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Beste Lezer,

2018.. het jubileumjaar van Plaatselijk Belang Jirnsum. Daarmee komt het driedaagse evenement Jirn- summertime steeds dichterbij. U wordt in deze Stim bijgepraat op pagina 19 en 21
Een nieuw jaar brengt wensen met zich mee. De Stim heeft op haar wensenlijst
nóg een (of twee of drie) redactielid(-leden) staan. Iemand die het leuk vindt om
dorpsgenoten te interviewen of andere redactionele stukken te schrijven. Is het
iets voor jou, of ken je iemand? Neem dan vooral contact op met de redactie! Meer
redactieleden - meer input - meer leesvoer voor het dorp!
Wij wensen u:
Een winter met veel sneeuw en ijs,
met sleeën en schaatsen.
Daarna een lentezonnetje,
genoeg voor blote benen.
Warme zomer, lekker lang,
even op vakantie misschien?
Een herfst met verre kleuren,
knus huis tijdens een storm.

Geniet het jaar rond
en blijf gezond!
Veel leesplezier in 2018!

Redactie
Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Liesbeth Hiddema

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio februari 2018
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
34e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:
652170
Telefoon: 0566 652170
www.groenverzorger.nl
www.groenverzorger.nl
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Kopij inleveren???
Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Agenda

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Datum		 Evenement	Locatie
Tijd
14 jan. Theater voorstelling Bokwert De 2 Gemeenten 15.00 uur
20 jan. Da Tweekaz
De 2 Gemeenten 22.30 uur
22 jan. Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
31 jan. Kinderbingo
MFC It Kattehûs 14.00-16.00 uur
2 febr. Bingo
MFC It Kattehûs
3 febr. The Party Squad
De 2 Gemeenten 22.30 uur
10 febr. BZN ‘66, last time tour
De 2 Gemeenten 21.30 uur
11 febr. Rolling Home
De 2 Gemeenten 15.00 uur
Na afloop stamppot buffet. Reserveren gewenst: 601550
12 febr. Propagandajûn Vogelwacht MFC It Kattehûs 20.00 uur
17 febr. Fries Carnaval met de Suskes De 2 Gemeenten 22.30 uur
		 en Jelle B.
3 mrt. 6 bomen klaverjassen
Café de Fantast 16.00 uur
met warm/koud buffet
7 mrt. Jaarvergadering Vogelwacht MFC It Kattehûs
13 april Jaarvergadering Om e’ Toer De 2 Gemeenten 20.00 uur
		 Spreker Age Veldboom van het Skutsje-museum Earnewâld

Aangesloten bij:

Redactielid/-leden gezocht
www.tigra-sneek.nl sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum
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Hou je van schrijven of ben je juist heel handig met de computer?
Ben je nieuwsgierig en wil je met ons van de Stim nog meer een
dorpsKRANT maken? Dan is de STIM op zoek naar JOU!
Heb je interesse? Mail dan naar stimfanjim@jirnsum.com
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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:		
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
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Inlichtingen bij:
Mevr. P. Hoekstra-de Wit
De Terp 14
9011 VZ JIRNSUM
Tel. 0566-601850
dle.jirnsum@gmail.com

Komme en Gean
Geboren:
6 december 2017
26 december 2017

Cas Tuttel
trotse ouders Siebren en Iris
Beau Riemersma		 trotse ouders Jouke en Juliët
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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

Komme en Gean
Dankbetuiging:
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het overweldigende
medeleven dat wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en na het
overlijden van mijn lieve vrouw en mijn lieve mem
RENNIE JONKER - MERKUS
De persoonlijke betrokkenheid heeft ons goed gedaan
Tjerk en Jan Jonker

Verhuisbericht:
52 jaar herinneringen neem ik mee van mijn oude adres:
Douwemastrjitte 51 yn Jirnsum
naar mijn nieuwe adres:
De Boldert 16
9001 MD Grou
T. 0566-601741
Wa komme wol, fan herte wolkom
en eltsenien in goed en sûn 2018 tawinske.
Attje Zijlstra-de Vries
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De Hondenkapper

