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Beste Lezer,

De maand mei, een maand waarin het normaal gesproken volop lente is, alle
vogels een ei leggen en de terrassen vol zitten. Dat laatste mag gelukkig ’voorzichtig’ weer, al is het lenteweer nog ver te zoeken helaas. Toch voelt Jirnsum
weer een stuk levendiger nu de terrassen weer buiten staan. De Fantast en de
Twee Gemeenten ons weer welkom mogen heten. Heeft u al een drankje of lunch
genuttigd op één van de terrassen?
In deze Stim leest u over de leuke Koningsdagactiviteiten op de basisscholen, er
is nieuws over de Merke 2021 (o.a. het thema dit jaar) en een laatste dringende
oproep van Loci.
Volgende maand valt alweer de laatste Stim van dit seizoen op de mat (na het
juni nummer zijn we er weer in september). Dus is er iets dat u nog graag wilt
delen met het dorp: een activiteit, leuke actie, zoek je een vakantiebaantje of
misschien heeft u, ondanks alle onzekerheden, leuke of bijzondere plannen deze
zomer? Laat het ons weten.
Dan nog als laatste, een oproep van onze kant aan alle ondernemers. Er zijn best
wel wat plekjes vrijgekomen in de Stim, waar uw advertentie zou kunnen ‘shinen’.
Heeft u interesse om in de Stim te adverteren? Mail ons 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 juni 2021
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
37e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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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

Ook voor vervanging van
oude zonnepanelen en omvormers.
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KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Kommen en gean
Bedankt

Nei in moai libben fan hast 93 jier, wêrfan 48 jier op
de Douwemastrjitte yn Jirnsum en de lêste 2 jier yn
Friesma State, is op 6 maart ferstoarn ús leave en
soarchsume heit, pake en oerpake.

Dirk Hendrik Haringsma
- Durk Wy wolle jimme tank sizze foar de prachtige
kaarten dy’t wy krigen hawwe.
Kaarten mei moaie oantinkens en ferhalen, dat hat ús hiel goed dien!

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

De bern en pakesizzers

Geboren
Sven Lukas
2 april 2021

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Zoon en broer van
Tjalling, Anne-Wieke
en Jens

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 !
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Restauratie klokkentoren Mauritiuskerk
Wordt het stil in Jirnsum? De klok in de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk
aan de Rijksweg – ook wel bekend als Mauritiuskerk – moet na de zomer misschien
stoppen met luiden. Ook de wijzers zullen dan stil komen te staan.
Onder meer de luidstoel in de toren, waar de
eeuwenoude klok (uit 1488!) aan hangt, moet
worden gerestaureerd, zo bleek onlangs uit de
tweejaarlijkse inspectie van het uurwerk. Anders kan de klok uit de toren vallen.
Bonnie en Charles Hoedt-Van der Velde die in
de kerk wonen – en er ook een B&B in runnen zoeken momenteel naar oplossingen.
Er wordt in kaart gebracht wat de restauratie
gaat kosten. Zeker is dat deze in de (tien)duizenden euro’s gaat lopen. Ook de
(gescheurde) vloer onder de klok moet worden vervangen. Deze is gemaakt van
lood wat belangrijk is om het juist klokken-geluid – het galmen – te krijgen.
Een ANBI Stichting tot Behoud van de kerktoren in Jirnsum wordt hoogst
waarschijnlijk in het leven geroepen. “We zijn aan het kijken hoe we de klok en
toren voor de lange termijn kunnen onderhouden en bewaren voor het dorp’’,
aldus Bonnie. Op verzoek werd afgelopen jaar al tijdens belangrijke (feest)dagen
als 4 mei en Koningsdag de klok geluid.
“Een wens van ons is dat we de toren in de toekomst openstellen voor dorps
genoten, zodat op zonnige dagen Jirnsumers bij de klok van het uitzicht over
dorp & landschap kunnen genieten. Nu er toch zo veel aan de klokkentoren moet
worden veranderd, is het een mooie gelegenheid uit te zoeken wat technisch
hiervoor nodig is.’’
Bonnie en Charles krijgen advies en steun van o.a. de lokale Protestantse
Gemeente en Plaatselijk Belang Jirnsum. Wie ideeën heeft of kan helpen kan zich
melden bij ‘de kerk’.
De kerk en toren zijn gebouwd door de bekende Friese architect Jacob Nijdam,
die ook diverse gebouwen in Jirnsum maakte. De klok is gegoten in 1488 (zie
foto) en komt uit de middeleeuwse kerk die op de dorpsterp bij het kerkhof stond.
Meer nieuws over de kerkklok in het volgende nummer van de Stim fan Jim!
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Minibieb in MFC Kattehûs
zorgvuldig
en met aandacht

MINIBIEB in MFC It Kattehûs is geopend!

