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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio februari 2016
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com        Tel.: 0566-601049
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Beste Lezer,

In een dunne witte jas komt Koning Winter in de nacht van 3 op 4 januari 2016 ons 
mooie landschap binnensluipen. DE tocht noemen we niet, daar zijn we te nuchter 
voor. En onze mooie ijsbaan dan? Zij ligt uitnodigend te wachten en te smachten. 
Kan zij diezelfde Koning Winter verleiden tot een langer verblijf? 

Nog even terug kijken… ’’Tijdens de jaarwisseling zijn in Utrecht 37 auto’s uitge-
brand, in Rotterdam hebben zich 12 mensen met oogletsel gemeld’’ aldus het AD. 
Voor het contrast: ‘’Jirnsum, dorp aan de rivier; mooie luchten, gezellige sfeer, geen 
noemenswaardige ongeregeldheden’’, aldus de Stim fan Jim.

Vuurwerk is alleen nog te verwachten op pagina 20-21. Na een korte kerstvakantie 
nemen we u graag opnieuw mee naar de Sylsbrêge. Watskeburt daar? De Stim be-
licht weer eens een andere kant van dit, voor ons dorp zo belangrijke project.

Een ‘’helaas’’ in dit voorwoord; Rokkea Agarouj heeft om persoonlijke redenen haar 
werk als redactielid moeten beëindigen. Erg spijtig voor haar, maar zeker ook voor 
ons. Dankjewel Rokkea, voor 4 Stimmen prettige samenwerking.

Verder in deze Stim; Nij yn Jirnsum op Rijksweg 66, een paginavol vrijgevigheid,  
‘’Keallepoat’’, toneel in de regio, en --even noteren--  een muziekavond in ons eigen 
Kattehûs.

Alle goeds voor 2016! 
  

32e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.



Inhoudsopgave

Agenda pag.  5
Komme em Gean pag.  7
Watskeburt op de Sylsbrêge pag.  9
MFC Jirnsum “It Kattehûs”  pag.  11
Iverto pag.  11
Opbrengst MS Collecteweek  pag.  13
Collecte Hersenstichting pag.  13
Hartstichting   pag.  13
Hikkenijs pag. 15
Ingezonden pag. 15
Keallepoat pag. 16-17
Uit de regio pag.  19
Berneblêd pag.  20-21
Bibliotheek Grou pag.  23
Skoallenijs 1+1=2 pag.  24-25
Propagandajûn pag. 27
Fred in het Wild pag. 29
De Bistedokter pag. 31
Dorpenteam pag. 33
Woordzoeker pag. 33
Nij yn Jirnsum pag. 34-35
Verenigingen contactpersonen pag.  36
Infoblad Huisarts + Apotheek pag.  38
Infobladen Ziekenhuizen etc. pag.  39-40

3

  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 . 

 

“Familiesalon in het hart van Friesland” 
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“Familiesalon in het hart van Friesland” 

 

 

ZO LEKKER …

CONCORP JIRNSUM
RIJKSWEG 163

9011 VD JIRNSUM

WWW.CONCORP.NL 

Hier
had
uw

advertentie
kunnen
staan!
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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.

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

Agenda

Datum  Evenement Locatie Tijd
 9 jan. New years party ‘Dak er af’ De 2 Gemeenten 22:30 uur
 11 t/m Koekactie Langs de deuren
 16 jan. Vogelwacht Jirnsum
 16 jan. All female tribute band De 2 Gemeenten 22:00 uur
 20 jan. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
 22 jan. Muzykfoarst.  ‘Alles op Oarder’ MFC It Kattehûs 20:00 uur
 23 jan. 90’s party o.a. DJ Paul Elstak De 2 Gemeenten 22:30 uur
 30 jan. Wildstylez De 2 Gemeenten 22:30 uur
 1 febr. Uiterste inleverdatum stimfanjim@jirnsum.com
  kopij Stim fan Jim Tel.: 601049
 1 t/m Collecteweek van Langs de deuren
 6 febr. de hersenstichting
 6 febr. Buurtvereniging om ‘e Toer Sneek 13:00 uur
  Buurtuitje
 6 febr. Slam FM on Tour De 2 Gemeenten 22:30 uur
 13 febr. Nielson De 2 Gemeenten 21:30 uur
 15 febr. Propaganda-avond MFC It Kattehûs 20:00 uur
  Vogelwacht Jirnsum
 19 febr. Theater van Pier 21 De 2 Gemeenten 20:00 uur
  “Live is beautiful” 
 23 febr. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
 29 febr. Voorjaarsvakantie
  29 febr. t/m 6 mrt.
 1 mrt. Uiterste inleverdatum stimfanjim@jirnsum.com
  kopij Stim fan Jim Tel.: 601049
 9 mrt. Paaseitjes actie LOCI Langs de deuren
 7 mrt. Jaarvergadering MFC It Kattehûs 19:30 uur
  Vogelwacht Jirnsum
 23 mrt. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
  Modeshow

5

KopiJ inLEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !



