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Beste Lezer,
Hierbij ontvangt u de laatste Stim fan Jim voor de zomervakantie.
In juli en augustus moet u het heel even zonder ons doen, maar in september zijn
we weer fris en fruitig bij u terug.
De afgelopen maanden proberen we meer persoonlijke verhalen onderdeel te
laten zijn van de Stim. Er zijn minder activiteiten, maar uiteindelijk beleven we
genoeg.
We hebben weer een aantal bijzondere verhalen op de kop kunnen tikken. Zo
is Magda Riemersma gevraagd om haar verhaal op papier te zetten over haar
ervaringen bij Leppehiem. Engbert en Marie vertellen over trouwen én verbouwen in de corona tijd, Nienke vertelt over haar werk in het MCL en we mogen
ook meekijken en meelezen hoe het nu op de camping gaat!
Ontzettend fijn dat we dit zo met elkaar delen. Als we na de zomer bij u terug zijn
en corona hopelijk nog iets meer achter ons hebben kunnen laten, dan hopen we
nog steeds verhalen van u te lezen. Benader ons gerust!
We wensen u een hele fijne zomervakantie, met hopelijk toch een uitje in binnenof buitenland.
Blijf gezond, blijf genieten en pas een beetje op elkaar! Grin

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 september 2020
E-mail: stimfanjim@jirnsum.com
36e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Leveren en installeren van
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Doe-het-zelf pakketten
Hulp bij montage en installatie
gevestigd in Jirnsum
 06 4807 6356 info@puurzon.nl
lid van Techniek Nederland
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oude zonnepanelen en omvormers.
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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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Kommen en gean
Dankbetuiging

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor jullie medeleven, in wat voor vorm
ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, heit en pake
Jappie Riemersma
Jullie steun in deze moeilijke tijd heeft ons enorm goed gedaan.
Ruth Riemersma-Braaf
Carmen en Ganiyu
Kyran

Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Sjoerd en Lucia
Jirnsum, mei 2020

In Memoriam

Yniens wie it sa fier… it waard stil op de haven fan RFU… Ein april ha we ôfskie
fan Douwe Hokwerda nommen yn syn wurkpleats, krekt as wie er sa út syn overal
stapt. Leave man en heit, wat hat hy in striid hân mei syn hyltyd swakker wurdende hert, hy woe noch sa graach, mar koe net mear…
Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

Ondanks de maatregels dy’t der wiene wie it in waerdich ôfskie, dat hie er fertsjinne. Tank, tank foar jim kommen, tank foar alle leave post, de moaie herinneringen
dy’t jo mei ús dielden, tank ek oan eltsenien wa’t troch de omstannichheden thús
by it ôfskie stil stien hat, tank foar de erehaach, ek mei al syn bistjes.
We gunne him syn rêst, syn
sliep, maar oh wat misse we
dizze freonlike, altiid fleurige,
bjusterbaarlik leave man!
Leave Douwe, leave heit:
Welterusten, tot moarn en hoi!
Telefoon:
652170
Telefoon: 0566 652170
www.groenverzorger.nl
www.groenverzorger.nl
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Boukje & famkes
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Dankbetuiging
zorgvuldig
en met aandacht

Hjirby wolle wy graach eltsenien tank sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren fan ús
(skoan)mem, beppe en oerbeppe
Mattie Riemersma-Kuipers
yn hokker foarm dan ek.
Famylje Riemersma

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

Geen groot feest voor je 75e verjaardag en ook geen merke dit jaar...
Om us heit, Bouke de Vries dit jaar toch een beetje te verrassen hadden we
Jetze de Boer gevraagd om met zijn prachtige draaiorgel te komen spelen. Met wat
statafels kon de stiekem uitgenodigde familie prima op 1,5 meter een drankje
drinken, want ja dit moet je natuurlijk wel vieren! En met de gezellige muziek ook
nog een lyts bytsje merke-gevoel. Zijn feest stellen we uit tot hij exact 75,75 wordt!
Baukje de Vries
Namens de redactie: Bauke, nog van harte gefeliciteerd!

Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum
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MFC "it Kattehûs gaat weer open!!
Na een paar maanden verplicht de deuren dicht te moeten houden,
is MFC “it Kattehûs” weer open gegaan vanaf 2 juni.
Wel nemen wij allerlei maatregelen om weer veilig te kunnen opstarten:
• Zo staat er bij de ingang hand desinfectie en papieren doekjes en vragen wij
iedereen om zijn / haar handen schoon te maken.
• De toiletten zijn toegankelijk voor 1 persoon.
• We werken alleen op reservering: reservering.itkattehus@kpnmail.nl of via Bert
Molemaker: 06-43223585.
• Bij de ingang hangt een poster met de maatregelen, wij houden ons te allen
tijde aan de RIVM richtlijnen.
Omdat wij de 1,5 meter moeten kunnen garanderen, hebben wij de volgende
maximum aantallen per zaal:
• Molehiemseal: max 11 personen
• Grutte Seal: max 30 personen
• Lytse Seal: max 4 personen
Houd voor de meest actuele maatregelen onze nieuwe website in de gaten
https://www.mfcjirnsum.nl/

BOEKENOCHTEND

De boekenkast van Jirnsum is ook weer gestart in de Lytse seal. Elke vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur kan een ieder langskomen om een boek te ruilen of op
te halen. We hebben inmiddels een hele voorraad boeken in allerlei genres. Ook
voor kinderboeken kun je terecht in ons dorpshuis. Er is altijd iemand aanwezig en
je kunt een gratis bakje koffie of thee nuttigen. Dus wil je even je huis ontvluchten
of een onderbreking hebben van je dagelijkse ommetje, kom naar Rijksweg 180!!
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75 jaar vrijheid!
Gastles op it Tredde Sté
Woensdag 27 mei 2020 hadden wij een gastles van Marion de Graaf-Glaser. Haar
opa en oma en vader en tante hebben de oorlog meegemaakt. Hier ging ze van
alles over vertellen.
Kinderopvang Oan de Boarn
Gastouderopvang – Flexibele opvang
Grietje de Vries
Industrieweg 23 A
9011 WH Jirnsum
0651814331
info@kinderopvangoandeboarn.frl
www.kinderopvangoandeboarn.frl

Gedicht
Eenzaam
Stil zit ze voor het raam
De handen gevouwen
Ze begrijpt het niet
Ook vandaag komt haar
dochter en kleinkind niet
Stil glijdt er een traan
op haar gevouwen handen

