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Beste Lezer,
Bent u al gewend aan de nieuwe kleur van de Stim?
Deze maand weer een volle Stim met o.a. informatie over nieuwe straatver-
lichting en de doorfietsroute.
Lees vooral het superleuke initiatief van de Werkgroep Kunst en Kultuur en doe
allemaal mee met een kunstwerk voor je raam.
Graag willen we het jaar knallend afsluiten met de December Stim, hiervoor
hebben we jullie hulp nodig! Laat ons weten hoe jij dit jaar Kerst viert en help
daarmee je dorpsgenoten aan leuke ideeën. Ook kerstwensen zijn van harte
welkom. Heb jij een kerstrecept dat elk jaar een hit is? Stuur hem ons en wij plaatsen hem graag.
Voor nu veel leesplezier.

Redactie: Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema
Bezorging: door fam. Smits (Tel. 06-51165584)

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio december 2020
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
36e 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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Agenda

Datum Evenement

vanaf 15 Ga je mee op kunstjacht?
nov
16-21 nov Collecte MS Fonds
19 nov Algemene ledenvergsdering
Plaatselijk Belang
9 dec Rollade actie

Locatie

Tijd

Huis aan huis
Huis aan huis
Digitaal

19.30 uur

Huis aan huis

18.00 uur

Intocht Sinterklaas in Jirnsum afgelast
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 !
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Net als in veel andere dorpen en steden kan de intocht van Sinterklaas in Jirnsum
dit jaar wegens de corona maatregelen niet doorgaan. De intocht stond gepland
op 21 november.
Na overleg met de gemeente Leeuwarden is door de Sinterklaas commissie in
samenspraak met Plaatselijk Belang Jirnsum dit besluit genomen. Er moet aan te
veel voorwaarden voldaan worden om de veiligheid te waarborgen en het risico
op besmettingen te voorkomen.
De Sinterklaas commissie heeft met Sinterklaas overleg gehad en hem op de
hoogte gesteld van het besluit. Sinterklaas begrijpt de keuze en staat hier volledig
achter.
Sinterklaas wil graag aan de kinderen laten weten dat hij hoopt dat de bezoeken
aan de scholen en de peuterspeelzaal gewoon door kunnen gaan.
Ook wil Sinterklaas alle kinderen er op wijzen facebook en jirnsum.com in de
gaten te houden omdat er net als vorig jaar ook nu misschien wel weer halverwege november een Sint-vlog op verschijnt.

Gelnagels
Nieuw bij Siesoo Haarmode…: GELNAGELS!

Nagelstyliste Geartsje van “Nails by Geartsje” is vanaf 22 oktober regelmatig bij
ons in de salon.
Minimaal 3 weken heb je plezier van een set verzorgde nagels met gellak.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je contact opnemen
met 06-15637637
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Jirnsum in het licht
zorgvuldig
en met aandacht

Jirnsum komt volgend jaar helemaal in de led verlichting.
De openbare verlichting zal door de gemeente Leeuwarden compleet worden
vernieuwd. In 2018 is met de aanpak van de entrees van het dorp ook de ver
lichting van de Rijksweg vernieuwd.
Komend jaar is de rest van de verlichting van het dorp aan de beurt om te
worden vervangen. Alle armaturen met conventionele lampen zullen worden
vervangen door ledverlichting. Behalve dat dit energiebesparing oplevert is ook
minder onderhoud nodig in de toekomst en zal het lichtbeeld enigszins veranderen. De ledverlichting zorgt voor minder lichtvervuiling. Bij vernieuwen van de
armaturen behoort ook het schilderen of schoonmaken van de lantaarnpalen
zodat alles er weer als nieuw bij staat.

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

De tekening van het dorp met daarop de locaties van de te vernieuwen verlichting
en informatie over de verlichting zelf is te vinden op de www.jirnsum.com

Jappie Sikkema
Jappie heeft 25 jaar als bestuurslid in de MK gezeten, dat is erg lang. Maar
ook daarna mocht de MK/FK altijd een beroep op hem doen. Fotograferen en
filmen was zijn grote hobby. We hoefden maar te vragen en hij was er, of de
vraag van hem was hoe laat en waar. Dan volgde de reactie: “Ik bin der!”
Jappie was altijd goedgemutst en zag nooit ergens een probleem, dan doen we
het zo toch. Dit resulteerde in een enorm archief waar menig man jaloers op
zou zijn.
Als dan de merke voorbij was, ging Jappie bezig met de film voor de jaarlijkse
inspraakavond van de MK. Honderden uren tijd en energie gingen daar in zitten
om een film van 15 jaar geleden in elkaar te zetten, de film van het afgelopen
jaar en een quiz. Elk jaar weer een groot succes!
We gaan hem missen..
Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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Harm Sikkema,
Namens MK de Jirnsumer kat
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Kom je ook bij Hercules op les?
Steeds meer kinderen uit Jirnsum weten de weg
te vinden naar gymnastiekvereniging Hercules.
Dat is fijn. Weet je dat Hercules verschillende sporten aanbiedt en je eerst twee gratis proeflessen
mag volgen om uit te vinden welke sport het beste
bij je past?

Hier uw
advertentie?

