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Beste Lezer,
November! Herfst!
De winkels vullen zich steeds meer met artikelen voor de feestdagen en
snoepgoed voor de goedheiligman is alweer overal verkrijgbaar. We naderen het
einde van dit kalenderjaar en dat gaat gepaard met koudere dagen en donkere
nachten. Wij kijken uit naar de feestdagen en voornamelijk naar de gezelligheid
daaromheen..
In deze Stim is ook veel gezelligheid te vinden. We blikken o.a. terug op de
bierproeverij bij de 2 Gemeenten en op het kampioenschap binnen het jeugd‑
voetbal. In de komende weken zijn er ook veel activiteiten voor jong en oud.
Sint Maarten en Sinterklaas kondigen zich aan, de Silvesterloop in Poppenwier,
ook kunt u naar theater, concerten of 65+ soos, het is allemaal terug te vinden in
dit november-nummer.
Tot slot, weet u wie ús Japke is? Lees het in de updates van de werkgroep Wonen
en Leefomgeving.
Veel leesplezier.
De redactie.

Redactie
Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

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

1

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave....................................................................................pag 3
Agenda............................................................................................... pag 5
Collecte brandwondenstichting........................................................... pag 5
Kommen en gean.................................................................................pag 7
Berichtje van Sinterklaas..................................................................... pag 9
Op wei nei... en terugkijken in 2018..................................................... pag 9
Oliebollenverkoop oudejaarsdag........................................................ pag 11
Groenstrook Douwemastrjitte............................................................ pag 13
Afronding plein en entrees.................................................................pag 15
Club van Honderd............................................................................... pag 17
Us Japke, de jirnsumer kat..................................................................pag 19
De Bistedokter...................................................................................pag 21
Proost!...............................................................................................pag 25
It Pronkje fan Ierlân............................................................................pag 25
Skoallenijs Sint Radboud....................................................................pag 27
Skoallenijs It Tredde Sté.................................................................... pag 29
J09-1 districtskampioen!....................................................................pag 32
Kerstconcert Fermanje....................................................................... pag 33
Silvesterloop 2018..............................................................................pag 35
65+ soos.............................................................................................pag 35
Verenigingen contactpersonen........................................................... pag 37
Infoblad Huisarts + Apotheek .............................................................pag 38
Infobladen Ziekenhuizen etc........................................................ pag 39-40

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

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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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
De Gréft 19 9011 CB Mantgum
Tel. 058-2501380
www.uitvaartschoustra.nl
Mevr.A.de Jong
Buorren 23 9012 DK RAERD

Tel. 0566-602922

www.dejonguitvaartzorg.nl
Inlichtingen: Mevr. P. Hoekstra-de With
Tel.nr. 06 20098731
dle.jirnsum@gmail.com

06-20278622

Agenda
Datum Evenement
17 nov Mei mekoar concert
21 nov 65+ SOOS
23 nov Bingo in sinterklaas sfeer
(voor volwassenen)
23 nov Droge worst verkoop voor VVI
23 nov Wijnproeverij
24 nov Aankomst Sinterklaas
24 nov BZN’66 Last Time Tour, aller‑
laatste keer!
28 nov 65+ SOOS
30 nov Wijnproeverij
1 dec Q-music The Party
5 dec 65+ SOOS
12 dec 65+ SOOS
19 dec 65+ SOOS
23 dec Pré-kerstbuffet
23 dec Klassiek kerstconcert Saxo‑
foonkwartet
23 dec Kerstmatinee
met van Geeft 'm
28 dec Eindejaarsquiz
31 dec Oliebollenverkoop
23 jan Fjoer: it Pronkje fan Ierlan

Locatie

Tijd

RK kerk
MFC it Kattehus
MFC it Kattehus

19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur

Door het dorp
De 2 Gemeenten
De Wijde Steeg
De 2 Gemeenten

18.00 uur
20.30 uur
13.00 uur
22.00 uur

MFC it Kattehus
De 2 Gemeenten
De 2 Gemeenten
MFC it Kattehus
MFC it Kattehus
MFC it Kattehus
De 2 Gemeenten
De Fermanje

10.00 uur
20.30 uur
22.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
16.30 uur
20.00 uur

De Fantast

17.00 uur

De Fantast
De Fantast
De Fantast

21.00 uur
nnb
20.00 uur

Collecte brandwondenstichting
De collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting was van 7 t/m 13 oktober.
De totale opbrengst in Jirnsum was dit jaar € 583,55. Collectanten en gulle gevers
bedankt!
Ruth Riemersma,
(Collecte Organisator).
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Kommen en gean
Bedankt!