We hadden eerst een voorstelrondje. Ze ging praten via Teams en juf had de powerpointpresentatie van haar op het digibord. En toen ging ze vertellen over de
oorlog.
Haar vader zat ondergedoken in Brabant. Hij was knecht bij een boer.
Marion haar tante, ze heette Roosje, was dansjuf en was joods. Maar ze droeg
geen jodenster. Overal waar verboden voor joden stond ging ze gewoon heen. Ze
had een dansschool. Maar omdat ze joods was moest ze daar mee stoppen. Maar
ze ging bij haar ouders boven op zolder een dansschool houden. Al haar leerlingen
kwamen bij haar ouders thuis. Roosje haar 1e vriend heeft haar verraden. Maar ze
heeft altijd ontkent dat ze joods was. Haar 2e vriend was ook een dansmeester.
Die kwam ze in de trein tegen. Hij had een dansjuf nodig. En hij vroeg of Roosje
hem wilde helpen. En toen liep het uit op verkering. Na een tijdje ging die verkering ook uit. En toen is Roosje voor de 2e keer verraden. Toen is ze opgepakt en
moest ze naar een concentratiekamp in Duitsland. Ze was heel eigenwijs, ze zei
dat ze de Duitsers wel wilde helpen om zo uit het concentratiekamp te komen.
Ze moest eerst de joden die vergast waren uit gaskamers halen. In de gaskamer
kwam ze ook nog een familielid tegen. Daarna mocht ze werken op kantoor. Na
een tijd werd ze vrijgelaten en na de oorlog ging ze naar allemaal feestjes om de
vrijheid te vieren.
Ik vond het een leuke en interessante gastles. Geschiedenis vind ik leuk en dan
vooral de verhalen over de oorlog. Mevrouw de Graaf kon het heel mooi vertellen.
Groet Arjen

Mevr. B.Wolf -Bakker
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De Bistedokter
Wist je dat Mark Rutte de hele koningsdag op de IC heeft gelegen? Bij ons op de
praktijk? Mark Rutte is een jonge vrijgezelle Beagle van amper een half jaar. Op
27 april was hij plots zo ziek als een hond. Een grote bobbel in zijn buik verklapte
dat daar iets niet in de haak was en in
overleg met de eigenaar besloot ik tot
een ‘kijkoperatie’. De naamgenoot van
onze Minister President moest wel aan
het infuus, maar gelukkig hoefde hij
niet aan de beademing…
Hij was niet meer dan een hoopje
ellende, die kleine Mark Rutte op deze
meest bijzondere Koningsdag ooit:
stralend weer, (bijna) iedereen vrij,
maar desondanks mocht er absoluut
geen feest in het openbaar worden
gevierd wegens de heersende coro
naproblematiek. Ik twijfelde eerst erg.
Voelde overduidelijk een verdikking in
zijn buikje, maar de Beagle vertoonde
geen maagdarmklachten: hij braakte
niet, noch had ie diarree; zelfs geen koorts. Bovendien kon Mark eigenlijk niets
raars opgevreten hebben. Dus nam ik eerst bloed om andere zaken uit te sluiten. Het bloedbeeld was niet afwijkend. Een uur later belde de eigenaar opnieuw:
alle voedsel dat werd toegediend kwam er onherroepelijk weer uit. Dan kun je
verder onderzoek doen in de vorm van röntgenfoto’s of echografie, maar
gewoon het buikje open maken en domweg een kijkje nemen was de kortste klap
in dit geval. Blij dat het baasje daarmee heeft ingestemd, want operatief ingrijpen
was achteraf levensreddend. Ik belde mijn eega en samen brachten we de naam
genoot van onze premier onder zeil en maakten hem gereed voor de ingreep.
We troffen een ‘invaginatie’ aan, dat zoveel wil zeggen dat de dunne darm in
zichzelf was gekropen. En door de darmwand heen voelde ik een lange dunne
draadachtige toestand. Ik kon redelijk gemakkelijk de darm terug masseren en
vervolgens die ‘draad’ volgen tot in de maag. Voorzichtigheid was geboden,
want het tussenliggende deel van de twaalfvingerige darm is kwetsbaar: daar
huist namelijk ook de alvleesklier. Het andere uiteinde van de draad richting de
dikke darm was iets verdikt, maar wilde wel terug richting de maag. Via een klein
Lees verder op pagina 15
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gaatje in de maagwand greep ik met een tang de draad en trok deze langzaam
tevoorschijn. Er leek geen eind aan die vreselijk stinkende massa te komen. Ik
denk dat het geheel wel 75 cm lang was! Het zag er volgens mijn vrouw uit als een
gestroopte paling. Achteraf is het waarschijnlijk een afgekloven stuk touw
geweest. Achtereenvolgens werden het maagje en de buikwand weer netjes
gesloten en onderwijl herstelde een infuus de vochtbalans. We legden het hondje
in de recovery en togen naar huis voor een lekkere tompouce…
Een paar uurtjes later trof ik een redelijk helder patiëntje aan dat al wilde drinken.
En ’s avonds om tien uur stond kleine Mark Rutte me kwispelend op te wachten!
Ik belde zijn baas en met speciale dieetvoorschriften mocht ie naar huis. De
volgende dag ontving ik een blije app dat onze patiënt het heel goed maakte.
Nog diezelfde dag kreeg ik toestemming om Mark op Facebook te zetten met dit
merkwaardige verhaal. En vertoont de naamgenoot op de foto niet een treffende
gelijkenis met onze premier? Kijk eens naar die hondstrouwe oogjes…

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



menno@bistedokter.nl







Update MK
Hierbij nog een schrijven van ons. Er gaan in Jirnsum vragen rond over de invulling
van het weekend van de Merke.
Vooropgesteld dat wij nog niks met zekerheid kunnen zeggen, hebben we wel een
aantal plannen. Zeker is dat we iets gaan organiseren voor de basisschooljeugd,
hierover later meer. Andere plannen hangen af van de richtlijnen van het RIVM op
dat moment. Zeker is, dat dit iets zal moeten zijn dat vergunning vrij te organiseren is. Kortom er is nog veel onduidelijk. Houd voor alle ontwikkelingen onze
Facebook en Instagram pagina in de gaten.
Binnenkort zal ons MK duo Jut en Jul wel weer een optreden gaan geven.
Mis dit NIET. Ook hierover meer op Facebook.
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe, en blijf gezond.






Mvg MK de Jirnsumer kat
Hedwig, Marie, Siebren, Tedde, Tjalling, Wilko en Harm




14

15

Iepenloftspul
Wy sykje spilers, sjongers en figuranten!

