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Beste Lezer,

Het begint al vroeg donker te worden, bladeren verkleuren en de eerste herfststorm doet zijn werk. Bladeren waaien bij de voor- en achterdeur naar binnen
of worden door de kinderen mee genomen. Ze liggen op de keukenvloer en in
de gang. Is het herfst? U mag het zelf zeggen.
Een herfstdip? Wanneer de dagen korter worden bestaat de kans op vermoeidheid, lusteloosheid en trek in (koolhydraatrijk) eten. Vooral dat laatste kan erg
vervelende bijwerkingen met zich mee brengen. In Jirnsum lijkt van dit alles
geen sprake. Hier zijn de dorpsbewoners juist overactief bezig. Samen werken
ze met veel overtuiging aan de dorpsvisie.
In deze Stim leest u uitgebreid over alle verschillende onderwerpen waar zij
zich mee bezig houden.
Voldoende daglicht is ook een sleutelwoord bij het voorkomen van de zogenoemde herfstdip. Bezoek op 16 oktober bijvoorbeeld eens de kinderboekendag in Terherne. Met een grote verscheidenheid aan activiteiten aldaar lukt het
vast en zeker om het broodnodige daglicht op te nemen.
Een andere tip tegen de herfstdip (klinkt ook nog leuk) is bewegen! Recreatief
sporten, zonder prestatiedrang, maakt in de hersenen endorfines vrij, dat zijn
stofjes die heilzaam zijn voor lichaam én geest. Of ga eens een rondje zwieren
over de nieuwe 400 meter ijsbaan in Leeuwarden welke is vernoemd naar Us
Atsje. Dit en nog veel meer in deze eerste Herfst-Stim.

Redactie
Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Grietsje de Vries

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio november 2016
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
Tel.: 0566-601049
33e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Inkoop/verkoop van 2e hands fietsen
Reparatie en onderhoud
Haal en breng service (omtrek 5km gratis!)
Reparatie op locatie
Fietsen op maat
Profiteer mee van onze anti-lek actie:
Anti-lek buitenband + binnenband is gratis omzetten!
U hebt al een prachtige set voor maar € 25,-!

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

Datum		 Evenement	Locatie
Tijd
8 okt. Season openingsparty 2016 De 2 Gemeenten 22:00 uur
10 okt. Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
11 okt. Workshop:
De 2 Gemeenten 19:00 uur
		 Dikke dames schilderen
14 okt. Herfstmarkt
St. Radboud
11:30-12:30 uur
19 okt. Vrouwen van Nu
MFC It Kattehûs 19:45 uur
		 Dhr. Jonker “Filmavond over de natuur”
22 okt. Golden years of Rock and Roll De 2 Gemeenten 21:00 uur
		 met BZN’66
26 okt. Workshop herfstbloemstuk De 2 Gemeenten 20:00 uur
28 okt. Workshop: Halloween
De 2 Gemeenten 19:00 uur
		 Voor kinderen van alle leeftijden
29 okt. Jail House Rock
De 2 Gemeenten 22:00 uur
30 okt. FOLKERT HANS Live
Café de Fantast 16:30 uur
31 okt. Jaarverdagering VV Irnsum
Kantine De Bining 19:45 uur
2 nov. Openochtend
St. Radboud
6 nov. Ladies day
De 2 Gemeenten 13:00-17:00 uur
14 nov. Inloopvergadering PBJ
MFC It Kattehûs 19:30-20:00 uur
15 nov. Vrouwen van Nu
MFC It Kattehûs 19:45 uur
		 Dhr. v/d Meer vertelt over de Amish
19 nov. De BOKKERS!
De 2 Gemeenten 22:30 uur
1 dec. It nije teaterstik ‘KREDYT’
De 2 Gemeenten 19:30 uur
3 dec. Vangrail Live
De 2 Gemeenten 22:00 uur
Vier lieve jonge katjes
zoeken een nieuw huis.
Ze zijn zwart en
zwart met wit.
Als u interesse heeft
kunt u bellen met
Francis, Tel. 601563
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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

Komme en Gean
Geboren:
2 september 2016 Ysabella Groeneweg

trotse ouders Tom en Amarins

Inlichtingen bij:
Mevr. T. v.d. Honig
Rijksweg 97
9011 VC JIRNSUM
Tel. 0566-601976
dle.jirnsum@gmail.com

Verhuisbericht:
Na bijna 15 jaar met veel plezier op de Grousterdyk nr. 4 te hebben gewoond
ben ik per 1 oktober verhuisd naar Heeg.
Het nieuwe adres is: It Fabriek 17, 8621 JD Heeg.
Hierbij bedank ik voor alle lidmaatschappen in Jirnsum.
Een hartelijke groet en tot ziens,
Sybren Boschma
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Anne de Jong

uitvaartzorg

Komme en Gean
Bedankt:

omdat afscheid nemen om rust,
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922

Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23, 9012 DK Raerd

Zondag 11 september
mochten wij mekaar het
Jawoord geven.
Mede langs deze weg willen
wij iedereen bedanken voor
alle warme reacties
op onze liefdevolle dag.
Erik en Natasha de Haan

Zaterdag 1 oktober
zijn wij getrouwd.
Het was een
fantastische dag!
Wij willen iedereen bedanken
voor alle liefdevolle reacties.
Sieb en Evelien Elzinga
8
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MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Behearder S. Janse