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

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en reacties
die we hebben gehad na het onverwachte overlijden van mijn man, onze vader en
mijn grootvader. In 2006 kochten wij de boerderij tegenover de twee gemeenten.
Na zijn pensionering als timmerman heeft hij vele jaren 6 dagen in de week met
ons gewerkt om onze boerderij geschikt te maken voor ons allemaal om in te
wonen.
De laatste jaren ging zijn gezondheid erg achteruit en kon hij zijn geliefde vak niet
meer uitoefenen. Gelukkig kon hij nog wel andere dingen met ons doen en heeft
hij ook zelf nog lang kunnen genieten van zijn levenswerk. Wij zullen ons best
doen dat voort te zetten.
We zullen hem verschrikkelijk missen.
Ypkje Cornelisse van de Velde, Flip, Gerda, Jack en Danick

Geboren
Ruby Rose Bakker
Trotse ouders:
Mitchel Bakker &
Suzanne van den Bosch
De Terp 43
Jirnsum
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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

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:

Berichtje van Sinterklaas
Lieve kinderen van Jirnsum. Het is bijna weer zover! Sinterklaas komt
op 24 november om 13.00 uur met de boot aan in de haven bij de Wijde Steeg.
Sint kijkt er heel erg naar uit, omdat het altijd
een groot feest is in Jirnsum. Ik hoop dat het dit jaar
wat minder spannend wordt dan verleden jaar.
Sint houdt echt wel van een grapje maar dat met
die piraten was toch wel even schrikken. Gelukkig
is alles goed gekomen en dat zal dit jaar ook wel
weer gebeuren.Ik hoop dat jullie er allemaal weer
bij zijn en dat het een heel leuke en vooral
grappige intocht gaat worden.
Groeten van Sinterklaas en de Pieten.

Op wei nei... en terugkijken in 2018
In de afgelopen 2 jaar verscheen er iedere maand in
De Stim informatie over JIRN-SUMMERTIME. Een
programma boordevol activiteiten voor LF2018 &
het 100-jarige jubileum van PB-Jirnsum van 31 mei
t/m 3 juni. Terugkijken? Nagenieten?
Kijk op facebook.com/Jirnsummertime
GEVELBORDJES
In mei werden op verschillende huizen langs
de Rijksweg bordjes over de geschiedenis van deze
huizen geplaatst.
Niet iedereen had/heeft daar behoefte aan, maar
stel dat je toch nog een bordje van hoe-het-vroegerwas aan je gevel wilt, met een mooie oude foto en eventueel tekst erbij, dan kan
dat alsnog. En als je al een mooie oude foto van het huis erbij hebt: graag. Zo niet
dan gaan wij kijken of er van die plek nog oude foto’s beschikbaar zijn.
Aanmelden? Graag dus vóór 1 december bij Ed den Dulk, Rijksweg 61 of bij Abe
Buwalda, Molestrjitte 9. (tel. 06 – 16219923).
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Oliebollenverkoop oudejaarsdag
…maar voor welk goed doel??

Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl

kijk ook op
www.jirnsum.com
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Uw bakkers van weleer willen dit jaar gaan bakken
en verkopen voor een lokaal goed doel gericht op de
jongeren (13+) in Jirnsum. Zij hebben steeds minder
vertier in Jirnsum, dat moet anders vinden wij. Wij
roepen dan ook alle jongeren op om een goed idee
aan te dragen. Dit mag van alles zijn; een activiteit,
event, voorziening etc.
Enkele voorwaarden:
• Het doel moet zijn om deze groep meer met elkaar en het dorp te verbinden
• Het bedrag moet in 2019 besteedt worden
• De aanmelders moeten bereid zijn om een aantal vrijwilligers te leveren die
kunnen helpen
• Aanmelden kan t/m maandag 10 december, maar als je enthousiast bent doe je
dat natuurlijk direct!
Je kunt je idee mailen naar: info@cafedefantast.nl of telefonisch doorgeven via:
0566-601956.
Voor het beste idee verwachten wij dat er ongeveer 1500 euro klaar zal liggen op
1 januari 2019! De keuze wordt bepaald door de bakkers zelf, die zich uiteraard
door een team van specialisten laten adviseren.

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

Op het moment van schrijven is nog niet zeker of er ook huis aan huis zal worden
verkocht. Volg daarom vooral social media en jirnsum.com om er zeker van te zijn
hoe en waar je op 31 december de lekkerste oliebollen van midden-Friesland kunt
scoren!

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

Anno – Jan – Robert – Rienk
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Groenstrook Douwemastrjitte
Het is alweer een aardige tijd geleden dat we u allen vroegen om een enquête in
te vullen over het gebruik van de groenstrook aan de Douwemastrjitte. Een groot
aantal mensen ( 104 ) reageerden hierop! Dat vonden we geweldig!
De uitkomsten waren als volgt:
30,8% had als voorkeur : een pluktuin
29,8 % had als voorkeur : huizen bouwen, waaronder ook tiny houses.
18,3 % had als voorkeur: een evenemententerrein
21,2 % kwam met eigen ideeën.

