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Beste Lezer,
Na een extra lange februari maand, hier dan nu het maart-nummer van de Stim.
Het nieuws wordt op dit moment gedomineerd door het Corona virus.
Gelukkig heeft het tot op heden ons dorp nog niet bereikt. Laten we hopen dat dit
zo blijft en dat we binnenkort niet met zijn allen in quarantaine hoeven. We hopen
u dan ook te zien op alle leuke evenementen de komende tijd.
Noteer alvast de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Jirnsum in uw agenda.
Woensdag 22 april in de 2 gemeenten, hier kunt u samen met PBJ terugkijken op
afgelopen jaar en blikken ze alvast vooruit op wat er voor 2020 nog allemaal staat
te gebeuren.
Veel leesplezier.

Redactie: Linda Karsten, Alina Meina en Liesbeth Hiddema
Bezorging: door fam. Smits (Tel. 06-51165584)

Kopij inleveren altijd voor de 1ste van de maand
De volgende Stim fan Jim verschijnt medio april 2020
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
36e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Capaciteit zalen:
Grutte seal 25-100 personen
Molehiemseal 10-30 personen
Lytse seal tot 10 personen

!

KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand

!
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Agenda

Datum Evenement

16-21 mrt
18 maart
20 maart
25 maart
27 maart
28 maart

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Telefoon:
652170
Telefoon: 0566 652170
www.groenverzorger.nl
www.groenverzorger.nl
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Collecte Reuma Nederland
Open dag: It tredde Sté
Boekenmorgen
Walking Football toernooi
Oud papier
Open Jirnsum Sjoel
Kampioenschap

28 maart Bruute Bende, oa
Rene Karst en Luftwaffel
1 april Theater groep: Fjoer
3 april Boekenmorgen
5 april Mei MeKoar sjongt!
5 april Theater groep: Fjoer
8 april Theater groep: Fjoer
10 april Boekenmorgen
12 april Paasbrunch
12 april Paasmatinee met Butterfly
12 april 10 jaar Roel en Marty
24 april Oud papier
26 april Koningsnacht met
Straight on Stage
27 april Koningsdag met live
muziek van El Jackson
9 mei Gekke pruikenparty met
Karaoke!
21 mei Atje Keulen Deelstra
toernooi
23 mei Afsluitende dag met
vrijwilligersavond
6 juni Rommelmarkt VV Irnsum
13 juni 35+ toernooi

Locatie

Tijd

Langs de deuren
It Tredde Ste
MFC It Kattehus
Sportpark de Bining
Dorp
Cafe De Fantast

10.00-12.00
10.30 uur

De 2 Gemeenten

22.30 uur

De Fantast (bovenzaal)
MFC It Kattehus
Tsjerkje yn Friens
De Fantast (bovenzaal)
De Fantast (bovenzaal)
MFC It Kattehus
De 2 Gemeenten
Cafe de Fantast
De 2 Gemeenten
Dorp
De 2 Gemeenten

20.30 uur
10.00-12.00
15.00 ur
14.30 uur
20.30 uur
10.00-12.00
11.30-14.00
17.00 uur
16.00 uur

Cafe De Fantast

17.00 uur

Cafe De Fantast

20.30 uur

16.00 uur

22.30 uur

Sportpark de Bining
Sportpark de Bining
Sportpark de Bining

13.00 uur

Sportpark de Bining
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Kommen en Gean
Geboren

zorgvuldig
en met aandacht

Bauk Uil

10 februari 2020
Zoon en broertje van:
Kees, Lise en Huub Uil

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Bedankje
Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor het medeleven
na het overlijden van

Age Niemarkt
Alle belangstelling, kaartjes en mooie woorden hebben ons erg goed gedaan.
Emmy, Christian, Rianna, William

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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Verkeerssituatie entree noord

Mei MeKoar Sjongt yn Friens

Zoals we in een eerdere Stim al aangaven, zijn we samen met de gemeente
Leeuwarden op zoek naar maatregelen om de entree noord weer verkeersveiliger
te maken. Na de update van deze entree, waarbij we o.a. nieuw asfalt kregen en
een versmalling van de weg niet mogelijk bleek, is de situatie er onveiliger geworden. Dat komt met name omdat automobilisten te hard het dorp in en uit rijden.
Er is een aantal weken snelheid gemeten en daaruit blijkt dat 58% van de auto
mobilisten met meer dan 50 kilometer per uur het dorp verlaat (in de meeste
gevallen) of binnenrijdt. Daardoor ontstaan er regelmatig ongelukken op de
kruising bij de Twee Gemeenten en is het er voor fietsers erg onveilig.
Omdat de gemeente Leeuwarden ook bezig is met het aanleggen van een
doorgaande fietsroute tussen Heerenveen en Leeuwarden, waarover elders
in deze Stim meer, hebben we nu dan ook gekeken naar goedkope en tijdelijke
oplossingen.
Natuurlijk zit die vooral in het verbeteren van het weggedrag van de auto
mobilisten zelf, dus bij deze een oproep om de toegestane 30 km per uur aan te
houden tot u uit het dorp bent!
Om snel rijden nog wat te ontmoedigen, komen er pianostrepen op de kruising
bij de Twee Gemeenten en een klein obstakel ter hoogte van Frits. Hierdoor moet
de automobilist een kleine slinger maken om het dorp in of uit te gaan. Groter kon
niet i.v.m. het brede landbouwverkeer en de vrachtwagens die de bevoorrading
doen van de Twee Gemeenten en Frits.
Zodra de aanleg van de fietsroute een feit wordt, zal er gekeken worden naar een
definitieve en betere oplossing.

Een matineeconcert van “Mei MeKoar” op zondag 5 april onder leiding
van Sitta Bosman.

Werkgroep Wonen en Leefomgeving Jirnsum

Alles voor de sportvisser bij
de best gesorteerde
hengelsportzaak van Midden-Friesland
Dierenspeciaalzaak
Jan en Japke
Hoofdstraat 40, Grou
T 0566-623140

Na een prachtig kerstconcert afgelopen december en een welverdiende kerst
vakantie zijn we in januari weer aan het repeteren geslagen. Naast het vertrouwde
repertoire studeren we ook een flink aantal nieuwe nummers in, welke wij graag
op 5 april willen laten horen in het kerkje van Friens.
Even in het kort:
- Kerkje van Friens op 5 april a.s.
- Deuren open vanaf 14.30 uur
- Concert begint om 15.00 uur
- Vooraf, tijdens de pauze en na afloop is er thee, koffie of een drankje
verkrijgbaar in het kerkje ( let op, er is geen pin aanwezig).
- Toegang is vrij.
- Kom op tijd, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en
Vol is helaas Vol.
- Er is weinig parkeerplaats, dus kom op de fiets of met de benenwagen!
Namens Mei MeKoar, Tot 5 april!

