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Beste Lezer,

Daar is die dan, de Stim fan Jim van de maand mei. Nog steeds een goed gevulde 
stim, ondanks dat er op dit moment weinig activiteiten zijn. 

Het nieuws en onze wereld wordt namelijk nog steeds gedomineerd door alles 
wat met Corona te maken heeft. We proberen in de Stim verhalen te vertellen, 
verhalen over wat dit met iedereen doet... Op deze manier proberen we dit met 
elkaar te delen en hopen we op verbinding. 

In dit nummer kunt u onder andere lezen wat Jan en Wiep doen nu Café Fantast 
gesloten is, hoe Robert Jan thuis aan het lesgeven is en vertellen Antsje en Wouter 
wat de gevolgen zijn voor hun horecabedrijven in Leeuwarden. 

Bedankt dat jullie positief hebben gereageerd op ons verzoek en fijn dat jullie je 
verhaal met ons willen delen.

In bijzondere situaties zie je vaak mooie initiatieven ontstaan, waarvan in deze 
Stim ook een voorbeeld is te zien. Heeft de tompouce gesmaakt? 

Wil je ook je verhaal delen, dan kan dat, mail dan voor 1 juni naar de Stim.

Blijf gezond!

36e jaargang. Gratis voor inwoners van Jirnsum. Postabonnement € 20,00 per jaar.
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Consulinn Grou
alie@consulinn.nl | 06-19618699

AFVALLEN 
DOE JE

NATUURLIJK 
BIJ 

CONSULINN
www.consulinn.nl

 

MFC “it Kattehûs” 

 
 
Reserveringen via  
reservering.itkattehus@kpnmail.nl 
of Bert Moltmaker 06 43 22 35 85 
of www.mfcjirnsum.nl 
 
Capaciteit zalen: 
Grutte seal 25-100 personen 
Molehiemseal 10-30 personen 
Lytse seal tot 10 personen 
 
 

Advies en maatwerk 
 

Leveren en installeren van 
zonnepanelen en laders voor 
elektrische auto’s 
 

Doe-het-zelf pakketten 

Hulp bij montage en installatie 
 
gevestigd in Jirnsum   
 06 4807 6356   info@puurzon.nl 
lid van Techniek Nederland 

 

duurzaam wonen en besparen op energiekosten 

Ook voor vervanging van  
oude zonnepanelen en omvormers. 

KOPIJ INLEVEREN???
Altijd voor de 1ste van de maand! !
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Kwaliteit,
elke dag opnieuw

Kleef 9 Akkrum Tel. 0566 651353

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

Andries
Zoon van 
Richard en Janet

Geboren

Andries
8 maart 2020 

Sinds 15 maart zit ons bedrijf voor 85% op slot en moeten we jullie gezelligheid 
missen. Hoelang dit nog zal gaan duren is onzeker. Toch willen we jullie even be-
danken voor alle lieve reacties, kaartjes en attenties. Het is hartverwarmend om te 
zien hoe jullie bij ons bestellingen plaatsen voor de snackbar, de afhaalmenu’s  of 
actie tassen en vervolgens even een praatje komen doen. Bedankt, daar worden 
we echt oprecht blij van. 

Ricardo & Jantina | de 2 Gemeenten 

Bedankt
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Concorp Jirnsum
Rijksweg 163, 9011 VD Jirnsum

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

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

Koningsdag 2020
Koningsdag 2020 stond dit jaar in het teken van corona. Geen kleedjesmarkten, 
geen muziekevenementen, geen koningsnacht in de 2 Gemeenten, geen konings-
dag bij café de Fantast, geen gezamenlijke gezelligheid en het vieren van het 
oranje feest. 

Halverwege april kwam daar een artikeltje in de krant voor de mogelijkheid tot de 
aanvraag van subsidie voor een actie ten goede aan de leefbaarheid van de dor-
pen in deze coronatijd. 
Vanuit die context bedachten Ricardo en Jantina de tompoucen actie. Helaas 
bleek de subsidie pas beschikbaar vanaf 29 april, te laat voor deze actie. Onder-
tussen was wel al Plaatselijk Belang Jirnsum geïnformeerd en ook zij vonden de 
actie te leuk om niet door te laten gaan en sprongen financieel bij. Vrijwilligers om 
te helpen volgden snel. De tompoucen werden besteld bij de Poiesz, alleen geen 
oranje meer. Deze konden helaas niet meer worden geleverd , maar met een Hol-
lands vlaggetje erin was de tompouce in zijn roze kleur niet minder feestelijk. De 
flyers werden verspreid door nog meer vrijwilligers en zo konden we los op ko-
ningsdag. 