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Die varieerden van:
Parkeerterrein gecombineerd met groen, boomgaard, picknickplaats. (12)
Skatepark of iets voor jongeren (6)
seniorenwoningen/tiny houses (8)
dierenparkje, zwemvijver, sportveld, speeltuin, zo houden
(alle minder dan 3 stemmen)

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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De werkgroep heeft toen aangegeven eerst het oprichten van de energie
coöperatie af te willen ronden en dan dit project op te pakken. De energie
coöperatie is er inmiddels! Gaan we vast binnenkort van horen. Dus kunnen wij aan
de slag met de groenstrook. We zijn nu eerst bezig om te zoeken naar een omwo‑
nende die zich tijdens dit project bij onze werkgroep aan wil sluiten. Ondertussen
gaan we in contact met de Gemeente Leeuwarden en Elkien om een aantal van de
genoemde ideeën te bespreken en te onderzoeken wat er mogelijk is.
We zijn van plan om de meest genoemde ideeën waar mogelijk samen te voegen
en zullen vooralsnog twee voorstellen verder uitwerken. Deze voorstellen worden
dan aan het dorp voorgelegd door middel van een bewonersavond. Met de gelui‑
den die we dan horen, kunnen we weer verder sleutelen. Maar de eerste vraag is
nu dus: wie van de omwonenden wil ons versterken?? Het is een investering van
ongeveer een uurtje per twee/drie weken. En na het project kun je er weer mee
stoppen , als je dat dan nog wilt :), het is namelijk ook erg leuk en gezellig werk!!
Mocht je aan willen sluiten, mail dan naar: guustaelzinga@gmail.com
Werkgroep Wonen en leefomgeving
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De Hondenkapper

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

Afronding plein en entrees
Eindelijk breekt de herfst aan en kan er een begin
worden gemaakt met het groene deel van
de plein en entree plannen! (Eén van de
doelstellingen van onze dorpsvisie: meer groen
in Jirnsum)
De eerste fase van bestrating etc. wordt lang‑
zaamaan afgerond. Er komen nog een paar laat‑
ste aanpassingen:
• De cortenstalen bakken op het plein waar bo‑
men en groen in komen zijn opnieuw gemaakt.
Deze keer wat kleiner en op pootjes, zodat ze
beter passen op het plein en verplaatsbaar zijn voor de Merke. Voor de Merke
wordt ook nog gewerkt aan een krachtstroomaansluiting.
• Er wordt bekeken of we de grote cortenstalenbakken met mooie beplanting
misschien kunnen gebruiken om de snelheid af te remmen bij de entree noord.
Omdat daar nu asfalt ligt en maar aan één kant een heuveltje met plaatsnaam‑
bord, is het voor sommige automobilisten nog moeilijker om met 30 km per
uur het dorp binnen te rijden…
• De zitappel wordt verplaatst naar de waterkant als speelobject. Op de plek waar
hij geplaatst was, was het te onveilig voor kinderen. Er wordt nog gekeken naar
de situering van de drie bollen die geplaatst zijn om de hoeken overzichtelijk te
houden voor het verkeer.
• De glascontainer en Leger des Heils container zijn verplaatst naar het sportveld.
Daar worden nog definitieve aanpassingen gedaan en op de oude plek wordt
het groen hersteld.
• De bushalte (abri) zal ongeveer half december geplaatst worden.
• De lantaarnpalen langs de Rijksweg, die nu een rustiger beeld geven in het dorp
door de groene kleur en dezelfde armaturen, zullen nog rechtgezet worden.
En dan komt dus binnenkort het zo gewenste groen, waardoor het plein en de
entrees er komend voorjaar veel mooier bij zullen liggen.
Er worden bomen geplaatst op het plein ( waar nu de kleine fruitboompjes staan,
die zijn verloot op de avond van de energie coöperatie aan drie dorpsbewo‑
ners) , aan het water en in de cortenstalen bakken. Ook de entree zuid krijgt een
aantal extra bomen. De bomen die gepland waren voor de entree noord komen er
Lees verder op pagina 17
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Goed en prettig geregeld met:

&
Meer informatie? Kijk op:

www.hypotheekadviesaanhuis.nl
www.etteploegmultiklus.nl

Wij zijn gevestigd op de Boarnsterdyk 38, 8491 AW Akkrum

niet omdat daar teveel belangrijke bekabeling ligt. Er wordt nog gekeken naar een
mooie oplossing vóór de boerderij van de familie Cornelisse en naar de perken van
de entree noord.
Er komt een heg langs de voormalige doopsgezinde kerk en mooie be‑
planting aan het water, waar eerst de metalen pergola stond. Ondertus‑
sen hebben we ook een balletje opgegooid bij de Gemeente Leeuwarden
om de twee grote projecten (brug en plein/entrees) feestelijk af te sluiten.
Gedacht wordt o.a. aan een feestelijke dag waarbij we Jirnsum nog meer gaan
omtoveren in een “village á fleurie”, met o.a. bloemen aan lantaarnpalen en
andere plannen. Dit alles om een groener Jirnsum te creëren. We houden u op de
hoogte van deze ontwikkelingen!
Werkgroep Wonen en Leefomgeving:
Anne Sollie, Bartele Kramer, Guusta Elzinga, Hans van Reenen, Sarah Oosterveld,
Wiep Smit, Willemke van der Meer.

