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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio maart 2017
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com        Tel.: 0566-601049
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Beste Lezer,
TWIJFELWINTER. Wordt het wat of wordt het niets. Blijft het tot 1 april zo door-
zeuren? Twee Jirnsumers konden het niet meer verdragen en hebben actie onder-
nomen: komt de winter niet bij ons, dan gaan wij naar de winter. In een bejaarde 
vierwieler op naar Scandinavische oorden. In Kopenhagen aangekomen starten de 
neven een 2500 km. lang winters avontuur. Lang en bar, dat waren de voorwaarden; 
een uitdaging, geen zondagmiddagritje.   
Daarvoor heeft deze Carbage Run zo zijn eigen regels; het vehicle moet 18 jaar of 
ouder zijn en een dagwaarde vertegenwoordigen van maximaal € 500.
Dankzij de vele sponsoren gaan ze ervoor. Voor henzelf én voor KIKA.  

PRIMEUR  Als maandblad krijgen wij als Stimredactie bijna nooit de kans om ‘hot 
news’ te brengen. Deze maand dacht we heel even van wel. Toegegeven het heeft 
een hoog Story-gehalte, maar vooruit voor een keertje.
U gaat meteen rechtop zitten, toch? 

Heel stiekem, echt waar, en ook heel per ongeluk, dachten we te ontdekken dat in 
het vroege voorjaar de ’’All You Need Is LOVE’’ bus of caravan misschien wel richting 
Jirnsum zou gaan komen... We vermoeden een complot tussen de Twee Gemeenten 
en RTL4. Oftewel tussen Ricardo en Robert ten Brink… want waar denkt u aan bij 
een paaRbuffet? Wij zagen het al helemaal voor ons. Al onze plaatselijke single da-
mes verrast met een bus vol goddelijke geselecteerde mannen… of anderhalf dozijn 
lieftallige schoonheden voor de vele loslopende dertigplus mannen… 

Ergens zat een lek… er gaat wel eens iets mis met dat appen en mailen… en ja, he-
laas verdween ons ‘hot news’ als sneeuw voor de zon. Het was namelijk niet de Twee 
Gemeenten die een paaRbuffet serveerde, maar een redactielid die een kleine typ-
fout maakte bij het overnemen van de tekst voor het paaSbuffet. 

33e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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KopiJ inlEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@
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Agenda

Datum  Evenement locatie Tijd
 10 febr. Snertactie Jeugd V.V.I. Langs de deuren 16.30-17.30 uur
 10 febr. Quizavond Café de Fantast 21:00 uur
 11 febr. Da Tweekaz De 2 Gemeenten 22.30 uur
 13 febr. Propagandajûn  MFC It Kattehûs 20.00 uur
  Vogelwacht Jirnsum
 17 febr. Muzikale komedie ‘Seks Tips’ Dorpshuis Raerd 20.00 uur
 20 febr. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 22 febr. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
  Mevr. Wesdorp over het kweken en drogen van kruiden
 28 febr. Skriuwersjûn MFC It Kattehûs 19:30-22:00 uur
 28 febr. Bewonersavond MFC It Kattehûs 19:30-21:30 uur
 4 mrt. Live De 2 Gemeenten 22:30 uur
 5 mrt. Voorjaarsbeurs De 2 Gemeenten 13:00-17:00 uur
 6 mrt. Jaarvergadering  MFC It Kattehûs
  Vogelwacht Jirnsum
 7 mrt. Workshop Handlettering De 2 Gemeenten 19:30 uur
 11 mrt. ‘Klubheads VS boozywoozy’  De 2 Gemeenten 22:30 uur
  en ‘The 90’s are Back DJ Team’ 
 13 mrt. Collecteweek Reumafonds Langs de deuren 13 t/m 18 mrt.
 17 mrt. 9 maanden beurs De 2 Gemeenten 19:00 uur
 18 mrt. 9 maanden beurs De 2 Gemeenten 10:00 uur
 19 mrt. It’s a long way to Tipperary De 2 Gemeenten 15:00 uur
 20 mrt. Stroopwafelactie Langs de deuren vanaf 18:30 uur
  PSZ It Kattekuorke
 20 mrt. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 21 mrt. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur

De collecteweek 

van het 

reumafonds 

is van 

13 t/m 18 maart.
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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Algemene leden- 

vergadering PBJ

29 maart

 20:00 uur

MFC It Kattehûs

Voor in je agenda

1 juli ALS-dag:

Jitiizer, Twarres,

Johannes Rijpma

en De Kast!
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Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Jirnsum
Biedt mogelijkheden tot begrafenis- en crematieverzorging.

Contributie voor een gezin € 18,50 per persoon per jaar (inbegrepen zijn kinderen tot 18 jaar)

Bode:  Inlichtingen bij:
Dhr. S.A. Schoustra Mevr. A. de Jong Mevr. T. v.d. Honig
De Gréft 19 Buorren 23 Rijksweg 97
9011 CB MANTGUM 9012 DK RAERD 9011 VC JIRNSUM
Tel. 058-2501380 Tel. 0566-602922 Tel. 0566-601976
www.uitvaartschoustra.nl www.dejonguitvaartzorg.nl dle.jirnsum@gmail.com
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Komme en Gean

Bedankt:

Heel hartelijk dank voor de vele blijken van persoonlijke belangstelling en de 
vele kaarten, welke ik ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. 
En nog een Gelukkig 2017 toegewenst.                                                    A. Venema

Dankbetuiging:

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, 
zoveel handen geschud, zoveel troost.