Lees verder op pagina 9
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Plaatselijk belang bekostigde de tompoucen, de Merke Kommisje (MK)  stelde de 
muziekinstallatie beschikbaar, Frits Koopcentrum zorgde voor de aggregaat en zo 
starten we de uitdeelactie s’ochtends kwart voor tien. Wilco en Tedde namens de 
MK met de muziekkar voorop. Wybren, Froukje, Helen en Jantina met de auto vol 
tompoucen erachteraan. 
Met peddels en zelfs een sneeuwschep werden er tompoucen uitgedeeld en rond 
half 1 stond er een lunch voor ons klaar, verzorgd door Joyce. Rond drie uur waren 
alle tompoucen op en zat onze koningsdag actie erop. 
We hebben als uitdeelteam genoten van het enthousiasme van jullie dorpsbewo-
ners. Veel mensen zaten voor op de stoep of in de tuin. Vlaggen hingen uit, tuinen 
waren versierd en de buren hadden even contact met elkaar. Het leuke van zulke 
dagen is dat je opnieuw ziet dat je als dorp best veel met elkaar kunt bereiken om 
iets leuks te organiseren. 
Koningsdag 2020 was uiteindelijk toch nog een bijzondere dag met een oranje/roze 
randje. Wij willen nogmaals iedereen bedanken die ook maar enigszins betrokken is  
geweest bij de organisatie van deze dag, BEDANKT!  

PS; je kunt de subsidie aanvraag voor ons dorp vanuit het Iepenbaar Mienskip 
Fonds nog steeds aanvragen. Wij hebben hem niet gebruikt. 



10 11

 

 

 
 

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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De Omdenken meets Corona
Kruiswoordpuzzel
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Omdenken meets Corona 
kruiswoordpuzzel
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De Bistedokter
Het is voor een ieder enorm wennen. Epidemieën hebben al eeuwen over de aarde 
gewoed, maar steeds beter kreeg de mensheid die onder controle. Toch wordt de 
hele wereld plotseling overrompeld door een akelig virus, dat ons belaagt als een 
rauwe voorjaarsstorm die het ouwe hout uit de bomen jaagt. Vooral ouderen en 
kwetsbaren moeten het ontgelden. Ineens is niets meer zeker en alles anders.

Het leek even na de jaarwisseling een ‘ver-van-ons-bed-show’, maar binnen de 
kortste keren bereikte het coronavirus ook Nederland. In allerijl werden maat-
regelen afgekondigd en al rap daarna aangescherpt. Ook als dierenarts praktijk 
moesten we daarin uiteraard mee. Op de praktijksite, op Facebook en op de  
toegangsdeur maakten we onze nieuwe huisregels kenbaar. Op de praktijk  
werken we zoveel mogelijk in vaste, uitsluitend fitte koppels. In eerste  
instantie werden alleen spoedgevallen door ons behandeld. Maar al gauw  bleek  
dat arbitrair. Want als je een beginnende oorontsteking niet meteen goed de  
kop indrukt, wordt het al rap een chronisch drama. En ook vaccinaties moet je  
niet te lang uitstellen, want daarmee willen we juist epidemische toestanden 
voorkomen! Bovendien moeten we baasjes van dieetvoer en medicatie voorzien 
om hun dierbare viervoeters gezond te houden. Dus werd er een modus gevon-
den om niet alleen de meest noodzakelijke diergezondheidszorg zoveel mogelijk 
doorgang te laten vinden met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, 
maar ook de reguliere bekommernis. Dat viel om de drommel nog niet mee! 
En ondertussen moesten de neuzen binnen de praktijk ook nog eens allemaal  
dezelfde kant op. Maar thans worden de nieuwe regels breed gedragen en  
vakkundig opgepakt. Alleen een gezond baasje mag bij ons binnen komen,  
uitsluitend na een telefonische afspraak. En als je zelf niet fit bent, moet je iemand 
anders regelen. Eerst de handen ontsmetten en daarna op afstand melden bij  
de balie. Er mag slechts één begeleider per patiënt mee naar binnen. In de wacht-
kamer wordt het dier door de dierenarts of de assistente overgenomen. Dat gaat 
met katten in een mandje het makkelijkst. Een bange hond aan de riem maakt  
die de oversteek wat minder graag, alhoewel een brokje daarin wonderen kan 
doen. De begeleider mag op afstand meekijken wat er met zijn of haar dier  
gebeurt. Zo houden we de vocale interactie in stand. Het is even wennen, maar 
het kan prima. Gelukkig hebben we een grote wachtkamer, waarin we met gemak 
twee wachtenden op ruime afstand van elkaar kunnen plaatsen. Baasjes moeten 
zich daar wel met eigen lectuur of hun mobiel vermaken, omdat we de tijdschrif-
ten hebben moeten weghalen…