Club van Honderd
De Club van Honderd is een onderdeel van de Stichting Beheer Sportaccommoda‑
tie Jirnsum en bestaat uit een commissie van 4 personen en circa 125 leden.
Het voornaamste doel van de Club van Honderd is om de verenigingen die gebruik
maken van het sportcomplex “De Bining” in een zo fraai mogelijk sportcomplex te
voorzien. De verenigingen die dit betreft zijn de Jeu de Boulesvereniging, Kaats‑
vereniging, Tennisvereniging, Voetbalvereniging en de Muurkaatsvereniging.

Bosmax.nl biedt een zeer ruim assortiment aan van verschillende
producten in de categorieën zoals wonen, vrije tijd, elektronica,
kantoorartikelen en nog veel meer. En dit van maar liefst 500
topmerken! Het maakt niet uit of je nu speelgoed of
schoonmaakmiddelen besteld: Bosmax.nl zorgt ervoor dat het snel,
goedkoop en goed verpakt bij jou bezorgd wordt!

www.bosmax.nl
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In de afgelopen jaren zijn de volgende (grotere) projecten gerealiseerd: Tribune
(circa 30.000 euro), Hekwerken (circa 10.000 euro), Zonnepanelen (circa 8.000
euro), Audioapparatuur (circa 3.000 euro), Scorebord (circa 2.000 euro), Overkap‑
ping Jeu de Boules (circa 750 euro) en dubbele beglazing (circa 2.500 euro)
Recent is er nog geïnvesteerd in partytenten (circa 1500 euro) en is er financiële
ondersteuning geweest voor het onderhoud van de tractor en de vriendinnendag.
De leden van de de Club van Honderd staan vermeld op bordjes in de sportkantine.
Ideeën, vragen of suggesties zijn welkom bij de commissie van de Club van Hon‑
derd. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij de
commissie. Lidmaatschap per bordje is 46 euro per jaar.
Tamme Leemburg, Jappie Sikkema, Watze Roorda en Henk Karsten
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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

Rijksweg132-0566601956-info@cafedefantast.nl

Us Japke, de jirnsumer kat
Eén van de elementen in het verfraaien van ons
dorp volgens de dorpsvisie is Japke, de Jirnsumer
Kat op de rotonde bij de voormalige katholieke
kerk. Het beeld kreeg zo langzamerhand een
wat verwaarloosde uitstraling. De rand was wat
stukgereden, een paal staat scheef, het onkruid
tiert welig en laat zich lastig verwijderen, de
ketting oogt onvriendelijk.
Al ten tijde van Jirnsummertime waren er
plannen om, in overleg met de werkgroep KenK
en Plaatselijk belang, Japke een vriendelijker en
groenere omgeving te bieden. Toen lukte dat niet op tijd en is besloten dat in de
herfst aan te pakken.
Er is door een hovenier, Dick Meischke, een plannetje gemaakt waarbij herge‑
bruik en duurzaamheid ingezet worden en er als volgt uit ziet: De groene palen en
strenge ketting worden verwijderd. De grote keien worden hergebruikt voor een
wat hogere rand in plaats van de rand die de cirkel nu afsluit. Daarmee worden de
verhoudingen tussen de kleine kat en de grote sokkel wat beter. En biedt het ook
bescherming tegen iets te enthousiaste automobilisten. :)
De vrijgekomen ruimte binnen de cirkel wordt opgevuld met aarde en daar zullen
planten in geplaatst worden. Het is de bedoeling dat we een aantal omwonen‑
den gaan benaderen met de vraag of we een aantal gekozen planten uit hun tuin
mogen gebruiken ( door te scheuren, waardoor ook de planten in de tuin er wel bij
varen!) op die manier houden we het budgetvriendelijk en gebruiken we wat er al
is!
Het is de bedoeling een combinatie te maken van bodembedekkers, half hoog
siergras en hogere bloemen ( verbena) . Zo krijgt onkruid weinig kans en is er ieder
seizoen iets te zien. Wie weet vinden we nog een omwonende bereid het kleine
perkje mee te onderhouden?? Op zaterdag 17 november om 10 uur beginnen
leden van de werkgroep wonen en leefomgeving met het verwijderen van palen,
ketting en keien en wordt de nieuwe rand gelijmd. Het kan zijn dat u op die dag
even om moet rijden. Op zaterdag 24 november kan de aarde erin en worden de
planten geplaatst. Komend voorjaar kunnen we dan Japke in haar nieuwe glorie
zien. Dat, in combinatie met hopelijk een flink aantal bloemrijke lantaarnpalen,
maakt de Rijksweg weer groener en vrolijker!
Werkgroep Wonen en Leefomgeving.
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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