Wisten jullie dat onze minibieb in multifunctioneel centrum “ It Kattehûs”
inmiddels elke vrijdag geopend is van 10.00 tot 11.30 uur?

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

Je kunt gewoon binnen lopen, uiteraard bij binnenkomst de handen ontsmetten,
om een boek te lezen, te lenen of te brengen! Onze gastheer/vrouw houdt in de
gaten of het niet te druk gaat worden. Wij hopen na de zomer weer activiteiten te
organiseren, oh ja we zoeken nog een vrijwilliger die ons hierbij een handje kan en
wil helpen.

Hier
uw
advertentie?

Wisten jullie dat we dat het MFC ook een eigen site heeft?
Neem een kijkje op: www.mfcjirnsum.nl

Neem contact op via
Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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stimfanjim@jirnsum.com
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Jaarvergadering PBJ
Hier leest u de notulen van de Algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang
Jirnsum. De jaarvergadering over het kalenderjaar 2019 heeft uiteindelijk online
plaatsgevonden op 19 november 2020.

Kascommissie Ed den Dulk en Abe Buwalda verlenen decharge aan het bestuur.
Piet Elzinga stelt zich beschikbaar voor kascommissie lid Volgend jaar zal de
kascommissie bestaan uit Ed den Dulk en Piet Elzinga. Reserve is Ingrid Heins.

De notulen zijn uiteraard beschikbaar gesteld voorafgaand aan de jaarvergadering 2020, die heeft plaatsgevonden op 22 april 2021, maar hebben door het
verplaatsen van de vergadering niet eerder in de Stim gestaan. Eventuele
opmerkingen m.b.t. de notulen kunnen t/m 31 mei 2021 gemaild worden naar het
mailadres van PBJ: secretaris.pbi@gmail.com. Na deze datum zullen de notulen
vastgesteld worden.

Jaarverslag:

Verslag van de digitale Algemene Ledenvergadering van
Plaatselijk Belang Jirnsum op donderdag 19 november 2020
Aanwezig: Er zijn naast het bestuur 26 personen online aanwezig

Opening

Voorzitter Flip Cornelisse opent 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen
welkom bij deze digitale jaarvergadering via Zoom. Speciaal welkom voor Bart
Scheer van de gemeente Leeuwarden.

Flip geeft toelichting op activiteiten die hebben plaats gevonden in 2019.

Bestuurszaken:

Aftredend en niet herkiesbare bestuursleden: Rients Koster, Katrin Herzberg
en Flip Cornelisse. Herkiesbaar en opnieuw gekozen: Helen Wolbers. Kandidaten voor het bestuur zijn: Engbert vd Weide, Tineke Visser en Linda Karsten.
De vergadering stemt er mee in dat zij toe treden tot het bestuur.
Na de pauze volgen de presentaties van de 4 werkgroepen:
Themagroep Keunst en Kultuer Jirn-summertime
Themagroep Wonen en Leefomgeving
Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum
Enerzjy Koöperaasje Jirnsum.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun deelname.

Mededelingen en ingekomen stukken

Flip doet de mededeling dat de jaarvergadering wordt opgenomen. Guusta vraagt
aandacht voor het webinar wat maandagavond 23 november is georganiseerd
voor meer informatie over de doorfietsroute.

Geen ingekomen stukken

Verslag van de jaarvergadering van 29 maart 2019. Het verslag wordt ongewijzigd
goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

Financieel verslag

Tineke geeft toelichting op financieel verslag 2019. Enkele deelnemers van de
vergadering zien geen presentatie in Zoom, eventuele documenten kunnen
opgevraagd worden via mailadres.
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De Bistedokter
De Puppywens