Lees verder op pagina 15
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Annie Kalsbeek - Terwisscha van Scheltinga 
It Fintsje 8, 9012 CR te Raerd 
E-mail: piannie.tvs@gmail.com 
Tel : 0566-601495 of 06-25163304 
www.piannie.nl 

Piano, gitaar 
Keyboard 
Blokfluit 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) 
 

Zowel voor kinderen als voor 
volwassenen 

 
 

Zelfs kleine ingrepen en operaties kunnen op deze manier goed doorgang vinden, 
zij het dat het halen en brengen vrij strikt op tijd wordt afgesproken. We willen 
niet meer dan één persoon gelijk bij de balie hebben; een volgende zal buiten of in 
de auto moeten wachten. Wat ik zelf als behoorlijk lastig heb ervaren, is wanneer 
we een dier moeten laten inslapen. Maar ook daarin hebben we steeds een juiste 
aanpak weten te bewerkstelligen, zonder dat we te dichtbij een eigenaar hoeven 
te verkeren. Ik denk dat het daarbij belangrijk is dat we ons moeten realiseren dat 
zelfs onder deze lastige omstandigheden er uiteindelijk nog waardig afscheid van 
jouw trouwe viervoeter kan worden genomen. Want het is toch schrijnend om te 
vernemen hoe dat op dit moment op heel veel plaatsen juist niet kan waar men-
sen hun dierbare familielid hebben verloren? 

Ik vrees dat we nog een behoorlijke periode aan de beperkende maatregelen vast 
zitten. Dat is behelpen en lastig, maar uiterst noodzakelijk om het virus de baas 
te worden. Kijk op onze site (www.dierenartsgou.nl) of op Facebook voor een  
update van de laatste aanpassingen. En weet dat wij er altijd alles aan zullen doen 
om jouw dier gezond te houden of beter te maken!

menno@bistedokter.nl                                                                              

De kerkklokken van Jirnsum
De grote klok zegt “BOEM”

De kleine klok klingelt
Ze hebben alle twee hetzelfde doel

Ze luiden voor de dood
Maar ook in deze tijd 
Voor zorg en hoop.

Mevr. B.Wolf -Bakker

Gedicht
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Hier uw 
advertentie? 
Neem 
contact op via 
stimfanjim@jirnsum.com 

Het is 5 mei, vandaag vieren we de vrijheid , en toch zijn we ten tijde van de 
corona crisis niet vrij om te doen wat we willen. Zo zie je maar hoe blij we moeten 
zijn met vrijheid!

En toen was het zondag 15 maart 2020 17.30 uur. Minister Bruins kondigt in een 
persconferentie aan dat de cafés en restaurants om 18.00 uur voor drie weken 
dicht moeten. Het risico van besmetting en overdracht van het corona virus is te 
groot.  Onverwacht? Ja.. nee.. , ten behoeve van ieders gezondheid natuurlijk wel 
maar voor het café is het jammer.  Deze avond hebben we op memorabele wijze 
afgesloten met de gedachte om over drie weken weer open te kunnen gaan, het 
werd langer… 

Onze situatie veranderde direct drastisch, na twintig jaar dag in dag uit met veel 
plezier in het café  gewerkt te hebben zaten we nu alle vier thuis, de kinderen thuis 
van school, Wiep thuis van haar werk en het café dicht. Onze eerste reactie was en 
nu? Wat gaan we doen met al deze tijd.                                                                                                                                            

Al snel begonnen de raderen te draaien en zijn we begonnen met het opruimen 
van de zolders, het café heeft buitenom een schilderbeurt gehad, een nieuwe 
kaart met broodjes en plates is in de maak en momenteel zijn we de snackbar aan 
het opknappen. Maar ook thuis hebben we veel tijd met zijn vieren besteed. De 
drie weken zijn er uiteindelijk dik tien geworden en zoals het nu lijkt hopen we dat 
het terras op 1 juni weer open mag!

Voor veel mensen is deze tijd een onwerkelijke, onzekere en bijzondere tijd  
geweest, zo ook voor ons, bedankt voor alle hartverwarmende reacties en wij  
hopen jullie snel weer te zien! Wij zijn er weer klaar voor !

Jan en Wiep
Café De Fantast                                                                                                                                                                                             

Café de Fantast

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

 

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. 

 

Bet
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Eetcafé • Café • Feest • Arrangementen • Terras • Snackbar • Catering • Vergaderen

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

Beste dorpsgenoten,

Zoals velen van jullie waarschijnlijk al hebben gelezen op onze social media pagina 
kan de Jirnsumer merke dit jaar niet doorgaan, zoals we gewend zijn. Wij vinden 
dit ontzettend jammer en hadden al een mooi programma samengesteld. 