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

De Bistedokter
WRAFKE – Afke op fakânsje

Ik hie al in dei fan tefoaren yn ‘e noas dat d’r wat barre soe. Frou wie tassen oan ‘t
ynpakken en narre baas mei alderhanne fragen wat se al as net meinimme moast.
Meastentiids andere hy dat se dat sels betinke koe. Der bedarre allinne iten en
boartesguod fan my yn myn eigen hûnetas; de lytsbazen soene op dy âlde swarte
passe. Hiene wy beide lekker it ryk allinne! Nei de kofje wie it in healoere riden en
doe waarden Frou en ik yn ‘e drokte út de auto setten. Wy rûnen tegearre sigesaag‑
jend yn de kloft omheech en stapten dernei yn in ûnbidich grut gefaarte. Binnen
troffen wy Baas ek wer by in taffeltsje mei banken. D’r wiene folle mear hûnen
mei baaskes mei, faaks mochten wy mekoar efkes besnúfkje. Mei ik wol oer. In
protte minsken hawwe ek niget oan my. Hoech ik net iens myn bêst foar te dwaan.
Se fine myn foksbrúne kleur en pup-útstrieling moai en harkje ferheard dat ik in
Labrador bin. Fjirders in soad bern. En dy wolle my allegearre aaie fansels. Dat lit ik
nammers mei nocht gewurde. Mei it sels wol graach lije. Ik skrok wol efkes doe’t
d’r trije kear in lûd kabaal klonk en de flier begûn te triljen: it gefaarte kaam yn
beweging.
Goed oardeloere wiene wy ûnderweis. Doe sette Baas wer ôf en seagen Frou en ik
him pas by de auto wer. Dêrnei wie it mar in kertierke riden nei it simmerhúske ta,
tichtby in grut bosk. Dêr koe’k lekker drave, tjirgje en myn behoeften dwaan. Noch
nea safolle dinne-appels en tûken sjoen om mei te tôgjen! Ik hie ‘t ferskuorrend
nei’t sin. En wat hie’k in ferlet fan iten dy jûns! Mar wat in wurch meitsjende dei. En
dit wie noch mar de earste dei...
Dy oare moarns betiid liet Baas my earst yn’t bosk út. Ik wie krekt los en doe kaam
d’r in fjouwerspan glânzjende brúnen strak oan de line foar harren baas út it bosk
yn. In ymponearjend gesicht. Stik foar stik waarden se ek loslitten en mocht ik mei
harren yn ‘e kunde komme. Ik lei mysels daliks op ‘e rêch foar harren del, want jo
witte it mar noait... Dat wie abslút net nedich neffens harren baas. En hy hie gelyk:
wat haw ik mei harren boarte! Baas fernaam oft dit stel Setters ek op jachttraining
gie. No nee, dêr wiene se ek fiersten te moai foar mei harren wielderige hier! It
wiene ‘sjo-hûnen’ en neffens dy baas wie d’r sels in ferneamde wrâldkampioen by.
Foar my wie hy dêr net minder om, hear. Sa eptich die hy him net foar. “Doet u
haar even vast?’, frege dy man, doe’t wy werom nei it simmerhúske giene. Dat wie
net nedich. Ik mei graach hûntheie mar bliuw wol by myn eigen baas at dy in oare
kant út giet. Dat fernúvere dy setterbaas suver in bytsje foar in hûntsje fan amper
fiif moanne!
Lees verder op pagina 23
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Nei it moarnsiten giene wy om fytsen út. Ik krige krekt sa’n hûnekarre as thús. No,
dat bin ik ommers wend efter Frou har fyts. Mar dit hobbele nuver. Baas fûn it ek
mar swier traapjen; blykte in bân lek... Mei in nije bân gie it al better. Mar dyselde
deis noch prestearde Baas it wol om dy karre twa kear oer de kop te jaaien! De
earste kear sil ik net safolle fan blaffe, om’t Frou dêr ek in rol yn spile, mar dy
twadde kear jage hy gewoan te hurd troch de bocht! Lokkich bin ik fleksibel en
linich. En boppe alles bliuw ik altyd fleurich... Folle leaver hie ik njonken de fyts rûn,
mar dat mei noch net mei myn âldens fan amper in heal jier. Wat dat oanbelanget
binne dy baaskes fan my dan wol wer foarsichtich. Út en troch mocht ik út it karke.
Sa kuieren wy oer it sânstrân lâns in hiel grut wetter dat nuver smakket en wersto
ferskuorrend toarst fan krijst. Mar ik mocht mei in hiele protte nocht los omfleane.
Wat dêr net leit om mei te boartsjen! Wy kamen troch bosken en doarpkes en oerol
stoppen wy efkes en mocht ik wer út dy karre wei. En baas neat oars as plaatsjes
sjitte, meast fan my fansels... Dy jûns wie ik gewoanwei bekôf en sa wurch as in
maits. Ik wie bliid dat se myn eigen hûnekessen meinommen hiene wer’t ik hearlik
op koese koe!
Sa hawwe wy in wike lang eltse dei derop út west, mar it like wol folle langer.
Ik mocht oerol mei nei binnen ta as Frou en Baas earne kofje dronken of sa. Ik
bin sels mei út iten west. Dan joech ik my noflik del ûnder de tafel. Koe it dan
lykwols net litte om in skeetsje fleane te litten. Hawar, in puppeskeet is
lokkigernôch gjin tongerslach. Dy lêste jûn wie alderaarichst. Begûn de baas fan dy
saak samar te sjongen! En hy song my ta as ‘The most beautiful girl in the world’.
Ik wit yn de goedichheid net wat dat betsjut, mar ik haw de bêste man doe mar wakker
tawispelsturte. Fûn hy moai. En ik? Ik wol noch wolris op fakânsje!
menno@bistedokter.nl
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Proost!
Zaterdag 19 oktober was er in Café de Twee Gemeenten
een bierproeverij met Jurjen Boonstra, bekend van Kafee
it Wapen fan Fryslan en zijn kennis over bier.
36 mannen en 4 vier vrouwen waren deze avond aanwezig
om te genieten van 7 verschillende bier soorten.
Er werd gestart met de pils Chateau Neuborg van Gulpener
(5,5%), vervolgens een witbiertje van la Trappe (5,5%) met
een lekker kopje mosterdsoep. Vervolgens een trappist
met de naam Orval (6,2%)
en een stukje jonge kaas,
een Oaked van Cornet
(8,5%) en een Abdij bier
van St. Bernardus, Abt 12
(10%) met een heerlijke
walnoot worst. Het hoog‑
tepunt van de avond was
de Straffe Hendrik (11%),
bij dit laatste biertje werd er een smaaktest gedaan met 99% pure chocola, over de
smaak van de chocola wordt nog steeds gesproken. Ter afsluiting van de avond zat
er een Bier van Kasteel in het glas, bijzonder oud bier(2009) met een knipoog naar
de port. Een frisse afsluiter van een geslaagde avond.

