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Beste Lezer,

De herfst is begonnen!
De bladeren vallen van de bomen en op verschillende plaatsen in het dorp  
liggen de kastanjes voor het oprapen.  Dat is dan ook een populaire activiteit na  
schooltijd, op de hoek van de Douwemastraat.  

Dit keer een Stim met naast de reguliere rubrieken van de scholen en de  
bistedokter,  vooral veel aandacht voor activiteiten die door de landelijke maat-
regelen niet of op aangepaste wijze zullen plaatsvinden. Zoals bijna alles dit  
jaar, zullen de laatste 2 maanden ook in het teken staan van Corona.  Gaat de  
geplande vergadering wel of niet door? Kunnen we Sint Maarten vieren?  

Wat gelukkig niet anders is, is dat er nog steeds veel dorpsgenoten en vere-
nigingen de moeite nemen om een stukje naar de Stim te sturen. Dit waarderen 
we enorm, zo kunnen we de Stim blijven maken.

Wilt u ook iets kwijt in de Stim? Bijvoorbeeld een gedicht, recept, een compliment 
aan een dorpsgenoot of initiatief, of misschien wel een oproep of vraag.  Klim in 
de pen/toetsenbord;-)  en mail het ons. 

Voor nu, veel  leesplezier. 

36e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Advies en maatwerk 
 

Leveren en installeren van 
zonnepanelen en laders voor 
elektrische auto’s 
 

Doe-het-zelf pakketten 

Hulp bij montage en installatie 
 
gevestigd in Jirnsum   
 06 4807 6356   info@puurzon.nl 
lid van Techniek Nederland 

 

duurzaam wonen en besparen op energiekosten 

Ook voor vervanging van  
oude zonnepanelen en omvormers. 

KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Agenda
Datum Evenement Locatie Tijd

11-24 okt Inhaaldata collecte: Reuma, 
Longfonds en Hartstichting

Huis aan huis

20 okt Oprichting Kunstkring  
Jirnsum

De 2 Gemeenten 20.00 uur

16-21 nov Collecte MS Fonds Huis aan huis
23 sept Lêste pear dagen,  

theatergroep Fjoer
De Fantast 14:00

11 t/m  
24 okt

Inhaalcollecta van Reuma 
Nederland, Longfonds en 
Hartstichting

Huis aan huis

16 t/m  
21 nov

Collecte MS Fonds Huis aan huis

 
 

 
 

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 ! 
 

 
 

Fûgelwacht Jirnsum
Actie “Rabo Club Support” van 
de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland

De Fugelwacht Jirnsum doet dit jaar ook mee met Rabo Club 
Support. Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/support. 
Na een succesvolle proef in 2020 met een weidevogelpomp wil de Fugelwacht 
Jirnsum proberen met de actie van de Rabobank voor volgend jaar nog een twee-
tal weidevogelpompen aan te schaffen.

STEMFASE
Als lid van de Rabobank kun je vanaf 5 oktober tot 29 oktober 2020 op ons  
stemmen.Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport
Kunnen wij op jouw stem rekenen?

Bestuur Fugelwacht Jirnsum
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Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum

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

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

Kleurplaat herfst



8 9

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

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

 

Zoekt u een betaalbare schilder om  
uw woning of bedrijfspand  

te laten schilderen? 
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt 

elk gebouw in topconditie. 
Ook kunt u bij ons terecht voor 

glaszetten, houtreparatie en behangen. 
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Silvesterloop

Poppenwier – Dit jaar helaas geen Silvesterloop 
in Poppenwier. 

In september van het jaar starten wij als bestuur met de voor-
bereidingen voor de Silvesterloop van 31 december. Ook dit 
jaar hebben wij in september (digitaal) overleg gehad over 
de Silvesterloop. We keken terug op een prachtig evenement in 2019 met 500  
deelnemers en een opbrengst van € 1.750,- voor het goede doel ‘Het vergeten 
Kind’. In januari van dit jaar hebben we met de vrijwilligers geproost, geëvalueerd 
en nagepraat. Ook hadden we toen weer mooie ideeën voor de Silvesterloop van 
2020. 

Helaas kunnen wij niet anders dan besluiten om dit jaar geen Silvesterloop te  
organiseren. De huidige maatregelen in het kader Covid19 maakt dat er voor ons 
geen gelegenheid is om een dergelijk evenement te organiseren waarbij we onder 
andere de 1,5 meter afstand kunnen garanderen. 
De Silvesterloop staat voor gezelligheid, gezond en sportief het oude jaar  
afsluiten. Als we niet kunnen voldoen aan de maatregelen die worden opgelegd 
voor het organiseren van een dergelijk evenement en hiermee de deelnemers  
onnodig gezondheidsrisico’s laten lopen, schieten we ons doel voorbij. 

We hopen uiteraard op een Silvesterloop in 2021 en met natuurlijk minstens 500 
deelnemers. Heeft u in de tussentijd ideeën en tips, schroom dan niet en laat het 
ons weten. 

