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

Redactie

Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Grietsje de Vries

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

29-02-2016 Vandaag zijn we aan het schrikkelen. Het is een nieuw woord dat u on-
getwijfeld over een paar jaar in het ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’ terug-
vindt. Ergens tussen spookfactuur, schakeljaar seniorenmoment, en smaakbalans. 
Schrikkelen is het constante euforische gevoel van genieten van bonustijd welke 
we maar zeer zuinig -- een keer per 4 jaar -- krijgen toebedeeld. In de tussenlig-
gende jaren kun je het neppen, maar dat haalt het net niet bij echt. Het is voor de 
redactie een dag van publicatiedruk; schrijven, appen, controleren, wappen (weer 
appen), redigeren, bellen, appen en nog eens twappen (2x achterelkaar zonder tus-
senantwoord)….

Een dag met fris zonnig weer, waarbij sneeuwklokjes, de eerste narcisjes en het 
speenkruid strijden om aandacht in onze eigen ervaringstuin. Een dag voor ‘Ald 
Skou om’ en Friens. Een dag waarop onze ijsbaan zegt: ‘bekijk het maar, ik doe niet 
meer mee’ en -volgens de LC- bij Germ en Aukje een lammetjesvierling is geboren. 
Een wowmoment  voor een groepsselfie. Nieuwe woorden, we hebben er wat mee. 
Gelukkig blijven de besten over en het is zo fijn dat het sonja-bakkeren al lang weer 
naar haar eigen keukentje is verbannen. Schrikkelen? Doen! 

Watskeburt bij de Sylsbrêge? We waren het Fries Dagblad net een stap voor. Een 
fotoreportage gemaakt op schrikkeldag en een interview met Ricardo Grijpma. En 
onze succesvolle schaatscoach Arjen, gaat hij na zijn successen in China nog naar 
andere uithoeken van de wereld? Eerst vertelt hij ons nog alle ins en outs over onze 
Chinese medemens. Op pagina 5 is het uit een overvolle agenda moeilijk kiezen; 
van alles te doen in Jirnsum. Het berneblêd met de ‘twa leave lytse lamkes’ laat ook 
de kinderen van weleer dat mooie liedje neuriën. Tot slot: noteer de jaarvergadering 
van PBJ als u mee wilt (kunnen) praten over het nu en de toekomst van ús Jirnsum.

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



Inhoudsopgave

Agenda pag.  5
Van de redactie pag.  7
Watskeburt by de Sylsbrêge pag.  9
Fotoalbum Sylsbrêge pag.  11
Algemene ledenvergadering PBJ pag.  13
Arjen in China   deel 2  pag.  15-17
Ut it ferline pag.  19
Berneblêd   pag.  20-21
Bibliotheek pag. 23
Skoallenijs 1+1=2 pag. 24-25
Vogelwacht Jirnsum  pag.  27
Hikkenijs pag.  27
Fred in het Wild pag. 29
Drie goede doelen pag. 31
Jaarvergadering LOCI pag. 31
Walking Footbal een hit in voetballand! pag. 33
Oproep pag. 33
Iverto-Poiesz Sponsor Actie pag. 35
Verenigingen contactpersonen pag.  36
Infoblad Huisarts + Apotheek pag.  38
Infobladen Ziekenhuizen etc. pag.  39-40

Modeshow
Vrouwen van Nu

23 maart 
19:45 uur

in het Kattehûs

Viooltjesactie
Kaatsvereniging 

18 maart 
vanaf 17:45 uur
langs de deuren
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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!
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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
 7 mrt. Jaarvergadering MFC It Kattehûs 19:30 uur
  Vogelwacht Jirnsum
 9 mrt. Paaseitjesactie LOCI Langs de deuren 18:00-20:00 uur
 12 mrt. The Best of Britain De 2 Gemeenten 21:00 uur
 16 mrt. Opendag St. Radboudschool Sint Radboud
 18 mrt. Viooltjesactie Kaatsvereniging Langs de deuren vanaf 17.45 uur
 19 mrt. Brennen Heart De 2 Gemeenten 22:30 uur
 21 mrt. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
 21 mrt. Jaarvergadering LOCI MFC It Kattehûs 20:00 uur
 21 mrt. Stroofwafelactie  Langs de deuren vanaf 18:30 uur
  t.b.v. It Kattekuorke
 21 t/m  Reumafonds collecteweek Langs de deuren
 26 mrt.
 23 mrt. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
  Modeshow
 25 mrt. Quizavond Café de Fantast 22:00 uur
 26 mrt. BZN ‘66  De 2 Gemeenten 20:00 uur
  50th Anniversary Still Rock On  
 27 mrt. Paasbrunch De 2 Gemeenten 12:30-15:00 uur
 27 mrt. Troubadour Bruno Rummler Café de Fantast 21:30 uur
 30 mrt. Alg. ledenvergadering PBJ MFC It Kattehûs 20:00 uur
 1 april Jaarvergadering Pub 2 Gemeenten 20:00 uur
  Buurtvereniging Om è Toer
 2 april De Suskes Ft Johannes Rypma De 2 Gemeenten 22:30 uur
  & de bountyhunters
 10 april Toon van de Tijd De 2 Gemeenten 15:00-17.00 uur
  muzikale voorstelling door Syb van der Ploeg en Wiebe Kaspers
 14 april Oudercafé voor ouders van  Café de Fantast 20:30 uur
  leerlingen van It Tredde Sté
 16 april Vangrail live!! De 2 Gemeenten 22:30 uur
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KopiJ inLEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !
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Van de redactie

Familieberichten
Een rubriek die bij uitstek geschikt is voor een dorpskrant is Komme en Gean. 
In de Stim van september is een en ander door de nieuwe redactie enthousiast 
geïntroduceerd. Terecht. Familieberichten gratis geplaatst, waar vind je dat?

