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Beste Lezer,

Een maand is zo voorbij merken we, zelfs als deze eenendertig dagen duurt.
Het is fijn te weten dat het vullen van de Stim niet alleen van de redactie afhangt.
Zo is daar Fred die deze keer een dieptegesprek met z’n broer voert over otters en
bevers. En bistedokter Menno die zo mooi over puppy’s schrijft.
Even ‘harsenskrabje’. Kent u Changchun? Wij wisten het eerlijk gezegd ook niet.
Na het lezen van deze Stim komt u er achter dat het niet nummer 54 met witte
rijst van Kota Radja is, maar een relatief kleine stad in China. Gedurende een jaar is
Arjen van der Veen uit Jirnsum één van de ruim 3 miljoen bewoners van deze mierenhoop. Arjen is het avontuur aan gegaan en verruilde Jirnsum voor Changchun,
beide hebben een ijsbaan… dat scheelt. Zijn verhaal begint op pagina 15.
Over ijsbanen gesproken. Was het een maand geleden nog Koning Winter die in
zijn dunne witte jas ons landschap binnensloop, inmiddels weten we wat hij voor
ons in petto had. IJsbanen, maar dan op straat. Code rood en dat betekende thuis
blijven. Voor jolige types was het schaatsen onderbinden en de straat op. We hebben dan ook heel wat ‘afgeliked’ zowel op facebook als in het echte leven. Het waren mooie dagen waarbij we ook weer dichterbij elkaar kwamen.
Praten met is altijd beter dan praten over.

Redactie
Carla Elzinga-Smid
Elsbeth Koree
Grietsje de Vries

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio maart 2016
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
Tel.: 0566-601049
32e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK Jirnsum
T. 0566-601272

ŸSysteembeheer
ŸNetwerkbeheer
ŸHardware - Software
ŸAdvies - Verkoop
ŸService
ŸWebdesign

info@ginbijk.nl
WWW.GINBIJK.NL

AUTOMATISERING
Maandag
van 14.00 tot 20.00
Dinsdag
van 9.30 tot 17.00
Woensdag
van 9.30 tot 17.00
Donderdag van 9.30 tot 21.00

Richterlaan 3-14
9207JT Drachten/Aldeboarn
0512 785196
06 25176220

Denkt
u
aan
onze
adverteerders!
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Let op!
De informatie over
uw Huisarts/Apotheek
is gewijzigd.
Zie pag. 38
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Anne de Jong

uitvaartzorg

omdat afscheid nemen om rust,
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922

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

MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Behearder S. Janse
4

T. 0566-602110

Kapasiteit sealen
Grutte seal 25-100 pers.
Molehiemseal 10-30 pers.
Lytse seal 10 pers.

Agenda
Datum		 Evenement
6 febr. Buurtvereniging om ‘e Toer
		 Buurtuitje
6 febr. Slam FM on Tour
13 febr. Nielson
15 febr. Propaganda-avond
		 Vogelwacht Jirnsum
19 febr. Quizavond
19 febr. Theater van Pier 21
		 “Live is beautiful”
22 febr. Inloopvergadering PBJ
23 febr. Vrouwen van Nu
28 febr. Matinee met duo Dûbeldyk
29 febr. Voorjaarsvakantie
		 29 febr. t/m 6 mrt.
1 mrt. Uiterste inleverdatum
		 kopij Stim fan Jim
7 mrt. Jaarvergadering
		 Vogelwacht Jirnsum
9 mrt. Paaseitjesactie LOCI
12 mrt. The Best of Britain
21 mrt. Inloopvergadering PBJ
23 mrt. Vrouwen van Nu
		 Modeshow
27 mrt. Paasbrunch
10 april Toon van de Tijd
24 april Lentefair

!

Locatie
Sneek

Tijd
13:00 uur

De 2 Gemeenten 22:30 uur
De 2 Gemeenten 21:30 uur
MFC It Kattehûs 20:00 uur
Café de Fantast 22:00 uur
De 2 Gemeenten 20:00 uur
MFC It Kattehûs
MFC It Kattehûs
Café de Fantast

19:30-20:00 uur
19:45 uur
16:30 uur

stimfanjim@jirnsum.com
Tel.: 601049
MFC It Kattehûs 19:30 uur
Langs de deuren
De 2 Gemeenten 21:00 uur
MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
MFC It Kattehûs 19:45 uur
De 2 Gemeenten 12:30-15:00 uur
De 2 Gemeenten 15:00 uur
De 2 Gemeenten 12:00-17:00 uur

Kopij inleveren???

Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Komme en Gean
Geboren:
8 jan. 2016 Anne-Lynn van der Veen trotse ouders Daniël en Daniela
21 jan. 2016 Shoshanna van Klinken trotse ouders Hidde en Rowena
27 jan. 2016 Lissa Terra
trotse ouders Theo en Marieke

Shoshanna Cataleya van Klinken

Onze felicitaties voor alle ouders van de pasgeborenen op deze pagina.
Daarnaast willen we twee gouden bruidsparen noemen die onlangs hun
50-jarig huwelijksfeest hebben gevierd. Gefeliciteerd!
Douwe en Elske Riemersma
Klaas en Mien de Jong
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

Contributie voor een gezin:
€ 17,50 per persoon per jaar (inbegrepen zijn kinderen tot 18 jaar)
Bode:		
Dhr. S.A. Schoustra
Mevr. A. de Jong
De Gréft 19
Buorren 23
9011 CB MANTGUM
9012 DK RAERD
Tel. 058-2501380
Tel. 0566-602922
www.uitvaartschoustra.nl
www.dejonguitvaartzorg.nl

Inlichtingen bij:
Mevr. T. v.d. Honig
Rijksweg 97
9011 VC JIRNSUM
Tel. 0566-601976
dle.jirnsum@gmail.com

Digi-Stress?
In januari en juni is het weer tijd voor de toetsweek op de meeste basisscholen.
Als leerkracht in het speciaal basisonderwijs ben ik zelf ook betrokken bij dit fenomeen. Ik neem in januari en juni de CITO-toets af bij mijn leerlingen in groep
3/4. Vanzelfsprekend probeer ik de sfeer zo gemoedelijk mogelijk te maken, de
kinderen gerust te stellen en te motiveren. Een toets blijft echter een toets en er
zijn kinderen die alleen al bij het woord ‘toets’ dicht klappen.
Drie weken achter elkaar gaan we helemaal uit ons dak met toetsboekjes of zijn
we druk in de weer met het aansluiten van tientallen laptops. De modernisering
zien we zelfs hier, net als bij onze grote vrienden van de belastingdienst, terug.
De CITO kun je tegenwoordig ook digitaal afnemen. Of dit nu voor iedereen een
plus is vraag ik me af. Een aantal van mijn jongste leerlingen heeft nog niet veel
ervaring met de computer. De muis valt dan ook nog wat onhandig in de handpalm. Ze doen hun best en luisteren naar de opdracht die hun in het oor wordt
gefluisterd (zo klinkt het voor mij) via een koptelefoon.
Voor- en nadelen schieten door mijn hoofd wanneer de leerlingen zich inspannen
om er het beste van te maken. Wat werkt voor de één hoeft niet te werken voor
de ander. Zo vindt Piet het heerlijk om zich lekker terug te trekken met de koptelefoon op z’n hoofd om zijn toets te maken op zijn laptop. Klaske is alleen maar
bezig om de muis onder controle te krijgen, het pijltje naar het juiste antwoord te
sturen en dan ook nog de juiste muisknop indrukken om het antwoord te bevestigen. Poeh, wat een opgave. De energie gaat bij haar niet naar de toets maar naar
de fysieke inspanning die ze levert om het, in haar ogen, digitale monster onder
controle te krijgen.
Gelukkig is de digitale afname hier (nog) niet een verplichting. En ik weet, na mijn
observatie, dat niet iedereen hier klaar voor is. Digi-stress? Nee hoor. Na deze
stressperiode pakken wij lekker ouderwets de boekjes en potloden er weer bij.
Juf leest voor en Klaske zet een kruisje bij het juiste antwoord. Want verschil moet
er blijven.								
E.K.

Geen sprake van digi-stress bij de juf en kinderen uit groep 1 van it Tredde Ste
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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

Ut it ferline
KERKSCHATTEN R.K. Kerk te Jirnsum - deel 2
Deze keer alle aandacht voor de Kelk/Ciborie van
verguld zilver die wordt gebruikt bij de viering
van het avondmaal.
De hierbij afgebeelde Ciborie komt oorspronkelijk
uit de Douma-stins, onder Poppingawier. In deze
Douma-stins werd geregeld een mis gelezen. In
het jaar 1627 is de Kelk na restauratie - door Pibo
Philipus van Albada - geschonken aan de kerk.
Aan de onderkant, in de voet van de kelk, staat
een inscriptie. De betekenis is ongeveer het volgende: “Dit gedenkstuk wijdde de familie Albada
van Poppingawier vroeger aan het altaar van de
H. Catharina, later aan dat van de H. Maagd Maria.
Hersteld door Pibo Philipus van Albada in het jaar
1627”.
Tekst: Bouke de Vries, foto’s: Siep Hijlkema

Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl
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PBJ vergaderschema 2016
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (jaarvergadering) is een openbare vergadering
waar alle Jirnsumers van harte welkom
zijn.
Agenda en stukken voor deze vergadering worden in maart gepubliceerd in De
Stim en op Jirnsum.com

Jaarvergadering
PBJ
woensdag 30 maart
20.00 uur
in ‘t Kattehûs

Data bestuursvergaderingen - inloopspreekuren 2016
Het bestuur van Plaatselijk belang Jirnsum vergadert op de onderstaande
maandagen in 2016. De bestuursvergadering start om 20.00 uur en is voor
bestuursleden en genodigden.
Van 19.30 uur tot 20.00 uur bestaat er de mogelijkheid voor dorpsgenoten
om in te lopen en om met het bestuur ideeën en gedachten uit te wisselen
op de volgende maandagen in 2016:
Maandag 22 februari			
Maandag 21 maart			
Maandag 25 april			
Maandag 23 mei			
Maandag 27 juni