Sportieve groet, 
Bestuur Silvesterloop Poppenwier 
Tsjeard Bakker
Geertje Hofman 
Katja Nieuwland 
Marianne Osinga
Teake Posseth
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5 KILOMETER HEREN:
1E: Reinier Hitzert uit Hardegarijp in 18.45
2E: Douwe Jan Krol uit Mantgum in 19.21
3E: Marc Grondsma uit Sneek in 19.32 

5 KILOMETER DAMES:
1E: Yvonne Hiemstra uit Sneek in 22.34
2E: Liesbeth Steenbergen uit Sneek in 22.42
3E: Liesbeth Hiddema uit Irnsum in 23.30

10 KILOMETER HEREN:
1E: Lieuwe Palstra uit Bolsward in 36.21
2E: Jan Albert Veenema uit Sneek in 38.14
3E: Ynte Lemstra uit Lemmer in 38.22 

10 KILOMETER DAMES:
1E: Janneke v.d. Windt uit Leeuwarden in 44.51
2E: Rosalien Faber uit Sneek in 45.07
3E: Corry Buma uit Sneek in 46.33

10 MIJL HEREN:
1E: Jorrit Kiestra uit Tersoal in 1.02.16
2E: Johannes van Raalte uit Dearsum 1.02.50
3E: Klaas Kroese uit Scharnegoutum in 1.05.34 

10 MIJL DAMES:
1E: Anita Fokkens uit Tersoal in 1.19.57
2E: Fardau Anjema uit Yndyk in 1.26.03
3E: Gea Elgersma uit Sneek in 1.27.08

Uitslag Silvesterloop 2019
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Kinderopvang Oan de Boarn 
Gastouderopvang – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

MK de Jirnsumer kat, inspraakavond

Beste inwoners van Jirnsum,

Na de laatste regels van het RIVM gehoord te hebben zijn we tot de conclusie 
gekomen dat de jaarlijkse inspraakavond dit jaar een onmogelijke opgave is om 
deze door te laten gaan. Wel zal de kascontrole doorgaan met de regels in acht 
nemend.
Voor 2021 zoeken we nog wel 1 of 2 personen die dit dan kunnen gaan doen.
meld je aan, het kost maar een uurtje tijd.

Zoals jullie gezien hebben was er dit jaar geen bungee jump en hobbelende geit. 
De eigenaar van deze attracties heeft zelf dit jaar zijn contract ontbonden. We 
hebben inmiddels de "Bank"" een contract gestuurd en we zijn nog op zoek naar 
een vervangend ding voor de bungee jump. We gaan er vanuit dat dit gaat slagen!

Dan nog een nieuwtje, we zijn van plan om begin december een deur aan deur 
actie te gaan houden. Dit gaan we doen met de kerst in gedachten, waarschijnlijk 
iets met lekkere rollades en kerstbroden.
De reden hiervoor is dat we het afgelopen jaar niet met de intekenlijst langs zijn 
geweest i.v.m. Corona. Meer info volgt in de stim van november en op Facebook 
en Intagram.

Tot zover, BLIJF GEZOND en tot ziens

MK de Jirnsumer kat
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

te huur gevraagd 
 

garage(box) 
of 

grote berging 
voor o.a. antieke auto 

 
Henk Ronner 

Rijksweg 99, 9011VC Jirnsum 
06 512 79 248 
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De Bistedokter

Het Litteken
Bij ons in de hal staat een grote mahoniehouten kuifkast. Een erfstuk dat een  
halve eeuw geleden door mijn vader eigenhandig is ‘gerestaureerd’. De kroon  
was in duigen gevallen, maar destijds stukje bij beetje weer prachtig gelijmd.  
Door het huidige interne CV-klimaat was het monument echter opnieuw aan  
een opknapbeurt toe. Reduzum is gezegend met een specialist op dat gebied 
en dus ontfermde Dirk van ‘Tribulet’ zich over de antieke kast. Dat is fantastisch  
gelukt! Zelfs een stuk fineer van het deurpaneel dat geknapt was wist deze  
kunstenaar magnifiek te herstellen. De vlammen van het oude fineer lopen 
zelfs weer door en er is nauwelijks kleurverschil. Toch zul je de beschadigde plek  
altijd blijven zien. Dirk noemt dat ook bij een kast een ‘litteken’ van de tand des 
tijds.

In mijn loopbaan heb ik van menig dier getracht littekens zo beperkt mogelijk 
te houden, maar ze zijn er onherroepelijk. Ik zag het als een uitdaging een wrat 
van een ooglid zodanig te verwijderen dat het restloos genas. De wond van een  
keizersnede bij een rund is zo groot, die zul je altijd blijven zien. Gelukkig groeit er 
bij dieren vrijwel altijd weer haar overheen!

Waar ik zelf littekens heb? Dat valt eigenlijk reuze mee, zeker als je de risico’s van 
mijn vak incalculeert. Ontelbare malen ben ik in de vingers of elders gebeten en 
gekrabd door een kwaaie hond of een bange kat. Daar zijn hoegenaamd geen  
littekens van overgebleven. Het grootste manco dat ik uit confrontaties met  
dieren heb overgehouden is een kuiltje in mijn linker bovenbeen. Een merrie  
trapte me letterlijk ondankbaar na, nadat ik haar uitgescheurde schede na het 
veulenen had gehecht. Wat een klap! Had ze 10 centimeter lager gemept, dan 
was mijn knie aan gort geweest… En het is juist de knie van mijn andere been 
waar het enige uitwendig zichtbare litteken op mijn lichaam is te zien. Een kundig  
orthopeed heeft mij van een (halve) nieuwe rechter knie voorzien en dat  
bijzonder netjes gedaan. En, oh ja, ik ben nog van de generatie met littekens van 
de ‘pokkenenting’…

