stoelen en een  
wasstoel. Een enorm lichte en strakke uitstraling waarin rustige tinten worden 
aangevuld met gewaagde kleuren en materialen. Details vallen lekker op.

De eigen smaak betreffende werkcomfort en klantvriendelijkheid is een mooi  
geheel met de praktische aspecten. Zo zijn er grote led-panelen aanwezig, voor 
natuurlijk licht, maar zijn ze niet opvallend. En trendy verlichting verlicht zowel 
de producten alsmede de plek waar Jildau haar verven mengt. 

Destijds werd de bijkeuken omgebouwd tot kapsalon en nu tien jaar later is 
de aanbouw van de nieuwe woning met eigen inzichten, eigen ideeën, eigen  
inspiratie en eigen familiehanden omgetoverd tot eigentijdse kapsalon (voor 
hem en haar, overigens). 

Maar er zijn ook kenmerken meeverhuisd naar Molehiem. Dat is de naam Puur 
Haar, Jildau haar enthousiasme en de gezellige sfeer.

(Alleen met knip-afspraak te bezichtigen (tel 06-23407985).
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Plantenactie PBJ
Wellicht heeft u het al gemerkt; dit jaar hangen er geen bloembakken aan  
lantaarnpalen aan de Rijksweg. Binnenkort gaat de Rijksweg op de schop en 
daarom besloten een jaartje over te slaan met de mooie bloemversieringen.
Om het dorp toch een beetje op te fleuren en u toch iets aan te bieden als  
vervanging van de actie met de bloembakken kunt op zaterdag 19 juni een (bui-
ten)plant afhalen.

Op het terrein bij Frits Koopcentrum staat tussen 11.00 en 14.00 uur het Plaatse-
lijk Belang Jirnsum voor u klaar met de planten.
U kunt per adres een plant gratis meenemen als u lid bent van het PBJ. Als u nog 
niet lid bent dan kunt u ter plekke lid worden en dan mag u ook een gratis plant 
meenemen. 

Tussen 13.00 en 14.00 zullen we de planten ook te koop aanbieden. Dus wacht 
niet te lang, want OP=OP!

We zien u graag op 19 juni bij Frits Koopcentrum!

Dorpsvisie Jirnsum 2025
Reacties voor Dorpsvisie Jirnsum 2025 stromen binnen
Het enthousiasme voor de nieuwe Jirnsumer Dorpsvisie 2025 is tot nu toe groot. 
Ruim 100 kinderen van basisscholen It Tredde Sté en Sint Radboud hebben hun 
wensen en dromen al aan ons opgestuurd. Ze maakten hun eigen Jirnsumer krant 
vol ideeën over de toekomst van ons Doarp oan de Rivier.

De inzendingen geven een kleurrijk beeld van ‘de toekomst’ en wat kinderen 
graag willen in en met het dorp. Alle wensen worden goed bekeken en waar  
mogelijk opgenomen in de nieuwe Dorpsvisie. In het najaar wordt de visie  
gepresenteerd aan de gemeenteraad van Leeuwarden. Van tevoren zullen we 
een eerste presentatie geven om feedback op te halen voordat de definitieve  
versie feestelijk wordt gepresenteerd.

Ook volwassenen sturen hun krantenpagina in; bij elk adres in Jirnsum werd  
begin mei een lege voorpagina bezorgd. Wie zijn of haar droomkrant nog wil  
inleveren: dat kan tot eind juni. Graag in de brievenbus van Rijksweg 138.

Ook de Jirnsum Online Dorpsenquête kan tot de deadline van 30 juni worden 
ingevuld op www.jirnsum.com. Zeg het voort! Hoe meer deelnemers we hebben, 
hoe beter we in kaart kunnen brengen op wat voor manier we ons dorpsleven in 
Jirnsum kunnen verbeteren. En: hoe beter we samen met alle dorpsgenoten deze 
ideeën kunnen realiseren.

Wie de vragen op papier wil invullen: een enquête formulier is verkrijgen bij De 
Fantast en De Twee Gemeenten. Beantwoorden op het terras kan ook!

Na de zomer willen we met dorpsgenoten een Inspiratiewandeling door Jirnsum 
maken om te zien welke plekken energie of ergernis geven. En om te bespreken 
wat er in het dorp kan worden opgeknapt. Wie interesse heeft in deze wandeling 
half september kan zich nu al opgeven door een e-mail te sturen aan: 
woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com.

Een digitale Inspiratiewandeling kunt u nu zelf al maken! Gewoon online,  
vanachter mobieltje, iPad of pc. De wandeling is te vinden op www.jirnsum.com. 
Wie wil kan de digitale wandeling ook echt maken buiten, alleen of met familie, 
en met de telefoons in de hand.

De werkgroep Dorpsvisie zal tijdens de zomervakantie alle wensen en feedback 
op een rijtje zetten. In het najaar komen we dan met een presentatie. Wanneer 
de corona-situatie het toelaat zullen we de uitkomsten presenteren tijdens een 
gezamenlijke dorpsbijeenkomst, waar jullie allemaal welkom zijn.

De nieuwe Dorpsvisie borduurt voort op de Dorpsvisie Jirnsum 2015-2020. Deze 
bracht Jirnsum onder meer de duurzame en vernieuwde straatverlichting, de 
fleurige plantenbakken aan de lantaarnpalen, het fantastische Jirnsummertime, 
het ontstaan van de Jirnsumer energiecorporatie, en nog veel meer.