Maandag 5 september
Maandag 10 oktober
Maandag 14 november
Maandag 12 december

Vanzelfsprekend staat de koffie en thee klaar.
Het bestuur van PBI wil graag met u in gesprek.
Alle vergaderingen vinden plaats in MFC It Kattehûs, Rijksweg 180.
Email: secretaris.pbi@gmail.com
12
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Arjen in China

deel 1

阿林在中国
100 STAPPEN
Het verhaal van Arjen is al 23 jaar oud. Of jong misschien. Willen wij daar een verhaal voor de Stim van
maken in plaats van een lijvig boekwerk dan zullen we,
net als Arjen, steeds stappen moeten zetten en zelfs
af en toe een sprong in de tijd moeten maken. Ook
dan lukt het nog niet alles in één Stim te plaatsen. Is
dat erg? Nee, dat is niet erg: ’’As it net kin sa’t it moat,
dan moat it mar sa’t it kin”. Deze maand deel 1. Eerst
‘buurten’ we bij zijn ouders, Thijs en Imkje van der Veen
en met hetzelfde gemak interviewen we de hoofdpersoon in China. Er komt geen postduif aan te pas.

www.tigra-sneek.nl sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:
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在STIM吉姆阅读在中国这一点，并在下个月的故事罗
RIJKSWEG 126
Als hij 6 jaar is komt het gezin van der Veen, waarvan Arjen de oudste is, in Jirnsum
wonen. Het toeval wil dat de drie jongetjes in de leeftijd van 1, 2 en 6 jaar -- jawel
-- op nummer 126 neerstrijken. Daar is meer dan genoeg speelruimte voor de witharige mannetjes in het royale pand van voorheen bakkerij, winkel en woonhuis
van de familie Buwalda.
Ook is het dicht bij de ijsbaan; was het eerder nog wat krabbelen, schaatsen leert
Arjen in Jirnsum, uiteraard op de Atje Keulen-Deelstra ijsbaan.
Dat biedt perspectief!
KAMPIOEN
Hij heeft wel aardigheid aan schaatsen. Thuis de ‘houtjes’ onder binden en dan op
de slee naar de ijsbaan. Het jongetje wordt een jongen, en wanneer de periode
van vallen en opstaan voorbij is, is hij veel op de baan aan het oefenen; starten
bijvoorbeeld en bochten… Wanneer hij met de eerstvolgende schoolschaatswedstrijd geen prijs weet te winnen is het flink balen. Maar wat doe je daar aan?
Trainen misschien? Inderdaad! En dan worden er stappen gemaakt; de techniek
verbetert en dat levert hem genoeg snelheid op om zich in de baanselectie van
Thialf te rijden. Ook daar worden stappen gemaakt, sprongen zelfs. Een absoluut
hoogtepunt is het Nederlands Kampioenschap C-junioren. Goud voor Arjen van
der Veen uit Jirnsum. Hij is dan nog maar 16 jaar			
z.o.z.
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BUURTEN
Even buurten op nr.126 bij heit en mem, waar het verhaal bijna naadloos verder
gaat. Mem Imkje: ‘’Na twee jaar gewestelijke selectie -- Friesland, Thialf, Heerenveen -- dient zich de volgende stap aan; Arjen gaat naar de Schaatsacademie
in Groningen. Anderhalf jaar later hangt hij zijn schaatsen aan de wilgen’’. Pats!
Een klein drama. Het alsmaar opladen voor wedstrijden en de daarbij komende
druk, die ook nodig is op dat niveau; hij wil het niet meer. Het is genoeg geweest.
Stoppen! “We waren verbaasd, verrast ook, vooral over de manier waarop hij er
zelf mee omging; weloverwogen en volwassen’’. De volgende stap blijft op het ijs
-- om in schaatstermen te blijven -- hij glijdt soepel in het trainersmetier, parttime
weliswaar, want tegelijkertijd is hij druk met achtereenvolgens de studies Havo en
HBO-Communicatie. Ook niet onbelangrijk.
AVONTUUR
Januari 2015. Via contacten van zijn club i-Skate met de Chinese Schaatsbond,
welke geïnteresseerd is in de Nederlandse trainingsmethoden, hoort hij iets over
een vacature. Hoofdtrainer-junioren. Arjen aarzelt niet, is bereid zijn studie voor
deze bijzondere ervaring te onderbreken. Het avontuur lokt en hij gaat. Alvorens
deze sprong te nemen moeten er nog wat andere stappen worden gemaakt. Voor
een werkvisum worden in recordtempo allerlei testen gedaan. Met dank aan het
creatief meedenken en snel handelen van dokter Freddy lukt het om begin juni
2015 af te reizen. Een reuzensprong.
CHANGCHUN
Het interview verplaatst zich naar de hoofdpersoon, zo’n 8000 km van hier. Ik druk
op ‘verzenden’ en vraag: “Waar woon en werk je?’’ Arjen: “In Changchun, een voor
Chinese begrippen relatief kleine stad met ruim 3 miljoen inwoners. De provincie
hier beslaat iets van half Europa. De eerste maanden verbleef ik in een hotel, nu
in het gloednieuwe sportersappartementencomplex, op 2 minuten lopen van de
overdekte ijsbaan. Autorijden doe ik hier niet, ook al heb je een rijbewijs dan nog
moet je een soort van toets doen. Ik heb het niet echt nodig en daar komt bij dat
het verkeer een complete chaos is. Bovendien zijn de taxi’s goedkoop’’.