It Pronkje fan Ierlân
It Pronkje fan Ierlân is in swarte komeedzje mei like hilaryske as bittere mominten.
Dochter Maureen sjocht har kâns op leafde as snie foar de sinne weiwurden troch
har minipulative mem Mag. De twa broers, Pato en Ray, dy’t de neiste buorke‑
rij bewenje, spylje in grutte rol yn dizze fersteurde relaasje. In stik oer iensumens
en op skerp steande ferhâldingen. Yn djipste wêzen sa werkenber. Minsken, dy’t
om wat foar reden ek..inoar net mear berikke kinne. In tema fan dizze tiid dat om
feroaring freget.
Datum: woensdag 23 januari
Y.f.m it beheind tal plakken yn De Fantast wolle wy graach dat jim reservearje.
Kaarten /ynfo 06-12158043 - info@letterfretter.nl - margalliti.dolfijn@gmail.com

www.elzinga.nl
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MFC “it Kattehûs”
Zaalverhuur voor bijeenkomsten
feesten en andere activiteiten
Capaciteit zalen:
Grutte seal 25-100 personen
Molehiemseal 10-30 personen
Lytse seal tot 10 personen
Reserveringen via
reservering.itkattehus@kpnmail.nl of via Henny Joustra 06-533 259 44

Skoallenijs Sint Radboud
November

De dagen worden donker en koud.
Iedereen doet gezellig de lichten aan in
huis en de kachel gaat weer aan. Knus met
elkaar. Maar November is meer.
De kinderen denken vaak meteen aan Sint
Maarten. Maar wie was Sint Maarten en
waarom gaan we langs de deuren?
Maarten was de zoon van een rijke koop‑
man. Lang geleden was hij soldaat in het
Romeinse leger. Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een
grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om
zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. “Wat is er met u aan
de hand?” vroeg Maarten. ‘Ach”, rilde de man, “ik heb het koud en ik heb zo’n
honger”. Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die
tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. Wat moest Maarten nu
doen? Plotseling kreeg hij een goed idee. “Ik geef hem de helft van mijn mantel.
Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!” Hij deed zijn mantel af. Trok zijn
zwaard en sneed de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En
één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf
de man wat geld. De arme man was erg blij. Hij bedankte Maarten en vertrok. En
Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen. Maarten is
door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Hij is dus een Heilig
mens. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint. Nog altijd vieren we het
feest van Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een lampion
en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen ... vrolijk te maken.
Ook onze kinderen van de Sint Radboud doen weer mee met de optocht in het
dorp. Er zal muziek zijn en een gezamenlijke optocht. Daarna mogen de kinderen
langs de deuren.
Ook dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders,
pakes en beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur.
12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 3 juli. Welkom!
www.radboudjirnsum.nl
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Voor de broodnodige energie.....