Langs deze weg bedanken wij u hartelijk voor de warme 
belangstelling die we mochten ontvangen na het overlijden van

Cees Coenraadts

Het heeft ons goed gedaan en zal ons 
de komende tijd zeker tot steun zijn.

Familie Coenraadts,                                              Januari ‘17
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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

Ik ben niet zo’n schrijver

ik ben niet zo’n schrijver of “Mijn foto’s mislukken toch altijd…”
Maak jij één van bovenstaande opmerkingen ook wel eens? Of misschien 
wel beide? Op dinsdag 28 februari, gaan wij van jirnsum.com en De Stim fan 
Jim daar verandering in brengen! We geven je tips en trics voor het schrijven 
van een leuk artikel en leren je mooie foto’s maken, gewoon met je smart-
phone. Allemaal in één avond, en het wordt nog gezellig ook!

Waarom we dit doen? 
De Stim fan Jim en Jirnsum.com zijn media voor en door Jirnsummers. Veel 
verenigingen, organisaties en ondernemers publiceren en adverteren bij 
ons. Zo kunnen ze ontzettend veel Jirnsummers bereiken. Maar dat werkt 
alleen, als er regelmatig iets nieuws te lezen is. En dat kan wel een tikkie 
beter...

Maar ik heb helemaal geen tijd om stukjes te schrijven!
Dat snappen we. En wij van de redactie kunnen ook niet overal zelf bij zijn. 
En dus willen wij je helpen en inspireren. In één avond krijg je genoeg hand-
vaten om snel een informatief en goed leesbaar stukje te schrijven. Zonder 
foto krijgt je artikel weinig bekijks, en dus leren we je ook nog een passende, 
opvallende foto te maken.

En hoe doen jullie dat dan?
Wat gaan we niet zelf doen, we hebben er professionals voor uitgenodigd. 
Karen Bies, journalist en presentator bij Omrop Fryslân en columnist bij cul-
tureel tijdschrift De Moanne, vertelt je alles wat je wilt weten over schrij-
ven. En kunstzinnig vakfotograaf Yvonne Bleijinga van eYeCatch fotografie  
geeft en korte workshop “beter leren fotograferen met je smartphone”. Ui-
teraard gaan we beide disciplines ook even oefenen.

Daar wil ik bij zijn! 
Natuurlijk ;-) En daarom ben je van harte welkom op dinsdag 28 februari, 
van 19.30 tot 22.00 uur, in MFC It Kattehûs. Deelname is gratis, en natuur-
lijk zijn er koffie/thee en koekjes en een borrel na afloop! Geef je je wel even 
op? Graag voor 20 februari op redactie@jirnsum.com. Voorkennis is niet 
nodig, een smartphone wel en een laptop of tablet kan handig zijn, maar 
pen en papier volstaan ook. Zien we je dan!  Arjanne, Dorien, Rienk en Siep 
van www.jirnsum.com Carla, Elsbeth en Grietsje van De Stim van Jim.
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Op wei nei 2018

HET BIDBOOK IS KLAAR
Zoals het woord bidbook ook voor ons eerst nieuw en wereldvreemd is ge-
weest is het dat nu nog voor velen. ‘Projectplan’ is  ook prima en past mis-
schien wel beter bij ons en bij een dorp als Jirnsum. Dat proJECTplAn ligt 
nu - 1 februari - bij de drukker en morgen in veelvoud in Jirnsum. Vanaf dat 
moment kunnen degenen die popelen naar wat meer informatie omtrent 
Jirn-summertime terecht bij Abe en Grietsje. Zie onderaan de pagina. 

In de volgende Stim komt het concept- proGrAMMA, dat uiteraard ook 
in het projectplan staat, eveneens in de Stim te staan. Let wel, het is een 
leidraad, een ConCEpT waarin geknipt, geplakt en geschoven kan worden.
Een groot aantal betrokkenen weten al veel, zo niet alles, voor anderen zal 
het een openbaring worden.

DATA noTErEn  Voor iedereen is het de hoogste tijd om de data in grote 
duidelijke letters te noteren. 31 mei, 1, 2 en 3 juni 2018. Kalenders, agenda’s, 
vakantieplanningen, wedstrijdschema’s, schoolreisjes, vakanties, houdt er 
nu al rekening mee.

STrAATJE  Deze en de volgende Stimmen maken we gebruik van knipsels 
-- steeds 1 of een paar stukjes -- uit het projectplan om u alvast in de sfeer en 
te brengen of om bijbehorende oproepjes te ondersteunen.
De kans is groot dat het u op ideeën brengt. Doe er wat mee, schrijf het op, 
bewaar het of maak plannen met uw buurtje om er in 2018 iets mee te doen. 
Mooie oude verhalen… een vertelster kan nu al niet wachten…
Kom er mee bij ons, en vertel… misschien is het iets wat zowel letterlijk als 
figuurlijk ook mooi in ons straatje past. 