Inwendig heb ik sinds juli dit jaar een viertal littekens bezorgd gekregen in mijn  
linker hartboezem. Om een eind te maken aan een hartritmestoornis.  
Binnen twee weken na die ingreep was ik weer volop aan het werk. Dat bleek niet  
verstandig, zo waarschuwde mijn rikketik. Een dergelijke actie heeft namelijk 

Lees verder op pagina 17
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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 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

een enorme impact en moet tijd krijgen om te herstellen. Aangezien ik eind van 
dit jaar ook nog een nieuwe linker knie in het verschiet heb, is er binnen de prak-
tijk in goed overleg besloten in september na de vakantie mijn werkzaamheden  
helemaal neer te leggen. Uiteraard is dit een rationele beslissing met een enorme 
emotionele lading, maar niet het einde van de wereld! Ik prijs mij gelukkig met het 
feit dat ik een groot team van dierenartsen en assistenten achterlaat dat ik zelf 
stuk voor stuk mee heb uitgezocht en dat mij prima kan vervangen. Collegae met 
hart voor de zaak.

Diergezondheidszorg is mijn lust en mijn leven. Niet voor niets heb ik altijd  
geroepen dat ik ‘het mooiste beroep van de wereld’ heb. De enorme variatie in 
werkzaamheden en dieren en de omgang met een evenzo grote variëteit aan  
diereigenaren heb ik altijd als bijzonder aantrekkelijk ervaren. Zo werd ik nooit 
een specialist, maar juist een typische allrounder. Na ruim 33 jaar noeste arbeid 
in de praktijk Reduzum-Grou wordt het echter tijd mijn eigen gezondheid te laten 
prevaleren boven die van de zorg voor de dieren die mij altijd zijn toevertrouwd. 
Ontegenzeglijk zal ik het bistedokterjen en het contact met boeren, burgers en 
buitenlui verschrikkelijk missen. En een officieel afscheid zit er voorlopig absoluut 
niet in. Maar een ieder die mij kent, weet dat ik daar vroeg of laat een creatieve 
draai aan zal geven. 

Ik herinner me nog heel goed het afscheid van Master Piter als hoofd van De 
Trije Doarpenskoalle in Reduzum. In zijn afscheidsrede noemde hij het dat hij het  
ervoer als ‘een klein beetje doodgaan’ om afstand van zijn functie te moeten doen. 
Ik meende hem destijds in mijn hoedanigheid als voorzitter van de ouderraad  
te moeten verbeteren dat het wellicht eerder als een ‘amputatie’ aanvoelde. Nu 
ik zelf in de vergelijkbare situatie ben, zal ik ervoor proberen te zorgen dat geen  
van beide op mij van toepassing zal zijn. Ik heb nog zoveel liefhebberijen waar ik 
veel te weinig tijd voor heb gehad, waarvan ik hoop dat die ervoor zullen zorgen 
dat het stoppen zelfs geen littekens op mijn ziel zal veroorzaken! Freek de Jong 
vroeg zich ooit zingend af of ‘er leven is na de dood’. Dat denk ik persoonlijk niet. 
Maar er is wel degelijk een leven na mijn bestaan als bistedokter en ik hoop dat 
het mij samen met Lia nog een hele poos gegund is.

menno@bistedokter.nl
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Eén op de 7 kinderen heeft vooral om  
financiële redenen geen fiets. Zij komen 
veelal de wijk niet uit en worden be-
perkt in hun ontwikkeling als kind. Zowel  
fysiek als ook psychisch. Met een fiets 
kom je letterlijk en figuurlijk verder.  
Iedereen Fietst heeft als doelstelling dat 
elk kind in Gemeente Leeuwarden een 
fiets heeft om op te fietsen. Op dit mo-
ment is er een wachtlijst van 150 kinderen 
voor een fiets. Het project Iedereen Fietst 
maakt i.s.m. lokale werk- en leerbedrijven 
tweedehands fietsen gebruiksklaar. 
Heb je een fiets die wellicht nu staat te verstoffen in de schuur en met kleine  
aanpassingen rijklaar is te maken? Wij geven die fiets graag door! 

Fietsen kunnen op afspraak gebracht worden naar werkplaats OudOost in  
Leeuwarden, van maandag t/m donderdag (geopend 9.00 uur tot 15.00 uur). 
Eventueel kunnen ze worden opgehaald. Wilt u meehelpen of wilt u meer infor-
matie? Stuur dan een e-mail naar info@werkplaats-oudoost.nl of via de 
'Doneer een fiets' website van de ANWB: www.anwb.nl/kinderfietsplan. 

Het project Iedereen 
Fietst is een initiatief van 
de Stichting Fietsen alle 
Jaren Fryslân i.s.m. Stich-
ting Leergeld, Kindpak-
ket, de Fietsersbond Frys-
lân, VVN en de ANWB. 
Met de onlangs gewon-
nen Tour de Force Innova-
tieprijs 2020 ontvangt de 
stichting een bedrag als 

bijdrage aan de te maken kosten voor de komende jaren. Maar daarmee zijn we 
er nog lang niet! Ook jouw hulp hebben we nodig. Wil je anderzijds doneren? Voor 
meer informatie kun je terecht op onze website www.iedereenfietst.frl. Mogen 
wij jouw fiets doorgeven? 