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

Er was eens een Grote Zwitserse Sennenhond en haar naam is Evi. Ze woont bij
Ada en haar gezin op de boerderij en zoals het haar rasstandaard betaamt is Evi
een robuuste en imposante verschijning met een opmerkzaam en onbevreesd
karakter. Binnen een leuke gezinshond, maar buiten een eigengereide erfhond, die absoluut niet over zich heen laat lopen. En aangaande gezinsplanning
vertoefde Evi niet bepaald op dezelfde golflengte als haar bazin. Een bijzonder
apart portret, hetgeen duidelijk moge worden uit het volgende ongelooflijke
relaas.
Wat zou het toch leuk zijn om bij Evi een nestje te fokken, zo werd er in huize Ada
gedacht. Dus werden er plannen gesmeed en stappen ondernomen. Dat bleek
niet van een leien dakje te gaan. Diverse pogingen strandden stuk voor stuk. Of
Evi moest de reu niet, of de reu mocht haar niet, of het kwam gewoon überhaupt
niet eens tot ‘vastzitten’. Elke keer wéér een teleurstelling die steevast eindigde
met een negatieve echo bij ons op de praktijk. En schijnzwangerschap, dat dan
weer wel…
Er werd niet alleen in de spaarzame genenpool van de eigen rasvereniging
gezocht, maar gaandeweg werd ook Ada minder kieskeurig. Een pronkrug als
vader leek haar op een gegeven moment zelfs een leuke combi. Ondertussen
waren we allang overgestapt op bloedprikken bij Evi om precies het juiste
moment van conceptie te duiden. Maar ook dat mocht niet baten. Ada was er
begin vorig jaar wel klaar mee en besloot Evi te laten steriliseren. Was ze meteen
van de schijnzwangerschap af.
Maar toen brak helaas de Covid-pandemie uit. Nederland ging in de lockdown
en in die eerste periode moest onze praktijk alle geplande, niet spoedeisende
operaties afzeggen. Waaronder ook die van Evi.
Eind mei werd Evi dus gewoon weer loops. Er werd bedacht om het dan nog één
keertje te proberen. Weer werd er bloed geprikt en een reu uitgezocht. Maar nu
kwam het zelfs niet eens tot een dekking! Na onenigheid met de baas van de reu,
die natuurlijk vond dat het aan Evi lag, dacht Ada: ‘geen gesodemieter, ik weet
een leuke Labradorreu, wat kan het mij ook schelen; we proberen het gewoon!’

www.leppehiem.nl

Lees verder op pagina 15
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En die Labrador wilde wel dekken. Bingo! En het laat zich raden: een maand later
bleek Evi op de echo drachtig. De vlag ging uit in huize Ada!
In augustus was Evi uitgerekend, uitgerekend in het allerlaatste weekend dat ik
dienst had. Op vrijdagmiddag onder het spreekuur startte de bevalling. Meteen
na de laatste patiënt ben ik even wezen kijken. Alles leek prima en geduld was
het devies. Maar er kwamen echter geen persweeën, wel vloeide Evi anderhalf
uur later plotseling een groene substantie. Dat deugt niet als er nog geen pups
zijn! Pijlsnel werd de OK in gereedheid gebracht en de aanstaande moeder
kwam naar de praktijk. De keizersnede ging vliegend; ik trof zes pups aan, waarvan twee al overleden waren en eentje erg afwijkend. Die laatste hebben we
laten gaan, maar de drie resterende puppies waren gelukkig prima gezond en vol
levenslust! Evi kwam vlot en goed
uit de operatieroes, maakte rustig kennis met haar drie pups
en vol goede moed toog Ada
samen met het zó gewenste nestje
en haar Evi naar huis!
Al om zeven uur de volgende ochtend werd ik gebeld: ‘Menno, je
wilt het niet geloven, maar die
hond van mij heeft één pup doodgebeten en de andere twee gewoon opgevreten…’ Daarna was
het even heel stil op de lijn.
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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.

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

Zo leerde Evi ons dat wij mensen
kunnen wikken wat we willen, maar
dat de natuur beschikt. Inmiddels
is Evi wél daadwerkelijk opnieuw
onder het mes gegaan en er zullen
geen nestpogingen meer volgen,
zo werd definitief nuchter be
sloten. Dus eindigt dit wrede ‘sprookje’ met de wens dat Ada & Evi, desondanks,
samen nog een lang en gelukkig leven tegemoet mogen gaan.
© April 2021
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Kleurplaat

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
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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

Nieuws van Voetbalvereniging Irnsum
Kantine

Onze kantine De Voltreffer heeft inmiddels een ware metamorfose ondergaan:
nieuwe kleuren op wanden en deuren, een nieuw plafond, een prachtige betonlook vloer, stoere bar, loungehoek, meubilair, darthoek, sfeervolle verlichting,
raambekleding, muziekinstallatie, flatscreen tv’s … De volgende stap is schoonmaken, alle meubilair erin, raambekleding ophangen, assortiment keuzes maken.
Wij als werkgroep zijn super trots op het prachtige eindresultaat. Dit was zonder
de vele vrijwilligers en bedrijven nooit gelukt. Wij zijn hun hiervoor erg dankbaar!
Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als ons over het eindresultaat en dat we
elkaar snel weer als vanouds treffen in de vernieuwde Voltreffer. In de volgende
memo praten we jullie graag bij over fase II (keuken en terras, zijkant kantine).
Dirk, Peter, Sylvia, Hinke Richt, Mirjam, Marko, Ronnie, Jan Willem en Anita

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

Lees verder op pagina 20
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Klusdag

Zaterdag 17 april heeft vv Irnsum en de Tennisvereniging Eernum een klusdag
georganiseerd. Veel spelers en vrijwilligers kwamen opdagen. Echt super! Er
werd vooral veel schoongemaakt zoals de reclameborden en dugouts. Daarnaast
zijn de ballenvangers bij oefenhoek vervangen en is er veel gesnoeid zoals de
coniferen tussen het tennisveld en B-veld. Binnenkort wordt er weer een klusdag
georganiseerd want we zijn er nog niet. Wilt u meehelpen dan kunt u zich melden
bij bestuurslid Bert Boersma of coördinator klusteam Siep Hijlkema.