T. 0566-602110

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

Atje Keulen-Deelstra ijsbaan
Kinderen, kleinkinderen, zussen en nog veel meer familie en vrienden van
Jelle en Atsje waren vrijdag 30 september j.l. aanwezig bij de officiële en
feestelijke onthulling van de naam van de nieuwe 400 meter baan in de
Elfstedenhal te Leeuwarden. Daar spraken ze onder andere met de heer
Dirk Mennink. Het is vooral door zijn alertheid en inspanningen, dat de belofte uit 1974 – een ijsbaan met de naam van Atje in Leeuwarden – nu in
2016 alsnog is ingelost.
Natuurlijk, er wás al een Atje Keulen-Deelstra baan.
Hier, in ons eigen dorp. Met een zeer bescheiden naambordje op het ijsbaanhokje. Mooi en best goed passend bij Us Atsje. Niks ‘kunstigs’.
Zomers in gebruik als oefenveld voor schapen en lammeren en vanaf 1 december mag de Boorn het waterpeil weer op ijsbaanhoogte brengen.
Dan nog een paar nachten vorst en wij bevoorrechte Jirnsumers kunnen
baantjes trekken op de enige echte Atje Keulen-Deelstra baan.
De zussen van Atsje waren natuurlijk bij de feestelijke onthulling.
Altijd bescheiden, maar wel ‘hartstikke grutsk’ op alle prestaties van Atsje.

Uit het familie-album. De 4 zusjes; links de tweeling Hieke en Truus, dan Atje,
gdevs
toen twaalf jaar, rechts Femmy. Hieke en Femmy wonen in Jirnsum.
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Op wei nei 2018
Elke maand is er in de Stim aandacht voor het jaar 2018. Activiteiten voor
Kulturele Haadstêd en het dan 100-jarige jubileum van Plaatselijk Belang
zullen gezamenlijk gevierd worden, dat heet: Jirn-summertime.

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!
Aangesloten bij:

CONCEPTPROGRAMMA
Tijdens de avond van de gezamenlijke werkgroepen van de dorpsvisie hebben we ons conceptprogramma gepresenteerd. Reacties als: veel en mooi,
omvangrijk en gevarieerd hebben we als zeer positief ervaren.
We willen vooral een evenement voor alle Jirnsumers, oud-Jirnsumers en
iedereen die ons dorp een warm hart toedraagt. Voor elkaar en met elkaar.
Waar? Op straat, de Rijksweg, op terrasjes en bij, in of op de Boarn.
THEATER
Hoewel het conceptprogramma met potlood geschreven is, betekent dat
niet dat alles nog anders kan. Als voorbeeld nemen we de plusminus 30 leden van ‘Mei meKoar’. Ze zijn enthousiast en soms al vierstemmig aan het
zingen. Die gum je niet meer uit.
En dat -- zo kort na het beëindigen van it Middelhikke Toaniel -- er een aantal Jirnsumers plannen smeden voor 2018, dat betekent dat de liefde voor
theater hen in het bloed zit. Ook die veeg je niet van het papier…
FACEBOOK JIRN-SUMMERTIME
De pas gelanceerde facebookpagina Jirn-summertime, houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ga naar www.facebook.com en vul bij
zoeken: Jirn-summertime in. Met één druk op de knop -vind ik leuk- bent u
een van de eersten die het laatste nieuws mag lezen.
BOEK IN DE AANBIEDING
Ter ere van het 75-jarig jubileum van PBI en de voltooide dorpsvernieuwing
is het ‘swarte boek’ in 1994 uitgebracht; Fan terp nei Terprâne, luidt de titel.
Het is een prachtig document, een historisch fotoboek, waarvan de laatste
exemplaren nu voor slechts 10 euro bij de Twee Gemeenten te koop liggen.

www.tigra-sneek.nl sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum
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Voor vragen, aanmeldingen of tips:
Abe Buwalda 0616219923
Grietsje de Vries 601049 of 0611533522
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@ Ingezonden
Maandag 31 oktober t/m vrijdag 11 november vindt er onderhoud plaats aan
de asfaltverharding van de rotonde van de Bûtlânswei te Jirnsum.
Ook wordt de situatie van de fietspaden rondom de rotonde gewijzigd.
831
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Indien u vragen heeft over de uitvoering kunt u terecht bij mevrouw
T. Bruinsma of bij de heer H. Stellingwerf beiden namens de gemeente.
De heer Stellingwerf is bereikbaar op het telefoonnummer 06-43365343,
Mevrouw Bruinsma is bereikbaar op het telefoonnummer 06-43365243.

A

@

1
#','+11''#
EA 7"8 <
++'"
6.38

 
E

E

"$3&#',7"8
$<%<6< '18(
-17$ 8
7"
#', #+0&&'
01'1

@

E

31

0"
A
  
36.
#(#,831,751#


6.3,751#
"$3&<#',7"8
$<%<6 '18(
-17$ 8
#',7"
0&&'
01'1#+

@

E

8

'#<
1'+11'
EF@ (&P
#0'&, 1,
0".'' A
-
6.3

Van maandag 7 november t/m vrijdag 11 november is de rotonde van de
Bûtlânswei te Jirnsum gestremd voor doorgaand autoverkeer.
Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid d.m.v. bebording.
Fietsverkeer kan normaal doorgang vinden.
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Bibliotheek
Cursussen van de volksuniversiteit
KLEDINGADVIES Vindt u het ook lastig om kleuren voor uw outfit te kiezen?
Kiest u vaak voor veilig? Waarom staat dat leuke jurkje uw vriendin wel en u
niet? Welk model jasje, rok en broek past het beste bij uw figuur? Ontdek in
twee interactieve cursussen uw eigen look en stijl. Styliste Ypie Dijkstra van
Studio Ydee haalt het mooiste uit mensen en gaat voor het ‘wauw-effect’. Maak
een keuze of combineer beide cursussen voor het maximale resultaat!