Onder de paraplu van de Stichting Keunst & Kultuer Jirnsummertime zal, bij vol-
doende belangstelling, een vereniging worden opgericht voor iedereen die crea-
tief bezig is. 

Het plan is om op 20 oktober om 20 uur bij de 2 Gemeenten in Jirnsum de vereni-
ging op te richten. Het zou fantastisch zijn als er veel geïnteresseerden bij de start 
van de kunstkring aanwezig kunnen zijn.
Natuurlijk zullen de coronamaatregels worden nageleefd. Op deze avond zullen 
de plannen verder uiteengezet worden en kunnen we hierover brainstormen. 

Het doel van de vereniging is om onderlinge contacten tussen de beeldende kun-
stenaars (professioneel, semiprofessioneel en vrijetijdskunstenaars) te versterken 
en een podium te geven aan hun werk. De Kunstkring biedt de leden de mogelijk-
heid om te exposeren in Jirnsum. 

Eenmaal per maand zal een gezellig, informatief en kunstzinnig  
samenzijn worden georganiseerd. Iedereen is hierbij welkom, ook niet leden! 
Wilt u meer informatie over deze kunstkring of wilt u lid worden, of nog beter, ziet 
u het zitten om met de oprichting in de werkgroep te zitten, stuur een mailtje naar 
k-rietveld@live.nl of bel Kees Rietveld gerust 06-53586450.

Mogen wij jouw (kinder)fiets doorgeven? Oprichting kunstkring Jirnsum

Door de wereld gaat
Een groot verdriet 

Door het virus dat corona heet
Het maakt geen onderscheid 
Tussen blank, bruin of zwart

Jong en oud 
Maar voor onze zorgen en verdriet

Krijgen we kracht 
Van boven 

Voor vandaag en morgen 

Gedicht
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Natuurlijk vieren we ook dit jaar Sint Maarten op woensdag 
11 november, alleen zal dit evenement er iets anders uit gaan 
zien vanwege de landelijke maatregelen. 

Hoe precies, moet nog duidelijk worden en daarom delen we 
de details graag later met u via de digitale kanalen.

Sint Maarten 2020

De zomer is voorbij en de bladeren van de bomen begin-
nen weer andere kleuren te krijgen. Het wordt herfst!  
In de herfst werken wij aan het thema ‘Reuzen en  
kabouters’. 

We lezen een verhaal over kabouter Bim. Kabouter Bim 
gooit zijn bal per ongeluk in de boom, maar kabouter 
Bim is te klein om de bal uit de boom te halen. De reus 
helpt hem om de bal uit de boom te halen, want de reus 
is groot. Samen spelen ze met de bal. 

Op de peuteropvang hebben wij een paddenstoel waar we in kunnen spelen.  
De paddenstoel is rood met witte stippen! In de paddenstoel kunnen de “reuzen 
en kabouters” gezellig samen aan tafel zitten. Er is een groot bord voor de reus 
en een klein bordje voor de kabouter. Ook kabouter Puk heeft een eigen padden-
stoelhuisje gekregen. 

Tijdens dit thema leren we een opzegversje en liedjes over kabouters, maken 
we reuzenstappen en kabouterstapjes en natuurlijk maken we ook een mooie  
paddenstoellampion.

Nieuws van 't Kattekuorke

Intocht Sinterklaas in 
Jirnsum afgelast

Net als in veel andere dorpen en 
steden kan de intocht van Sinter-
klaas in Jirnsum dit jaar wegens 
de corona maatregelen niet door-
gaan. De intocht stond gepland 
op 21 november. Na overleg met 
de gemeente Leeuwarden is door 
de Sinterklaas commissie in sa-
menspraak 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 in de gaten te houden 
omdat er net als vorig jaar ook nu misschien wel weer halverwege november een  
Pieten-vlog op verschijnt. 

Ondanks de corona wenst Sinterklaas en zijn Pieten iedereen een heel prettig  
Sinterklaasfeest!

Sinterklaas
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Per 28 september is het Dorpenteam Zuid gevestigd aan De Muldyk 1 in Grou. 
De locatie aan de Oedsmawei maakt plaats voor een locatie naast de Kringloop-
winkel. U bent op afspraak van harte welkom. Bel of mail voor informatie of een 
afspraak naar 0566 625 151 of info@dorpenteam.nl. Het dorpenteam is ook via 
facebook te volgen.
 
Het dorpenteam: uw vraagbaak
Bij Dorpenteam Zuid van Amaryllis kunt u terecht met al uw vragen of zorgen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen of opvoeden van 
kinderen.
 Binnen het dorpenteam is er kennis en ervaring op het gebied van: financiën, 
dagbesteding, werk, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke 
gezondheid, verslavingsproblematiek, eenzaamheid en veiligheid. Uw vraag staat 
centraal en er wordt met aandacht gekeken naar hoe u ondersteund kunt worden.

Dorpenteam Zuid naar andere locatie

Het voetbalseizoen is weer van start gegaan. Alle teams heb-
ben hun eerste wedstrijden alweer achter de rug. In verband 
met de Corona maatregelen mogen we even geen supporters 
ontvangen. Jammer voor de teams want die spelen nu in een 
leeg stadion. Maar goed, we kunnen wel genoeg hebben van Corona, Corona 
heeft dat niet van ons. Wij als voetbalvereniging zetten alle zeilen bij om alles  
in goede banen te leiden. Dat betekent soms dat een team niet gebruik kan  
maken van een kleedkamer maar thuis moet douchen. We hopen op ieder zijn begrip  
in deze situatie. Hieronder lichten we twee acties toe en een update over de  
kantineverfraaiing. In de volgende Stim leest u meer over de nieuwe kledingte-
nues.

