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Beste Lezer,
Waar we vorig jaar nog op de ijsbaan stonden, hadden we nu prachtig lenteweer.
Laten we hopen dat dit een voorproefje was voor weer een warm voorjaar en
zomer. Natuurlijk moeten we eerst maart nog doorkomen want maart roert zijn
staart.
Laten we met z’n allen gaan duimen voor mooi weer want dit voorjaar staan er
weer leuke activiteiten gepland zoals het Walking Football toernooi, de eerste
activiteit van JCJ met Wie is de mol en natuurlijk de vrijmarkt op Koningsdag.
Mocht één of meerdere van de activiteiten in onze agenda je aanspreken en nog
jonge kinderen thuis? Oppas kan geregeld worden. Zie pagina 13.
Wij vinden dit soort oproepen leuk in de Stim, dus mocht je ook een oproep willen
doen? Mail ons.
Ook zijn wij op zoek naar suggesties voor onze nieuwe rubriek ‘Hoe is het nu met..’
dit kan van alles zijn, bijv een persoon, een project of een pand. Lijkt het je leuk
om hier een bijdrage aan te leveren of gewoon een idee aan te dragen? Laat het
ons weten.

Redactie
Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio april 2019
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
35e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:
652170
Telefoon: 0566 652170
www.groenverzorger.nl
www.groenverzorger.nl
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KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand

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

Uw persoonlijke Travel Counsellor:

Wendy Stoker
T 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker

De 2 Gemeenten
Eetcafé - Snackbar - Zalencentrum - Café
Voor lunch - diner - partijen en buffetten
Voor mogelijkheden neemt u
contact met ons op

T.0566-601550 Grousterdyk 1 Jirnsum

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
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Agenda

Datum Evenement

10 maart Muziekcafe met o.a.
jack Bottleneck
10 maart Irnsum 1 - Lemmer 1
18-23 mrt Collecteweek Reuma
Nederland
20 maart VVI Jumbo Walking
football toernooi
22 maart It wie op in Simmerjun,
Pier 21
23 maart the Cats Aglow buffet
23 maart the Cats Aglow & dj Sieds
27 maart Jaarvergadering LOCI
29 maart De Fantast Pubquiz
30 maart Partysquad, team RUSH hour
2 april Jaarvergadering Plaatselijk
Belang Irnsum
5 april Jaarvergadering Om e Toer
6 april Four Seasons of Dance met
oa Lawine boys en Jelle B
13 april VVI clubavond met bingo
13 april Jeugdclub Jirnsum:
Wie is de Mol
14 april Kind is de BAAS!
21 april Paasbrunch
21 april Paasmatinee met Butterly
24 april Muzelloop 5-8-10 en 17,2 km
26 april Koningsnacht met Exposure
27 april Vrijmarkt in de Wijde Steeg

Locatie

Tijd

s Lands welvaren
Wergea
Sportcomplex de
Bining
langs de deur

14.00 uur

Sportcomplex de
Bining
De Twee Gemeenten

10.00 uur

De Twee Gemeenten
De Twee Gemeenten
MFC it Kattehus
Cafe de Fantast
De Twee Gemeenten
MFC it Kattehus

18.30 uur
21.00 uur
20.00 uur
21.15 uur
22.30 uur
20.00 uur

De Twee Gemeenten
De Twee Gemeenten

20.00 uur
22.30 uur

Sportcomplex
de Bining
Sportcomplex
de Bining
De Twee Gemeenten
De Twee Gemeenten
Cafe de Fantast
Start: De Twee
Gemeenten
De Twee Gemeenten
Cafe de Fantast

20.00 uur

20.00 uur

19.00-21.00
uur
15.30 uur
11.30 uur
16.30 uur
18.30 uur
22.30 uur
13.00 uur
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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)

Kommen en Gean
Geboren
Mia Antonia, 11 februari 2019
Dochter van Michelle en Ceren Wit
Douwemastrjitte 74