Hier uw
advertentie?
Neem
contact op via

stimfanjim@jirnsum.com

areoor
b
l
taaeit v n!
e
B lit ee
r
a
kw iede
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.
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Jirnsummertime mei in iepenloftspul
op de Wide Steeg hat prima foldien,
om dy reden sjogge wy it wol sitten
om dit nochris te dwaan yn 2021.
Yn earste ynstânsje is dit pland op
3, 4, 5 en 6 juny 2021. Ek it stik wat
spile wurde sil, is al útsocht: Hotel
de Botel. Ien en oar is basearre op it
bekende ‘Schaep met de vijf pooten’.
Fansels binne hjir in protte minsken
foar nedich en om dy reden sykje wy
sjongers, spilers, figuranten en minsken foar de omballingen lykas dekor.
Tineke Nicolai is frege foar de regy
en sy hat tasein om dit te dwaan.
Op 28 septimber sil in ynformaasjejûn hâlden wurde om 20.00 oere yn
de sportkantine. Op dizze jûn wurde
alle minsken dy’t harren opjûn ha
ferwachte om te kommen. Tineke sil
dan útlis jaan oer de gong fan saken en oanjaan wannear de repetysjes úteinsette.
Opjaan kin by ien fan de kommisjeleden : Baukje Stavinga, Ed den Dulk,
Sake Miedema, Sjirk Seinen, Theo Damsma, Ingrid Spel, Tineke Visser. e-mail:
info@letterfretter.nl , theocecile@hetnet.nl
(Alle plannen hingje uteraard ôf fan de restriksjes y.f.m. it coronafirus)

Douwemastrjitte 90
9011 VV Irnsum
Mobiel: 06 2027 8622
(Rudy Blanket)
Tel: 0566 602 298
info@henrschilders.nl
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Gebeurt er nog wat??
Er waren zulke mooie plannen, om samen met de gemeente Leeuwarden Jirnsum
weer veiliger en mooier te maken, maar Corona gooide even roet in het eten.

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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Maar nu komt er weer beweging!
U heeft zeer waarschijnlijk ook de bloembakken al opgemerkt die aan de
Sylsbrege en aan vele lantaarnpalen aan de Rijksweg zijn gehangen? Dat is dit
jaar mogelijk gemaakt door een genereuze bijdrage van Plaatselijk Belang, de
Ondernemersvereniging en Stichting Molehiem. Onze hartelijke dank voor deze
hulp, zo konden we Jirnsum in barre tijden toch wat vrolijker maken. Ze worden
keurig bewaterd en onderhouden dus hopelijk kunnen we er tot in oktober van
genieten.
Voor volgend jaar denkt de werkgroep na over een soort adoptiesysteem, waardoor in heel Jirnsum bloemen kunnen hangen die door de bewoners zelf worden
betaald. We houden u op de hoogte.
En om nog even in de bloemensfeer te blijven: Hebt u ook zo genoten van de
verrassing bij de beide entrees en het plein, waar de gemeente hele stroken met
voorjaarsbloemen had aangelegd zonder dat we dit wisten? Eerst dachten we
alleen krokussen te zien, maar toen het voorjaar op gang kwam, kwamen
daar narcissen, blauwe druifjes, lenteklokjes en tulpjes na. Bedankt gemeente
Leeuwarden! Nog meer bloemen, maar dan uitgebloeide…..de strook met
bloemen die vorig jaar de lege groenstrook even opfleurde wordt binnenkort
opgeruimd, zodat de gemeente dat deel van de strook weer kan maaien en het
er weer even wat beter uitziet.
Dat alles in afwachting van het uitrollen van het verdiepend onderzoek van de
werkgroep of bewonen tot de mogelijkheden behoort, zoals afgesproken op de
laatste bewonersavond.
De meest haalbare optie lijkt nu dat we eerst een groep geïnteresseerden bij
elkaar krijgen, die met elkaar het vooronderzoek zouden willen helpen financieren
en de bereidheid aangeven om hier ook werkelijk te willen wonen. Zodra we daar
meer van weten, zullen we u weer op de hoogte brengen. Ach, zullen we dan nog
maar even doorgaan…..
Zeer waarschijnlijk worden nu half juni eindelijk de pianostrepen aangebracht op
de kruising bij de Twee Gemeenten. Dit om de snelheid te remmen waardoor het
er wat veiliger kan worden. Ook wordt er dan tijdelijk ( tot de definitieve plannen
voor de doorfietsroute klaar zijn) een versmalling aangebracht vóór de komborden bij entree noord, om automobilisten af te remmen.
Lees verder op pagina 20
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Deze zou eerst na de komborden geplaatst worden, maar dat gaf wat problemen
bij de uitrit van Frits. Dit is nu dan even de beste oplossing. Zodra de doorfiets
routeplannen doorgaan, zal hier een permanentere oplossing komen. We kregen
bericht dat er voor het grootste deel van de plannen rond de doorfietsroute nu
financiering gevonden is, dus men kan verder met ontwerpen. De gemeente
houdt na de zomer een bewonersavond om de plannen aan u allen te presenteren. Tot die tijd zijn ze wel steeds met onze werkgroep, de Stichting voormalige
katholieke kerk, Frits en de Twee Gemeenten in overleg. Ook hierover hoort u
later meer! Voor nu wensen we u allen een fijne en ontspannen zomer, desnoods
in eigen achtertuin!
Werkgroep Wonen en Leefomgeving Jirnsum.

Extra AED's in Jirnsum
Zoals u in de Stim van maart heeft kunnen lezen zijn er op initiatief van Plaatselijk
Belang 4 extra AED’s geplaatst in Jirnsum.
Door giften van de ondernemersvereniging, Stichting Molenhiem, de dropfabriek
Concorp, plaatselijk belang en een particuliere gift is dit mogelijk gemaakt. Op de
volgende plekken in Jirnsum hangen nu AED’s die 24 uur per dag bereikbaar zijn:
• Aan de gevel van de voormalige Marcuskerk
• Aan de gevel van de Twee gemeenten
• Aan de gevel van Concorp, “de dropfabriek”
• Aan het fietsenhok van de woningen van Dekemahiem

Stim. Aan alle sponsoren en vooral particuliere gever dhr. Poiesz, zelf gered door
een AED in Jirnsum, daarom via deze weg een heel hartelijk dank voor de giften.