Plaatselijk Belang Jirnsum
Vacature

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

www.hondenkapper.com
Douwemastrjitte 35 - Jirnsum

In Jirnsum is Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ) sinds 1918 actief en heeft als
doel om activiteiten en initiatieven vanuit het dorp te faciliteren en te ondersteunen. Tevens zet PBJ zich in om de leefbaarheid en het woonplezier
voor alle Jirnsumers zo optimaal mogelijk te houden. Hiertoe heeft PBJ contact met de dorpenmanager van de gemeente Leeuwarden en desgewenst
met de dorpenwethouder en ambtenaren.
PBJ richt zich ook op het behouden en ontwikkelen van een goed functionerende dorpsgemeenschap. Het gaat dan om bijvoorbeeld sociale en culturele aangelegenheden, het verkeer, het toerisme, de voorzieningen, de
landschappelijke, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden en
andere terreinen welke van belang kunnen zijn voor de bewoners en bezoekers van het dorp Jirnsum.
Binnen het bestuur van Plaatselijk Belang Jirnsum (PBJ)
ontstaat de vacature van

Bestuurslid
Met ingang van maart 2018
Voor deze functie geldt in principe een zittingsduur van 3 jaar en is daarna
te verlengen. Maar natuurlijk is het mogelijk om het eerst voor een jaar aan
te kijken. Of schuif aan bij een van de eerstvolgende vergaderingen om te
zien of het iets voor je is. De enige vacature eis is dat je je op vrijwillige basis
wilt inzetten voor je dorp. Denk, praat en beslis mee, samen met de overige
bestuursleden, over interessante zaken die Jirnsum aangaan.
Heb je interesse of wil je meer weten,
neem dan contact op met Flip Cornelisse (voorzitter)
p.cornelisse89@upcmail.nl
06 83949491
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Rabobank en Jirn-summertime
Plaatselijk Belang Jirnsum heeft een bijdrage gekregen van 5.000 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit
bedrag is voor Jirn-summertime. Bedankt Rabobank Heerenveen-Zuidoost
Friesland!
Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Zowel voor kinderen als voor
volwassenen
Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd
E-mail: piannie.tvs@gmail.com
Tel : 0566-601495 of 06-25163304
www.piannie.nl



Schoonheidssalon











Op de foto v.l.n.r.: Ed den Dulk, Jirn-summertime; Karin Tijssen, Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland; Flip Cornelisse, Plaatselijk Belang Jirnsum

Geopend op dinsdag, woensdag
en donderdag op afspraak.
Marjan de Jager, Oan it Swin 9
te Reduzum - T 0566-602039
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Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er
voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de
aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van
de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.
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Propagandajûn Vogelwacht
Op maandag 12 februari 2018 om 20.00 uur houdt de Vogelwacht
Jirnsum weer haar jaarlijkse propagandajûn in het Kattehûs te Jirnsum.
Op deze avond zal door de heer Wil Grond uit Engelum films worden vertoond over de natuur in Polen, Letland, Litouwen en Estland. De Heer Wil
Grond is een spraakwaterval, een wandelende natuurencyclopedie. De reizen maakt hij samen met zijn vrouw Jacoba. Sinds zijn tiende is Wil Grond
helemaal gek van de natuur. Zijn fotoarchief bevat 52.000 opnamens en circa 80km aan beeldmateriaal. Een echte liefhebber dus!! De moeite waard
om deze avond zijn liefde voor de natuur te gaan bekijken.
Tijdens de pauze is een verloting waar u prachtige prijzen mee kunt winnen.
We hopen u allen te zien op 12 februari 2018. De toegang is gratis voor
zowel leden als niet-leden. Komt allen!

Kapsalon Sylvia

Helje it bêste út dysels!

Bestuur Vogelwacht Jirnsum

Geen verplichtingen, geen abonnementen,
elke leeftijd, ieder niveau!