6 7

Komme en Gean

Geboren

14 dec. 2015   Dillan en Suzan Niemarkt   trotse ouders Christian en Rianna

Dankbetuiging

Lieve inwoners van Jirnsum,

Langs deze weg willen we u hartelijk danken voor de 
vele steunbetuigingen die we hebben mogen ontvangen 

na het overlijden van Bernardus.
Het heeft ons goed gedaan!

Roel, Peter & Elly Smith



Watskeburt op de Sylsbrêge

De Sylsbrege heeft slechts acht jaar vertraging
Uiterlijk december zal de gemeenteraad een besluit gaan nemen of de planvorming 
kan worden omgezet in een uitvoeringsprogramma. Ook Wetterskip Fryslân en de 
provincie zijn bij het uiteindelijke besluit betrokken. Bij een ‘go’ moet de nieuwe brug 
er in 2008 liggen.

Ja u leest het goed, maar ingewijden weten uiteraard - de brug zou er al lang 
moeten liggen. Bovenstaande tekst is te lezen in het archief van Jirnsum.com 
en betreft de stand van zaken omtrent de besluitvorming en een eventueel ‘go’ 
voor een nieuwe brug. In 2005 werd er voor de omwonenden een avond geor-
ganiseerd in de Twee Gemeenten om de plannen te introduceren. Het Advies- en 
Ingenieursbureau Oranjewoud presenteerde een tekening en de boodschap ter 
plekke luidde dat er niets schokkends bekend was dat een vertraging zou kunnen 
veroorzaken. Ook het ophogen van de spoorbrug bij Grou en de Rijksweg A32 
zouden daardoor ‘eenvoudig’ gerealiseerd kunnen worden. Maar zoals bekend, 
het liep een beetje anders.

De familie Smid woont al 29 jaar op de karakteristieke boerderij met uitzicht op 
de oude, en binnenkort de nieuwe brug. Er is nog weinig veranderd in de loop 
der jaren of het moet het fietspad zijn dat er jaren geleden is aangelegd. “In 2005 
kregen we inderdaad een brief omtrent de plannen en die avond in De Twee Ge-
meenten herinneren we ons ook nog” aldus Elske Smid. “De brug zou aanvankelijk 
hoger worden maar dat is na protesten afgewezen. Het huidige plan lijkt wel erg 
op dat van 10 jaar geleden, maar de toen ook aangekondigde rondweg is van de 
baan.”

“Of we er overlast van hebben? Dat valt eigenlijk best wel mee. Uiteraard bestaat 
onze uitrit nu voor een groot gedeelte uit rijplaten en die liggen wel her en der 
maar het went inmiddels wel. De mensen die er werken zijn beleefd en behulp-
zaam. Zo nu en dan is er tijd voor een praatje, zo blijven we een beetje op de 
hoogte van de vorderingen. Verder werken ze netjes en opruimen lijkt een goede 
gewoonte van hun.”

Het werk aan de brug vordert gestaag en zo langzamerhand zijn de contouren 
van wat het gaat worden ook zichtbaar. Om de ondergrond steviger te maken 
wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken, iets wat Omrop Fryslân Televyzje 
ook ter ore kwam waarna deze er iets meer dan anderhalve minuut zendtijd aan 
spendeerde. “Voor het nieuwe watersportseizoen is alles gereed” volgens project-
leider Roald Schmidt in dat programma.   Wordt vervolgd…    EK
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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:  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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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
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Wês der by,
freed 22 jan. 

muzykfoarstelling
“Alles op Oarder” 

fan Hy en Sy

MFC Jirnsum “It Kattehûs”

Nei in tal jierren de konsumpsjeprizen net ferhege te hawwen hat it bestjoer be-
sletten de prizen fan de frisdranken, bier, wyn en sterke drank yn 2016 wat te 
ferheegjen. De prys fan kofje en tee en de hierprizen fan de sealen wurde net 
ferhege. De prizen yn 2016 binne:

Sealhier
Foar in deidiel fan 3 oeren
Grutte seal € 40,- elke oere ekstra € 13,-
Molehiemseal € 25,-   €    8,-
Lytse seal € 15,-   €    5,-

Konsumpsjes
kofje/tee € 1,10 bier (fleske) € 1,80
frisdrank € 1,20 wyn, borrel € 1,80 
   miksdranken € 3,00

pânbrieven
Fan de 50 útlotte pânbrieven wiene 26 net ferkocht. Fan de 24 ferkochte pânbrie-
ven binne 7 ynlevere. De oare 17 binne skinkingen oan it MFC.
Hjirfoar ús tank.

