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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio oktober 2017
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

Redactie

Carla Elzinga-Smid en Elsbeth Koree

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Het is formatietijd: lang wachten, echt nieuws is er niet, de Tweede Kamer 
debatteert voor spek en bonen. Ergens op het Binnenhof, in het Catshuis 
en bij de informateur thuis wordt stilletjes en voetje voor voetje een nieuwe 
regering geformeerd. Maar waarom moet dat eigenlijk zo lang duren?

Bij de Stim fan jim is het ook formatietijd. Achter de schermen zijn we bezig 
een nieuwe redactie te formeren. Aanmelden kan nog steeds. Voltijd, deel-
tijd, free-lance... alles is bespreekbaar. Heeft u vragen, neem dan contact 
op met ons via de mail. Deze formatie hoeft niet lang meer te duren!

In deze Stim: Op wei nei 2018, op zoek naar meedenkers. U leest het op 
pagina 12-13. Tijdens het zomerfestival Jirnsumer-time zijn we getuige van 
een  ‘Iepenloftspul’. Voor dit iepenloftspul is men nog op zoek naar spelers, 
mannelijke spelers wel te verstaan. Mannen, meld u aan! Op pagina 15 leest 
u hoe en wat. 

Wilt u lezen over een positief initiatief? Blader dan vooral verder naar  
pagina 25. Samen houden we Jirnsum mooi! Laten we dit voortzetten!

Veel leesplezier!

33e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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KopiJ inlEvErEn???
Altijd voor de 1ste van de maand! !

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

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



in oktober en 

november zullen 

diverse ACT’s plaats 

vinden vanwege het 
140 jarig 

bestaan van 
De 2 Gemeenten
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Agenda

Datum  Evenement locatie Tijd
 10 sept. Collecte prinses Beatrix  Langs de deuren
  Spierfonds 10 t/m 16 sept
 18 sept. Inloopvergadering PBJ MFC It Kattehûs 19.30-20.00 uur
 21 sept. Breicafé van start De 2 Gemeenten 10.00-11.30 uur
 22 sept. 9 maanden beurs Friesland De 2 Gemeenten 19.00-22.00 uur
 23 sept.  9 maanden beurs Friesland De 2 Gemeenten 10.00-14.00 uur
 14 okt. Radio 538 DJ’s On Tour De 2 Gemeenten 22.30 uur
 21 okt.  BZN’66 De 2 Gemeenten 21.30 uur
 28 okt.  ABBA tribute 70’s/80’s  De 2 Gemeenten
  reünie 140 jaar De 2 Gemeenten

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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Redactielid/-leden gezocht

Hou je van schrijven of ben je juist heel handig met de computer? 
Ben je nieuwsgierig en wil je met ons van de Stim nog meer een 

dorpsKRANT maken? Dan is de STIM op zoek naar JOU!

Per oktober begroeten wij graag nieuwe redactieleden. 
Heb je interesse? Mail dan naar stimfanjim@jirnsum.com 



Komme en Gean

Geboren:
12 juni 2017 Sepp Schippers trotse ouders Michel en Leonie
21 juni 2017 Rienk Hofman trotse ouders Eeuwe en Rixt
17 juli 2017 Fedde Terra trotse ouders Theo en Marieke
19 juli 2017 Benten van der Lei trotse ouders Ernst en Marjanne
20 juli 2017 Eelke Visser trotse ouders Bauke en Wieke
21 juli 2017 Hedzer Snoek trotse ouders Douwe en Esther
25 juli 2017 Isa Broersma trotse ouders Mark en Jannie
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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. P. Hoekstra-de Wit
De Gréft 19 Buorren 23 De Terp 14
9011 CB MANTGUM 9012 DK RAERD 9011 VZ JIRNSUM
Tel. 058-2501380 Tel. 0566-602922 Tel. 0566-601850
www.uitvaartschoustra.nl www.dejonguitvaartzorg.nl dle.jirnsum@gmail.com
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Komme en Gean
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De Hondenkapper

Voor grote en kleine honden.
Ruime openingstijden.

