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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio november 2019
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

Redactie

Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema
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Beste Lezer,

BAM! Daar ligt alweer het oktober nummer op de mat! 
Bent u al gewend aan de nieuwe paarse omslag?
Dit keer een goedgevulde stim met een aantal reguliere rubrieken die u van ons 
gewend bent, maar ook met wat leuke eenmalige items. 

Zo komt u uiteraard het nieuws tegen van de basisscholen, maar in dit nummer 
wordt ook de nieuwe peuterjuf voorgesteld. U leest weer het bekende artikel van 
de bistedokter, maar u vindt in dit nummer meer over dieren. In het kader van  
dierendag hebben wij in het voorwoord van september een omroep gedaan om een 
foto van u of uw kind met huisdier in te sturen. We zijn overladen met reacties en erg 
leuke foto’s. Na een grondige selectieprocedure  en veel wikken en wegen tussen alle  
inzendingen, hebben we de 7 leukste geplaatst in de Stim. Staat uw inzending er 
ook bij? 

Veel leesplezier!

35e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl
Telefoon:   0566 652170
www.groenverzorger.nl
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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

     

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker

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

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

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

Agenda
Datum Evenement Locatie Tijd

16 okt SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
18 okt Quiz-avond Café de Fantast 21.00 uur
19 okt Seizoensopening met de 

PartyFrieX |Lamegastuh/
Allthafokk

De 2 Gemeenten 22.30 uur

23 okt SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
30 okt SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
2 nov Karten en Lasergamen, JCJ 

(zie pag. 15)
Leeuwarden (verza-
melen bij Wiide Steeg)

16.15 uur

2 nov Open pokertoernooi Jirnsum De 2 Gemeenten 19.30 uur
4 nov Ledenvergadering VVI Irnsum Kantine de Voltreffer 20.00 uur
6 nov SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
8 nov Oud papier langs de weg 18.00 uur
9 nov Frequencerz | D-Attack | 

Pieter Sahieter
De 2 Gemeenten 22.30 uur

10 nov De man fan dyn libben troch 
JM Teaterwurk

De 2 Gemeenten 15.00 uur

13 nov SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
20 nov SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
22 nov Droge worst actie VV Irnsum langs de deur vanaf 18.00 

uur
23 nov Aankomts Sinterklaas Wijde Steeg 13.00 uur
23 nov BZN Jan Keizer en Annie 

Schilder | Top band Virus 
De 2 Gemeenten 21.30 uur

27 nov SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
30 nov Q Music De 2 Gemeenten 22.30 uur

4 dec SOOS 65+ MFC it Kattehus 10.00 uur
6 dec Oud papier langs de weg 18.00 uur

13 dec Wisky proeverij  Cafe de Fantast 20.00 uur
21 dec Optreden Mei Mekoar vm. RK kerk 20.00 uur
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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

Kommen en Gean

Soos65+

Droge worst actie

Houd u van gezelligheid, een ongedwongen sfeer en contact met leeftijdsgenoten 
dan is de SOOS voor 65 + of ouder in Jirnsum echt iets voor u. Elke woensdag–
morgen vanaf 10.00 uur is iedereen welkom in het “Kattehus” [dorpshuis] voor 
een kopje koffie,een praatje ,een spelletje of een kaartje leggen.
Wij zijn er elke woensdagmorgen ook in de vakantie periode. Deze ruimte  is  
rolstoel toegangkelijk 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. U 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

De jeugd van Voetbalvereniging Irnsum komt weer langs om 
zich in te zetten voor onze club. Op 22 november vanaf 18:00 
uur komen we in Jirnsum langs de deuren om de overheerlijke 
worsten van Keurslagerij Spijkerman uit Akkrum te verkopen.

Voor de jeugd, door de jeugd!! De worsten worden verkocht 
voor: 1 stuk 3,50  2 stuks 5,50

Wij hopen dat jullie onze jongens en meiden willen 
steunen!!

Verhuisd
Op 19 september zijn wij verhuisd van Jirnsum Rijksweg 57, naar Leeuwarden.
Ruim 49 jaar hebben wij met veel genoegen in Jirnsum gewoond en ons gezin  
gevormd. Het zal niet zo eenvoudig zijn om echt afscheid te nemen van ons  
geliefde plekje aan de Boarn. Het was zo vertrouwd.
Bij deze willen wij graag alle lidmaatschappen en donaties in Jirnsum opzeggen. 
We wensen een ieder een goede toekomst in het mooie dorp aan de rivier.
Vriendelijke groet van Nel en Bert Kleinbekman.
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Even voorstellen…

Mijn naam is Bettie Jongsma. Ik ben 29 jaar en 
woon samen met mijn vriend in Grou. Sinds 
een jaar ben ik werkzaam voor Kids First. 