Rabo Club Support: Stem op VV Irnsum 
en Stichting Beheer Sportaccommodatie
Dit jaar doen zowel VV Irnsum als Stichting Beheer Sportaccommodatie mee met 
de Rabo Club Support actie. Rabobank investeert in de samenleving door clubs en 
verenigingen te ondersteunen. Het bestedingsdoel van deze actie van zowel VV 
Irnsum als de Stichting is de verfraaiing van de kantine en kleedruimtes.

Stemmen:
Je kunt stemmen via de app op de website van de Rabobank door in te loggen.  
Bij zelf regelen en vervolgens mijn lidmaatschap kan je klikken op Rabo Clubsup-
port. Je mag op meerdere verenigingen stemmen. We vinden het super als je de 
stemmen inzet voor de voetbalvereniging als de Stichting Beheer Sportaccom-
modatie. Vind VV Irnsum via ‘Irnsum’ en vind de Stichting via ‘sportacco’. 

Droge Worstactie
De jaarlijkse worstenactie van de voetbalvereniging ziet er dit jaar wat anders uit 
dan anders, vanwege de Coronamaatregelen. Alle leden van de voetbalvereni-
ging krijgen in november een bestellijst waarop ze hun bestelling door kunnen 
geven. Ze komen dus niet meer langs de deur maar de leden verkopen op eigen 
initiatief aan buren, familie en vrienden. Dit kan bijvoorbeeld via app en zowel di-
gitaal als contant worden afgerekend. Wil je dus graag worsten kopen, schiet dan 
even iemand aan die je kent en lid is van de club. 

De worsten worden verkocht voor: 
1 stuk € 3,50  2 stuks € 6,00

De uitgifte van de worsten aan jouw contactpersoon is op 27 november.
Dus help onze voetbalvereniging door de Corona-crisis heen, jij een heerlijke 
worst van Spijkerman uit Akkrum en de club een steuntje in de rug. 

Kantineverfraaiing
We zijn verheugd jullie te informeren over de start van de werkzaamheden 
aangaande de verfraaiing van de kantine. De afgelopen maanden hebben  
we de plannen definitief gemaakt, waarbij we de Stichting Beheer Sportaccom-
modatie, Club van 100 en de verschillende betrokken sportverenigingen hebben  
ingelicht over de plannen. Ook hebben we de financiering van de werkzaam
heden met behulp van genoemde partijen en met behulp van een subsidie van de 
provincie Fryslân rond gekregen. Hiermee staan alle seinen op “groen”.
 
Met de vakkundige hulp van sponsoren en vrijwilligers kunnen we starten,  
zodat we begin 2021 de “nieuwe” kantine kunnen gebruiken. Een aantal personen  
hebben recent of een tijdje geleden aangegeven mee te willen helpen aan dit 
mooie project. Wil je aanvullende informatie over de werkzaamheden of ben je 
bereid je steentje bij te dragen betreffende de bouwwerkzaamheden dan kun je 
dit doorgeven via Werkgroepkantine@vvirnsum.nl.

VV Irnsum nieuws

Lees verder op pagina 25
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- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

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

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

 Vragen die vaak gesteld worden aan het dorpenteam:
• Ik heb schulden. Wat nu?
• Mijn partner kampt met een verslaving, maar wil geen hulp. Wat kan ik doen?
• Ik wil iets doen voor de wijk, wat zijn de mogelijkheden?
• Ik maak me zorgen over iemand in mijn wijk. Kan iemand helpen?
• Ik dreig uit huis gezet te worden. Wat moet ik nu doen?
• Ik voel me niet zeker in de opvoeding van mijn kind.  

Kan iemand mij ondersteunen?
• Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Hoe kan ik dit aanvragen?
 
Samen doen wat nodig is
Dorpenteam Zuid van Amaryllis biedt hulp, advies en ondersteuning passend bij 
uw situatie. Om u zo goed mogelijk te helpen vragen wij u doelen te bepalen. 
Daarvoor wordt besproken: van wie u ondersteuning krijgt, wat u zelf doet, hoe 
u dat gaat doen en wat of wie u daarvoor nodig heeft. Wij ondersteunen u bij het 
bepalen van uw doelen en zijn er voor u, zo lang als nodig.Dorpenteam Zuid werkt 
volgens het principe: één gezin, één plan, één sociaal werker. Dit houdt in dat u 
één contactpersoon heeft, ook wanneer er meerdere partijen betrokken zijn.
 
Specialistische ondersteuning
Uw vragen proberen we zoveel mogelijk samen en met uw netwerk op te lossen. 
Daar waar nodig schakelen wij specialistische ondersteuning in. Welke vorm van 
aanvullende ondersteuning dat is, bepalen we samen met u. Denk daarbij aan  
dagbesteding of thuisondersteuning. Hoe u ook geholpen wordt, wij blijven be-
trokken. Nu en in de toekomst.
 