Voor gratis advies of een afspraak:
06-10 990 836 of 0566-750 841

www.hondenkapper.com

Douwemastrjitte 35 - Jirnsum
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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 

 
 

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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Komme en Gean

elke moarn sil de wyn wer waaie
fleane fûgels

bloeie blommen op ‘e nij
dochs sil neat yn it libben 

wer itselde wêze
want do, do bist der net mear by

Lâns dizze wei wolle wy elkenien betankje foar de oerweldigjende meilibjen dy wy mochten 
ûntfange wilens de sykte en nei it ferstjerren fan myn frou, ús mem en beppe

Grietje de Vries - Sikkema

De persoanlike belutsenens hat ús goed dien

Sint
Rienk en Hilda
  Brecht, Sil
Thea en Marcel
  Joshua, Luna, Noa
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FESTivAl op ’E SYl – MEEDEnKErS GEZoCHT
Het weekend willen we afsluiten met het Jirn-summertime-Festival. Een 
Festival op ’e Syl ter afsluiting van het feestelijke weekend. Het Festival is 
bedoeld voor jong, oud en gezinnen uit Jirnsum en heel Fryslân, heel Ne-
derland en zelfs daarbuiten. Het belooft een gevuld festival te worden met 
diverse terreinen, waar volop aandacht is voor muziek, dans en theater. 
Er ligt inmiddels in grote lijnen een fantastisch plan. We komen alleen wat 
hand- en denkwerk te kort om de invulling verder uit te werken en het te 
realiseren. Dus, we zijn op zoek naar enthousiaste Jirnsumers die met ons 
dit Festival tot een succes willen maken. 
Heb je interesse of wil je meer informatie, zoek dan contact met Berend 
Riemersma of Jantina Grijpma-Flapper en meld je aan via de mail: 
festivaljirnsummertime@outlook.com 

DonKErE DAGEn voor…
Het duurt nog maar even en dan zitten we alweer in de donkere dagen voor 
Kerst. En omdat we graag willen dat de liefhebbers de agenda vrijhouden 
voor een soort van generale repetitie, noemen we het toch alvast. 
Op vrijdag 22 december is er een heuse Kerstsamenzang in Jirnsum. Locatie 
is de eerdere katholieke kerk. Het Jirnsumer koor, MeiMekoar, dat druk aan 
het oefenen is voor de klapper tijdens Jirn-summertime, laat hier al horen 
wat ze kunnen. Het koor repeteert steeds onder leiding van Sitta Bosman. 

Meer weten? Tips?  Abe Buwalda, tel. 06 – 16219923

Staat’t al in jouw agenda?         Jirn-SUMMErTiME
Niet één activiteit, maar een programma van drie-en-een-halve dag 

met voor elk wat wils! En dat is uniek in Fryslân! 
Jirn-summertime op 31 mei, 1, 2 en 3 juni 2018

ter gelegenheid van 
100 jaar Plaatselijk Belang Jirnsum  &  CH2018
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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:           Jirn-SUMMErTiME

Yn ’E FiTrinE
Tijdens Jirn-summertime gaat het gebeuren op de Rykswei. Oude foto’s op 
de oorspronkelijke locaties herinneren aan vervlogen tijden. Maar in veel 
woningen aan de Rykswei zaten vroeger winkels. Kruideniers, bakkers, naai-
ateliers… De meeste bewoners weten daarvan. Maar velen ook niet. Hierbij 
de oproep om in de week van Jirn-summertime een eerdere etalage of raam 
in te richten zoals het vroeger ook geweest kan zijn. Ideetjes? Meedenken? 
Dat kan altijd! Meedoen is nog fijner.
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OPROP!!

Omdat Pleatslik Belang 100 jier bestiet sil yn maaie 2018 in revu/iepenloft-
spul spile wurde yn Jirnsum. Der wurdt al hurd wurke oan de tariedingen. 
Spitich is, dat der noch mar sa’n bytsje manlike spilers binne. Dêrom dizze 
oprop. 
Underfining is net belangryk, entûsjasme en ynset wol! It is fantastysk om 
mei sa’n grutte groep minsken wat moais del te setten. Meidwaan is net 
allinne foar de ferbining belangryk, mar ek om mei syn allen nei in moai 
resultaat ta te wurkjen. It soe spitich wêze dat wy yn oare doarpen omsjen 
moatte nei manlike spilers, wylst wy hjir yn Jirnsum genôch entûsjaste man-
nen ha, liket ús.