CHINA WINTER GAMES
‘‘Als hoofdtrainer ben ik verantwoordelijk voor het schrijven, plannen en uitvoeren
van het trainingsprogramma. Met een manager en 3 assistent-coaches werken we
met 24 junioren op een mooie binnenbaan (buiten is het -20°C). Het belangrijkste
nu zijn de China Winter Games. In deze wedstrijden strijden de deelnemers als
provincies tegen elkaar. Ze worden net als de Olympische Spelen eens per 4 jaar
gehouden en ook als zeer belangrijk ervaren. Tegen de tijd dat deze Stim uitkomt
staan de resultaten al op mijn blog”.
COMMUNICATIE en TAAL
“Is Engels de taal waar je daar goed mee ‘out of the feet’ kunt?’’
Arjen: “Ja, dat gaat redelijk, ik beschik tijdens mijn werk over een tolk EngelsChinees. Maar door een totaal andere manier van werken blijft het lastig. De mensen zijn -- althans voor ons -- ondoorgrondelijk. Emoties zijn hen niet of nauwelijks af te lezen. Als een van mijn pupillen zijn PR verbetert sta ik enthousiast te
juichen, terwijl hij of zij nauwelijks enige reactie toont. Gezichtsuitdrukkingen zijn
niet te vertalen. Typerend en frustrerend -- in contrast met onze directheid en
openheid -- is hier ook, ja zeggen en nee doen. Daarnaast werkt het logge apparaat, van voornamelijk de overheid, vertragend en ook staat het eigen initiatieven
in de weg. Oh ja, de taal vroeg je naar?
Allyn noemen ze me hier altijd. Arrrrrrrjen? Ze krijgen het niet voor elkaar’’.

阿林在中国

ALLES ALLYN, ALLES
In maart nemen we de Stimlezers opnieuw mee naar China, dan voor deel 2. Dan
geeft Arjen antwoord op vragen waarvan zelfs zijn ogen schuin gaan staan... We
willen namelijk alles van je weten Allyn, alles! Vooral over doodgewone dagelijkse
dingen. Het eten bijvoorbeeld. ‘’Doe je stiekem bestek in je broekspijpen Allyn
of eet je netjes lijst met stokjes? Heb je daar ook een soort van Fantast, voor een
biertje op zaterdagmiddag? Keallepoat?
Een dokter Freddy dan? Niet? Echt niet?? Gehaktballen dan…?’’
gdevs
In de volgende Stim: Arjen in China deel 2
Zijn de China Winter Games succesvol geweest?
Kijk op: honderdstappen.wordpress.com

在STIM吉姆阅读在中国这一点，并在下个月的故事罗
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Hier
had
uw
advertentie
kunnen
staan!

ik vind je zo lief!





omdat ik je zo lief vind...

Berneblêd
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Vrouwen van Nu
POSTZEGEL
PLAKKEN

STIM FAN JIM FEBRUARI 2016

NIET-LEDEN zijn eveneens welkom bij deze modeshow in het Kattehûs op 23
maart, het begint om19.45 uur. De entree is € 3.50, dit is inclusief twee keer een
kopje koffie of thee.

Voortgang van de dorpsvisie
Jirnsum foar Jirnsumers... dat is waar het om draait bij het ontwikkelen van de
dorpsvisie! En ontwikkeld dat wordt ‘ie! Na verschillende bijeenkomsten ligt het
concept-document er. Een document met richting, met waarden én met een bijlage vol ideeën uit het dorp.
POSTZEGEL

STIM FAN JIM FEBRUARI 2016

PLAKKEN
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Modeshow
In de eigen thuisbasis -- It Kattehûs -- wordt op initiatief van de Vrouwen van Nu
van de afdeling Jirnsum een modeshow gehouden. De Kleankast en De Kletskous
organiseren hand in hand de presentatie. De deskundigen uit Akkrum maken een
keus uit hun eigen collecties en combineren dit alles naar hartenlust. Uiteindelijk
zijn het de modellen die u de mogelijkheden en trends van 2016 laten zien. Natuurlijk is het extra handig dat dit alles op nog geen 5 km afstand verkrijgbaar is.

Met die ideeën zijn we met de eerder betrokken mensen opnieuw ‘yn petear’ gegaan en zijn er nu bij diverse thema’s een aantal mensen actief met het bedenken
van een top 3 van items die werkelijk een plekje gaan krijgen in de Dorpsvisie
2020.
Wil jij je ook nog inhoudelijk inspannen voor de Dorpsvisie 2020, schroom niet je
(weer) te melden. Je kunt op ieder moment aansluiten, het is een gemoedelijke
sfeer, maar we zijn wel al bij de ‘handen-uit-de-mouwen-fase’!
De komende 6 weken zijn we nog druk met ontwikkelen en overleg. Daarna gaan
we de definitieve dorpsvisie aan het gehele dorp presenteren!! We houden u op
de hoogte!
Contact kan via onderstaande mensen.
Zie www.jirnsum.com voor hun gegevens.
Abe Buwalda
Guusta Elzinga
Bert de Jong
Erik Pereboom
Anne Sollie
Debbie de Vries

Yke Hokwerda
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Bibliotheek
Gedrukt of ditigaal boek?
In het huidige digitale tijdperk wordt het lezen van elektronische boeken
steeds populairder. Een e-book is het digitale broertje van het papieren boek.
Je leest een e-book via een e-reader, smartphone of tablet. Een groot voordeel
van e-books is dat ze niets wegen, waardoor je gemakkelijk veel boeken tegelijk kan meenemen. Andere voordelen zijn dat de lezer zelf de lettergrootte
kan aanpassen en dat je boeken snel kunt doorzoeken.

