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Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio oktober 2018
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com

Redactie

Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema

de
fan
jimSTIM

Beste Lezer,

Wat een geweldige zomer hebben we gehad! 

Toen wij in april besloten ons in te zetten voor de Stim fan jim, leek september 
nog heel ver weg. Een mooie vakantie en heel wat zonuren verder is het dan zover. 
De Stim fan jim, voor jullie, door jullie, maar voor het eerst samengesteld, geredi-
geerd en opgemaakt door de nieuwe redactie. 
Natuurlijk lees je in deze Stim de vertrouwde vaste rubrieken die je gewend bent. 
Zodra wij een beetje gewend zijn willen we een aantal nieuwe rubrieken introdu-
ceren. 
Het gaat hier om de Stim fan jim, en vooral dat ”fán jim” vinden we erg belangrijk. 
We staan daarom open voor input van onze dorpsbewoner. We vinden het fijn als 
iedereen mee wil denken over de inhoud en het aanleveren van onderwerpen en 
kopij.  
Ook zijn we op zoek naar gast-reporters, vind je het leuk om af en toe een stukje 
te schrijven over bijvoorbeeld een evenement in of rondom Jirnsum zonder enige 
verdere verplichting. Laat het ons weten.  
Uiteraard bedanken we hierbij onze voorgangers. We gaan ons best doen om hun 
goede werk voort te zetten.

De redactie.

34e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Agenda 

Datum Evenement Locatie Tijd
22 sept Burendag : Buurtbarbecue  

Om e Terp
Grasveld naast 
Terp 20-22

  17.00 uur

22 sept Burendag : Buurtbarbecue  
Om e Toer

Master Ekke 
Blauwstrjitte

  18.00 uur

25 sept Cursus Aromatherapie it Kattehus   19.30 uur 
26 sept Start Kinderpostzegelactie 
30 sept Helden Fan Hjir, ism Friesland 

POP met  Zanger Berend
De 2 Gemeenten 17.00 uur

3 okt Open ochtend Sint Radboud 8.15-11.00 uur
19 okt Bierproeverij met Jurjen 

Boonstra, de bierkenner van 
Friesland

De 2 Gemeenten 20.30 uur

11 okt Informatieavond It tredde Ste It Tredde Sté 19.30 uur
27 okt Mental Theo en de Doelleazen De 2 Gemeenten 22.30 uur 

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 

Hier uw  
advertentie?
 

Kijk aan de binnenkant van  
de omslag voor de mogelijk-
heden en neem contact op via  
stimfanjim@jirnsum.com

06-20278622
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Bedankt

Kommen en gean

Wij willen graag iedereen van harte bedanken voor de vele kaarten, bloemen 
en ook voor de bezoekjes die we hebben gehad na het nog steeds niet te bevat-
ten, onverwachte overlijden van mijn lieve vriendin en partner, onze lieve mem, 
schoonmoeder en zorgzame beppe.
Ook een speciaal bedankje richting de organisatie van de muziekwagen voor het 
prachtige muzikale gebaar op de zaterdagmorgen van het dorpsfeest.

Wij missen haar intens …
Frits Haverkamp, Anita en Dirk, Karin en Theo, Meily, Nicky

Namens de collectanten van Jirnsum willen wij alle gulle gevers bedanken. Er is in 
Jirnsum € 401,98 opgehaald. 
De totale opbrengst is € 20.157=.
Deze opbrengst gaat voor 100% naar dierenopvang De Wissel te Leeuwarden,
waarmee ze veel huisdieren kunnen verzorgen en een nieuw plekje geven.

Coördinator collecte dierenasiel “De Wissel”
Jirnsum Bep Verwijmeren.

Opbrengst collecte de Wissel

www.tigra-sneek.nl      sneek@tigra.nl
Al meer dan 20 jaar gevestigd in Jirnsum
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Anne de Jong
uitvaartzorg
omdat afscheid nemen om rust, 
zorg en aandacht vraagt

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

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

VRIENDSCHAP KOM ERBIJ!

KINDERBOEKENDAG

boekebal - grote en kleine kijkdozen
teaterfoarstelling Gruffalo & Witsto wol hoe mâl ik mei dy bin 
wereldmuziek - knutselen - berneboekeskriuwers

fare & foarlêze yn de Kameleon 
poëzy foar bern - redaksjelokaal - BOEKEN

muziek voor kleuters  

WWW.KINDERBOEKENDAG.NL
WWW.BERNEBOEKEDEI.FRL

ZONDAG 14 OKTOBER 2018 
(13:00-17:00) TERHERNE

FERGEES - GRATIS
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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

Cursus Aromatherapie in It Kattehûs

Aromatherapie is hot! 
Wil je graag leren hoe je essentiële oliën kunt inzetten voor jouw gezondheid 
of die van anderen? 