Bestjoer MFC

Iverto

Bedankt!
De leden van volleybalvereniging Iverto hebben in oktober weer volop  
loten verkocht van de Grote Clubactie. Langs deze weg willen wij alle  
leden die loten hebben verkocht en alle mensen die loten gekocht hebben  
hartelijk danken. Wij waarderen jullie inzet en steun enorm!

Voor de actie is door volleybalvereniging Iverto gebruik gemaakt van de verkoop-
boekjes, waarbij u als koper een eenmalige machtiging hebt afgegeven. De trek-
king van de winnende lotnummers heeft 10 december 2015 plaatsgevonden. Om 
uw prijs te innen hoeft u niets te doen. Binnen 6 weken na de trekkingsdatum 
ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw bankrekening. 
Wilt u zich niet laten verrassen en weten waar u aan toe bent, kijk dan snel op lot-
checker.clubactie.nl. U kunt uw lotnummer(s) terugvinden op uw bankafschrift. 
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Opbrengst MS collecteweek

€ 1474 was het bedrag dat opgehaald werd door de gezamenlijke collectanten 
van Jirnsum en Grou. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek, 
begeleiding en voorlichting. Alle gevers en collectanten hartelijk dank voor hun 
bijdrage. Voor meer info www.nationaalmsfonds.nl

Collecte Hersenstichting

Van 1 t/m 6 februari vindt de collecteweek van de Hersenstichting plaats! Bijna 
15.000 collectanten gaan langs de deuren om geld in te zamelen voor al die men-
sen met hersenaandoeningen. En dat is bijna iedereen. Want wie kent er nou 
niet iemand die dyslexie heeft, wel eens een migraineaanval heeft, een hersen-
schudding heeft opgelopen, een beroerte heeft gehad of lijdt aan een vorm van  
dementie? Wil je ook meehelpen en collectant worden? 
Meld je dan aan bij Ineke de Boer via: inekedbr@gmail.com 

Hartstichting

De hartstichting kon rond de jaarwisseling verblijd worden met een fors bedrag 
van maar liefst 1000 euro. Wat een mooi voorbeeld van hoe een trieste aanleiding 
tot een spontaan en mooi initiatief kan leiden. 
De oliebolbaktraditie die jaarlijks plaatsvond aan de Gravinnewei, bij de onlangs 
overleden Bernardus Smith, heeft een vervolg gekregen. In de Snackbar van de 
Fantast stonden de 4 initiatiefnemers beurtelings te bakken, dan wel de vrijwillige 
bijdrage voor een zak met oliebollen in ontvangst te nemen. Geweldig mannen. 
Meer informatie en foto´s hiervan vindt u ongetwijfeld op www.jirnsum.com.
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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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Hikkenijs

Allerearst wolle wy, bestjoer en meiwukers, jimme in soad sûnens en  
lok foar 2016 tawinskje. Nei in suksesfol seizoen “40 jier toanielselskip  
De Middelhikke” sit it der op. Ien jûn mei inkele lege plakken en de oare 
jûn hielendal útferkocht, betsjut in waardich ôfskie fan it seizoen “40 jier 
toanielselskip De Middelhikke”. Op 3 juni 2014 is “It gelegenheids bestjoer 
40 jier Toanielselskip De Middelhikke” foar it earst by elkoar kaam en is der 
besletten om yn elts gefal de 40 jier fol te meitsjen. Dizze leden hawwe 
dan ek spesjaal foar dit jubileum diel útmakke fan it bestjoer mei yn de 
achterholle dat der nei dit seizoen foarearst in punt setten wurdt achter de 
feriening. 
Troch de hjoeddeiske libbenswize fan de minsken, en alles wat dêr mei te 
meitsjen hat, hawwe de toanielferienigingen it swier. Ek “De Middelhikke” 
kin net mear bestean as de minsken en de middels net genôch oanwêzig 
binne. Yn maart sille we de jiergearkomst organisjearje en sil der beslúten 
wurde as de feriening noch fierder besteansrjocht hat.

Ingezonden

IT WIE GEWELDICH!
Al dy kaarten, telefoantsjes, besites en oare omtinken dy’t ik yn it sikenhûs 
en thús krigen ha. It hat ús tige goed dien. Mei út namme fan Tineke wol ik 
elkenien der foar betankje. Ek winskje wy jimme in sûn en lokkich 2016 ta.
Marten en Tineke Dijkstra 

TUINMAN….
Wie is toch die Hendrik Jan de Tuinman die onze hortensia’s komt snoeien? 
Eens in de twee jaar? De nieuwe knoppen! Dan moet je wel weten waar ze 
staan, zelfs in de achtertuin, die je echt niet ziet vanaf de straatkant. Ik stel 
me zo voor ’s nachts met een mijnlampje op je kop anders kun je de knop-
pen niet zien in het donker. Dan zou ik ook heel graag willen weten wat je 
er mee doet, waar gebruik je ze voor? Ik wil ze ook wel voor je snoeien, dan 
kan ik zelf bepalen welke knoppen ik wil missen. De hortensia’s overleven 
het wel, maar ik vind het akelig brutaal om in andermans tuinen te struinen.         
H.G.T.D.
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Keallepoat

Praat mar Frysk. Jo sjogge it hjir en dêr noch wolris neist in doarklink plakt. 
In sticker mei dêrop de pompeblêden en de tekst. Faak al aardich snúste-
rich, lykas dizze, yn it achterhûs fan myn âlden.

