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

Redactie

Carla Elzinga-Smid, Elsbeth Koree en Grietsje de Vries

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

‘Lekker neisimmerje nije wike’. Dat zijn de voorspellingen wanneer deze STIM 
naar de drukker gaat. Ze heeft er een nieuw jasje voor aangetrokken. Kijken of 
de beloftes van de weermannen en vrouwen deze keer uitkomen?
September, de R is in de maand, maar we weigeren vooralsnog te denken aan 
rookworst, rotjes en ribbelijs. 
Lekker neisimmerje, dat is de zomer zo lang mogelijk u i t r e k k e n . 

Speciaal voor deze Stim heeft een van de redactieleden zich tussen de merke-
vierders begeven. Hoewel ze af en toe dacht op het verkeerde feestje te zijn 
beland heeft ze toch heel gezellige plaatjes voor ons geschoten.
Een ander redactielid heeft speciaal voor de Stim haar trouwpartij - heel lief - in 
de week voor de deadline gepland.
En, ja, het moest er eens van komen: De Stim goes international. In de vakan-
tieperiode hebben we oud-Jirnsumers opgezocht die zich zes jaar geleden in 
het buitenland hebben gevestigd. Hoe is het nu met hen?

Verenigingen en werkgroepen hebben de dorpskrant weer weten te vinden. 
Daar zijn we blij mee. Winterprogramma’s staan in de steigers. Toch moeten 
we helaas constateren dat oproepjes in de Stim slecht scoren. Kom op lezers, 
laat eens wat van je horen, laat het van twee kanten komen.
Volleyballers en street-dancers, muzikanten, verhalenvertellers, bestuurders, 
breisters… en ja wat niet meer. We hebben jullie nodig.
Lees verderop in de Stim onder andere ’Op wei nei 2018’

Enne, kent u ’Familiediner’? Op de volkstuin speelt iets dergelijks…

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 

                                                                           

4

Agenda

Datum  Evenement locatie Tijd
 12 sept. Mei MeKoar Koorrepetitie MFC It Kattehûs 20:00 uur
 17 sept. BBQ buurtver. om ‘e Toer Master Ekke  17:00 uur
   Blaauwstrjitte 
 20 sept. Vrouwen van Nu MFC It Kattehûs 19:45 uur
  Dhr. Bijlsma “Onder Nul”
 5 okt. Open ochtend St. Radboud St. Radboud 8:30-12:15 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
 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. Herfstworkshop De 2 Gemeenten 20:00 uur
 28 okt. Workshop: Halloween De 2 Gemeenten 19:00 uur
  Voor kinderen van alle leeftijden
 29 okt. Nacht van Jirnsum De 2 Gemeenten 22:00 uur
 30 okt. FOLKERT HANS Live Café de Fantast 16:30 uur
 6 nov. Ladies day De 2 Gemeenten 13:00-17:00 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
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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:  Inlichtingen bij:
Dhr. S.A. Schoustra Mevr. A. de Jong Mevr. T. v.d. Honig
De Gréft 19 Buorren 23 Rijksweg 97
9011 CB MANTGUM 9012 DK RAERD 9011 VC JIRNSUM
Tel. 058-2501380 Tel. 0566-602922 Tel. 0566-601976
www.uitvaartschoustra.nl www.dejonguitvaartzorg.nl dle.jirnsum@gmail.com
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Komme en Gean

Geboren:
 2 augustus 2016 Sanne Ypma  trotse ouders Gerrit en Tjarda
 17 augustus 2016 Sterre Jongbloed trotse ouders Yke en Wendy
 24 augustus 2016 Sannah Dijkstra trotse ouders Alex en Juliët
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Anne de Jong
uitvaartzorg
omdat afscheid nemen om rust, 
zorg en aandacht vraagt

0566 -602922
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23, 9012 DK Raerd
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Komme en Gean

verhuisbericht:
Na meer dan 50 jaar hier gewoond te hebben, zijn wij op 19 augustus 2016 uit  
Jirnsum vertrokken. We hebben hier al die jaren met zeer veel plezier ge-
woond en zullen het dan ook gaan missen. Nu komt er echter een nieuwe 
fase in ons leven, maar we zullen Jirnsum niet vergeten.

Ons nieuwe adres wordt: Tevens bedanken wij voor alle
Peter van Thaborplein 40 lidmaatschappen en 
8701 EW Bolsward donateurschappen.
tel.nr. 0515-336406  

Hopelijk tot ziens. Eddy en Nel Groen.

Felicitatie:

Getrouwd!
Andries en Elsbeth

Van harte gefeliciteerd!
Heel veel geluk en

gezondheid toegewenst!

Namens de redactie
Grietsje en Carla
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MFC It Kattehûs
Sealferhier foar gearkomsten,
feesten en oare aktiviteiten.

Kapasiteit sealen
Grutte seal 25-100 pers.
Molehiemseal 10-30 pers.
Lytse seal 10 pers.Behearder S. Janse      T. 0566-602110
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Komme en Gean

Dankbetuiging:

It meilibjen op hokker wize dan ek by het ferstjerren fan

  Sieuwke Terra Sijpersma

hat ús tige goed dien.  Us hertlike tank dêrfoar.