De werkgroep Dorpsvisie werkt in opdracht van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ). 
De werkgroep bestaat uit: Guusta Elzinga, Willemke van der Meer, Charles Hoedt, 
Petra Esser, Maurits Veldman en namens PBJ Michel Langhout en 
Wopke Hellinga.
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Nieuws van 't KattekuorkeKleurplaat

De afgelopen weken werkten wij op de peu-
teropvang aan het thema ‘Verkeer’. Iedere 
week lezen we een boekje voor dat te ma-
ken heeft met verkeer. We lezen een boek 
van Nijntje op de stoep, Timen op’e tegels, 
Wim is weg en een verhaaltje uit het Tomke 
ferkearsboek. 
In de zandtafel hebben we graafmachines 
en stenen om mee te spelen. Hier leren we 
om samen te spelen en te bouwen.

We leren een opzegversje over verkeer en 
het stoplicht:

Toet, toet, toet,
Kijk altijd goed wat het stoplicht doet.

Toet, toet, toet,
Daar kom ik aan!
Rood is stop en groen is gaan.
Oranje is opgelet en blauw is de politiepet.

Ook maken we zelf een stoplicht. Op de vloer 
hebben we een zebrapad.  We moeten natuur-
lijk goed opletten wanneer je mag rijden en 
wanneer je even moet wachten. 
Natuurlijk leren we ook allemaal leuke liedjes 
die te maken hebben met het thema verkeer.

Sinds een aantal weken hebben we kikker visjes! 
We kunnen heel goed zien hoe ze groeien. Van 
kleine zwarte bolletjes, naar visjes en inmiddels 
zijn er al een paar echte kikkertjes! Ze zijn bijna 
groot genoeg om terug te verhuizen naar de 
sloot. 
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Het wel en wee op it Tredde Sté It Tredde Sté

Groep 1&2 winnaar 
‘Dag van de Aarde’ yoga challenge
In de kleutergroep doen we veel aan 
kinderyoga, we gebruiken hiervoor 
o.a. de programma’s van Kim Bras van  
Online Yoga Juf in de klas. 

Met het programma Olifantenkracht 
deden we mee aan de challenge. Juf 
Anna filmde hoe de kleuters meededen 
met de houdingen, ademhalings- en 
mindfulness oefeningen over het oli-
fantje Dombo en deelde dit met juf Kim op Facebook en Instagram. 

De volgende dag kregen we al bericht dat we de winnaar van de landelijke  
challenge waren geworden. Juf Kim was erg onder de indruk van de rust in de 
groep en de enthousiaste deelname van de kinderen.

De prijs was een live-yogales en daarvoor kwam juf Kim na de meivakantie langs, 
héééélemaal uit Amsterdam. Dat vonden de kleuters nogal wat. Het was wel  
bijzonder dat de juf van het digibord nu ook echt in de klas was. 

Juf Kim gaf een prachtige les over het boek 
‘Coco kan het’ en filmde (natuurlijk met  
toestemming van de ouders) de kinde-
ren voor haar site en social media. Ook  
interviewde ze Luciano en juf Anna over  
kinderyoga in de klas. 

We zijn heel benieuwd naar de beelden en 
vonden het een superleuke ochtend. De  
kinderen kregen veel complimenten voor 
hun inzet, betrokkenheid en geduld. 

Op It Tredde Sté is iedereen welkom en staat de deur open!
Een kijkje komen nemen? Vanwege de maatregelen rondom Covid-19  

is het nu ‘veiliger’ om even een afspraak te maken. 
Tel: 0566 601 646 of mail Margreet: mvanderlaan@proloog.nl

www.elzinga.nl

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

Raad van Kinderen

Op KBS Sint Radboud hebben wij al 
jaren een echte raad van kinderen. 
De raad heeft een eigen voorzitter 
en secretaris. De groepen 5 t/m 8 
zijn in de raad vertegenwoordigd. 
Iedere groep kiest ieder jaar aan 
het begin van het nieuwe schooljaar 
twee klassenvertegenwoordigers. 
De leerlingen hebben 1 jaar zitting in 
de kinderraad.

Vier keer per jaar vergadert de Raad van Kinderen met onze directeur. 
Tijdens deze vergaderingen kunnen schoolzaken worden besproken. De doelen 
van deze raad: 

• De betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
• De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze 

weten dat ze meetellen. 
• Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
• Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 
• De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen. 
• Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 
• De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 
• Bevorderen van actief burgerschap. 

Door onze raad van kinderen is er elke week in alle groepen bijvoorbeeld een tos-
tidag. Maar ook is er door de kinderraad de aanschaf van klassenvissen voorge-
steld en gerealiseerd. Afgelopen week hadden we de laatste vergadering van dit 
bijzondere schooljaar. Naast natuurlijk de teamleden, de schooladviescommissie 
en de medezeggenschapsraad is ook zeker de raad van kinderen een zeer belang-
rijk klankbord voor de directie van onze school!                                                                          

Team KBS Sint Radboud 

Voor een kennismaking of rondleiding bent u van harte welkom! 
 www.radboudjirnsum.nl 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
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hijlkema 0612354061
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 0651120086 
Tennisver.  Eernum K. Langhout 0681162214 
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 L. Karsten 0620620138
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
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 0611148927

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
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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.


