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Beste Lezer,
Zoals u van ons gewend bent komen wij ook deze maand weer gewoon met een
gevulde Stim.
Om even stil te kunnen staan bij ons gehaaste bestaan heeft de agenda plaats
gemaakt voor een leuke kleurplaat. ;) Ook deze kunt u natuurlijk voor het raam
hangen. We zijn benieuwd naar de resultaten!
We zijn ook erg benieuwd naar uw ervaringen met deze 'Stille Lente'. Of was
het juist extra druk en hectisch met de thuiswerken en les geven? Misschien
bent u wel in huis en tuin bezig geweest met allerlei zaken die anders blijven
liggen. Of heeft u de leukste wandel- en fietsroutes in Jirnsum en omstreken
ontdekt. Hoe dan ook, uw belevenissen met eventueel een afbeelding is zeer
welkom op: stimfanjim@jirnsum.com
Ankie, Jildau en Ekelien: bedankt voor jullie inzending! Fijn en dapper dat jullie dit
met ons willen delen.
Veel leesplezier en staycreative.
De redactie

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 mei 2020
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
36e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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MFC “it Kattehûs”

AFVALLEN
DOE JE
NATUURLIJK
BIJ
CONSULINN
www.consulinn.nl

Reserveringen via

reservering.itkattehus@kpnmail.nl
of Bert Moltmaker 06 43 22 35 85
of www.mfcjirnsum.nl

Consulinn Grou
alie@consulinn.nl | 06-19618699
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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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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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VV Irnsum
Nieuws april 2020
zorgvuldig
en met aandacht

Afgelopen weken hebben we als voetbalvereniging, naar aanleiding van de
berichten van de regering, de trainingen afgelast, de competities uitgesteld en het
sportcomplex op slot gedaan …..dit is gewoon keiharde werkelijkheid. Het laatste bericht van de KNVB vertelde ons dat de competities van alle amateurvereni
gingen niet meer worden uitgespeeld. Het is jammer, maar als we kijken naar
wat er nu in Nederland gebeurt is sport bijzaak. De gezondheid staat voorop. Als
bestuur hebben wij de afgelopen weken niet stil gezeten. Via skype meetings
vergaderen wij wekelijks.

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

Naast dat er geen wedstrijden meer worden gespeeld zijn er dus dit jaar ook geen
eindstanden. Geen kampioenen maar ook geen degradaties. Ook worden de bekerkampioenwedstrijden niet meer gespeeld. Nu het voetbal stilstaat hebben we
een programma gemaakt voor de jeugdspelers zodat ze een beetje bijblijven met
hun conditie en skills. Houd onze socials in de gaten!
Intussen zijn wij bezig met de teamindelingen voor volgend jaar. We hadden deze
maand inlooptrainingen willen organiseren. Helaas kan dat niet doorgaan. Lijkt
het je leuk om te gaan voetballen. Ben je net 5 jaar of juist al een tiener of heb je al
een voetbalcarrière achter de rug? Meld je dan snel aan zodat we rekening kunnen
houden met de indeling van de teams. Wil je eerst even wat informatie dan kun
je contact opnemen met Willem Spindelaar op 06-15560455 of bestuurslid Sigrid
Nugteren 06-13772415

Technisch Jeugdvoetbalplan

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum

Dinsdag 10 maart j.l. was de presentatie van het Technisch Jeugdvoetbalplan aan
alle jeugdleiders en het bestuur. Om spelers zo goed mogelijk te ontwikkelen
zijn per leeftijdscategorie, technische, tactische en mentale leerdoelen beschreven. VV Irnsum stelt als doel dat minimaal 75% van de spelers de technische en
tactische doelen kan uitvoeren voordat ze over gaan naar een hogere leeftijds
categorie.
Wij hopen hiermee een betere structuur in de trainingen en optimale begeleiding van de jeugdteams te realiseren en dat dit tot betere prestaties en nog meer
spelplezier mag leiden.
Op de foto (volgende pagina) de uitreiking van het eerste exemplaar aan de voorzitter van VV Irnsum Ronald Rotteveel.
Lees verder op pagina 9

6

7

Evenementen

Vanwege het coronavirus hebben wij het
AKD toernooi op 21 mei, de afsluitende
dag met vrijwilligersavond op 23 mei en
het 35 plus toernooi op 13 juni afgelast. We
denken nog na over een afsluiting maar
dit kunnen we pas begin mei beslissen.
Afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM,
beslissen we in mei over de geplande rommelmarkt in juni.