  Johan

  Tino en Helga, Bjorn, Fardau, Marije

  Janka en Peter, Rink en Sieuwke

Jirnsum, augustus 2016

Foar jo belangstelling en meilibjen by it ferstjerren fan 

ús leave heit, skoanheit, freon en (oer)pake

 Evert Stornebrink

wolle wy jim van herte tanksizze.
  

Trudie, Koos en Theo Stornebrink, Wil v.d. Linde en pakesizzers.

It gemis en de leechte sil bliuwe,

mar de belangstelling en it meilibjen nei it ferstjerren fan

Thomas Miedema

docht ús goed.

Dertroch witte wy dat hy net allinich foar ús,

mar ek foar oaren in protte betsjutten hat.

Wy wolle jo hjirfoar hertlik betanke.

Sjoerdje Miedema-Hylkema

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

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:
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Op wei nei 2018

Elke maand is er in de Stim aandacht voor het jubileumjaar 2018.
Activiteiten voor Kulturele Haadstêd en ons 100-jarige Plaatselijk Belang 
zullen gezamenlijk en naast elkaar gevierd worden: Jirn-summertime

oproEpEn
Deze zijn in bijna alle gevallen voor Jirnsumers én oud-Jirnsumers. Licht 
vrienden en familie nu al in over de activiteiten die zij niet mogen missen. 

JirnSUM linTDoArp, WE TEKEnJE DEr FoAr
Hobbyschilders, kunstschilders, architecten, iedereen die goed kan tekenen 
en in perspectief kan werken vragen we voor het LINTDOARP-keunstwurk. 
Om ideeën en plannen zo duidelijk mogelijk over te brengen is informatie 
nodig. Wil je meedoen of twijfel je nog? In beide gevallen: geef je op, dan 
hoor je meer en blijf je ook op de hoogte. Het uiteindelijke doel is aan een 
gezamenlijk kunstproject werken - MIENSKIP- immers, dat is de opzet.
Het resultaat moet uniek, groot, bijzonder en vooral Jirnsum worden.

vErHAlEn / vErTEllErS 
De groep KenK (Keunst en Kultuer) is nog op zoek naar mooie verhalen en 
verhalenvertellers. Op dit moment zoeken we aanvulling bij het verhaal van 
Roosje, het joodse meisje dat hier ondergedoken is geweest bij het echtpaar 
Romke Visser. Over beide willen we graag meer weten. Yge Damsma heeft 
er over geschreven, maar wellicht kan het verhaal nog aangevuld worden.

STrAATMUZiEK
Een groot deel van de festiviteiten zal zich, de naam zegt het al, vooral  
op straat (rijksweg) afspelen, een kleiner deel op de Boarn. Hierbij een 
oproep voor alle muzikanten die Jirnsum telt. Ook oud-Jirnsumers kun-
nen meedoen. Alle mensen die een instrument bespelen vragen we met  
klem te reageren. 
Aanmelden kan als solist, groep, band of orkest. Trekzakkers zijn al groepjes 
aan het vormen, daar kunnen nog meer bij. Accordeonisten, violisten, fluit-
spelers of zangers solo of in klein verband? Neem contact op met: 
Abe Buwalda -  06 16 21 99 23   of  
Grietsje de Vries -  601049 0f 06 11 533 522.
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Kapsalon Sylvia

Fonterbuorren 10
9011 XK  Jirnsum
T. 0566-601272

Maandag van 14.00 tot 20.00
Dinsdag van 9.30 tot 17.00
Woensdag van 9.30 tot 17.00
Donderdag van 9.30 tot 21.00

Handwerken

Donderdag 22 september begint het nieuwe seizoen van de handwerkclub.
‘s Morgens om 10 uur, locatie de Twee Gemeenten. Gezelligheid en een bak-
je koffie. Ook gaan we patronen uit wisselen. Iedereen is welkom.
Aanmelden bij:     Hotske de Ruiter, Douwemastrjitte 59  Jirnsum

Mei MeKoar sjonge

De eerste koorrepetitie is maandag 12 september om 20.00 uur.
Dit tijdstip is gewijzigd t.o.v. het eerste voorstel.
Vaste aanvangstijd is dus: 20.00 uur. De locatie is het Kattehûs.
Mei Mekoar is voortgekomen uit de werkgroep Keunst en Kultuer.
Vanuit deze groep wensen we alle betrokkenen succes én plezier.   

LOCI  2016- 2017

STREETDANCE: maandag en dinsdag
Kun je ook niet stil staan als de muziek aan staat? Lijkt het je leuk om te dan-
sen op de nieuwste hits? Kom dan een proefles volgen. Streetdance is voor 
kinderen vanaf groep 3. We hebben diverse leeftijdsgroepen. 

DANCE FIT: maandag 18.30 – 19.30 uur
Heb je zin om lekker sportief bezig te zijn en ben je tussen de 20 en 60 jaar, 
kom dan een gratis proefles Dance Fit volgen! Dit is een combinatieles van 
dansen en spierkracht oefeningen.Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan je 
conditie/uithoudingsvermogen, spierkracht en vetverbranding. 

Lessen worden gegeven door Kim Rijpma, info: locijirnsum@gmail.com
PROEFLES ? Interesse voor een van bovenstaande vormen van beweging? 
Kom voor een gratis proefles in de gymzaal. adres Douwemastr. 1 Jirnsum.  
Voor maar € 13 per maand ben je al lid!