Hjoed is it heit- en memmedei. Net fan de kadootsjes, mar wol yn myn 
aginda. Tiisdeitemoarns gean ik steefêst nei myn âlden. It besykje hat in 
fêst patroan. Earst in bakje kofje en even byprate fansels. Dan doch ik in 
hântaast en tsjin tolven skarrelje ik de wask by mekoar, want dy giet aanst 
mei nei myn eigen hûs.

Heit  --  altyd op ’t skik  --  ha ik sakrekt op ’t hiem al goeie sein. As ik der 
bin dan hat heit de hannen wat mear frij. Hy skarrelt wat om hûs hinne en 
docht faak even in loopke troch de buorren. Troch it keamersrút ha ik mem 
al by de tafel sitten sjoen. Ik leau net dat se my heard hat. ’Ik bin it hear’ rop 
ik en stek de holle om ‘e hoeke fan de doar. Mem sjocht my ferheard oan. It 
bliuwt krekt wat té lang stil. Soe mem tinke dat ik ien fan de soarchfroulju 
bin? 

Mar dan is se der wer.

‘No goeie Aal. Bisto it? Wat ha ik dy in skoft net sjoen’.

‘Falt ta mem, it is hjoed al wer tiisdei no, de wiken fleane om’.

‘Hjir ek fanke, hjir ek’.
‘
Mem kin wol in bakje kofje sette, dan sil ik it gonkje even dwaan’.

Mem skoot wat hinne en wer tusken keamer en sliepkeamer. 
Troch de iepen doar sjoch ik dat se de teepot op it ljochtsje set...

‘Wolst ek in stik keallepoat?’

We prate wat oer it waar en mem oer it bakje tee dat har sa lekker smakket.  
‘Dat meitsje se op ‘e Jouwer, by Douwe’. 

Mem har hannen strike hieltyd oer itselde stikje fan it plusen taffelskleed. 
Op datselde plak leinen krekt noch de lêste krommels fan in joadekoek. Ek 
lekker. De keallepoat wie der net. Alles ôfsocht mar nearne te finen. Fuort- 
rûn miskien?

‘It wurdt myn tiid; âlve oere west. Ik nim de wask mei hear’. 
’Gjin tinken oan, dat doch ik sels. Ik ha noch och sa’n bêste nije waskmasine. 
Ik doch dat sels, sis ik dy!’ 
Mem komt rimpen oerein en docht de kuolkastdoar iepen om my har 
bêste, nije waskmasine sjen te litten. In grut stik keallepoat is it earste wat 
ús oansjocht.

As heit thúskomt gean ik ek wer op hús oan. Op ‘e fyts, de wask achterop. In 
trien rint oer myn wang. Mei sa’n skrale wyn ha ik dat wol faker. 

A. Heimer

De oersetter

Keallepoat – kalverpoot ( snijkoek, met stroop bereid )
Pompeblêd – hartvormig blad van de gele plomp ( Friese vlag )
Tiisdeitemoarn nei heit – dinsdagochtend naar vader
In hântaast foar mem dwaan – moeder een handje helpen
Op ’t skik – vrolijk, goedgemutst
Ferheard oansjen – verbaasd, verwonderd aankijken
Soarchfroulju – dames van de thuiszorg
Op ’e Jouer by Douwe – in Joure bij Douwe (Egberts)
Nearne te finen, fuortrûn – nergens te vinden, weggelopen
Rimpen oerein gean – haastig gaan staan
In trien rint – een traan loopt
In skrale wyn – een snijdende wind 
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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

Uit de Regio

GroU - Op 1 januari jongsleden is de praktijk voor Fysiotherapie Grou van  
Marion Timmerman verhuisd van de Parkstraat naar het Praktijkenpand 
aan de Oostergoostraat 44 in Grou. In de voormalige huisartsenpraktijk 
is een gezondheidscentrum opgezet met daarin diverse praktijken. Fysio-
therapeut Marion Timmerman heeft zich gespecialiseerd in nek-, arm- en 
schouderklachten en de behandeling van triggerpoints met dryneedling.
Meer info: www.fysiotherapiegrou.nl 