Berenjacht
Een groot succes in het buitenland dat is overgewaaid naar Nederland.
De Berenjacht.
Ook in Jirnsum is massaal gehoor gegeven aan de oproep een beer voor je raam
te plaatsen. Zodat kinderen die buiten spelen of even een wandeling maken met
hun ouders, naar beren kunnen speuren. We willen daarom namens alle kinderen
van Jirnsum iedereen enorm bedanken voor alle beren, groot en klein, die zo mooi
naar buiten zitten te kijken en het dorp opvrolijken in deze vreemde tijd.
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De Bistedokter
‘De Coronaviridae’,

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

zo heet het hoofdstuk uit mijn leerboek over virusziekten van 35 jaar geleden.
Die titel refereert aan de ‘familie van de Coronavirussen’ en de inhoud gaat over
wat die zoal aan ellende kan aanrichten bij dieren. De virussen uit deze groep
danken hun naam aan de bloembladvormige aanhangsels van het omhulsel,
dat elektronenmicroscopisch als de kenmerkende ‘krans’ te zien is op foto’s die
tegenwoordig de voorpagina’s van de krant beheersen. Laatste zin van de
inleiding uit dat hoofdstuk
luidt: ‘Coronavirussen veroorzaken o.a. ook ademhalingsziekten bij de mens.’ Dat de
impact daarvan momenteel
zo actueel zou worden kon ik
destijds uiteraard nooit bevroeden…
Wij kennen bij vele diersoorten
dit virus als de boosdoener van
diverse ziektebeelden, altijd
ook nog eens zeer diersoort
specifiek. Meestal als veroorzaker van maagdarmklachten
met diarree als gevolg.
Zoals het canine coronavirus bij de hond of de bovine evenknie bij het rund.
We gebruiken bij kalfjes vaak een sneltest om te kijken wat de oorzaak van
diarree is en geregeld stellen we daarbij ook het coronavirus vast als boosdoener.
Bij koeien is vaccineren tegen kalverdiarree heel gebruikelijk, waarbij het vaccin
tegen datzelfde corona bescherming biedt. Bij varkens kan het coronavirus echter
zowel tot maagdarm- als luchtweg klachten leiden. Bij de kat zien we juist een
totaal ander ziektebeeld. Na lichte diarree klachten kan het virus bij sommige
katten een buikvliesontsteking veroorzaken met fatale afloop: Feline Infectieuze
Peritonitis, afgekort FIP in de volksmond. Dit verloop wordt veroorzaakt door een
mutatie van het virus, waardoor het immuunsysteem van de kat er niet meer in
slaagt de infectie te bestrijden. Ook bij de kip is het net als bij de mens bekend
als een luchtweginfectie. Nogmaals, al deze bovengenoemde corona infecties zijn
uiterst diersoort specifiek en NIET besmettelijk voor de mens.
Lees verder op pagina 13
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Die laatste zin lijkt in tegenspraak met het vermoeden dat de huidige coronagriep bij de mens wel bij dieren vandaan komt. Soms weet een virus zich na een
mutatie aan te passen aan een andere ‘gastheer’, de mens in dit geval. Door het
innige contact tussen mens en dier is dat voorstelbaar. Dit ‘nieuwe’ virus grijpt dan
als een dolle om zich heen, omdat de huidige populatie van de wereldbevolking
daar nog geen weerstand tegen heeft opgebouwd. Klaarblijkelijk is dat in China
gebeurd. Kunnen dieren nu ook weer en rol in de verspreiding spelen? Hoewel
daar geen aanwijzingen voor zijn, weten we dat nog niet. Wat dat betreft wordt
er terughoudendheid naar dieren geadviseerd als de baas of verzorger ziek is van
corona. Probeer dan iemand anders voor jouw dier(en) te laten zorgen en neem
algemene hygiënemaatregelen zorgvuldig in acht.
Hoe gaan wij er ondertussen mee om in onze praktijk? Wij volgen de adviezen die
door het RIVM worden aanbevolen. Dus geven we even geen hand als begroeting. Gebarentaal lijkt vooraleerst wat overdreven maar went enorm snel! Natuurlijk maken we nog vaker schoon en nemen we deurkrukken mee in de ontsmetting. Ondertussen verwachten we van baasjes dat ze terughoudend zijn om een
afspraak bij ons te maken als ze zelf niet fit zijn. Laat dan iemand anders met
jouw zieke dier langskomen. Neem te allen tijde de hygiëne nauwlettend in acht:
handen wassen kan wat dat betreft niet vaak genoeg. En neem de adviezen die
van overheidswege worden verstrekt voor alle zekerheid uitermate serieus. Als we
dat met elkaar doen kunnen wij jouw dier de allerbeste zorg blijven bieden die je
van ons gewend bent!
menno@bistedokter.nl

FJOER
De foarstellingen fan teatergroep FJOER dy’t ynearsten fêstlein wienen op 1, 5, 8
en 26 april binne y.f.m. it coronafirus earst útsteld. Wannear de nije planning rûn
is, wurdt dit sa gau mooglik bekend makke fia Facebook en de nijsblêden.
Mei freonlike groetnis,
Ut namme fan teatergroep FJOER
Baukje Stavinga en Afke Toren
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Kaatsvereniging
Beste leden en dorpsgenoten,
Het coronavirus houdt iedereen bezig en daar is de
kaatsvereniging geen uitzondering op..
Zoals wellicht bekend zijn de sportvelden gesloten door
B.V. Sport en zijn alle kaatswedstrijden/activiteiten in
ieder geval tot 20 juni afgelast door de K.N.K.B.
Dit betekent voor ons als K.V.Irnsum dat tot nu toe de
volgende activiteiten en wedstrijden geen doorgang
zullen vinden:

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









• Viooltjesactie (vrijdag 27 maart)
• Jaarvergadering (woensdag 8 april)
• Kaatsclinic in samenwerking met de scholen (vrijdag 17 april)
• Competitiekaatsen (we hopen natuurlijk op latere datum)
• Straatkaatsen Koningsdag (maandag 27 april)
• Senioren/jeugd ledenpartij (vrijdag15 mei)
• Jeugdfederatiepartij (zaterdag 30 mei)
• Senioren/jeugdledenpartij (vrijdag 12 juni)
Na 20 juni 2020 gaan we er vanuit dat we nog een aantal wedstrijden kunnen
kaatsen. Het gaat de om de volgende wedstrijden:
• Senioren/jeugd ledenpartij (vrijdag 26 juni)
• Teatsen Café de Fantast (vrijdag 3 juli)
• Jeugd merkepartij (vrijdag 14 augustus)
• Senioren merkepartij (zondag 16 augustus)
• Seniorenpartij ‘Pearkekeatsen (29 augustus)
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we jullie hierover verder
informeren.








Blijf gezond en pas op elkaar! Oant sjen, en hopelijk tot na 20 juni !
Bestuur KVI


14

15

Ambulancezorg in tijden van het coronavirus

Hier uw
advertentie?
Neem
contact op via

stimfanjim@jirnsum.com

Ontwikkelingen werkgroep wonen en leefomgeving
Het was een bijzondere ervaring, onze eerste vergadering online via Teams.
Even wennen, maar het werkte prima!
In deze vergadering hebben we wel besloten de ontwikkelingen rond het project
Groenstrook Douwemastrjitte tijdelijk even stop te leggen. De gemeente Leeuwarden is zeer bereid om mee te werken, maar heeft nu ook minder mogelijkheden en andere prioriteiten. Zodra er weer betere tijden aanbreken, pakken we
deze draad weer op.
Ook wat betreft de aan te leggen fietsroute en upgrade van de Rijksweg moeten
we wat geduld hebben. Er komt op dit moment geen informatie vanuit de gemeente, maar zodra dat weer loopt, hoort u weer van ons.
Dan wilden we ook graag nog iets fleurigs brengen in jirnsum.
Net als vorig jaar hebben we het weer voor elkaar gekregen dat we mooie bloembakken aan de lantaarnpalen en aan de Sylsbrege krijgen. De financiering is zo
goed als rond, dus in mei worden de bakken weer opgehangen.
Tot zover ons nieuws. Iedereen sterkte met alles wat deze bizarre tijd met zich
meebrengt. Blijf gezond en blijf op elkaar letten.
Werkgroep Wonen en leefomgeving Jirnsum
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Mijn naam is Ekelien Steensma-Beimers
en ik ben sinds 2017 werkzaam als ambulance verpleegkundige bij Kijlstra Ambulancezorg. Ik ben werkzaam op de post in Drachten. Langs de A7 richting Groningen vanaf
Leeuwarden aan de linker kant, waar ook het
hoofdkantoor zit.
Van maandag t/m zondag rijden er 2 ambulances. 1 ambulance met diensten van 8-8 uur
(24 uurs dienst) en 1 ambulance van 3 diensten van 7-15 uur, van 15-23 uur en van 23-7
uur. En de derde ambulance rijdt van maandag t/m vrijdag van 8-17 uur. Deze gaat
naar de andere kant van Drachten, Drachten West. Dat is om dat gebied te dekken
met o.a. De Veenhoop. Dan zijn we daar snelle ter plaatse.
Sinds een paar weken staat Nederland op zijn kop door het Corona virus en dat
is ook te merken in ons werk. Ons werk is sinds die tijd erg veranderd. Als eerste krijgen we nu enorme media aandacht extra waardering en ook vele attenties.
Attenties bestaande uit gebak, tulpen, fruit en snoep. Maar ook onderweg staan
mensen te klappen, hardlopers maken hartjes met hun handen en men geeft ons
op vele plekken voorrang waar het niet nodig is. Echt heel bizar. Heel fijn en mooi
om te zien en te krijgen, maar het is ons werk.
Normaal schud je de patiënt de hand maar dat mag niet meer. Nu doen we meestal als eerste bij patiënten een thermometer in het oor. Een extra protocol dat we
nu hebben is dat als iemand koorts, hoest of benauwdheidsklachten heeft, ze
worden beschouwd als Corona verdachte. De laatste paar dagen zijn er meer
Coronaverdachte patiënten dan de vorige weken. Dus het beschermpak moet
vaker aan. Dit bestaat uit een overal incl. muts, een bril, een mondkapje,
beschermhoesjes over de schoenen en handschoenen. Dat kost veel tijd en als je
een verdachte of een besmette patiënt hebt vervoerd, moet de hele ambulance
schoon worden gemaakt. Eerst huishoudelijk en dan met chloor. Ben je ongeveer
45 minuten mee bezig.
De ritten buiten de Corona patiënten om, zijn aanzienlijk afgenomen. Tot wel 50%
minder. Dit komt mede omdat er niet gesport wordt, er minder auto’s op de weg
rijden waardoor er minder ongevallen zijn en men terughoudender is geworden
om 112 te bellen. Of dat in sommige gevallen goed is, vraag ik me af. In de ziekenLees verder op pagina 19
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huizen wordt het nu wel iets drukker op de
SEH’s, maar nog wel goed te doen. Op IC’s
wordt het ook steeds drukker. De sfeer is
gelukkig nog prima in de ziekenhuizen.