Mijn eerste jaar heb met veel plezier gewerkt  
op de BSO in Grou. Sinds dit schooljaar mag ik, 
naast mijn werk op de BSO, ook invulling gaan  
geven aan de peuteropvang in Jirnsum. Ik 
vind het fantastisch om de ontwikkeling  
van kinderen te volgen en hieraan een bijdra-
ge te kunnen leveren. 

Ik kijk er naar uit om er een gezellige, 
leerzame tijd van te maken.

Groet Bettie

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:

Nieuws vanuit It Kattekuorke!

Biljartnieuws

Biljartnieuws Biljartvereniging D.T.G.,
Wij vragen ons af of er belangstelling is voor biljarten. Er wordt gespeeld op  
donderdagavond, aanvang is om 19.15 uur.
Onze speellocatie is, zoals de naam van ons al zegt, D.T.G. De Twee Gemeenten. 
Mocht er belangstelling voor deze sport zijn, kom dan op donderdagavond eens 
bij ons langs!

Bestuur D.T.G. 
Age Niemarkt, voorzitter
Hugo Hoekstra, penningmeester
Douwe Riemersma, secretaris

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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Namens dierenopvang de Wissel willen wij de 
collectanten en alle gulle gevers uit Jirnsum  
bedanken. In Jirnsum is € 426,67 opgehaald. 
De totale opbrengs voor de Wissel is € 21.195,77.
Deze opbrengst gaat voor 100% naar de  
dierenopvang De Wissel te Leeuwarden,
waarmee ze veel huisdieren kunnen verzorgen 
en een nieuw plekje geven.

Coördinator collecte dierenasiel 
“De Wissel” Jirnsum,
Bep Verwijmeren

BOEKEN REIZEN MEE MET DE KOFFERS VOL VERHALEN 
VAN KINDERBOEKENDAG TERHERNE

Vooruitlopend op de landelijke Kinderboekenweek met als thema ‘Reis mee’ 
brengt de werkgroep Kinderboekendag Terherne 14 koffers Vol Verhalen rond 
bij de deelnemende scholen. De koffers zijn gevuld met meer dan 10 gedichten,  
tijdschriften, verhalen en boeken. Hiermee promoot Kinderboekendag Terherne 
het lezen en leesplezier bij kinderen. Deelnemende scholen hebben zich hier-
mee verbonden aan de wedstrijd en maken met de bijgevoegde verwerkings- 
opdrachten een vlaggenlijn, die als inzending van de wedstrijd dient.

Het leesplezierfeest gaat pas echt los op 13 oktober vanaf 13.00 uur in Terherne, 
waar naast de prijsuitreiking de aandacht naar kinderboeken uitgaat in de vorm 
van een Boek-en-bal, theater, poppen-en-schimmenspel, dans, muziek, voorstel-
lingen en belevingsactiviteiten waaronder o.a. het praamvaren richting het meer. 
Voor een ieder gratis toegankelijk. 

Of zoals één journaliste het beschreef ‘Het is net Kinder-Oerol in de straten van 
Terherne’. 

Koffers vol verhalen

Collecte voor dierenopvang De Wissel
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Kinderopvang Oan de Boarn 
Gastouderopvang – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

Locatie Grou
BSP-inloopspreekuur: 
Woensdagmiddag 13:30 uur tot 16:00                          
Oedsmawei 18A
9001 ZJ  Grou
T: 0566 625151

U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze  
medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regel-
matig cursussen en trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kunnen 
helpen, dan zoeken zij naar een oplossing. Of zij verwijzen u door naar een andere 
instantie zoals het sociale wijkteam of een andere organisatie.

Wij bieden wijkbewoners praktische 
ondersteuning bij onder andere:
• het aanvragen van een uitkering
• aanvragen van bijzondere bijstand
• aanvragen van inkomens verruimende 

maatregelen
• het indienen van een bezwaar
• het invullen van de belastingaangifte
• aanvragen van toeslagen
• aanvragen van kwijtschelding
• het verlengen van een verblijfsvergunning
• vragen over de WMO

De vrijwillige medewerkers van stichting Buurtservicepunt zetten zich als  
ervaringsdeskundige met veel enthousiasme en daadkracht in voor de wijk/ 
dorpsbewoners.

Stichting buurt service punt

Hier uw 
advertentie? 
Neem contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 
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Jeugd Club Jirnsum

Het is weer tijd voor een gave activiteit! We gaan karten en lasergamen bij  
Kartbaan Leeuwarden.
We racen twee races en wie weet kwalificeer jij je voor de finalerace. Tussen door 
gaan we lasergamen en krijgen we uiteraard wat te eten en drinken. 

Zaterdag 2 november 
16.15 uur verzamelen bij de Wiide Steeg 
20.00 uur ongeveer weer terug in Jirnsum 
Eigen bijdrage: 5 euro

Geef je snel op via: jeugdclubjirnsum@gmail.com. We moeten gebracht en  
gehaald worden. Geef bij aanmelding aan of één van je ouders mee wil of ons wil 
halen en/of brengen. 

JCJ
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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 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

Sint Vitusparochie Leeuwarden e.o.