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)

Kies je kleur: dinsdag 4 en 11 oktober van 19.00 - 21.30 uur. Kosten € 41,-.
Kies je kledingstijl: dinsdag 25 oktober en 1 november van 19.00 - 21.30uur.
Kosten €41,- en een stijlboekje €5,- af te rekenen bij de docent.
Boek kan via www.vufryslan.nl.

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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DREUMESUURTJE IN DE BIBLIOTHEEK. In het kader van BoekStart organiseert de bibliotheek een dreumesuurtje. Er wordt voorgelezen uit een mooi
prentenboek en daarna gaan we kleuren of knutselen. Dit alles is op 14 oktober
van 10.30 – 11.00 uur in de bibliotheek, toegang gratis.










EEN KEUZE UIT DE NIEUWE BOEKEN.
Bella Andre – Voor altijd in mijn hart. Na een tragisch verlies liet Grayson Tyler
zijn leven in new York achter en begon hij helemaal opnieuw bij de Californische
kust. Hij denkt nooit iets anders nodig te hebben dan blauwe lucht, een paar
hectare grond en het geluid van de branding.
Kimberley Freeman – Hotel Evergreen Falls. 1926. Violet werkt als kamermeisje in een luxueus resort. Ze wordt verliefd op Sam en hij op haar. Hun liefde
gaat tegen alle regels in.
Stephen King – Wisseling van de wacht. Hoewel Brady Hartsfield met een
zware hersenbeschadiging op een neurologische afdeling ligt, vertrouwt een
detective het niet en vermoedt dat Hartsfield achter enkele zogenaamde zelfmoorden zit.
J. Lapidus – Stockholm delete. Een jonge advocate en een ex-crimineel zetten alles op alles om de waarheid boven tafel te krijgen rond de moord op een
onbekende man.
Hagar Peeters – Malva. De verstoten, misvormde en vroeg gestorven dochter
van de Chileense Pablo Neruda doet na haar dood haar verhaal.
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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

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

Nijs fan it Kattehûs
FRIJWILLIGERS. It giet goed mei it oanlûken fan frijwilligers by It Kattehûs.
Njoggen froulju ha harren oanmeld foar it skjinhâlden, der binne no tsien.
Twa froulju en ien man ha harren oanmeld foar gastfrou/-hear. Der binne
viif gastfroulju/-hearen en der is in twadde frijwilliger by foar it grienûnderhâld.
HIMMELPLOECH. De himmelploech is al drok oan’t wurk en ek de nije
gastfroulju/-hearen binne al yn funksje. De túnman kin mei koarten ek los.
JEUGDCENTRUM. Op it stuit binne der ek positive ûntwikkelings oangeande it JeugdCentrum. Der is in grutte kâns dat it jannewaris wer iepen kin,
teminsten as it bestjoer fan It Kattehûs wer op sterkte komt.
IT BESTJOER. It bestjoer bestiet no út twa man.
Lykwols hat har noch mar ien nij bestjoerslid oanmeld.
Der moatte op syn minst noch twa en leaver noch trije nije bestjoersleden by komme. As dat net slagget giet It Kattehûs 1 augustus 2017 ticht.
Dy bestjoersleden sille der gau komme moatte want foar it sluten op
1 augustus 2017 moatte de de hieren en kontrakten foar 1 jannuary opsein wurde. It bestjoer hat it draaiboek foar it sluten hast klear.
Jirnsumers meld jim oan foar it bestjoer fan It Kattehûs foar dat it te let is!!!
It bestjoer fan it It Kattehûs

Sake Janse, til.nr. 0566-602110

....................................................................................................................
VRIJWILLIGERS VOOR BESTUURSFUNCTIES
Het Kattehûs heeft zeer dringend twee, of nog beter drie, nieuwe bestuursleden nodig. Sluiting van dit multifunctioneel centrum dreigt. Woont u nog
maar pas in Jirnsum? Verstaat en leest u geen Fries maar kunt u misschien
wel iets voor ons betekenen? Bel dan a.u.b. voor inlichtingen naar Dhr. Sake
Janse, bereikbaar op nr. 0566-602110
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Strandvakanties, stedentrips, huwelijksreizen, wintersport, cruises,
hotelovernachtingen, groepsreizen, reizen op maat en zoveel meer…
Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker
T +31- 06-14474261
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker
Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld

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
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Fred in het wild
De bronsttijd van het edelwild. Normaal blijf ik, waar het deze rubriek betreft, keurig aan de grenzen van Jirnsum. Maar in de periode half september, half oktober ben ik als natuurliefhebber toch wel erg gefocust op de
bronst van het edelwild. In de Nederlandse natuur zit weinig “spanning”, ik
bedoel dat de kans om beslopen en verslonden te worden door een veldmuis te verwaarlozen is… Waarom dan de gang naar de Veluwe of de Oostvaardersplassen (in camouflage)? Daar word nog spanning opgeroepen! En,
ik ben niet de enige; als paddenstoelen schieten honderden, zo niet duizenden natuurliefhebbers wortel in bovenvermelde natuurgebieden voor het
bronstgeluid, en die ene foto. Ik kan u nu alvast zeggen dat ik het wéér niet
ben: wel hertebokken gehoord, maar dit jaar zelfs niet één gezien! In NL zijn
twee plaatsen waar je het edelwild kan waarnemen (vooral Staatsbosbeheer
(SBB) heeft goede excursies): op de Veluwe en de Oostvaardersplassen. De
Veluwe is de meest bekende plek, rond 1992, toen volgden de Oostvaardersplassen. Er zijn er 40 uitgezet, nu lopen er bijna 2000 rond... Edelherten
leven in groepen. Grote groepen hinden en kalfjes, geleidt door een door de
wol geverfde veterane en een veel kleinere groep hertenbokken, die elkaar
een jaar lang lopen te vervelen… Dan, half september, worden de bokken
narrig en vindt er hier en daar een klein knokpartijtje plaats. Dat word alleen
maar erger, en de heren gaan echt knokken voor de dames. Daarbij maken
ze een geluid, het zogenaamde burlen, wat toch aardig in de buurt komt van
dat van een overspannen leeuw… Die gevechten zijn moordend, en kunnen
leiden tot de dood van één der strijdende partijen! De bokken zijn inmiddels
bezet met veel vacht (brons manen) en natuurlijk zijn de geweien volgroeid.
Elk jaar gooien ze die af, waarna een heel nieuw gewei groeit. Om extra
sterk te lijken gooien de bokken takken en boompjes tussen het gewei: zo
lijkt het groter. Zoals gezegd, het duurt al met al een maand en dan zijn de
mannetjes wel klaar, ze zijn doodmoe en uitgeblust en kunnen tot 20 % van
hun lichaamsgewicht verloren zijn. Ze eten
niet gedurende de bronst. In het voorjaar zijn
er dan weer de resultaten van hun inspanningen te zien: lieve kalfjes. Laat die a.u.b. met
rust: aanraken, aaien of wat dan ook, lijdt tot
verstoting. Geldt ook voor de reeën, en die
“hebben” we wel, in de regio Jirnsum. Tot de
volgende keer. Fred de Waart.
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Kom allemaal naar onze

Herfstmarkt
Vrijdag 14 oktober 2016
FAMILIESALON IN HET
HART VAN FRIESLAND

Van 11.30 – 12.30 uur

Woensdagmiddag kinderen
knippen €10,- (t/m groep 8)
Donderdag- en vrijdagavond geopend.

Sint Radboudschool

Vrijdagmiddag zonder afspraak!
03-04-16 19:41

Haedstrjitte 24 Reduzum

0566 - 602196 www.kaphus.nl

f

Denkt
u
aan
onze
adverteerders!
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Van de opbrengst kopen we muziekinstrumentjes ter ondersteuning van
onze nieuwe muziekmethode.
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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

Kinderboekendag
TERHERNE – Op zondag 16 oktober is de 16e editie van de kinderboekendag. Alle activiteiten zijn gratis en staan in het teken van het thema
van de Kinderboekenweek: Oma’s en opa’s, voor altijd jong.
Voor de hele familie zijn overal in het dorp activiteiten. Achter de Kameleonboerderij, in Paal 43, is een nieuwe en tweedehands boekenmarkt. Er
zijn voorstellingen van Arnold Dijkstra en muziekvoorstellingen van Sander Metz en het opa en oma koor. Kinderen kunnen zich laten schminken,
broodjes bakken of met Tomke op de foto. In het Kameleondorp staan de
Kameleonhelden Hielke en Sietse en smid Klinkhamer paraat. In de grote
keuken van de Kameleonboerderij vertoont de kookclub van verzorgingshuis ‘Leppehiem’ hun kookkunsten en is er een proeverij van hapjes uit
grootmoederstijd. Ook kan één ieder meedoen aan diverse workshops als
breien en punniken. Bij de Blije Papagaai kunnen de kinderen volop creatief
aan de slag.
‘Mijn te gekke oma’
In dorpshuis De Buorkerij is een prachtige familievoorstelling van STT ‘Mijn
te gekke oma’. Het is een toegankelijke en liefdevolle voorstelling over de
vriendschap van een kleinkind en haar oma die aan een ‘vergeetziekte’ lijdt.
Tussen de voorstellingen zijn er muzikale optredens van de Boarnster blazers. Voor iedereen die zich jong voelt is er een heuse skelterrace, naar het
boek ‘Skelte wol in skelter’ van Joke Scheffer. In een museale-bus, zo oud
als oma en opa, treedt de jonge theatermaker Folkert Wesseling op met de
voorstelling Bussterbaarlik.

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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Boekenkist-wedstrijd
Om 13.00 uur vindt voor de Kameleonboerderij de openingshandeling en
prijsuitreiking van de boekenkistwedstrijd plaats. Kinderen van deelnemende scholen hebben aardappelkistjes ingericht naar aanleiding van een boek
passend bij het thema oma’s en opa. De kistjes zijn de hele dag voor het
publiek te bewonderen in ‘de Poaskepleats’. Een heuse DJ-opa zal op swingende wijze de dag openen.
De activiteiten in het dorp vinden plaats van 13.00 tot 17.00 uur en zijn gratis
toegankelijk. Meer informatie is te vinden op www.kinderboekendag.nl en
op facebook.
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De bistedokter

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

!
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Hier had uw

advertentie
kunnen staan

!