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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Twee weken geleden werden we via onze
teamleider gevraagd om extra te werken
i.v.m. overplaatsingen vanuit Brabant naar
het noorden. Zaterdags gingen er 8 ambulances vanuit het noorden richting het
zuiden en op zondag nog eens 6. Ik had de
zondags 24 uur dienst en heb meegeholpen
om alles klaar te maken. Extra zuurstof, extra beschermpakken en lunchpakketjes uitdelen. Ik ben de afgelopen weken 2 keer naar Brabant geweest. Een patiënt
vanuit Den Bosch naar Assen gebracht. Deze man kreeg 15 min van te voren te
horen dat hij werd overgeplaatst naar Assen. Meneer was erg emotioneel omdat hij de komende tijd zijn familie niet meer kreeg te zien. Meneer was 55 jaar
getrouwd en nog nooit een nacht zonder zijn vrouw geweest. (in het ziekenhuis maken ze het voor dit soort patiënten wel mogelijk om met een Ipad met
het thuisfront te skypen). Gelukkig was deze patiënt weer aan de betere hand.
Hij was sinds 3 dagen ziek: koorts, hoesten
en zere longen. Hij moest naar het ziekenhuis omdat hij zuurstof nodig had. Was erg
benauwd. Paar dagen later een mevrouw
overgeplaatst van Uden naar Groningen.
Zelfde verhaal als bij de meneer maar deze
mevrouw was wel zieker. Kreeg nog veel
zuurstof en had hoge koorts. Ook deze
mevrouw was erg emotioneel.
Persoonlijk vind ik dit een hele nare film
waar we met zijn allen in zitten en ik hoop
dat deze film snel is afgelopen. Maatregelen
zijn net weer verlengd t/m 28 april. Ik hoop dat het voldoende is maar ik vrees
het ergste. Helaas hebben we geen glazen bol. Iedereen doet zijn best en meer
kunnen we niet doen. Houd de richtlijnen van het RIVM aan, dan komen we een
heel eind!
Ekelien Steensma

19

10 thuiswerktips met kids
1. Creëer een rustige werkomgeving

Met kinderen in huis is het prettig als je een werkruimte hebt die je kunt afsluiten.
Dat zorgt niet alleen voor minder geluidsoverlast, maar je geeft ook het signaal
af dat je druk bezig bent, waardoor je minder snel wordt gestoord door je partner of kinderen. Mocht je tot de keukentafel zijn veroordeeld, zorg er dan voor
dat deze plek is opgeruimd. “Als je uitkijkt op een stapel vuile vaat of onbetaalde
rekeningen, kun je geen goede werksfeer creëren.” Heb je een grote tafel, dan is
het verstandig om deze te verdelen in een werk- en eetgedeelte. Lukt het je niet
om je te concentreren in het bijzijn van je kinderen, dan kan een hoofdtelefoon
met ruisonderdrukking (noice cancelling) uitkomst bieden. Je hebt dan geen last
van hinderlijke achtergrondgeluiden.

2. Geef je kinderen een eigen werkplek

Niets is zo vervelend als steeds je werkzaamheden te moeten onderbreken om
vragen van je kinderen te beantwoorden of tekeningen te bewonderen. Creëer
daarom een eigen plek voor je kinderen, waar zij ook ongestoord aan het werk
kunnen.

3. Strijken of struiken snoeien? Doe het niet onder werktijd

Als je thuis werkt, kan de verleiding groot zijn om klusjes in en om het huis te
doen, zoals de was en de boodschappen. Toch is het volgens deskundigen verstandig om werktaken en privéklusjes gescheiden te houden. “Thuiswerken is
thuis werken.” Probeer klusjes die je niet zou doen als je op kantoor was uit te
stellen tot je werkdag voorbij is. Of gebruik ze om even de benen te strekken,
even achter de scherm vandaan te komen, maar beperk dat tot hooguit 10 minuten.