De Marcuskerk aan de Rijksweg 27 te  
Jirnsum is sinds een aantal jaren in het be-
zit van “Stichting Kerkelijk Erfgoed Jirn-
sum”. De doelstelling van de stichting is het  
behoud van het kerkgebouw voor Jirnsum 
en het beschikbaar stellen aan de dorps-
gemeenschap voor het organiseren van  
activiteiten.
Het voorste deel van het kerkgebouw de 
Mariakapel is verhuurd aan de St. Vitus-
parochie evenals de garage aan de ach-
terzijde. Deze wordt gebruikt voor opslag  
machines t.b.v. onderhoud kerkhof en  
opslag materiaal voor begrafenissen.

In de Mariakapel worden, op donderdagmorgen om de veertien dagen, nog  
vieringen gehouden welke om 9.30 uur beginnen. Na afloop van de viering wordt 
er, onder het genot van een bakje koffie met wat lekkers er bij, even nagezeten en 
worden er over en weer nieuwtjes uitgewisseld en belevenissen over vroeger en 
heden verteld. Deze ochtenden zijn geheel vrij toegankelijk voor iedereen.

Hoort u op donderdagmorgen om 9.15 uur de klokken luiden en hebt u tijd, kom 
dan gerust eens langs. De eerstvolgende viering met koffiedrinken is 10 oktober 
a.s.

De Beheers commissie van Jirnsum 

Mei MeKoar
RESERVEER ALVAST DE DATUM:
21 december geeft Mei MeKoar weer een optreden in de 
vm RK Kerk. Nadere informatie volgt in de volgende Stim.
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Dierendag Dierendag

Ik ben blij met alle beestjes bij ons op 
het erf, maar het meest bijzonder dit 
jaar waren toch wel de jonge Kerkuil-
tjes uit de schuur. Hier werden ze ge-
ringd. 
Huub Uil

Ik ben Rifka en dit is mijn hamster Pip. 
Hij is is heel erg lief en een beetje ondeu-
gend want hij is eens ontsnapt uit zijn 
kooitje.

Hoi, ik ben Catoo en ben dol op mijn 
hond Pip en knuffel haar vaak.

Dit is Julia, ze is 10 jaar oud. Ze loopt in 
ons weiland aan de Wjitteringswei. Ze 
krijgt veel aandacht en lekkers van de 
mensen die voorbij lopen en ze heeft 
gezelschap van de kippen en de geit 
Rosie.

M.v.g. Gert-Jan en Hinke, 
Doede en Marijke



20 21

Dierendag

Wij zijn Myrthe en Sterre met 
onze kat Snoopy.
Snoopy is een erg lieve kat, 
die graag geknuffeld, geaaid & 
vertroeteld wordt. Af en toe is 
Snoopy met vakantie (lees: een 
aantal dagen weg) en dan wordt 
ie erg gemist door ons. 

Wij zijn Myrthe en Fenna en dit is ons konijn 
Zwartje (eigenlijk is hij van Fenna, want zij 
heeft hem gekregen op haar 3de verjaardag). 
Hij is erg lief en ook bijzonder want hij is hele-
maal zwart, maar heeft grijs haar tussen zijn 
teentjes. 

Puppycursus

Zaterdagochtend is de leukste ochtend van de week voor Bikkel. Dan komen al 
zijn vriendjes spelen! Bikkel is een Boerenfox van een half jaar, een echte puber 
op zijn tijd. Zijn bazinnetje heeft geregeld dat er iedere zaterdagochtend een  
gezellige puppy cursus in Jirnsum is. Het clubje bestaat uit kruising Doede en  
Boomer Tommie uit Grou en de Stabij Spot komt er zelfs voor uit Wergea!

Het is een mooi evenwichtig groepje pups, dus wat is er dan mooier dan eerst even 
een kwartiertje ravotten. De pups leren zo spelenderwijs de hondentaal, net als 
de baasjes. Tommie en Bikkel zoeken elkaar steevast op. Het zijn ondertussen de  
dikste vrienden. Spot en Doede zijn ook een prachtig duo. Na dit Jirnsumer  
kwartiertje, roept Robert iedereen bij de les. Niet alleen voor de pups, ook voor 
de baasjes is het opletten geblazen. Zit, af, blijf en naast, worden afgewisseld 
met slalommen, achtjes, turns en zelfs met push ups! Plezier staat voorop en wat  
vinden de pups het geweldig om samen met hun baasjes te trainen.

Door goed naar het gedrag van de honden te kijken, en door op het juiste moment 
een bekrachtiging te geven, leren de pups heel snel. Voor de lekkerste worstjes 
doen de pups alles, maar het mooiste blijft toch wel het spelen met elkaar.

Hallo,  mijn naam is Jelt Nugteren en 
ik ben gek op dieren! Wij hebben een 
hele lieve kat en 8 schattige kuiken-
tjes! Je ziet mij hier op de foto met 
een van de kuikentjes. Ze groeien 
heel snel. :-)
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Uitloting heeft door het bestuur van het MFC “It Kattehûs” plaats gevonden op  
18 september 2019.