Na de peuter- en kleutergym in Jirnsum, kun je
in Akkrum of Aldeboarn doorgymmen. Voor de
kinderen die naast een uurtje gym nog wat extra uitdaging zoeken, is er de
B-selectie turnen.

stimfanjim@jirnsum.com

Op vrijdag is er Freerunning in Aldeboarn. Freerunning is een enorm populaire en
snel groeiende sport. Bij freerunning beweeg je je door middel van gymnastische
technieken, zoals bijvoorbeeld flips (salto’s) en vaults, over obstakels.

Neem
contact op via

Hercules heeft ook een succesvolle turnselectie.
Wil jij het nieuwe talent van Hercules worden en
ben je geboren in 2012,2013 of 2014? Doe dan
mee aan de turntest op woensdag 18 november
en scoor een plek in de A-selectie! Geef je op bij
juf Jitske via
jitske66mulder@gmail.com

areoor
b
l
taaeit v n!
e
B lit ee
r
a
kw iede
Zoekt u een betaalbare schilder om
uw woning of bedrijfspand
te laten schilderen?
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt
elk gebouw in topconditie.
Ook kunt u bij ons terecht voor
glaszetten, houtreparatie en behangen.
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Naast kinderen zijn ouderen ook van harte
welkom bij de gymfit lessen in Akkrum en
Aldeboarn. Lekker bewegen in een groep op
een ontspannen manier.
Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum

Kijk voor meer informatie en lestijden op www.gv-hercules.com
of scan de QR-code

Mobiel: 06 2027 8622
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl
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Doorfietsroute
En maar weer een keer : de doorfietsroute.

U heeft het ongetwijfeld gemerkt, de aangekondigde bewonersavond van de
gemeente Leeuwarden over de plannen rond de doorfietsroute ging niet door.
Op het laatste moment besloot de gemeente de avond niet door te laten gaan
i.v.m. de maatregelen rond Corona. Het was te laat om dat nog in de Stim aan
te passen. Ook de tekeningen waren nog niet ter inzage geplaatst.
De gemeente heeft nu een zeer zorgvuldig nieuw plan, want men wil wel graag
door met de klus.
Binnenkort krijgt u de beloofde brief in de bus met daarin alle informatie over
de tekeningen en de manier waarop u verder geïnformeerd kunt worden. Die
bestaat o.a. uit een digitale bijeenkomst, een mogelijkheid om te mailen naar
aanleiding van de brief en ook om de tekeningen in het echt te bekijken. Deze worden
namelijk opgehangen achter de ramen van de voormalige katholieke kerk,
maar zijn ook te bekijken via Jirnsum.com of de website van de gemeente.
De gemeente doet veel moeite om u op de hoogte te houden en uw reacties te
horen. Doet u de moeite om te gaan kijken en mee te praten? U bent welkom
op de digitale bijpraatavond en natuurlijk kunt u ook altijd uw vragen via de
werkgroep stellen: woonenleefomgevingjirnsum@gmail.com
Werkgroep woon- en leefomgeving Jirnsum

Website Enerzjy Koöperaasje online
De afgelopen zomer hebben we weinig van ons laten horen of zien, maar we
hebben niet helemaal stil gezeten en tijd besteed aan de ontwikkeling en verbetering van onze communicatie middelen met o.a. als resultaat een fraaie website.
Sinds 20 oktober 2020 is de website van de Jirnsumer Enerzjy Koöperaasje (JEK)
on line!! U kunt de site bezoeken op: jirnsumenergie.nl
Doel van de site is de bewoners en omwonenden van Jirnsum te informeren over
onze activiteiten en plannen.
We zullen relevante nieuwsartikelen publiceren en de laatste stand van
zaken weergeven voor wat betreft onze plannen en activiteiten. De site biedt ook
informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden van energie besparende
maatregelen of investeringen in groene energie.
Jaap Goos, voorzitter
Tel. 06 5478 6809
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MS collecteweek (16-21 november 2020)
Collectanten gezocht in Jirnsum!

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Jirnsum.
Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

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

te huur gevraagd

garage(box)
of
grote berging
voor o.a. antieke auto
Henk Ronner
Rijksweg 99, 9011VC Jirnsum
06 512 79 248

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
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Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren
mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten
allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere
manieren van collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een
donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het
mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie
hierover vindt u op
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

Lia collecteert al tien jaar

Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden
om zich in te zetten in de strijd tegen MS. Zo ook
Lia, die inmiddels alweer tien jaar collecteert voor
het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in 2002,
na een aantal jaar van vage klachten, de diagnose
MS. De impact op het gezin was groot. ‘Hij was 52
en een sterke en ondernemende man. Na de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat hij ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het
gezin getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last van vermoeidheid en kan nog
maar een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. Om daar een
weg in te vinden, is een proces. Als partner kun je je machteloos voelen. Door te
gaan collecteren, had ik het gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.’