4. Breng structuur aan in de dag

“Voor kinderen is het vaak een zegen en voor jezelf schept het ook veel duidelijkheid. Alles versnipperd doen of hopen dat je meerdere dingen tegelijk kunt doen,
zorgt vooral voor veel frustratie en teleurstelling, aan alle kanten.” Veel scholen
adviseren om een planning te maken met je kind, waarin staat wat er die dag
gaat gebeuren: ontbijten, rekenopdrachten, huiswerk, pauzes, de lunch, buiten
spelen, enzovoort. Probeer hierbij zoveel mogelijk de structuur van school aan
te houden. Aan het eind van de dag kun je je kind de dingen die hij of zij heeft
gedaan laten afvinken. Spreek tussendoor je waardering uit. Ook voor jezelf kan
een planning heilzaam zijn. Met een dag- of weekplanning krijg je meer overzicht.
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5. Maak duidelijke afspraken met je kinderen…

Vooral voor jonge kinderen is het wennen dat hun vader of moeder wel aanwezig
is, maar geen tijd heeft om leuke dingen te doen. Leg hen uit dat dit geen vakantie
is en dat jij gewoon moet werken; net als op kantoor.
Maak ook duidelijke afspraken wanneer ze je onder geen beding mogen storen,
omdat je bijvoorbeeld een belafspraak hebt of ergens geconcentreerd aan moet
werken. Je kunt bijvoorbeeld de regel hanteren dat ze je met rust moeten laten als
de deur van de werkkamer dicht is of als je een hoofdtelefoon op hebt: dat schept
duidelijkheid.
Omdat kinderen soms ongeduldig kunnen zijn, is het slim om vooraf af te spreken
wat je kind tijdens jouw afwezigheid gaat doen. “Is hij bezig met huiswerk, geef
dan de volgorde van zijn taken aan en vertel wat hij kan doen als hij even niet verder kan. En als je kinderen al enig tijdsbesef hebben, vertel dan wanneer je wel
beschikbaar bent.”
Een handig middel kan de zogeheten pomodorotechniek zijn, waarbij je werkt in
blokjes van 25 minuten met behulp van een timer. In die periode gaat iedereen geconcentreerd aan het werk. Daarna kun je je kinderen wat aandacht geven, even
wat drinken en vervolgens weer doorgaan.

6. …en met je leidinggevende

De expert in timemanagement adviseert verder om vooraf duidelijke afspraken te
maken met je werkgever en collega’s over de resultaten die je wilt bereiken.
“Stel je proactief op. Doe voorstellen wat je die week gaat doen. En bouw elke
week momenten in om de planning en voortgang met je team of leidinggevende
te bespreken.”
Probeer in je planning wel realistisch te zijn: als je je werk moet combineren met
de zorg voor kleine kinderen is de kans groot dat je minder gedaan krijgt dan je
van plan bent. Stel prioriteiten, houd het simpel. Stem dit af met je teamgenoten.
“Focus op wat nu belangrijk is. Durf daarbij ook naar je intuïtie te luisteren. Wat
verdient er nu aandacht? En stel jezelf bij alles wat je doet de vraag: ‘Hoe kan het
makkelijker?’ Want daarin is vaak nog heel veel winst te behalen.”

7. Heb je een baby? Stel je verwachtingen bij

De zorg voor een baby is natuurlijk extra intensief: hij is hulpbehoevend en kan
op de meest onverwachte momenten je zorg nodig hebben. De baby moet altijd
op de eerste plaats staan. Wees niet boos als hij huilt of extra aandacht vraagt. Je
Lees verder op pagina 22
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Ons Egyptische vakantieavontuur
kind voelt ook aan dat het anders is en kan er niets aan doen dat jij thuis werkt.
Werk zoveel mogelijk wanneer de baby slaapt. Gebruik die uren om meters te maken. En wissel de taken waar mogelijk met je partner af.
Desondanks is de kans groot dat je minder productief bent. Bespreek dit open met
je team. Vertel dat je helaas minder kunt doen dan anders. Dat voorkomt stress en
uitval. Want als je het benoemt is het geen ding meer. En stel samen de prioriteiten vast, voor het geval het niet lukt om alles af te krijgen.

8. Neem voldoende pauzes

Op het werk neem je waarschijnlijk vaak een korte pauze. Werk je vanuit huis, dan
schiet dit er nog wel eens bij in, terwijl het voor zowel je kinderen als jezelf erg
belangrijk is om even wat aandacht te hebben voor elkaar. Ook is het bevorderlijk
voor je concentratie en creativiteit om je werkzaamheden geregeld te onderbreken. Probeer daarom voldoende pauzes in te lassen. Ongeveer om de 90 minuten;
liefst een kwartier.
Om te voorkomen dat je dan door collega’s wordt gestoord, zet je lange pauzemomenten in je agenda, zodat anderen kunnen zien dat je niet beschikbaar bent.

9. Pas je werktijden aan

Wil je meters maken, begin dan een uur eerder, zodat je in alle rust kunt werken
terwijl je kinderen nog slapen. Ook kun je ’s avonds nog wat werk afronden, als de
kinderen in bed liggen. Stel wel een absolute eindtijd! Neem tijd om te ontspannen voordat je naar bed gaat. Houd regelmaat in opstaan en naar bed gaan.