TErHErnE - Het Kameleondorp rekent nu voorgoed af met het imago van 
‘mooi-weer-uitje’. Sinds deze winter heeft het dorp de beschikking over 
een overdekte groene weide. Een filmzaal, de houtoven, de pizzabakkerij 
en een bar hebben een plek 
gekregen om de groene 
weide heen. Met de aanleg 
van deze grasmat is de ver-
nieuwing van de oude lig-
boxstal, achter de Kamele-
onboerderij, afgerond. Deze 
locatie, omgedoopt tot Paal 
43, is het hele jaar door  
een prachtige aanvulling op 
het aanbod van Kameleon  
Terherne. 

poppEnWiEr - Toaniel yn de Trilker.
Op freed 29, sneon 30 en snein 31 jannewaris spilet theatergroep FJOER 
‘Wyt is it nije swart’ yn De Trilker. Freed en sneon begjint it om 20.30 oere, 
snein om 15.00 oere. It toanielstik giet oer trije susters dy’t de saken regelje 
moatte nei it ferstjerren fan harren mem. De taspraak, de muzyk, de kaar-
ten; alles moat perfekt wêze. En it âlderlik hûs moat leech. Mar wat de iene 
wol, wol de oare net, of oars. 
Ald-Jirnsumse Baukje Stavinga spilet ien fan de trije susters.
Kaarten: info@letterfretter.nl - margalliti.dolfijn@gmail.com - 0612158043

  
 



20 21



22 23

Bibliotheek Grou

De nationale voorleesdagen.
Van 27 januari t/m 6 februari vindt de 13e editie plaats van de Nationale Voorlees-
dagen. Door jeugdbibliothecarissen geselecteerde prentenboeken staan centraal: 
‘We hebben er een geitje bij’ van Marjet Huibers en 9 andere juweeltjes. Wordt uw 
peuter of kleuter tijdens de Voorleesdagen (gratis) lid? Dan krijgt hij/zij een leuk 
cadeautje van de bieb! Zie ook www.sbmf.nl.

poppentheater peterselie met ‘We hebben er een geitje bij’ (2+)
Interactieve vertelvoorstelling met poppen en veel liedjes, live begeleid op de 
trekharmonica. Vrijdag 22 januari, 11.00 - 11.45 uur, gratis entree.

Cursussen van dit voorjaar:
Verbindend communiceren, 11-18-25 januari, € 74,00.
Wanneer de communicatie door een misverstand of vervelende gebeurtenis niet 
(langer) soepel verloopt, wijs je al snel met een beschuldigende vinger naar de 
ander of jezelf. Met verbindende communicatie kunt u een beschuldiging of ver-
dediging omzetten in ondersteuning en samenwerking. Tijdens deze interactieve 
introductieavonden leert u de basisprincipes van Geweldloze Communicatie ken-
nen aan de hand van theorie, oefeningen en  praktijkvoorbeelden. Leer ook de 
taal van het hart!

Het enneagram heeft je veel te vertellen, 1 en 8 februari, € 41,00.
Het enneagram bestaat uit negen basistypen van ons gedrag. Ieder mens her-
kent alle negen typen meestal wel in zijn/haar leven, maar bij iedereen is er één 
dominant. Dit dominante type verklaart waarom wij ons op een bepaalde manier 
gedragen en ook waarom wij een bepaalde kijk op de wereld hebben. Tijdens  
de cursus ontdekt u uw eigen type en de bijbehorende drijfveren en valkuilen. 
Het helpt jezelf en anderen beter te begrijpen, te accepteren en gedrag te veran-
deren.

Mindfulness; ‘Omdat pijn onvermijdelijk is en lijden optioneel’, 
22 februari, 7 en 14 maart, € 61,00.
Stress, onrust, gedachten en emoties leiden maar al te vaak tot kleine oorlogen in 
ons hoofd. We dwalen af naar situaties waar we ons ongemakkelijk onder voelen 
(verleden) of naar wensen en vooral angsten die met de toekomst te maken heb-
ben. Mindfulness leert je dat je een keuze hebt om hier anders mee om te gaan. 
Een goede training zorgt ervoor dat de kans op stressklachten met meer dan 70 
procent afneemt. In drie avonden leert u de basisprincipes van Mindfulness.






















Piano-onderwijs Annie Terwisscha van Scheltinga

Piano
Keyboard
Blokfluit

Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Zowel voor kinderen als voor volwassenen

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

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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Skoallenijs 1+1=2
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2016!  Alweer een jaar voorbij…….
Het afgelopen halfjaar is er in groep 7 en 8 van It Tredde 
Sté hard gewerkt. Ook hebben we al vele activiteiten 
ondernomen. Zo zijn we eind oktober naar het Rijksmu-
seum geweest. Een zeer leerzame dag!