MS staat niet stil, dus wij ook niet

De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds.
Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere
behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers ook niet stil.
Helpt u mee? Word collectant.Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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De Bistedokter
Drie generaties

Ben je net begonnen als zelfstandige
en kun je wel wat hulp gebruiken bij het
ontwikkelen van je logo en online
zichtbaarheid?
Of wil je misschien een opvallende
nieuwjaarswens naar je klanten sturen?
liesbethhiddema.nl
06 1300 9834
Jirnsum

Wat doet de praktijk uit Grou helemaal in ‘Froubourren’, oftewel
Vrouwenparochie? Heel simpel. In 1993 vertrok Æesge van der Meer samen
met zijn vrouw Janke en hun zonen vanaf het eiland ‘De Burd’ bij Grou naar de
Súdhoekstermiddelwei gelegen aan de gelijknamige vaart. De Súdhoekster
Faart is weer het verlengde van de Blikfaart en maakt onderdeel uit van de elfstedenroute tussen Franeker en Bartlehiem. Onze praktijk kwam van oudsher bij
Æesge en zijn broer Gerrit op de Burd. Mijn persoonlijke relatie met hun beider
vrouwen dateert van de begin jaren zestig. Cobi was destijds mijn buurmeisje
en samen met haar vriendin Janke, die een paar huizen verderop aan de Haedstrjitte in Reduzum woonde, moet zij met mij in de kinderwagen over de ‘púndyk’
hebben gewandeld. Daar weet ik me uiteraard niets meer van te herinneren,
maar die anekdote doet het goed onder het genot van een kopje koffie met drie
generaties Van Der Meer aan tafel. Toen ik pas was afgestudeerd kwam ik al bij
de gebroeders op de Burd. Eén van mijn eerste acties zal ongetwijfeld de jaarlijkse mondenklauwzeer vaccinatie van de veestapel zijn geweest. De beide broers,
die tegenwoordig het bedrijf runnen, waren toen nog jochies. Omdat de boeren
van de Burd in de jaren negentig plaats moesten maken voor natuurontwikkeling,
vertrok het gezin van Æesge & Janke naar de Bildthoek. Gerrit en Cobi bleven achter in Grou. Die nieuwe plek ten noorden van Leeuwarden was ver buiten onze
regio, maar op verzoek van de boer bleef de praktijk Reduzum-Grou de diergeneeskundige zorg bieden. Bij spoedgevallen waren ze immers toch al gewend
dat er altijd oponthoud door de pont ingecalculeerd moest worden. Zeker toen
‘de haak om Leeuwarden’
opgeleverd werd, was
de afstand al helemaal
geen probleem meer.
Tegenwoordig is het weer
Gebroeders Van Der
Meer: de beide zonen
Sybe en Hette runnen
het bedrijf met ruim 160
melkkoeien. En ook de
volgende generatie dient
zich inmiddels aan. Jisse, de oudste zoon van
Lees verder op pagina 17
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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







Sybe, is behulpzaam als ik de laatste week in september samen met collega Lyda
een voor mij laatste bedrijfsbezoek breng. Er worden koeien gescand, een koe
met een wond onder het oog gehecht en kalfjes onthoornd en bloed geprikt. Na
afloop zorg ik voor oranjekoek bij de koffie. En dan komen de verhalen weer los.
Dat ik ’s avonds in het donker voor de boerderij langs moet zijn geschaatst tijdens
de Elfstedentocht van ’97. En of ze nog wel eens op de Burd komen? Soms, maar
de oude boerderij is niet meer wat het geweest is. (ze verwoorden dat overigens
weinig complimenteus…) En wat valt het tegen met de weidevogelstand daar!
Er zaten in hun tijd véél meer ‘ljippen’ dan heden ten dage. En of Æesge, die nog
elke dag wat klusjes op het bedrijf doet, nu nog wel boer zou willen zijn? Dat is een
lastige vraag, want de hele tijd ligt er een glinstering op zijn ogen. Het oprakelen van verhalen is sowieso emotioneel, omdat hij zijn Janke na een lang ziekbed
heeft verloren. De jonge generatie groeit op met de eisen en problemen van de
huidige tijd en weet niet beter, aldus Sybe. En gelijk heeft ie. Ik herinner me wat
Harm Tuin, mijn leraar Nederlands op de R.S.G. aan het Zaailand, verkondigde. Hij
had mijn vader nog als leerling in de klas gehad. Meneer Tuin zei tegen mij: 'Als de
derde generatie zich aandient, dan moet ik wegwezen!’ En ik denk dat het bij een
bistedokter absoluut niet anders is… Saillant detail: vlak voordat ik het gezellig
samenzijn in Froubuorren verlaat, werp ik nog even een blik in een doos onder de
vensterbank in de keuken. Er ligt een zestal jonge katjes van amper twee weken
oud in. De oogjes zijn aan het ontluiken. De hoeveelste generatie zou dit zijn?
menno@bistedokter.nl



Oprichting kunstkring
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Helaas is de oprichting van de Kunstkring op 20 oktober niet doorgegaan. Door
de corona maatregelen konden we geen gebruik maken van de zaal in de 2 Gemeenten.Zodra het weer mogelijk is zullen we de oprichting weer in gang zetten.
We houden je op de hoogte.
Hopelijk snel tot ziens!
Vriendelijke groeten en wees voorzichtig,
Kees Rietveld.
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Ga je mee op kunstjacht?

Verbouwing Sportkantine De Voltreffer

In het begin van de coronatijd, tijdens de eerste lockdown, bedacht iemand ergens
in het land het leuke idee om allemaal een beer voor het raam te zetten, zodat
kinderen op berenjacht zouden kunnen gaan. Het idee werd in een sneltreinvaart
gedeeld en overal verschenen de leukste beren en andere dieren. Een fantastisch
vermaak voor kinderen, en stiekem ook voor volwassenen…Grin
Nu we in de tweede golf zitten, en ook nog tijdens de donkere dagen(maanden)
met weinig vertier, wordt het misschien wel tijd voor een leuke opvolger?