Ballenactie

De aanschaf van nieuwe voetballen is altijd een hele uitgave. Helemaal nu
onze club de afgelopen tijd flink wat inkomsten is misgelopen door alle corona
maatregelen. Daarom kwamen we in actie! Dankzij de ballenactie die in totaal
31 ballen heeft opgeleverd. Inmiddels hebben we de 31 (Derbystar) ballen
ontvangen en overhandigd aan de JO13/JO14 en JO17/JO19 die echt toe waren
aan nieuwe ballen.
We willen iedereen bedanken die een bal aan ons heeft gedoneerd!

Jubileumboek

Hierbij doen we nogmaals een beroep op u om aan te melden als vrijwilliger die
het stuk vanaf 75 jaar vv Irnsum tot 90 jaar vv Irnsum in kaart wil brengen en kan
(laten) vertalen tot teksten en foto’s alvast als aanvulling op het boek wat er bij
100 jarig bestaan weer moet komen. Een leuk project op zich toch? Je kunt dit
rustig in je eigen tijd doen of samen met een paar vrienden. Je kunt je melden
via bestuur@vvirnsum.nl of spreek iemand van het bestuur aan.
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Gezocht!

VV Irnsum zoekt nieuwe bestuursleden zoals een penningmeester, bestuurslid
activiteiten/communicatie en bestuurslid operationele zaken. Dit is tot nu toe
nog steeds een moeilijke klus gebleken. Daarom een van de laatste oproepen aan
ouders, vrijwilligers of dorpsbewoners om op te staan. Wil je informatie over de
functies dan kun je een mailtje sturen naar bestuur@vvirnsum.nl
Groetjes van het bestuur VV Irnsum
Werner, Ronald, Koos, Sigrid, Sandra, Bert en Anke
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MK update
De tijd vliegt voorbij. Over 3 maand is het alweer tijd voor de Jirnsumer Merke!
De MK vergadert stilletjes digitaal door en we zijn dan ook al een heel eind op de
goede weg van wat we graag willen of kunnen. We zijn natuurlijk afhankelijk van
de politiek, hiervoor hebben we een aantal scenario's op tafel liggen. Als alles een
beetje mee zit met de richtlijnen van het RIVM kunnen we er weer een gezellig
Merke weekend van maken.
Op de planning hebben we onder meer ringrijden met Friese paarden, een bingo
met Theun Plantinga, een gezellig matinee, een spetterende zaterdagavond en
natuurlijk de altijd geslaagde zondag.
Zoals eerder gezegd is alles wel onder voorbehoud.
De kermisexploitanten zijn ook op de hoogte van onze activiteiten en hebben er
nu al zin in. Natuurlijk hebben we ook dit jaar een thema, deze keer door onszelf
gekozen. Let op: het is AMERIKA. Met als slogan: make Jirnsum great again!
Het lijkt ons een prima thema, waar iedereen wel wat mee kan doen. We kijken
uit naar de creatieve ideeën die er op de merke voorbij komen.
Ook zijn we van plan om dit jaar weer met de intekenlijst bij de deuren langs
te gaan. Dit biedt u de kans om alvast kaarten voor de vrijdag- en zaterdagavond
te reserveren. Mocht het zo zijn dat door omstandigheden deze avonden komen
te vervallen, dan blijven ze geldig voor Merke 2022.
Dan nog een dingetje van huishoudelijke aard. Wij zijn nog op zoek naar
versterking van ons bestuur. Lijkt het je wat om bij de gezelligste club van
Jirnsum wat voor Jirnsum te betekenen, laat het ons dan via mail, telefoon, social
media of persoonlijk weten. Kleine voorwaarde, GEZELLIG zijn in doen en laten.
Houd verder fb, insta en andere media in de gaten want als wij nieuws hebben,
weten jullie het ook.
Tot binnenkort,
MK de Jirnsumer kat
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Dorpsvisie 2025
Dorpsvisie 2025: laat weten wat je van ons Jirnsum vindt
Beste dorpsgenoten, binnenkort kunt u laten weten wat er aan Jirnsum verbeterd
kan worden. Hoe? We starten half mei met drie activiteiten:

Deze dorpsvisie werd gepresenteerd aan de gemeenteraad van Leeuwarden.
We hopen dat zoveel mogelijk Jirnsumers – jong en oud - mee willen denken over
de toekomst van ons mooie doarp oan de rivier.