Fonterbuorren 10
9011 XK Jirnsum
T. 0566-601272

JIRNSUM
ELKE WOENSDAG 19.30 UUR
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

VERZAMELEN BIJ DE TERP 10 TE JIRNSUM

Jaarvergadering
Vogelwacht
op 7 maart 2018
in het Kattehûs
te Jirnsum

KOSTEN ZIJN € 3,- PER KEER

Voel je (weer) lekker in je vel.
Kom op we coachen je wel!
Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140
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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

Nijs fan MFC it Kattehûs
De kerstbingo op 15 december jongstleden had een mooie opkomst. De
gasten waren erg tevreden over de sfeer en de prijzen (in de kerstsfeer) vielen erg in de smaak. Het was weer een zeer geslaagde maar vooral gezellige
bingo.
Bij het kerststukjes maken op 20 december was er ook een goede opkomst.
We moesten zelfs extra oase kopen om te voldoen aan de vraag. We hebben dankzij een aantal dorpsgenoten en andere mensen veel kerstspullen
gekregen. Waarvoor hartelijk dank! De kinderen zijn erg creatief bezig geweest en er zijn veel mooie stukjes gemaakt.
Op 31 januari van 14.00 - 16.00 uur zal er wederom een kinderbingo georganiseerd worden. Als er kinderen komen die de cijfers nog niet kunnen lezen
is begeleiding van de ouders wenselijk. Een paar dagen later, op 2 februari
zal er een bingo zijn voor volwassenen. We hopen op weer een mooi aantal
dorpsgenoten en bingoliefhebbers.
Houd de Facebookpagina it Kattehûs goed in de gaten voor nieuwe aankondigingen en evenementen.

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

16

17

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

Uw persoonlijke Travel Counsellor:

Wendy Stoker
T 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker

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

Op wei nei 2018
Elke maand is er in De Stim aandacht voor het jaar 2018. Activiteiten voor
LF2018, Kulturele Haadstêd en het dan 100-jarige jubileum van Plaatselijk
Belang komen samen in:
JIRN-SUMMERTIME
DÉ AFTRAP VAN JIRN-SUMMERTIME: KRYSTKONSERT MEI MEKOAR
Wat in prachtich krystkonsert ha wy hân op 22 december 2017, tegearre
mei de Jan de Roas Sjongers, en beide koaren ûnder lieding fan ús diriginte
Sitta Bosman.
De reaksjes wienen û.o. ‘wat moai’ en ‘wat fantastysk’ en wy as koarleden
fûnen it hielendal in feest.
Al dy koarleden, sawol fan de Jan de Roas Sjongers en fan Mei MeKoar, ha
in soad wurk dien om it sa moai te meitsjen. Der wiene ek opmerkings dat
wy as Mei MeKoar net echt folle nummers allinnich songen. Betink dan wol
dat wy krekt 1,5 jier sjonge en gjin krystferskes hienen. Jan de Roas sjongt
al 20 jier, harren repertoire is dus folle grutter.
Ik tink dat ik út namme fan allegearre sizze mei “Tankewol foar jim
komst”.
Oant Jirn-summertime 2018!
Fan koarlid: Hieke.

Elke zaterdagochtend tussen
10:00 en 12:00 verkoop van
vlees van eigen koeien.
Boer Brunia is een biologisch bedrijf.
Onze koeien lopen van het vroege
voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke
weiden, wat het vlees erg gezond en
lekker maakt.
Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl
0653925979

lees verder op pagina 21
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kinderopvang Oan de Boarn
gastouderopvang

OLIEBOL…
Had iemand het succes van de oliebollenverkoop verwacht? Halverwege
de middag was het bezorgen al niet meer mogelijk. Benieuwd naar wat de
opbrengsten waren? Hou de facebookpagina van Jirn-summertime in de
gaten!

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

@

@

kijk ook op @
www.jirnsum.com

@

@

@

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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VERVOLG SCHILDER EEN HUIS!
Goede voornemens in het nieuwe jaar? Je creatieve ‘ik’ ontdek-ken? Bij
Jirn-summertime kun je rustig in je uppie of juist met anderen bezig met
het schilderen van woningen. Op doek, dan.
Een groepje is kortgeleden begonnen met het vastleggen van het eigen
huis aan de Rijksweg.

@
kosteruiten@gmail.com
Meer weten? Tips?

Abe Buwalda, tel. 06 – 16219923
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Berneblêd

www.elzinga.nl
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04-08-16 15:22
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Wat is dit fan nuver stik hout?
Minsken dy’t âlde meuk bewarje, hawwe niget oan dingen dy’t in oar net
begrypt. Wa’t dizze foto besjocht, wit grif net wat it is en al hielendal net
werom it bewarre bleaun wie.