Wilt u één of meerdere van bovenstaande pandbrieven verzilveren, dan kan dit 
alleen in de periode van 1 november tot en met 31 december 2019 bij Helma  
Kalsbeek, secretaris van MFC “It Kattehûs”. Uitbetaling van de pandbrieven 
vindt alleen plaats via de bank. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op de te  
verzilveren pandbrief duidelijk uw naam, straatnaam, huisnummer en uiteraard 
uw IBAN-nummer (bankrek.nr.) te vermelden.

Helma Kalsbeek Peterse
Douwemastrjitte 27
9011 VN  JIRNSUM
06 - 14 14 61 12 (Na 6 uur ’s avonds)

Het bestuur van MFC “It Kattehûs”

MFC “It Kattehûs” 
Uitloting pandbrieven 2019 laatste maal

In 2003 zijn er pandbrieven verkocht om de verbouw en uitbreiding van het MFC 
“It Kattehûs” mede mogelijk te maken. 

Destijds is de volgende informatie gegeven bij de verkoop.

• De pandbrieven ten behoeve van de verbouw en uitbreiding zijn aan toonder 
(de pandbrieven zijn derhalve niet persoonlijk (op naam).

• Gedurende een periode van 15 jaar zullen er, te beginnen in 2005, jaarlijks 50 
pandbrieven worden uitgeloot.

• Publicatie van de uitgelote pandbrieven zal plaats vinden in de “Stim van Jim”. 
• De houder van de pandbrief kan deze pandbrief in het jaar van uitloting in de 

periode van 1 november tot en met 31 december verzilveren bij het bestuur van 
het MFC “It Kattehûs”. 

• De houder van een uitgelote pandbrief kan uiteraard ook besluiten om de 
pandbrief niet te verzilveren. De houder van deze pandbrief schenkt daarmee 
het in 2003 reeds betaalde bedrag aan “It Kattehûs” en maakt het daarmee 
mede mogelijk dat de verhuur van ruimten aan sociaal-culturele instellingen 
c.a. uit Jirnsum en omgeving laagdrempelig kan blijven.

De volgende pandbrieven zijn in 2019 uitgeloot:

 103 129 149 157 158 190
 213 229 247 251 268 273 281 289
 307 317 323 338 367 377 381 382 
 386 389
 403 413 421 432 450 477 483 
 507 519 537 561 562 570 587 599 
 642 651 681 685 
 714 737 749 780 787 
 804 820

Uitloting pandbrieven

Sinterklaas

Er is contact geweest met Sinterklaas en hij heeft 
aangegeven dat hij dolgraag weer samen met 
zijn Pieten langs komt in Jirnsum. De pakjesboot 
komt zaterdag 23 november om 13 uur aan in de  
Jirnsumer haven aan de Wiide Steech. Samen met de 
kinderen hoopt Sinterklaas er weer een groot feest 
van te maken.  

Sinterklaas zijn Pieten maken samen met de  
kinderen van Jirnsum een ronde door het dorp 
voordat het feest los barst in De 2 Gemeenten. Alle  
kinderen t/m groep 8 zijn van harte uitgenodigd!
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Altijd al eens met hout willen werken? Lekker zagen en timmeren? En hout schaven met 
de hand, al eens ervaren? Alleen doen of met meer mensen? Geen idee wat je wilt 
maken? Of geen idee hoe? Niet het gereedschap in huis? Benieuwd naar wat een 
omslagboor of een toffelzaag is? Het verschil ruiken tussen vuren, eiken, esdoorn of 
beuken? Er achter komen hoe houtbewerken ook kan zonder machines?

Houten Klaas introduceert een aantal laagdrempelige activiteiten voor jong en oud om je 
te laten ervaren dat het zelf maken en bezig zijn met hout en handgereedschap echt leuk 
is! En je kunt trots zijn op de uitkomst: helemaal zelf gedaan!

Inlooptimmer 4-16 jaar

Waar:!! Atelier Houten Klaas, 
! ! MFC It Kattehus, bijgebouw.
Wanneer:  ! Elke woensdagmiddag in oktober en 
! ! november.
Hoe lang:! Van 14:00 uur tot 15:30 uur. 
Kosten:! Neem 2 euro mee en je mag die middag naar 
! ! hartenlust timmeren met het aangeboden hout. 

Ben je jonger dan 6? Kom dan samen met een heit, mem, pake, 
beppe, broer of zus, die je een handje kan helpen. Er is niks 
vervelender dan wachten op een helpende hand, als die van jou 
net niet doen wat je wilt.

Inlooptimmer 16-99+ jaar

Waar:!! Atelier Houten Klaas, 
! ! MFC It Kattehus, bijgebouw.
Wanneer:! Elke donderdagavond in oktober en 
! ! november.
Hoe lang:! Van 20:00 uur tot 21:30 uur.
Kosten:! 3 euro per keer

Het atelier staat tot je beschikking. Gereedschap ligt klaar. 
Uitleg over hoe het te gebruiken geef ik je, wanneer dat 
nodig is. Het aangeboden hout mag je gebruiken om je 
vaardigheden bij te spijkeren. 