Van basketbalclub Aris Leeuwarden hebben we in 
oktober een basketbal-clinic gehad. Twee basketbal-
spelers van Aris hebben onze kinderen van 7 en 8 les 
gegeven. Deze heren durfden het aan om tegen onze 
jeugd (26 tegen 2) een wedstrijdje te spelen. We heb-
ben ze een kans gegeven, maar natuurlijk verloren ze 
van ons! In januari gaan we met de klas een wedstrijd 
van Aris in Leeuwarden bijwonen. We hopen op een 
sportieve wedstrijd! In november en december heb-
ben we elke donderdagochtend geschaatst in Thialf. 
Naast gewone schaatsles hebben we ook één ijs- 
hockeyles gehad van twee topspelers van UNIS Flyers. 
De laatste les schaatsten we de Elfstedentocht. Door 
het klunen en de bruggetjes een pittige tocht, maar 
iedereen heeft het gehaald!

Wist u dat groep 7 en 8 op de vrijdagochtend juf Anna helpt bij de kleuters? Zo 
helpen ze bij knutselen, puzzelen of doen ze een spelletje bij de kleuters. Natuur-
lijk is het fijn voor juf Anna, maar ook voor de kleuters is het iedere vrijdag weer 
een feest.

Naast de activiteiten wordt er ook veel geleerd in de klas. Er is een nieuwe me-
thode voor begrijpend lezen aangeschaft: Nieuwsbegrip. Deze methode leert de 
kinderen begrijpend lezen door een item uit het nieuws uit te lichten. Elke week 
anders. De kinderen zijn enthousiast en vragen vaak gemotiveerd waar we het 
deze week over gaan hebben. Ook gebruiken we voor topografie een nieuwe me-
thode: Topomaster. Deze methode is volledig digitaal en oefenen de kinderen op 
hun tablet of computer. Deze methode werkt samen met National Geographic en 
ziet er prachtig uit! Nieuwsgierig? Zie www.topomaster.nl.

In de klas zal groep 8 de komende periode vooral oefenen voor de eindcito die 
eind april plaatsvindt. Een aantal kinderen hebben al opendagen bezocht en de 
schoolkeuze wordt in februari bepaald. Een spannende tijd voor onze groep 8. We 
hopen dat het komend halfjaar erg leerzaam mag zijn en wensen iedereen een 
zeer gelukkig nieuwjaar!

Groeten groep 7 en 8 van It Tredde Sté

It Tredde Sté
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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 

Propagandajûn

MAAnDAG 15 FEBrUAri 
Op maandag 15-02-2016 houdt Vogelwacht Jirnsum weer haar jaarlijkse 
propagandajûn in het Kattehûs. Aanvang 20.00 uur.

FiLMS
Tijdens deze avond zal dhr. Hans Jonker uit Oosterwolde zeer mooie films 
vertonen. De heer Jonker houdt zich al tientallen jaren bezig met het  
maken van natuurfilms. Bijna alle vogelwachten in Friesland hebben hem 
al eens uitgenodigd. Zijn films worden zeer goed ontvangen en hij heeft 
inmiddels ook al prijzen gewonnen met zijn films voor het beste camera-
werk. Een avondvullend programma met films over diverse vogelsoorten.

vErLoTinG
Tijdens de pauze is een verloting waarbij u prachtige prijzen kunt winnen.

GrATiS
De toegang is gratis voor zowel leden als niet-leden. 
We hopen u te zien op 15 februari 2016.
Komt allen.

Bestuur Vogelwacht Jirnsum

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@

 

 

 
 

 

 

KOEKACTIE
11 t/m 16 januari
komen we langs 

de deuren!

JAARVERGADERING
7 maart

19:30 uur
in het Kattehûs!
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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

Fred in het Wild

A Muppet in Jirnsum? 
Ik noem ‘m altijd Gonzo. Wie? De boomkruiper natuurlijk! Die heeft ook zo’n naar 
beneden gebogen snaveltje, én een bijpassende gezichtsuitdrukking... De vogel 
(ik heb wat lezers beloofd de volgende keer eens over een zoogdier te schrijven) 
valt bepaald niet op. De boomkruiper is vuilwit aan de onderzijde en schorsbruin 
aan de rugzijde; de perfecte camouflage voor z’n woonomgeving. Veel mensen 
denken even dat het een muisje is. Dát geeft ook een goede indruk van zijn groot-
te. Ze werken een boom systematisch af; landing bij de voet van de boom en 
dan met korte rukjes klimmen ze om die boom heen, steeds pauzerend voor een 
hapje van hun prooien (insecten, larven, net achter de schors) tot de top van de 
boom, dan vliegen ze weer naar de volgende. In de broedtijd vliegen ze steeds 
even naar het nest, voor de jongen. Dat nest, het wordt haast saai, bevindt zich 
in een boomspleet, achter schors... Je zou de boomkruiper nog kunnen verwar-
ren met de boomklever. Ook deze heb ik al in ons dorp gezien. In tegenstelling 
tot Gonzo heeft deze een puntige, rechte, snavel, én een mooi pakje aan. Je kunt 
hem op de voedertafel aantreffen, als je tenminste naast wat bomen woont, daar 
hebben die beestjes kennelijk wat mee... Dat pakje van de boomklever is blauw-
grijs van boven, de onderkant kun je bijna oranje noemen. Bij de ogen een dikke, 
zwarte, streep, alsof het beestje is uitgeschoten met eyeliner, of hoe dat spul ook 
mag heten... Van beide soorten heb ik nog nooit een nest of jong gezien, maar 
ben daar best nieuwsgierig naar! De boomklever mag graag een oud spechtengat 
als woning betrekken. De ingang smeert hij, op maat, dicht met klei. De eieren 
zijn in ieder geval heel klein, niets voor Pasen dus. 