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

06-20278622
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Paasmandje knutselen
Een leuk mandje kun je maken met stroken
papier. In de tekening gebruik ik maar
3 stroken per kant, maar dat is alleen om de
tekening simpel te houden. Het is leuker om
wat meer stroken te gebruiken.
Ga eerst de stroken in elkaar vlechten zoals je
hiernaast ziet. Aan de buitenkanten moet je
genoeg ruimte overhouden omdat die stroken
de randen van het bakje zullen worden.
Op de stippellijnen vouw je de stroken omhoog.
Dan ga je met nieuwe stroken de randen maken
door die strook weer door de opstaande stroken
heen te vlechten. Op de hoeken vouw je de strook
om en vlecht je weer verder. Lijm de uiteinde
aan elkaar vast zodat het wel blijft zitten. Aan de
bovenkant kun je de vlechtstroken naar binnen
vouwen en ook vastplakken.
Nu eventueel nog een hengsel eraan maken en je
hebt een leuk mandje voor de eieren.
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Anne de Jong

uitvaartzorg

omdat afscheid nemen om rust,
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922

Groenstrook Douwemastrjitte
Het heeft even geduurd met het vervolg van de enquête over wat te doen met
de groenstrook aan de Douwemastrjitte. Eerst moest het project van het plein en
entrees afgerond worden (dit is bijna zover) en alle info over de energiecoöperatie
zijn overgedragen. Er is ondertussen een gesprek geweest met de twee eigenaren
van de grond: de Gemeente Leeuwarden en Elkien. Beide geven aan geen plannen
te hebben en zijn bereid deze grond te verpachten of te verkopen.
De volgende stap is dat we als werkgroep nu de twee meest genoemde ideeën
zover uitwerken, dat we ze aan u kunnen presenteren en we daar met elkaar een
keuze in kunnen maken.

Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23, 9012 DK Raerd

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

Dit zal nog wel de nodige tijd vragen, maar dan bent u wel weer op de hoogte
van de stand van zaken. We hebben Hinke van Steen, als bewoner van de Douwemastrjitte, bereid gevonden hierin met ons mee te denken. Welkom Hinke, in onze
werkgroep!
We houden u op de hoogte.
Namens de werkgroep Wonen en Leefomgeving Jirnsum,
Guusta Elzinga

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:
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Bingo VV Irnsum
Beste vrijwilligers, leden, supporters van VV Irnsum
Wekelijks staan er vele vrijwilligers voor onze voetbalclub
klaar, en vele supporters staan langs de lijn om de spelers
aan te moedigen. Om onze waardering te laten blijken organiseren we daarom een VVI Clubavond op zaterdag 13
april vanaf 20.00 uur in onze kantine ‘de Voltreffer’.
Deze keer organiseren we een toffe bingo voor iedereen
die VVI een warm hart toedraagt. De entree bedraagt €10,en daarvoor krijg je sowieso 4 bingokaarten. Uiteraard heb je nog de mogelijkheid
om meer bingokaarten bij te kopen. De laatste ronde is een superronde met mega
vette prijzen.
De presentatie van deze gezellige avond ligt in handen van Hylke & Fokke, dus
komt allen!!
Houd onze Facebook en Instagram in de gaten.
Groeten van de Activiteitencommissie van VV Irnsum

Koningsdag
Op Koningsdag (27 april) is er weer genoeg te doen in Jirnsum.
Voor de jeugd is er zoals ieder jaar weer een vrijmarkt met een groot springkussen
en popcorn. Tijdens deze dag kan de jeugd ook deelnemen aan de spellen.
De vrijmarkt begint om 13:00 in de wijde steeg.
Later op de dag is er voor de volwassenen muziek van El Jackson in café de Fantast.