AED Cursus

Voor bewoners (18+) van Jirnsum wordt elk jaar een cursus aangeboden. Dit jaar
is er op maandag 28 september en/of woensdag 30 september een cursus in de
sportkantine. Of beide avonden door gaan hangt van het aantal deelnemers af.
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.
Wil je je aanmelden voor de cursus dan kan dat bij bkdehaan@hetnet.nl of via
0653790182. Geef a.u.b. aan of je 1 van de 2 avonden kunt of mogelijk beide, zodat
bij veel belangstelling de groep opgesplitst kan worden.

En natuurlijk een bij het Thomashuis waar al jaren een AED hangt.
De AED’s zijn bij de Hartstichting aangemeld maar door de Corona crisis draait de
hartstichting op een laag pitje en zijn die nog niet op de nationale AED site geplaatst. Als dat is gebeurd zijn de AED’s bij een calamiteit via een app te vinden
voor iemand die moet reanimeren.
Graag hadden we de alle gevers van de giften in het zonnetje willen zetten, maar
ook hier speelt de Corona ons parten en blijft het voorlopig bij een bericht in de
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Diëtist in tijden van het coronavirus
Eerst even voorstellen, ik ben Nienke Kerkstra en woon samen met mijn man Oeds
van der Goot en mijn dochters Myrthe en Fenna sinds 3½ jaar in Jirnsum.
Ik werk sinds 2001 als diëtist in het MCL en ben gespecialiseerd in nierziekten/
dialyse.
Bij een diëtist wordt meestal gedacht aan afvallen en overgewicht, maar in het
ziekenhuis zijn wij voornamelijk bezig met het behandelen van ondervoeding.
Door ziekte kun je ongewenst afvallen (o.a. door een slechtere eetlust), hierdoor
neemt je conditie af. Je verliest namelijk niet alleen vet, maar ook spieren. Het is
dan belangrijk om voldoende voeding binnen te krijgen, o.a. eiwitten.
En dan is alles opeens anders door het corona-virus. Op 15 maart krijgen we te
horen dat ook Nederland in een lockdown gaat. Privé omschakelen, omdat de
scholen dichtgaan en we starten met thuisonderwijs. Hoe gaan we dat regelen
thuis? Myrthe zit in groep 3 en Fenna ging net 1,5 week naar school. Gelukkig
hebben de juffen van It Tredde Ste het snel en goed geregeld. Op dinsdag konden we al lesmateriaal en inlogcodes ophalen van school, wekelijks kregen we een
duidelijke weekplanning via het ouderportaal.

Onze werkzaamheden op de verpleegafdelingen gaan door. Op de “gewone”
afdelingen zijn wel veel minder patiënten opgenomen dan anders. Zelf werk ik
met een kwetsbare groep (dialysepatiënten). Dus i.p.v. ze op de dialyseafdeling te
bezoeken, bel ik nu met mijn patiënten.
We zijn nu ruim 2,5 maand verder, het ziekenhuis is weer aan het “opschalen”, wat lastig is binnen de nieuwe 1,5 meter samenleving. Het betekent dat er
minder ruimte in de wachtruimtes is, waardoor er minder patiënten kunnen
worden gezien.
Zelf ben ik weer op de dialyseafdeling geweest met gepaste afstand van mijn
patiënten. Het voelt vertrouwd, maar ook weer niet.
Het blijft spannend, voor mijn kwetsbare patiëntengroep, voor de risicogroepen,
voor onze (schoon)ouders, onze pake’s en beppe’s. We hopen op het beste….

Maar ook in het ziekenhuis. De laatste weken voor de lockdown is de sfeer in
het ziekenhuis al aan het veranderen, wat staat ons allemaal te wachten? Er
worden afdelingen voor corona-patiënten gecreëerd. Vele berichten en besluiten
komen langs op intranet, bijna niet te volgen zoveel. Op 16 maart horen we dat de
“ondersteunde diensten” zoveel mogelijk thuis moeten werken, wat betekent dat
voor ons als diëtisten? Poliklinische afspraken worden afgebeld.
De hoofdingang, de winkelstraat, het restaurant en de wachtruimtes, anders vol
met mensen, nu is het er stil en leeg.
Wij besluiten om onze afdeling op te delen in 2 teams, zodat we voldoende
afstand kunnen houden en als er besmettingen komen, hopelijk niet het hele
team besmet raakt. Als het ene team in het MCL is, werkt het andere team thuis
en andersom.
En dan zijn ook de eerste besmette patiënten in het MCL. We horen van de
collega diëtisten uit Brabant dat de patiënten met corona slecht eten door de
benauwdheid en het slangetje van de zuurstof. Voor de corona-verpleegafdelingen
wordt een speciaal voedingsassortiment bedacht, in de hoop dat patiënten toch
voldoende voeding binnen krijgen. Patiënten met corona, die op de IC liggen,
worden via een sonde gevoed.
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Trouwen en verbouwen

Help onze kantine van de voorraad af!

30 april 2020, onze trouwdag. Helaas, verliep deze dag anders dan we hadden
gepland. We zouden ons huwelijk gaan vieren met familie, vrienden en collega’s, maar we hadden al vrij snel in de gaten dat dit met de intrede van corona
in Nederland niet door zou gaan. Toch hebben we besloten om wel te gaan
trouwen op deze datum. 30 april 2020 was de dag dat we ‘officieel’ 10 jaar samen
zijn. Voor ons was het dus speciaal om juist op deze dag te trouwen. Daarnaast
was en is er ook geen concreet vooruitzicht over; wanneer kan het wel weer op
de ‘normale’ manier? Uiteindelijk hebben we toch een zeer mooie dag gehad met
dank aan de vele lieve berichtjes door middel van een kaartje, appje, bloemetje of
een felicitatie op afstand. We hopen uiteraard dat we op een later moment nog
een mooi feestje kunnen geven.

I.v.m. het Corona virus hebben wij nog voorraad met houdbaarheidsdatum.
Neem contract op met Bauke de Haan via bkdehaan@hetnet.nl of 0653790182
Op = op!