10. Werk samen

Werkt je partner ook thuis, verdeel dan de zorg voor de kinderen.
Er zijn ook ouders die onderling voor elkaars kinderen zorgen, zodat iedereen
een dag ongestoord kan werken. Op zich geen slecht idee, mits de kinderen geen
symptomen van het coronavirus hebben en het niet om een grote groep gaat.
Bedenk verder dat je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden. Er zijn bijvoorbeeld enkele Facebookgroepen waar ouders tips en ervaringen uitwisselen, zoals Lockdown Parenting, School Thuis Tips Ideetjes in tijden van Corona en Thuis-blijf
ideeën met kids tijdens Corona. Daar vind je ook allerlei nuttige ideeën.
Guusta Elzinga
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Zaterdag 14 maart zijn wij vertrokken naar Egypte voor een 8 daagse vakantie in
het Desort Rosé Resort. Zondag een mooie dag gehad bij het zwembad en het
prachtige resort bekeken. Maandagochtend 7.00 liepen wij naar beneden om
te gaan ontbijten bij de poort werden we tegen gehouden door de portier deze
vertelde in gebrekkig engels, dat we terug naar onze kamer moesten. Het hotel
was in quarantaine geplaatst wegens corona virus. Dat was schrikken. Toen we
terug liepen zagen we een briefje onder de deuren liggen. Die hadden wij niet. Er
stond in dat er 1 Duitse toerist positief was getest op corona, deze was zondag al
opgenomen. Iedereen, dus ook wij moesten 14 dagen op onze kamer blijven. De
1e dag was een drama. In het hotel wisten ze ook niet hoe ze er mee om moesten
gaan. Er was ook niet veel personeel meer. We kregen 3x per dag eten, ‘s ochtends
broodjes en fruit, smiddags rijst, vlees groente, fruit en ‘s avonds weer het zelfde.
We kregen geen schone handdoeken en er was ook geen schoonmaak. 1x per dag
kwamen ze langs met water frisdrank en oploskoffie. En smiddags kwamen ze
langs om je temperatuur op te nemen.
Veel mensen gingen toch van hun kamer omdat ze geen bereik hadden en dus
van niks wisten. Daar werden ze gek van dus gingen ze naar de receptie waar je
wel bereik had. Eerst werden ze nog tegengehouden maar dat lukte op laatst niet
meer. Gelukkig hadden wij een Egyptische simkaart gekocht (wifi was heel slecht)
Harry heeft direct met onze verzekering bij Interpolis gebeld, nou dat was RUR
(red uw reet.. )
Wij moesten de richtlijn van Egypte maar volgen en verder konden ze niks voor
ons doen. Toen heb ik ons aangemeld bij de Nederlandse ambassade in Egypte.
Daar kregen we bericht van dat Egypte op slot ging en dat we moesten zien dat
we thuiskwamen. 18 mrt ging alles op slot en onze vlucht stond op 21 maart. Harry
had al gezien dat onze vlucht geannuleerd was. Wij hoorden niets.
We hadden geboekt bij D-Reizen, deze had het weer bij Floowtravel onder
gebracht en we vlogen met Easy jet. D-Reizen heeft ervoor gezorgd dat ze ons
gebeld hebben en uiteindelijk ons ticket hebben omgezet naar vrijdag 20 mrt.
Extra speciale vlucht. We moesten een medische verklaring ondertekenen dat
we op eigen risico vertrokken en we moesten gelijk van het hotel naar het vliegveld. Eerst wilde Easy Jet ook nog dat we maar zelf naar het vliegveld gingen en
probeerden om een ticket te krijgen. Dit zagen wij niet zitten, anderen hadden dit
ook geprobeerd en dat was niet gelukt. We hebben 5 dagen zo gezeten, gepraat
via het balkon me andere gasten, veel gebeld om thuis te komen. Veel appen met
het thuisfront.
Vooral het niet weten, hoe het gaat komen is slopend. Ik had mijn tablet mee, daar
lees ik op. Had nu maar Netflix erop gezet, 2x daags een film kijken. Lezen, spel-
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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

letjes en vroeg naar bed. We sliepen nog wel. Veel mensen gingen in de binnentuin 2 aan 2 in de zon liggen, keurig op afstand, dit hebben wij de laatste dag ook
gedaan. Wij hadden wel een klein balkon, maar geen zon. Vrijdag 20 mrt om 11.00
werden we opgehaald om naar het vliegveld te gaan, daar was het druk iedereen
wilde weg. Er waren mensen met dubbele tickets omdat ze in paniek zelf nog
hadden gekocht. Wij waren al ingecheckt en alles verliep goed. ‘s Avonds 22.00
uur waren we weer op Schiphol en was ons avontuur voorbij. Gelukkig zijn we
gezond gebleven. Een vakantie die we niet snel zullen vergeten.
Bij deze wil ik iedereen nog even bedanken voor alle lieve en belangstellende
appjes,en bloemen en zelfs een fruitmand bij thuiskomst. Dat was geweldig.
Ankie vd Weide

Op zoek naar visionairs!
Een reis door ons mooie Jirnsum, lintdorp 'oan de Boarn'... Zoekend naar
mensen met een visie, met oog voor de toekomst, dorpelingen, ontwikkelingen en een dosis enthousiasme.