Gratis boeken in het Kattehûs
Gratis boeken in het Kattehûs

Sinds januari zijn wij bezig met een boekenproject. We hebben inmiddels vele
boeken in ontvangst kunnen nemen. Romans, thrillers, reis- en natuurboeken,
allerlei informatieve boeken. Alleen kinderboeken zijn er nog niet zoveel, die
nemen we wel graag in ontvangst.
Het streven is om elke vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur open te zijn. Sietse
van der Hooft heeft zich aangemeld om een aantal ochtenden aanwezig te zijn.
Met nog een vrijwilliger erbij gaat het vast lukken om elke vrijdagochtend open te
zijn.
Tijdens de SOOS-ochtend, elke woensdag, kunt u ook een boek komen halen.
En altijd staat de koffie of thee klaar. Kom gezellig langs!! We zien u graag komen.
MFC het Kattehûs
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Hartstichting / Stichting Hartekind
Beste Jirnsumers,
Vijf jaar hebben wij de collecte voor de hartstichting gecoördineerd. € 3738,38
is er in deze periode door jullie inzet en gulle giften opgehaald. Zeven is de
leeftijd van onze hartekind Vere, voor ons is nu de tijd gekomen om ons te gaan
inzetten voor een stichting waarmee wij nog meer verbondenheid voelen;
Stichting Hartkind. We hebben dan ook besloten de coördinatie voor de
Hartstichting te stoppen en een collecte op te gaan zetten voor stichting
Hartkind. Langs deze weg ook namens de Hartstichting, alle collectanten, vrijwilligers, vlaggers, en gulle gevers bedankt voor jullie inzet!
Voor de hartstichting betekend dit dat er dit jaar in april geen collecte van de
hartstichting (meer) is.
Mocht u de coördinatie willen overnemen dan kunt u een mail sturen naar: vrijwilligers@hartstichting.nl
Wilt u wel graag een financiële bijdrage doen dan kunt u doneren via internet op
www.hartstichting.nl
In de laatste week voor de schoolvakantie is de collecteweek van Stichting
Hartekind. (29 juni tot 5 juli 2020) We hopen ook dan weer op jullie inzet, gulle
giften en medewerking te mogen rekenen.
Wil jij je net als ons voor de stichting Hartekind inzetten? Graag! Want deze mooie
stichting verdiend meer naamsbekendheid, aandacht en financiële middelen!
Stichting Hartekind wil, met het financieren van wetenschappelijk onderzoek,
de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: "Kind zijn, HART nodig!"
Collecteren kan door een mail te sturen naar debbiemarisca@gmail.com of het
persoonlijk bij een van ons aan te geven. Voor meer informatie over stichting
Hartekind: www.hartekind.nl
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De Bistedokter
Retoerke Ljouwert

Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl
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Zoekt u een betaalbare schilder om
uw woning of bedrijfspand
te laten schilderen?
H en R schildersbedrijf uit Irnsum brengt
elk gebouw in topconditie.
Ook kunt u bij ons terecht voor
glaszetten, houtreparatie en behangen.

Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum
Mobiel: 06 2027 8622
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl

Sûnt rom in jier wennet Doede op in pleats by ‘t spoar. Om de boerinne hie’t net
hoecht om’t se benaud foar hûnen is; mar de bern woene it sa graach dat de boer
úteins mar belies jûn hat. Hy socht in boerestabij út sûnder stambeam; ientsje
mei papieren fûn er te prizich. It like him skoan ta dat de boerehelp Doede mar
it ien en oare bybringe moast om’t syn húshâlding ek in hûn hat. Yn’t begjin siet
Doede meastentiids oan tou sadat er net fuortrinne koe. Mar geandewei krige
er mear frijheid en sadwaande spaande hy al rillegau los om de pleats hinne.
D’r wennet ek in hynder op dy pleats. En dy Happe krige de skuld dat it mis gie.
Tegearre geane de beide bisten wolris it fjild yn en op in kear krústen se neist it
paad nei it spoar ta om en slûpte Doede troch in gat yn ‘e hikke de spoardyk op.
Fansels kaam d’r krekt op dat momint in trein yn folle faasje oan. De treinmasinist seach lokkigerwize fan
fierren hokker grut gefaar
Doede rûn en brocht hoeden de trein ta stilstân.
Sûnder omhaal liet de
hûn liet him oanhelje en
waard er troch de masinist
meinaam yn syn kabine.
Doe’t se yn Ljouwert oan
kamen bedarre Doede yn’t
asyl oan it kealledykje.
De boer wie yn alle staten.
Hy krige net allinne in print
fan de NS, it asyl moast ek
betelle wurde foar de opfang. Ik kin hjir mar better
net melde wat de boer útkreame hat wat de masinist
dwaan moast at er Doede wer op it spoar oantreffe soe...
Dat barde in pear wiken letter lokkich ek net. De boer seach lykwols it swurk al
driuwen doe’t de trein op ‘e hichte fan de pleats opnij stoppe. Hy miste Doede
fourtendaliks en prompt sette hy de sokken d’r yn nei’t spoar ta. Hy seach de
konduktrise noch krekt mei de hûn omtôgjen en wonk wyld mei syn earmen.
De masinist sette Doede yn syn kabine en die de doar ticht. Hy swaaide noch
Lees verder op pagina 15
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troch it rút werom wylst er de trein wer yn gong sette. Troch de toeter dy’t dêrop
folge fielde de boer him alderheislikst ferrivele. Mar hy betocht him gjin momint,
stapte subyt yn syn auto en reesde nei de stêd. Hast tagelyk mei de trein wie ‘r op it
stasjon. Wat him dêr op dat stuit ôfspiele hat? Kin ik allinne mar nei riede... Ienris
thús bedarre Doede yn elts gefal wer oan tou.
De jongste faam fan de boerehúshâlding hat kunde yn ‘t doarp oan in famylje mei
in alderaardichst hûntsje. In teefke. Doe’t dy loopsk wie, waard d’r in knappe reu
by socht. De dochter moast daliks oan harren Doede tinke en frege har heit wat
dy d’r fan tocht. It like de boer in skrander foarstel. Koe Doede ek ris wat kostjild
ynbringe! No ynseminearret de boer syn eigen kij, mar fan de hûneseks wit er net
rjocht it fijne. Sadwaande frege hy goede kunde of trije minuten fêstsitten fan de
reu lang genôch wie foar in geve befruchting fan it teefke...
Doe’t de bistedokter de rook fan dit hiele relaas krige, frege dy him ôf oft it wol in
ferstândige set wie om Doede it swiet fan de biology fan de fuortplanting priuwe
te litten. Ik haw nammentlik grutte noed dat Doede ynkoarten wer útpykt en op
de trein nei Ljouwert hipt. Mar de boer moat dan net ferheard opsjen dat er de reu
fan ‘e Weaze opswylje kin.
menno@bistedokter.nl