Daarnaast hebben we op 30 maart de sleutel gekregen van ons nieuwe huis op de
Rijksweg 186. Een prachtig huis, maar wel een huis dat toe is aan verduurzaming
en isoleren anno 2020. We zijn direct begonnen met het slopen van de beneden-,
en inmiddels ook, de bovenverdieping. De coronacrisis heeft voor de verbouwing
tot nu toe geen negatieve invloed. We merken het alleen aan de lange wachtrijen
bij de milieustraat en een enkele leverancier neemt er iets over op in de offertes.
Het thuiswerken is zelfs een voordeel voor ons doordat we geen reistijd meer hebben, en dus ’s avonds meer tijd hebben om nog even wat te doen. En ook doordat
de weekenden en feestdagen niet zijn gevuld zoals anders, met feestjes, verjaardagen of andere afspraken, kunnen we ons volop richten op de verbouwing. Inmiddels zijn we al een poosje weer druk aan het opbouwen en hopen we, dat we
in het najaar kunnen verhuizen. We hebben erg veel zin om op deze mooie plek te
gaan wonen.
Wij wensen iedereen een mooie zomer toe en hopelijk kunnen we straks weer wat
meer samen zijn. In ieder geval, blijf gezond!
Groeten Engbert en Marie
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Artikel

Prijs

Houdbaar
tot

Min.
afname
3
2
5
5
4a5
3
5
5
5
2
3
5
2
2
4
4
1x6
1x4
1x4
1x2
1x4
1x4

Appelsap
Jus d Órange
AA High Energy
AA Iso lemon
AA Isotone
Ice Tea Lemon
Ice Tea Green
7 - Up Free
7-Up Regular
Red Bull
Spa blauw
Rivella
Pepsi Cola
Sinas
AA Sportwater Lemon
AA Sportwater Melon
Amstel Radler 0 %
Amstel Radler 2 %
Heineken 0.0
Twix chocolade
Chips Paprika

blikje
blikje
flesje
flesje
flesje
blikje
blikje
blikje
blikje
blikje
flesje
blikje
Fles 1,5 L
Fles 1,5 L
Flesje 0,5
Flesje 0,5
6 flesjes
4 flesjes
4 flesjes
2 stuks
zakje

€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,40
€ 0,40
€ 1,00
€ 0,30
€ 0,40
€ 1,25
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,65
€ 3,50
€ 2,50
€ 0,80
€ 0,40

eind aug
eind juni
eind juni/aug
eind juli/aug
eind juni/juli
eind juni
eind okt
eind juni
eind juli
eind okt
eind juli
eind okt
eind mei/juni
eind juni
eind okt
eind sept
eind okt
eind okt
eind juli/aug
eind juni
eind juni/aug

Chips Naturel

zakje

€ 0,40

eind juni/aug
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Leppehiem
In december vorig jaar kwam het bericht uit China dat het coronavirus daar om
zich heen greep. De afstand maakt eerst dat je denkt dat het hier niet zo’n vaart
zal gaan lopen maar niets was minder waar. Mijn werkgever heeft in januari al een
bericht – Wat je wilt weten over het coronavirus- gedaan over corona, ondanks
dat het toen nog niet in Nederland was. Er is toen een bericht gedaan aan iedereen over bijvoorbeeld (hand)hygiëne. In februari werd ook in ons land de eerste
besmetting gemeld. De landelijke maatregelen werden al snel voor iedereen
voelbaar. Zo ook bij ons in Leppehiem. Plotseling moesten bewoners hun
dagelijks leven aanpassen en medewerkers hun werkzaamheden anders inrichten.
Vanaf 20 maart j.l. moest Leppehiem net als alle andere verpleeghuizen op
slot terwijl een onderdeel van onze visie juist is dat Leppehiem levendig en
toegankelijk wil zijn en onderdeel wil zijn van de leefomgeving. In het anders zo
gastvrije Leppehiem waar altijd wel reuring is en iedereen welkom is werd het
stil, heel stil… Bewoners raakten meer op zichzelf aangewezen. Eenzaamheid
bij ouderen was al een groot aandachtspunt en in deze bizarre tijd ligt dit nog
meer op de loer.
De kinderopvang in Leppehiem ging dicht, de openbare ruimtes waren gesloten
zoals het restaurant, het zwembad, de kapper, de huiskamers op de afdelingen
en de Dagondersteuning. De reguliere activiteiten van de activiteitenbegeleiding
werden geannuleerd en vrijwilligers moesten thuis blijven.
Dit alles had een grote impact op veel bewoners. Vooral het geen bezoek meer
mogen ontvangen en de vrijheid om naar buiten te gaan was voor veel bewoners
erg moeilijk.
In situaties waarin jouw gezondheid achteruit gaat wil je niets liever dan je
dierbaren om je heen en als naaste er voor jouw vader, moeder of kennis zijn, even
bv. die knuffel en een arm om je heen wat dan zo belangrijk is werd onmogelijk.
Wanneer een bewoner in een terminaal proces kwam mocht familie wel toe
gelaten worden. Dat er dan protocollen gelden in situaties als deze brengt veel
emotie met zich mee.
De stilte in Leppehiem werd verbroken door de vele lieve kaarten, tekeningen,
brieven, cadeautjes die bewoners van kinderen van de basisschool en kinderopvang ontvingen. Ook van omwonenden en collega’s ontvingen bewoners maar
ook zorgmedewerkers leuke presentjes. Hartverwarmend om te zien en te voelen
hoe er door de omgeving werd meegeleefd.
Mijn functie in Leppehiem is het coördineren van de Dagondersteuning, het
vrijwilligerswerk en de planning van zwemgasten. Omdat deze voorzieningen