We zijn verheugd jullie te informeren over de start van de werkzaamheden
aangaande de verfraaiing van de kantine De Voltreffer op het sportcomplex te
Jirnsum. De afgelopen maanden hebben we de plannen definitief gemaakt,
waarbij we de Stichting Beheer Sportaccommodatie Jirnsum, Club van 100 en de
verschillende betrokken sportverenigingen hebben ingelicht over de plannen. Ook
hebben we de financiering van de werkzaamheden met behulp van genoemde
partijen en met behulp van een subsidie van de provincie Fryslân (Iepen Mienskip
Funs) rond gekregen. Hiermee staan alle seinen op “groen”.

De week van 7 t/m
15 november is de
nationale
Kunstweek, maar die mag
ook best wat langer
duren, toch? Juist
omdat kunst iede
reen kan stimuleren
in zijn ontwikkeling,
in zijn creativiteit en
in zijn kritisch denkvermogen,
maar
vooral ook omdat kritische burgers van belang zijn in een gezond functionerende
democratie is het belangrijk dat kunst voor iedereen toegankelijk is en dat er geen
financiële drempel is die kunstbezoek verhindert.
Wat zou het leuk zijn als we in Jirnsum ons eigen kunstroute hebben, waarbij
iedereen zich creatief kan uiten, iedereen kunst kan bekijken, waardoor het broodnodige wandeltje door het dorp nog aantrekkelijker wordt!
Daarvoor willen we jullie allemaal vragen om vanaf 15 november een kunstwerk voor je raam te plaatsen. Een kunstwerk dat nu nog aan je muur hangt, of
dat je zelf hebt gemaakt, of dat een van de kinderen heeft gemaakt of nog gaat
maken??? Misschien met een kort verhaaltje erbij van wie het is en eventuele
andere leuke informatie. Of een lichtje erbij voor in de donkere uurtjes.
Samen maken we Jirnsum tot een kunstige openbare galerie, voor jong en oud.
Doen jullie mee??

De plannen voor de verbouwing
zijn tot stand gebouwen in
samenwerking met de commissie
Jirnsum Ferbynt, waar de voetbalvereniging Irnsum de initiatief
nemer is. Doelstelling voor de verbouwing is het verhogen van de
aantrekkelijkheid van de sportkantine en het verbeteren van de faciliteiten voor gebruikers. Daarnaast
is van belang om de continuïteit
van de verenigingen en de sociale saamhorigheid in Jirnsum en nabij gelegen
dorpen te waarborgen.
De beoogde oplevering van de “verfraaide” kantine in medio februari 2021.
De afgelopen weken zijn we voortvarend gestart met de sloop- en verbouw
werkzaamheden. Dit met behulp van de vakkundige hulp van sponsoren en
vrijwilligers. Wil je aanvullende
informatie over de werkzaamheden
of ben je bereid je steentje bij te
dragen betreffende de bouwwerkzaamheden dan kun je dit door
geven aan
Werkgroepkantine@vvirnsum.nl.

Werkgroep Kunst en Kultuur.
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ALV Plaatselijk Belang Jirnsum
UITNODIGING

Online Algemene Ledenvergadering
Plaatselijk Belang
Jirnsum

Donderdag 19 november 2020 om 20:00

Via Zoom
(instructie om deel te nemen volgt
vanaf maandag 16 november op jirnsum.com)
Op donderdag 19 november 2020 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
plaats van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ). De avond begint om 20.00 uur en
wordt vanwege de huidige corona regels online via Zoom gehouden (u kunt vanaf
19:45 inloggen). Alle dorpsgenoten (leden en niet leden van PBJ) zijn van harte
uitgenodigd. Wij stellen uw online aanwezigheid zeer op prijs zodat wij u op de
hoogte kunnen brengen van onze activiteiten en de laatste ontwikkelingen in
Jirnsum. De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van PBJ treft u
hiernaast aan.
Beschikt u niet over de juiste middelen om de vergadering online bij te wonen dan
wel de stukken via de website te bekijken dan kunt u hier schriftelijk naar vragen
op Rijksweg 38 of Terp 20. Mocht u vragen/opmerkingen hebben dan kunt u deze
richten aan het bestuur via secretaris.pbi@gmail.com
of ook schriftelijk via de eerdergenoemde adressen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang Jirnsum.