Aromatherapie is een natuurgeneeskunde waarbij gebruik wordt gemaakt van  
essentiële of etherische olie van: kruiden, vruchten, bloesem, bloemen, blad, 
zaad, schil of schors van het hout van stam, takken of de wortels van een plant. De  
stoffen die voor de etherische olie gewonnen worden uit de plant, hebben binnen 
de plant een functie: ze beschermen bijvoorbeeld deze plant tegen insecten. In 
de aromatherapie gaan we ervan uit dat ook voor mensen deze olie een genees-
krachtige werking heeft. Voor ieder ongemak, lichamelijk of emotioneel, een  
andere olie. Je kunt er zelfs je huis mee schoonmaken. 
Elke essentiële olie heeft zijn eigen kenmerken. In deze cursus maak je kennis met 
uiteenlopende essentiële oliën, hun werking en hoe je deze op een veilige manier 
kunt gebruiken. 

Aromatherapie kan uitwendig toegepast worden; door onder andere via massage, 
compressen of een bad op de huid aangebracht te worden of middels inhalatie van 
de olie: door middel van een verdamper. 

De cursus wordt gegeven in: MFC It Kattehûs in Irnsum. 
De kosten bedragen €7,50 pp workshop. 
Door Sabine Mooijweer van Additieve Therapie Mooijweer uit Raerd 

Ik ontmoet je graag bij de eerste bijeenkomst: 
dinsdag 25 september om 19.30 uur, opgave verplicht. 
Via:sabinemooijweer@hotmail.com of reservering.itkattehus@kpnmail.nl
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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 – Flexibele opvang 

 
Grietje de Vries 

Industrieweg 23 A 
9011 WH Jirnsum 

0651814331 
info@kinderopvangoandeboarn.frl 
www.kinderopvangoandeboarn.frl 

 
 

Dinsdag 4 september zijn de Hip hop lessen weer  
begonnen Er zijn 3 hip hop groepen waarin toegewerkt  
wordt naar een wedstrijd dans. Er kunnen bij alle groepen nog 
wel nieuwe leden bij, dus hou je van dansen kom dan langs voor 
een proefles.

Dance Fit is een combinatie les waarin dansen wordt afgewisseld met spierkracht 
oefeningen.  Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan je conditie, uithoudingsver-
mogen, spierkracht en vetverbranding. Dus dames kom een proefles volgen.

Zowel Hip hop als Dance Fit lessen worden gegeven door Marit Leenstra van 
DC058 uit Leeuwarden.

Peutergym is woensdag 5 september weer van start gegaan.
Berend heeft voor het Nijntje beweeg programma een cursus gevolgd. Dit is voor 
een goede motorische ontwikkeling, kinderen leren samen spelen, het bevordert 
het zelfvertrouwen, ze kunnen hun energie kwijt en bovendien is het ontzettend 
leuk en leerzaam. Berend zou graag nog meer peuters welkom willen heten, dus 
kom langs voor een proefles.

Wekelijks te volgen lessen, met uitzondering van de schoolvakanties:
HIP HOP:  dinsdag vanaf 16.00 uur. 
DANCE FIT:   dinsdag 18.30 – 19.30 uur
PEUTERGYM:   woensdag 17.00 – 17.45 uur

Interesse voor een van bovenstaande vormen van beweging? Stuur een mail naar 
locijirnsum@gmail.com  of kijk op Jirnsum.com

Loci zoekt nog nieuwe bestuursleden, interesse? Neem contact op via 
bovenstaand email adres. Zonder bestuur kunnen we niet voort blijven bestaan.

Gymnastiekvereniging Loci

kijk ook op 
www.jirnsum.com
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Bosmax.nl biedt een zeer ruim assortiment aan van verschillende 
producten in de categorieën zoals wonen, vrije tijd, elektronica, 

kantoorartikelen en nog veel meer. En dit van maar liefst 500 
topmerken! Het maakt niet uit of je nu speelgoed of 

schoonmaakmiddelen besteld: Bosmax.nl zorgt ervoor dat het snel, 
goedkoop en goed verpakt bij jou bezorgd wordt! 

 
                                     www.bosmax.nl 

MFC It Kattehûs ontvangt bijdrage van 
Rabobank Coöperatiefonds, 
VSB fonds en Oranje Fonds 

Het project Luchtventilatie heeft 
een bijdrage gekregen van 7.500 euro 
vanuit het Coöperatiefonds van 
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland 
en VSB Fonds. Van het Oranje Fonds een bedrag van 10.000 euro.  