dicht gingen en de vrijwilligers thuis moesten blijven veranderde mijn werk in
Leppehiem en ben ik mij meer gaan richten op de activiteitenbegeleiding.
Doordat bewoners meer op zichzelf aangewezen werden waren we ons bewust dat er nu des te meer aandacht moest zijn voor emotie en eenzaamheid in deze bizarre tijd. Met het individueel bezoeken van bewoners en het
aanbieden van gepaste activiteiten proberen we hierin te ondersteunen.
We bieden op gepaste wijze activiteiten kleinschaliger aan op de afdeling
waarbij bv. hygiëne en de 1.5 m. afstand in acht wordt genomen. Bewoners doen
mee vanuit de eigen deuropening van hun appartement aan bv. Bingo en sport-/
spelactiviteiten, luisteren naar collega’s die met hun muzikale talenten optreden
op de afdeling. Verder zijn er hometrainers en beentrimmers op de afdelingen
gebracht en er kan gefietst worden op een labyrint fiets waarop je via een scherm
tochten kan maken door dorpen en steden in binnen- en buitenland. Daarnaast worden er van buiten af ook activiteiten aangeboden. Muzikanten komen
belangeloos optreden, eigenaren van draaiorgels rijden een rondje om Leppehiem
heen, medewerkers van Switch die bewegingsoefeningen aanbieden en bewoners
van achter het raam of vanaf het balkon activeren om mee te doen. Bewoners
kunnen buiten zitten door gebruik te maken van de binnentuin.
Omdat de horeca de terrassen per 1 juni weer mochten openen gold dat ook voor
het terras van Leppehiem.
Verder werd Leppehiem gesponsord met tablets en iPads waarmee men kan
beeldbellen. Een bezoekruimte met een spreek-/luistersysteem en belhoekjes
met gesponsorde mobieltjes zijn ingericht waarbij gescheiden door het raam
of plexiglas bewoners contact met hun bezoek aan kunnen gaan. Een geweldig
alternatief om contact te kunnen hebben. De belhoekjes zijn afgescheiden met
schermen, waarop prachtige foto’s staan afgebeeld, voor de nodige privacy.
Naarmate de tijd verstreek merkten wij dat het voor bewoners emotioneel steeds
zwaarder werd niet naar buiten te kunnen en geen bezoek te mogen ontvangen.
De landelijke pilot die van 11 t/m 25 mei liep om de bezoekregeling uit te testen
heeft gelukkig positief resultaat laten zien. In de persconferentie van 19 mei j.l.
kondigde minister de Jonge aan dat verpleeghuizen vanaf 25 mei j.l. de bezoek
regeling konden verruimen onder bepaalde voorwaarden.
En inmiddels mogen bewoners van Leppehiem dus ook weer naar buiten gaan
voor een wandeling of fietstocht. Daarvoor ging bij Leppehiem de vlag uit en
Lees verder op pagina 28
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Uit de boomgaard
zagen we bewoners weer heerlijk buiten genieten. Stapje voor stapje hopen we
weer naar het “normale leven” terug te kunnen keren. Gelukkig hebben we in
Leppehiem geen coronabesmetting en ook niet gehad en we hopen dat dit zo
blijft.
In Leppehiem gingen bewoners en medewerkers vol goede moed deze corona
periode in en proberen we samen deze bizarre tijd op een positieve manier door te
brengen. En ik moet zeggen dat we na een eerste hectische week waarin iedereen
creatief nadacht en de schouders er onder heeft gezet dit goed is gelukt. Mooi om
te zien hoe we dat samen als collega’s en met bewoners organiseren. Als dan bv.
de Leeuwarder Courant niet meer door de bezorger mag worden rond gebracht
en een bewoner deze taak op zich neemt is dat toch prachtig! En de buurvrouw
jou komt helpen bij het lezen van de post omdat je slechtziend bent en jouw eigen
familie jou daarbij nu niet kan helpen, er gezamenlijk een sprei wordt gehaakt, dat
zijn leuke initiatieven.
Voor de komende tijd: “Houd vol. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Houd je hoofd
koel, je hart warm en je handen schoon!”.

te huur gevraagd

garage(box)
of
grote berging
voor o.a. antieke auto
Henk Ronner
Rijksweg 99, 9011VC Jirnsum
06 512 79 248

28

Groeten,
Magda Riemersma

De redactie vroeg ons iets te vertellen over het wel en wee hier in de Boomgaard
in deze vreemde corona-tijden.
Het is alweer het 5e seizoen dat we gasten ontvangen op ons Natuurkampeer
terrein, wat is er de afgelopen jaren veel gebeurd!
Nadat we het huis verbouwd hebben, zijn we begonnen aan de bouw van een
nieuw sanitairgebouw, een dierenweide etc. Het was klaar de avond voordat de
eerste gasten kwamen; en we hadden nog zo gezegd dat we geen ‘ ik-vertrekmomentje’ wilden met stress op het laatste moment…Blijkbaar hebben we toch
iets van tijdsdruk nodig gehad!
Vijf jaar en heel wat gezellige gasten; gezinnen, fietsers en zelfs een wandelaarmet-ezeltje vanuit Parijs later, kunnen we nu zeggen dat we wel een beetje onze
draai gevonden hebben. Stukje bij beetje weten we nu wat wel en niet past hier
in de Boomgaard, waar we blij van worden en wat minder goed bij ons past. Zo
weten we nu dat er nog steeds erg veel mensen lekker ouderwets willen
kamperen met een tentje of ienimini caravannetje en dat dat ook goed past bij
de sfeer van een oude Boomgaard!
De afgelopen jaren stonden we de zomers meestal zo goed als vol, zo begonnen
ook de boekingen dit jaar al goed binnen te stromen…tot de corona-crisis om de
hoek kwam kijken…we hebben heel wat boekingen moeten afzeggen en ook het
normaal erg drukke hemelvaart en Pinksterweekend hadden we nu geen gasten.
Omdat het sanitairgebouw nog niet open mag, hebben we nu in de maand juni
een tenthuisje te huur met prive sanitair! Gelukkig mogen we vanaf 1 juli open en
staan we voor de hele zomer praktisch volgeboekt!
Hoewel we nog niet geopend zijn, hebben we niet stil gezeten de afgelopen tijd.
We hebben een nieuwe schuur/werkplaats gebouwd en alweer heel wat jammetjes en limonades gemaakt! Wij zijn klaar voor het nieuwe kampeerseizoen!
(de ~Puur Fruit~sap, jam, chutney en limonade zijn hier in de Boomgaard te koop,
en ook bij de 2 Gemeenten kun je voor jammetjes van ons terecht!)
Groetjes Uit de Boomgaard,
Jeroen & Jarike, Flores-Mees-Marlijn
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Help Jirnsum de zomer door
Omdat deze zomer er iets anders uit ziet dan normaal en we veel thuis zullen zijn
nu alle leuke evenementen zijn afgelast. Hebben wij als redactie van de Stim 5 tips
voor je verzameld om je vakantie in eigen huis en tuin tot een succes te maken.

1. Slapen in een ‘hotel’

In een hotel slaap je altijd in een mooi opgemaakt bed, er is een schoonmaker,
kok etc. aanwezig. Verdeel het gezin in twee ‘groepen’ waarvan de ene dag, de
ene helft van het gezin in het huishotel mag slapen en de volgende nacht worden de rollen omgedraaid. Je slaapt dus ook niet op je eigen kamer, maar in een
andere kamer. Er wordt voor je gekookt, bed netjes opgemaakt, compleet met
chocolaatje op het nachtkussen etc.

2. Wijntoer of kroegentocht

Zonder Merke, Skutsjesilen en
Sneekweek moeten we op zoek
naar een alternatief; doe een
wijntoer of kroegentocht in huis
waarbij er in iedere ruimte een
ander wijntje of biertje klaarstaat!