Er is nieuws rondom FestiSYL!
Het is nog even wachten op de vergunning, maar noteer het alvast maar in je
agenda! Op zaterdag 20 juni en op zondag 21 juni is er weer een FestiSYL! Zodra
de vergunningen binnen zijn dan worden ook de artiesten bekend gemaakt!
Houd social media en de Stim fan Jim goed in de gaten!
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Doarpsgeno(a)t
Doarpsgeno(a)t (Middag/Avondje 60+ in Jirnsum)

Vanuit de wandelvoetbal werd op 14 februari (Valentijnsdag  ) een middag/avond
voor 60 plussers georganiseerd in de Twee Gemeenten. Een leuk plan, want er
wonen tenslotte 300 60 plussers in Jirnsum (wisten wij ook pas op deze avond
dankzij de quiz die werd gehouden). Van al die “ouderen” was bijna een derde
aanwezig waardoor wel duidelijk werd dat het initiatief werd gewaardeerd.

Piano, gitaar
Keyboard
Blokfluit
Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Zowel voor kinderen als voor
volwassenen
Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd
E-mail: piannie.tvs@gmail.com
Tel : 0566-601495 of 06-25163304
www.piannie.nl







De middag begon met een quiz in 3 ronden waarbij de aanwezigen per ronde
van tafel moesten wisselen en steeds in een andere groep terecht kwamen. Dit
was een uitstekend idee omdat je op die manier ook nog dorpsgenoten kon
ontmoeten die wel dichtbij wonen maar toch volledig onbekend waren.
De quiz was nogal moeilijk want die ging hoofdzakelijk over jaartallen en percentages waardoor het aantal goede antwoorden bij de meesten beperkt was,
ook omdat de quizmasters geen enkele afwijking accepteerden. Dat maakte het
trouwens niet minder gezellig en de quiz werd gewonnen door Johannes van der
Meer met als hoofdprijs de eeuwige roem .
Na afloop van de quiz kon onder het genot van een hapje en een drankje nader
kennis worden gemaakt of bijgepraat om vervolgens te beginnen aan een heerlijk
stampotbuffet verzorgt door de Twee Gemeenten.
Het was in ieder geval volgens ons een initiatief dat wel een vervolg mag krijgen.
We willen dan ook de organisatoren Abe, Piet en Wim bedanken voor de organisatie en uitnodigen hier een vervolg aan te geven. Tenslotte natuurlijk ook dank
aan Ricardo en Jantina van de Twee Gemeenten voor de goede verzorging.
Anneke & Jaap



Uitnodiging ALV Plaatselijk Belang
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Jirnsum
Woensdag 22 April, om 20:00 uur
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Het bestuur van Plaatselijk Belang Jirnsum nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 22 april in de Twee Gemeenten om 20:00
uur, inloop om 19:30 uur. In de volgende editie van de Stim vindt u de agenda en
hoe u de vergaderstukken kunt ontvangen. Om papier uit te sparen wordt dit niet
huis-aan-huis verspreid maar kunt u dat t.z.t. opvragen.
Noteer de datum alvast in uw agenda!
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Atje Keulen
Atje Keulen: Feministisch avant la lettre

Het is dit weekend vijftig jaar geleden dat Atje Keulen-Deelstra in het Ameri
kaanse West Allis voor de eerste keer wereldkampioen schaatsen werd. Het Friese
volk juichte. Maar ze kreeg ook boze brieven. Een moeder van drie opgroeiende
kinderen, boerin, huisvrouw en al over de dertig: zo iemand hoorde niet wekenlang van huis te zijn!

lintjes doorknippen, werd overstelpt met cadeaus en rende van de ene naar
de andere huldiging. ,,Se die it allegearre, mar it moast wol gewoan bliuwe. Se
woe harsels net op in fuotstik pleatse”, vertelt Janse. Tegenwoordig maakt hij als
inwoner van Jirnsum deel uit van een commissie die waakt over het dorpsarchief.
In dat archief zijn ook de bijzondere verhalen over Atje terug te vinden.
In Jirnsum is de ijsbaan naar haar vernoemd. Zoon Goos woont op de ouderlijke
boerderij even buiten Jirnsum. ,,It is noch net iens sa lang lyn, dat minsken fregen
wêr’t Atsje en har man Jelle wennen”, aldus Janse. ,,Jirnsum hat noch hiel lang it
doarp fan Atsje west.”

Op de foto met een kalf

Oudere inwoners van Jirnsum hebben het een enkele keer nog over die bijzondere
periode. Het winnen van de eerste wereldtitel en daarna dat geweldige feest in
het eigen dorp. Al woonde Sake Janse destijds in Bolsward, de huldiging van ‘ús
Atsje’ wilde hij voor geen goud missen. Hij herinnert het zich nog goed. Op een
boerenwagen met paarden ervoor maakte de familie Keulen een triomftocht door
het versierde dorp en tijdens de receptie in De Twee Gemeenten werd de wereldkampioene toegesproken door onder meer de toenmalige Friese commissaris van
de Koningin, mr. H.P. Linthorst Homan.
Atje was dankzij haar prestaties op het ijs plotseling publiek bezit geworden.
Haar leven veranderde voorgoed. Niet alleen Jirnsum, maar heel Fryslân was trots
op deze boerin en ijskoningin. Ze kreeg het eerste kievitsei aangeboden, mocht
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De kranten, ook de landelijke dagbladen, raakten niet uitgeschreven over het
succes van de Friese boerin en huismoeder. En het ging niet alleen over de prestaties op het ijs, maar heel vaak ook over haar man Jelle en de drie kinderen Boukje,
Kees en Goos. Het was toch wel heel bijzonder dat zo’n gewone huisvrouw, die
de zorg had voor drie kinderen, er een schaatscarrière op na kon houden. En
tussen de bedrijven door ook nog een overall aantrok om Jelle op de boerderij te
helpen. Een foto van Atje met een kalf deed het dan goed.
Het moet soms behoorlijk hectisch zijn geweest in huize Keulen. ,,Mem moast
moarns soms earst melke, dan gong se nei de baan om te trainen, dan die se
de húshâlding en letter op de dei wer traine”, zo vertelt dochter Boukje EfdéKeulen. Ze was zeven toen haar moeder op 1 maart 1970 in West Allis de wereldtitel
veroverde. ,,No’t ik sels bern ha, freegje ik my wolris ôf hoe’t se it foarinoar
krigen hat. Trije bern, in pleats, in drokke húshâlding en noch reedride.” Maar
volgens Boukje was de aanwezigheid van haar vader onontbeerlijk. ,,Hy hat
altiten efter har stien en droech de riderij in waarm hert ta.”
Dat ze eind jaren zestig op de langebaan doorbrak kwam niet uit de lucht
vallen. Atje, in 1938 geboren in Grou, deed als schoolmeisje al mee aan schaatswed
strijden. Op twaalfjarige leeftijd schreef ze in Idaard een kortebaanwedstrijd
voor schoolmeisjes op haar naam. Later werd ze Fries kampioen bij de meisjes.
In 1956 won ze met hardrijderijen in totaal 890 gulden (qua koopkracht te vergelijken met 3070 euro nu) aan prijzengeld. In de jaren zestig maakte ze de overstap
naar de langebaan. Met de geboorte van de drie kinderen volgden enkele rustige
jaren. Maar met de komst van de kunstijsbanen was het voor Atje gedaan met de
rust. Ze wilde schaatsen.
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Betutteling van de schaatsbond