OPGEVEN: kijk op de site van Jirnsum.com onder Verenigingen; sport; gym-
nastiekvereniging LOCI; download het machtigingsformulier vul het in en 
mail het naar locijirnsum@gmail.com

 



16






















 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
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 

 
 

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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Bibliotheek

ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN FESTIVAL VAN HET LEREN.

lezing voor zzp-ers
Aan de slag als zelfstandig ondernemer: steeds meer mensen kiezen er voor.
Op dinsdag 13 september van 9.00 - 10.30 uur verzorgt Edwin Broekhof een 
lezing in de bibliotheek van Grou. In deze lezing wordt aandacht besteed 
aan wat er op financieel vlak komt kijken bij zelfstandig ondernemen.
Zit u ook met deze vragen, bent u geïnteresseerd en wilt u de lezing bijwo-
nen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar grou@sbmf.nl.

Workshop Barista
Bent u een echte koffieliefhebber en wilt u een espresso leren zetten als een 
echte barista: reserveer dan nu voor deze workshop. 

Eigenaar van Coffee Central, Bouwinus Sikkes, verzorgt op dinsdag 13  
september van 20.00 - 21.30 uur deze workshop in de bibliotheek van Grou. 
Er kunnen 10 personen deelnemen. Aanmelden kan door een e-mail te  
sturen naar grou@sbmf.nl.

Workshop voor jongeren
Het jongerenteam van de FSU verzorgt een workshop met meerdere spel-
len op het gebied van de financiën van jongeren. Onderwerpen die aan de 
orde komen zijn inkomsten en uitgaven van een uitwonende student en de 
wet- en regelgeving waar jongeren tegenaan lopen. Deze workshop wordt 
gehouden in de bibliotheek van Grou op dinsdag 20 september van 19.30 - 
21.00 uur. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar grou@sbmf.nl.

lezing over voeding en gezondheid.
Het aantal publicaties en boeken aangaande kennis over voeding is nog 
nooit zo hoog geweest. Voeding staat erg in de belangstelling en de boeken 
pretenderen de waarheid te verkondigen wat goed voor ons is om te eten 
om ons daardoor gezonder en gelukkiger te laten voelen. 

Op donderdag 22 september van 9.30 - 11.00 uur houdt Marcella Akkermans 
een lezing in de bibliotheek van Grou. Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar grou@sbmf.nl.
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Café de Fantast
Catering & Verhuur

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

- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

- DHZ-loods
Industriewei 7     9011 WH Jirnsum       06-15434717
info@smidjachtservice.nl      www.smidjachtservice.nl
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Kinderfeestjes bij Atelier Hoezee

Een jaar geleden startte Anneke van Vliet, eigenaar van atelier Hoezee in  
Jirnsum, met een tekencursus en creatieve middagen voor kinderen. In sep-
tember start weer een nieuwe cursus. Nieuw is de mogelijkheid om een kinder-
feestje bij atelier Hoezee te vieren. 

Afgelopen jaar volgden 7 kinderen de tekencursus. Anneke, afgestudeerd 
als leerkracht basisonderwijs, wil graag nog meer kinderen helpen bij het 
ontdekken en ontwikkelen van hun teken- en schildertalent. Op 23 septem-
ber start weer een nieuwe cursus van zes lessen. Alle kinderen van 6 t/m 12 
jaar die houden van tekenen en schilderen en daar meer over willen leren 
zijn van harte welkom bij Atelier Hoezee.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om een kinderfeestje bij Atelier Hoezee te 
vieren. Veel ouders vinden het lastig of tijdrovend om een leuk kinderfeestje 
te organiseren. Daar helpt Anneke graag bij. Kinderen kunnen zo’n ander-
half uur creatief aan de slag en komen thuis met een uniek gemaakt kunst-
werk. Daarbij is keuze uit de thema’s: schilderen, mozaïeken of figuurzagen. 
Het ideale creatieve feestje!

Datums bekijken of meer informatie? Kijk op www.atelierhoezee.webnode.nl 
of bel 06-31078188. 
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De 2 Gemeenten
Eetcafé - Snackbar - Zalencentrum - Café

Voor lunch - diner - partijen en buffetten

Voor mogelijkheden neemt u

contact met ons op

T.0566-601550  Grousterdyk 1 J irnsum

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

Uw persoonlijke reisadviseur…..Thuis in de hele wereld         

Uw persoonlijke Travel Counsellor:
Wendy Stoker

T +31- 06-14474261 
E wendy.stoker@travelcounsellors.nl 
W www.travelcounsellors.nl/wendy.stoker 
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Ald guod stekt de kop op

it fuotteplankje

It lei tusken allerhande guod dat fiif generaasjes bewarre hienen: in stikje 
hout mei in aparte foarm. It die my fuortdaliks tinken die oan myn earste 
ferkearsûngemak. Ik wie sa’n fjouwer jier en hie in nije autoped krigen. By 
de allerearste bocht, nei tsien meter, gie it al mis. Oer de kop, bloed en blère 
fansels!

Dat stikje hout wie it fuotteplankje fan dy autoped. Jierren letter hie ik 
dat der ôfhelle, want it fehikel moast ferboud wurde. Ik gie der mei nei de 
Frimafa (wy seinen doe ‘Friemel-Frammel’), om foar ien gûne in bûgel op it 
frame laskje te litten. Yn dy wurkpleats (no Molestrjitte) makken se mei in 
bulte kabaal RVS tanks en soksoarte dingen fan stiel. 