Voor vragen, aanmeldingen of tips:
Abe Buwalda  tel.  0616219923
Grietsje de Vries  601049  of  0611533522

verborgen schatten | vervlogen tijden
Bijzondere verzamelingen, antiquiteiten, zeldzame kunstwerkjes, gebruiks-
voorwerpen uit vervlogen tijden of dingen met een verhaal.
In samenwerking met de ‘schatten’ van de mannen van de werkgroep histo-
rie gaat dit een mooi stukje ‘eartiids’ worden.

kunstroute - rykswei 
Kunst in garages, huiskamers, tuinhuisjes, gangen, in tuinen of aan gevels. 
Niets is onmogelijk wanneer bewoners van de Rykswei zich als ‘gastgezin’ 
aanmelden. Gedurende enkele dagen een locatie aanbieden aan een kun-
stenaar geeft meters extra expositieruimte. Door het maken van goede af-
spraken zijn hier zeker mogelijkheden.

yn ‘e fitrine 
Op een ouderwets drukke Rykswei, daar gaat het gebeuren. Oude foto’s 
op de oorspronkelijke locaties herinneren aan vervlogen tijden. Bijzondere 
huizen en de talrijke winkeltjes van vroeger worden nog eens extra in beeld 
gebracht. Aangevuld met informatie, en soms zelfs uitstallingen van mis-
schien wel 20 tot 70 jaar geleden in de vitrines (etalages), zal het geheel een 
mooi en nostalgisch plaatje vormen.
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Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK  Jirnsum
T. 0566-601272

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

Bewonersavond centrumplan | entrees

op 26 januari zat de grote zaal van het Kattehûs goed gevuld met 
nieuwsgierige Jirnsumers. nieuwsgierig waren ze naar de plannen van 
de gemeente, de werkgroep wonen en leefomgeving en pBJ voor het 
hernieuwde centrumplan en de beide entrees van ons dorp.

Pytsje Couperus en Jan Dijkstra van de gemeente Leeuwarden presenteer-
den aan de hand van vele foto’s, kaarten en tekeningen de totstandkoming 
van de plannen. Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van het oorspronkelijke 
plan, de nieuwe dorpsvisie en de ideeën vanuit eerdere bewonersavonden 
en inspiratiewandelingen. 

Voor beide entrees is gekozen voor een opener ingang, flauwere bochten en 
meer groen, zodat de mooie elementen zoals de bruggetjes naar de huizen 
toe meer in het zicht komen. Sommige parkeerplaatsen worden daardoor 
verplaatst, soms worden er zelfs nog wat extra gecreëerd.

Een greep uit het centrumplan: Het centrumplein krijgt nog maar aan één 
kant parkeergelegenheid, waardoor meer ruimte en pleingevoel ontstaat. 
Twee grote bomen met zitjes er omheen zorgen voor meer ontmoetings-
mogelijkheden. De containers worden verplaatst, het water wordt meer 
zichtbaar gemaakt.
Er waren goede discussies over parkeren, groen, verkeersveiligheid etc. 
Maar over het algemeen waren de reacties van de bewoners enthousiast 
wat betreft de drie plannen. 

De gemeente buigt zich nu nog over een aantal opmerkingen en komt dan 
met het aangepaste plan terug om dit nogmaals eenmaal aan het dorp te 
tonen voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Als het meezit is het ge-
hele plan eind dit jaar/ begin volgend jaar uitgevoerd.

De werkgroep wonen en leefomgeving is nog in gesprek met een andere 
afdeling van de gemeente over nieuwe lantaarnpalen voor het plein en de 
Rijksweg. Daar hoort u binnenkort ook meer over. 

Zodra de datum voor de tweede bewonersavond bekend is, nodigen we u 
allemaal weer uit!
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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 

 
 

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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Fiets & Fun gaat verhuizen!

Het nieuws kwam zomaar bij ons aanwaaien; de dorpscoöperatie was op 
zoek naar een passende invulling van het leegstaande winkelpand aan de 
Wijde Steeg. Meerwaarde in plaats van leegstand, dat is een mooi doel.

Wat waren we blij toen onze inzending in behandeling werd genomen.
Kort daarna werd ons de sleutel overhandigd door meneer Frits hemzelf!
Wij zijn echt ontzettend blij met deze nieuwe stap. 
Winkel én werkplaats. Groei én vooruitgang!

Hierbij willen we dan ook graag onze klanten van harte bedanken voor hun 
vertrouwen en de waardering van onze service! 
Zonder hen hadden we deze stap niet kunnen nemen!

Vanaf 7 maart bent u welkom bij Fiets en Fun Fietsservice Jirnsum
om een kijkje te nemen in onze winkel en werkplaats op de Kerkebuurt 6
Mail: info@fietsenfun.nl   Tel: 06-22328262   Kom en Kijk!

it’s a long way to Tipperary
Zondag 19 maart 2017 

De 2 gemeenten, Jirnsum

Aanvang: 15:00 uur 

Entree € 12,50 

Voor kaarten/info tel nr. 601550

 of www.de2gemeenten.nl 

paasbrunch 2 Gemeenten
1e paasdag, 16 april

11.30-14.30 uur

Zeer uitgebreid paasbuffet 

Soep, broodjes, salades, etc.