Een foto van ‘de lytse poppe’, geboortekaartjes, een bedankje na overlijden, een 
‘in memoriam’ (laten) schrijven, verhuisberichten en jubilea; helaas komt ons nog 
niet zoveel aanwaaien. Echter benaderen we kersverse ouders, ze zijn enthousiast. 
Houden we een mondelinge ‘mini-enquête’ dan blijkt dat het één van de meest 
gelezen rubrieken is. 

Maar. Tot dusver moeten we zelf achter het nieuws aan. Beste lezers; geschreven 
tekst op een briefje is al voldoende en - waar nodig - bieden we ook daarin een 
helpende hand. ’Schrijfgemak’ noemen we dat. Met uw medewerking, moeten 
we maandelijks toch minimaal één volledige pagina kunnen vullen? We noemen 
enkele varianten waar u wellicht nog niet aan gedacht hebt. Pakes en Beppes le-
veren een foto of geboortekaartje aan. Kinderen verrassen hun ouders met een 
felicitatie - en foto - voor hun trouwjubileum. De buurt (vereniging) feliciteert ie-
mand die 50, 60, 80, 90 of nog veel ouder wordt. Of ‘‘Gefeliciteerd, deze prachtige 
baby(foto) wordt volgende maand 44 jaar…”

Kopij aanleveren
De veranderingen in de Stim worden door de lezers positief opgepakt. Een enkele 
keer is er toch nog de vraag waarom bepaalde advertenties, flyers of agenda’s niet 
meer kunnen. Gesteund door het redactieprotocol - te lezen op de omslag - en de 
toelichtingen omtrent veranderingen in eerdere Stimmen, menen we daarin één 
lijn te moeten trekken.

Wat kan wel? We noemen een paar mogelijkheden. 

TEKSTEn   Handgeschreven of in Word (platte tekst = zonder opmaak). Berichtjes 
van een paar regels tot een hele pagina (een kleine 400 woorden). Voor teksten 
met meer dan 400 woorden en/of speciale wensen graag vroegtijdig overleg. 

STiMKE  Onder de inhoudsopgave vindt u twee Stimkes; de beschikbare tekst-
ruimte is goed in te schatten. Stimkes zijn voor zeer korte berichten voor vereni-
gingen én particulieren. 

SCHriJFGEMAK  is er desgewenst voor hulp, zowel bij korte of lange teksten. Ook 
van een aantal trefwoorden kan een berichtje of verhaaltje gemaakt worden.

------   de STiM is fan JiM.   Maak er gebruik van!   GrATiS  ------
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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

9

Watskeburt bij de Sylsbrêge

De Twee Gemeenten en de nije brêge 

Hoe dichter je bij de nieuwe brug komt hoe meer het gesprek hier ook over gaat. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat we eens verhaal gaan halen bij een onderneming die 
‘afhankelijk’ is van de nije Sylsbrêge, De Twee Gemeenten. Ricardo Grijpma is contact-
persoon en geeft uitleg.

Allereerst op de vraag of ze er veel last van hebben. Ricardo is daar opmerkelijk 
luchtig over en ziet het van de positieve kant. ‘Uiteraard is het niet ideaal maar 
veel last hebben we er ook weer niet van. Nu moet ik er wel bij zeggen dat we er 
laatst bij de herinrichting van de Grousterdyk meer last van hadden. Toen moes-
ten we namelijk zelfs een paar dagen dicht als gevolg van het asfalteren en het 
herstraten. Het contact met de mensen die aan deze projecten werken is prima te 
noemen. Als er vragen zijn of als er iets dreigt mis te gaan zijn de lijnen naar elkaar 
toe kort en duidelijk. Alle mogelijke vormen van contact zijn mogelijk. We hebben 
al met al geen noemenswaardige schade. En ja die gehaktballen waar ze het toen 
over hadden liggen al een tijdje klaar’.

De verhoogde doorvaart van de nieuwe Sylsbrêge zal ongetwijfeld een nieuwe 
categorie watersporters voor de route Jirnsum doen kiezen. Of de mensen van de 
Twee Gemeenten daar ook zo over denken is de vraag. ‘Ja daar gaan we wel een 
beetje vanuit’ legt Ricardo uit. ‘Maar dat is niet alleen belangrijk voor ons maar 
natuurlijk voor het gehele dorp. Er zijn plannen om een eigen aanlegsteiger in de 
Moezel te creëren maar dat is nog even wat te vroeg om daar iets zinnigs over te 
zeggen. Laat ik dit zeggen - de wens is er. Maar dat is natuurlijk geen garantie’. 