Yn elts gefal, op de autoped kaam it JLO-motorblokje fan in brommer. It 
paste allegear mar krekt. Der wie gjin plak mear om te sitten, mar dat koe 
wol op de tank (fan in âlde Sparta). It ding gie aaklich hurd, yn in tiid dat we 
noch gjin helmen hienen. Al by de earste skerpe bocht fleach it achtertsjil 
derút. Ik kaam yn de berm telâne. Neist my de autoped, mei de beide poa-
ten fan de achterfoark rjocht omheech. Sels hie ik minder skea as nei myn 
earste autoped ûngemak.

Yn de twadde helte fan de jierren ‘50 wie in autoped (kinderstep op lucht-
banden) tige populêr by jonge bern. Der siet in soarte fan sitsje achterop. 
Dat koest omklappe en dan wie it de standert om te parkearjen. Einliks lúk-
se, want in gewoane rem siet der net iens op. It fuotteplankje bewarje ik no 
digitaal, sadat it stik hout yn de kachel kin. Want de houtwjirmen hienen 
him earder fûn.                                                                                           Symen Schoustra



Iverto

Start seizoen 2016/2017
Volleybalvereniging Iverto heeft verschillende teams in verschillende leef-
tijdscategorieën. 

Jeugd van 5 tot en met 12 jaar
Cool Moves Volley (CMV) is speciaal voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. 
Via 6 verschillende niveaus leer je, op een leuke manier, stapsgewijs volley-
ballen. Van vangen en gooien over het net (niveau 1) tot blokkeren, opslaan 
en smashen (niveau 6).

Voor CMV-jeugd worden er gedurende het seizoen een aantal CMV toer-
nooien en clubtoernooien georganiseerd. Een CMV toernooi is een toernooi 
waarbij een aantal wedstrijden tussen CMV teams uit de regio worden ge-
speeld. Bij een clubtoernooi worden er wedstrijden gespeeld tussen de ei-
gen CMV groepen onderling in de gymzaal te Jirnsum.

De CMV-jeugd traint op vrijdagmiddag.

Jeugd van 13 tot 18 jaar
Op dit moment heeft Iverto een meisjesteam A en een meisjesteam C beide 
spelend in de 2e klasse. Op zaterdag worden de thuiswedstrijden van het 
meisjesteam A in Akkrum of Grou gespeeld en de thuiswedstrijden van het 
meisjesteam C in Jirnsum. 
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Haedstrjitte 24  Reduzum  0566 - 602196  www.kaphus.nl

 Woensdagmiddag kinderen  
knippen €10,- (t/m groep 8) 

Donderdag- en vrijdagavond geopend.

Vrijdagmiddag zonder afspraak!

FAMILIESALON IN HET 
HART VAN FRIESLAND

f

Advertentie_kaphus_staan_liggend_a5.indd   2
03-04-16   19:41
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Denkt
u

aan
onze

adverteerders!

interesse om te volleyballen?
Kom gerust eens langs op één van 

de trainingen in de gymzaal te 
Jirnsum of naar de open les op 

vrijdag 23 september. 

Of mail voor meer informatie naar 
iverto.bestuur@gmail.com

Contributies variëren van 
€ 8,00 per maand (CMV Jeugd) 

tot € 12,50 per maand (Junioren). 

Meisjes A traint op woensdag-
avond van 20.00 uur tot 21.00 uur 
en meisjes C op woensdagavond 
van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Dames recreatie
Ben je ouder dan 18 jaar en vind je 
volleyballen leuk, maar wil je geen 
wedstrijden spelen, dan is dames 
recreatie een goede keuze. De re-
creatiedames trainen op dinsdag-
avond van 20.30 uur tot 21.45 uur.
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Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland

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

kinderopvang Oan de Boarn
            gastouderopvang

Grietje de Vries
Industrieweg 23a
9011 WH Jirnsum
06-51814331
oandeboarn@hotmail.com
oandeboarn.webklik.nl
www.facebook.com/oandeboarn
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Vrouwen van Nu  -  Jaarprogramma 2016 - 2017

20-09-16: Dhr. Bijlsma uit Drachten “Onder Nul”, dia’s over schaatsen
19-10-16 Dhr. Jonker uit Oosterwolde: Films over de natuur.
 Ook mannen zijn welkom
15-11-16 De heer v.d. Meer uit Akkrum vertelt over de Amish.
14-12-16 Kerstavond.
17-01-17 Jaarvergadering. Na afloop vertelt dhr. Sollie uit Jirnsum
 over piano’s. Beide zijn op de Rijksweg 138.
22-02-17: Mevr. Wesdorp uit Bakkeveen vertelt over het kweken en 
 drogen van kruiden.
21-03-17: Leesgroep afd. Jirnsum heeft de organisatie in handen.
26-04-17: Proeverij van kleine hapjes.