Vanaf 1967 was ze bijna dagelijks op Thialf te vinden. Bij de ijsclub viel ze op door
haar prestaties. Daarom ging ze in 1969 naar de Nederlandse kampioenschappen,
waar ze in het eindklassement zevende werd. Dat betekende een plaats in de
B-kernploeg. Maar de heren van de schaatsbond dachten daar duidelijk anders
over en hielden een lidmaatschap van de kernploeg tegen. Atje was al te oud en
moest thuis zijn bij man en kinderen, zo maakte de KNSB duidelijk. ,,Se mocht net
mei op trainingskamp yn Inzell. Dat wie har min nei it sin en in grutte teloarstelling.”
,,It wie yn dy tiid hiel gewoan dat de frou thús wie by de bern.” Niet veel getrouwde vrouwen werkten, zeker niet als er kinderen waren. Atje was veel op de ijsbaan
te vinden. De combinatie van huisvrouw, moeder en langebaanschaatsster was
eind jaren zestig aanleiding voor een pittige discussie. Ze was soms wekenlang
van huis en daar had niet iedereen begrip voor. Een moeder hoorde bij haar man
en kinderen te zijn en niet weken achtereen van huis om te schaatsen. ,,Mem
krige hiel ferfelende brieven. It waard har ferwiten dat se trije bern thús efterliet.
Se waard dêr hiel fertrietlik fan. Mar alles wie goed regele as mem fan hûs wie.
Heit wie by ús thús en hold de húshâlding draaiende. Us libben feroare net bot”,
aldus Boukje. ,,Heit sea it iten en pakte de stofsûger. It wie hiel gewoan foar ús.
Dat mem fuort wie, hie net sa folle ynfloed op ús libbentsje.”
Boukje vindt dat haar vader en moeder beiden vooruitstrevend waren. In bepaalde
feministische kringen, zoals bij de rode vrouwen, werd dat juist wel gewaardeerd.
,,Se wiene emansipearre, al waard dat wurd yn de jierren santich noch net brûkt.”
No’t ik sels bern ha, freegje ik my wolris ôf hoe’t se it foarinoar krigen hat. Trije
bern, in pleats, in drokke húshâlding en noch reedride. Boukje heeft het eigenlijk nooit erg gevonden dat haar moeder in de wintermaanden veel op reis was.
,,Ik wie in jier of sân. Wat ik net sa aardich fûn, wie dat ik in pear kear by in omke
en tante yn Snits útfanhûze ha. Ik moast dêr doe ek nei skoalle.” Andere keren
logeerde ze bij pake en beppe. ,,En ik wit noch dat ik opbliuwe mocht om mem op
de tillevyzje te sjen.” Leuk waren ook de cadeautjes die Atje voor haar kinderen
meenam. Zo kocht ze in Japan, waar ze in actie kwam op de Olympische Spelen
in Saporro: voor Boukje een kimino, een traditioneel Japans kledingstuk. ,,Ik ha it
noch.”
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Na haar Nederlands kampioenschap in 1970 kon de KNSB Atje niet meer passeren en werd ze wel opgenomen in de kernploeg. Zo mocht ze naar het Europees
Kampioenschap, dat op de toen nog niet overdekte schaatsbaan in Heerenveen
werd gehouden. Atje werd daar vierde. Een paar weken later volgde het Wereldkampioenschap in West Allis, waar ze wél de titel veroverde en als ‘de schaatsende
moeder van drie kinderen’ grote bekendheid kreeg.
Boukje en haar broertjes mochten tijdens het huldigingsfeest mee op de wagen
door het dorp. En later mocht ze de door haar moeder gewonnen beker mee
naar school nemen. ,,Ik wie sa grutsk op ús mem.” Nog steeds is ze trots op de
prestaties van haar moeder. ,,Us mem wie in trochbiter. It wie net allinne talint,
der siet ek in protte kriich yn har. Hiel fanatyk, altiten winne wolle.”
De originele tekst is langer en verscheen in het Friesch Dagblad op 29-02-2020

Open Jirnsumer Sjoelkampioenschap!
Op zaterdag 28 maart 2020 is de eerste editie van het Open Jirnsumer Sjoelkampioenschap! Vanaf 16.00 uur wordt er in Café de Fantast gestreden om mooie prijzen. Personen in alle leeftijdscategorieën kunnen zich opgeven voor dit nog nooit
eerder in Jirnsum vertoonde spektakel. Sportkleding is niet vereist, daarnaast zijn
er geen minimale eisen m.b.t. behendigheid,
maar een klein beetje “gatsje toek” is wenselijk!
Komt allen!
Opgeven kan tot en met 20 maart bij Café de
Fantast, tel: 0566-601956.
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Opknappen Rijksweg, aanleg fietsroute

Hier uw
advertentie?
Neem
contact op via

stimfanjim@jirnsum.com

Teater yn de Fantast: Lêste pear dagen
Teatergroep FJOER spilet de premjêre fan: ‘Lêste pear dagen’ (fan Esther
Scheldwacht)In man wurdt op de intensive care binnen brocht. It docht bliken dat
er yn it sikehûs bliuwe moat. Hy wurdt fersoarge troch in ferpleechkundige dy’t
hieltyd mear nei him ta lûkt en op it lêst net mear by him wei giet. Moat sy harkje
nei har gefoel? Moatte de protokollen yn in sikehûs altyd neilibbe wurde?
Grûnlizzer fan dit bysûndere stik is Sander de Hosson, longarts yn it Wilhelmina
sikehûs yn Assen. Hy hat yn syn boek ‘Slotcouplet’ dit ferhaal beskreaun dat ek
echt bard is.
Regy: Afke Toren, Fryske oersetting: Baukje Stavinga, Lûd/ljocht: Sieger Rinsma
Spilers: Mattie Bergsma en Jan Ate Mulder
Boppeseal fan De Fantast Jirnsum.
woansdei 1 april en 8 april om 20.30 oere en snein 5 april om 14.30 oere
Ynfo/kaarten: 06-12158043 of info@letterfretter.nl