Buorren 14 Akkrum | 0566-652196 | www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl

Tankstation de Greidhoeke

24/7

13 cent korting op Euro 95!
 Kwaliteitsbrandstoffen
 Diesel
 Euro 95

‘’We care your drive’’

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw
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Om mei de twadde fraach te begjinnen: it is in stik spaanplaat út de âlde
feintekiste dêr’t ik stikken hout foar it nifeljen yn bewarre. Yn dy tiid (jierren ‘60) wie ik abonnearre op ‘Na Vijven’. (Na Vijven mikte op een actieve
besteding van de vrije tijd, waarbij geprobeerd werd overgebleven materialen
en weggooiproducten een zinvolle bestemming te geven). Ut dit hobby-blêd
makke ik fan alles en noch wat, lyk as in skuonrekje en in fruitkuorke.
Myn earste single wie ‘Rainbow’ fan de popgroep Marmalade, letter bekend
fan ‘Ob la di - Ob la da’. Ik krige him fergees by it keapjen fan nije klean yn
de stêd. Foar muzyk hiene we thús de radio en elektroanyske apparatuer
foar de ferdivedaasje wie der doe noch net. Der moast fansels al in platespiler komme. Wy neamden dat in pick-up, mar foar boeren wie in pick-up de
heapakje-masine…

Supremium
11 cent korting op Diesel

Ald Guod stekt de kop op

All
cards

Stereo wie noch hartstikke djoer. Dêrom kocht in ynbou-model, dat bedoeld
wie foar stereo-meubels. Ik haw der sels in houten bakje foar makke, fan
fjouwer stevige planken. Foar de dragende râne fan de konstruksje brûkte ik
tsjokke spaanplaat. Mei de figuerseage moast de romte foar it apparaat der
úthelle wurde. En sa kaam it oerbleaune stik hout yn myn nifelkiste telâne.
De pick-up wurke prima, ynklusyf ‘verende ophanging’ en in read kontrôlelampke. Ik haw him jierren brûkt. Wêr’t er bedarre is wit ik net mear. Mar
myn earste single haw ik fansels wol bewarre! (as ik him hearre wol gean ik
nei YouTube)
Symen Schoustra, historie@irnsum.nl
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MFC It Kattehûs

Skoallenijs 1+1=2

Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Behearder S. Janse T. 0566-602110
Email: itkattehus@kpnmail.nl

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

De leerlingen van groep 3, 4 en 5 wensen voor 2018…
Melle (8): Ik wens dat 2018 een heel leuk
jaar wordt!
Vigo (7): Ik wens iedereen veel vriendschap.
Roan (7): Ik wens dat iedereen lief is tegen elkaar.
Kyenno (7): Ik wens dat iedereen ontelbare euro’s krijgt en vriendschap.
Fleur (8): Ik wens dat er niemand gepest
wordt en dat we allemaal lief zijn voor
elkaar.
Yenthe (8): Ik wens dat er overal vrede is.
Brecht (8): Ik wens iedereen veel liefde
en geluk in 2018.
Merel (8): Ik wens iedereen geluk.
Mathilde (7): Ik wens dat iedereen lief
voor elkaar is en dat er niet zo veel oorlog is.

H
A
P
P
Y

Suze (7): Ik wens dat er niet gepest wordt
en dat er geen oorlog is.
Arne (8): Ik wens dat alle mensen het gezellig met elkaar hebben.
Johan (6): Ik wens dat iedereen blij is.
Emily (6): Ik wens een heel fijn jaar.
Marije (7): Ik wens dat iedereen blij is.
Jesca (6): Ik wens dat iedereen naar
school kan.
Ids (6): Ik wens voor iedereen veel vrienden.
Vince (6): Ik wens dat iedereen vrienden
heeft en niet gepest wordt.
Aiden (6): Ik wens dat iedereen gelukkig
zal zijn in 2018.
Jippe (6): Ik wens dat iedereen blij is in
2018.

2
0
1
8
!

Dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders,
pakes en beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!
7 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei, 6 juni en 4 juli.
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Skoallenijs 1+1=2
Kerstfeest op It Tredde Sté:

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Gezellig,
Samen,
Groot helpt klein,
It Tredde Sté!