Meer informatie vindt u op:

www.de2gemeenten.nl
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Café de Fantast
Catering & Verhuur

Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

- 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

Idee

Kijk voor meer informatie op www.jirnsum.com

DENK MEE !
over de toekomst

van Jirnsum!
Mensen vinden ruimtelijke kwaliteit belangrijk. Inwoners zijn gelukkig 
 betrokken als het om hun leefomgeving gaat. Maar regels voor ruimtelijke 
plannen worden soms als ingewikkeld, onduidelijk en overbodig ervaren. 
In 2019 kom er een nieuwe Omgevingswet, waarin regelgeving vereenvoudigd 
wordt. 

Om in de toekomst toch de kwaliteit van de gebouwde omgeving te 
 behouden, moet de zorg voor ruimtelijke kwaliteit worden aangepast aan die 
veranderende omstandigheden. Daarom onderzoekt de gemeente samen 
met GEAR de mogelijkheden om, samen met u, te komen tot ‘Welstand met 
 draagvlak’. 

Wij vragen u om met ons mee te denken over wat wel en wat niet past bij het 
dorp. Wat vind u er bijvoorbeeld van hoe de supermarkt er uit ziet? Mogen er 
in Jirnsum moderne woningen worden gebouwd? Veel of weinig regels? 
En wie moet erop toezien dat deze regels worden nageleefd? 

Uitnodiging
Op 31 januari is op de eerste avond met een aantal bewoners een start 
 gemaakt. Op deze tweede avond zullen we de eerste uitkomsten bespreken en 
opnieuw met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. U bent op 28 februari 
om 19:30 van harte welkom in MFC it Kattehûs. Ook als u op de eerste avond 
niet aanwezig kon zijn is uw aanwezigheid waardevol! 

DINSDAG
28 FEBRUARI 19.30 - 21.30 

(inloop vanaf 19:00)

LOCATIE: MFC IT KATTEHÛS
RIJKSWEG 180, JIRNSUM
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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 J irnsum

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

Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld         

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker

T +31- 06-14474261 
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl 
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker 
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Bibliotheek

Taalgroep Grou - Taal speelt een grote rol in ons leven, bij bijna alles gebruiken 
we taal. De taalgroep in Grou wil nieuwe Nederlanders hierin een helpende hand 
bieden. Elke maandag van 13.00-15.00 uur.

Coaching - Bent U toe aan verandering op het gebied van werk? Loopt u vast in uw 
studie of werk? biebWERK(t) biedt gratis coachinggesprekken aan. Een gesprek 
neemt ongeveer 40 minuten in beslag en vindt in vertrouwelijke sfeer plaats. Don-
derdagmiddag 23 februari, aanmelden via www.biebwerkt.nl; kijk voor meer infor-
matie over de coach op www.jijbentwijs.nl

Arthur Japin - Samen met Kultuer in Grou organiseert de bibliotheek een literaire 
ontmoeting met Arthur Japin. Kaartverkoop a € 15,- in de bibliotheek.
Zaterdag 18 maart, Sint Piterkerk in Grou.

Een keuze uit de niEUWE boeken

Patricia Cornwell – Chaos 
Een jonge vrouw overlijdt tijdens een fietstochtje langs de rivier de Charles. Geen 
natuurlijke dood.

Melanie Dobson – De tragedie van ladenbrooke Manor
Als  een vrouw terugkeert naar het plaatsje waar ze opgroeide, ontdekt ze lang 
verborgen geheimen over haar familie en stuit ze op de waarheid rond een moord 
van zestig jaar geleden.

Stefan Hertmans – De bekeerlinge
In een dorp in de Provence wordt sinds mensenheugenis over een progrom en een 
verborgen schat gesproken. Eind negentiende eeuw vindt men in een synagoge in 
Caïro een hoeveelheid opzienbarende Joodse documenten.

Elizabeth Musser – Dichterbij dan je denkt
Drie sterke vrouwen moeten zien te overleven als de een met slavernij te maken 
krijgt, de andere met moord en de laatste met mensenhandel. Ondanks alles vin-
den ze vrede en rust bij God.

Gaby Rasters – De nogal ingewikkelde relatie van roos
Thomas neemt na de dood van zijn broer de zorg voor diens kinderen op zich en 
stelt met behulp van een vriendin een profiel op om te gaan internetdaten.

Annelies Verbeke – Halleluja
In vijftien verhalen ontdekken de personages dat elk begin een einde, maar niet 
altijd, een nieuw begin inluidt.
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140

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
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Anti flyerbeleid

Vanaf september 2015 heeft de Stim nieuwe redactieleden, een nieuwe 
look, een ander lettertje, nieuwe rubrieken en een ander beleid.Dat is wen-
nen. En zoals met alles gaat dat de een wat sneller af dan de ander.

Dat de Stim geen gratis flyers meer plaatst dringt helaas zeer moeizaam 
tot iedereen door. Het (flyer)formaat betaald, als middel van reclame, is  
uiteraard wel mogelijk, ook eenmalig.