De gemeente Leeuwarden is bezig met het aanleggen van een doorgaande
fietsroute tussen Heerenveen en Leeuwarden, om het aantrekkelijker te maken
met de fiets van en naar het werk te gaan. De aanleg hiervan is al gestart, op dit
moment wordt er bij Wijtgaard en Reduzum al hard gewerkt aan het realiseren
van deze fietsroute.
En ja, deze route gaat ook door Jirnsum! Vandaar dat de gemeente contact heeft
gezocht met Plaatselijk Belang en de werkgroep Wonen en leefomgeving om met
elkaar te bespreken wat hiervoor de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.
Er zijn nu al twee momenten van overleg geweest. Daarin hebben we een aantal
dingen aangegeven:
• Waar mogelijk de groepen racefietsers ( die vaak zonder snelheid te
verminderen en op te zien door het dorp racen) om het dorp heen leiden.
• Recreatieve fietsers graag wel door het dorp.
• Kleurgebruik en bestrating aanpassen bij karakter van het dorp.
• Waar mogelijk wel snelheidsremmers behouden.
De overleggen hebben tot nu toe geresulteerd in een mooie kans voor Jirnsum.
Waar we eerst problemen zagen, zien we nu ook kansen. Het onderhoud aan de
Rijksweg mag hierdoor naar voren worden gehaald, waardoor we nu de gelegenheid hebben om de Rijksweg in zijn geheel op te knappen. Zijn we in één keer
voor jaren klaar! Hierin wordt dan ook gekeken naar het opnieuw inrichten van
het plein bij de voormalige RK kerk, uiteraard in overleg met de stichting die het
gebouw beheert. En natuurlijk een definitieve goede aansluiting van het nieuwe
Molehiem.
Het gaat ook overlast inhouden voor het dorp, omdat van de gelegenheid gebruik
wordt gemaakt om dan delen van de riolering en de bekabeling te vernieuwen.
Dat wordt zandhappen!
Het moet altijd eerst erger voor het mooi wordt….
De gemeente bereidt nu een concept plan voor, dat ze waarschijnlijk in april of
mei aan het dorp gaan voorleggen d.m.v. een bewonersavond. U krijgt hiervoor
een uitnodiging van de gemeente in uw brievenbus!
Werkgroep Wonen en Leefomgeving Jirnsum

Omdat it nochal stoarm rint mei de ferkeap fan de kaarten is it oan te rieden om te
reservearjen, ek omdat der in beheind tal plakken is. Kaarten kostje €12,50.
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Im Memoriam: Boer Haringsma

Oprichting kunstkring Jirnsum

Op 3 februari overleed Broer Haringsma op 87 jarige leeftijd. In 1932 werd hij
geboren op de boerderij op Flansum nr. 3, als jongste na drie broers en drie
zusters in het gezin van Durk Haringsma en Ymkje Roorda. Na de lagere school in
Jirnsum volgde Broer de ULO in Sneek en de landbouwwinterschool in Didam.
Na zijn opleiding werd hij thuis met een zuster en drie broers werkzaam op de
boerderij. Het boereleven was echt een passie voor Broer, met daarbij het werk
in het open veld en vooral met paarden. Daarnaast was Broer ook bestuurlijk
erg actief. De agrarische verenigingen en met name op katholieke of christelijke grondslag. Met gedrevenheid was hij afdelingssecretaris van de katholieke
JBTB en ABTB. Maar ook bij de politieke partij KVP en later CDA. Daarna werd
hij bestuurslid van de ANBO. Verder was hij 25 jaar secretaris van de katholieke
begrafenisvereniging Heilige Marcus in Jirnsum. Voor zijn verdiensten werd
hij onderscheiden met de Bonifatiuspenning van het bisdom GroningenLeeuwarden.

Onder de paraplu van de Stichting Keunst & Kultuer Jirnsummertime is het plan
om, bij voldoende belangstelling, een vereniging voor iedereen die creatief bezig
is op te richten. Initiatiefnemer Kees Rietveld is voordat hij naar Jirnsum verhuisde lid geweest van een kunstkring in Rotterdam en hij heeft daar zoveel plezier
aan beleeft dat hij zo’n vereniging ook naar Jirnsum zou willen brengen.

Nadat op Flansum eerst broer Teake en later Age overleed, werd het boerenwerk
voor de achterblijvende broers Henk en Broer en zuster Jeltje te zwaar. In 1981
verhuisden ze naar een woonboerderij aan de Hegedyk nr. 10. Hier werd nog een
koppel schapen gehouden en Broer ging vele landerijen langs, om de mollen te
vangen. Wanneer de laatste mol zich pas na meerdere pogingen liet vangen, dan
riep Broer verheugd uit : “Eens komt de dag !”
In 2002 verhuisde de familie Haringsma naar een bungalow aan de Learewei te
Jirnsum. Vier jaar later kwam er voor Broer een grote ommekeer. Nadat eerst
broer Henk was overleden, moest twee maanden later zuster Jeltje opgenomen
worden in een verpleegtehuis. Broer bleef alleen achter aan de Learewei, maar
bezocht Jeltje trouw dagelijks in Leppehiem.
Desondanks bleef Broer altijd opgewekt. De fokkerij van het Friese paard bleef hij
volgen en bezocht vele keuringen en concoursen. Tevens voelde hij een enorme
sociale betrokkenheid en bracht vele bezoeken aan zieke of bejaarde naasten.
Maar hij kon zich, ook op hoge leeftijd, nog steeds erg opwinden over maatschappelijke misstanden, die hij tegenkwam.
Op 10 februari is Broer naar zijn laatste rustplaats gebracht op het katholieke
kerkhof van Jirnsum, bij zijn ouders en alle broers en zusters, die hem voorgingen.
Flansum en omgeving verliest hiermee een waar icoon, met een bijzonder hart.

Het doel

Het doel van de vereniging is om de onderlinge contacten tussen de beeldende
kunstenaars (professioneel, semiprofessioneel en vrijetijds- kunstenaars) te
versterken en een podium te geven voor hun werk. De kunstkring organiseert
daarvoor regelmatig exposities.