Boottocht
Zet de datum maar alvast in de agenda.
Op 15 juni organiseert de Festiviteiten Kommisje een boottocht voor jong en oud.
Normaal gesproken was dit altijd de 50+ boottocht maar we hebben besloten om
er dit jaar een boottocht van te maken voor iedereen ouder dan 18 jaar.
Meer informatie over o.a. het opgeven en de kosten volgt binnenkort via de stim
en onze social media kanalen.
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Dvd’s Jirnsummertime
Zondag 24 februari was er de filmmiddag waarbij we de films en foto’s van het
festival Jirnsummertime hebben getoond.

Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl

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

De weersverwachting was een mistige zondagmiddag met lichte vorst en ook
een beetje motregen, echt een zondagmiddag om terug te kijken op de zonnige
dagen. Niets was echter minder waar: het werd stralend weer, blauwe luchten,
18 graden en windstil. Iedereen ging fanatiek in de tuin aan het werk, er was
spannend schaatsen op TV en de voetbalwedstrijd PSV-Feyenoord...
Om een lang verhaal kort te maken, er kwamen maar een handjevol Jirnsummers
naar de film en foto s kijken. Het plezier om weer naar de mooie dagen te kijken
was er niet minder om. Na afloop kon iedereen een gratis DVD met de beelden van
die dagen meenemen, inclusief de Revue.
Voor een ieder die er belangstelling voor heeft: de DVD is ook gratis af te halen bij
de Fam. Visser, de Terp 20 Jirnsum.

Oppassen
Hallo wij zijn Fardau Terra en Marijke van der Weide en we zijn 13 jaar oud.

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland
Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140

Wij willen graag oppassen, het maakt ons niet uit op welke leeftijd.
We kunnen in het weekend en vakanties! We passen graag samen op, maar als
iemand niet kan, dan kan waarschijnlijk de andere.
Als u wilt dat we op uw kinderen komen passen, app dan naar een van deze nummers:
Fardau: 06 23584314
Marijke: 06 45780625
De vergoeding kunnen we overleggen.
Hopelijk tot gauw!
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Tennisvereniging Eernum
De tennisvereniging Eernum is opgericht in 1980 en dankt haar naam aan de oude
benaming voor Jirnsum. De eerste jaren werd er gespeeld op een betonbaan
waarop in 1991 een kunstgrasmat werd gelegd. Deze werd in 2011 geheel
vervangen. In het jaar 2000 kwam er eindelijk verlichting bij de baan zodat er het
hele jaar door, ook ‘s avonds getennist kan worden.
De vereniging had in de beginjaren een constant aantal leden en groeide
daarnaast ook nog. Er werden toernooien en competities georganiseerd en
daar deed Jirnsum goed in mee. Vandaag de dag is het ledenaantal wel kleiner
geworden maar wordt er door een enthousiast bestuur- en activiteitencommissie
volop activiteiten georganiseerd bij onze gezellige vereniging.
Het 5 koppige bestuur bestaat naast de voorzitter, penningmeester en secretaris nog uit een tweetal leden. Daarbij is er een baancommissie, een activiteiten
commissie, en een wedstrijdleider. Alle commissies bestaan uit een aantal leden
met elk hun eigen taak en verantwoordelijkheid.
Ook worden elk jaar onze leden ingezet als vrijwilliger bij de Marathon van Sneek
en Meer. Op de route die gedeeltelijk door Jirnsum loopt krijgen de wandelaars
en hardlopers de nodige ondersteuning. De vereniging ontvangt hiervoor een
vergoeding welke we gebruiken voor onderhoud, activiteiten of de aanschaf van
materialen e.d..
Op woensdag wordt er onder leiding van een professionele trainer les gegeven
aan de jeugd en volwassenen. In april starten we weer op de woensdagmiddag- en
avond; de lessen zijn bij de contributie inbegrepen.
Jeugdleden t/m 17 jaar: 17,50 (16 lessen)
Mediumleden : 20,00 (16 lessen)
Premiumleden: 30,00 (30 lessen)
Basisleden: 10,00 (hierin zijn geen lessen opgenomen)
Lijkt het je leuk om met ons
mee te tennissen?
Geef je dan op via:
tveernum@gmail.com
Graag tot ziens op de baan! Bestuur TV Eernum
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Jeugdclub Jirnsum is op zoek naar jou!
Ouders, jeugd van 12-16 jaar opgelet!!
Jeugdclub Jirnsum (JCJ) is op zoek
naar jou!
Waarom?
Gezellige activiteiten ondernemen met
leeftijdsgenoten.
Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Kosten?
Lidmaatschap is gratis.
Per activiteit wordt (eventueel) een
kleine bijdrage gevraagd.
Dit jaar gaan we 4 activiteiten organiseren waarvan de eerste op 13 april zal plaatsvinden.
Activiteiten zijn o.a. Jachtseizoen, Waterskiën, Disco etc.