Korte mededelingen en verhalende stukjes, denk aan verenigingsnieuws, 
bedankjes, verhuisberichten, Komme en Gean, aankondigingen enzovoort 
zijn wel altijd GRATIS.

Verder wijzen we u op de rubriek INGEZONDEN waar u, uw mening kwijt 
kunt en de STIMKES welke ook voor ‘te koop, te huur, gevraagd e.d. be-
doeld zijn. Hebt u een berichtje of verhaal waarvan u denkt: ‘Kan dat wel?’ 
Even bellen en u weet het. Gratis LATEN SCHRIJVEN is ook nog een optie.
TIP: Op blz. 9 vind u meer info over de SKRIUWERSJUN in het Kattehûs. 

Dorpenteam

Meitinker Femia van der Wal is regelmatig aanwezig op verschillende scho-
len. Ouders met vragen over hun kinderen, financiën, wonen, werk, versla-
ving, huishoudelijke hulp en eenzaamheid kunnen altijd langskomen. Met 
toestemming van ouders kan de school ook met vragen bij het Dorpenteam 
komen. Een praktijkvoorbeeld is hulp aan kinderen bij het verwerken van de 
scheiding van hun ouders, een hierin gespecialiseerde meitinker kan hierin 
de kinderen bijstaan vanuit een neutrale positie.

Met vragen kunt u altijd terecht bij het Dorpenteam via 0566 - 625151 of 
info@dorpenteam.nl. De basisschool in uw dorp kan vertellen hoe u met 
de meitinker op school in contact kunt komen. Ook als u geen kinderen op 
school hebt, mag u met uw vraag komen als de meitinker aanwezig is.
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www.elzinga.nl
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Bistedokter

veterinaire C.S.i. (De vondeling van Aldeboarn)
In juli van dit jaar werd Max gevonden met een klein etterend wondje op haar 
schouder. Dat werd bij ons op de praktijk behandeld en we schatten Max op dat 
moment ruim twee maanden oud. Het jonge poesje knapte gelukkig zienderogen 
op. Ze werd vertroeteld in haar nieuwe kosthuis in Aldeboarn en groeide als kool. 
Daar waren we getuige van toen ze achtereenvolgens voor haar entingen kwam. In 
oktober stagneerde die vooruitgang. Ze werd kreupel aan haar linker voorpoot. We 
vermoedden een simpel trauma en er werd pijnstilling voorgeschreven. Het leek 
eerst iets beter te gaan, maar na enige tijd verergerde de kreupelheid helaas. Een 
röntgenfoto van haar voorpoot bood geen uitsluitsel en dus werd de pijnstilling 
voortgezet. Het hielp totaal niets: de spieren van het hele pootje slonken ziender-
ogen en het bovenarmbeen leek zelfs krom te groeien. Zou het toch met die oude 
wond te maken hebben? Op dat moment werd het tijd een second opinion te vra-
gen bij de collega in de Hoofdplaats. Die maakte opnieuw röntgenfoto’s en schrok 
van het resultaat. Er waren niet alleen botveranderingen rondom het schouderge-
wricht, er zat overduidelijk een bukskogeltje in het opperarmbeen! Onze eerdere 
foto’s hadden we dus net niet hoog genoeg geschoten… 

De oorzakelijke factor was nu overduidelijk, maar de oplossing kwam daarmee 
nog niet meteen dichterbij. Dus werd de orthopedisch chirurg geraadpleegd. Zijn 
advies was rigoureus: slechts amputatie zou de pijnlijkheid weg kunnen nemen. 
Met dat advies kwam Max weer terug bij ons en nog diezelfde week werd een af-
spraak gemaakt. 

De operatie verliep voorspoedig, doch voor mij lastiger dan ik gewoon ben. Regu-
lier amputeer ik halverwege het opperarmbeen, nu moest de schouder er echter 
ook af. Max kwam goed en vlot weer bij kennis. Het was aandoenlijk om te zien hoe 
blij ze was toen haar bazin haar op kwam halen: ze gaf kopjes door de spijlen van 
het mandje heen…

Nieuwsgierig geworden naar hoe dit nou allemaal heeft kunnen gebeuren werd 
ik getriggerd door de collegae om sectie te doen op het pootje. Voorzichtig pre-
pareerde ik de spieren van het ernstig beschadigde Tuberculum majus humeri, de 
grote knobbel van het opperarmbeen van Max. De anatomie is na dertig jaar een 
beetje uit de grijze cellen verdrongen door ervaringen van recentere datum, dus de 
topografisch-anatomische atlas lag naast me ter ondersteuning. 

lees verder op pagina 25
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De Hondenkapper

Vakkundige en liefdevolle 
vachtverzorging

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

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

 

FREONEN OP FREED: 

ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND EEN GASTONERNEMER BIJ KAPHUS.   