Piano-onderwijs Annie Terwisscha van Scheltinga

Piano
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

In het kader van een landelijke campagne worden in de maand januari en februari
wel 10.000 favoriete e-books in de schijnwerpers gezet. In Bibliotheek Grou staan
een aantal (digi)tale spreekuren in het teken van de e-bookservice. Het laatste
spreekuur vindt plaats op 12 februari van 15.00 tot 17.00 uur.

Zowel voor kinderen als voor volwassenen
Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd
E-mail: piannie.tvs@gmail.com
Tel.: 0566-601495 of 06-25163304
www.piannie.nl



Schoonheidssalon











Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Voor degenen die het toch liever bij het oude, vertrouwde, gedrukte boek houden hieronder de nieuwste aanwinsten van bibliotheek Grou.










ROMANS
Familiewapen - Thomas Enger
Een journalist wordt ingeschakeld door zijn ex-vriendin als haar vriendin
verdwenen is.
Elke dag een druppel - Wilma Geldof
Maartens vader was in de oorlog een invloedrijk NSB-lid. Nu hij 19 is, gaat hij
langzamerhand inzien hoe hij jarenlang door het gedachtegoed van zijn vader
vergiftigd is.
Nachtronde - Patrick Modiano
Monologue interieur van een man die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de
Gestapo en het Franse verzet actief is.
De juiste weg voor Jara - Margaretha Muller
Na haar eindexamen gaat een meisje uit een klein dorp in Amsterdam studeren
en maakt daar kennis met de verleidingen van het uitgaansleven.
INFORMATIEVE BOEKEN
Lucy Sarink - Meebewegen met kanker; van strijd naar overgave.
W.J.B. van Ingen Schenau - Medicijnen voor senioren; weet wat je slikt.
Martin Gaus - Puppymanieren, het opvoedboek voor puppy’s.
Rienk Terpstra - Sjoerd Andringa, een poëtisch beeld van Fryslân.
Marianne van der Linden - Handboek varen op de Waddenzee.
Thomas Termeulen - Topografische atlas van Fryslân.

23

Skoallenijs 1+1=2
Beukernijs fan It Tredde Sté,

Raad van Kinderen op de Sint Radboudschool
Een Raad van Kinderen geeft kinderen de mogelijkheid om mee te denken
in hun eigen onderwijs. Kinderen krijgen een stem in de organisatie van de
school en kunnen zo hun stem laten horen voor diverse plannen.

De beukers binne drok dwaande mei it tema muzyk
en leare fan alles oer ynstruminten en ek in protte
ferskes. Jort syn heit en mem binne op besite west
om muzyk te meitsjen, de beukers wiene fernúvere
dat Andries sa goed it lûd fan in oaljefant spylje koe
en besochten it sels ek.

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Binnenkort kiezen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hun vertegenwoordigers, die zitting gaan nemen in de Raad van Kinderen. Ze maken
zo spelenderwijs kennis met de democratische beginselen en ze leren wat
realistisch en haalbaar is. Ze kiezen hun eigen voorzitter en secretaris en
zullen regelmatig samen in gesprek gaan met onze directeur.
Daarnaast organiseert ook de gemeente Leeuwarden een kinderraad. Ook
hier leren de kinderen wat democratie is en ontdekken ze spelenderwijs
dat de politiek er toe doet. Burgemeester Ferd Crone was onlangs bij ons
op bezoek en heeft als burgemeester en voorzitter het e.e.a. uitgelegd
over de kinderraad. Wij doen mee! Een aantal kinderen uit de groepen 7
en 8 gaan onze school vertegenwoordigen. In mei is het zover. Eerst zijn er
gastlessen, dan een opdracht. De kinderraad maakt een keuze uit de beste
voorstellen. De winnaar krijgt €5000,- om het voorstel uit te voeren.

Ek hienen we ôfrûne wike de start fan de foarlêsdagen mei Foppe de Haan
foar de grutte bern en memmen Alida en Jolanda by ús yn de klasse. De
âlderried regele in lekker moarnsbrochje. We hienen ek in leuk útstapke nei
prinsessen fan it Keramiekmuseum yn Ljouwert.

De ontwikkelingen zijn te volgen op onze website
www.radboudjirnsum.bms-onderwijs.nl
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Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer…

MAANDAG 7 MAART
Het bestuur van de Vogelwacht Jirnsum nodigt u uit voor de jaarlijkse
ledenvergadering op maandag 7 maart 2016 om 19.30 uur in het Kattehûs
te Jirnsum.

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker
T +31- 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker
Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld

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

T.0566-601550 Grousterdyk 1 Jirnsum

@

@

kijk ook op @
www.jirnsum.com

@
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Vogelwacht Jaarvergadering

@

AGENDA
Voor een ieder ligt deze avond een agenda op tafel.
Tijdens deze vergadering zullen de gebruikelijke agenda items de revue
passeren.
De verschillende jaarverslagen, waaronder het financieel verslag van 2015
en de verslagen over de nazorg en de nestkasten- en zwaluwenonderzoeken eveneens over 2015, worden doorgenomen.
Verder wordt er gesproken over de zomerexcursie in 2016.
BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en niet herkiesbaar dit jaar is lid Eeltje Knol. Aftredend maar wel
herkiesbaar zijn: penningmeester Age Niemarkt en lid Bouke de Vries.
Als nieuw lid is Ewout Schröder aangedragen. Tegenkandidaten kunnen
zich een half uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
Laatste item voor de pauze is de rondvraag.
ALDE FEANEN
Na de pauze komt de heer Albert
Westra uit Garijp ons prachtig beeldmateriaal laten zien van al wat leeft in
de Alde Feanen.
Aan het eind van de avond worden de
‘neisoarchpassen’ nog uitgereikt.