Om het multifunctioneel centrum It Kattehûs open te houden is een horeca-
vergunning benodigd. De gemeente Leeuwarden stelde dat het klimaat in de  
Grutte Seal onvoldoende ventilatie had. Daarvoor is er luchtbehandelingssysteem  
aangebracht. De eigen middelen van het MFC waren hiervoor niet toereikend en is 
op zoek gegaan naar organisaties voor een financiële bijdrage. 
“Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank en de twee andere 
fondsen”.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor  
lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergro-
ten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöpe-
ratiefonds wordt  
gevormd vanuit 
het coöperatief 
dividend van de 
bank: een vorm 
van dividend uit-
kering waarmee 
een deel van de 
nettowinst van 
de bank ter be-
schikking wordt 
gesteld aan veelal 
maatschappelijke 

Luchtventilatie It Kattehûs

Fotobijschrift: vlnr mw Christina Draaisma Rabobank,  
mw. Signhild Moerland en dhr Johan Visser (MFC It Kattehûs)
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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

Wie o wie draagt ons dorpshuis een warm hart toe en heeft nog vrije tijd? 
Wij zijn op zoek naar jullie! 

Voor het nieuwe seizoen is het bestuur van het dorpshuis MFC It Kattehûs op zoek 
naar nog een gastvrouw/-heer.
Taken op vrijwillige basis zijn onder andere bardiensten, koffie/thee zetten tijdens 
vergaderingen, dit kan zowel in de ochtend-, middag- of avonduren zijn, het in de 
juiste schikking zetten van de tafels en andere kleine werkzaamheden.
Deze taken zijn gedurende één week per maand. Dit is echter flexibel in te vullen 
in overleg.

Reageer dan snel wij kunnen jouw hulp hard gebruiken voor het in stand houden 
van ons dorpshuis.

Lijkt het je wat, neem dan contact op met het bestuur: 
Henny Joustra 06 – 53 32 59 44

Helpende handen gezocht

Zaterdag 17 november

Nei Simmertime
Mei mekoar Jirnsum

Presentatie: Lutz Jacobi
m.m.v. Berend Riemersma

Organisatie: MeiMekoar
Voormalige RK kerk Jirnsum
Stichting Keunst en Kultuer

Deur open: 19:30  Aanvang: 20:15

Kaarten alleen te reserveren via 
facebook: pagina jirnsummertime of MeiMekoar  

of via jirnsum.com
VOL=VOL
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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

De Bistedokter

De hete zomer van 2018

De zomer van 2018 gaat de boeken in als de zomer van de superlatieven. Weken 
achtereen was het niet alleen erg droog; het was ook zonnig, benauwend en soms 
zelfs heet. En hoe warmer het werd, des te drukker het bij ons op de praktijk leek 
te worden. Zo moesten vele viervoeters die meegaan naar het buitenland reisvaar-
dig worden gemaakt door middel van de benodigde vaccinaties, behandelingen en 
handtekeningen in de dierenpaspoortjes. Maar ook als dieren tijdens de vakantie 
in het pension worden opgevangen moeten de entingen op orde zijn. Bovendien 
ontvingen we natuurlijk vele vakantiegangers in onze eigen regio met een ziek of 
gewond dier. De meeste bezoekers zijn echter nog steeds de thuisblijvers met hun 
huisdieren voor jaarlijkse 
controles of  als er wat 
mankeert. Het was soms 
afzien bij ons in de wacht- 
en spreekkamer. Voor de 
baasjes, de dieren en ook 
voor ons. Daar moeten we 
wat aan gaan doen. Zo zul-
len we in de toekomst veel 
meer op afspraak gaan 
werken om de wachttijden 
te beperken. En als het  
klimaat buiten steeds ex-
tremer wordt, zullen we het binnen beter moeten gaan beheersen… 

Een paar bijzondere patiënten waren memorabel de afgelopen hete zomer. Zo 
bleek Biksem wel heel hardleers. Het Franse bulletje moest tweemaal onder het 
mes. Eerst had ze een oude plastic handschoen opgevroten die in haar darmpje 
vastliep; een week later had ze alweer zo’n honger dat ze zich vergreep aan een 
perzik waarvan de pit haar riooltje opnieuw verstopte…

Ook Boefje was apart. Deze Ragdollpoes had haar vierde nestje kittens. Alles ging 
goed totdat ze drie weken na de bevalling raar ging doen en midden in de nacht 
begon te hallucineren. Had ik nog nooit bij een poes op deze manier meegemaakt. 