WWW.KAPHUS.NL 

  

KAPHUS 
 

“Echt foar dy” 
HAEDSTRJITTE 24  

REDUZUM  

0566 602196  

Zo probeerde ik de veelzijdigheid van ons prachtige beroep nog verder op te scha-
len: naast alle bekende subdisciplines waande ik me nu zowaar ook een beetje 
forensisch patholoog. Ik schraapte de spieren verder naar beneden van het op-
perarmbeen en zag ruim twee centimeter lager de donkere kleur en vorm van het 
bukskogeltje door de gave schacht naar buiten schemeren. Er was discussie met 
de orthopedisch chirurg hoe die daarin verzeild was geraakt. Dit onderzoek be-
vestigde mijn eigen theorie dat Max klaarblijkelijk van boven is beschoten en dat 
het corpus delicti via een wond bij het schouderblad vlak naast het gewricht het 
opperarmbeen in is gevlogen. Het poezenlichaampje heeft alles zo goed en kwaad 
als het ging hersteld, maar het pootje kon uiteindelijk niet meer belast worden. 

Vlak voor Kerst kwam Max voor controle. Op zich kon ze zich prima redden maar 
ze leek soms nog ‘pijnaanvallen’ te hebben. De wond zag er prachtig uit en ze liet 
zich goed betasten. Over het algemeen redden katten zich prima op drie pootjes 
en bij Max is dat niet anders. Ik denk dat het vooral onwennigheid is geweest door 
het gemis van het pootje.

Mijn expertise eindigt hier helaas. Graag rondde ik deze veterinaire aflevering 
van Crime Scene Investigation af met de veroordeling van de dader. Helaas kan 
Max ons niet precies vertellen waar dit 
gebeurd is… En val me nu alsjeblieft niet 
lastig met anonieme epistels of haatmail 
vol uiteenzettingen hoe vervelend het is 
dat katten jouw prachtige bloemperkjes 
ruïneren. Dat weet ik heus wel; katten ge-
bruik je gewoon niet als schietschijf, punt 
uit! Rest mij nog uit te leggen waarom 
Max niet Maxima heet. In het kosthuis 
van Max woont al langer een andere kat, 
Schumi genaamd, naar Michael Schuma-
cher. En Max is dus vernoemd naar zijn 
opvolger: Max Verstappen. Dat zij een 
poes is doet daar niets aan af. Maar of 
ze haar naam ooit echt eer aan zal doen? 
Dat valt te betwijfelen. Alhoewel? Op drie 
pootjes kunnen katten nog steeds rap uit 
de voetjes!

vervolg Bistedokter

 

 



it Tredde Sté     Mei inoar oer eigen paad te plak

Hjirboppe binne Ylva en Anne fan groep 1&2 drok dwaande mei sport yn de 
klasse. Sûnens is ús nije tema yn jannewaris en we wolle FIT wurde!
We leare nije wurden lykas ‘badmuts’ en ‘bidon’. 
Op woansdei prate we Frysk and on thursday we speak English and then we 
talk about the bathroom, soap, hairbrush and shampoo. 
‘Yes, we speak an aardig wurdsje over the border at the beukers op it Ste’…

op maandagavond 13 maart vertelt juf u er graag meer over, dan hou-
den wij onze jaarlijkse informatie-avond voor nieuwe ouders in het kleu-
terlokaal. We starten om 19.30 uur.

(Nieuwe) ouders zijn ook van harte welkom op onze open ochtend op 
woensdag 22 maart!

We hope to see you!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.                                          
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur : 

directie.ittreddeste@proloog.nl of       0566 ~ 601646 
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Skoallenijs 1+1=2
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It Tredde Sté

Een ouder aan het woord

Deze keer laten we een ouder aan het 
woord in de Stim van Jim over haar erva-
ringen met de Sint Radboudschool. Anna-

Rixt Albertsma heeft een stukje geschreven, ze is moeder van 3 kinderen. Haar 
oudste zoon en middelste dochter zitten in groep 1 en 2.

Onze schoolkeuze voor de kinderen roept vragen op bij mensen. Onze kin-
deren gaan namelijk vanuit Grou in Jirnsum naar de Sint Radboudschool. 
Deze bewuste keuze, gemaakt op gevoel, zou ik voor ieder kind wensen. 
Wat is het fijn dat je kind terecht komt in een veilig en warm ‘nest’. Waar 
het kind mag zijn en gezien en gehoord 
wordt. Waar ruimte en vrijheid is door 
naar de persoonlijke behoeften te kijken 
en waar respect wordt uitgedragen naar 
elkaar. De nieuwe leermethodes, maar 
ook de transparantie in het onderwijs 
maken dat de school gezamenlijk wordt 
gedragen en geeft verdieping. 

De Sint Radboudschool is daardoor een liefdevolle en bijzondere plek, die 
de ontwikkeling van kinderen zeker ten goede komt. Door als ouders op 
je gevoel af te gaan, hebben we ondervonden dat de praktische bezwaren 
naar de achtergrond verdwijnen. Door echt te kijken naar je kind, zie je dat 
je de juiste keuze hebt gemaakt! 

“Hé mama, hoe wist je dat ik naar deze school wilde.”

Ik hoop dat ons voorbeeld om buiten de gebaande paden te lopen, andere 
ouders sterkt in hun gevoel om eens bij ons op school te komen kijken en te 
ervaren!