Skoallenijs It Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Kanjerpraktijkdag op It Tredde sté
Wat is de Kanjertraining?
De Kanjertraining is de methode die wij gebruiken op sociaal-emotioneel gebied.
De methode heeft als speerpunten: vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds
respect en sociale redzaamheid. Met de Kanjertraining leren kinderen, leer
krachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stress‑
volle omstandigheden.
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Buorren 14 Akkrum | 0566-652196 | www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl

Dagelijks zijn wij als school bezig met de kanjertraining en omdat wij ouderbetrok‑
kenheid hoog in het vaandel hebben, waren ouders op 2 november 2018 welkom
op school tijdens de Kanjerpraktijkdag.
Op deze dag heeft Nienke van de Kanjertraining in elke groep spelletjes met de
kinderen, ouders en leerkracht gedaan over gedrag en omgaan met elkaar. Een
leerzame en praktische dag, waarin we samen veel plezier hebben beleefd. Hilda
uit groep 8 en Ekelien, moeder van Hidde en Derk willen graag hun ervaringen met
jullie delen (zie pagina 31).

Supremium

Tankstation de Greidhoeke

11 cent korting op Diesel

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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All
cards

Interesse in onze school?
Maak gerust een afspraak! Ina Klinkenberg (directeur)
is maandag t/m donderdag aanwezig.
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It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u
bellen: 0566 - 84 91 47 of mailen: salonalice@ziggo.nl
Adres: Molehiem 22, 9011 TC Jirnsum

(Lid ANBOS)

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

Fonterbuorren 10
9011 XK Jirnsum
T. 0566-601272

jirnsum
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elke woensdag 19.30 uur
Maandag
van 14.00
Dinsdag
van 9.30
Woensdag
van 9.30
Donderdag van 9.30

tot
tot
tot
tot

20.00
17.00
17.00
21.00

verzamelen bij de terp 10 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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Interesse in onze school?
Maak gerust een afspraak! Ina Klinkenberg (directeur)
is maandag t/m donderdag aanwezig.
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J09-1 districtskampioen!
Zondagochtend 28 oktober, vroeg
wakker…. nee extreem vroeg want
de klok vergeten terug te zetten.
Het gebruikelijke zaterdagritueel
moest nu ook eens op zondag op‑
gevoerd worden want de noorde‑
lijke districtskampioenschappen
stonden op het programma voor
de talenten van VV Irnsum JO9.
Het toernooi, dat al in de zomer
voorafgaand aan de competitie
gespeeld had moeten worden
te Leek maar dankzij de droogte
niet door kon gaan, werd vandaag
gespeeld op het schitterende
sportcomplex van VV Roden.
Gespannen koppies in de auto’s want het was toch niet zomaar wat om tegen
gerenommeerde clubs als Be Quick 1887, FVC, GVAV Rapiditas en Lycurgus te
mogen spelen.Ons team bestond deze dag uit de volgende spelers: Fabian
Dijkstra, Luca Dijkstra, Thijmen van Steen, Ruerd Veldhuis, Brent Nugteren en Vigo
Langhou.
In een poule met GVAV, Lycurgus en FVV Foxhol moest een plaats in de kruisfi‑
nales bereikt worden. Lycurgus werd als eerste verslagen met 5-3. Enigszins wat
geflatteerd wist daar onze tegenstander ook voldoende kansen te creëren, maar
Irnsum was duidelijk effectiever. De tweede partij tegen FVV was van een heel
andere orde. Jongetjes die heel erg fysiek speelden tot en met natrappen aan toe.
Dat ze daarin werden gesteund door de “leiders” was niet datgene waarvoor wij
naar een toernooi waren gekomen. Helaas werd deze wedstrijd met 2-3 verloren,
hoewel de manier waarop zeerder deed dan het verlies op zich. De laatste poule
wedstrijd tegen GVAV werd overtuigend met 6-1 gewonnen, een wedstrijd waarin
de boys beter begonnen te spelen en er ook weer eens mooie combinatie te zien
waren. Door deze resultaten werden we op onderling resultaat tweede in de poule
achter FVV. De kruisfinales moesten er worden gespeeld en wel tegen de winnaar
van de andere poule Be Quick 1887. Er was ons al ter ore gekomen dat dit een zeer
talentvolle ploeg was dus de mannen moesten aan de bak. En dat gebeurde ook,
een prachtige wedstrijd welke met 3-1 winst werd afgesloten. Op naar de finale!!!
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In de finale kwamen we onze “vrienden” uit Foxhol FVV weer tegen. Revanche met
een grote letter R hadden de Jirnsummer spelers in gedachten. En dat werd het!
FVV werd weggespeeld en er werd dan ook terecht met 6-1 gewonnen.
Kampioenuuuuuu!!!!!!
Na een prachtige prijsuitreiking waar een gigantische beker in ontvangst werd ge‑
nomen keerden we huiswaarts met een ticket voor het NK op 30 mei te Heilloo op
zak.Trots is het gevoel wat overheerst bij de begeleiding, de ouders en de suppor‑
ters. Wat een fantastische prestatie!!!!