De Twee Gemeenten had een paar maanden geleden over publiciteit geen kla-
gen maar dat was niet altijd positief. Burgemeester Ferd Crone van de Gemeente 
Leeuwarden besloot dat de horecaonderneming voor een maand haar deuren 
moest sluiten. Dat was een lastige zaak of niet? ‘Het was inderdaad veel conster-
natie en veel negatieve publiciteit. We hebben enkele goede gesprekken gevoerd 
en het beleid aangepast. We kijken nu weer vooruit en dat doen we met veel ple-
zier. Er zijn komend jaar diverse optredens voor jong en oud. We mikken op ‘grote’ 
artiesten maar elk evenement is voor ons een uitdaging en dus interessant of het 
nou artiesten, theatershows of modeshows zijn. Deze evenementen zijn altijd te 
vinden in de agenda van de Stim. Ook bruiloften doen we natuurlijk graag. En 
verder staan we open voor alles wat op onze weg komt en wat interessant is. Er 
zijn ook wel plannen, maar die horen jullie vanzelf’.               E.K.
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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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Fotoalbum Sylsbrêge

Van oud naar nieuw De fundering voor de kleine brug 
over de moezel is al gelegd

De bekisting wordt verwijderd, het 
gestorte beton ziet het daglicht

De ondersteunende buizen worden ver- 
wijderd als de brugdelen zijn geplaatst

Materiaal voor de verplaatsing van 
de woonark van Familie Leemburg

De contouren van de nieuwe brug 
worden steeds meer zichtbaar
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Algemene Ledenvergadering PBJ

UiTnoDiGinG. Woensdag 30 maart 2016 vindt de jaarlijkse Algemene  
Ledenvergadering plaats van Plaatselijk Belang Jirnsum. 

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in MFC It Kattehûs aan 
de Rijksweg 180 te Jirnsum. 

Buiten de reguliere agendapunten zijn er een aantal gevarieerde en inte-
ressante zaken die aan de orde zullen komen. Zo wordt de voortgang in 
het realiseren van de Dorpsvisie van Jirnsum besproken en tevens zal wet-
houder Sjoerd Feitsma kort spreken over Leeuwarden en Jirnsum. Tevens 
zullen de ontwikkelingen tot behoud van Dekemahiem uitgebreid bespro-
ken worden door de initiatiefnemers. 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Wij nodigen u uit opdat u zich 
kunt informeren over onze activiteiten en de ontwikkelingen in ons dorp 
Jirnsum. 

Na afloop van de jaarvergadering is de gelegenheid om met elkaar na te 
praten.

De agenda en alle vergaderstukken voor de Algemene Ledenverga-
dering van plaatselijk Belang Jirnsum, kunt u deze keer vinden op de  
website www.jirnsum.com en zijn indien gewenst op te vragen bij  
rianna niemarkt-Elzinga via telefoonnummer 0566 602855. 

Erik Pereboom (voorzitter)

E-mail: secretaris.pbi@gmail.com
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Arjen in China deel 2

PING PING
Jirnsumer schaatscoach Arjen van der Veen meldt zich 
wederom bij de Stim voor het tweede deel rond zijn 
avontuur in China. Zoals afgesproken noteert hij voor 
ons de meest opvallende verschillen tussen de manier 
van leven hier en ruim 8000 km verderop. Arjen: “Op 
mijn werk na was niets voorspelbaar toen ik voor het 
eerst voet op Chinese bodem zette. Ik was nog maar 
nauwelijks geland of alle medische testen die ik in  
Nederland (vanwege mijn werkvisum) had ondergaan, 
werden hier in Changchun stuk voor stuk herhaald. 
Niet dat men het niet vertrouwde, maar omdat elk on-
derzoek een stempel oplevert, en elke stempel geld…”

CHINESE TEENTJES
“Op basis van gelijkheid met mijn pupillen omgaan? Een ouwe-jongens-krenten-
broodhouding ten opzichte van een meerdere? Het is onmogelijk! In gezelschap 
van een hogere in rang wordt iedereen daaronder geacht deuren te openen, gla-
zen bij te schenken, tassen te dragen en stoelen aan te schuiven. Tips voor lezers 
die ook die kant op willen? Goed inlezen en handelen zoals dat in de lokale hië-
rarchie van je verwacht wordt, want voor je het weet trap je op Chinese teentjes”. 
De documentaire ‘Langs de oevers van de Yangtze’ volgen? Arjen heeft er niet al 
te veel van meegekregen: “Wat is het eigenlijk?”…hmm, ja…  zoiets als de Boarn, 
maar dan anders.