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.
voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur:

directie.ittreddeste@proloog.nl of      0566-601646

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.                                          
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur : 

directie.ittreddeste@proloog.nl of       0566 ~ 601646 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.                                          
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de directeur : 

directie.ittreddeste@proloog.nl of       0566 ~ 601646 

Kom een kijkje nemen tussen 8.15 en 10.30 uur op één van onze open ochtenden. 
1 maart, 5 april, 10 mei en 7 juni.
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MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Kapasiteit sealen
Grutte seal 25-100 pers.
Molehiemseal 10-30 pers.
Lytse seal 10 pers.Behearder S. Janse      T. 0566-602110

Vogelwacht Jirnsum

MAAnDAG 6 MAArT - KATTEHUS
Het bestuur van de Vogelwacht Jirnsum nodigt u uit voor de jaarlijkse  
ledenvergadering op maandag 6 maart 2017 om 19.30 uur in het Kattehûs 
te Jirnsum.

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 2016 
en de verslagen over de nazorg en de nestkastenonderzoeken eveneens 
over 2016, worden doorgenomen.
Verder wordt er gesproken over de zomerexcursie.

BESTUUrSvErKiEZinG
Aftredend en niet herkiesbaar dit jaar is secretaris Sjouke Pieter Visser. Als 
nieuwe secretaris is aangedragen Taeke Kramer. 
Tegenkandidaten kunnen zich een half uur voor de vergadering melden bij 
het bestuur.
Laatste item voor de pauze is de rondvraag. 

nA DE pAUZE
Na de pauze worden de ‘neisoarchpassen’ uitgereikt.
Het verdere programma wordt nog bekend gemaakt. 
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Berneblêd

nestkastje Maken (samen met je vader, moeder, opa of oma).

De doorsnede van de invliegopening moet 3,2 cm zijn voor een koolmees en 
2,8 cm voor een pimpelmees.
De afstand tussen bodem en invliegopening is ongeveer 20cm.
De aanbevolen houtdikte is 18 mm.
Je kunt de buitenkant van de nestkast behandelen met een (milieuvriende-
lijke) verf of beits. Succes!

8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw

Tips voor het ophangen:
• Hang een nestkast niet in de volle 
zon, wind of regen. Hang de invlieg-
opening daarom het liefst naar het 
noorden, noordoosten of oosten.
• Hang de nestkast op een rustige 
plaats.
• Hang een nestkast op minimaal 1,5 
tot 2 meter hoogte, zodat katten er 
niet bij komen.
• Hang de kasten niet te dicht bij el-
kaar.
• Zorg voor een vrije aanvliegroute.
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Ald guod stekt de kop op

in stik hout mei nuvere gatsjes 

It minskdom gie fan de stientiid fia izer en brûns nei de moderne tiid. Sa 
sawat evoluearre myn ‘technysk gepruts’ mei hout fia izer nei elektroanika. 
Myn earste bousels wiene fan hout, want dat wie rom foarhannen en maklik 
te bewurkjen. In âld klomp mei in syltsje sil it begjin west ha. 

Us pleats fan 1878 waard ferboud doe’t myn âldelju der op kamen. Dêrnei lei 
der in grutte houtbulte yn it hiem. Dy kaam goed fan pas by myn timmer-
wurk, benammen hokken en flotten. De skilder, Klaas van der Hooft, kaam 
ek gauris oan om in ikehouten plankje út dyselde bulte te sykjen.

Winterdeis wie de tiid foar it lytswurk, dat je yn ‘e hûs dwaan koene. Figu-
erseagje oan de keukenstafel haw ik in soad dien. Ik fûn tekeningen, noch 
fan foar de oarloch, mei bistefigueren. Dy luts ik dan mei karbonpapier op 
tripleks oer, om se dêrnei út te seagjen.

Dat figuerseagjen koe gefaarlik wêze. It wie yn de grutte NH-pastorie (hûs 
fam. Gerber) by in nifelklupke foar skoalbern. Ien fan de jonges (ik wit net 
mear wa) siet foaroer mei syn figuerseage te wrotten en te wramen. Doe 
knapte it tinne seachje en fleach it útein yn syn foarholle. Hy hie gelok, want 
it is net noflik as je soks yn de eagen krije. Letter skarrele ik in âlde hânboar-
masine op en koe ik wer oare dingen meitsje.

Doe’t ik dit hurdhouten plankje mei gatsjes werom seach kaam it my 
allegearre wer yn it sin. it plankje lei ik ûnder it stik hout dêr’t in gat yn 
moast. Dat wie hiel nuttich, want ik haw noait yn it blêd fan de keukens-
tafel boarre...                                                                                           Symen Schoustra

 

 
 
 

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

 
Profiteer mee van onze anti-lek actie: 

Anti-lek buitenband + binnenband is gratis omzetten! 
U hebt al een prachtige set voor maar € 25,-! 