Heb je plannen, dan kun je zelf hout meenemen of bij mij 
kopen. Overleg met mij de mogelijkheden.

Op deze inlooptimmer kun je zo binnen lopen en gelijk aan de slag. Ik hoop je binnenkort 
eens te zien!

Welkom bij           open atelier Aubergine met tomaat uit de oven

Ingrediënten
• 2 eetlepels olie
• 2 aubergines, in dunne  

plakjes of in blokjes
• 2 stevige tomaten, ontveld, 

ontpit en in blokjes
• 2 bosuitjes, in ringetjes
• 100 g gedroogde tomaatjes 

op olie, grof gehakt
• 1 bos peterselie, grof gehakt
• 1 bolletje mozzarella,  

in plakjes

Bereiden
Verwarm de oven voor 
op 200 °C.
Verhit de olie in een koekenpan 
en bak de aubergineplakjes of 
-blokjes in ca. 3 minuten op hoog vuur al omscheppend bruin. Schep in een kom 
de tomaatblokjes met de uiringetjes, de gedroogde tomaatjes, de peterselie en 
zout en peper naar smaak door elkaar.
Vet een lage ovenschaal in. Schep de aubergineplakjes of -blokjes erin en verdeel 
het tomatenmengsel erover. Snijd de mozzarella in plakjes en leg ze op de tomaat.
Schuif de schaal in de oven en bak de aubergine met tomaat in ca. 25 minuten 
goudbruin en gaar.
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Wrafke: Sin
Myn namme is noch immer Afke, 
folút Afke fan it Fryske Wetterlân. Ik 
bin in Labrador fan it jachtsoartich 
slach. Nea haw ik in min sin; ik bin 
nammentlik wakker fleurich fan aard. 
Ik bin sljocht op trene mei de Frou.  
Kinsto my midden yn ‘e nachtkoes foar 
wekker meitsje! Dat wol net sizze dat 
myn stimming altiten gelyk is. Oer de 
dei sjoen kin dat like goed fariearje 
as by minsken. Mar dat wol dyselde 
minsken faaks net oan. Nim no by-
gelyks it iten. Jou in Labrador wat yn  
syn hûnebak en hy fret it daliks op. 
At it no te fretten is as net. Ikke net. 
Ik yt allinne at ik d’r ferlet fan haw. Sa 
net, dan lit ik it grif stean. Myn baas-
kes moasten dêr bot oan wenne. Sy 
wiene daliks ûngerêst at ik myn itensbak in heale dei net oanrekke. Hiel oars is 
dat as ik bliid bin. Dan moat ik earne wat yn ‘e bek hawwe. Sa haw ik in trijetal  
krûpbisten, ‘knuffels’ neame myn bazen dat. Myn favoryt is Gnoarreke, in barchje 
mei in ûnbidich lange krolsturt. At d’r oanrin komt, begroetsje ik dyjinge steefêst 
mei Gnoarreke yn myn waffeltsje. Eltsenien fernuvert him deroer dat it bistke, en 
mei nammen syn sturt, hiel bliuwt. Fansels! Ik haw in sêfte bek. In jachthûn mei 
it wyld ommers ek net ferropje! Dochs hawwe se my te pakken hân. Ik liet mei it  
apportearjen de dummy’s te gau los. Smiet se Frou foar de fuotten. Dat mocht net 
fan Âldbaas Pyt. Om my dat ôf te learen wie it better dat Gnoarreke ‘op fekânsje 
gie’. Dat waard alhiel yn sêne set mei kofferke en al, saneamd nei ‘Skylge’ ta. No, 
dat hawwe se witten! Ik krige dêr net in min sin fan, mar waard suver swiermoe-
dich. Ik tink dat ik my krektlyk fielde as Frou doe’t ik net mear mei har mei mocht 
nei it sprêkoere ta. Noch gjin twa wike letter wie Gnoarreke wosken en al wer  
werom. En se wolle it wol litte om him wer ôf te pakken. Koartlyn binne we sels 
wer nei Skylge west en dan triuw ik Gnoarreke as earste yn myn reistas. En no’t wy 
it d’r dochs oer hawwe, ik mei stomme graach mei op fekânsje gean. Wy troffen 
ek noch ris prachtich waar en sadwaande wiene wy de hiele dei op ‘e sweef it eilân 