Kogeltje. Jaren geleden schreef ik al eens over een ‘kattenhater’ die met
een windbuks een jonge poes te lijf was gegaan. Destijds was een anonieme
brief mijn deel waarin stond of ik me wel realiseerde welk ‘onverhoopt’ leed
het kattengespuis met kakkerij veroorzaakte in fraai verzorgde bloemperkjes of strakke zaaibedden in de moestuintjes. Om nog maar te zwijgen van
de beproeving van het jonge vogelgeluk. Toch vind ik het ongepast om op
huisdieren te schieten. De bistedokter is sowieso niet zo van de jacht. Dat is
uitermate hypocriet, want ik ben ook weer geen vegetariër. Het ligt gewoon
niet in mijn aard. Al mep ik dan weer wel de vlieg dood die me mateloos zit
te irriteren door continue op mijn armen te paraderen terwijl ik dit stukje zit te typen. Ook zet ik een klem in de tuin om
die akelige mol te vangen die het pas ingezaaide
gazon ondermijnt. Meestal graaft ie daar helaas
vrolijk weer een nieuwe gang onderdoor. Ik schiet
echter uitsluitend met mijn camera, het liefst mooie
plaatjes. Zoals van ijsvogeltjes bij onze pas gegraven vijver. Onlangs had ik weer een slachtoffer op
de operatietafel. Gered van een campagne tegen het overtallige kattenbestand op een boerderij. Dit poesje heeft het overleefd; het kogeltje heb
ik verwijderd, maar de knie was aan gort… Om het praktijkgebeuren even
achter ons te laten gaan mijn echtgenote en ik zo nu en dan lekker uit eten.
Het gekozen verrassingsmenu was vurrukkuluk: na de snoekbaars en de paling van onze eigen dorpsvisser Ale kregen we eendenborst voorgeschoteld.
Indachtig mijn aard en achtergrond was het gevogelte niet geschoten, doch
gevangen in een eendenkooi, zo vertelde onze gastheer. Terwijl mijn tong
weldadig werd beroerd moest ik denken hoe de eend dan toch aan zijn end
was gekomen. Waarschijnlijk gewoon de nek omgedraaid. Verroest, ik voelde wat tussen mijn tanden. Een rond stukje metaal kletterde op het bord.
We waren op de fiets en dus in staat een wijnarrangementje aan te gaan.
Ondertussen zat ik aan mijn derde glaasje en was daardoor ietwat minder
geremd. Een beetje ontdaan door mijn woorden ‘wat voor lulverhaal’ hij
ons had willen doen geloven, verdween onze gastheer met het lood naar
de keuken. Volgens de kok was de eend wellicht aangeschoten en in de kooi
pas echt van De Vrijheid beroofd. Ja, ja… En de mol? Die lag vanmorgen op
menno@bistedokter.nl
de stoep. Wellicht de poes!
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Volkstuinen / rokjes op ’e tún

deel 4

ZWAARMOEDIG. Na de zware buien van
gisteravond is er weinig te beleven op de
volkstuin. 2 oktober; enkele percelen zijn
al kaal, de laatste zonnebloemen laten
zwaarmoedig hun hoofden hangen.
Een soort van herfstsluier bepaald de
sfeer. Alleen de boerenkool houdt stevig
de moed erin: frisgroen en knisperig, haar
tijd komt nog wel.
Correspondent Lammert is nergens te traceren. Wonderbaarlijk.
Uiteindelijk vind ik hem op de Terp. ‘Is der noch nijs Lammert?’
NABESCHOUWING. Ik krijg een soort nabeschouwing van het afgelopen
tuinjaar. Zoals Piet Paulusma een weerjaar ontleedt, maar dan anders.
Samengevat blijkt de oogst niet super te zijn, maar ook niet slecht, meent
Lammert. Gemiddeld, iets wisselvallig… Ik maak er een 7+ van.

NIEUWE LEDEN. Misschien is dit net het zetje dat de twijfelaar nodig heeft.
Dus geïnteresseerde lezer, wanneer u overweegt om toch eens een moestuin aan te leggen, denk dan eens aan onze eigen Jirnsumer volkstuin.
Geef u NU op voor het huren van een perceel naar keuze. Uw huur -- het is
schrikken zo laag -- betaalt u pas het volgend jaar, maar u kunt wel alvast
een perceel kiezen en gebruik maken van Lammert’s Ploeg Service.
‘Rokjes op ’e tún’ leeft met de seizoenen mee. We onderbreken de serie tot
gdevs
het voorjaar, wanneer de eerste plantjes de grond in gaan.
Informatie volkstuinen:
Piet Riemersma, Himdyk 12
Telefonisch 0566 601977