Organisatie in de regio
Naast het bieden van hulp en ondersteuning dragen wij ook bij aan het prettig 
en veilig wonen in de wijk of het dorp. Dit doen we samen met wijkverenigingen, 
dorpsbelangen, zorgcoöperaties, vrijwilligersinitiatieven en andere partijen in de 
wijk. Maar ook werken we samen met u! Misschien heeft u wel een goed idee voor 
uw omgeving en heeft u daar hulp bij  nodig. Wij helpen bij het leggen van contac-
ten met bewoners of kijken of er behoefte is aan een collectieve activiteit zoals 
een sollicitatieclub, taalles, administratieclub of bijvoorbeeld een beweegclub.
 
Met vriendelijke groet,
Lucie van der Horst
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Bewonersavond doorfietsrouteAED update
Je hoopt het uiteraard nooit te moeten ge-
bruiken, maar als.. wat dan?
De afgelopen periode staat er met enige 
regelmaat iets in de Stim over de AED’s in 
het dorp. Zoals jullie weten zijn er begin 
dit jaar op initiatief van Plaatselijk Belang 
4 extra AED’s geplaatst in Jirnsum. Naast 
de AED die al jaren bij het Thomashuis 
hangt, hangen er nu ook AED’s aan de ge-
vel van de Concorp dropfabriek, de gevel 
van de Twee Gemeenten, de gevel van de 
Marcuskerk en tussen de woningen van 
Dekemahiem.
Voor bewoners (18+) van Jirnsum wordt elk jaar een cursus aangeboden. Tijdens 
deze cursus leer je reanimeren en de AED bedienen. 
Zo ook afgelopen 28 en 30 september en 12 oktober in de sportkantine. Er zijn 
weer circa 24 burgerhulpverleners bij! Er is gestart met een stukje theorie met on-
der andere hoe je een hartinfarct herkent en over de volgorde waarin je dient te 
handelen. Later ook een praktijkles: hoe controleer je een ademhaling, hoe start 
je met borstcompressie en vervolgens nog een uitleg over het bedienen van een 
AED. 
 
Er is inmiddels een redelijk aantal bewoners met een certificaat. Enkelen daarvan 
hebben de cursus in Jirnsum gevolgd, anderen hebben dit via het werk o.i.d. be-
haald. Het is de bedoeling dat deelnemers na het volgen van de cursus zichzelf 
aanmelden als burgerhulpverlener bij het reanimatie oproepsysteem van Hart-
slagNu.

Heb je belangstelling voor de cursus dan kun je dat doorgeven aan bkdehaan@
hetnet.nl of via 06-53790182. Bij genoeg belangstelling wordt er weer een cursus 
georganiseerd. 
Na registratie kun je levens redden en wordt je opgeroepen door de meldkamer 
van 112 als er een hartstilstand in je omgeving is. Je krijgt dan de opdracht om een 
AED te halen of om alvast te starten met reanimatie van het slachtoffer.
Bij vragen over de AED’s in Jirnsum kun je Plaatselijk Belang Jirnsum benaderen 
via: secretaris.pbi@gmail.com

Op maandag 19 oktober houdt de gemeente Leeuwarden een bewonersavond 
over de aanleg van de doorfietsroute in en om ons dorp. Doorfietsroutes worden 
in het gehele land ( zelfs wereldbreed ) aangelegd. Hierbij worden bestaande fiets-
paden verbreed en comfortabeler gemaakt en nieuwe delen aangelegd. 
Dit alles om autogebruik terug te dringen en fietsgebruik te stimuleren. 

Na verschillende gesprekken met de werkgroep wonen en leefomgeving Jirnsum 
over het conceptontwerp, ligt er nu een voorlopig ontwerp dat met alle inwoners 
besproken kan worden.
Dit gebeurt Coronaproof, door een avond met 3 bespreeksessies te organiseren 
met een groep van maximaal 20 personen. Bij de ingang liggen mondkapjes klaar. 
U heeft hiervoor al een aparte uitnodiging van de gemeente Leeuwarden in de 
brievenbus gekregen. Opgave voor deze avond is noodzakelijk via een mail aan: 
SecretariaatROI@leeuwarden.nl. 

Bij het voorlopig ontwerp is rekening gehouden met een aantal wensen vanuit het 
dorp, zoals: passend bij het karakter van het dorp, snelfietsers over de rondweg, 
toerfietsers door het dorp, waar mogelijk extra groen aanbrengen. De gemeente 
heeft extra geld gevonden om dan ook meteen op een aantal plekken de riolering 
te vernieuwen en de gehele Rijksweg opnieuw te bestraten en te verfraaien. Dat 
betekent wel dat we een behoorlijke tijd moeten zandhappen, maar dan zijn we 
wel in een keer klaar. 

Ter voorbereiding op de bewonersavond kunt u de tekeningen van dit plan alvast 
inzien op www.Jirnsum.com of op de website van de gemeente: https://www.
Leeuwarden.nl/projecten-wij-werken-aan

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op deze avond, dan kunt u de plannen hier be-
kijken en eventuele vragen naar de gemeente mailen. Zie hiervoor het mailadres 
dat vermeld staat in de officiële uitnodiging. Of even contact opnemen met de 
werkgroep: guustaelzinga@gmail.com

Ga vooral even kijken of praat mee op 19 oktober in het Kattehus. Dit is nog het 
moment om mee te denken en eventuele wijzigingen voor te stellen. Zodra het 
definitieve ontwerp er ligt, is er geen inspraak meer mogelijk.