Wij gaan nog wel nadenken over een alternatief programma voor bijvoorbeeld, de 
kinderen. Mochten jullie leuke ideeën hebben, laat dit dan aan ons weten! 

Uiteraard gaan we ervan uit dat we in 2021 weer een mooi feestje kunnen  
bouwen met ons allen! Dit kunnen wij niet alleen, want we zijn nog steeds op zoek 
naar nieuwe leden. Zoals jullie weten uit eerdere berichten zijn we dit jaar over-
gegaan van een festiviteitenkommisje, naar een merkekommisje. Dat betekent 
dat we ons alleen nog richten op de merke. Uiteraard staan wij open om bij andere  
activiteiten te helpen/mee te denken etc. Dus lijkt het jullie leuk om met ons mee 
te denken over leuke activiteiten tijdens de merke? Laat dit dan aan ons weten! 

Wij hopen dat iedereen de komende tijd gezond en wel blijft. Wij wensen de  
kermisexploitanten, artiesten/zangers/zangeressen/bandleden en de horeca  
ondernemers ontzettend veel sterkte toe in deze rare tijd en hopelijk kunnen we 
binnenkort toch weer iets meer naar buiten met z'n allen. 

Met vriendelijke groet,
Merke Kommisje 'De Jirnsumer Kat'
Harm, Hedwig, Marie, Siebren, Tedde, Tjalling & Wilko

Merkekommisje nieuws
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Zondag 15 maart. Geen zondag om snel te vergeten. Deze dag kwam het te  
verwachten bericht dat de scholen zouden sluiten in verband met de corona-
maatregelen. Als schoolleider van een school voor speciaal onderwijs, als vader 
met 2 dochters (een tweeling) in groep 4 op de St. Radboudschool en met een 
echtgenote die werkt als docent verpleegkunde een bericht met een zeer directe 
impact. 

In de week daarop is het mijn taak om met de leerkrachten en andere mede-
werkers het thuisonderwijs voor onze leerlingen te organiseren. Daarnaast moet 
er noodopvang georganiseerd worden voor leerlingen met ouders in de cruciale 
beroepen en kinderen in onveilige thuissituaties. De inzet van het team is enorm 
en het lukt ons dit zodanig te organiseren dat de leerlingen op donderdag kun-
nen starten met het thuisonderwijs. Rommy is druk bezig haar lessen zo vorm te  
geven dat deze digitaal aangeboden kunnen worden en met haar studenten  
digitaal te kunnen communiceren. Mette en Inke vinden het allemaal onwerkelijk. 
Ze gaan altijd met plezier naar school en vragen zich vooral af hoe lang het gaat 
duren. Ik besef me dat ik mij in een bevoorrechte positie bevind. We hebben een 
ruim huis met grote tuin en als (voormalig) leerkracht kan ik de kinderen goed met 
hun werk helpen. Ik maak me zorgen over de ouders en kinderen die veel minder 
bevoorrecht zijn en voor grote uitdagingen staan om dit allemaal te doorstaan.

Mette en Inke zitten op de St. Radboudschool bij juf Anne en juf Maryan. Zij  
hebben in de eerste week voor de leerlingen een pakket klaargemaakt en deze 
kan samen met hun laptop worden opgehaald van school. De weektaak wordt via 
het ouderportaal verstuurd. Dit is allemaal prima in orde. Rommy en ik hebben 
de dagen verdeeld. Ik ben 2 dagen in de week in Leeuwarden op school en werk 
verder thuis. Rommy geeft 3 dagen (digitaal) les vanuit huis. Zo is er altijd iemand 
van ons om de meisjes les te geven en te begeleiden. We hebben thuis een week-
schema gemaakt met lestijd, speeltijd, etc. Zo proberen we de meisjes houvast in 
de tijd te geven. Vol goede moed zijn we gestart met het thuisonderwijs. Echter, 
op school ben ik de meester, thuis ben ik heit. Dat is een heel verschil. Lesgeven 
aan je eigen kinderen is anders. Mette en Inke vonden me eerst maar streng. Ik 
hield me aan een redelijk strakke structuur, zoals dat op school ook is, met lestijd, 
pauzes, etc., maar al gauw begon dat te wringen. Ook de lesstof vroeg soms meer 
aandacht dan gedacht. Dit was allemaal even wennen voor iedereen. Allemaal 
geen probleem, in de loop van de eerste week kwam hier steeds meer evenwicht 

in. Gelukkig kon ik deze ervaringen ook delen met collega’s met jonge kinderen 
en elkaar van tips voorzien. Het is vooral belangrijk het leuk te houden. Onder-
wijs is wat mij betreft maatwerk en al gauw zag je de verschillende behoeftes 
op leer gebied bij Mette en Inke. Dit konden we heel goed bespreken tijdens het 
wekelijkse belmoment met juf Anne. In overleg met haar konden we dan aanpas-
singen doen of extra lesmateriaal krijgen. Mette en Inke genoten van het contact 
met hun juf. Via de chatfunctie op Snappet konden ze juf zo nu en dan berichtjes  
sturen. Altijd handig, ook om grapjes te maken.