BIJLES. De ledenlijst laat zien dat een van de dames gestopt is, en die andere twee? Lammert biedt ze bij deze een helpende hand, wat bijles en tips
voor het volgend jaar, dan blijven ze wel. Zegt-ie… Er komen nog een paar
percelen vrij, maar er zijn ook al weer aanvragen. Dat komt wel goed.
SPITTEN. Wanneer doe je dat, in de herfst of in de lente? ‘Bij voorkeur in de
herfst, wanneer je er dan een aardige winter over heen krijgt kan de vorst
goed zijn werk doen. Met een beetje mazzel heb je er dan in het voorjaar
veel voordeel van. Bovendien, het houdt je warm en traint je spieren…’
PLOEGEN. De volkstuin staat bekend
om zijn vruchtbare, maar zware klei. En,
vooral dat laatste maakt dat spitten toch
een flinke klus is. Lammert heeft daar wat
op gevonden; na enig netwerken heeft hij
een prima ploeg op de kop getikt. Goed
voor z’n eigen percelen, maar tegen een
geschikte prijs ploegt hij ook voor andere
leden van tuinbouwvereniging Op ’e SYL.
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Skoallenijs 1+1=2
De overgang van groep 2 naar groep 3
Geachte lezer,
Een actueel onderwerp, met name de vraag
wanneer een kleuter toe is aan groep 3. “Is
het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind?” is de ondertitel van
een brochure van het ministerie van onderwijs.
Deze brochure maakt voor mij nog eens duidelijk, hoe belangrijk het is dat we het
ontwikkelproces van ieder kind goed in beeld hebben en in overleg met de ouders
een duidelijke koers uitzetten.
Onze Bisschop Möller Stichting investeert in het persoonlijk leiderschap van onze
leraren. Zij hebben het vermogen (kennis en ervaring) de leerlingen ‘te zien’ zoals
ze zijn en wat ze nodig hebben.
We kennen nu nog de jaarlijkse overgang van de ene naar de andere groep. Op
onze school gaat dit meer natuurlijk door te werken met ‘stamgroepen’ waarin
leerlingen van diverse leeftijden meerdere jaren samenwerken, steeds meer op
eigen tempo en niveau. De wet zegt immers dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkelingslijn van 8 jaren in het basisonderwijs. In mijn beleving
zullen de ‘klassenschotten’ op termijn verdwijnen, dus ook het moment overgang
van 2 naar 3.
De kleuters op onze school gaan soepel naar de volgende fase van groep 3. De
kleine groep krijgt in de stamgroep 3/4/5 extra aandacht en tot de herfstvakantie
werken ze ’s middags in de kleutergroep. Jaarlijks bekijken we wat het beste is,
rekening houdend met de betreffende kleutergroep.
Het werken aan ‘personaliseerd leren’ (= maatwerk voor ieder kind t.a.v. taal, rekenen en lezen) geeft nieuwe mogelijkheden. Voor ons blijft dit een belangrijk gesprekspunt. En dat geldt uiteraard voor de doorstroom van al onze leerlingen. Dat
noemen we adaptief onderwijs, oftewel onderwijs is maatwerk en daar ligt voor
ons allen de uitdaging!

Het lijkt nog maar net geleden of we zagen de spandoeken hangen van de scholen zijn weer begonnen.
Toch zijn we alweer meer dan 4 weken aan de slag.
Het was even zoeken naar het schoolritme, vooral
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe
met het prachtige warme weer van de afgelopen weken. We konden dan ook niet anders dan op het schoolplein met alle leerlingen
een groot waterspektakel houden. Het gegil van de waterpret was ver in de
omtrek te beluisteren!

It Tredde Sté

Snuffelproject muziek De leerlingen van groep 5/6 hebben 21 september een muziekles gekregen van de Muziekvereniging Harmonie uit Akkrum. Alle leerlingen
konden als het ware even snuffelen aan de instrumenten. Wat voor verschillende
blaasinstrumenten bestaan er en hoe krijg je er geluid uit? In november gaan we
met onze groep naar de Notenvloot in Leeuwarden, om te luisteren naar een concert verder kennis te maken met verschillende instrumenten d.m.v. workshops.
Zelfstandig werken Natuurlijk wordt er ook nog gewerkt in de klas. Alle vakgebieden komen alweer aan bod en vooral in het begin van het jaar besteden we veel
aandacht aan het zelfstandig werken. Een product van het zelfstandig werken is de
weektaak. Op deze weektaak staan alle opdrachten die de kinderen die week krijgen. Ook staan er extra taken op, om verrijking of extra oefenstof van de geleerde
stof aan te bieden. Naast de verplichte opdrachten zijn er ook opdrachten die de
leerlingen zelf mogen kiezen. Bijvoorbeeld: een gezelschapsspel, de computer,
met de iPad of een bouwwerk maken van Kapla. Groep 6 heeft al veel ervaring met
het plannen en helpt groep 5 bij het plannen van hun werk. Zo bevorderen we ook
het samenwerken in de groep.
My Schoolsnetwork De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben in september een
voorlichting gehad van Myschoolsnetwork. Een online platform waar leerlingen
op een speelse manier Engels leren door opdrachten uit te voeren via internet. Via
dit platform kunnen de kinderen communiceren met kinderen uit andere landen,
zoals Rusland, Thailand, Japan, Turkije, etc. We zijn erg benieuwd naar de reacties
die de kinderen gaan ontvangen uit deze landen. Wordt vervolgd!

Clemens van der Zwet, directeur

Kom een kijkje nemen tussen 8.15 en 10.30 uur
op één van onze open ochtenden.
5 oktober, 2 november, 7 december, 11, januari,
1 februari, 1 maart, 5 april, 10 mei en 7 juni.
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We gaan er weer een
prachtig en leerzaam
schooljaar van maken!
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De Dorpsvisie krijgt ‘een gezicht’!
Zomaar een doordeweekse dag, overal uit Jirnsum komen er mensen naar de
bovenzaal van De Fantast... een bijeenkomst van enthousiaste mensen die allemaal plannen maken voor en door het dorp.
Beweging
De Dorpsvisie, die niet alleen in ons dorp goed ontvangen is, maar ook op het Gemeentehuis van Leeuwarden een actueel document is, heeft nogal wat beweging
in het dorp gebracht! Waar de diverse themagroepen eerder in de Hervormde Kerk
al ideeën hadden gepresenteerd, was deze avond, onder leiding van ‘dorpsvisier’
Guusta Elzinga, een meer diepgaander overleg met elkaar.
Vanuit de Dorpsvisie zijn meerdere thema’s ontstaan, die ‘geadopteerd’ zijn door
enthousiaste groepen Jirnsumers. Sommige thema’s zijn samengesmolten waardoor de volgende zijn overgebleven:
- Welzijn 				
- Kunst en Cultuur, oftewel Kenk