1. De Jirnsum Online Dorpsenquête! Vul uw antwoorden in met mobieltje,
i-Pad, laptop of pc. Dit kost 5 tot 10 minuten tijd - en wie weet worden uw
wensen vervuld of uw ergernissen opgelost. De link naar onze opiniepeiling
wordt 15 mei gepubliceerd op www.jirnsum.com en via onze Facebook
pagina Jirsumonline. Zeg het voort! Wie de vragen op papier wil invullen: een
enquête formulier is vanaf 15 mei te verkrijgen bij De Fantast en
De Twee Gemeenten. Dus beantwoorden op het terras kan ook!
2. Maak je eigen Jirnsumer krant. Elke inwoner krijgt een lege voorpagina in
de brievenbus. Schrijf, dicht, kleur, plak, verf jullie Jirnsum: hoe zie jij ons
dorp in 2025? Gratis 8G Wifi door heel Jirnsum? Een grote speeltuin met
superschommel? Zonnepanelen op alle woningen? Geen windmolens
graag, wel meer aandacht voor blauw water en groen? Ons eigen strand?
Droom gerust. Laat je wensen en ideeën horen! Ook alle kinderen van onze
basisscholen It Tredde Sté en Sint Radboud krijgen de Jirnsumer ‘droomkrant’
in de klas; we willen graag weten wat onze toekomst voor wensen heeft.
Zodat we samen met alle dorpsgenoten kunnen helpen deze ideeën te
realiseren.
3. Doe de Inspiratiewandeling door Jirnsum: digitaal (jawel!) of lekker real-live
– te voet dus – door ons dorp. De wandeling leidt langs plekken die inspiratie of ergernis kunnen brengen - en die misschien opgeknapt of verbeterd
kunnen worden. En wellicht hebben jullie ideeën voor andere plekken? Start
van onze Inspiratiewandeling: eind mei / begin juni. De aankondiging vindt
plaats via www.jirnsum.com en onze Facebookpagina Jirnsumonline.

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.

Tijdens de zomervakantie zal de werkgroep Dorpsvisie alle wensen en feedback
op een rijtje zetten. In het najaar komen we dan met een online presentatie
voor alle dorpsbewoners. Wanneer corona en het RIVM 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 Jirn-summertime, het ontstaan van de Jirnsumer energiecorporatie, en nog veel meer.
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Oproep brug Oudeschouw

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 vertegenwoordiging 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
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Wordt jij een maatje?
Amigo, makker, freon, buddy..
Oftewel een (vrijwillig) maatje. Deze groep vrijwilligers zijn een onmisbare partij in de gemeente Leeuwarden, waar honderden vrijwillige maatjes actief zijn.
De vraag blijft groeien en daarom besteedt Vrijwilligerswerk Amaryllis, in de
maand mei, samen met acht vrijwilligersorganisaties extra aandacht aan de werving voor dit type vrijwilliger.
In de gemeente zullen online en fysiek diverse oproepen naar vrijwillige
maatjes te vinden zijn. Naast de oproepen worden er ook verhalen gedeeld door
actieve vrijwilligers. Mensen die ook graag vrijwilliger willen worden kunnen via de
bijbehorende website direct zien welke organisaties op zoek zijn naar nieuwe
maatjes en kunnen zich dan ook meteen aanmelden bij de organisatie. De deelnemende organisaties zijn, Solidair Friesland, SchuldHulpMaatje, Bezoek&Co,
Netwerk Time to Connect, Humanitas, De Zonnebloem, Fier en Stjoer.
Maatjes worden ingezet voor diverse doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, zowel met een psychische en/of lichamelijke beperking als
zonder beperking. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hebben van een maatje
ertoe kan bijdragen dat de maatschappelijke positie van iemand verbetert. Ook
leidt het tot meer zelfvertrouwen, een positievere blik op de toekomst en een
verruimde leefwereld.
‘’De klik was meteen heel goed, om helemaal niks liggen wij soms in een deuk’’
aldus een maatje en de hulpvrager.