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



Schoonheidssalon







Kinderen die lid willen worden kunnen zich aanmelden via jeugdclubjirnsum@
gmail.com Vermeld in de mail: voornaam, achternaam, geboortedatum, mailadres
en telefoonnummer van jezelf en een van je ouders. Ook kinderen die dit jaar nog
12 moeten worden kunnen lid worden.
De eerste activiteit, het spel Wie is de mol, vindt plaats op zaterdag 13 april van
19:00 – 21:00. We verzamelen bij de sportaccommodatie de Bining. Opgave voor
10 april via de mail. Eigen bijdrage voor deze activiteit is € 3,Jeugdclub Jirnsum is nu ook te volgen via Facebook (JCJ Jirnsum)
en Instagram (@JeugdClubJirnsum)

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Groetjes van de JCJ organisatie
Sigrid Nugteren, Jantina Grijpma en Ekelien Steensma
Jeugdclub Jirnsum (JCJ) is onderdeel van het Plaatselijk Belang Irnsum
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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

De bistedokter
Het jaar is alweer een maand oud, maar het
is nooit te laat om goede voornemens te
ventileren. Eén van onze voornemens is om
het spreekuur beter te spreiden. Nu is het
vaak heel druk en soms erg rustig op het
open spreekuur. Dat kan beter. Maar dat kan
alleen als wij voortaan op volgorde gaan
plannen. Zo kunnen we elke patiënt nog
beter alle aandacht geven die wenselijk is.
Het is de bedoeling dat alle open spreekuren
vanaf 1 april komen te vervallen en dat wij
uitsluitend op afspraak gaan werken. Dat
geeft meer rust in de wachtkamer en minder
stress voor onze patiënten én hun baasjes.
Het is een extra handeling om eerst even de telefoon te pakken, maar het moet
voor zowel jouw planning als de onze een grote verbetering opleveren. Voor
de jaarlijkse controle, vaccinaties, chippen en kleine mankementen zal het mogelijk worden gemaakt om via onze vernieuwde site (www.dierenartsgrou.nl ) online
een afspraak te maken. Voor grotere
problemen is het beter om telefonisch
een tijd in te plannen. In principe is er
de mogelijkheid om tussen 8.30 en
18.00 uur af te spreken, we zijn dus
flexibeler en minder aan bepaalde tijMet hart voor dieren,
in het hart van Fryslân
den gebonden. Deze ommekeer zal
Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar
voor een ieder even wennen zijn, maar
Oedsmawei 13 9001 ZJ GROU
wij zijn ervan overtuigd dat het na
tel. 0566 - 60 14 64
verloop van tijd voor iedereen én onze
info@dierenartsgrou.nl
patiënten een uitkomst zal zijn.
www.dierenartsgrou.nl www.bistedokter.nl
Dus: Vanaf 1 april uitsluitend op
Telefonisch spreekuur:
afspraak. En dat is geen grap!
maandag t/m zaterdag: 8.00 - 9.30 u.
Spreekuur gezelschapsdieren
uitsluitend op afspraak!
Balie geopend:
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u.
en zaterdag: 8.00 – 9.30 u.
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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