Propagandajûn
Vogelwacht
maandag 15 februari
20.00 uur
in ‘t Kattehûs
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kinderopvang Oan de Boarn
gastouderopvang

Grietje de Vries
Industrieweg 23a
9011 WH Jirnsum
06-51814331
oandeboarn@hotmail.com
oandeboarn.webklik.nl
www.facebook.com/oandeboarn

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland
Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140
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Fred in het Wild
Vorige keer had ik beloofd iets over een zoogdier te schrijven. De muis is
te vanzelfsprekend, na de recente plagen, dus word het de otter. Het dier
was rond 1978 uitgestorven in Nederland, door o.a. het verkeer en vervuild
water. Later zijn ze weer uitgezet in de Weerribben en in de Alde Feanen.
Hemelsbreed is dat vlakbij Jirnsum, zeker voor otters, ze trekken met gemak lange afstanden over weg en sloot. De otter staat aan de kop van de
voedselketen, dus een beetje gif in het lijf van elke verslonden vis (opgepikt uit vervuild zwemwater), stapelt zich op in het lichaam van het dier.
Toch ben ik daar wat cynisch over; okay we hebben schoon “leefwater”
voor de otter, maar de mannetjes van deze soort gaan aan de wandel; 30
km is niks voor zo’n vrolijke wandelaar (en vrolijk zijn ze: modderglijbanen
en heerlijk stoeien en zo). Maar probeer in Nederland maar eens zo’n stuk
af te leggen zonder een autoweg te kruisen. Nou dat gebeurt, en dan hoor
ik tijdens een dienst als vrijwilliger, dat er weer 1 of meer otters overreden
zijn in het weekend. Op zich doet de soort het goed; ze jongen, en hebben
genoeg te eten. De overreden mannetjes worden onderzocht en blijken
kerngezond te zijn. Kenners kunnen aan allerlei sporen (ontlasting, pootafdrukken) zien dat in een specifiek gebied otterfamilies huizen, en nu,
met een dun laagje sneeuw helemaal! Gelukkig, om positief te eindigen,
werken de beschermende organisaties hard aan een oplossing. Er worden
nieuwe otters uit Oost-Europa geïmporteerd (er wonen daar genoeg en
de taal schijnt geen probleem te zijn...). Tevens worden er allerlei brede en
smalle paden aangelegd onder veel Friese bruggen, zodat de otter onder een weg door kan, i.p.v.
er over heen. Hopelijk werkt dat. Het zou toch eeuwig zonde zijn als dit schitterende beest weer uit
zou sterven. Het zou leuk zijn als het net zo’n succes
werd als de bever. Met mijn broer had ik jaren geleden een diepzinnig gesprek over het uitzetten van
de, meer honkvaste, bever. Het gesprek werd, zoals
wel vaker, door ons gesmeerd met een goede malt
whisky... “Ach, dát zou wel niks worden”, zo dachten
wij. En nu malt, eh mailt, mijn broer foto’s van door
bevers ‘omgeknaagde’ bomen voor de deur in hun
Almeerse parkje…
		
Fred de Waart
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Fiets & Fun Jirnsum

Fiets service Jirnsum e.o.!

Verkoop 2e hands merk fietsen
Onderdelen nieuw en gebruikt
Reparatie en onderhoud
Haal en breng service (gratis tot 5km!)
Reparatie op locatie
Pech hulp onderweg
Fietsen op maat









Tel: 06-22328262
@: info@fietsenfun.nl
Web: www.fietsenfun.nl
Industriewei 23
Openingstijden:
ma. t/m vr. 9:30 tot 17:00 uur
zat. 10:00 tot 13:00 uur