De bistedokterKleurplaat
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oer. Troch de bosken strúne, oer it strân dwale en yn ‘e see swimme mei Baas.  
Geweldich fyn ik dat! Ik mei oerol mei hinne! En as d’r wat bard? Ik bin net sa gau 
fan’t hynder, hear. Sa sieten wy bygelyks by ‘Storm’ op it terras. Wy hiene krekt 
allegeare te drinken krigen. Ik hiel attint yn in hûnepanne en myn beide baaskes 
krigen beide sa’n grutte faas giel huppeltsjewetter mei skom foar harren te stean. 
Frou moast lyk as altyd efkes nei’t húske ta en hie my oan de tafelpoat fêstbûn, 
mei ynstruksjes oan Baas om op my te passen. Dat is alhiel net nedich, ik jou my 
wol del. Doe’t se wer werom kaam krige Baas it yn ‘e holle in kykje te meitsjen 
fan Frou en my tegearre op dat terras mei dy lompe fjoertoer op de eftergrûn.  
Nijsgjirrich wêr’t hy bedarre dikere ik him nei om ‘e stoel hinne en luts sadwaande 
justjes myn line oan de tafelpoat strak. Dat koenen dy beide faaskes op it taffeltsje 
net ferneare en dy nukten om. Dêr waard ik efkes sa kjel fan dat  ik dy hiele tafel 
om skuorde fan it terras ôf de strjitte oer. Dat joech in konsternaasje! Glês, reau, 
tafelplant en piper & sâltlokje, de hiele brot lei yn diggels oer de wrâld. Ik moat 
bylje dat Baas & Frou dêr mear lêst fan hiene as ik. En mar omtsiere dat ik net 
oan de tafelpoat fêstbûn wurde moatten hie. De beide froulju fan de betsjinning  
hiene rap de saak opromme en gelyk nije faaskes huppeltsjewetter ynskonken. Wol  
spitich dat Baas yn dy alteraasje dít barren net mei syn kykdoaze fêstlein hat, 
wylst er de hiele dei mei dat ding yn ‘e oanslach stiet… Sels bin ik lykwols net gau 
fan ’t sintrum.
Frou fynt my wolris wat ûndogensk. Dat ik bygelyks net lústerje at sy my ropt. Ja, 
duh, at ik op ‘e sneup bin en hast in mûs te pakken haw, dan kin ik dy dochs net 
slûpe litte? Eins hear ik har dan net iens. Ik bin krektlyk as Baas, dy kin ek mar ien 
ding tagelyk! 
Ik haw in stabyl moed en bin dus meastentiids fleurich. Mar ik kin ek ferskuorrend 
út de skroeven wêze! Fral at d’r besite komt. Bygelyks famylje of goeie kunde 
fan myn baaskes. Ik reitsje hielendal optein at sy in soartgenoat meinimme dêr 
’t ik mei boartsje kin. Lekker troch de tún rauze en hûntheie. Hearlik! Dan wit ik  
betiden net mear fan ophâlden. Op soksoarte mominten lûk ik in sprintsje en  
giselje yn ‘e rûnte oan ’t ik suver op apegapen liz… Sa kaam op Skylge Puck in 
dei lâns. Puck is in jonge swarte teef fan it itselde laach as my. Geweldich, wat in  
wille hawwe wy hân. Mei-inoar trene, boartsje en oer it strân fleane. Grutter deugd  
kinne se my net dwaan. Benijd at ik ite wol nei sa’n dei? No, dêr haw ik dan wol sin 
oan! Net fierder trochbylje, hear, mar faaks krij ik d’r ek noch wat op ta fan Baas... 

menno@bistedokter.nl

Café de Fantast
Catering & Verhuur
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafe-

- 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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No alwer trije en in heal jier lyn krigen wy, Hedwig en Wopke, fan Wopke’s âlders 
to hearen dat de Klinte, dy ’t doe ferhiert waard, frij kaam. Wy wennen doe noch 
yn in appartemintsje yn Grins, mar spielen al wol mei de gedachte om werom nei 
Fryslân to gean. De kans om nei de Klinte te ferhúzjen koene wy fansels net sjitte 
litte. Oant in pear jier dêr foar hawwe Wopke en Clara, Wopke’s pake en beppe dêr 
wenne. Boppedat leit de Klinte op roeiôfstân fan de pleats fan ús (skoan)âlders. 
Foar ús dus in hiel bysunder plak om te wenjen.
Hoe moai at it plak ek wie, it hûs, boud yn 1953, wie net hielendal takomst  
bestindich. It wie foar ús in hiele spannende beslissing, mar we hawwe dochs  
beslúten om in nij hûs te bouwen. It hat doe noch wol efkes duorre foar dat we 
de moed fersammele hiene en foardat we wisten hokfoar hûs we der krekt del 
sette woenen. Lokkich koene we ús undertusken fermeitsje mei it bouwen fan in  
skuorke. We moasten fansels dochs ek ergens wenje tidens de bou. It wie in hiel 
leerproces om dit mei syn beiden sûnder inkele ûnderfining te dwaan. Mar nei 
help en goed advies fan Rudi vd Weide wenje we der úteinlik no alwer in jier en falt 
it ús alles mei.