Behalve in januari zijn alle avonden in MFC “It Kattehûs” aanvang 19.45 uur

                                                                                                                               Tonnie de Jong

Maak je sterk tegen MS

Collectanten gezocht! Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal 
MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe 
we het kunnen genezen. De collecte is een van de belangrijkste bronnen 
van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies 
en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kun-
nen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om 
MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS? Om de jaarlijkse collecte nog succes-
voller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en coördinato-
ren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen 
en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als 
collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel 
aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Hier had uw

advertentie
kunnen staan

!!
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Fred in het wild

Zwaluwen. We hebben er een drukke zomer opzitten, maar vergeleken bij de 
zwaluwen is ’t niets! Inmiddels zijn de meeste van die familie alweer richting 
Afrika gevlogen. Maar soms zijn er pechvogels, zoals de boerenzwaluw die ik 
jaren geleden waarnam in de Botshol (moerasgebied op de grens Noord-Hol-
land/Utrecht). Het was eind oktober, begin november en daar vloog-ie… Zo’n 
beestje komt nooit meer naar Afrika want z’n voedsel voor onderweg (insecten) 
is grotendeels gestorven: de winter nadert. Okay, dat is een uitzondering, nu al 
(augustus) zijn ze massaal aan het opvetten (vetreserves voor de trek aanleg-
gen), letterlijk tonnen insecten gaan er naar binnen. Elke soort heeft z’n eigen 
vangmethode, de koning jachtvlieger is toch wel de gierzwaluw. Nét voor 30 
april verschijnen de eerste exemplaren krijsend boven het dorp. En ze geven 
een complete luchtshow: rolls, loopings en wing-overs, niks is ze te gek. De 
andere zwaluwen zijn er dan al even (boerenzwaluw en huiszwaluw). Bij slecht 
weer zijn de gierzwaluwen eind augustus ineens verdwenen, de rest blijft nog 
even. Gelukkig volgen ze hun naam: de “pleatsen’’ herbergen de boerenzwa-
luwen, en de huizen, soms als aanleunwoning… herbergen de huiszwaluwen. 
Overal in Jirnsum zijn kunstnesten voor de huiszwaluw, vaak elk seizoen met 
succes gebruikt. Afgelopen zomer hebben mijn kijker, camera en ik vaak door-
gebracht bij een gemaaltje, in de buurt. Behalve ijsvogeltjes bij de “kolk”, za-
ten de nesten van de eerder genoemde soorten zwaluwen, daar naast elkaar 
en door elkaar. Niet zo gebruikelijk, wél makkelijk fotograferen! Gierzwaluwen 
zijn gebruikers van spleten in huizen, dakpannen, enzovoort. Ze kunnen niet 
meer lopen: alles gebeurt in de lucht. Slapen, paren, noem maar op. Natuurlijk 
zijn er weer een paar geleerden die DNA in het eten gooien: de gierzwaluw zou 
geen zwaluw zijn! Nou, ik ben 67 jaar overtuigd van het “zwaluw zijn”, en ik 
houd het zo… Nog meer zwaluwen in Friesland, en de rest van het Koninkrijk? 
Ja! Maak een rechte wand van stevig zand, in het juiste seizoen maakt de oe-
verzwaluw daar zijn kolonie. Het diertje ziet eruit als een huiszwaluw, maar dan 
één die een bruin/wit pak heeft aangetrok-
ken, i.p.v. het gebruikelijke zwart/wit…, en 
als laatste hebben we nog de nachtzwaluw. 
Die tref je aan in bosrijke gebieden, en ja, 
inderdaad: ’s nachts, draagt- ie een boom-
schorsachtig camouflagepak. Ik schijn mijn 
400 toegestane woorden te naderen… Tot 
de volgende keer.                        Fred de Waart.
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Volkstuinen / rokjes op ’e tún                                                                      deel 3

In de Stim kunt u regelmatig iets lezen omtrent de volkstuinen van Jirnsum. 
Wat gebeurt daar allemaal? Al die mannen en die ene vrouw…
kleine weetjes / sterke verhalen. 

pûrbêst
Een sociaal fenomeen die volkstuinen. Er wordt 
gelachen en gejankt. Vandaag ontdek ik bij  
Pieter een bijna verontschuldigende glimlach 
en vochtig -lijkende- ogen. Dit gebeurt wanneer 
hij op verzoek de ́ súterige opbringst fan de jier-
pels’ met lichte tegenzin voor de lens houdt.
Vaste Stim-informant Lammert daarentegen 
fietst vrolijk --  en af en toe met gevaar voor  
eigen leven -- met bakken en fietstassen vol 
pûrbêste wâldbeannen  -- richting de Terp. ́ Wat 
moat hy op ´e Terp?´ vraagt iemand. 
´Hy wennet dochs op ´e tún ? 

Twee kontjes
Als het vlas twee kontjes hoog is… Het vlas van Joop is vele malen - zeg 
maar gerust - twee konten hoger. Het reikt ergens tot een veel te hoog op-
getrokken broek. ́ Dit vlas? Dat moet er af´zegt Joop in zijn altijd spaarzame 
bewoordingen.´Drogen´.
Dat drogen schijnt een speciaal procedé te zijn, dat lukt het best aan de 
oostkant van de Boarn. Is dat zo? ´Yep!´ Een niet-ingewijde oppert dat het 
vlas gebruikt wordt voor kleding, lijnolie, lijnzaad of lijnkoeken voor het 
vee? ´Niet! Allemaal hartstikke gezond en onbespoten´, schiet Joop uit zijn 
slof. ´Maar ik vlecht er mee´. ´Vlechten? Dat wil ik zien´. 
´Kanniet´ zegt Joop ´Dan moet je in de winter terugkomen´.