De balans in inspanning en ontspanning was ook even zoek de eerste week.  
Zo nu en dan wat later beginnen en tussendoor wat langer spelen of lekker  
lummelen hielp om dit te verbeteren. Er staat inmiddels dan ook een groot Playmo-
bildorp. De meisjes leerden dus ook eigen keuzes te maken door bijvoorbeeld voor te  
stellen een bepaalde opdracht de volgende dag of eind van de middag te maken. 
Of ze gingen vast opdrachten voor de volgende dag maken. Dit werkte goed voor 
hun concentratie en focus. Allemaal prima en zo leerden we allemaal weer van  
elkaar. En als het even niet lukt, dan niet en gingen we lekker de tuin in.

En zo ben je dan bijna 8 weken verder. 11 mei worden de basisscholen weer  
geopend. Deze mogen voor de helft van de tijd open. De SO en SBO scholen gaan 
volledig open. Dat betekent voor het onderwijspersoneel weer volop actie om  
alles te organiseren voor de heropening. De meisjes zijn blij en kunnen eigenlijk 
niet wachten om weer naar school te gaan. Als ouders zijn we ook blij. Het team 
van de St. Radboud mag zeer trots zijn op de manier waarop ze het onderwijs de 
afgelopen periode hebben vormgegeven en op hoe ze dit tot aan de zomerva-
kantie gaan aanpakken. 

Robert Jan de Wit

Les geven tijdens corona
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Op zoek naar visionairs!Kleurplaat Lente

Een reis door ons mooie Jirnsum, lintdorp 'oan de Boarn'... Zoekend naar 
mensen met een visie, met oog voor de toekomst, dorpelingen, ontwik-
kelingen 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 uitvoeren-
de 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 her-
ijken 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

Volleyballers gezocht!
Wie komt deze gezellige en fanatieke ver-
eniging versterken?
Ben jij 6 jaar of ouder, sportief en hou je 
van gezelligheid? Dan is volleybal iets 
voor jou! Waar? In de gymzaal aan de 
Douwemastrjitte 14 te Jirnsum
Kom ook volleyballen!

Ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap bij het recreatieteam of ben je  
geïnteresseerd in een jeugd- of seniorenlidmaatschap?
Voor meer informatie en eventuele aanmelding: iverto.bestuur@gmail.com
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- Technisch onderhoud

- Reparatie

- Refit

- Verkoop/inbouw motoren

- Installatie

- Winterstalling
   binnen en buiten

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

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

Ben jij tussen de 5 en 12 jaar (jongens en meisjes) en vind jij voetballen ook te gek? 
VV Irnsum organiseert binnenkort open trainingsavonden. Je mag dan gewoon 
met ons mee trainen. Geheel vrijblijvend. Geen verplichtingen. Hoe leuk is dat? 
Doe je mee? Dan krijg je een GRATIS voetbal om thuis je voetbalskills te oefenen. 

Dit zijn de open trainingsdata en tijden:

Leeftijd 5/6 jaar: 
Datum:  woensdag 20 en 27 mei van 
Tijd:  17.30 uur tot 18.15 uur 
Trainer:  Douwe Elzinga

Leeftijd 7 t/m 12 jaar: 
Datum:  maandag 18 en 25 mei 
Tijd:  18.00 tot 19.00 uur 
Trainer:  Redmer Veldhuis en Pieter Siesling

Locatie: Sportcomplex ‘De Bining’ in Jirnsum.

We vinden het erg leuk als je komt meetrainen! Je ouders moeten je wel even 
aanmelden via het volgende e-mailadres: secretarisvvirnsum@gmail.com.
 Graag voor 18 mei.

Sportieve groet,
Voetbalvereniging Irnsum

I love voetbal, jij ook?



26 27

 

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 

Wij zijn Wouter en Antsje van Uffelen 
en ons is gevraagd een stukje in de Stim  
te schrijven over hoe wij deze tijd erva-
ren nu onze horecazaken dicht moeten  
vanwege het Corona virus.