Agenda jaarvergadering donderdag 19 november 2020 om 20.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Goedkeuren verslag jaarvergadering 2 april 2019
4. Financieel verslag 2019
• Verslag door de penningmeester
• Verslag van de kascommissie
• Benoeming nieuw lid van de kascommissie
5. Jaaroverzicht 2019 van Plaatselijk Belang Irnsum
6. Bestuurszaken
Helen Wolbers, bestuurslid, aftredend en herkiesbaar
Katrin Hertzberg, bestuurslid en secretaris, aftredend en niet herkiesbaar
Rients Koster, bestuurslid en penningmeester, aftredend en niet herkiesbaar
Flip Cornelisse, bestuurslid en voorzitter, aftredend en niet herkiesbaar
Tineke Visser-Hottinga, kandidaat bestuurslid
Linda Karsten, kandidaat bestuurslid
Engbert van der Weide, kandidaat bestuurslid
Naast deze nieuw te benoemen bestuursleden zoekt PBJ nog naar nieuwe
bestuursleden om het team te versterken. Kandidaten kunnen zich aanmelden via
secretaris.pbi@gmail.com
7. Rondvraag / ingezonden vragen
8. Afsluiting formele deel jaarvergadering
------- PAUZE------Presentaties:
•
Werkgroep Keunst en Kultuer Jirn-summertime
•
Werkgroep woon en leefomgeving
•
Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum
•
Jirnsumer Energy Koöperaasje
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Financieel verslag Plaatselijk Belang Jirnsum
€

2019

€

Opbrengsten

17.440
17.440

13.505
13.505

Werkgroep Woon en Leefomgeving
Werkgroep Jeugd
Werkgroep Denktank
Stim fan Jim
Jirnsum online ( JOL)
Doarpsarchyf
Plaatselijk Belang Jirnsum
Activiteiten en Bijdrages
Overige Algemene Kosten
▬ Totaal kosten

2.086
10
272
1.689
-418
359
1.914
14.592
20.505

4.432
-498
549
1.940
12.817
19.240

Resultaat voor bankkosten

-3.065

-5.735

-185
-185

-203
-203

-3.250

-5.939

▬ Opbrengsten

Rente- en overige financiële lasten
▬ Financiële baten en lasten
Resultaat

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

Enerzjy Kooperaasje
Doarpskorporaasje Jirnsum
Festiviteitenkommisje Jirnsumer Kat
container rommelmarkt
bijdrage kon. Onderscheiding J. Sikkema
Mei Me Koar kerstconcert
Led verlichting Boot
Keunst & Kultuer Jirn-summertime ( 100 jaar PB Jirnsum)
Ald Jirnsum
PB activiteit AED
PB ontvangst Buma
PB veld Douwemastrjitte
▬ Activiteiten en Bijdrages
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2019

1.475
10.900
5.065

€

17.440

2.500
500
1.500
340
300
216
457

7.900
503
376

€

2.1 Balans

2018

2018

1.475
10.430
1.600

Plaatselijk Belang Jirnsum 2019
31 december 2019
€
€
Vorderingen
Liquide middelen

▬ Vlottende activa

Eigen vermogen
Eigen vermogen JOL
Resultaat lopend boekjaar
▬ Eigen vermogen

Overige kortlopende schulden
▬ Kortlopende schulden

€

19.925

17.043
17.210
1.823
-3.250

15.783

1.261

1.261

19.925
23.647
1.325
-5.939

19.033

892

892

17.043

19.925

Resultaat 2019
Resultaat Jirnsum Online ( JOL)

-3.250
418

-5.939
498

Resultaat 2019 Plaatselijk Belang Jirnsum

-3.668

-6.436

PB Jirnsum

Stand per 1 januari
Resultaat 2019

12.817

2
19.923

Totaal passiva

13.505

1.000
289

14.592

17.043

Totaal activa

612

10.259
16
640
-

1.402
15.641

31 december 2018
€
€

€

17.210
-3.668

Stand 31 december

13.542

Eigen Vermogen Plaatselijk Belang Jirnsum
Eigen Vermogen Jirnsum Online ( JOL)

13.542
2.240

Totaal Eigen Vermogen

15.783

JOL

€

1.823
418
2.240
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Kleurplaat Sinterklaas

Witte chocolade pepernoten cheesecake
Ingrediënten

• 250 gr pepernoten
• 125 gr ongezouten roomboter
• 400 gr roomkaas
• 200 ml slagroom
• 50 gr kristalsuiker
• 150 gr witte chocolade

Bereiding

1. Doe de pepernoten in een keukenmachine, houd een handje pepernoten achter en maak fijn. Bekleed een bakvorm met bakpapier of vet goed in met boter.
2. Smelt de boter op laag vuur en meng met de pepernoten kruimels. Schep het
koekmengsel in de bakvorm en druk de bodem goed aan met een lepel. Zet
kort weg in de koelkast.
3. Hak de chocolade in stukjes en laat au bain-marie smelten. Klop de slagroom
stijf met de kristalsuiker. Roer de roomkaas los en meng met de slagroom tot
een luchtig geheel. Meng als laatste de gesmolten chocolade door het roommengsel.
4.Haal de vorm met de pepernoten bodem uit de koelkast en giet het roommengsel over de bodem. Zet minimaal voor vier uur weg in de koelkast. Maak
af met schaaf van witte chocolade en gehakte pepernoten. Zó maak je een
simpele witte chocolade pepernoten cheesecake!