Familiediner
Na het zaaien komt het oogsten, wanneer er 
halverwege niet te veel sneuvelt is dit de mooi-
ste tijd voor elke tuinder. De familie Slak -- de 
bloteriken wel te verstaan -- denkt daar precies 
zo over.
Voor deze keer hebben ze de vaart er in gezet. 
Eensgezind en in formatie slepen ze zich in up-
tempo naar de mooiste perken voor de het fa-
miliediner. Hmm, lekker. En veel!
Iedereen eet zich buikjerond en een paar oude 
vetes (ook slakken hebben wel eens wat) wor-
den gemoedelijk bijgelegd…

rechtstaat
Lammert heeft een andere zienswijze. Hij is van alles kwijt op zijn tuin.
Volgens hem is er nachtelijk bezoek geweest.
Ongedierte in menselijke vormen, afmeting en vermomming. 
Hij is des duivels en dreigt met al zijn ledematen en nog meer hulpstukken 
actie te ondernemen. Echter, keihard bewijs is er niet.
En ja, ook al is de tuin een eigen wereld met eigen wetten en eigen gebrui-
ken, ook daar gelden de regels van de rechtstaat…                                          gdvs
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Skoallenijs 1+1=2

Het nieuwe schooljaar in springen.

Met een grote sprong kwamen alle leerlingen het schoolgebouw binnen na 
een welkom van meester Cleem. Na het zingen van ons schoollied op het 
plein en het verwelkomen van alle kinderen en ouders, was het zover. Na 
6 weken vakantie weer terug in de schoolbanken. Juf Anneke nodigde ie-
dereen uit om op het grote bord te schrijven: waarop hoop je dit nieuwe 
schooljaar? Zo zijn we weer fijn gestart aan een nieuw schooljaar. Welkom 
allemaal.
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Een nieuw schooljaar 2016-2017

Onderstaand bericht schreef juf Johanneke 
op de facebook pagina van onze school:

De kop is der ôf! De earste 2 dagen 
sitte der wer op foar de bern (en juf). 
Mei it spultsje ‘mix, koppel en ruil’ 
elkoar de fakânsje ferhalen ferteld. 
Erg leuk! 

Altijd spannend, de start van een nieuw schooljaar en 
in de helft van de gevallen zelfs een nieuwe klas met 
nieuwe juf/meester. Aan de verhalen te horen, heb-
ben de leerlingen een prachtige vakantie gehad en 
vinden ze het fijn om weer op school te beginnen. 

Wij gaan er op It Tredde Sté in ieder geval weer een mooi schooljaar van 
maken waarbij het én én is. En we zorgen voor kwalitatief goed onderwijs 
zodat er veel geleerd wordt én we hebben een mooie tijd met zijn allen. 

Ook voor komend jaar zijn we ambitieus en willen we een aantal zaken ver-
der ontwikkelen. Een kleine greep: de nieuwste methode Schatkist bij de 
kleuters zal zijn intrede doen; het beleid voor leerlingen met een ontwik-
kelingsvoorsprong wordt verder door ontwikkeld en de nieuwste methode 
voor het aanleren van lezen in groep 3 zal voor het tweede jaar gebruikt 
worden. Natuurlijk willen we niet naast onze schoenen lopen, als team zijn 
we stiekem wel trots op onze leerlingen, onze ouders, onze school!

Vanuit een bruisende schoolomgeving,

Namens het team,
John Verweij

It Tredde Sté
 

 

 

 

 

 

 

Wilt u even binnen kijken? 
Iedere eerste woensdag van de maand hebben we een openochtend. 

De volgende open ochtend(en) staan gepland op:
7 september en 5 oktober.
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Zij vertr0kken

Herkent u ze nog? Al weer bijna 6 jaar 
wonen en werken ze met veel plezier in 
la douce France. Vries Zuidam en Anita 
Hompus verruilden Jirnsum voor het 
Franse dorpje Fontaine Guérin. Was de 
verbouwing van de oude stal bij hun 
voormalige boerderij (nu Thomashuis) 
in Jirnsum ooit een uitdaging? Mais re-
gardez ici, een kleine 1000 kilometer 
verderop doen ze er nog een aantal 
flinke scheppen bovenop. 

IK VERTREK
Op bijgaande foto ziet u hun huidige domein, slechts een paar kilometer 
buiten het dorpje, midden in de Anjou. Op het 15.000 vierkante meter grote 
perceel staat een voormalig boerderijencomplex precies op ideale afstand 
van de doorgaande weg. Prachtig tegen een heuvel aan gevleid ligt LAVAU. 
Dichtbij een ruïne en een door een echte prins bewoond kasteel. Het lijkt 
wel een sprookje. Het oorspronkelijke boerderijencomplex is de voorgaan-
de jaren omgetoverd tot een waar vakantieparadijsje. Sprookje en toveren, 
dat klinkt toch wel heel très formidable. En dat is het natuurlijk ook, maar 
op de weg er naar toe is het ook anders geweest. Woorden als: zwoegen, 
volharden, afzien, hobbels en tegenslag, die bestaan ook in Frankrijk. 

FACELIFT
Zes jaar lang is het vooral keihard werken geweest. De buitenkant heeft  
een enorme facelift ondergaan. Vanwege de locatie (een kasteel en ruïne 
binnen 500 m. afstand) gelden zeer strenge regels. De maten van bestaan-
de ramen, deuren en kozijnen, dakbedekking, de kleuren; het is allemaal 
heilig. Het complex telt naast het woonhuis, 4 gîtes welke volledig in bedrijf 
zijn.