Vrijwilligerswerk Amaryllis
Vrijwilligers zijn vaak de drijvende kracht achter maatschappelijke organisaties.
Zonder vrijwilligers zouden deze organisaties niet kunnen bestaan. Met veel
inzet en enthousiasme maakt Vrijwilligerswerk Amaryllis zich daarom sterk
voor vrijwilligerswerk! In Leeuwarden en omgeving is Vrijwilligerswerk
Amaryllis er voor de vrijwilliger en ook voor de organisaties die vrijwilligers
zoeken. Vrijwilligerswerk Amaryllis ondersteunt vrijwilligersorganisaties en
vrijwilligers door het delen van kennis, verbinden, adviseren en trainen.
Kijk voor meer informatie op: www.amaryllisleeuwarden.nl/maatjes
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Financiële update PBJ 2020

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

(Lid ANBOS)

MFC “it Kattehûs”

Reserveringen via

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

Hieronder ziet u de jaarcijfers van Plaatselijk Belang Jirnsum over 2020.
Een aantal opmerkingen daarbij:
• Vorig jaar zijn een groot aantal activiteiten en acties door Corona niet door
gegaan. Zoals de Sinterklaasintocht, maar ook Festisyl, de geplande jeugd
activiteiten en zo al meer. Dat heeft het resultaat gunstig beïnvloed.
• De bloembakken die u langs de Rijksweg en bij de Sylsbrêge zag hangen zijn
mede mogelijk gemaakt door Stichting Molehiem en de Ondernemings
vereniging Irnsum e.o.. Elk heeft 1/3 deel van het totaal van € 4.658 voor haar
rekening genomen. De bijdrage van Molehiem en de Ondernemingsvereniging
vindt u terug onder ontvangen bijdragen.
• Vorig jaar hebben we geen nota’s verzonden inzake Jirnsum.com. In het
najaar van 2020 zijn Karen Wiersma en Linda Karsten met veel enthousiasme
begonnen om de site weer nieuw leven in te blazen. Maar zoals heel vaak geldt,
daarvoor hebben we ook jullie hulp nodig. Zonder input is het lastig om de site
up to date te houden.
• Bent u nog niet lid van Plaatselijk Belang Jirnsum? De contributie bedraagt
€ 5 per jaar. Daarvoor krijgt iedereen maandelijks de Stim van Jim, maar kunt
u zich ook aanmelden om herhalingscursussen AED bij te wonen, worden de
kosten voor de Sinterklaasintocht betaald en zo zijn er nog veel meer zaken
te noemen. U kunt zich aanmelden als lid via Jirnsum.com, maar als dat een
probleem is , kunt u zich ook bij mij melden.
• De afgelopen maanden hebben wij , oorzaak bekend, niet veel kunnen doen en
betekenen voor Jirnsum. Wij hopen dat vanaf mei er weer meer mogelijk is in
ons dorp. Mocht u een bijdrage voor een activiteit willen ontvangen, dan kunt
u zich daarvoor aanmelden. Wel willen wij erop wijzen dat wij daarbij wel een
aantal criteria gaan hanteren en dat de aanvraag voorzien moet zijn van een
offerte dan wel begroting.
Plaatselijk Belang Jirnsum
Secretaris.pbi@gmail.com

Capaciteit zalen:
Grutte seal 25-100 personen
Molehiemseal 10-30 personen
Lytse seal tot 10 personen

Lees verder op pagina 30
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Stim opbrengst advertenties
▬ Stim fan Jim

3.3 Toelichting op de Winst- en Verliesrekening

JOL contributies / abonnementen
JOL onderhoud website
JOL ontvangen bijdrages
▬ Jirnsum online (JOL)

Plaatselijk Belang Jirnsum 2020

2020

€
PB contributies
PB bijdrage gemeente Leeuwarden
PB ontvangen bijdrages
▬ Opbrengsten

1.170
11.300
3.855

PB vergaderkosten zaalhuur
PB vergaderkosten consumpties
PB representatiekosten
PB diverse kosten
PB jaavergadering zaalhuur
PB jaarvergadering consumpties
PB jaarvergadering div kst
PB contributies en abonnementen
PB kst vrijwilligers
▬ Plaatselijk Belang Jirnsum

210
128
277
81
82
101
851

PB betaalde bijdrages
PB activiteit AED
PB ontvangst Buma
PB veld Douwemastrjitte
▬ Activiteiten en bijdrages
Werkgroep W&L vergaderkosten zaalhuur
Werkgroep W&L vergaderkosten consumpties
Werkgroep W&L acties/ activiteiten
Werkgroep W&L bijdrage gem Leeuwarden
Werkgroep
W&L ontvangen
bijdrages
3.3 Toelichting
op de
Winst- en
▬ Werkgroep
Woonen2020
Leefomgeving
Plaatselijk
Belang
Jirnsum

7.180
1.633
-

45
57
148
Verliesrekening

Werkgroep Jeugd acties/ activiteiten
Werkgroep Jeugd opbrengst acties
▬ Werkgroep Jeugd