Jou jim op mannen!

Ut namme fan de wurkgroep revu/toaniel
Hieke Peereboom, Baukje Stavinga, Gerrit Dijkstra, 
Theo Damsma, Johan Terra

Opjaan kin by ien fan de leden fan de wurkgroep of fia mail 
info@letterfretter.nl

15

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

Denkt
u

ook
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 22 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). 
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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

Iverto

Start seizoen 2017/2018
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 toer-
nooi waarbij een aantal wedstrijden tussen CMV teams uit de regio worden  
gespeeld. Bij een clubtoernooi worden er wedstrijden gespeeld tussen de 
eigen 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 B 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 B in Jirnsum. 

Meisjes A traint op woensdag-
avond van 19.30 uur tot 20.45 uur 
en meisjes B op woensdagavond 
van 18.30 uur tot 19.30 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 19.45 uur tot 21.00 uur.
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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...
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Breiseizoen geopend

Op het moment van schrijven van dit berichtje is de temperatuur nog zeer 
zomers... dik boven de 20 graden. Toch komt het nieuwe breiseizoen er echt 
weer aan. Natuurlijk kun je in de zomermaanden ook breien en haken, maar 
in deze periode is er geen breicafé.

We gaan van start op donderdag 21 september van 10.00 uur tot 11.30 
uur in de 2 Gemeenten. Heb je zin om gezellig met een leuke groep dames  
samen te breien of te haken (of een bakje koffie te drinken, of een gezellig 
babbeltje te maken)…

…kom dan op donderdagmorgen om 10.00 uur naar de 2 Gemeenten.

Volksuniversiteit-cursussen

Grou, september 2017 - ook dit seizoen huisvest Bibliotheek Grou weer 
cursussen van volksuniversiteit Fryslân. inwoners van Grou en omgeving 
kunnen dit seizoen van alles leren over het enneagram, over een per-
soonlijke kledingstijl en de beste kleurkeuze die daar bij past. 

Overzicht van de cursussen:
Het Enneagram en kernkwaliteiten, ma 9 okt, 19.15-21.30 uur.
Kies je kleur, ma 13 en 20 nov, 19.00-21.30 uur.
Kies je kledingstijl, ma 13 en 20 nov, 19.00-21.30 uur.

Meer informatie over de inhoud van de cursussen is beschikbaar op 
www.vufryslan.nl

Hier had uw

advertentie
kunnen staan

!!
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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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kijk ook op 
www.jirnsum.com

@ @@

@@ @@

Fotoalbum Merke 2017

Highlandgames Vrachtwagen trekken 

De superbingo, een groot succes! Na de bingo de voetjes van de vloer

Vossenjacht voor de jeugd En spelletjes voor de 50 plussers
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www.elzinga.nl

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

Fotoalbum Matinee 2017

Matinee, thema Ierse gezelligheid Volledig in stijl 

Nieuw verkleed duo Gezellige drukte

Even wat krachtvoer erin En door naar het eieren gooien
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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

Zomaar een initiatief...

Mijn vriend en ik zakten regelmatig weg bij de provisorische walbeschoei-
ing van de helling naast de Mûzelbrêge. Meer dan een balk en een inge-
zakte plank was het eigenlijk niet meer. Frans, een fervent visser, meende 
dat dit enige verbetering behoefde, is in zijn kelder cq houtvoorraad gedo-
ken en heeft samen met zijn zoon het hout op maat gezaagd, gebeitst en 
geplaatst.
En zie daar... een stevig steigertje met planken zodat varend Jirnsum weer 
veilig in zijn of haar bootje kan stappen. 

Een positief geheel lijkt mij, ongeacht of het nu officieel is of niet.

Groeten Marjan Groninger



Even voorstellen:

Sinds 1 juni ben ik directeur op obs 
It Tredde Sté. Ik heb het hier heel 
erg naar mijn zin!