De Bistedokter
M’n oudtante had gelijk. Ik mocht haar graag. Als Tante Hil kwam was het een
beetje feest. Ze had een brede blik op de wereld en was altijd zeer belangstellend.
Maar ze keek nooit in de kinderwagen. ‘Ik zie liever een pup’, zei ze dan. Inderdaad:
hoe lelijk het ras ook moge zijn, puppy’s zijn áltijd leuk! Maar mollige snoetjes
worden groot en dan zijn ze lang niet altijd meer zo makkelijk te hanteren. Zeker
als de handenbindertjes aan het puberen slaan. Net zoals onze kinderen eerst
naar de peuterklas gaan, zo is het verstandig met een jonge hond de puppycursus te bezoeken. Ik raad het altijd aan. Ook al heb je eerder honden gehad en
zelfs opgevoed, puppy’s moeten socialiseren. Ze behoren de hondentaal die ze in
het nest hebben opgedaan verder uit te bouwen. Daarnaast veranderen inzichten
over opvoeding voortschrijdend. Diereigenaren krijgen altijd weer nieuwe handvaten aangereikt om een hond beter onder controle te krijgen en te houden. De
cursusleider ziet de pups het liefst zo jong mogelijk op de hondenschool. Zelf
geef ik de voorkeur aan een paar weekjes later, als de entingen de weerstand op
peil hebben gebracht. Voor beide is wat te zeggen; uiteraard geef ik de gezondheid voorrang…
Als een pup voor de eerste keer bij ons op het spreekuur
komt, is de dierenarts meteen een beetje de boeman. Het
mondt immers vrijwel altijd uit in een prik. Ook al staan
we daarna met een lekker brokje klaar ter compensatie;
de pup zal een beetje een nare associatie met de spreekkamer houden. Daar gaan we wat aan doen! We gaan
puppyklasjes maken om de pup aan de praktijk te laten
wennen en baasjes kunnen dan tegelijkertijd allerlei informatie opdoen. Hoe maak ik het voor de pup leuker en
hoe laat ik hem of haar wennen aan onderzoeken. Dat is
voor de eigenaar zelf ook heel handig als deze later zelf
bepaalde (be)handelingen moet verrichten. Verder zullen we allerlei zaken als
(op)voeding, ontwormen, vlooien- en tekenbestrijding, vachtverzorging en wat
de baasjes ook maar ter tafel brengen de revue laten passeren. We starten in februari. Belangstellenden kunnen terecht bij de balie en zich telefonisch of via de
mail opgeven. Nadere informatie staat ook op de site www.dierenartsgrou.nl
Tante Hil was altijd zeer uitgesproken. En een beetje van de oude stempel. Ik vind
het jammer dat ik haar dit ‘lumineuze’ idee niet meer voor kan leggen. Toch weet
ik vrijwel zeker hoe ze zou hebben gereageerd. ‘Puppyparty???’, zou ze bijna spellend hebben gevraagd. En daarna zou ze in schaterlachen zijn uitgebarsten zoals
alleen Tante Hil dat kon.				
menno@bistedokter.nl
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LOCI
In Jirnsum kunnen peuters en kleuters mee doen aan gymlessen van LOCI.
Dit is voor kinderen vanaf groep 1 tot groep 3. Er worden spelletjes gedaan
met ballen, hoepels en matten zodat ze lekker kunnen rennen en vrij bewegen. Het is goed voor de motoriek en ontwikkeling van de peuter en
kleuter. Er zijn momenteel niet zoveel kindjes dus het zou leuk zijn als er
nog een paar peuters en kleuters bijkomen.
Peuter- en kleutergym is op maandag van 15.45 tot 16.30 uur en wordt
gegeven door Berend Riemersma. Interesse? Kom dan een gratis proefles
volgen in de gymzaal van Jirnsum, Douwemastraat 1, 9011 VS Jirnsum.
Voor maar € 12 per maand ben je al lid!
Opgeven? Kijk op de site van Jirnsum.com, download het machtigingsformulier, vul het in en mail het naar locijirnsum@gmail.com

Uit de regio

8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!
Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw
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AKKRUM Vorig jaar heeft Yoga Your Day haar deuren geopend in de sfeervolle Doopsgezinde kerk. Eigenaresse Paulien Dijkstra vertelt: “We bieden
een plek om tot rust te komen en op te laden. Yoga Your Day biedt naast
Slow Flow Yoga en Relax-Yin Yogalessen ook de meer dynamische Vinyasa
Yoga aan. Er zijn ochtend- en avondlessen. Deze zijn zelf online in te plannen, daardoor ben je niet gebonden aan een vast tijdstip. Er loopt nu een
actie van twee proeflessen voor €13,- en je kunt altijd instromen. Zo kun je
eerst ervaren en de les vinden waar jij je prettig bij voelt. Voor meer informatie, lestijden en prijzen kijk op: www.yogayourday.nl
GROU Op zaterdag 9 april 2016 organiseert de bv Sport, samen met het
dorpenteam en het beweegteam van het CIOS een beweeg- en gezondheidsmarkt van 10.00 - 12.00 uur in sporthal de Twine in Grou. Deze markt
is gratis te bezoeken voor alle volwassenen, die hun gezondheid willen
testen en wat meer willen weten over bewegen en gezondheid. Er is nog
ruimte voor standhouders die zich kunnen vinden in deze formule. Voor
meer informatie neemt u voor 15 februari contact op met buurtsportcoach
Elske Tolsma, via mail e.tolsma@bvsport.nl of telefonisch 06-46275830.
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Een steekje laten vallen