De Dorpsvisie 2020, wat een proces en wat een succes! Breinbrûzje, koers sette
en dan de 'skep yn'e grûn'. Nou... dat is gebeurd! Wat een actie in ons mooie dorp!
Complimenten aan de visie denkers van toen, maar vooral ook aan de uitvoerende mensen die er t/m vandaag mee bezig zijn! Er zijn veel resultaten geboekt, en
wordt nog aan gewerkt en er zijn nog vele doelen te behalen.
Nu het 2020 is, vindt PBJ het tijd om de Dorpsvisie te vernieuwen, deze te herijken en zo nodig te voorzien van nieuwe plannen. Daarvoor zijn 'visie denkers'
nodig, mensen met dromen voor Jirnsum, mensen die goed in groepsverband
kunnen werken en die onze dorpsbewoners kunnen enthousiasmeren om ook hun
dromen met elkaar te delen. Mensen die de visie van Jirnsum opnieuw op papier
kunnen zetten, waarna 'doeners' weer met die plannen verder kunnen en hun
handen uit de mouwen kunnen steken.
Wie wil deze volgende stap zetten? En tussen nu en eind 2020 (begin 2021) zich
hiervoor inzetten? Informeer bij PBJ of mail met jirnsum2020@gmail.com of meld
je meteen aan voor de eerste bijeenkomst. Datum eerste bijeenkomst helaas nog
onbekend i.v.m. de Corona maatregelen.
Yke Hokwerda
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En dan is je zaak gesloten...
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

Eind februari. Daar is dan de eerste coronapatiënt
in Nederland. In Noord-Brabant, nog best ver weg.
Geen Italië en al helemaal geen China, maar toch.
Het nieuws gaat door. Er komen redelijk snel meer
besmettingen bij en voordat je het weet zijn er op
veel plekken in Nederland nieuwe gevallen. En dan
gaat alles heel snel. Van het moment dat we vanaf 9
maart geen handen meer mogen schudden naar 12
maart waar we worden geadviseerd thuis te blijven
en te werken. En dan is het zondag 15 maart.
Zondag 15 maart
De eerste drastische maatregelen. Geen adviezen meer. Horecazaken, scholen en
sportclubs worden per direct gesloten tot 6 april. De overheid scherpt alles aan
in de bestrijding van het coronavirus. En het advies is om 1,5 meter afstand te
houden, ook bij het boodschappen doen. Over kapsalons wordt geen woord
gezegd. Huh? Over kapsalons wordt niets gezegd?!
Maandag 16 maart
Het nieuws daalt in. Anderhalve meter afstand houden is geen optie als er
geknipt of gekleurd moet worden. Zo lang zijn mijn armen niet! ’s Avonds besluit
ik mijn verantwoordelijkheid te nemen en mijn zaak te sluiten. Voor de gezondheid van mijn gezin, mijn klanten en mijzelf.
En dan is je zaak gesloten…
Van het ene op het andere moment mijn schaar neerleggen, dat valt zwaar… Maar
waarom dan? Ik heb toch zelf de keuze gemaakt? En de klanten die ik afbel tonen
zich allemaal begripvol.
Het wordt een lastige en emotionele week. Want er is nog geen officieel bericht
dat kappers dicht moeten. En sommige collega-kapsalons blijven open. Een achtbaan van emoties.
Als kapster ben ik niet alleen ondernemer. Juist door mijn kleinschaligheid bied
ik een vertrouwd huiskamergevoel. Elke klant heeft zijn eigen verhaal en daar is
nu in de salon even geen ruimte meer voor. De prachtige bruid haar haar kan niet
meer worden gedaan, want door corona gaat de bruiloft niet meer door en het
opsteken voor dat leuke verjaardagsfeestje zit er ook even niet in.
Het zijn rare tijden.
Lees verder op pagina 25
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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

(Lid ANBOS)

Maandag 23 maart
Eindelijk. Daar is het verlossende woord van de overheid. Kapsalons en nagelstylisten worden ook gevraagd hun deuren te sluiten. Het kabinet wil dat salons in
principe tot 6 april dichtgaan. Dit geldt voor alle contactberoepen. Ondanks dat ik
zelf eerder de keuze heb gemaakt, geeft dit toch een soort van rust.
Dinsdag 31 maart
Vandaag (het is dus 31 maart…) hebben we dan gehoord dat we allemaal langer
dicht moeten, tot in ieder geval 28 april.
Ja, maar dat begint nu wel een probleem te worden met al die uitgroei en lange
lokken meneer Rutte!
Uiteraard heb ik daar een oplossing voor. Ik heb van mijn klanten natuurlijk kleurkaarten. Dus kan je voor het bijwerken van die uitgroei een “bijkleursetje” bij me
aanschaffen. Stuur mij dan even een berichtje via WhatsApp.
Ook producten voor het mooi houden van je haar zijn natuurlijk nog steeds te
koop. Nu je minder vaak naar de kapper kan is verzorging minstens zo belangrijk.

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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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!