65+ Soos
Houdt u van gezelligheid, een ongedwongen sfeer en contact met leeftijdsgenoten, dan is de inloopsoos voor 60 plussers in Jirnsum echt iets voor u. Elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur is iedereen welkom in het Kattehûs (dorpshuis) voor
een kopje koffie, een praatje, een spelletje of een kaartje leggen, met o.a. Sinterklaas, de Kerst of zomaar een gezellige bingo. We zijn er elke woensdagmorgen,
ook in de vakantieperiode. Deze ruimte is rolstoeltoegankelijk en er is tevens een
invalidentoilet aanwezig. Mocht u slecht ter been zijn dan komen wij u halen en
brengen. U kunt geheel vrijblijvend eens bij ons binnen lopen. U bent van harte
welkom!
Voor informatie kunt u bellen met: Baukje van der Lei, Telefoon 06-11148927
De vrijwilligers: Boukje Hokwerda, Tonny de Jong, Janny Leistra, Alja en Baukje
van der Lei. U kunt ook op woensdagmorgen uw boek ruilen in de BIEB.
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VV Irnsum nieuws
Beste inwoners van Jirnsum,
Zoals we vorige maand berichtten dat we weer lekker aan
het ballen zijn (weliswaar zonder supporters), bij dit schrijven ligt de hele competitie eruit en mogen de seniorenteams alleen nog op
1,5 meter in groepjes van 4 trainen. Het verenigen en samenzijn tijdens
wedstrijden en trainingen, de gezellige nazit in de kantine, we kunnen er alleen
nog maar van dromen. En vervolgens kregen wij ook het verdrietige nieuws dat
onze vrijwilliger Jappie Sikkema is overleden.
Jappie vervulde talloze functies. Zo was hij mede-oprichter van de Club van
Honderd, hielp hij mee met de totstandkoming en het onderhouden van de
nieuwe website, was hij jarenlang de drijvende kracht achter de sponsor
commissie en hielp hij, daar waar mogelijk was, met de verfraaiing van het
interieur en het exterieur van het sportcomplex. En moest er een teamfoto
gemaakt worden, dan was hij uiteraard de fotograaf. Als vaste supporter van
de club zette hij zich daarnaast actief in bij de wedstrijden rondom het eerste
elftal. En zo was Jappie Sikkema zo'n vrijwilliger die elke club zich zou wensen.
Energiek, sportief, positief en sociaal. En dat alles zonder zelf op de voorgrond te
willen treden. Zijn hart lag bij de mensen om hem heen, allereerst en vooral bij
zijn familie. Wij als voetbalvereniging Irnsum wensen Hannie, Rienk, Erica en Jan
daarom veel sterkte toe.
Jappie, bedankt voor alles wat je de voetbalvereniging en alle mensen om je heen,
in Jirnsum in het bijzonder maar ook ver daarbuiten, hebt betekend. Je bent een
voorbeeld voor ons allen.

* Droge Worstactie

Wij waren voornemens de worstenactie van de Voetbalvereniging weer eind
november te houden. Helaas zijn wij genoodzaakt om deze actie tot nader orde
uit te stellen vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen. We willen de actie
wel graag op een ander moment organiseren maar daarover worden jullie tijdig
geïnformeerd.

De Activiteitencommissie
* Nieuwe kledingleverancier

Muta is met ingang van het seizoen 2020-2021 de nieuwe kledingleverancier van
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VV Irnsum. De sportkledingleverancier uit Leeuwarden voorziet de Jirnsumer
senioren en jeugd tot medio 2025 van wedstrijdkleding en materiaal.
VV Irnsum zal met ingang van het nieuwe seizoen haar clubkleuren verdedigen
in de door Muta ontworpen wedstrijdkleding. Daarnaast heeft Muta een webshop op de website van VV Irnsum waarbij de leden van de voetbalvereniging hun
kleding kunnen kopen conform het kledingregelement van de club.
Het bestuur en sponsorcommissie van de VV Irnsum zijn zeer ingenomen met de
overeenkomst die zoals gezegd zal duren tot en met het voetbalseizoen 2024/25.
Neem een kijkje in de webshop: https://vvirnsum.teamshop.club/

* Onze ClubWinkel

We hebben sinds deze week Onze Clubwinkel geïnstalleerd op onze website.
Via deze OnzeClubwinkel-module sponsor jij onze vereniging, zonder dat het jou
ook maar een cent extra kost. Simpelweg, door middel van online aankopen die je
normaal gesproken toch al doet. OnzeClubwinkel werkt samen met meer dan 400
webshops. Als wij als club deze webshops promoten, ontvangen wij een percentage van het aankoopbedrag als commissie. Het enige verschil met een ‘normale’
aankoop, is dat de webshops registreren dat jij via onze club bent doorgeklikt
zodat ze ons kunnen belonen. Zodra er dus een aankoop of boeking is afgerond
ontvangen wij een commissie. Of je nu rechtstreeks naar de webshop gaat of via
de OnzeClubwinkel-module, je betaalt hetzelfde en doet je aankoop gewoon
zoals je gewend bent. Dus waarom zou je het niet doen?