Lees verder op pagina 21
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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

Mijn vermoedens werden eerst via Google en later door bloedonderzoek beves-
tigd. Boefje had ‘melkziekte’, ook wel ‘zoogkramp’ genoemd. Een ernstig tekort 
aan calcium dat we eenvoudig op konden lossen. 

En tenslotte zorgde poes Ushi voor een nieuw spreekwoordelijk gezegde. Ze had 
een gaatje in haar keel. Wat ze at of dronk kwam net zo hard weer naar buiten. Dat 
zette geen zoden aan de dijk. Er moest chirurgie aan te pas komen om het te her-
stellen. Een riskante operatie in een link gebied. Een kleine week liep ze met een 
gele drain op haar strotje als ware het een vrolijk vlinderdasje. Maar ze kon weer 
eten en kwam weer aan. Voorheen zei je als iemand maar raak kan eten zonder 
ervan aan te komen dat diegene wel wormen zou hebben. Nu noemen we dat in 
navolging van ‘een gat in de hand’ als je niet met geld om kunt gaan, het lijkt wel 
of diegene een ‘gaatje in de keel heeft’. Alle patiënten passeerden uitgebreider al 
de revue op de www.bistedokter.nl of op Facebook. Sinds kort manifesteert onze 
praktijk zich namelijk ook op dat laatste medium. Kijk maar eens! Ik hoop overi-
gens dat we nu weer een ‘gewone’ herfst krijgen.
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 17 en 19 augustus stonden de jaarlijkse merkepartijen weer op het programma.
 Op vrijdag kaatste de jeugd in 3 verschillende categorieën. Onder het genot van 
een zonnetje werd het een geslaagde kaatsmiddag en werden de prijzen als volgt 
verdeeld,
 
Welpen:   1ste Sep Broersma
 2de  Arjen Posthumus
 3de Ruerd Veldhuis
 
Schooljeugd A  1ste  Janna Posthumus
  2de  Ilja Wijtsma
 
Schooljeugd B  1ste  Liza Jorna
  2de  Amarins de Groot
 
Zondag 19 augustus was het de beurt aan de senioren. In 5 klassen, onder leiding 
van scheidsrechters  Abe Buwalda, Bauke de Vries, Jan Tijtsma en Jeen ten Hoeve 
werd het een sportieve en gezellige dag. Rond half 5 werden de prijzen aan de vol-
gende winnaars uitgereikt en kon een ieder een geslaagde Jirnsumer merke met 
het matinee afsluiten.
 
Heren A 1ste Sjoerd Riemersma (k) , Cor Dijkstra en DouweElzinga      
 2de Tjeerd de Jong, Albert Hofstra en Klaas de Jong

Heren B 1ste Sippie Zijlstra, Remco de Dulk (k) en Wim de Wit 
 2de Kees Keulen, Paul Ijsselmuiden en Jan Jelle Veenstra 
 3de Theo Damsma, Jurjen Poort en Milan Keulen

Heren C 1ste   Rogier Nugteren (k) en Sjouke P. Visser 
 2de Sietse P. Hellinga, Bert Boersma en Siep Hijlkema
 
 Dames A  1ste Dieuwke Roelfsema, Joke Nijdam (K) en Christien de Vries 
 2de Yvon Douma, Dorien v Steen en Lucy Ijsselmuiden
 
Dames B  1ste Siska Keulen, Jeanette Hofstra (k) en Anita Dijkstra
                   2de Annet Douma, Alida Miedema en Iris Douma

Merke kaatspartijen 2018
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www.elzinga.nl

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

Op zoek naar een leuke, uitdagende en dankbare tijdsbesteding?
Kom dan vrijwilligerswerk doen in Leppehiem!

Leppehiem is een Mienskipssintrum waar ongeveer 200 ouderen wonen. Alle  
bewoners, maar ook ouderen die niet in het Mienskipssintrum wonen, kunnen  
gebruik maken van de verschillende activiteiten en of diensten. Doordat het  
aanbod erg uitgebreid is, is het begrijpelijk dat Leppehiem een beroep doet op een 
grote groep vrijwilligers.
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor onder andere:
de maaltijdservice, het begeleiden van sport-/spelactiviteiten, het bezoeken van 
bewoners, begeleiding op de dagondersteuning en/of woongroepen voor de-
menterende ouderen, voor het zwembad, koffie rond brengen bij bewoners, het  
restaurant, de winkel, fietsen met bewoners op de duofiets en om de fysiothera-
peut helpen bij de gymnastiek voor dementerende bewoners.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden in Leppehiem voor bijvoorbeeld boven-
genoemde activiteiten of heeft u algemene belangstelling, neem dan contact op 
met Magda Riemersma (Coördinator vrijwilligers) via 0566-654654.