Jirnsumer Jumbo Walking Football toernooi
Na het geweldige eerste toernooi in 2018, gaat dit jaar het tweede Jirnsumer Jumbo Walking Football toernooi van start! De toernooidirectie is er dit jaar zelfs in
geslaagd om ook tegenstanders van de andere kant van de afsluitdijk binnen te
halen! Deelnemende teams zijn:
Sport Vereent, sv Always Forward, sc Heerenveen, vv Harlingen, Cambuur,
sc Bolsward, HZVV en natuurlijk vv Irnsum
Het zal wederom een gezellige sportieve dag gaan worden, komt allen!
Datum: 20 maart 2019 Waar: Sportpark de Bining in Jirnsum. Aanvang: 10.00 uur.
Ook het juichen is alvast geoefend bij de
walking footballers
van
vv Irnsum! ;-)
Dit belooft wat!

Bosmax.nl biedt een zeer ruim assortiment aan van verschillende
producten in de categorieën zoals wonen, vrije tijd, elektronica,
kantoorartikelen en nog veel meer. En dit van maar liefst 500
topmerken! Het maakt niet uit of je nu speelgoed of
schoonmaakmiddelen besteld: Bosmax.nl zorgt ervoor dat het snel,
goedkoop en goed verpakt bij jou bezorgd wordt!

www.bosmax.nl
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- Technisch onderhoud
- Reparatie
- Refit
- Verkoop/inbouw motoren
- Installatie

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

- Winterstalling
binnen en buiten
- DHZ-loods

Café de Fantast
Catering & Verhuur

Aankondiging feestelijke afsluiting
Op zaterdag 11 mei is het feest in Jirnsum!
We vieren de feestelijke afsluiting van het slagen van twee grote projecten in ons
dorp: De Sylsbrege en het project rond het plein en entrees.
De laatste loodjes moeten nog gebeuren, o.a. het gras dat nog moet groeien
waardoor het geheel wat groener wordt, maar dat is tegen die tijd zeker klaar.
Op dit moment zijn we nog in onderhandeling met de Gemeente Leeuwarden
over een aantal zaken waaronder de kosten.
De datum: zaterdag 11 mei van 10.30 tot 15.00 uur. Zet u deze datum alvast in
uw agenda!!
Het thema van het feest zal zijn: een groener Jirnsum!
Het feest is niet alleen voor de bewoners van en rondom Rijksweg, plein of brug,
maar voor het hele dorp zowel volwassenen als kinderen. De wethouder zal
aanwezig zijn voor het officiële gedeelte van dit feest. In de volgende STIM leest u
meer over de groene ingrediënten van deze feestelijke afsluiting.
Guusta Elzinga, namens:
Werkgroep Kunst en Kultuur
Werkgroep Wonen en Leefomgeving

Rijksweg132-0566601956-info@cafedefantast.nl
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Skoallenijs Sint Radboud
Maandag 25 februari jl. hebben wij een grote groep ouders mogen verwelkomen
op de informatieve ouderavond. De aanwezige ouders konden kiezen uit drie
workshops: Het werken met Snappet, het muziekonderwijs zoals dat door de
hele school gegeven wordt met de digibord methode “123Zing” én onze nieuwe
methode voor wereldoriëntatie “Blink”. Ook werd door onze directeur Clemens
van der Zwet verteld hoe de groepsindeling er in het komende schooljaar uit zal
zien. We gaan met vier stamgroepen werken, waaronder een aparte groep 3.
In de media wordt er al uitgebreid aandacht aan besteed, zelfs de leestekst
van Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) ging erover: Carnaval. Op onze school
vierden wij het carnavalsfeest op vrijdag 1 maart. Alle kinderen mochten die dag
verkleed op school komen als filmpersonage. Uiteraard waren ook de leerkrachten
verkleed! Aan het einde van de ochtend waren alle ouders en pakes en beppes van
harte welkom om de modeshow bij te wonen.
De lente komt eraan! Heerlijk dat we zo vroeg
in het jaar al een voorproefje kregen. Dit weer
past goed bij het thema van onze Bonte Avond:
Groei en bloei. Op donderdagavond 14 maart a.s.
om 19.00 uur wordt de Bonte Avond geopend in
De 2 Gemeenten. Iedereen is welkom! De leer
lingen van onze school zullen met hun stamgroep
verschillende optredens verzorgen. In de pauze is
de bar van De 2 Gemeenten geopend en kunt u
lootjes kopen, waarmee u kans maakt op leuke prijzen. Voor de leerlingen staan
drinken en hapjes klaar. Het programma voor de Bonte Avond is rond 20:30 uur
afgelopen.
Maandag 25 maart a.s. aanvang 19.30 uur zijn alle ouders / verzorgers welkom die
op zoek zijn naar een basisschool. Een speciale avond voor ouders met een peuter
die zich vrijblijvend willen oriënteren. Van harte welkom, opgave is van tevoren