De afgelopen 11 jaar was ik directeur op verschillende open-
bare basisscholen. Daarvoor heb ik gewerkt als groepsleer-
kracht, voornamelijk in het speciaal (basis-)onderwijs in de 
randstad. Ik woon met mijn gezin in het noordoosten van 
Friesland.

Mijn indrukken van It Tredde Sté zijn veelzijdig. Heel kort samengevat:

Gedegen onderwijs en een moderne visie.

Gedegen:
• Goede, vakbekwame leerkrachten.
• Normen en waarden hoog in het vaandel.
• Onderwijs voorop; de tijd wordt efficiënt gebruikt voor het lesgeven en leren.
• Stabiliteit en continuïteit.

Modern:
Naast de digitale middelen die wij inzetten, zijn de lessen in 3 talen een goed voor-
beeld van onze visie op de toekomst.
Hierover meer in het volgende nummer van de STIM fan jim!

Mei freonlike groetnis,
Met vriendelijke groeten,
With kind regards,

Ina Klinkenberg
Directeur van 
obs It Tredde Sté
 
Foto’s van survivallen op 
de laatste schooldag.
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Skoallenijs 1+1=2
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It Tredde Sté

Maandag 4 september starten we het school-
jaar met een feestje. We tellen dan 63 leerlin-
gen, een groei van 30%. We zijn heel blij met 
deze grote belangstelling voor onze school 
en ons schoolconcept: gepersonaliseerd le-
ren, met moderne methoden, veel ICT en een 

organisatie in stamgroepen, waarin kinderen met elkaar en van elkaar leren in een 
warme en veilige omgeving.

Op de 1e schooldag  maakt iedereen letterlijk een sprong door de ingang naar een 
nieuw uitdagend schooljaar. Voor iedereen is er wat lekkers en alle ouders, pakes 
en beppes zijn welkom!

Speciale aandacht krijgt dit jaar het vak wereldoriëntatie. Groepsdoorbroken gaan 
we werken in projecten (werelden) waarin de leerling naar talent en interesse aan 
de slag kan gaan. In een digitaal portfolio gaan we de vorderingen bijhouden. Hier-
mee starten we ook de zoektocht naar een nieuwe moderne vorm van rapporteren 
naar de ouders.

 

Dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders, pakes en bep-
pes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. Welkom!
4 oktober, 3 november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 16 mei, 
6 juni en 4 juli.

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. voor een 
afspraak kunt u contact opnemen met de directeur, ina Klinkenberg:

directie.ittreddeste@proloog.nl of 0566-601646, ma. t/m do. aanwezig.

Kom een kijkje nemen op 4 okt., 3 nov., 6 dec., 10 jan., 7 febr., 7 maart, 4 april, 
16 mei, 6 juni en 4 juli tussen 8.15 en 11.00 uur op onze open ochtend.

 

 

 

 

 

  



28 29

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 
Email: itkattehus@kpnmail.nl

Oproep reünie

100 JAAr plAATSEliJK BElAnG JirnSUM

Naar aanleiding van Culturele hoofdstad 2018 en het 100-jarig bestaan  
van Plaatselijk Belang Jirnsum is er zaterdag 2 juni 2018 een reünie voor 
Jirnsumers en oud-Jirnsumers.

Wij zijn dus op zoek naar jou! Belangstelling? Geef alvast je naam, volle-
dige adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan de reüniecommissie. 
Heb je deze gegevens ook van je familieleden, vroegere buren of kennissen 
dan ontvangen wij die ook graag zodat wij zoveel mogelijk (oud)Jirnsumers 
kunnen bereiken voor dit feest. Een opgaveformulier en nadere info over 
het programma volgen later. Houd de Stim fan Jim en social media in de 
gaten.

De reüniecommissie:
Baukje van der Lei, Tineke Elzinga, Marjan Terra, Greetje Langhout, 
Hiltje Bergsma, Tineke Haringsma

Telefonische info: 0566-602136 Tineke Elzinga
E-mailadres: reunie100pb@jirnsum.com
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Berneblêd
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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 

                                                                           

Kerkebuurt 6

Opbrengst collecte

In de week van Pinksteren is wellicht bij u aangebeld door een collectant 
van het Oranje Fonds. Halverwege de maand juli heeft dat geresulteerd in 
een bedrag van € 190,57 dat is bijgeschreven op de bankrekening van de 
stichting MFC Jirnsum It Kattehûs. 
Dat bedrag is 50% van de inhoud van de collectebussen. 