Kerstconcert Fermanje
Zaterdag 23 december 20.00 uur
Dit jaar geen kerstmarkt, geen
kerstkoor maar wel een klassiek
kerstconcertje in de Fermanje! Het
Jouster saxofoonkwartet speelt
voor ons een aantal bewerkingen
van bekende kerstliederen, afge‑
wisseld met een aantal stemmige
klassieke werken. Het is een programma van ongeveer een uur. We beginnen met
een kopje koffie met kerstbrood en na afloop schenken we u een glaasje glühwein.
Er is maar beperkt plaats (max. 40 personen) , dus het is verstandig van te voren
een kaartje te kopen.
Dat kan door een mail te sturen aan: vjane@xs4all.nl
Betaling bij opgave op banknr. NL70 RABO 0317 9369 56
tnv Stichting Keunst & Kultuer Jirnsummertime.
Kosten : € 5,00 per persoon.
De kaartjes liggen dan op de avond zelf voor u klaar bij de ingang.
Anne en Guusta rijden de piano’s aan de kant en zetten de stoelen alvast klaar!
Hopelijk zien we u op 23 december in de Fermanje, Rijksweg 138.
Stichting Keunst & Kultuer Jirnsummertime.
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Silvesterloop 2018






Op 31 december wordt in Poppenwier wederom de Silvesterloop georganiseerd.
Sportief het jaar afsluiten? Dat kan door te wandelen of hard te lopen. Er worden
3 verschillende afstanden georganiseerd; 5 en 10 kilometer (start om 13:00 uur)
en de 10 mijl (start 12:00 uur). Alle afstanden starten en finishen bij De Trilker in
Poppenwier. Meedoen kost €5,-. De opbrengsten van de Silvesterloop 2018 gaan
naar Ambulance Wens Friesland. Traditiegetrouw wordt de Silvesterloop verkleed
gelopen, dus schroom niet en wees creatief!

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 6

Tel: 06-22328262 @: info@fietsenfun.nl Open: Di t/m Vr. 13:00 tot 17:00 Industriewei 23

Voor meer informatie kijkt u op facebook! Graag zien wij u op de laatste dag van
het jaar in Poppenwier.

65+ soos
Houd u van gezelligheid, een ongedwongen sfeer en contact met leeftijdsgeno‑
ten? Dan is de SOOS voor 65 + in Jirnsum echt iets voor u. Elke woensdagmorgen
vanaf 10.00 uur is iedereen welkom in het “Kattehus” [dorpshuis] voor een kopje
koffie, een praatje, een spelletje of een kaartje leggen met Sinterklaasviering en
Kerst Bingo . Wij zijn er elke woensdagmorgen ook in de vakantie periodes.
Deze ruimte is rolstoel toegankelijk en er is tevens een invalidentoilet aanwezig.
Mocht u slecht ter been zijn dan komen wij u halen en brengen. U kunt geheel
vrijblijvend eens bij ons binnen lopen en bent van harte welkom.
De vrijwilligers: Boukje Hokwerda, Tineke v.d.Honing, Jannie Leistra, Alja, Baukje
v.d.Lei. Voor informatie kunt u bellen met Baukje v.d.Lei Tel: 0611148927
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Verenigingen contactpersonen

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de
Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,
een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

36

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.
Koor Jirnsum: Mei MeKoar

F. Cornelisse
W. v/d Meer
J. Bleeker
S. P. Hellinga
L. Karsten
A. Douma
T. de Wal
H. Boorsma

0683949491
601178
601956
0616011867
0620620138
602552
620110
0613578028

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
K. Stornebrink
H. Joustra
P . Posthumus
M. Hemstra
B. van der Lei

601084
602060
06-53325944
601278
0612775911
601754
37

Huisarts

Ziekenhuizen

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

MCL

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:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

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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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

Zorg
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

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

Inloopspreekuur dorpenteam
Iedere eerste woensdag van de maand is er spreekuur in de kringloopwinkel in Grou
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.: 06-53325944

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 Sté Dekamastrjitte 2A info.ittreddeste@proloog.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
13.30 - 17.30 uur
info: www.ontdekdebieb.nl
vrijdagavond
18.00 - 20.00 uur
		

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.