Ook dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders, pakes en
beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur op 3 april, 8 mei,
5 juni en 3 juli. Welkom! www.radboudjirnsum.nl

www.elzinga.nl
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Voor de broodnodige energie.....

Skoallenijs It Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Op woensdagmiddag 13 februari deden Jenso, Tim, Sil, Derk, Hilda en Ilja in
twee teams mee aan het Fries kampioenschap scholenploegenachtervolging in
Leeuwarden.
Het werd een sportieve en gezellige middag waarbij het teambelang voorop
stond, een hele prestatie met grote inzet!
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Buorren 14 Akkrum | 0566-652196 | www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl

Supremium

Tankstation de Greidhoeke

11 cent korting op Diesel

24/7

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

‘’We care your drive’’

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw
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All
cards

Interesse in onze school?
Maak gerust een afspraak! Bert Hartendorp (directeur)
is dinsdag en woensdag aanwezig.
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Kleurplaat

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

(Lid ANBOS)

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

Fonterbuorren 10
9011 XK Jirnsum
T. 0566-601272

jirnsum
elke woensdag 19.30 uur
Maandag
van 14.00
Dinsdag
van 9.30
Woensdag
van 9.30
Donderdag van 9.30

tot
tot
tot
tot

20.00
17.00
17.00
21.00

verzamelen bij de terp 10 te jirnsum
kosten zijn € 3,- per keer

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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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

B. de Vries
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
D. Riemersma
J. Bleeker

0655307912
0641462314
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
601047
601956

Toneelver.
Tuinbouwver.
Vogelwacht

H. Pereboom
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

602469
601977
601130

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
H. Joustra
P . Posthumus
M. Hemstra
B. van der Lei

601084
602060
06-53325944
601278
0612775911
601754
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MFC “it Kattehûs”
Zaalverhuur voor bijeenkomsten
feesten en andere activiteiten
Capaciteit zalen:
Grutte seal 25-100 personen
Molehiemseal 10-30 personen
Lytse seal tot 10 personen
Reserveringen via
reservering.itkattehus@kpnmail.nl of via Henny Joustra 06-533 259 44

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

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







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

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

Zorg

Profiteer mee van onze anti-lek actie:
Anti-lek buitenband + binnenband is gratis omzetten!
U hebt al een prachtige set voor maar € 25,-!

Wij zijn alle dagen bereikbaar!

Kerkebuurt 6

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

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

Tigra Jissink
Adres: Rijksweg 127A
Tel.:
0566- 60 22 07
E-mail: sneek@tigra.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
PKN Gemeente Ingwerd
PKN Grou-Jirnsum
Rooms Katholieke Kerk Jirnsum
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S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
F. Minkema-Langhout, Sneek

Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0515-33 54 20
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.

Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27

De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.
Tel.: 058-250 13 80
Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.
Tel.: 0566-60 29 22
Inl.
Mevr. P. Hoekstra-de Wit, de Terp 14, Jirnsum. Tel.: 0566-60 18 50

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 - 11.45 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

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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