Exposities

De Kunstkring biedt de leden de mogelijkheid tot exposeren in Jirnsum. Door
de expositie via de media onder de aandacht te brengen wordt geprobeerd om
belangstellenden uit een zo’n groot mogelijk gebied naar Jirnsum te trekken.

Kunstcafé

Een maal per maand zal een leuk, gezellig en informatief kunstzinnig samenzijn
worden georganiseerd. Iedereen is welkom, ook niet leden! Een van de leden van
de kunstkring geeft op deze avond een presentatie van zijn of haar werk. Ook kan
een gast worden uitgenodigd om over een kunstzinnig onderwerp te spreken.
Daarnaast is er veel tijd om informeel in contact te komen met andere beeldende
kunstenaars.

Informatie

Wilt u meer informatie over deze kunstkring of wilt
u lid worden of nog beter ziet u het zitten om met de
oprichting in de werkgroep te zitten, stuur een mailtje
naar k-rietveld@live.nl of bel gewoon Kees Rietveld op
06-53586450.

Nico van der Werf.
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Een keuze gemaakt voor de groenstrook
Op woensdag 12 februari zat het Kattehus vol met dorpsbewoners die mee
wilden denken en praten over de toekomstige invulling van de groenstrook aan de
Douwemastrjitte. De avond werd georganiseerd door de werkgroep Wonen en
Leefomgeving Jirnsum, die aan dit project werkt onder verantwoordelijkheid van
PBJ. Eerst kregen de aanwezigen informatie over de aanleiding en het voortraject.

De aanleiding

Vanuit de dorpsvisie heeft het dorp zich in 2016 uitgesproken voor meer groen en
invulling van de lege kerken en plekken in het dorp. Ook de verwaarloosde staat
van de groenstrook zoals die er nu bij ligt, was aanleiding om in actie te komen.

Voortraject

Waar Friese
Nuchterheid spreekt!

Koffie, lunch, borrel, diner
of een bijzondere gelegenheid?
Daarvoor kom je bij:
De 2 Gemeenten
Grousterdyk 1 • 9011 WK • Jirnsum
info@de2gemeenten.nl • 0566-601550

Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen
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In het voortraject is er een digitale enquete gehouden waar 104 mensen zich
hebben uitgesproken. In grote lijnen was de uitkomst: 30% voor wonen, 30% voor
tuin, 17% voor een evenemententerrein en 23% bestond uit losse ideeen, zoals:
hondenuitlaatveldje, zwemvijver, skatebaan, etc..
De werkgroep is toen verder gegaan met het verkennen van de twee meest
gekozen opties, tuin en wonen. Er werd een direct omwonende gezocht die
mee wilde denken en die werd gevonden in de persoon van Hinke van Steen.
De werkgroep heeft gesprekken gevoerd met de twee eigenaren: de gemeente
Leeuwarden en Elkien. Beide eigenaren hebben zelf geen plannen of belangen bij
het stuk grond en zijn bereid met ons mee te denken en te bewegen richting een
breedgedragen, duurzame en sociaal maatschappelijke oplossing. Er is contact
gelegd met onze eigen woningcorporatie VDJ en met Molehiem, om een eventuele samenwerking te onderzoeken, als het dorp voor wonen zou kiezen.

Inspiratie

Alle aanwezigen kregen een tiental beelden te zien met verschillende soorten
huizen en tuinen. Met deze inspiratie ging men in kleine groepjes langs 4 tafels
en bespraken daar de voordelen en kansen, maar ook de nadelen en zorgen van
beide opties: wonen of tuin. Tuin voordelen: groen, duurzaam, ontmoetingsplek, plek om dingen te ondernemen. Tuin nadelen: onderhoud, hangplek, korte
termijn idee, niet hele jaar mooi. Wonen voordelen: oplossing voor doelgroepen
(ouderen, jongeren) door betaalbaarheid, gaat krimp tegen, hofje is mooi,
koopwoningen(particulier), diversiteit in de straat. Wonen nadelen: te stenig, te
weinig groen, meer auto’s/parkeren, let op uitzicht overburen.
Lees verder op pagina 29
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- Technisch onderhoud
- Reparatie
- Refit
- Verkoop/inbouw motoren
- Installatie

Industriewei 7 9011 WH Jirnsum
06-15434717
info@smidjachtservice.nl
www.smidjachtservice.nl

- Winterstalling
binnen en buiten
- DHZ-loods

Café de Fantast
Catering & Verhuur
Rijksweg 132 - 0566 601 956 - info@cafedefantast.nl

En toen mocht er gestemd worden! Gestemd om de werkgroep de opdracht te
geven om de gekozen optie verder te onderzoeken. Uitslag: 1 stem voor een
tuin, alle andere stemmen waren voor wonen. Daarbij werden veel opmerkingen
gemaakt als: voor senioren, hofje, tiny houses, met parkeergelegenheid en vooral
met veel groen erbij!

Vervolg

De werkgroep gaat nu aan de slag om deze optie voor het dorp verder te ver
kennen. Dat zal bijvoorbeeld bestaan uit een doelgroepenonderzoek (wie moeten er vooral kunnen wonen), een vervolggesprek met Elkien en de gemeente
Leeuwarden, gesprek met VDJ, en wat er meer nodig is. Een tweede bewonersavond over een half jaar/jaar? Waar de dan opgedane kennis en mogelijkheden
dan weer voorgelegd kunnen worden! We houden u tot die tijd via de STIM op de
hoogte van de ontwikkelingen.
Mocht u vragen hebben of mee willen denken in het vervolgtraject, mail dan naar
de voorzitter van de werkgroep: Guusta Elzinga, guustaelzinga@gmail.com.
Werkgroep Wonen en Leefomgeving Jirnsum.

Extra AED's in Jirnsum

Begin dit jaar zijn er op initiatief van Plaatselijk Belang 4 extra AED’s geplaatst
in Jirnsum. Naast de AED die al jaren bij het Thomashuis hangt, hangen er nu
ook AED’s aan de gevel van de Concorp dropfabriek, de gevel van de Twee
Gemeenten, de gevel van de Marcuskerk en tussen de woningen van Dekemahiem.
Aanleiding was een inzet van de eerst genoemde AED. Een dorpsgenoot werd
slachtoffer, maar kan het gelukkig navertellen en wees ons er op dat slechts één
AED in Jirnsum wel erg weinig is om, in en rondom het dorp iemand in nood te
kunnen helpen. Daarop startte een sponsoractie waardoor er nu 4 extra AED’s in
ons dorp hangen.
De aanschaf is mogelijk gemaakt door Stichting Molenhiem, De Ondernemers
vereniging, “dropfabriek” Concorp, een particuliere gift en Plaatselijk belang
Jirnsum. Technisch Bedrijf Karsten heeft de 4 AED’s geïnstalleerd en in bedrijf
gesteld. Ze zijn bij een volgende calamiteit inzetbaar. Met dank aan alle sponsors
en overige betrokkenen. Laten we hopen dat de
Lees verder op pagina 31
volgende calamiteit nooit komt.
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Goed en prettig geregeld met:

&
Meer informatie? Kijk op:

www.hypotheekadviesaanhuis.nl
www.etteploegmultiklus.nl

Wij zijn gevestigd op de Boarnsterdyk 38, 8491 AW Akkrum

En nu?