Wij hebben verschillende soorten ho-
recabedrijven in Leeuwarden. Het is  
natuurlijk verschrikkelijk als je ineens 
alle zaken moet sluiten. De nood in de 
horeca is momenteel hoog; dat kan 
een ieder bijna dagelijks in de kranten lezen.

In de tweede week van maart waren we al “bang” dat we de deuren zouden  
moeten sluiten; je zag het al een beetje aankomen. Maar toen op zondag 15 
maart om 17.30 uur in een persconferentie bekend gemaakt werd dat alle horeca 
om 18.00 uur moest sluiten, was het toch schrikken. Zó snel hadden we toch niet  
verwacht.. de eerste gasten zaten al in “het Leven” (ons restaurant) te eten. Wou-
ter moest ze vragen ajb snel het eten op te eten en ze vriendelijk verzoeken om 
voor 18 uur naar huis te gaan. Heel onwerkelijk allemaal. Alle voorbereidingen qua 
eten voor de avond waren gedaan. Alles stond klaar.

Dezelfde avond hebben we, samen met het personeel, alle voorraden bekeken.  
Zo zonde; er zou veel weg gegooid moeten worden. Uiteindelijk hebben we een 
oproep via Facebook gedaan aan de “minder bedeelden” uit de regio Leeuwarden. 
Het overgebleven, verse voedsel kon de volgende dag gratis opgehaald worden.  
In de loop van de avond en de volgende dag hebben vele restaurants uit  
Leeuwarden zich hierbij aangesloten. Er is heel veel voedsel uitgedeeld. Wat  
een gemoedelijke sfeer die dag en wat hebben we een bijzondere reacties ge-
kregen!! Van kaartjes tot hele lieve e-mails uit de andere kant van Nederland.  
Wat een goed gevoel gaf dat. En wat ontzettend gaaf als je dan tijdens het nationa-
le “you”ll never walk alone”, dat gezongen werd, met je actie in beeld komt bij o.a. 
RTL. Deze actie heeft ons aan het denken gezet. In de toekomst willen we meer  
organiseren om deze groep dankbare mensen nu en dan een extraatje te bieden. 

Horeca gesloten...

Lees verder op pagina 29
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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! 
Voor vragen kun je altijd bellen: 06-52005140 

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) 

Een vertrouwd adres voor een zichtbaar 
mooie en verzorgde huid. 

Alice Hooimeijer 
schoonheidsspecialiste 

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

De toekomst.. daar kunnen we gelukkig nog over nadenken ondanks de  
financiële consequenties die er zijn. We hebben ook zorgen of al het personeel bij 
ons wil blijven werken. We hadden de teams echt goed voor elkaar. Hartstikke leuk,  
enthousiast en gemotiveerd personeel. Het is onzeker wanneer ze/ we weer 
aan de slag mogen. Vooral voor de feestcafés is dit voorlopig niet aan de orde. 
En staan die teams dan nog als we straks weer open mogen? Dat hopen we en 
daar gaan we voor. Op de vraag of we personeel hebben moeten ontslaan, is het  
antwoord dan ook nee. We hopen juist dat de teams overeind blijven. Daar valt of 
staat het bedrijf mee. 

De afgelopen weken hebben we, samen met ons personeel, alle zaken een goede 
opknapbeurt gegeven. Alles is geschuurd en geverfd. Alles staat er op dit moment 
heel netjes bij. Maar dat opknap werk is nu bijna klaar. Wij zijn klaar om weer open 
te gaan. Helaas is het Corona virus echt nog te gevaarlijk aanwezig. Gezondheid 
boven alles.

We hebben goede hoop dat we in juni weer langzaamaan kunnen starten met 
het restaurant. We zijn hard aan het nadenken hoe we het “nieuwe normaal” tot  
uitvoering kunnen brengen. Daar hebben we heel veel ideeën over en we hebben 
er vertrouwen in dat onze gasten binnenkort weer veilig bij ons uit eten kunnen.

Daarnaast hebben we allerlei leuke concepten bedacht voor de toekomst. Dat 
komt binnenkort op de Facebook en de Instagram pagina van het Leven te staan.

Over onze feestcafes maken we ons de meeste zorgen op dit moment. De 1,5  
meter samenleving is in deze zaken niet toe te passen. We verwachten dan ook 
dat deze zeker nog tot september- misschien ook wel het hele jaar- dicht zullen 
moeten blijven. Hoe vervelend dit ook is.
Ondertussen proberen we er het beste van te maken.
Online wordt van alles georganiseerd; bijvoorbeeld “club quarantaine” (een dj 
draait muziek en dit is via beeld te volgen), er worden recepten van lekkere shotjes 
gedeeld, koningsdag is uitgebreid “gevierd” en zo ook Bevrijdingsdag.