Zelf gebreid
In Drenthe, bij de schapen, woont mijn tante Adelheid.
Haar huis is heel bijzonder, want ze heeft het zelf gebreid.
Eerst breide ze de muren en de deuren en het dak,
met gaten voor de ramen. Niet te los en niet te strak.
Toen breide ze een keuken, een koelkast en een kraan,
een poes en een kater, zeven kippen en een haan.
Ze breide nog een tafel, een stoel en een ledikant.
Toen ging ze zitten lezen in haar zelf gebreide krant.
Na zeven dagen lezen zei ze: ‘En nu een man.’
Ze zette honderd steken op en breide ome Jan.
Ze gaf hem blauwe ogen en een grijze krullenbos.
Ze vond hem knap, er zat geen steekje aan hem los.
Ze breide nog twee averechte neefjes tot besluit.
Die waren heel vervelend, die haalde ze weer uit.
Ze is nu heel gelukkig. Zo gelukkig als maar kan.
Mijn tante met haar zelf gebreide, grijze ome Jan.
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Al een aantal jaren komen de dames van het breicafé op donderdagochtend
tussen 10 en 12 uur bij de Twee Gemeenten bij elkaar om te handwerken. Het is
vrijblijvend; geen vereniging waar je lid van bent en waar als zodanig ook iets van
je verwacht wordt. Dat ‘vrijblijvend’ maakt de lage drempel; heb je zin dan kom
je, zo niet, dan blijf je lekker thuis. “Naast het met elkaar bezig zijn is het ook een
sociaal gebeuren. Het praat zo lekker makkelijk als je iets om handen hebt,’’ vinden
ze. Dachten we enkele jaren geleden bij breien vooral aan sokken, sjaals, beenwarmers en warme truien? Dat is veranderd; nu is breien (en haken) naast nuttig
ook hip; denk aan poncho’s, patchwork, kussentjes enz. Kleurige wol, een paar
breinaalden en vaardige handen is voldoende om ritmisch tikkend iets unieks te
maken. Uniek, ja zeker, meerlingen uitgezonderd zie je zelden twee kinderen met
eenzelfde zelfgebreid mutsje op. Rondbreien is ook populair, moest dat vroeger
met 4 naalden, met de nieuwste techniek gaat dat een stuk eenvoudiger. Eén
van de dames breit (nog) niet (zij heeft andere creatieve kwaliteiten) maar komt
maar wat graag voor het kopje koffie. Ook dat kan. Patronen uitwisselen en elkaar
helpen is eerder regel dan uitzondering. Gemoedelijk, leerzaam en sociaal, dat
zijn de woorden die blijven hangen.
Zijn er nog dames (of heren?) die mee willen doen? Loop eens binnen, u bent
welkom; om ‘aan’ te zitten, om de sfeer en de koffie te proeven én mee te doen.
Donderdags van 10.00 - 12.00 uur. Wordt er altijd gebreid? Nee. Heel af en toe
laten de dames een steekje vallen… dan gooien ze de breiboel aan kant om een
keertje iets heel anders te doen…
gedicht: Bette Westera
tekst: gdvs
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Verenigingen contactpersonen
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eenrum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast

S. Hottinga
B. Rypstra
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
D. Riemersma
J. Bleeker

0648922549
602564
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
601047
601956

Toneelver.
Vrouwen van NU
Tuinbouwver.
Vogelwacht

H. Pereboom
T. de Jong
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

602469
601044
601977
601130

Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Speeltuinver.

E. Pereboom
W. v/d Meer
J. Bleeker
A. Buwalda
G. Jansen
A. Douma
T. de Wal

602469
601178
601956
601791
653646
602552
620110

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
Stichting Doarpshûs
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
K. Stornebrink
S. Janse
P . Posthumus
M. Hemstra
B. van der Lei

601084
602060
602110
601278
0612775911
601754
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Huisarts

Ziekenhuizen

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

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

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

Thuiszorg

Bereikbaarheid
Afspraken maken:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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

08.00 - 10.00 uur
08.00 - 10.00 uur
14.00 - 15.00 uur
08.00 - 10.00 uur

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

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53
Openingstijden
9001 CH Grou
Ma. t/m vr.
08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695
Zaterdag		
10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
		
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wanneer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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Zorg thuis van Leppehiem
Adres: Leppedijk 37, Akkrum
Tel.:
0566-65 46 54
E-mail: oars@leppehiem.nl

Meitinker
Iedere eerste dinsdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs.
De meitinker, Ria Hobert is aanwezig van 9.30 - 10.30 uur.
Tel. 0566-625151 E-mail: info@dorpenteam.nl

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

Contactadressen Kerken
Doopsgezinde Gemeente
PKN Gemeente Ingwerd
PKN Grou-Jirnsum
Rooms Katholieke Kerk Jirnsum

S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
F. Minkema-Langhout, Sneek

Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0515-33 54 20
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.
De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.
Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.
Inl.
Mevr. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.
Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.

Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27
Tel.: 058-250 13 80
Tel.: 0566-60 29 22
Tel.: 0566-60 19 76
Tel.: 0566-60 23 61

it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 0566-60 21 10

Peuterspeelplaats It Kattekuorke
Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Sisa kinderopvang
9011 VJ Jirnsum.
Tel.: 088-0350400 / www.sisakinderopvang.nl

Basisscholen
O.B.S. it Tredde Ste Dekamastrjitte 2A info@ittreddeste.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. 14.00 - 18.00 uur
info: www.ontdekdebieb.nl

Dierenarts
Praktijkadres Reduzum-Grou:
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
Tel. 0566-601464 / 601439 / 621299
E-mail: info@dierenartsgrou.nl
www.dierenartsgrou.nl
www.bistedokter.nl
SPOED: 24u./7d. bereikbaar.
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Telefonisch spreekuur ma t/m za van 8.00 - 9.30 uur,
voor aanvraag visites, bestellen medicijnen en info.
Open spreekuren gezelschapsdieren:
Ma. t/m vr. 13.00 - 14.30 uur en 17.00 - 18.00 uur.
Buiten de spreekuren alleen op afspraak.
Openingstijden van de balie:
Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur en zat. 8.00 - 9.30 uur.