Fred de Waart
 

   
Boomkruiper        Boomklever 

 

   
Boomkruiper        Boomklever 

Boomkruiper Boomklever
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De Bistedokter

Dilemma
Een week geleden kwam Jerka ‘s ochtends ziek bij ons binnen. Vage klach-
ten, niet eten, beetje buikpijn en duidelijk niet fit. Eigenlijk net zoals ze 
deze zomer ook al eens was geweest. Maar had ze toen last van dezelfde 
kwaal of was er nu iets heel anders aan de hand? Het onderzoek wees wel 
in een bepaalde richtging, een buikecho zou uitsluitsel kunnen brengen. 
Nog diezelfde morgen was er gelukkig een plekje voor de ruim 10-jarige 
stabij  te ritselen bij de specialist. 

Mijn vermoeden van een milttumor werd in het dierenziekenhuis beves-
tigd. Intens overleg met de huisgenoten van Jerka volgde. Ze werden na-
melijk met een enorm ethisch dilemma geconfronteerd. De milt zou moe-
ten worden verwijderd. Maar was het verstandig Jerka te laten helpen? 
Een hond kan prima zonder milt verder leven, dat is niet het probleem. 
Zo’n operatie is zelfs levensreddend, zeker op korte termijn. Meestal is een 
tumor van de milt echter kwaadaardig met een grote kans op uitzaaiin-
gen. En in dat laatste geval is de levensverwachting slechts zes weken tot 
hooguit nog geen drie maand. Uitsluitsel omtrent de hoedanigheid van 
de tumor zouden we niet eerder kunnen krijgen dan na de ingreep. Met 
die wetenschap werd met betraande ogen besloten nog diezelfde middag 
Jerka bij ons op de praktijk toch te opereren. 

We waren nog maar net op tijd, want de milt was ondertussen al gaan sij-
pelen. De buikholte stond vol met bloed. Zorgvuldig en voorzichtig haal-
den we de milt weg. Het was in ieder geval duidelijk dat als we niet hadden 
ingegrepen, Jerka de volgende dag zeker niet zou hebben gehaald…

Heel langzaam herstelde de patiënt. Eerst wilde Jerka alleen slootwater 
drinken, daarna langzaam ook weer wat eten, zij het uitsluitend heel lekkere 
hapjes. Een week lang hield de patholoog ons in spanning 
over de uitslag. Op vrijdagmiddag kwam de verheugende 
mail: we hebben Jerka verlost van een goedaardige tumor. 
Wel een tumor die vaak vroeg of laat kan gaan bloeden en 
daardoor uiteindelijk toch voor een dodelijke afloop kan 
zorgen. Jerka kan prima verder zonder milt. Van mij mag ze 
heel oud worden. Van haar baasjes ook, zeker weten!

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

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw

Dorpenteam

In 2016 zijn wij iedere eerste dinsdag van de maand van half 10 tot half 11 
te vinden in “It Kattehûs”. Maar natuurlijk zijn wij ook iedere werkdag van 
9.00 tot 17.00 telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0566 – 625151 
en kunt u ons mailen info@dorpenteam.nl.

Ik wens u bij deze, namens het gehele Dorpenteam, een gezond en liefde-
vol 2016.

Martine Vonk
Meitinker

Woordzoeker

Winter
Koud
Sneeuw
IJs
IJzel

Strooien
Wanten
Sjaal
Winterbanden
Gladheid

Zuurkool
Slee
Schaatsen
Muts 
Ski 
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Nij yn Jirnsum

Jan Brouwer en Monica Esposito
Het is op een van de kortste dagen van het jaar als ik vroeg in de avond aanbel 
bij de bewoners van Rykswei 66. Hier, op de hoek van Rykswei en Molestrjitte, 
wonen nog niet zo lang splinternieuwe Jirnsumers. Het jonge stel heeft niet echt 
bedenktijd nodig na mijn vraag of ze een introductie in onze dorpskrant zien zit-
ten. ‘Ja zeker, ze kennen de Stim én de rubriek ‘Nij yn Jirnsum’. Dat alleen al klinkt 
elk redactielid als muziek in de oren… Willen ze zelf een verhaaltje schrijven of 
een interview? Ze kiezen voor het laatste, zodat de agenda’s meteen getrokken 
kunnen worden. 