De laatste grote verbouwing betreft een omvangrijk vrijstaand bijgebouw 
waarin naast de vijfde gîte, een ruime eetkamer, een horecakeuken, extra 
slaapgelegenheid en bergruimte gerealiseerd zullen gaan worden.  

GROTTEN
Maar liefst drie grotten op je eigen erf, 
niet voor te stellen. Waren het schuil-
plaatsen in oorlogstijd of vluchtwegen 
uit een ver verleden van de kasteelhe-
ren? Wie zal het zeggen? Feit is dat ze 
zijn gestut en nu andere functies heb-
ben gekregen. Een wijnkelder bouwen? 
Het is niet nodig.

LEKKER
Lekker weg, rust en - oh la la - mooie uitstapjes, het kan nog op vele ma-
nieren aangevuld worden. De stad Angers bezoeken en het oude Saumur. 
Een goed glas wijn schenken is Anita en Vries wel toevertrouwd en ook een 
heerlijk zelfbereid diner of een gemaksmaaltijd wordt op verzoek aan de 
gezamenlijke gastentafel of in eigen gîte geserveerd.

ZOOVER
Ook zoiets. Wie nog twijfelt over de kwaliteit van Lavau googelt Zoover  
Lavau Vacances en vindt naast de vele superlatieven het cijfer 9.5 
En dat komt je niet aanwaaien.                                                                                 gdevs
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Fotoalbum Merke 2016

Ringrijden op donderdagavond De good old hobbelende geit 

Even bulldozeren, zeer verslavend Knuffeltje grijpen

Nieuwe attracties 
waaronder bungee trampoline

De winnaars van de kaatspartij!



Fotoalbum Matinee 2016
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8 CENT KORTING OP DIESEL!
10 CENT KORTING OP BENZINE!

Elan, omdat het beter kan

Tankstation De Greidhoeke
De Eker 1 Gauw

@ @
@

@
@

@@

Bent u al op de hoogte 
van het laatste nieuws 
uit uw dorp?

kijk ook op 
www.jirnsum.com
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Matinee met als thema Kerst Met schitterend mooi weer erbij! 

Maria en Jozef waren er ook Sommigen hadden het thema niet 
helemaal goed meegekregen

Optreden van De Suskes Het bierteam!
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Nij yn Jirnsum

IN-KLUS-SIEF
Zo beschrijf ik het huis bij de eerste kennis-
making met Marjan Groninger. Nummer 118 
van de Rijksweg ziet er al een paar jaar onbe-
woond uit, niet fijn voor de buurt en niet mooi 
voor het aanzicht. Het is januari 2016 wanneer 
Marjan vanuit Joure naar Jirnsum verhuist. 
’Een hele stap’ beaamt ze met een lach, ’want 
het huis is inderdaad in-klus-sief’.

SNEEK
Marjan is opgegroeid in Sneek. Op haar 19de kiest ze voor een baan in de 
verzorging. Het wordt de Flecke in Joure. Op dit moment heeft ze twee  
banen als doktersassistente. Een halve baan bij een huisartsenpraktijk in 
Wolvega, de andere helft van de week is ze te vinden bij de dokterswacht 
in Heerenveen. Mooi, die afwisseling en gevarieerd, vindt ze, veel telefoon- 
avond- en nachtdiensten, waarbij ze heeft geleerd goed te kunnen inschat-
ten welke hulp nodig is en hoe urgent de situatie is.

JOURE
In haar eentje op een bovenwoning in de Midstraat -met een pittige huur-
prijs- brengt haar de laatste tijd steeds meer aan het twijfelen. Totdat ze  
aan een koophuis gaat denken en een regelmatige bezoeker van Funda 
wordt. Joure hmm, best duur. Het zoekgebied wordt uitbreid en zo komt 
Marjan het huidige pand op het spoor. In eerste instantie wordt het snel 
weg geklikt, veel te veel op te knappen. Toch blijft ze het volgen. Door de 
dalende prijs stijgt haar bouwbudget… Na flink onderhandelingen wordt ze 
eigenaar van wat ongetwijfeld eens haar droomhuis gaat worden.

KINDEREN
Twee zoons en een dochter, ze zijn alle drie al uitgevlogen. De oudste van 23 
is chef-kok, de 20-jarige CIOS-student. De 18-jarige dochter zit momenteel 
als au-pair in Australië. ’Als ze terug komt gaat ze weer studeren, tenzij ze 
aan een Aboriginal blijft hangen’ lacht Marjan.
In Jirnsum zie je Marjan regelmatig op de Rijksweg heen en weer lopen, haar 
vriend woont op nr 90. 