BOERTJES
Arjen: “Bij een toast moet je je glas altijd lager houden dan dat van je meerdere. 
Daarna word je geacht een slok te nemen van een geestrijk vocht met -soms- de 
smaak van zweetsokken”. Na bijna een jaar valt hij nog bijna dagelijks van de ene 
verbazing in de andere, want ook het volgende blijkt waar te zijn. Terwijl wij onze 
allerkleinsten vier á vijf keer per dag zachtjes kloppend helpen om een boertje te 
laten (en hen dit enkele jaren later weer met evenzoveel toewijding proberen af te 
leren), is het in China zoiets als ademen. Je doet het gewoon, een leven lang. Ook 
de hoger geplaatste -- wiens stoel je net nog onder z’n achterste hebt geschoven 
-- doet geen enkele poging om het ontluchtingsproces geluidloos te laten verlo-
pen. Boeren, spugen, slurpen en smakken, het went, volgens Arjen. In gedachten 
beland ik bij Jort Kelder ‘Hoe heurt het eigenlijk?’ Wanneer hij in Nederland alles 
op orde heeft dan…

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



HENK EN INGRID 
Arjen: “Wat belangrijk is voor Chinezen tussen de 25 en 35 is trouwen, een kind 
krijgen, een leuk huisje en een auto voor de deur. Inderdaad, voor de deur, het is 
vooral ook een statussymbool. Modaal rijdt in een middenklasser, alles daaronder 
moet het doen met iets op 4 wielen waarmee je je van A naar B kunt verplaatsen. 
Het verkeer in deze miljoenenstad is een chaos. Scheurend en toeterend dwars 
door de mierenhoop van Changchun; met zijn allen helpen om de smog op een 
griezelig hoog pijl te houden. 
Om nog even op de Chinese Henk en Ingrid terug te komen, bij hen zou je een 
tweede kind verwachten, de één-kind-politiek is immers afgeschaft? Het ligt iets 
complexer. Alles is er aangelegen het nageslacht een treetje hoger te helpen. Veel 
ouders kiezen daarom toch voor één kind. De zo gewenste privéschool is duur en 
aanvullen met extra lessen muziek en sport voegt daar nogal wat extra kosten 
aan toe. Ouders stippelen de toekomst voor hun kroost uit, tijd voor spelen is 
er nauwelijks. Meisjes worden gekleed als prinsesjes, jongens zo hoog mogelijk 
op de maatschappelijke ladder geholpen. De gevolgen van het één-kind-beleid 
hebben het natuurlijk evenwicht verstoord. Tegenover 100 meisjes staan 116 jon-
gens. Voor de laatsten is het dringen geblazen”.  

ONGRIJPBAAR
“De economie is ongrijpbaar hier. Het gaat even ietsje minder, al zou je dat soms 
bepaald niet zeggen. Pal naast de 10 nieuwe -- en al lange tijd leegstaande toren-
flats -- wordt driftig begonnen aan een nieuwe serie, de nummers 11 t/m 20. 
Potentiele huurders melden zich niet, jonge stellen kunnen het niet betalen, boe-
ren --  die het op het platteland niet meer kunnen bolwerken – net zo min. 
Werklozen? Een sociaal vangnet? Er zullen ongetwijfeld regelingen zijn. Wel valt 
op dat er 7 dagen per week mannen (zonder werk misschien) de altijd smerige 
straten staan te vegen, alles met de hand hè, niks geen bezemwagens”.

VRIJE TIJD 
“Voor mij is dat veel series kijken en lezen en ik kan -stiekem- Nederlandse tv-zen-
ders ontvangen. Gelukkig zijn hier onlangs twee Nederlanders gekomen die als 
voetbalcoach aan de slag gaan. Letterlijk dezelfde taal spreken, frustraties delen, 
emoties kwijt kunnen, begrip, het is zo belangrijk. 
Op zaterdagavond gaan we nog wel eens op stap. Nou ja, op stap? Stel je een 
dansvloer voor met rondom privé tafels en bedienden. Of een half lege kroeg met 
harde muziek. Een chinees biertje? Matig. Voor importdrankjes moeten nogal wat 
extra yuans worden neergeteld. Ach, het is allemaal tijdelijk. Zondags, buiten de 
stad zie je nog wat natuur en uiteraard minder smog. 
Oh ja, je vroeg naar pekingeenden? Niet gezien, andere stad misschien…”  

1716

BROODJE HOND?
“Eten doe ik met de schaatsers in het baanrestaurant. Als ontbijt is er rijstpap en 
zeewierachtige gerechten gelukkig ook witbrood met ei. Lunch en avondeten 
zijn vrijwel gelijk. Natuurlijk veel ‘lijst’ en mie, met lekkere bijgerechtjes. Met de 
schaatsers op reis logeren we in hotels met weer andere (eet)gewoonten. Je kunt 
überhaupt niet zeggen dit of dat doen ze zo in China, daar is het land veel te 
groot voor. Eten met stokjes had ik snel onder de knie, als je maar honger hebt hè”. 
“Broodje hond?” vraag ik voorzichtig, eigenlijk vind ik mezelf een beetje flauw... 
“Nee hoor” reageert Arjen: “Het schijnt nog steeds hier en daar op te duiken. Voor 
een zekerheidje moet je naar een Koreaans restaurant... maar ach, je weet natuur-
lijk nooit wat er in een stoofpotje zit”.  

NAALDHAKKEN
Jongvolwassenen kijken met argusogen naar de westerse mode en lifestyle.  
De mix van oosterse gewoontes met westerse invloeden doet het aanzien van 
China in rap tempo veranderen. Nergens zijn de contrasten beter zichtbaar dan 
op straat. Zoals de modebewuste jonge vrouw op naaldhakken, die, nadat ze met 
een lipstick en een piepklein spiegeltje haar make-up nog even op orde heeft ge-
bracht, ter afronding van dit korte oponthoud nog even flink op straat spuugt. 