Werkgroep wonen en leefomgeving.
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Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 
bellen: 0566 - 84 91 47 of mailen:  salonalice@ziggo.nl 
 
Adres: Molehiem 22, 9011 TC  Jirnsum    (Lid ANBOS) 

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 

De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum
 

MFC “it Kattehûs” 

 
 
Reserveringen via  
reservering.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 
 
 

Het wel en wee op it Tredde Sté It Tredde Sté

Goed gestimd?
Vanuit mijn kantoor heb ik een prachtig uitzicht op 
de parkeerplaats voor het gebouw ;-). Gelukkig zo 
hier en daar ook wat groen. 
Mijn kantoor vind ik de leukste plek in het hele  
gebouw, dagelijks verzamelt de bovenbouw zich 
voor mijn kantoor in de hal om hun schoenen aan te 
doen en dan worden er prachtige verhalen en gewel-
dige grappen aan elkaar verteld. Het enthousiasme 
waarmee de kinderen naar buiten gaan is zo prach-
tig om te zien, dan ik daar elke keer weer enorm van geniet. En ook het plezier 
waarmee ze weer binnen komen, zorgt elke keer weer voor een grote glimlach op 
mijn gezicht. Dat is ook één van de redenen waarom mijn deur altijd open staat, 
om te kunnen genieten van alle kinderen in en rondom onze school. 
En vandaag laten we jullie ook weer meegenieten van onze leuke kinderen! Veel 
leesplezier dat hopelijk zorgt voor een goede stimming!

Kinderyoga
Tot de herfstvakantie komen de kin-
deren van groep 3 op de maandag en 
donderdagmiddag werken en spelen 
bij de kleuters. In de kleutergroep doen 
we veel kinderyoga/meditatie. Op deze 
foto zijn de meiden uit groep 1, 2 en 3 
zelfstandig bezig met een yogahouding. 
Ze gebruiken hiervoor een kaartenset 
met houdingen waar ze gemotiveerd 
mee aan de slag gaan. We doen ook  
vaak samen een ‘onder-water-visjes-

meditatie' op muziek. Daarna zijn we helemaal zen. Mooi om te zien dat kin-
deren zelf toepassen wat ze in de groep aangeboden krijgen en zelf een stukje  
ontspanning zoeken, sommige kinderen vragen al een yogamatje voor hun  
verjaardag!
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www.elzinga.nl
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It Tredde Sté

Dino’s!
In groep 3/4 zijn de kinderen druk bezig met het thema  
dinosaurussen. Er lag deze maandag zomaar een brief 
met een nagemaakte poot in de klas. De brief was van een 
archeoloog en hij gaf ons informatie over een dinosaurus 
die hij aan het onderzoeken is. De kinderen moesten in 
de middag bezig met het ontwerpen van de dinosaurus 
zijn eieren, want daar is nog niks van gevonden van deze  
dinosaurus. Er lagen kranten, ballonnen en behanglijm 
voor ons klaar. De kinderen wisten zelf al snel wat de  

bedoeling was. Dat was wel fijn voor de juf.  
Die middag hebben ze flink gewerkt aan de  
eieren. Er volgen vast nog meer brieven met  
opdrachten… 

Wereldse kinderen
Groep 5/6 heeft het druk met het thema  
Wereldse kinderen. Na lessen over onszelf en dat  
iedereen uniek is, waren er lessen over hoe  

kinderen in het buitenland leven en hoe kinderen vroeger leefden. Dat kinderen 
vroeger in Nederland ook moesten werken, vonden ze wel heel zielig. Nu zijn  
ze druk aan de slag met een “Ik en jij boek”. Hierin verwerken de kinderen  
informatie over zichzelf, een kind uit een ander zelfgekozen land en een kind van  
vroeger. Deze informatie verzamelen ze uit boeken, van het internet, maar ook 
door opa, oma, pake of beppe                                                                                                                               

Opening kinderboekenweek
Vandaag hebben we ons jaarlijkse toneelstuk 
voor de opening van de Kinderboekenweek  
opgevoerd, met daarin een glansrol voor onze 
groep 8ters! De juffen speelden de bijrol van 
bibliothecaris en juf Angelique was een kei als 
steen! Geweldig om zo deze geweldige week te starten!

Op It Tredde Sté staat de deur altijd open en is iedereen welkom!
Vanwege de maatregelen rondom Covid 19 is het wel belangrijk om een afspraak 
te maken. 
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Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw 

 

  

 

‘’We care your drive’’ 
 

• Kwaliteitsbrandstoffen 
• Diesel 
• Euro 95 

 

11 cent korting op Diesel  
13 cent korting op Euro 95! 