Mienskipssintrum Leppehiem zoekt vrijwilligers

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

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

 

Skoallenijs Sint Radboud

De scholen zijn weer begonnen!
Op 3 september jl. zijn alle kinderen van de Sint Radboudschool het nieuwe 
schooljaar in gesprongen! Alle jarigen mochten de sprong eerst wagen en toen de 
juffen, meester en kinderen binnen waren kon iedereen weer aan de slag!  

Ook dit schooljaar weer maandelijks een open ochtend voor alle ouders, pakes en  
beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur. 3 oktober, 7 november, 12 

december, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei, 5 juni en 3 juli. Welkom!       
www.radboudjirnsum.nl
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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

Informatieavond
Nieuwe ouders zijn van harte uitgenodigd op onze
Informatieavond donderdag 11 oktober om 19.30 uur.

U krijgt dan een schat aan informatie over wat uw kind kan verwachten in onze 
groep 1-2. Ook geven we een beeld van de doorgaande lijn t/m groep 8. Het duurt 
ongeveer tot 20.30 uur, waarna er 
naar behoefte nog doorgepraat kan 
worden.

Deze avond is bedoeld voor zowel 
de ouders die hun kind al bij ons 
hebben ingeschreven, als ook de 
ouders die nog een keuze voor een 
basisschool zullen maken. 

Inloop
Alle ouders, familieleden, vrienden 
en buurtbewoners zijn uitgenodigd  
op onze inloop ter afsluiting van de 
Kinderboekenweek. 

Deze is op donderdag 18 oktober, 
van 13:30 tot 14.15 uur.

Tot 11 en/of 18 oktober!
 
Obs It Tredde Sté
Dekamastrjitte 2A
9011 WE Jirnsum
0566-601646

Skoallenijs It Tredde Sté It Tredde Sté

Interesse in onze school?
Maak gerust een afspraak! Ina Klinkenberg (directeur) 

 is maandag t/m donderdag aanwezig.
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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

Skriuwkursus

Breicafé

Hast altyd al ris skriuwe wollen? En it kaam der mar 
net fan? Dan is dit miskien dyn kâns! Wy begjinne mei:
-  Koarte ferhalen
-  Poëzy
-  Of ast dat wolst dyn libbensferhaal (yndividueel)

Dan bin ik fan doel om yn Jirnsum te dwaan, yn in lytse 
groep fan maksimaal 6 persoanen. Ek yndividueel is 
mooglik…yn oerlis.

Lokaasje: ‘De Fantast’ , boppeseal
Tiidstip: fan 15.00 oant 16.30 oere op de tongersdeitemiddeis om de 14 dagen. 
Priis is €10 per sessy.

Mear ynfo op myn webside afketoren.nl  En meist fansels ek altyd earst even belje 
foar mear ynformaasje. Wy begjinne as de groep kompleet is.

Oant sjen hoopje ik,
Afke Toren

De zomer loopt ten einde, het is alweer september en dan 
begint het breicafé weer. Elke donderdagochtend 
om 10 uur komen wij weer bij elkaar in 
de “Twee Gemeenten”. Wij haken, breien, 
helpen en stimuleren elkaar bij het 
handwerken. Belangrijkste is 
natuurlijk dat het gewoon 
gezellig is. Heb je zin om 
te komen? 
Kom dan gerust langs, 
met of zonder handwerk
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Een aandeel in elkaar

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar
rabobank.nl/hypotheken.

Je bent verliefd. Op het huis dat je bezichtigd hebt.

Je wilt weten of het financieel haalbaar is. Gelukkig

kun je morgen al in gesprek met onze hypotheek-

adviseur of online via het Hypotheekdossier.

Vandaag bellen. Morgen een
hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheek-
gesprek.

Vandaag
bellen.

 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 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 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.

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 Tigra Jissink
Adres: Leppedijk 37, Akkrum Adres: Rijksweg 127A
Tel.: 0566-65 46 54 Tel.: 0566- 60 22 07
E-mail: oars@leppehiem.nl E-mail: sneek@tigra.nl

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

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

Contactadressen Kerken 
Doopsgezinde Gemeente 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

 it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 06-53325944

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

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

Bibliotheek  
Grou Burstumerdyk 6  Tel.: 058-2347777 Openingstijden ma./wo./do. 14.00 - 18.00 uur
 info: www.sbmf.nl     vrijdag        14.00 - 20.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 Dierenarts
Praktijkadres Reduzum-Grou: 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.