Met ons persoonlijk gaat het goed. We zijn gezond en onze naasten zijn gezond. 
En daar zijn we heel blij om. 
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www.elzinga.nl
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Het wel en wee op it Tredde Sté It Tredde Sté

De huiskamer als klaslokaal!

Meivakantie 2020, zo anders dan normaal! We gaan niet op reis, niet naar een 
pretpark, ook dierentuinen en speeltuinen zijn gesloten. Het is een vakantie  
zonder amusement van buitenaf. 

De meivakantie is bij uitstek de vakantie om nog even op adem te komen voor 
het laatste stukje van het schooljaar. Het stukje waar we afscheid gaan nemen 
van het huidige schooljaar en we ons klaar gaan maken voor de volgende groep. 
De tijd waarin we normaal op stap gaan met elkaar. De dagen worden langer, de 
dagen worden warmer, we maken tijd om wat meer buiten te zijn met elkaar. En 
nu? Nu is dat totaal anders. Maar niet persé slechter!
 

De huiskamer is het klaslokaal geworden, thuis wordt het schoolwerk ge-
daan en de school is (nog) dicht. Lange tijd is de tuin de speelplek geweest, 

langzaam aan worden ook de 
pleinen weer gebruikt om te  
spelen. 

En wat wordt er gespeeld. We zien 
kinderen weer verstoppertje spe-
len, spacescooters komen voorbij  
gezoefd, steps zijn weer uit de 
schuur gehaald, er wordt gedanst en 
gevoetbald. De kinderen vermaken 
zich prima!

Nu de school weer open gaat, wens 
ik ons allemaal toe, dat we alle 
mooie dingen die we de afgelopen 
weken thuis mee hebben gemaakt, 
meenemen naar school en daarop 
verder bouwen!
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Supremium tankstation De Greidhoeke, De Eker 1, 8627 SB Gauw 

 

  

 

‘’We care your drive’’ 
 

• Kwaliteitsbrandstoffen 
• Diesel 
• Euro 95 

 

11 cent korting op Diesel  
13 cent korting op Euro 95! 

24/7 

Supremium 
Tankstation de Greidhoeke 

All 
cards 

Voor de broodnodige energie.....

Marten Boonstra, 

                   D
e Echte Bakker

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

Skoallenijs Sint Radboud

Jarig zijn tijdens de Corona crisis. 

Wat doe je als je voor de laatste keer jarig bent op de Basisschool in deze Corona-
tijd? Daar had Brecht Hijlkema uit groep 8 van KBS Sint Radboud Jirnsum wel een 
heel leuk idee voor. 

Men neme een stok van 1,5 meter en je gaat gewoon langs al je klasgenoten én 
juffen met een heerlijke traktatie! 

Zo maak je van een verjaardag alleen thuis toch een feestje! Brecht vond het fijn 
iedereen, natuurlijk wél op afstand, weer even te zien en te spreken! 
Hiep hiep hoera voor Brecht! 

Vanaf maandag 11 mei zullen wij dagelijks weer onze schooldeuren openen voor 
onze leerlingen. Van maandag tm vrijdag bieden wij dagelijks van 8:30-13:30 uur 
weer onderwijs! We hebben er zin in! 

Team KBS Sint Radboud
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Een aandeel in elkaar

Download nu 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.

De Rabo Bankieren App

Waar u 
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

 Verenigingen contactpersonen

Verenigingen Contactpersoon Telefoonnr.

Voetbalver.  VVI  B. de Vries 0655307912  
Volleybalver. Iverto G. Haringsma 0641462314        
Kaatsver.  KVI P. Posthumus 602739
Muurkaatsver.  DWS B. Nicolai 0651120086 
Tennisver.  Eernum E. de Jong 0647964040
Gym.ver. LOCI A. Nicolai 0651873618
IJsclub P. Posthumus 602739
Jeu de Boules M. de Jong 601215
Biljartver. Fantast J. Bleeker 601956
Biljartver. DTG S. Sjonger 602224
Dartver. Fantast J. Bleeker 601956
Jirnsumer Enerzjy Koöper. R. Yntema 0649854000
Toneelver. H. Pereboom 602469
Tuinbouwver. P. Riemersma 601977
Vogelwacht J. Visser 601133

Plaatselijk Belang F. Cornelisse 0683949491
Doarpscorporatie W. v/d Meer 601178
Ondernemersver. J. Bleeker 601956
Buurtver. Om ‘e Toer S. P. Hellinga 0616011867
Buurtver. Om ‘e Terp L. Karsten 0620620138
Buurtver. ’t Súderein A. Douma 602552
Speeltuincom. T. de Wal 620110
Koor Jirnsum: Mei MeKoar H. Boorsma   0613578028

Stichting Beheer Sportacc. B. de Haan 601084              
Stichting Molehiem K. Stornebrink 602060
MFC “it kattehûs” B. Moltmaker 06-43223585           
Doarpsargyf P . Posthumus 601278                 
Festiviteiten Kommisje H. Sikkema 0641872085          
Soos Kattehûs B. van der Lei 601754
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Elke zaterdagochtend tussen 
10:00 en 12:00 verkoop van 
vlees van eigen koeien.