TENSLOTTE
“Die ondoorgrondelijkheid blijft lastig. Ik heb mijzelf wel aardig leren kennen; 
normaal haal ik veel energie uit goede resultaten, dat is hier een stuk minder. Wat 
is het fijn om boos te zijn of om succes te vieren, dat doen ze hier dus niet, jammer. 
Spijt heb ik absoluut niet, in tegendeel het positieve overheerst, nog een buiten-
lands avontuur ziet ik zeker zitten’’. 
Eind maart komt Arjen terug om zijn studie (nog anderhalf jaar) af te ronden. 
Arjen: “Sorry, die eieren van de pekingeend kan ik echt niet voor je meenemen, 
dat wordt niks. Echt niet. Nee, ook niet in het koffertje van meneer Wang, sorry.” 
                   gdvs

Met veel dank aan Arjen van der Veen. 
Kijk op: honderdstappen.wordpress.com
 

Stim 罗本的心愿祝你好运在未来罗本的心愿祝你好运在未来罗本的心愿祝你 
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Ut it ferline

KErKSCHATTEn r.K. Kerk te Jirnsum - deel 3 - DE GoDSLAMp

De Godslamp van de kerk is van ca. 1754 en is geheel van zilver. Deze hing 
in de kerk bij het altaar met een lichtje er in ten teken dat god aanwezig 
was. Bij de sluitingsdienst van de grote zaal van de kerk heeft bisschop de 
Korte de lamp uit de kerk gedragen en in de Mariakapel gehangen.

In de parochiegeschiedenis, geschreven door  
Hofman, schrijft hij over de herkomst: “als Gerbrig, 
Douwe Gerbens dochter, eene nicht naar het schijnt 
van Minke Teekes, later hare zilveren Godslamp in 
het choor (het koorgedeelte in de kerk) had opge-
hangen…”. Wie deze Gerbrig is weten we niet maar 
wel dat zij deze lamp aan de kerk heeft geschonken. 
Tussen 1971 en 1997 is de Godslamp een aantal  
keren gerestaureerd.

Tekst: Bouke de Vries   Foto’s: Siep Hijlkema 
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Berneblêd

twa leave lytse lamkes
dy boarten by de sleat
harren mem sei
hjir gau komme
dat giet aanst grif ferkeard 

de lytse lamkes tochten
úus mem dy praat mar wat
lit úus hjir moai boartsje
dat wetter wat soe dat

se sprongen en se dúunsen
en ja, it kaam ferkeard
ynienen kopke úunder 
kopke úunder yn úe sleat

út úald skiep begong te guúlen
dúer kaam de boer op úof
hy sei ik sil jim helpe
mar set jim wol oan tou

`

`

` 

^ 

^ 

^ 

` ^ ^ 

^ ^ 
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Bibliotheek

E-books
Een e-reader gaat pas echt leven als er ook leuke boeken op staan. Die kun je 
kopen in Nederlandse webwinkels, of via de winkel die aan de e-reader is gekop-
peld. Maar u kunt ze ook lenen via de e-bookservice van uw bibliotheek.

Er zijn ruim 7.000 e-books beschikbaar voor alle (bestaande en nieuwe) biblio-
theekleden in Nederland. Deze nieuwe e-bookdienst, die ontwikkeld is door BNL, 
is in eerste instantie geheel gratis. De uitleentermijn is drie weken en er kunnen 
maximaal tien boeken tegelijk worden geleend (op de digitale boekenplank 
staan). Lenen en lezen kan online op uw pc en offline via een app op uw smart-
phone of tablet. Een deel van het aanbod is geschikt voor uw e-reader. Lees alles 
over de e-bookservice op Bibliotheek.nl en meld u meteen aan zodat u meteen 
kunt starten met het lezen van e-books.

Voor het lezen van actuele e-books kunt u ook bij de bibliotheek een e-reader 
lenen met ca. 50 actuele boeken erop. De kosten zijn € 10,- voor 3 weken.

Coachingspreekuur
Bent u toe aan verandering in uw leven? Loopt u vast in uw studie of werk? 
BiebWerk(t) biedt gratis coachinggesprekken aan. Uw gesprek neemt ongeveer 
40 minuten in beslag en vindt in vertrouwelijke sfeer plaats. Vrijdagavond 4 maart 
is de eerstvolgende datum dat u een gesprek kunt voeren in bibliotheek Grou. Op-
geven kan via www.biebwerkt.nl. Na opgave wordt er contact opgenomen over 
het exacte tijdstip. Kijk voor meer informatie over de coach op www.boizca.nl.

Landelijke astrologiedag
Een horoscoop is een tekening van de zon, de maan en de planeten, precies zoals 
ze stonden op het tijdstip van je geboorte. Deze planeten worden als het ware in 
kaart gebracht. De meeste mensen hebben wel eens iets over astrologie gehoord 
en weten wat hun sterrenbeeld is. Maar wat astrologie precies inhoudt en wat je 
er mee kunt, weet niet iedereen. Een horoscoopduiding is een mooie manier om 
inzicht in jezelf of het levenspad dat je loopt te vergroten. Een duiding daagt je uit 
om op een diepere manier naar jezelf te kijken. Ieder die belangstelling heeft kan 
op 19 maart tussen 11.00 uur en 14.00 uur in de bibliotheek in Grou bij de astro-
loog Saskia van Vliet terecht voor een kort gratis consult of uitleg over astrologie. 
Voor het maken van je horoscoop zijn de gegevens van je geboorte nodig. Zoals 
tijd, plaats en datum. De geboortetijd is eventueel op te vragen bij het gemeen-
tehuis van je geboorteplaats. Meer weten: www.sterrentaal.nl.