3. Museum bezoeken

Er zijn natuurlijk diverse mogelijkheden om digitaal een museum te bezoeken, maar wat is er nu leuker dan je eigen museum te maken? Laat
ieder familielid in zijn / haar eigen kamer een tentoonstelling opstellen. Dat kan
van alles zijn; van een tentoonstelling speelgoedautootjes in de jongenskamer,
tot de verzameling nagellakjes op de kamer van de puberdochter, of alle tekeningen en knutsels van de huiskleuter. Ook een goed moment om eens op zolder te
kijken voor een aantal ‘tussen kunst en kitsch’ items.

5. Wereldreis maken

Tot slot kun je ook prima een wereldreis maken; iedere dag staat in het teken
van een ander land. Geen idee welk land? Gooi dan een dartpijltje op een wereldkaart en zoek vervolgens uit hoe het er in dat land aan toe gaat en wat ze eten!
Natuurlijk maken jullie ook in ieder land een familiefoto!
Hier alvast een paar ideetjes om op gang te komen:
• In Italië eet je natuurlijk spaghetti of pizza, bouw je zelf de toren van Pisa, en
bekijk je bijvoorbeeld een opera.
• In België eet je vlaamse frieten, en bouw je met ballen en rietjes
het atomium na.
• In Japan zouden dit jaar de Olympische Spelen georganiseerd worden; op die
dag organiseer je dat zelf in de tuin en eet je ’s avonds met stokjes (en slaap je
op een rieten matje).
Wij verwachten natuurlijk dat heel Jirnsum met deze tips aan de slag gaat! Dus
als blijkt dat de schuimparty die in de badkamer begon, op straat is geëindigd. Of is
je huisgenoot verdwaald in huis na de wijntoer? Blijkt je kleuter een ware
Picasso en is je huis omgetoverd tot het Rijksmuseum? Kortom, maak hier leuke,
hilarische, schokkende of mooie foto’s van en stuur ze naar
stimfanjim@jirnsum.com, dan plaatsen we deze graag in het September nummer. Heel veel succes en een hele fijne zomer!

4. Disco of schuimparty

Op veel campings en vakantieparken is er een animatieteam die de dag
afsluit met een kinderdisco. Natuurlijk kun je de liedjes streamen vanaf de tv en
gezellig meedansen. Maar hoe gaaf is het om de badkamer om te toveren tot kids
disco? Een (goedkope) discolamp met gekleurde lampjes, telefoon met muziek,
licht uit en je bent al klaar. Eventueel kun je het extra feestelijk maken met extra
badschuim en zo je eigen schuimparty houden.
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Nieuws van "t Kattekuorke"
- 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
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De afgelopen periode kregen we
plotseling te maken met de sluiting
van de basisscholen en peuteropvang.
Zomaar ineens waren er geen peuters
meer op de peuteropvang. Het thema
waar we zo fijn mee aan het werk waren, kwam ineens stil te liggen en de
stoeltjes bleven op de tafels staan.
Wat hebben we de peuters gemist!
Ook de activiteiten die gepland
stonden konden helaas niet doorgaan.
Gelukkig was Puk nog wel op de
peuteropvang. Hij deed iedere dag een activiteit die de peuters met hun ouders
konden volgen via Klasbord. Inmiddels zijn we gelukkig weer open! Met een paar
kleine aanpassingen kunnen wij ervoor zorgen dat de peuters toch een onbe
zorgde gezellige ochtend beleven.
We zijn begonnen met het thema “Kleuren en vormen”. We lezen het boekje voor
over het kleurenmonster dat een beetje in de war is. Hij voelt zich blij, verdrietig,
boos, enz. Alle kleuren/gevoelens zitten door elkaar.
Ook gaan we met vormen vergrootglazen op zoek naar vormen in de groeps
ruimte. De zandtafel hebben we omgetoverd tot balletjes fabriek. Hier moeten
we met speciale scharen de gekleurde
balletjes sorteren in de goede buizen. We gaan ook toveren. Want wat
gebeurt er eigenlijk als je twee
verschillende kleuren door elkaar
mengt?
Als het mooi weer is gaan we natuurlijk lekker naar buiten. We spelen in de
zandbak, gaan buiten op zoek naar
kleuren en vormen, we lezen boekjes
op een kleedje in de zon en we gaan
picknicken.
Kortom, nog genoeg leuke dingen
te doen in de laatste weken tot de
zomervakantie!
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JCJ
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

Wat heerlijk jongens en meiden, we mogen weer
wat activiteiten organiseren en plannen.
Op verzoek van vele kinderen gaan we weer waterskiën bij de Waterskibaan Sneek bij de Potten. Dit
is op zaterdag 27 juni van 13.00 tot 15.00 uur. Na afloop krijgen jullie patat, een snack en een frisje. De
bijdrage hiervoor is 5 euro.
Ga je mee? Geef je dan vóór 10 juni op via jeugdclubjirnsum@gmail.com.
De Jeugdclub Jirnsum is voor kinderen woonachtig in Jirnsum uit groep 8 of voorgezet onderwijs t/m 15 jaar. Ben je nog geen lid? (wat gratis is trouwens!!) meld je
dan aan.

Nieuws van de kaatsvereniging
Zoals jullie vast zullen weten is het i.v.m. het coronavirus
een heel ander kaatsjaar dan we gewend zijn (geen partijen/
wedstrijden etc.)
Wel is er vanaf heden weer de mogelijkheid om op de
woensdagavond een potje te kaatsen, uiteraard hebben
we ons wel aan de regels te houden die hier voor gelden
i.v.m. het coronavirus.
Ook is er weer begonnen met trainen voor de jeugd.
Mochten er de komende tijd nog versoepelingen in de regels komen, waar wij natuurlijk op hopen, dan zullen we jullie op de hoogte houden en kan er misschien
nog een “partij” georganiseerd
worden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur K.V. Irnsum
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Gymnastiekvereniging LOCI

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

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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(Lid ANBOS)

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!