Voor bewoners (18+) van Jirnsum wordt elk jaar een cursus aangeboden. De
oproep hiervoor ziet u meestal in de Stim fan Jim van mei en/of juni. De cursus
is in de maand september, meestal in de sportkantine. Tijdens deze cursus leer
je reanimeren en de AED bedienen. Na afloop ontvang je een certificaat. Je bent
vanaf dat moment burgerhulpverlener!
Er is inmiddels een redelijk aantal bewoners met een certificaat. Enkelen daarvan hebben de cursus in Jirnsum gevolgd, anderen hebben dit via het werk o.i.d.
behaald. Het is de bedoeling dat deelnemers na het volgen van de cursus
zichzelf aanmelden als burgerhulpverlener bij het reanimatie oproepsysteem
van HartslagNu.
Na registratie kun je levens redden en wordt je opgeroepen door de meldkamer
van 112 als er een hartstilstand in je omgeving is. Je krijgt dan de opdracht om
een AED te halen of om alvast te starten met reanimatie van het slachtoffer.
Hoe de registratie bij Hartslag. Nu werkt en wat er van je verwacht wordt na het
afronden van de cursus, krijg je allemaal te horen na afloop van de cursus.
Bij vragen over de AED’s in Jirnsum kun je Plaatselijk Belang Jirnsum benaderen.
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Karavaan van de vriendschap 2020

Alice Hooimeijer
schoonheidsspecialiste

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar
mooie en verzorgde huid.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u
bellen: 0566 - 84 91 47 of mailen: salonalice@ziggo.nl
Adres: Molehiem 22, 9011 TC Jirnsum

De Hondenkapper

(Lid ANBOS)

Geen verplichtingen, geen abonnementen,
elke leeftijd, ieder niveau!

Welkom bij de Karavaan van de Vriendschap. Kom samen of kom alleen, het maakt
niet uit, we gaan er met zijn allen een uurtje Happy Together van maken!
Simon Vuyk (1960, Harlingen) gaat door middel van een bakfietstour vriendschap zaaien in de stad en 35 dorpen van de gemeente Leeuwarden. Elke eerste
vrijdag van de maand gaat hij op pad met zijn bakfiets. De karavaan van de
vriendschap. Op 60 verschillende ontmoetingsplekken zal hij de dorpen en
wijkbewoners aansporen een feestje te bouwen. De activiteiten die worden
gevoed door kunstenaars en cultuurmakers. Wanneer de karavaan ons dorp
passeert is er een moment van samenkomst. Het doel is om vanuit een vriendschappelijk levenshouding, met oog voor elkaar, voor je medebewoner en voor
eenzaamheid bij de hand te worden genomen. Vriendschap is een creatief feest
van verbinding en ontmoeting, niemand uitgezonderd.
Op vrijdag 3 april van 10.00 - 11.00 uur brengt de karavaan van Vriendschap
een bezoek aan Jirnsum, aan De 2 Gemeenten. Komt u ook naar dit bijzondere
moment voor een kop koffie? En maak je muziek? Neem je instrument mee! Ken
je een mooi gedicht of verhaal over vriendschap? Kom het vertellen! Of heb je
een ander idee? Alles kan, alles mag, als het maar ‘vriendschappelijk' is.
De karavaan van vriendschap is onderdeel van LF2028/over de drempel van de
gemeente Leeuwarden.

Derde Jirnsumer Jumbo Walking Football toernooi
Op woensdag 25 maart wordt op het sportcomplex De Bining voor de derde keer
het Walking Football Toernooi gehouden.

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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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

Zes teams uit heel Friesland en twee teams uit Jirnsum doen aan dit toernooi mee.
Deze teams zijn: Heerenveen, Cambuur, Workum, Harlingen, De Waadhoeke en
All Stars Middelsee.
Het toernooi start om 10.30 uur
en eindigt, na een gezamenlijke
lunch, om 15.00 uur.
Wij nodigen alle belangstellenden
uit om een kijkje te komen nemen
naar deze sportieve vorm van voetbal voor zestig jaar en ouder.
Iedereen is van harte welkom!
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Het wel en wee op it Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Open dag

Op woensdag 18 maart, in de week van het Openbaar
onderwijs, organiseren we onze jaarlijkse open dag.
Deze dag is niet alleen een open dag voor belangstellende nieuwe ouders, maar ook voor andere belangstellenden. We zetten de deuren open, wees welkom.

Voorleeswedstrijd

In de diverse klassen is er door kinderen voorgelezen.
Van deze kinderen is er per groep een winnaar gekozen en deze hebben op vrijdag 7 februari aan de hele
school, ouders en grootouders hun voorleeskunsten
laten horen. De winnaar was dit jaar Anne uit groep 5. Gefeliciteerd!

The leader in me

Vanaf deze maand gaan we aan de slag met de pedagogische lijn van The Leader
in Me. Deze lijn richt zich op eigen verantwoordelijkheid, samenwerken en samen
werken aan situaties die voor iedereen goed zijn, de zogenaamde win-win situaties. Deze lijn wordt neergezet aan de hand van 7 gewoontes:
1. Wees proactief – je maakt je eigen keuzes
2. Begin met het einddoel voor ogen – maak een plan
3. Belangrijke zaken eerst – eerst werken dan spelen
4. Denk win-win – zoek naar voordeel voor iedereen
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden – luister voordat je praat
6. Synergie – samen is beter
7. Houdt de zaag scherp – zorg voor evenwicht
We zullen dit jaar de eerste 3 gewoontes bespreken en centraal zetten en dan
evalueren we in juni of deze manier van werken past op onze school.

Wordt je kind bijna 4 jaar of ben je gewoon geïnteresseerd?
Kom dan een keertje langs. Onze deur staat open! Liever een afspraak?
Mail voor een rondleiding directie.ittreddeste@proloog.nl

www.elzinga.nl
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Voor de broodnodige energie.....