- Wonen en Leefomgeving
- Recreatie en Toerisme

Op deze avond hebben de diverse groepen hun stand van zaken verteld en zijn mogelijke kansen en bedreigingen besproken. Overleg, brainstormen, aanvullen, enthousiasmeren, andere mensen erbij betrekken... dat is waar het dorpsleven over
gaat en dat was ook weer het hoofddoel van deze avond.
Welzijn voor oud en jong
De groep Welzijn heeft al contact gelegd met diverse instanties m.b.t. ouderen,
maar ook met jongeren, want Welzijn in Jirnsum, dat kan alleen wanneer iedereen zich fijn voelt in het dorp en dat kan alleen wanneer een ieder dat vindt in
Jirnsum wat hij / zij daar zoekt... Voor de één zijn dat bepaalde activiteiten en faciliteiten, voor de ander is dat eenvoudigweg rust... Deze groep is voornemens het
dorp goed te ondervragen en dan niet alleen de bewoners die zich wel regelmatig
uitten, maar juist ook de mensen die weinig gehoord worden. Deze groep is fijn
bezet, maar kan altijd (ook wat jongere) aanwas gebruiken, dus aarzel niet als je je
wilt inzetten voor het dorp!
Inspiratie krijgt vorm
Het thema Wonen en Leefomgeving heeft o.a. het Centrumplan (en de entrees
van het dorp) onder haar hoede, daarover heeft zij regelmatig contact met PBJ
en Gemeente en zo zal na de eerste nieuwe opzet die door de Gemeente op dit
moment gemaakt wordt, binnenkort ook weer terugkoppeling richting het dorp
zijn. De groep van Wonen en Leefomgeving heeft op een bijzondere manier ideeën
en inspiratie uit de inwoners van Jirnsum gehaald, door het organiseren van heuse
inspiratie-dorpswandelingen, daardoor zal de eerste opzet van de Gemeente betreffende het centrumplan ook gevoed zijn met die verzameling van ideeën.
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Het verlichtingsplan waarover u allen informatie van de Gemeente heeft gekregen
heeft, naast het wellicht verduurzamen en optisch veranderen van de verlichting
in het dorp ook de aandacht. Uiteraard is de voormalige supermarkt en de beide
kerken ook even onderwerp van gesprek, zodra hier meer over bekend is zal hier
natuurlijk bekendheid over gegeven worden via de Stim of jirnsum.com.
Jirn-summertime
Dan krijgen de mensen van KenK het woord... dat gaat een prachtig jaar worden,
2018!!! Kulturele Haadstêd én 100-jarig bestaan van PBJ, wat een feest! Het koor
Mei meKoar is al aan het oefenen, acteurs, schrijvers en regisseurs zijn al aan de
gang en de ideeën vullen de ruimte! Fantastisch! Deze groep heeft al een voorlopig
programma op papier voor een 3 ½ daags evenement in juni 2018. Op de hoogte
worden we gehouden door De Stim, door jirnsum.com én door het ‘liken’ van hun
eigen Facebookpagina ‘Jirn-summertime’! De groep is nog op zoek naar iemand
die ervaring heeft met evenementenorganisatie. Voor alles wordt natuurlijk eerst
binnen het dorp gekeken of het ingevuld kan worden, daarna ook daarbuiten.
Nieuwe vaarroutes en wandelpaden?
Als laatste komen de landkaarten van Jirnsum en haar omgeving voor de groep te
hangen. De mensen van Recreatie en Toerisme zetten zich in voor recreatie in en
om het dorp in de ruimste zin van het woord. Nieuwe vaarwegen op oude tracés,
enthousiaste en vooruitstrevende ideeën voor nieuwe vaarroutes, zelfs mogelijk
over de Wiide Steech richting de Brekken, met daarbij natuurlijk de mogelijkheden
om wandelpaden te kunnen creëren in onze prachtige, waterrijke omgeving! Allerlei manieren om meer mensen naar ons gebied te trekken, zodat het verblijfstoerisme aanhaalt en dat er bedrijfseconomische kansen ontstaan. Sietze Schukking
vertelt over de prachtige banken met informatieborden die vanaf de Dompsluis
in Sneek t/m ‘onze’ Sylsbrêge hun plekjes hebben gekregen, een heus bewijs dat
ideeën werkelijk tot uitvoering kunnen komen, mits men de goede wegen weet te
bewandelen! Dat kost tijd en inspanning, ook hierbij een oproep voor mensen die
zich willen inzetten.
PBJ en de dorpsvisie
Erik Pereboom neemt namens het Plaatselijk Belang het woord, het Plaatselijk
Belang dat de opdracht om een Dorpsvisie te schrijven uiteindelijk heeft gegeven.
Het Plaatselijk Belang wil de faciliterende rol betreffende alle ideeën en vorderingen graag blijven vervullen en reacties, opmerkingen en aanmeldingen kunnen
dus ook via secretaris.pbi@gmail.com kenbaar gemaakt worden. Ook de feitelijke Dorpsvisie is hier per pdf of in gedrukte versie op te vragen.
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Plaatselijk Belang
BESTUURSZAKEN
Maart 2017 is mijn termijn als voorzitter van PBJ verstreken. In theorie zou
een verlenging van de termijn met nog een periode mogelijk zijn maar ik zal
daar geen gebruik van maken. Volgens mij is het goed voor de vitaliteit van
PBJ en Jirnsum om te veranderen.
Er is veel gebeurd in Jirnsum de afgelopen jaren. Met elkaar is al veel bereikt en nog veel meer staat op stapel. Binnen de gemeente staat Jirnsum
bekend als een dynamisch en ondernemend dorp met vele succesvolle initiatieven. Er is nu een Dorpsvisie welke de komende jaren sturing kan geven
aan allerlei ideeën en plannen die ongetwijfeld gaan ontstaan.
We staan aan de vooravond van 100 jaar PBJ in 2018 en natuurlijk de Culturele Hoofdstad in hetzelfde jaar. Het centrumplan wordt in een werkgroep
samen met de gemeente uitgewerkt en in 2017 uitgevoerd. Diverse initiatiefgroepen zijn actief bezig met de thema’s uit de Dorpsvisie. Kortom PBJ is
een actieve en enthousiaste vereniging met zo’n 325 dorpsgenoten als lid.
Op de jaarvergadering van maart 2017 zal ik mijn functie als voorzitter neerleggen. Hierdoor zoeken we enthousiaste dorpsgenoten die een bestuursfunctie binnen PBJ leuk vinden of zelfs een rol als voorzitter ambiëren.
Voor informatie kan je altijd contact met me opnemen.
Erik Pereboom
erik@pereboom.info
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Bent u al op de hoogte
van het laatste nieuws
uit uw dorp?