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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verschillende kunstdisciplines op it Tredde Sté!

Sinds de fusering met de gemeente Leeuwarden  
krijgen wij jaarlijks een aanbod van Kunstkade om 
deel te nemen aan verschillende activiteiten om zo alle 
leerlingen kennis te laten maken met de verschillende 
kunstdisciplines. Jaarlijks heeft elke groep verschillen-
de uitstapjes. Dit verschilt van theater, muziekvoorstel-
lingen, musea, breien tot media-art. 

Naast het aanbod van Kunstkade willen wij als school ook extra aandacht be-
steden aan de verschillende kunstdisciplines. Zo werkt groep 5 t/m 8 sinds dit 
schooljaar met een crea-circuit op vrijdagmiddag. In januari hebben de groepen  
5 t/m 8 drie keer een dansles gekregen. En de afgelopen weken is elke klas druk 
bezig geweest met de kunstdiscipline muziek. Zo hebben de kleuters verschil-
lende muziekvoorstellingen gekregen van ouders, een oom en een oud-leerling. 

Verder maken we gebruik van de methode 123ZING. Dit is een digitale methode 
waar muziek op verschillende manier aanbod komt; zingen, muzieknoten lezen, 
instrumenten bespelen, luisteren en bewegen. Er wordt bij deze methode o.a. 
gebruik gemaakt van Boomwhackers. Boomwhackers zijn vrolijk gekleurde licht-
gewicht, holle, kunststof buizen, verschillend in lengte en daardoor verschillend 
in toon. Elke kleur correspondeert met een vaste toon. Met boomwhackers leer 
je ritme, melodie, harmonie en akkoorden op een speelse manier door het raken 
van objecten, andere boomwhackers of het eigen lichaam. 

Na de voorjaarsvakantie beginnen we op school met het project ‘Schatten van de 
aarde’ en gaan we werken aan een andere kunstdiscipline.  

It Tredde Sté
Uitnodiging 16 maart open dag op de Sint radboud

“Waar talent groeit”

Op woensdag 16 maart viert onze scholenstichting de BMS de jaarlijkse open dag, 
ook wij doen mee!

Eén van onze ouders vertelt: “Ik breng mijn kinderen van 8, 6 en 4 jaar dagelijks met 
plezier en vertrouwen naar school. Vooral de persoonlijke sfeer in de school, de 
openheid tussen leerlingen, ouders en de leerkrachten en de projecten waarbij 
jong met oud samenwerkt zijn uniek te noemen. De stamgroepen met maximaal 
20 kinderen bieden ruimte voor extra aandacht. Naast de belangrijke basisvakken 
als Nederlands, Engels, rekenen en wereldoriëntatie wordt veel aandacht besteed 
aan samenwerken, organiseren en digitale technieken passend bij deze tijd. Crea-
tieve vakken als muziek, toneel, dans, handvaardigheid en de regelmatige projec-
ten en uitjes buiten de school maken leren leuk en leerzaam.”

Twee van onze leerlingen vertellen:
“We gaan lief met elkaar om, hebben het gezellig in de klas.” En “We vieren 
leuke dingen met elkaar maar ook bij verdrietige dingen staan we stil.”

De Sint Radboudschool voldoet aan de behoefte van een kleinschalige, persoon-
lijke en warme schoolomgeving met individuele aandacht voor wie het kind is en 
wat het nodig heeft om de ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren en uit te 
dagen.
Nieuwsgierig? Voel je welkom om te komen kijken hoe uniek onze basisschool is. 
Samen maken we leren leuk! 

op woensdagochtend 16 maart vieren wij onze open dag. Daarnaast is er iedere 
1e woensdag van de maand een open ochtend van 9-11 uur waarbij ouders en 
andere belangstellenden welkom zijn de school te beleven. Uw peuter of oudere 
kind mag natuurlijk ook mee.
U bent van harte welkom!              radboudjirnsum.bms-onderwijs.nl
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Boomwhacken in groep 5/6 met de 
methode 123Zing



Vogelwacht Jirnsum

Koekactie: de koekactie was een groot succes. Ondanks dat we meer koeken 
hadden ingekocht dan andere jaren waren we uitverkocht en konden we niet bij 
iedereen langs komen. De netto opbrengst was ongeveer € 530,-. Iedereen die 
koeken heeft gekocht hartelijk dank hiervoor.

propaganda-avond: deze avond was dit jaar voor het eerst in het Kattehûs. Was 
aanvankelijk de kleine zaal gereserveerd, door de grote belangstelling werd het 
toch de grote zaal. Dhr. Hans Jonker uit Oosterwolde liet ons zeer mooie films zien 
over korhoenders in Scandinavië die hun territorium al beginnen te verdedigen 
terwijl er nog sneeuw ligt. Over de wielewaal die in Hongarije nog in een aantal 
gebieden huisvest en tenslotte over Spanje, waar aan de voet van de Pyreneeën 
nog een kolonie gieren voorkomt. In de pauze was er een verloting met mooie 
prijzen. Een zeer geslaagde avond.