715
-

Werkgroep denktank vergaderkst zaalhuur
Werkgroep denktank vergaderkst consump
▬ Werkgroep Denktank

164

Stim kst archivering
Stim drukwerk
Stim bezorgkosten
Stim kst vrijwilligers
Stim ontvangen bijdrages
Stim opbrengst advertenties
▬ Stim fan Jim
JOL contributies / abonnementen
JOL onderhoud website
JOL ontvangen bijdrages
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5.319
825
-18
-4.216

-1

-

72
97

€

€

16.325

1.731

8.813

250

715

164

1.911

2019

1.475
10.900
5.065

275
147
210
26
44
233
184
101
693

5.813
7.900
503
376

15
50
3.271
-500
-750

1.561
-1.552

59
213

263
4.859
370
113
-18
-3.898

72

-490

-4.216

€

17.440

-

Dorpsarchyf vergaderkosten zaalhuur
Dorpsarchyf vergaderkosten consumpties
Dorpsarchyf administratiekosten
Dorpsarchyf ontvangen bijdrages
▬ Doarpsarchyf

72
97
169

200
27
-

72
-490

200
132
958
-931

1.689

-418

359

13.980

20.505

Kosten

13.980

20.505

2.345

-3.065

PB bankkosten
PB rente bedrijfsspaarrekening
▬ Rente- en overige financiële lasten

-166
2

Financiële baten en lasten
Resultaat

14.592

227

-3.898

Totaal kosten

Resultaat zonder bankkosten

1.914

1.911

-163

-187
2

-185

-163

-185

2.182

-3.250

2.1 Balans

Plaatselijk Belang Jirnsum 2020
31 december 2020
€
€
2.086

10

272

Vorderingen
Liquide middelen
▬ Vlottende activa

2
17.985

Totaal activa
Eigen vermogen
Eigen vermogen JOL
Resultaat lopend boekjaar
▬ Eigen vermogen
Overige kortlopende schulden
▬ Kortlopende schulden
Totaal passiva

1.689

-2

31 december 2019
€
€

17.987

1.402
15.641

17.987
13.542
2.240
2.182

23

17.964

23
17.987

17.043
17.043

17.210
1.823
-3.250

1.261

15.783

1.261
17.043

Lees verder op pagina 33
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Overzicht van bijdrages en activiteiten
2020
60+ middag
flyer koningsdag
tompoucen koningsdag
bloembakken
kermis jeugd
KV Irnsum merkepartij
K&K Jirn-summertime
PB activiteit AED

Activiteiten en bijdrages

2019
Enerzjy Kooperaasje
Dorpskorporaasje Jirnsum
Festiviteitenkommisje Jirnsumer Kat
Container rommelmarkt
bijdrage kon. Onderscheiding J. Sikkema
MeiMeKoar kerstconcert
Led verlichting boot
PB activiteit AED
PB ontvangst Buma
PB veld Douwemastrjitte

240
35
498
4.658
250
500
1.000
1.633

8.813

2.500
500
1.500
340
300
216
457
7.900
503
376
14.592

L.O.C.I laatste oproep
ER ZIJN NOG GEEN NIEUWE BESTUURSLEDEN GEVONDEN, DIT BETEKENT
DAT ER NA 99 JAAR EEN EINDE KOMT AAN
L.O.C.I. de gymnastiekvereniging van Jirnsum!
Het bestuur bestaat momenteel uit 2 personen, na vele jaren willen zij de
bestuurstaken neerleggen. Vandaar de oproep: MELD JE AAN ALS BESTUURSLID. In 2022 bestaat de vereniging 100 jaar!! Het zou zonde zijn als de vereniging
de 100 NIET haalt, want als niemand zich meldt dan legt het huidige bestuur de
taken na de zomervakantie neer en zullen we procedure opstarten om de vereniging op te heffen.
Annie en Marjolijn zijn bereid om nieuwe bestuursleden in te werken en de zaken
goed over te dragen, maar dan moeten er voor de zomer wel nieuwe bestuurs
leden aangemeld zijn.
Interesse of vragen: stuur een mail naar locijirnsum@gmail.com
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Het wel en wee op it Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Koningsdag op It Tredde Sté