KLUSSEN
Natuurlijk, er moet veel geklust worden en dat gaat ook gebeuren.
Grootste uitdaging is de gevelmuur aan de voorkant, die de afgelopen jaren 
heel brutaal een eigen leven is gaan leiden.
In oktober zullen er vakbekwame mannen aan te pas komen om deze weer 
tot de orde te roepen. De berging in de diepe tuin wordt vooral eigenhandig  
-en met hulp- aangepakt. Onder andere het dak moet vernieuwd. Misschien 
promoveert de locatie van bergplaats tot atelier. Dan stap je met een beter 
gevoel naar binnen, toch? De trap, vooral de leuning --  dat ding deugt niet  
--  staat hoog op het to-do- lijstje. Meerdere blauwe plekken en zwellingen 
zijn de pijnlijke herinneringen aan de meest recente val van de trap…

HOBBY’S
Het huis is ook een beetje hobby, evenals de ruime zonnige tuin. 
De taxusbomen aan de Rijksweg zijn inmiddels voor een deel geamputeerd, 
hopelijk krijgen ze hierdoor nieuwe levenslust, zodat het toch al weinige 
groen aan de straat op peil blijft. Twee kippen en een haan stappen rond 
alsof zij hier de leiding hebben. Lezen doet Marjan graag, drie boeken te-
gelijk, het is geen uitzondering. Voor het overblijvende deel van haar spaar-
zame vrije tijd is er nog de kano, een natuurlijke manier om de waterwegen 
rond Jirnsum te ontdekken.

THUISVOELEN
Tenslotte kan ik haar nog een verborgen talent ontfutselen: schrijven.
De liefde hiervoor is ontstaan met het letterlijk leren schrijven tijdens haar 
schooljaren. Een schrijfvakantie in de Pyreneeën enkele jaren geleden wordt 
als zeer waardevol ervaren en geeft weer nieuwe energie. Daar worden wij 
-- van de Stim --  helemaal blij van. Rijksweg 118 was het toch? 
Marjan voelt haar aardig thuis in Jirnsum, een blijvertje vermoed ik.      gdevs
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  S. Hottinga 0648922549  
Volleybalver. Iverto B. Rypstra 602564        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 602197
Tennisver.  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
Vrouwen van NU T. de Jong 601044
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht A. W. Niemarkt 601130

Plaatselijk Belang E. Pereboom 602469
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 601791
Buurtver. Om ‘e Terp G. Jansen 653646
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
Stichting Doarpshûs S. Janse 602110             
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Festiviteiten Kommisje M. Hemstra 0612775911          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754
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 Huisarts

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

SPOEDGEVALLEN tussen 08.00 en 17.00 uur bellen naar: 0566-621122 
Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de Dokterswacht Friesland: 0900-1127112 

Bereikbaarheid
Afspraken maken: 08.00 - 10.00 uur
Visite aanvragen: 08.00 - 10.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 08.00 - 10.00 uur

Herhaalrecepten: u kunt de (uitgeknipte) etiketten op maandag, woensdag en vrijdag 
vóór 12.00 uur inleveren in Jirnsum (brievenbus bij de voormalige huisartsenpraktijk, 
rijksweg 55). De medicijnen kunnen dan 2 werkdagen later  ‘s middags bij de apotheek 
afgehaald worden. Medicijnen kunnen op vrijdag, of dinsdag bij u worden bezorgd.
U kunt uw herhaalrecepten ook inleveren bij huisartsenpraktijk Grou. Herhaalrecepten 
ingeleverd voor 9.30 uur, kunnen de volgende werkdag vanaf 13.00 uur bij de apotheek 
afgehaald worden.

 Apotheek Grou

Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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 Ziekenhuizen

MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

 Thuiszorg

Buurtzorg Akkrum e.o. Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.: 06-23 91 73 73  Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.: 0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net Internet: www.thfl.nl

Zorg thuis van Leppehiem
Adres: Leppedijk 37, Akkrum
Tel.: 0566-65 46 54
E-mail: oars@leppehiem.nl

 Meitinker

Iedere eerste dinsdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs. 
De meitinker, Ria Hobert is aanwezig van 9.30 - 10.30 uur.  
Tel. 0566-625151     E-mail: info@dorpenteam.nl

 Wijkagent + meldpunt overlast

De wijkagent in Jirnsum en omstreken is de heer Thom Bambach. Hij is bereikbaar op 
Stationsweg 35 te Grou, tel.: 0900-8844. Voor het melden van overlast zoals vernielingen, 
burenruzie en geluidsoverlast belt u het volgende nummer: 14058

 Contactadressen Kerken 

Doopsgezinde Gemeente S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Rooms Katholieke Kerk Jirnsum F. Minkema-Langhout, Sneek Tel.: 0515-33 54 20
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 Uitvaartverenigingen

R.K. vereniging San Marcus
Bode: B. v/d Lei, Douwemastrjitte 38, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 17 54 / 06-11 14 89 27
De Laatste Eer
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum.  Tel.: 058-250 13 80
 Mevr. A. de Jong, Buorren 23, Raerd.  Tel.: 0566-60 29 22
Inl.  Mevr. T. van der Honig, Rijksweg 97, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 19 76
 Dhr. E. Boersma, Veltmanhofke 3, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 23 61

 it Kattehûs

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

 Peuterspeelplaats It Kattekuorke 

Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: 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: Telefonisch spreekuur ma t/m za van 8.00 - 9.30 uur,
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou voor aanvraag visites, bestellen medicijnen en info.
Tel. 0566-601464 / 601439 / 621299 Open spreekuren gezelschapsdieren:
E-mail: info@dierenartsgrou.nl Ma. t/m vr. 13.00 - 14.30 uur en 17.00 - 18.00 uur.
www.dierenartsgrou.nl Buiten de spreekuren alleen op afspraak.
www.bistedokter.nl Openingstijden van de balie:
SPOED: 24u./7d. bereikbaar. Ma. t/m vr. 8.00 - 18.00 uur en zat. 8.00 - 9.30 uur.