Merkekommisje
Wij als Merke Kommisje zijn van plan om op woensdag 9 december een rollade
actie te gaan houden. We gaan bij de deuren langs zodat u direct uw rollade in
ontvangst kunt nemen. De keuze bestaat uit een runder of runder/varkens rollade.
Het gewicht is 750 gram en we brengen ze tot aan de voordeur voor € 8.50 per
stuk. Betalen kan contant of per pin, dus dit moet gaan lukken.
Natuurlijk zullen wij ons aan de Covid19 regels gaan houden.
Als u de deur niet opendoet ivm corona hebben wij daar alle begrip voor
Vooraf bestellen kan natuurlijk ook, dmv een briefje een appje of een belletje.
Tot 9 december, vanaf 18.00 uur
MK de Jirnsumer kat
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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
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

Mauritiuskerk B&B
Wat zit er toch in de voormalige Her
vormde Kerk aan de Rijksweg? In het
schip onze woning en in de kerktoren ons
Bed & Brochje. Sinds half juli zijn we als
Mauritiuskerk B&B open en hebben we
al vele gasten mogen verwelkomen.
De B&B’ers genieten van al het moois
(en lekkers) dat Jirnsum en omgeving te
bieden hebben.
Als we ons even mogen voorstellen: wij Bonnie, Charles, Yara - wonen nu een jaar
in Jirnsum. We vinden het een prachtig
en gezellig dorp, mooi gelegen in de natuur. Hiervoor hebben we ruim 5 jaar in
China (Beijing) en 16 jaar in Rusland (Moskou, St.Petersburg) gewoond en gewerkt.
In Grou (dat dorp onder het spoor ;-) hadden we op Yn ‘e Lijte een vakantie
woning waar we elk jaar verbleven. Hierdoor kenden we de regio goed; we
houden van fietsen en wandelen. Bonnie is een geboren en getogen
Friezin (Oudega Smallingerland).
Door corona loopt alles een beetje anders dan gedacht en gepland natuurlijk.
Een feestelijke officiele opening van de B&B kerk doen we later, wanneer het weer
kan. Hetzelfde geldt voor een open dag voor alle inwoners van Jirnsum. En onze
vrienden uit China en Rusland kunnen nu even niet langskomen om in Friesland
vakantie te vieren, maar dat komt over een tijd hopelijk wel weer. Overigens is
onze B&B corona proof: onze woning en de B&B hebben een eigen voordeur. Onze
twee verblijven hebben elk een eigen keuken en eigen sanitair. Door ons verblijf in
Beijing hebben we veel ervaring opgedaan met desinfectie apparaten en mondmaskers... al hadden we niet gedacht dat in Nederland nodig te hebben :-( :-)
Op Facebook kan iedereen ons volgen: Mauritiuskerk Jirnsum. Via Instagram op
@Mauritiuskerk_Friesland. De website is: www.mauritiuskerk.nl. Laat ons
gerust weten wat je ervan vindt! We willen hierbij ook iedereen bedanken die ons
heeft geholpen en ons zo positief heeft ontvangen in het dorp. Kom gerust een
praatje maken bij het hek van de kerk als u ons in de tuin aan het werk ziet. We
willen er wat moois van maken! #samen
Bonnie van der Velde, Charles & Yara Hoedt
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Sljucht en rjucht
“Sljucht en rjucht” was een Friestalig weekblad dat voor heet eerst uitkwam in
1897. Wat voor Jirnsum interessant is dat Sjouke de Zee (oud Jirnsummer en ook
de bedenker van de Friese vlag) hier aan meewerkte.
Op 20 januari 1911 was er een uitgave met daarin wel een bijzonder prentje.
Bedenk dat vrouwenemancipatie nog in ontwikkeling was. Het vrouwenkiesrecht
ging pas in in 1919.
De tekst bij dit prentje is het volgende:
A: Je kunt hier nog wel tussen jongedame.
B: Vriendelijk bedankt, ik zal er geen gebruik van maken.
A: Waarom dat niet?
B: Waarom dat niet? Omdat vrouwen al veel te lang in de verdrukking hebben
gezeten. Als u nu zo beleefd was en u maakte plaats voor mij, dan zou het zo
kunnen zijn, dat ik ging zitten.
A: Dat komt niet bij mij op meisje.
B: Waarom dat niet?
A: Waarom dat niet? Omdat in de tegenwoordige tijd al veel te veel mannen
plaats voor vrouwen moeten maken.

Roel 80 jaar!
Afgelopen woensdag 7 oktober werd Roel Smith 80 jaar. Op het voetbalcomplex
“De Bining” in Jirnsum wachten zo n vijfentwintig wandelvoetballers hem op om
hem te verrassen met een echte ereboog. Roel genoot blijkbaar in de vroege
morgen nog zo van zijn verjaardag, dat er een wake-up call nodig was om hem
naar het voetbalveld te krijgen.
Eenmaal op het veld liep Roel verrast zelfs tweemaal door de erehaag van
wandelvoetballers. Abe Buwalda overhandigde hem, na een uiteraard stichtelijk
woord, een fraaie bos bloemen.
Roel is al sinds jaar en dag vrijwilliger bij de vv Irnsum. Ook bij het wandelvoetbal
op de woensdagochtend schenkt hij vanaf de oprichting vaak de koffie en doet
hij verwoed mee met de voetbaltoto. Hij voorziet de wandelvoetballers vaak van
vrijblijvend commentaar, maar daar is iedereen al aan gewend.
* Tijdens het maken van de Stim bereikte ons het trieste nieuws dat Roel plotseling is
overleden. Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe.
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Het wel en wee op it Tredde Sté

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Door’lezen door voorlezen!’

De komende tijd gaan we doorlezen door voorlezen starten. Een aantal
teamleden (en misschien ook wel ouders en kinderen!) zullen een deel van een
boek gaan voorlezen en op deze manier kinderen enthousiast maken om verder in
dit boek door te lezen (vandaar ‘door’lezen door voorlezen).