Aanpakken
Precies 24 uur later zit ik bij hen aan de keukentafel, met thee, koekjes en kersts-
feer. Ze zijn wel van het aanpakken. Zo ook de laatste schilderklusjes die ze nog 
noodzakelijk achten om van hét huis, nog meer hún huis te maken. Dit, dat en ook 
dat willen we - zegt Jan - voor januari a.s. af hebben. Dan wordt het tijd voor de 
vragen. Zoals; wie zijn Jan en Monica, waar komen ze vandaan? Hoe hebben ze 
elkaar gevonden, wat doen ze, en hoe zijn ze in Jirnsum terecht gekomen?

Biotechnologie
Jan is een geboren Sneeker (praat Frysk), Monica is opgegroeid in Zwolle en  
studeerde in Leeuwarden. De woorden; studie, Leeuwarden en biotechnologie 
zijn in beider CV’s terug te vinden en hebben hen min of meer bij elkaar gebracht.  
Samenwonen in Leeuwarden is dan een logische stap. Jan is afgestudeerd en 
werkt tegenwoordig als projectingenieur/research-laborant in Leeuwarden.  
Monica echter, heeft een carrièreswitch gemaakt. Ze is nu halverwege haar studie 
operatieassistent en werkt als zodanig in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. 

Jirnsum ‘of all places’
Al meer dan een jaar geleden ontstaat het plan een huis te kopen in Sneek. Maar 
naarmate er meer huizen voorbij trekken en de tijd verstrijkt wordt het allengs 
Sneek en omstreken. Wellicht nog extra aangemoedigd door de Open Huizen 
Route komen Jan en Monica in Jirnsum terecht. 

verliefd
En ja, daar gebeurt het; ze vallen ter plekke voor de charme van het huis; eerst de 
buitenkant en daarna ook de binnenkant, er is direct een klik. Authentiek, eigen-
tijds, met respect verbouwd zijn woorden die hen doen glunderen. Terwijl ook ik, 
vol bewondering naar de balken, de erker en paneeldeuren kijk, weet ik het zeker; 
ze zijn verliefd!  

pony zoekt plek…
Terwijl poes Muppet zich al helemaal thuis voelt, wordt er nog naarstig gezocht 
naar een plek voor de pony van Monica. Ze wil het dier dolgraag dichterbij heb-
ben zodat ze haar meer en vaker aandacht kan geven. Dus bij deze; als iemand 
een plekje heeft of weet, of een goeie tip die kan leiden tot het vinden van 
een nieuwe stal met weidegang, laat dat dan a.u.b. weten via telefoonnummer  
06-11192990 of met een bezoekje aan Rykswei 66.

Spelletjes
Het woord verveling kennen onze nieuwe dorpelingen niet. Naast werk en studie 
is koken een hobby van beide. En spelletjes. Niet gamen, maar een kast vol echte 
bordspelen is wat vooral Jan van huis uit heeft mee gekregen en waar Monica 
vervolgens mee besmet is geraakt. Samen of met vrienden en familie kunnen ze 
daar uren mee stuk slaan. 

Stadsmensen?
Voor het eerst in een dorp wonen, dat moet toch wel erg wennen zijn? Jan: ‘ Nou 
nee, dat valt erg mee. Alles is dichterbij dan we dachten. In Leeuwarden zat ik  
bijvoorbeeld langer op de fiets als ik vanaf ons appartement naar het station 
moest, dan wanneer ik vanaf hier naar het station in Grou moet’.  
Alweer ‘’blije, nije Jirnsumers’’ dus.    gdevs
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 Verenigingen contactpersonen

verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  S. Hottinga 0648922549  
Volleybalver. Iverto B. Rypstra 602564        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eenrum 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 601791
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuinver. 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 A. de Jonge 0646046843          
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.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 - 09.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 08.00 - 10.00 uur

Herhaalrecepten
Geneesmiddelenverstrekking via de apotheek Mid-Fryslân in Grou (z.o.z.). 
Wat herhalingsmedicijnen betreft: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woens-
dag en vrijdag vóór 15.00 uur inleveren in Jirnsum. De medicijnen kunnen dan 2 werk-
dagen 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  ‘s middags bij de apotheek afge-
haald 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)
Fax: 0566-621451
  
Herhaalgemak
Wilt u ook gemakkelijk en veilig gebruik maken van herhaalgemak? 
Dat kan snel en eenvoudig door mijn Mediq account aan te maken via: 
https://mid-fryslan.mediq-apotheek.nl
Vervolgens kiest u voor de dienst herhaalgemak.
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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: 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: 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.