Simmer 2018 kaam dan it  
grutte momint fan it slopen fan 
it hûs fan pake en beppe. Dochs 
wol efkes slikken. It seach der 
keal út doe `t der allinich noch 
mar in bouput oer wie. We  
wiene dan ek hiel bliid dat  
Dijkstra begûn mei de bou fan 
it hûs. Wer de goeie kant op. It 
wie eltse dei wer leuk om thús 
te kommen en te sjen wat der 
allegearre bij boud wie. We  
wiene hiel bliid mei de timmer-
man dy’t altyd mei ús mei tocht en hiel goed syn bêst dien hat om der foar ús it 
hûs fan te meitsjen wat wy foar eachen hiene.

De simmer fan 2019 siet fol mei hichtepunten. Ús beide heiten, Bauke en Pyt, 
hawwe mei syn twaën in tinkstien yn ‘e muorre setten. Koart dernei waarden de 
steigers om it hûs fuort helle en koene we de kontoeren foar it earst goed besjen. 

Hoe is ‘t no mei de Klinte?
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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 
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En doe, begjin juni dan de oplevering fan it 
casco. Fan doe ôf wie it oan ús sels om de 
bou fuort te setten. Ûnder begelieding fan  
Karsten, binne wy begûn mei it ynstallaa-
sjewurk. Yntusken sit de cementdekflier der 
yn en kinne wy begjinne mei it ôftimmerjen. 
Nei in jier op in chemisch toilet sjogge wy der 
nei út om wer in wc troch spiele to kinnen.  
Jammergenoch wie it lêstich om elemen-
ten út de Klinte te bewarjen, mar de letters 
“de Klinte” ha we foarsichtich fan de „âlde“ 
Klinte helle en sille wer in moai plak krije op 
de (nije) Klinte.
It meitsjen fan in planning is foar ús altyd 
lêstich west omdat we alles foar it earst dogge. We hiene earst de stille hoap om 
kryst 2019 yn in nije wenkeamer te fieren, mar it liket no realistysker dat we de 
benedenferdjipping yn it kommende foarjier bewenber krije. Stap foar stap kom-
me we der wol.

Kom zaalvoetballen bij v.v. Irnsum
Een fantastische sport voor jong en oud. En goed te combineren met veldvoetbal, 
want wedstrijden speel je doordeweeks. Je kunt je aanmelden als individu. 
 
De vereniging speelt met één team competitie (4e klasse) en speelt haar thuis-
wedstrijden in sporthal de Twine in  
Grou. Wedstrijden worden in de regel  
op dinsdag (thuis) of woensdagavond  
gespeeld. Het recreatieve team speelt 
 in de 4e klasse en bestaat uit spelers 
van boven de 30 jaar. Door blessures 
is de bezetting te krap en zijn we per  
direct op zoek naar spelers die het 
team willen komen versterken. 
 
Wil je meer informatie: neem 
contact op met Tjalling Paulusma via 
mail tjallingpaulusma@gmail.com

 
Geen verplichtingen, geen abonnementen, 

elke leeftijd, ieder niveau! 

 

 

 

 

          jirnsum 
 

elke woensdag 19.30 uur 

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 

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) 

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 

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
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Radboud

Dit schooljaar zijn de leerlingen van groep 4/5 al vroeg 
op schoolreisje gegaan.  We hebben dit eerder georga-
niseerd omdat dit fijn is voor de groepsvorming en het 
is aan het begin van het schooljaar nog lekker rustig in 
de parken. We hebben een fantastische dag gehad! 

Jesca: “We gingen naar Dinoland en toen we er waren 
gingen we als eerste naar het lasergamen. Daar mocht 
je in een groepje spelen en toen gingen wij naar het lab 
en daarna gingen wij eten toen gingen wij naar monkey 
town”.
Anouk: “We zijn naar Dinoland geweest. In het lab gingen 
we goud zoeken dat vond ik leuk. Daar waren goud steen-
tjes ik had er heel veel. In een grote waterbak met zand 
kon je met een zeef het goud vinden”.
Ids: “We zijn met de klas in Dinoland geweest. Naast de 
dino’s was er ook een hoogteparcours. Het was super leuk 
en het moeilijkste was de brug met losse touwen. Daar 
was ik bijna af gevallen. Ook hebben we nog gespeeld in 
de speeltuin en edelstenen gezocht”.

Ook groep 3 is al op schoolreisje geweest!  Groep 3 heeft een geslaagd school-
reisje gehad naar de Naturij in Drachten. Toen we aankwamen hebben we direct 
een ritje gemaakt met de ponykar. Na het ritje zijn we door het reptielenhuis  
gelopen met echte slangen en insecten! In het speelbos hebben we lekker  
gespeeld en fruit gegeten. Daarna zijn hebben we een Kikkerpad gelopen, waar-
in allemaal weetjes over kikkers en padden voor bij kwamen. Ook hebben we  
gespeeld in de Speelhal en tussendoor hebben we lekker patat gegeten. 
‘s Middags de dieren in het park gevoerd en gespeeld in de speeltuinen. De  
kinderen kwamen moe, maar voldaan weer lekker terug op school. Het was een 
topdag!! We hebben het er in de groepen nog regelmatig over. Binnenkort gaan 
ook de groepen 1 & 2 op avontuur.

www.elzinga.nl

16074478-1_ELZINGA_ADV_130x85_ZW.indd   1 04-08-16   15:22

Onze volgende open ochtend is woensdag 6 november 2019  
van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!