Wie op maandagochtend 26
april langs It Tredde Sté wandelde, fietste of reed kan het niet
ontgaan zijn. Hier werd, ondanks
alle Corona maatregelen, toch
een beetje Koningsdag gevierd.
Natuurlijk met inachtneming van
alle regels.
Na de leuke koningsspelen op
vrijdag onder leiding van buurt
sportcoach Tessa, was er vanuit school in samenwerking met de ouderraad een
heuse “Versier je fiets, step, skelter of skateboard voor Koningsdag” activiteit
georganiseerd waar vele kinderen gehoor aan hadden gegeven.
Mooi weer, blije en enthousiaste kinderen en prachtig versierde voertuigen,
kortom alle ingrediënten waren aanwezig voor een gezellige ochtend en dat werd
het!
Nadat in de vroege ochtend het plein versierd was met oranje, oranje en nog
eens….een rode loper kwamen al snel de mooiste creaties door de Douwemastraat
het plein op rijden. Voertuigen met ballonnen, crêpepapier in oranje, rood, wit en
blauw, kronen, vlaggetjes en bogen. Je kon het zo gek niet bedenken of het was te
zien deze ochtend op It Tredde Sté.
De kinderen verzamelden zich met de mooie versierde voertuigen per “bubbel”
(zo wordt de klas in Corona tijden genoemd) op het plein. 1 voor 1 konden de
leerlingen hun voertuig op de rode loper, onder luid applaus, showen aan hun
klas- en schoolgenoten. Stralende gezichtjes rondom!
Na beraad van de deskundige jury werden de medailles uitgereikt, waarbij de
nummers 1, 2 & 3 op een heus erepodium deze prijs in ontvangst mochten nemen.
Een zeer geslaagde ochtend zo vlak voor Koningsdag!

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
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Skoallenijs Sint Radboud
Koningsspelen op KBS Sint Radboud 2021!

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

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

Op vrijdag 23 april was het ook op KBS Sint Radboud feest: De Koningsspelen!
De leerlingen kwamen allemaal in mooie oranje kleding naar school en keken al
vol enthousiasme naar de spelletjes die klaar lagen op het plein. Onze buurtsportcoach Tessa had dit voor ons georganiseerd met allerlei spelletjes op het plein en
in de gymzaal. De kinderen waren per “bubbel” in groepjes verdeeld en konden zo
allemaal de spelletjes bij langs.
Als start kregen we eerst online uitleg met
aansluitend de dans van Kinderen voor
Kinderen. De groepen 1, 2 en 3 waren als
eerste aan de beurt en konden langs de
spelletjes in de gymzaal en op het plein.
Vooral het omgooien van de pionnen en
het klimmen in het klimrek waren favoriet. Op het plein konden ze o.a. frisbeeën,
touwtrekken en estafette spelletjes doen.
De midden- en bovenbouw was onder
tussen aan het tekenen en puzzelen met
het thema Koningsspelen in de klas.
Na de pauze gingen de groepen 1, 2 en
3 binnen nog activiteiten doen, groep
4/5 was toen aan de beurt om de spelletjes te doen. De spelletjes werden iets
moeilijker gemaakt en ook zij hadden de grootste lol met de hele groep. Aan het
eind van de ochtend was ook de bovenbouw nog aan de beurt, zij hadden al met
smart zitten wachten totdat zij eindelijk aan de beurt kwamen. Samen met juf
Lizet touwtrekken en kijken wie er sterker was. Het was een feestelijke en
gezellige dag!
Dit vonden de leerlingen ervan:
Senn: ‘Ik vond de gymzaal het leukst met de dikke mat.’
Marije: ‘Het was erg leuk, vooral het touwtrekken.’
Melle: ‘We hebben een leuke feestdag gehad, in de pannakooi deden we een leuk
balspel waarbij we de bal over het net moesten gooien.’
Team KBS Sint Radboud Voor een kennismaking of rondleiding
bent u van harte welkom! www.radboudjirnsum.nl
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Verenigingen contactpersonen

Waar Friese
Nuchterheid spreekt!

Koffie, lunch, borrel, diner
of een bijzondere gelegenheid?
Daarvoor kom je bij:
De 2 Gemeenten
Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550

Verenigingen

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.
Tuinbouwver.
Vogelwacht
Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Koor Jirnsum: Mei MeKoar
Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Merke Kommisje
Soos Kattehûs

A. Hijlkema
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
K. Langhout
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
S. Sjonger
J. Bleeker
R. Yntema
P. Riemersma
J. Visser
L. Karsten
W. v/d Meer
J. Bleeker
S. P. Hellinga
L. Karsten
A. Douma
H. Boorsma
B. de Haan
K. Stornebrink
B. Moltmaker
P . Posthumus
H. Sikkema
B. van der Lei

0612354061
0641462314
602739
0651120086
0681162214
0651873618
602739
601215
601956
602224
601956
0649854000
601977
601133
0620620138
601178
601956
0616011867
0620620138
602552
0613578028
601084
602060
06-43223585
601278
0641872085
0611148927

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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Huisarts
F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl

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.

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

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl
0653925979

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

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:
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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
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
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.

44