Jaarvergadering: deze is op maandag 7 maart in het Kattehûs en begint om 19.30 
uur. Na de pauze vertoont Albert Wester mooie beelden uit de “Oude Venen” bij 
Eernewoude. Tot ziens op deze avond. 

Namens het bestuur, Bouke de Vries

Hikkenijs

Op woansdei 16 maart om 20.00 oere is de jierlikse gearkomste fan toaniel- 
feriening “De Middelhikke”. Dizze jiergearkomste hâlde wy by Jan yn “De Fantast” 
yn it boppesealtsje. 

Wy soenen graach wolle dat jimme allegear komme want, it gelegeheidbestjoer 
hâldt der mei op. Der moat in nij bestjoer keazen wurde, of it hjoeddeistige best-
joer en/of oanwêzige leden moatte der foar kieze om er hielendal mei op te hâl-
den. Dit om’t der net genôch leden mear binne dy toanielspylje wolle en of yn it 
bestjoer plak nimme wolle.

Binne jo ferhindere, lit it dan efkes witte. Jo kinne skilje of maile nei;

Thijs vd Veen     Hieke Pereboom
06 11156639    0566 602469
thijsvanderveen@icloud.com  hieke@pereboom.info

Oant sjen… yn de Fantast! 
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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 

kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@
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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

Aalscholvers. Bijna iedereen kent deze grote vogel wel. Hij heeft, in z’n 
voorkomen wel wat raafachtigs (maar dan mega...). Iedere dag zie ik ze wel 
over het dorp vliegen. Mooi, maar ja, ík heb hier makkelijk praten! Het is 
een viseter, en daarom niet geliefd bij sport- en beroepsvisser. Typisch toch 
dat de aantallen aalscholvers stijgen, terwijl ze maar op een beperkt aantal 
vissoorten jagen. Misschien moeten onze zoetwatervissers de aalscholvers 
trainen (net zoals hun collega’s in Japan en China) om voor hen te vissen; 
een strop voorkomt dat ze de te grote exemplaren verorberen. Okay, het is 
duidelijk een watervogel, en er is hem maar weinig te min, van slootje tot 
onze trotse Boarn, het beest vindt het prima, als er maar vis in zit... Nu in de 
winter, zie je ze vaak solo, maar vanaf het vroege voorjaar worden het ech-
te koloniedieren. Alles gebeurt in groepen; ze broeden in kolonies, vissen 
in groepen, en ga zo maar door. In de Alde Feanen is een kolonie van een 
kleine 200 nesten en daar kan je mooi de sociale structuren bekijken. De 
top bouwt z’n nest hoog en de onderklasse doet dat laag. Halverwege het 
broedseizoen is een groot deel van de kolonie spierwit van de uitwerpse-
len, vooral de gebruikers van de laagste etages! Zo half februari, misschien 
al eerder, ontwikkelen de geslachtsrijpe vogels een z.g. “broedvlek” onder 
de oksels (r u i m genomen), en die witte vlek valt erg op; het doet den-
ken aan de Nivea deodorantreclame. Waarbij een juffrouw haar -natuurlijk- 
zwarte jurkje onder spuit met witte deodorant (of zoiets, ik heb niet zo’n 
reclamegeheugen). Heb ik nog ruim 
de ruimte om iets geks van de schol-
levaar (is de West-Zaanse benaming) 
te vertellen? Het beest is zo lek als 
een mandje! Een hoog percentage 
watervogels vet zich in, ze duiken 
en het water loopt weer rap van de  
veren af. De Aalscholver is na een 
duik -en ze doen niet anders- zo nat 
als uw vaatdoekje... Ergens in de evo-
lutie is er dus een foutje gemaakt?! 
Dáárom zie je die dieren altijd met 
gespreide vleugels zitten: ze hangen 
te drogen.         Fred de Waart
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Drie goede doelen

Met een dichte portemonnee in één moeite
drie goede doelen steunen, wie wil dat niet?

Help schone harde plastic doppen en deksels inzamelen van bijvoorbeeld:
- mineraal- of spuitwaterflessen - frisdrankflessen - melk- en yoghurtpakken - 
sportdrank - fruitsappakken - wasmiddelen - zeep- en shampooflessen - deo- en 
haarlakdoppen - spuitbusdoppen - doppen van slagroombussen - pindakaas- en 
chocodeksels - doseerdoppen van vloeibaar wasmiddel - enz.

--- hulphonden --- milieu --- natuur ---

Wat kan het simpel zijn om een goed doel te steunen… of twee of drie…
Ten eerste doppen sparen om de opleiding van hulphonden te financieren. Per 
kilo doppen ontvangt de KNGF een vergoeding. Hulp- of geleidehonden oplei-
den kost per hond 5.000 euro. Ten tweede is door hergebruik het milieu hiermee 
gebaat. Ten derde; van de ingezamelde doppen worden  plastic pallets gemaakt, 
hetwelk weer bomen spaart.

inzamelpunten
Het centrale inzamelpunt voor Jirnsum is Industriewei 23, Grietje de Vries-v/d  
Honing. Is dat te ver uit de buurt? Tjitske de Wal, Heareburch 8 blijft ook nog in-
zamelen. U kunt op beide adressen schone doppen in een (gebruikt) plastic tasje 
of zakje inleveren.

www.geleidehond.nl/doppen                              stimfanjim-redactie

Jaarvergadering LOCI

Het bestuur van gymnastiekvereniging L.O.C.I. nodigt haar leden, vanaf 16 jaar en 
de ouders van de jeugdleden, uit voor de jaarvergadering. Deze wordt gehouden 
op 21 maart 2016 in het Kattehûs. De vergadering begint om 20.00 uur.