@

@

@

@

kijk ook op @
@
www.jirnsum.com

@

Nij yn Jirnsum
Graach stel ik my hjirby efkes foar as nije ynwenner.
Sûnt april dit jier bin ik hjir mei myn twa dochters (10 en 13 jier) delstrutsen oan de Himdyk. De âldste, Hannelys, fytst eltse dei nei it Piter Jelles yn
Ljouwert en Sjoukje sit yn groep 7 fan de basisskoalle yn Reduzum, dêr’t wy
hjirfoar wenne ha. Ik mei hiel graach drave (en sûnt koart simmerdeis ek
racefytse en triathlon). De kâns is oanwêzich dat jim my alris foarby kommen sjoen ha. Oh... as jim lêstendeis immen op sokken draven sjoen ha, mei
de draafskuon yn de hannen, dan wie ik dat. (Tja, jo moatte soms wat as je
wat eigenwiis binne...). Fierders mei ik ek graach hake en breidzje.
As jim no tinke, wer docht se dat allegear fan.... Fan berop bin ik grafysk
foarmjouwer, dtp-er en websitebouwer. Ik wurkje bynammen foar lytse ûndernimmers en kollega-zzp-ers. Fanút myn bykeuken, ynrjochte as kantoar,
meitsje ik, al sis ik it sels ;-) de moaiste kreaasjes.
No, wa wit treffe wy inoar ynkoarten.
Hertlike groetnis
info@skelp.org

Liesbeth Hiddema
www.skelp.org

8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!
Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw
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Sjoukje, Liesbeth en Hannelys
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Berneblêd
Hennie de Heks woont in een zwart huis.
Met zwarte tapijten, zwarte stoelen,
een zwart bed met zwarte lakens
en zwarte schilderijen aan de muur.
Er stond zelfs een zwart bad.
Natuurlijk was Helmer de kat ook zwart.
Het enige probleem was
dat Hennie hem niet kon zien.
Totdat ze op een dag besloot
een beetje toverkracht te gebruiken...
Help jij Hennie de Heks met toveren?
Tover nieuwe kleuren in het heksenhuis
en kijk wat er gebeurt…
Ben je nieuwsgierig naar het boek
‘Hennie de Heks’? Kijk in de bieb
of check www.youtube.com
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Verenigingen contactpersonen

9DQGDDJ
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0RUJHQHHQ
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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

S. Hottinga
B. Rypstra
P. Posthumus
B. Nicolai
R. Bootsma
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
D. Riemersma
J. Bleeker

0648922549
602564
602739
602197
601001
602197
602739
601215
601956
601047
601956

Toneelver.
Vrouwen van NU
Tuinbouwver.
Vogelwacht

H. Pereboom
T. de Jong
P. Riemersma
A. W. Niemarkt

602469
601044
601977
601130

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

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

602469
601178
601956
601791
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

Thuiszorg

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

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
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.
De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.
Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.
Inl.
Mevr. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.
Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.

Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27
Tel.: 058-250 13 80
Tel.: 0566-60 29 22
Tel.: 0566-60 19 76
Tel.: 0566-60 23 61

it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 0566-60 21 10

Peuterspeelplaats It Kattekuorke
Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Kids First COP groep
9011 VJ Jirnsum.
Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.nl

Basisscholen
O.B.S. it Tredde Ste Dekamastrjitte 2A info@ittreddeste.nl		
Tel.: 0566-60 16 46
R.K.B.S. St. Radboud Dekamastrjitte 2B directie@radboudjirnsum.nl Tel.: 0566-60 12 42

Bibliotheek
Grou

Burstumerdyk 6 Tel.: 058-2347777 Openingstijden ma./wo./do. 14.00 - 18.00 uur
info: www.sbmf.nl		
vrijdag
14.00 - 20.30 uur
			
zaterdag
11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15 Tel.: 0566-651392 Openingstijden di./wo./vr. 14.00 - 18.00 uur
info: www.ontdekdebieb.nl

Dierenarts
Praktijkadres Reduzum-Grou:
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.