Wilt u een kijkje nemen in onze school? U bent van harte welkom! Maak een
afspraak met Ina Klinkenberg, directie.ittreddeste@proloog.nl, 0566-601646.
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De Bistedokter: de Verandering






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!
Kerkebuurt 623
Tel: 06-22328262 @: info@fietsenfun.nl Open: Di t/m Vr. 13:00 tot 17:00 Industriewei

Jarenlang draaide onze praktijk in een vaste samenstelling. Wellicht met een uniek
concept. Vier dierenartsen samen met hun meewerkende partners. In een paar
jaar tijd is er enorm veel veranderd. Jonge collegae deden hun intrede, de praktijk is de hele dag open en vanaf oktober heeft Sabine naast Janet haar intrede
gedaan als assistente. Parttime werken wordt normaal en de digitalisering heeft
een vlucht genomen. Nieuwe apparatuur maakt ons het werken makkelijker en
doet de dienstverlening verbeteren. Dit allemaal om jouw dier beter te maken of
gezond te houden.
Nu staat er opnieuw een grote verandering voor de deur. Na het vertrek van onze
‘nestor’ en zijn vrouw drie jaar geleden, gaan Eric en Ingrid Havik onze maatschap
per februari 2018 verlaten. Dat is bepaald niet uit weelde, gezondheidsredenen
vormen helaas de aanleiding daartoe. Opgeven staat meestal niet in het vocabulaire van een veterinair. Maar als steeds vaker ‘de wâl it skip keart’, moet het verstand zegevieren. Net als ik is Eric het afgelopen jaar al wat minder gaan werken,
maar het biedt hem te weinig soelaas.
Eric en Ingrid kwamen na een periode in Canada en vervolgens in Groningen te
hebben gewerkt in 1992 naar Grou toe. Net als Lia en ik woonden ze eerst een paar
jaar in de praktijk: het kantoor was woonkamer en de huidige OK de slaapkamer.
Later settelden ze zich op De Tichtset in Grou. Jarenlang waren Eric en ik de vaste
aanspreekpunten op het spreekuur; net zoals Ingrid met de andere partners bij de
balie. Na vijfentwintig jaar samenwerken vorm je een hecht team. Je kent elkaars
sterke en minder sterke punten en je vult elkaar daarin juist prima aan. Het is bekend met welke handeling, cliënt of wat voor dier de één meer en de ander minder
affiniteit heeft en dat vang je van elkaar op. Bij operaties konden Eric en ik elkaar
blindelings vertrouwen. Er was een vaste verdeling van taken en handelingen en
het voelde apart als we ineens van plaats aan de operatietafel wisselden. Opvallend was vooral als één van ons even geen oplossing zag bij een moeilijke patiënt,
de ander ineens met een nieuwe invalshoek op de proppen kwam, zodat we weer
verder konden. Nooit onenigheid? Natuurlijk wel, wat dat betreft is een maatschap
net als een huwelijk. Aan deze hechte samenwerking zal een eind komen. Dat vind
ik oprecht jammer. Maar het biedt ook nieuwe uitdagingen. Aan opvolging wordt
namelijk naarstig gewerkt. De gemiddelde leeftijd in onze praktijk daalt rap. En
dat is maar goed ook. Nieuwe inzichten en moderne technieken doen hun intrede
en maken de praktijk beter. Ondertussen blijven we met bezieling, kwaliteit en
dienstbaarheid hoog in het vaandel trouw aan ons logo: met hart voor dieren, in
het hart van Fryslân.
Ik wens, mede namens mijn collegae en onze partners, Ingrid en Eric samen een
hele goede tijd toe. We zullen ze missen. 		
menno@bistedokter.nl
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Verenigingen contactpersonen
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

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

A. Hoekstra
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
D. Riemersma
J. Bleeker

0654975703
0641462314
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
601047
601956

Toneelver.
Tuinbouwver.
Vogelwacht

H. Pereboom
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

602469
601977
601130

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

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

0683949491
601178
601956
0616219923
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

Zorg

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

Tigra Jissink
Adres: Rijksweg 127A
Tel.:
0566- 60 22 07
E-mail: sneek@tigra.nl

Inloopspreekuur dorpenteam
Iedere tweede woensdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs.
Een medewerker van thuiszorg het Friese Land is aanwezig van 11 - 12 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.

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. P. Hoekstra-de Wit, de Terp 14, Jirnsum. Tel.: 0566-60 18 50

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:
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.