Tijdens de vergadering worden de jaarverslagen doorgenomen, net als het ver-
slag van de kascommissie. Verder zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid 
gezien Karin Haringsma aftredend is. Contributieverhoging? U kunt er over mee 
praten tijdens de jaarvergadering.

We zien u graag op 21 maart om 20.00 uur in het Kattehûs. Wilt u ons per mail 
laten weten of u wel of niet aanwezig kunt zijn? Bedankt! locijirnsum@gmail.com
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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

Walking Football een hit in voetballand!

In het seizoen 2014-2015 is de v.v. Irnsum gestart met het 60+ voetbal.
Inspiratie voor dit concept voor seniorenvoetbal komt uit Engeland: Walking 
Football (wandelvoetbal).

In twee seizoenen is het aantal deelnemers gegroeid tot 17 spelers. Er zijn soms 
wat pijntjes of lichte blessures, maar vrijwel alle spelers komen op de woensdag-
ochtend om half tien in de kantine van het Sportpark De Bining.

Allereerst het sociale contact, een kop koffie, het laatste nieuws, de mooie ver-
halen. Om tien uur begint dan de warming up om de spieren wat los te krijgen. 
Vanaf half elf wordt er dan een onderling partijtje of een toernooi gespeeld.  
Tegenstanders zoals de walking footballers van de Sc Heerenveen en Sc Cambuur 
zijn al aan de zegekar van de Jirnsumer 60-plussers gebonden.

Het is algemeen bekend dat een gezonde levensstijl en een goed sociaal contact, 
de conditie van lichaam en geest van ouderen heel erg bevordert.

Bent u ook 60+ en woont u in, of in de omgeving van, Jirnsum en wilt u meer be-
wegen en gezellig bijkletsen meldt u dan aan bij:

Abe Buwalda,  Tel. 0616219923  Email: buwalda74@gmail.com

Als u zich, na een kennismaking opgeeft, wordt u lid van de v.v. Irnsum voor een 
speciaal tarief van € 7,25 per maand.

Oproep!

De Festiviteiten Kommisje wil graag uw mening over hun activiteiten.
Met behulp van een enquête willen wij in de toekomst onze activiteiten beter 
afstemmen op de wensen van de inwoners. De uitkomsten van de enquête zullen 
uiteraard met u worden gedeeld. Via de onderstaande link kunt u onze enquête 
invullen. 

http://www.survio.com/survey/d/C4J9F1o3A8H1E6p3Y

Ook is de enquête te vinden via www.jirnsum.com. Onder het kopje verenigin-
gen-cultuur vindt u de Festiviteiten Kommisje en daarmee ook de enquête. Het 
invullen kost slechts enkele minuten en u zult ons er enorm mee helpen.

Alvast bedankt!
Een vriendelijke groet namens de Festiviteiten Kommisje  “de Jirnsumer Kat”,
Tedde Langhout
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Iverto - Poiesz Sponsor Actie

Volleybalvereniging Iverto doet dit jaar mee aan de jeugdsponsoractie van 
de Poiesz in Akkrum. Zaterdag 12 maart is het onze actiedag. 
De jeugd van CMV groep 5 (Aniek Bruinenberg, Hilda Smid, Nikki Langhout, 
Femke Loorbach, Justin de Haan) is gevraagd dit jaar tijdens de actiedag in 
de Poiesz in Akkrum te helpen. Komt allen langs op 12 maart! 

Om het sparen leuk te maken, hebben we besloten, om voor het sparen een 
competitie te organiseren. Wie de meeste muntjes heeft gespaard vóór 30 
maart ontvangt een VVV waardebon van 10 euro. Sparen dus die muntjes!! 
Vraag ze aan iedereen - die je kent - en maak kans op die waardebon. Als je 
niet mee wilt doen aan de competitie, kun je de muntjes natuurlijk ook in 
de buis van Iverto gooien, die bij de Poiesz in Akkrum staat.

Om mee te doen aan de competitie kun je de muntjes inleveren bij één 
van de bestuursleden. Dit kan aan het eind van de actie (voor 30 maart), 
maar ook tussentijds. Vergeet bij het inleveren van de muntjes niet je naam 
en adres te vermelden. 

De inleveradressen zijn:
- Kerkebuurt 19
- Fonterbuorren 20
- Rijksweg 53
- Wjitteringswei 2

Hartelijk groet,
Bestuur volleybalvereniging Iverto

iverto is opzoek naar nieuwe leden.
Wil jij graag volleyballen, dan kun je drie keer vrijblijvend mee doen!

voor informatie kun je mailen naar:
iverto.bestuur@gmail.com
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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 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: 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.