24/7 

Supremium 
Tankstation de Greidhoeke 

All 
cards 

Skoallenijs Sint Radboud
Dierendag
Ieder jaar op 4 oktober vieren wij op KBS Sint 
Radboud uitgebreid dierendag. Een ontzettend 
gezellige dag met dieren op school. Maar waar 
komt deze dag nu vandaan? Waar heeft deze dag 
zijn oorsprong? Het antwoord op deze vraag ligt 
ver in onze katholieke geschiedenis.
Lang geleden leefde er een man, Franciscus van 
Assisi, Franciscus was begaan met arme mensen 
en zielige dieren. Dieren werden goed behandeld 
door Franciscus en hij zorgde ervoor dat ze goed 
verzorgd werden. Ook zou bekend zijn dat hij  
tegen de dieren praatte. 
Op 4 oktober 1226 overleed Franciscus. Later, pas 
in 1929, werd zijn sterfdatum, 4 oktober, uitgeroepen tot Werelddierendag. Dit 
gebeurde tijdens een congres van verschillende verenigingen voor dieren  rechten 
in Wenen. Sinds 1930 vieren wij in Nederland Werelddierendag. Op deze dag 
staan we stil bij onze huisdieren en andere dieren in onze omgeving. Vaak krijgen 
ze die dag wat extra liefde, wat lekkers te eten of een nieuw speeltje. 
Op KBS Sint Radboud zijn de leerkrachten verkleed in dierenpak en veel leer-
lingen nemen dieren mee naar school. Er zijn inmiddels behoorlijk wat dieren  
op bezoek geweest op de Radboudschool, honden, katten, konijnen en zelfs  

paarden. Vorig jaar hadden we ook een  
bezoek van de dierenarts, zij vertelde wat zij 
zoal deed op een dag in de praktijk.
Misschien is het nog een idee om op  
Werelddierendag eens stil te staan bij dieren 
die het niet zo goed hebben als onze honden, 
katten en andere huisdieren. Bijvoorbeeld 
de dieren die bedreigt wordt met uitsterfte 
of dieren in het asiel. Geef deze dieren op  
Werelddierendag ook een beetje extra  
aandacht.
“Voor alle dieren, groot of klein, laat het een 
hele fijne dierendag zijn!’

Zin in Verse broodjes 
of lekker gebak?

kom naar één van onze 
winkels of bestel online

Marten Boonstra 
De Echte Bakker
Buorren 14, Akkrum  |  T.   (0566) 652196

Hoofdstraat 66, Grou  |  T.  (0566) 621570

info@broodbanket.frl
www.broodbanket.frl
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  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 F. Cornelisse 0683949491
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110
Koor Jirnsum: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Merke Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen

Waar Friese  
Nuchterheid spreekt!

Koffie, lunch, borrel, diner  
of een bijzondere gelegenheid?

Daarvoor kom je bij:  
De 2 Gemeenten 

Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum 
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

Huisarts
F.F. Venema
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
Tel.: 0566-621310
www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl

SPOEDGEVALLEN tussen 08.00 en 17.00 uur bellen naar: 0566-621122 
Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de Dokterswacht Friesland: 0900-1127112 

Bereikbaarheid
Afspraken maken: 08.00 - 10.00 uur
Visite aanvragen: 08.00 - 10.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 08.00 - 10.00 uur

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

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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 Schoonmaakmedewerkers       Bij ons kunt u ook        
 en vakantiehulpen gezocht      tijdelijk gemeubileerde 
 voor een prima salaris in          woonruimte huren! 
 een gezellig team.                      Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk 

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            

Ziekenhuizen
MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

Zorg
Buurtzorg Akkrum e.o. Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.: 06-23 91 73 73  Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.: 0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net Internet: www.thfl.nl

Zorg thuis van Leppehiem FysioMaks
Adres: Leppedijk 37, Akkrum Adres: Rijksweg 127A
Tel.: 0566-65 46 54 Tel.: 0566- 60 22 07
E-mail: oars@leppehiem.nl E-mail: info@fysiomaks.nl

Dorpenteam
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk,  
inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het 
Dorpenteam. Voor inloop zijn wij in Grou ’s ochtends open van 9.00 tot 12.30 uur,  
’s middags gesloten. Wij zijn van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar: 0566-625151 
of info@dorpenteam.nlDorpenteam, Oedsmawei 18 a, 9001 ZJ Grou

Wijkagent + meldpunt overlast
De wijkagent in Jirnsum en omstreken is de heer Thom Bambach. Hij is bereikbaar op 
Stationsweg 35 te Grou, tel.: 0900-8844. Voor het melden van overlast zoals vernielingen, 
burenruzie en geluidsoverlast belt u het volgende nummer: 14058

Contactadressen Kerken 
Doopsgezinde Gemeente S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Gemeenschap- en  
Beheercommissie Heilige Marcus    J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566- 60 13 90
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

 it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 06-43223585

Peuteropvang It Kattekuorke 
Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Kids First COP groep
 9011 VJ Jirnsum. Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.nl
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur - 12.15 uur

Basisscholen
O.B.S. it Tredde Sté Dekamastrjitte 2A info.ittreddeste@proloog.nl Tel.: 0566-60 16 46
R.K.B.S. St. Radboud Dekamastrjitte 2B directie@radboudjirnsum.nl Tel.: 0566-60 12 42

Bibliotheek  
Grou Burstumerdyk 6  Tel: 058-2347777 Openingstijden ma/wo/do 14.00 - 18.00 uur
 info: www.sbmf.nl     vrijdag        14.00 - 20.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 
Dierenarts

Telefonisch spreekuur ma t/m za van  
8.00 - 9.30 uur, voor het maken van een  
afspraak, bestellen medicijnen en info.
Openingstijden van de balie:
Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur  
en zat. 8.00 - 9.30 uur.

Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou 
0566-601464 / 601439 / 621299 
info@dierenartsgrou.nl 
www.dierenartsgrou.nl 
www.bistedokter.nl 

Spreekuur van 8:30 -18:00 alleen op afspraak. SPOED: 24u./ 7d. bereikbaar.