Direct bij het begin van de Covid-19 crisis is Dance Company 058 online lessen
gaan geven, ook de leden van Loci konden hiervan gebruik maken door middel
van een inlogcode. Zo kon iedereen goed in vorm blijven. Vanaf half mei, toen er
groen licht was van de regering, mochten we buiten de danslessen gaan verzorgen. In eerste instantie hadden we bedacht de danslessen naast de gymzaal te
gaan geven, maar van de gemeente mocht het niet in de openbare ruimte.
Loci huurt de gymzaal via BV Sport. Omdat er nog geen gebruik gemaakt mag
worden van de gymzaal, moest er naar een andere oplossing gezocht worden. BV
Sport kwam met het voorstel om een half voetbalveld hiervoor te gaan gebruiken.
In overleg met DC 058, die de instructie verzorgt, zijn er afspraken gemaakt om
dit goed vorm te geven. Kinderen moeten 1.5 m. afstand houden van Marit, de
dansjuf, en ze moeten goed gezond zijn. Daarnaast moet het goed weer zijn op
de dinsdag, want als het regent gaan de lessen buiten niet door. Dan kunnen de
kinderen net als in het begin gebruik maken van de online lessen, dat kunnen ze
doen wanneer ze zelf willen en zo vaak als ze willen.
Er dansen 2 groepen, de lestijden zijn iets aangepast, groep 1 start om 16.30 uur
en groep 2 om 17.15 uur. Om 18.00 uur kan de voetbal dan weer gebruik maken
van het veld. De kinderen waren blij de juf weer te zien en nog blijer dat ze weer
gezamenlijk konden dansen!mHelaas konden de geplande wedstrijden en kan ook
de aanstaande eindvoorstelling niet doorgaan. We hopen, net als velen met ons,
dat alles na de zomer weer normaal is, maar dat moeten we rustig afwachten.
Niets is zeker in deze tijd.
Lijkt het je ook leuk om te komen dansen? Kom dan meedoen, je mag 2 proeflessen volgen, nu nog buiten, maar na de zomer hopen we weer van de gymzaal
gebruik te kunnen maken. Wekelijks op dinsdagmiddag geeft Marit Leenstra
danslessen. Op dinsdagavond is er ook een dames groep van 18.30 – 19.30 uur,
ook deze lessen worden door Marit Leenstra verzorgt. De lessen variëren van
een dansje, total body work out tot een parcours etc. Verder is er na de zomer op
woensdagmiddag weer peutergym, volgens het Nijntje beweeg programma van
16.30 tot 17.15 uur, dit wordt gegeven door Femke Nicolai.
Interesse voor een van bovenstaande vormen van beweging?
Stuur een mail naar locijirnsum@gmail.com of kijk op Jirnsum.com

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

Mei-einoar oer eigen paad te plak
Zelden is ons motto zo mooi tot uitdrukking gekomen
als de afgelopen maanden. Deze maanden gaan de
geschiedenis in als de Coronacrisis en we zullen allemaal op onze eigen manier terugdenken aan deze tijd.
Als school hebben we de afgelopen maanden gelukkig
steeds door kunnen werken, maar zo anders dan we
gewend waren. Een enkeling was af en toe op school, op daar te kunnen werken
omdat het thuis te druk of onrustig was. Dit ging altijd in overleg, omdat er niet
te veel mensen in het gebouw mochten komen en er toch regelmatig opvang was
voor de kinderen van onze school.
De personeelsleden van Stichting Kinderopvang Friesland hebben ons zo veel
mogelijk uit de wind gehouden, door deze opvang van ons over te nemen.
Geweldig is het, om weer te merken dat we daarin samen op kunnen trekken.
Onze oprechte dank dus ook, voor deze kanjers!! We kijken terug op een periode
waar we met elkaar (ouders, kinderen en team) onderwijs hebben georganiseerd
op een manier die voor ons allemaal onbekend was. En iedereen heeft hierin zijn
bijdrage gehad, zonder de inzet van iedereen was het ons niet gelukt. En ook
tijdens het afstandsonderwijs was er ruimte voor het eigen pad. Misschien wel
juist door het thuiswerken werd het eigen pad meer zichtbaar. Opdrachten
werden op niveau uitgezocht en klaar gezet en ook in de tijd en de planning was
er ruimte voor eigen inbreng.
Door het samenwerken en samen de schouders er onder te zetten, hebben onze
kinderen 6 weken helemaal thuis gewerkt en zijn we nu inmiddels al weer 2
weken op halve kracht aan het werk. Maandag 8 juni gaan we weer helemaal
open, we zijn benieuwd hoe dat zal gaan. We hebben er in ieder geval zin in dat
alle kinderen weer samen te plek zullen
zijn.
Mijn persoonlijke dank is voor jullie allemaal: ouders, kinderen, families, teamleden en het personeel van SKF, samen
hebben jullie er voor gezorgd dat we
mei-inoar oer eigen paad te plak komen!

www.elzinga.nl
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Skoallenijs Sint Radboud
Afscheid van Groep 8 KBS Sint Radboud
Het einde van het schooljaar betekent ook dat er leerlingen zijn die ons gaan verlaten, zij gaan na de zomervakantie naar de middelbare school om daar verder
te werken aan hun toekomst. In het kort hebben zij opgeschreven wat zij zo fijn
vonden aan de Radboudschool en wat zij gaan missen.
Tygo: Het leukste van school vind ik gym en het helpen met de computers. Ik ga
de juffen missen.
Kiana: Wat ik van school vind, ik vind het een fijne school omdat het rustig is en
leuke kinderen en juffen. Jammer dat ik wegga!
Brecht: Het leukste aan mijn basisschooltijd was het schoolkamp vorig jaar. Het
kamp was heel gezellig en we deden vaak Levend Stratego in het bos en op het
terrein. Ik ga de juffen en groep 7 heel erg missen.

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

Iris: Ik vond alles leuk, maar vooral de vriendelijkheid en de sfeer in de klas, het
was zo gezellig. Ik ga de juffen wel missen, ze hebben mij zo goed geholpen de
afgelopen 8 jaar.

Supremium

Isa: Ik vond gym erg leuk. Ook kamp en de musicals vond ik erg leuk. Ik ga erg
veel missen zoals de juffen en mijn klas. Ik vond het hier erg leuk.

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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Jorinde: Ik vond kamp heel erg leuk en in groep 5 gingen we een keer poolstokspringen en dat was ook erg leuk. Ik ga alle vrije tijd en alle juffen heel erg missen.

All
cards

Colin: Ik vond kamp erg leuk en de musicals en gym. Wat ik het meest ga missen
is dat ik mensen ken, want straks ken ik niemand en dat is niet leuk Ik vind het ook
stom dat ik naar nieuwe klassen moet, met nieuwe docenten.
Jelmer: Ik vond de sfeer in de klas heel erg leuk en gym vond ik ook heel erg leuk.
Wat ik het meest ga missen dat zijn de juffen, de kinderen en de sfeer vooral.
Lieve groep 8-ers, we wensen jullie allemaal heel veel plezier op jullie nieuwe
school, jullie zijn er helemaal klaar voor! Weet dat jullie altijd welkom zijn voor
een praatje, je rapport laten zien of een kopje thee.
Team KBS Sint Radboud
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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 13 90
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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