Welkom!  www.radboudjirnsum.nl



36 37

It tredde Sté It Tredde Sté

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw 

 

  

 

‘’We care your drive’’ 
 

• Kwaliteitsbrandstoffen 
• Diesel 
• Euro 95 

 

11 cent korting op Diesel  
13 cent korting op Euro 95! 

24/7 

Supremium 
Tankstation de Greidhoeke 

All 
cards 

Voor de broodnodige energie.....

Marten Boonstra, 

                   D
e Echte Bakker

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

En dan is het al weer bijna oktober en zijn we alweer een maand terug op school! 
En wat een heerlijke maand was het! We hebben genoten van de zonovergoten 
pauzes en na schooltijd ook nog heel lang buiten kunnen spelen! Fijn om zo weer 
te kunnen wennen aan school. 

De afgelopen weken is er op school natuurlijk ook weer veel gebeurd. Sinds 
het begin van het schooljaar hebben we voor groep 3 t/m 6 een nieuwe reken- 
methode aangeschaft, die nog beter aansluit bij de leerbehoeftes van de  
kinderen. Groep 7 en 8 werken nog een jaartje met de oude methode omdat de 
nieuwe methode voor groep 8 nog niet klaar is!

En ook dit jaar gaan we weer schaatsen! De komende weken zal er een heuse  
uittocht vanuit school naar de 11 Stedenhal zijn op de woensdagen . Verder zijn 
de eerste culturele uitjes al weer ondernomen en staan er ook weer een aantal op 
de planning. 

De BSO is naar beneden verhuisd en heeft nu een plek in de gezamenlijke hal. De 
multifunctionele functie van dit gebouw komt zo goed tot zijn recht. Natuurlijk 
zijn we nog aan het passen en aan het meten hoe we dit op de allerbeste manier 
kunnen doen, maar samen staan we 
sterk en weven we ons web krachtig!

Deze week begint de Kinderboeken-
week, op woensdag zullen we deze in 
de gymzaal met elkaar gaan openen. 
Het team gaat dan een toneelstukje 
opvoeren, onder begeleiding van 
groep 8, die de rol van verteller op 
zich zal nemen. Dit wordt geweldig!

Op donderdag 17 oktober sluiten we 
de Kinderboekenweek af met een  
inloopmoment. Jullie als dorpsgenoten zijn ook van harte welkom om een kijkje 
in de school te komen nemen. De inloop is van 13.15 uur tot 14.00 uur. 

Groetnis, Het team van It Tredde Sté
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  B. de Vries 0655307912  
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  Eernum 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
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht A. W. Niemarkt 601130

Plaatselijk Belang F. Cornelisse 0683949491
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110
Koor Jirnsum: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” H. Joustra 06-53325944            
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Festiviteiten Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754

Een aandeel in elkaar

Download nu 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.

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.
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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.

 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 
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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

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 FysioMaks
Adres: Leppedijk 37, Akkrum Adres: Rijksweg 127A
Tel.: 0566-65 46 54 Tel.: 0566- 60 22 07
E-mail: oars@leppehiem.nl E-mail: info@fysiomaks.nl

Dorpenteam
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op leefgebieden zoals opvoeding, werk,  
inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het 
Dorpenteam. Voor inloop zijn wij in Grou ’s ochtends open van 9.00 tot 12.30 uur,  
’s middags gesloten. Wij zijn van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar: 0566-625151 
of info@dorpenteam.nlDorpenteam, Oedsmawei 18 a, 9001 ZJ Grou

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
Gemeenschap- en  
Beheercommissie St. Marcus  J. de Wolff, Jirnsum Tel.: 0566-60 22 27

 
 
 
 

 Schoonmaakmedewerkers       Bij ons kunt u ook        
 en vakantiehulpen gezocht      tijdelijk gemeubileerde 
 voor een prima salaris in          woonruimte huren! 
 een gezellig team.                      Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk 

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging San Marcus
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.  Tel.: 058-250 13 80

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

Peuteropvang 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
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur - 11.45 uur 

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

Telefonisch spreekuur ma t/m za van  
8.00 - 9.30 uur, voor het maken van een  
afspraak, bestellen medicijnen en info.
Openingstijden van de balie:
Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur  
en zat. 8.00 - 9.30 uur.

Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou 
0566-601464 / 601439 / 621299 
info@dierenartsgrou.nl 
www.dierenartsgrou.nl 
www.bistedokter.nl 

Spreekuur van 8:30 -18:00 alleen op afspraak. SPOED: 24u./ 7d. bereikbaar.