En als je dan toch de hele dag op elkaars lip zit, omdat we thuis moeten blijven,
kun je maar beter lekker ruiken met een lekkere Tapparfum om het nog een beetje
gezellig te houden.
Uiteraard ook gewoon bij mij te koop 
Mocht het echt lang gaan duren: er zijn natuurlijk nog waardebonnen te krijgen
voor een kleur-of haarbehandeling. Leuk om te geven voor een verjaardag waar
je toch niet mag komen of voor Moederdag. Want dan zullen we wel weer naar
buiten mogen! Toch…?
En als het dan zover is,
zie ik jullie graag allemaal
(terug) bij Puur Haar om
jullie te voorzien van een
prachtig nieuwe coupe.
Liefs, Jildau

Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140
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Het wel en wee op it Tredde Sté

It Tredde Sté
hi^g[Zk^[Zlbll\ahhe

Maandag 16 maart 2020
Een datum die ineens historische waarde heeft gekregen. Het is de datum dat
alle scholen in Nederland hun deuren hebben gesloten. Ook It Tredde Sté. Vanaf
dat moment zijn we op zoek gegaan naar passend werk voor de komende weken.
Kijkend naar de balans tussen wat moet en wat kan.
Al snel ontstonden prachtige initiatieven, mogelijkheden tot online instructie
geven, programma’s die het persoonlijke contact via de digitale snelweg konden
regelen. Pakketjes werk werden klaargemaakt, devices gingen mee naar huis en
ineens werkten we bijna allemaal thuis. Op school zijn alleen de collega’s aan
wezig die daar echt moeten zijn, vanwege opvang of het ophalen van spullen die
echt nodig zijn voor het thuiswerken. Het is stil en onwennig.
Want hoe goed en hoe leuk de online instructies ook zijn, hoe inventief de feedback rondes zijn, je mist de dynamiek in de klas, de kleine bewegingen van de
kinderen, de blikken, de geluiden. Je mist het samen zijn tijdens de schooldag.
Tijdens het online lesgeven mis je het ‘lezen’ van je kinderen, je mist het nog snel
even een ‘controle van begrip vraag’ stellen om zeker te zijn dat de instructie begrepen is.
Wat er ook gebeurt, in hoeverre de techniek ons kan ondersteunen in het
onderwijs, het menselijke contact zorgt voor de synergie, die hand op de schouder, die knipoog, dat grapje. Leren is een sociale bezigheid, waarbij de inbreng van
iedereen er toe doet, met de leraar als regisseur.
We willen jullie als ouders, grootouders, ooms, tantes, kortom iedereen die de
kinderen dagelijks begeleidt bij het werken en spelen een hart onder de riem
steken, ook in de klas gaat niet altijd alles op rolletjes! Jullie doen fantastisch werk
en zo zie je maar, samen staan we sterk.
Stay safe!
Liefs,
Team It Tredde Sté

www.elzinga.nl
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Voor de broodnodige energie.....
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Buorren 14 Akkrum | 0566-652196 | www.broodbanket.frl | info@broodbanket.frl

Supremium

Tankstation de Greidhoeke

11 cent korting op Diesel

24/7

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

‘’We care your drive’’

Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw
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Skoallenijs Sint Radboud
Afstand maar toch dichtbij....
Het blijft een bijzondere tijd, heftig en onwerkelijk. Ik hoop allereerst dat het goed
gaat met iedereen en ook met uw naasten in uw omgeving. Achter de schermen
en vanuit huis is ons team van KBS Sint Radboud hard aan het werk. We hebben
dagelijks contact met elkaar en proberen zo veel mogelijk contact te houden met
de leerlingen en ouders. De leerkrachten willen een zo goed mogelijke steun zijn.
Elke maandag, woensdag en vrijdag beginnen wij met een online teamvergadering de dag. Onze leerlingen krijgen elke vrijdag een werktaak voor de komende
week. De kleuters krijgen dagelijks een filmpje van juf Anna die bv een spelletje
doet of een prentenboek voorleest. Ook krijgen de kleuters wekelijks leuke werkbladen en links doorgestuurd om spelenderwijs te leren.
De leerkrachten van alle groepen zitten elke dag klaar om vragen van ouders
en de kinderen te beantwoorden. Dat kan telefonisch via social schools of mail.
Ook proberen we alle kinderen in ieder geval 1 keer in de week telefonisch te
spreken. Ook de kleuters bellen of face-timen wekelijks met juf: superleuk!
Onze groepen 6/7/8 beginnen elke dag 9.00 uur online om de dag, samen met juf,
door te spreken en eventuele vragen beantwoorden. Juf en de klas hebben dus
dagelijks live contact. De kinderen hebben van juf een link gekregen in de mail:
als ze daarop klikken komen ze automatisch in de online bijeenkomst.
Iedereen doet zijn uiterste best, daarvoor een groot compliment, maar wat
voorop staat is het welbevinden van onze leerlingen. Alle werktaken zijn een richtlijn om er enigszins ritme in te houden. Lukt het schoolwerk een dagje niet dan
gewoon de volgende dag met
frisse moed opnieuw proberen.
Heb het vooral fijn met elkaar
in deze bizarre tijd, pas goed op
elkaar!
Namens team KBS Sint Radboud,
Anneke Bosma
Voor onze leerlingen een boodschap op de ramen van school:
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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
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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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