Boer Brunia is een biologisch bedrijf. 

Onze koeien lopen van het vroege 

voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke 

weiden, wat het vlees erg gezond en 

lekker maakt.

Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl 
0653925979

Pedicurepraktijk Jirnsum
0566-601730

Anita Kosten
RIJKSWEG 69

In bezit van certificaat diabetische voet!

Aangesloten bij:

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

SPOEDGEVALLEN tussen 08.00 en 17.00 uur bellen naar: 0566-621122 
Na 17.00 uur en in het weekend belt u naar de Dokterswacht Friesland: 0900-1127112 

Bereikbaarheid
Afspraken maken: 08.00 - 10.00 uur
Visite aanvragen: 08.00 - 10.00 uur
Uitslagen opvragen: 14.00 - 15.00 uur
Aanvraag terugbelspreekuur: 08.00 - 10.00 uur

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

Apotheek Grou
Oostergoostraat 53 Openingstijden
9001 CH Grou Ma. t/m vr. 08.00 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur
Tel.: 0566-622695 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur (‘s middags gesloten)
  
Herhaalservice: Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het 
patiënten portaal op de website www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl. Hiermee 
is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half 
jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te 
herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking 
komt voor herhaling. Daarnaast biedt apotheek Mid Fryslân een herhaalservice waarmee 
u chronische medicatie periodiek door de apotheek kunt laten klaarzetten zonder dat u 
deze zelf hoeft te bestellen. U krijgt bericht wanneer u de medicatie kunt ophalen of wan-
neer deze bij u wordt thuisbezorgd.
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 Schoonmaakmedewerkers       Bij ons kunt u ook        
 en vakantiehulpen gezocht      tijdelijk gemeubileerde 
 voor een prima salaris in          woonruimte huren! 
 een gezellig team.                      Vanaf € 900,- p/m (afhankelijk 

 Bel 085-8880520                                     van seizoen) incl. g/w/e 
                                                       en internet.                            

Ziekenhuizen
MCL Bezoekadres: Henri Dunantweg 2, Leeuwarden. Tel.: 058-286 66 66
 Postadres: Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden www.mcl.nl
Antonius Bezoekadres: Bolswarderbaan 1, Sneek. Tel.: 0515-48 88 88
 Postadres: Postbus 20.000, 8600 BA Sneek www.mijnantonius.nl
Tjongerschans Bezoekadres: Thialfweg 44, Heerenveen. Tel.: 0513-68 56 85
 Postadres: Postbus 10.500, 8440 MA Heerenveen www.tjongerschans.nl

Zorg
Buurtzorg Akkrum e.o. Thuiszorg Het Friese Land
Adres: Heechein 48, Akkrum Adres: Tesselschadestraat 29
Tel.: 06-23 91 73 73  Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden
E-mail: akkrum@buurtzorgnederland.com Tel.: 0900-8864
Internet: www.akkrum.buurtzorg.net Internet: www.thfl.nl

Zorg thuis van Leppehiem FysioMaks
Adres: Leppedijk 37, Akkrum Adres: Rijksweg 127A
Tel.: 0566-65 46 54 Tel.: 0566- 60 22 07
E-mail: oars@leppehiem.nl 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  Tel.: 0566-60 18 29
PKN Gemeente Ingwerd W. Hansma, Buorren 29, Tersoal Tel.: 0515-52 12 61
PKN Grou-Jirnsum W. Miedema, Ekemahôf 33, Grou Tel.: 0566-62 24 64
Gemeenschap- en  
Beheercommissie Heilige Marcus    J. de Wolff, Jirnsum 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 14.00 - 18.00 uur
 info: www.sbmf.nl     vrijdag        14.00 - 20.30 uur
   zaterdag 11.00 - 15.00 uur
Akkrum Boarnswal 15  Tel.: 0566-651392 Openingstijden di/wo/vr 13.30 - 17.30 uur
 info: www.ontdekdebieb.nl                       vrijdagavond        18.00 - 20.00 uur

  
 
Dierenarts

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.

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

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