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

Supremium

Tankstation de Greidhoeke

24/7

13 cent korting op Euro 95!
• Kwaliteitsbrandstoffen
• Diesel
• Euro 95

‘’We care your drive’’

Samen vieren op de Sint Radboudschool

Op KBS Sint Radboudschool staan de woorden “samen” en “vieren” vaak centraal. Veel tradities worden door ons het hele schooljaar samen gevierd. Zo is er
ook aandacht voor Carnaval, Aswoensdag en daarna de 40 dagentijd.
Carnaval staat al jaren in het teken van feest vieren, eten en drinken. Alle kinderen kwamen dinsdag 25 februari in mooie kostuums binnen het thema ‘Helden’
op school. Van Bach tot brandweerman, van Mega Mindy tot voetbalheld. De
leerlingen uit de bovenbouw organiseren altijd deze dag. Naast een modeshow
en een talentenjacht, was er volop ruimte voor spellen en activiteiten in groepjes.
De kinderen konden cake versieren, maskers maken en springen op het springkussen. Het was een geslaagd feest!
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11 cent korting op Diesel

Skoallenijs Sint Radboud

All
cards

Na Carnaval volgde Aswoensdag. Op deze dag hebben alle leerlingen op een
briefje geschreven of getekend over dingen die ze graag achter zich willen laten.
Dit kunnen dingen zijn waar de kinderen spijt van hebben of waar ze niet meer
aan willen denken. Deze briefjes met herinneringen of gevoelens werden daarna
verbrand. De as hiervan is een teken van nieuw leven en een nieuw begin. As is
vruchtbaar en daar kunnen weer mooie nieuwe dingen uit groeien! In de vastentijd is er op school ook aandacht voor dit nieuwe begin.
Op onze school hebben we ook al jaren de Lief en Leed
boom. We besteden met de hele school aandacht aan
feestelijke momenten (bv een verjaardag, of de start van
het schooljaar) maar ook aan verdrietige momenten.
Deze boom staat centraal in onze school, bij elk moment,
vrolijk of verdrietig, zal er een vlinder in de boom worden
opgehangen. Tijdens een schooljaar groeit onze boom uit
tot een prachtige boom met mooie herinneringen.

Elke maand hebben we een open ochtend voor alle ouders,
pakes en beppes en andere belangstellenden van 8.15 tot 11.00 uur.
7 april, 12 mei en 9 juni.

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

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de
Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,
een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar
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Verenigingen

Contactpersoon

Telefoonnr.

Voetbalver. VVI
Volleybalver. Iverto
Kaatsver. KVI
Muurkaatsver. DWS
Tennisver. Eernum
Gym.ver. LOCI
IJsclub
Jeu de Boules
Biljartver. Fantast
Biljartver. DTG
Dartver. Fantast
Jirnsumer Enerzjy Koöper.
Toneelver.
Tuinbouwver.
Vogelwacht

B. de Vries
G. Haringsma
P. Posthumus
B. Nicolai
E. de Jong
A. Nicolai
P. Posthumus
M. de Jong
J. Bleeker
S. Sjonger
J. Bleeker
R. Yntema
H. Pereboom
P. Riemersma
J. Visser

0655307912
0641462314
602739
0651120086
0647964040
0651873618
602739
601215
601956
602224
601956
0649854000
602469
601977
601133

Plaatselijk Belang
Doarpscorporatie
Ondernemersver.
Buurtver. Om ‘e Toer
Buurtver. Om ‘e Terp
Buurtver. ’t Súderein
Speeltuincom.
Koor Jirnsum: Mei MeKoar

F. Cornelisse
W. v/d Meer
J. Bleeker
S. P. Hellinga
L. Karsten
A. Douma
T. de Wal
H. Boorsma

0683949491
601178
601956
0616011867
0620620138
602552
620110
0613578028

Stichting Beheer Sportacc.
Stichting Molehiem
MFC “it kattehûs”
Doarpsargyf
Festiviteiten Kommisje
Soos Kattehûs

B. de Haan
K. Stornebrink
B. Moltmaker
P . Posthumus
H. Sikkema
B. van der Lei

601084
602060
06-43223585
601278
0641872085
601754
39

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

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.

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

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl
0653925979

Bereikbaarheid
Afspraken maken:
Visite aanvragen:
Uitslagen opvragen:
Aanvraag terugbelspreekuur:

08.00 - 10.00 uur
08.00 - 10.00 uur
14.00 - 15.00 uur
08.00 - 10.00 uur

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

Apotheek Grou

Pedicurepraktijk Jirnsum

0566-601730
Anita Kosten
RIJKSWEG 69

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

Schoonmaakmedewerkers
en vakantiehulpen gezocht
voor een prima salaris in
een gezellig team.
Bel 085-8880520

Bij ons kunt u ook
tijdelijk gemeubileerde
woonruimte huren!
Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk
van seizoen) incl. g/w/e
en internet.

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

FysioMaks
Adres: Rijksweg 127A
Tel.:
0566- 60 22 07
E-mail: info@fysiomaks.nl

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

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

Contactadressen Kerken
Doopsgezinde Gemeente
S. Hellinga-Brandenburg, Learewei 6
PKN Gemeente Ingwerd
W. Hansma, Buorren 29, Tersoal
PKN Grou-Jirnsum
W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou
Gemeenschap- en
Beheercommissie Heilige Marcus J. de Wolff, Jirnsum
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Tel.: 0566-60 18 29
Tel.: 0515-52 12 61
Tel.: 0566-62 24 64
Tel.: 0566-60 22 27
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Uitvaartverenigingen
R.K. vereniging Heilige Marcus
Inlichtingen: secretariaat mevr. S. Dijkstra Tel.: 0566 - 62 38 67
Penningmeester: R. de Wolff Tel.: 0566 - 60 18 50
Bode: Dhr. S.A. Schoustra, de Greft 19, Mantgum. Tel.: 058-250 13 80

it Kattehûs
Multifunctioneel Centrum/Dorpshuis, Rijksweg 180, Jirnsum. Tel.: 06-43223585

Peuteropvang It Kattekuorke
Locatie: Rijksweg 180 (in MFC it Kattehûs) Opgave en informatie: Kids First COP groep
9011 VJ Jirnsum.
Tel.: 088-0350400 / www.kidsfirst.nl
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdagochtend van 8.15 uur - 12.15 uur

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

Bibliotheek
Grou

Burstumerdyk 6 Tel: 058-2347777 Openingstijden ma/wo/do
info: www.sbmf.nl		
vrijdag
			
zaterdag
Akkrum Boarnswal 15 Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr
info: www.ontdekdebieb.nl
vrijdagavond

14.00 - 18.00 uur
14.00 - 20.30 uur
11.00 - 15.00 uur
13.30 - 17.30 uur
18.00 - 20.00 uur

		
Dierenarts

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

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

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