Het bestuur wil een iedere bedanken voor zijn of haar bijdrage en wil het 
geld reserveren voor kinderactiviteit.

Het bestuur Stichting MFC Jirnsum It Kattehûs

Rijbewijskeuring

rijbewijskeuring CDE, BE, code 95 en taxipaskeuring in Terherne

Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, 
of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen 
van uw rijbewijs B/E? C/D/E? Code 95 en taxipas. Maak dan nu alvast een 
afspraak voor deze keuringen in Terherne. 

Locatie: Dorpshuis De Buorkerij, Buorren 29, 8493 LC Terherne

Data: wekelijks.

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak 
maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 
0516-514574 of  06-14716543  

Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com

ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
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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

De Bistedokter: Hernieuwde kennismaking

Vanaf juli is een nieuwe collega het team van de Dierenartsenpraktijk Redu-
zum-Grou komen versterken. Lise Uil - van der Burg is eigenlijk een ‘oude 
bekende’. Ze heeft ons namelijk al eerder in de vakanties geholpen met de 
spreekuren in de gezelschapsdieren en de daaruit voortvloeiende opera-
ties. Dat zal ook nu haar voornaamste werkterrein worden. Lise is geboren 
en getogen in Fryslân en de echtgenote van Kees, die al langer werkzaam 
is in onze praktijk. Ze wonen tegenwoordig in Jirnsum op de boerderij aan 
de ijsbaan en hebben samen net gezinsuitbreiding gekregen. Huub heet de 
jonge telg op ‘UilenBurg’. Hij zal opgroeien op een plek die nu al op een kin-
derboerderij lijkt. Er scharrelt van alles rond; er wordt gekraaid, gemiauwd, 
geknord, geblaat, geloeid en gehinnikt. En alles heeft een naam. Zo worden 
de varkens Mac & Donald genoemd en het paard van Lise heet ‘Pavje’, naar 
de wereldberoemde Italiaanse tenor Pavarotti.
 
Paarden genieten ook warme be-
langstelling van Lise, want ze is vijf 
jaar geleden nota bene afgestu-
deerd als ‘paardenarts’. Als de ge-
legenheid zich voordoet zal ze zich 
ook zeker over de edele viervoeters 
ontfermen. Niet alleen bij gezond-
heidsproblemen, denk bijvoorbeeld 
ook aan vruchtbaarheidsbegelei-
ding en gebitsbehandelingen.

Lise heeft de afgelopen jaren op di-
verse plaatsen in de drie noordelijke provincies gepraktiseerd. Voorname-
lijk gezelschapsdieren en paarden onder haar hoede genomen. Ze hoopt in 
Grou haar stek te vinden en kijkt ernaar uit een goede band op te bouwen 
met de klanten van onze praktijk. Ons team heeft er alle vertrouwen in dat 
ze daarin zal slagen. We wensen haar erg veel succes met het gezond hou-
den en het beter maken van alle dieren die haar worden toevertrouwd!

Meer weten over onze praktijk? Want er is de laatste tijd immers in rap  
tempo nogal wat veranderd. Kijk dan verder op www.dierenartsgrou.nl. 

Een aflevering gemist van de bistedokter? Ze staan ook op de site: www.bistedokter.nl!
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 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  A. Hoekstra 0654975703  
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 E. Pereboom 602469
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer A. Buwalda 0616219923
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



38

 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

 Inloopspreekuur dorpenteam

Iedere tweede woensdag van de maand is er spreekuur in het Kattehûs. 
Een medewerker van thuiszorg het Friese Land is aanwezig van 11 - 12 uur.  
Tel. 0566-625151     E-mail: info@dorpenteam.nl

 Wijkagent + meldpunt overlast

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

 Contactadressen Kerken 

Doopsgezinde Gemeente 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. P. Hoekstra-de Wit, de Terp 14, Jirnsum.  Tel.: 0566-60 18 50
 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.