 
 

Wij zijn alle dagen bereikbaar! 
Tel: 06-22328262 @: info@fietsenfun.nl Open: Di t/m Vr. 13:00 tot 17:00 Industriewei 23 
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Nij yn Jirnsum

JUDiTH
Na levenslange omzwervingen en een 
“out of nowhere”-landing in Jirnsum, doe 
ik mijn best om figuurlijk wortel te schie-
ten in mijn nieuwe omgeving en probeer 
van mijn huis aan de Douwemastrjitte 
een thuis te maken. Het grind uit de voor-
tuin heb ik vervangen door meegenomen 
plantenstekjes, met dank aan mijn buur-
vrouw, en in de aanbouw achter het huis is een fijne ruimte voor mijn hon-
dentrimsalon ontstaan. Aanvankelijk moest ik wat wennen aan de diverse 
dorpsgeluiden, want de afgelopen jaren bracht ik door op een oerstille plek 
midden in de ruige natuur van de Duitse Eifel. Maar de hoefslag van de Frie-
se paarden door de straat en de bedelroep van de uilskuikens vanuit het 
nest vlak achter mijn slaapkamerraam klonken als muziek in mijn oren. 

HonDS BESTAAn
Mijn tamelijk grillige levensloop zou ik hier uit de doeken kunnen doen, 
maar liever richt ik mij op de toekomst. Of beter nog: op het hier en nu. Niet 
altijd een even gemakkelijke opdracht, maar het papier is geduldig. Ik werk 
aan het opbouwen van een klantenkring voor De Hondenkapper als middel 
van bestaan. Daarnaast schrijf ik sollicitatiebrieven; nieuwe ronde, nieuwe 
kansen. Ter ontspanning wandel of fiets ik door het mooie Friese landschap 
samen met mijn twee honden, die mijn beste maatjes zijn. Bijna dagelijks 
ontmoet en spreek ik dorpsgenoten, wat mijn inburgering en mijn thuisge-
voel bevordert. Een cursus Fries staat hoog op mijn verlanglijstje. Net als 
het wieden van een moestuin, het bespelen van een muziekinstrument, het 
bedrijven van sport en nog een mooi rijtje inspirerende wensen.

DorpSE lEvEn
Terugkerend naar Nederland leek het stadse leven de beste overlevings-
strategie. Maar ik prijs mij gelukkig dat de activiteiten ter lering en vermaak 
van Om ‘e Toer in de plaats zijn gekomen van die van de dorpsharmonie 
Allzeit Fröhlich. En het verse fruitsap van de camping in Jirnsum smaakt 
even goddelijk als dat van de hellingen van de Dehmerbergen. Het dorpse 
leven vind ik een zegen om in mee te mogen gaan.

HErinTrEDEr
Om dan toch even in het verre verleden te duiken, als jonge instructrice ge-
noot ik van het zeilen op de Friese meren en van vers appelgebak met slag-
room in elk havenstadje. In die tijd heb ik zelfs gepoogd import-Friezin te 
worden door mij als gymnastieklerares te vestigen in het hoge noorden. Ik 
was bevriend met de zoon van de toenmalige burgemeester van Tytsjerk-
steradiel, dus ik had een kruiwagentje! De economische crisis uit die tijd 
stak een stokje voor mijn plannen. Vele jaren later voer ik met mijn binnen-
vaartschip over het Prinses Margrietkanaal richting Duitsland. Ik droomde 
van een boerderijtje op het Friese platteland, bijna kwam het zover… Beter 
laat dan nooit is mijn devies, dus als herintreder in de Friese samenleving ga 
ik nu voor een blijvende relatie.
Ouder en (een beetje) wijzer en toch een nieuw begin. In Jirnsum. 

Judith Verkerk 
De Hondenkapper  Website: www.hondenkapper.com
Douwemastrjitte 35   E-mail: hondenkapper@outlook.com

Behandelingen op afspraak op:  0566-750841  -  06-10 990 836
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hoekstra 0654975703  
Volleybalver. Iverto B. Rypstra 602564        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eernum R. Bootsma 601001
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 602197
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG D. Riemersma 601047
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956

Toneelver. H. Pereboom 602469
Vrouwen van NU T. de Jong 601044
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht A. W. Niemarkt 601130

Plaatselijk Belang E. Pereboom 602469
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 0616219923
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
Stichting Doarpshûs S. Janse 602110             
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Festiviteiten Kommisje M. Hemstra 0612775911          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754
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 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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 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

 Thuiszorg

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

 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 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
Rooms Katholieke Kerk Jirnsum F. Minkema-Langhout, Sneek Tel.: 0515-33 54 20
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 Uitvaartverenigingen

R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27
De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.  Tel.: 058-250 13 80
 Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.  Tel.: 0566-60 29 22
Inl.  Mevr. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 19 76
 Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.  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: Kids First COP groep
 9011 VJ Jirnsum. Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.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: Telefonisch spreekuur ma t/m za van 8.00 - 9.30 uur,
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou voor aanvraag visites, bestellen medicijnen en info.
Tel. 0566-601464 / 601439 / 621299 Open spreekuren gezelschapsdieren:
E-mail: info@dierenartsgrou.nl Ma. t/m vr. 13.00 - 14.30 uur en 17.00 - 18.00 uur.
www.dierenartsgrou.nl Buiten de spreekuren alleen op afspraak.
www.bistedokter.nl Openingstijden van de balie:
SPOED: 24u./7d. bereikbaar. Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur en zat. 8.00 - 9.30 uur.