Groep 1/2
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

(Lid ANBOS)

MFC “it Kattehûs”

We werken over de herfst en zijn al druk bezig met splitsen. Dit
doen we op onze stoel met kleine herfstblaadjes. Het gaat al
supergoed, vandaag zijn we bezig geweest met splitsen van 10.

Groep 3/4

We hebben deze week een herfstwandeling gemaakt en zijn op
zoek gegaan naar paddenstoelen. Het leek erop
dat ze er niet waren. Maar gelukkig waren de
kinderen mee en hebben ze aan de juf laten zien
waar mogelijk paddenstoelen zaten. We hebben
ze gevonden!
De kinderen gaan aan de hand van de foto’s op
zoek naar de namen van deze paddenstoelen.
Daarnaast hebben we nog een raadsel voor jullie over een dier die volgende week
centraal staat in onze groep: 'Als ik bang ben word ik een bolletje'

Groep 7/8

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.
Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com
Douwemastrjitte 35 - Jirnsum
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Reserveringen via

reservering.itkattehus@kpnmail.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

Ik vind het leuk in de klas. We doen veel leuke
dingen zoals: als we met natuur, geschiedenis
en aardrijkskunde hebben gehad over bergen
bijvoorbeeld, maken we een lapbook van wat we
hebben geleerd. Zo kan juf zien of we het goed
begrepen hebben. We krijgen ook veel tijd zelfstandig te werken. Zo kunnen we veel oefenen met wat we moeilijk vinden. We
leren op een leuke manier, zo onthouden we het beter.
Femke, groep 8
Op It Tredde Sté is iedereen welkom en staat de deur open!
Vanwege de maatregelen rondom Covid 19 is het nu wel belangrijk om een
afspraak te maken.
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Skoallenijs Sint Radboud
Een ouder aan het woord:

Wat is het elke ochtend fijn dat onze kinderen met plezier naar school fietsen.
Onze twee jongsten zitten alweer in de bovenbouw, de twee oudsten zijn inmiddels goed voorbereid naar de middelbare school vertrokken. In al die jaren zijn lesmethoden gemoderniseerd, is het team veranderd en de school verhuisd.

Maar wat alle jaren is gebleven en wat we ook zo mooi vinden aan de Sint
Radboud, is de manier waarop de kinderen op school met elkaar omgaan. Niet
alleen in de eigen klas, maar met alle kinderen van de school. Hoe ze elkaar
helpen, hoe ze elkaar respecteren en hoe ze er met elkaar een feest van maken.
Het enthousiasme van het team en de kinderen maakt het ook leuk om zelf
actief te zijn voor de Sint Radboud. Helpen met een activiteit op school, als
begeleider tijdens een uitje of als gastheer tijdens een activiteit op de boerderij.
Door de deelname aan diverse commissies ervaren we niet alleen de goede sfeer
van dichtbij, maar hebben we ook mee mogen denken over ontwikkelingen op
school. Helaas is het door de corona-epidemie niet altijd mogelijk om bijzondere momenten samen te vieren op de manier waarop we dat gewend zijn. Maar
we hebben er vertrouwen in dat het team er ook in deze tijd voor zorgt dat onze
kinderen niet alleen naar school gaan om te leren, maar ook om met elkaar leuke
dingen te doen. Door de foto’s en filmpjes die we ontvangen van de juf krijgen we
toch wat mee van de gezelligheid in de klas.
En wat is het elke middag weer fijn dat onze kinderen vrolijk uit school komen!
Fred en Jessica, heit en mem van Afke, Jaring, Melle en Johan
Voor een kijkje op onze school bent u van harte welkom!
U kunt een afspraak maken met Anneke Bosma, direcie@radboudjirnsum.nl of
0566601242 www.radboudjirnsum.nl

www.elzinga.nl
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Cameratoezicht rondom ons schoolgebouw
Zin in Verse broodjes
of lekker gebak?
kom naar één van onze
winkels of bestel online

Een poos geleden hebben we in de Stim
gemeld dat er camera’s rondom het gebouw
aan de Dekemastrjitte geplaatst zouden
gaan worden. Dat is inmiddels gebeurd. De
camera’s zijn zo opgehangen dat er goed
zicht is op het plein en alle ingangen van het
schoolgebouw.

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

We vinden het eigenlijk heel erg dat
we deze investering aan het gebouw
hebben moeten doen, want dat geld
kan niet aan onderwijs besteed worden, maar doordat er zo vaak en zo veel
vernield is, konden we niet anders.
Dat de camera’s er hangen, betekent
niet dat we zonder jullie oplettende blik
kunnen, want we kunnen onmogelijk alle
beelden gaan terug kijken. Daarom horen we het graag van jullie als er iets op
het plein gebeurd is. Dat kan bij Anneke
(directeur KBS Sint Radboud) op
directie@radboudjirnsum.nl of bij
Margreet (directeur It Tredde Sté)
mvanderlaan@proloog.nl.
U kunt ook contact opnemen met de
wijkagent, voor Jirnsum is dat de heer
M. de Groot.
Hij is bereikbaar op: 0900 – 8844.
Alvast bedankt voor jullie oplettende
blik, samen staan we sterk!
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Verenigingen contactpersonen
Verenigingen

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

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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Contactpersoon

Telefoonnr.

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

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

601084
602060
06-43223585
601278
0641872085
601754
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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.
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