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Woensdagavond 10 februari
streden 9 schoolkarnPioenen,
afkomstig uit groeP 7 of 8 van
basisscholen uit Elahuizen,
Gaastneer, Homrnelts, Xiitan4
0ppenhuizen, Oudega (W),
SondeL Woudsend en Lllst om

een plaatsje in de halve finate
van de voorleeswedstrij d.

Deze wedstrijd werd georga'

niseerd door Bibliotjreek IJIsL

Vanaf 19.00 uur werden de

deelnemers naar voren gehaald

door bibtiotheekcoóÍdinator
Willy Kok en mochtên zij Plaats-
nemen in de voorleesstoel. Eén

voor één lazen de kinderen een

passage van ca. vier minuten
uit hun favoÍiete boek voor.
Iedere schoolkamPioen had

supporteÍs meegebÍacht, wat
resulteerde in een enthousiast
publiek, De deskundige jury
bestond uit vooPitter Heleen

Versteegen (j eug dbibliotheek
Sneek) , Hans Eijsenberg (Kuttu-
rele Ried Wynrbritseradiel) en

Geeske Soenveld (Peuterspeel-
zaat Lyts Yleke in lJlst) . Aan hen

de moeilijke taak om uit deze

school kampioenen te kiezen $rie

el door mogen gaan naar ce

halve finie, welke oP 11 maart
zal plaatsvinden in de bibli-
otheek in Sneek,
Bij de jurering werd gelet oP

zaken als inleving, uitspraak,
verstaanbaaÍheid en tempo.
ook het contact van de voor-
lezeÍ met het Publiek was be-

langrijk. De jury had het erg

moeilijk, maar eindelijk nam
Heleen VeÍsteeg en alsjuryvooÍ-
zitter dan toch het woord. Ze

richtte zich eerst om de beud tot
alle deelnemers. Ze veÉelde hen

hoe ze het gedaan hadden en
gaf hen nog een paargoedetiPs
mee vooÍ een eventuele volg-
ende keer. En toen kwam uit-
eindelijkhetverlossendewoord.
De winnaaÍs zijn geworden:
Anna Hoekstra van CBS Ite
frvinê uit lJtst, Jildêrt valkêna
van CBS Ktaver Trije uit Oudega

(w) en Linda Kingma van devan
IlaeÍsma Buma-school uit
IlommêÍts.
Zij zulten 11 maart a.s' tijdens
de halve finale in Sneek strijden
om de titel Voorleeskampioen

SÍdwestwest Fryslàn, samen

met de winnaars van de lo'rart-

finales uit Makkum en Bolsward.

Annalas een fragmentvoor uit:
Eoe overleeJ ik de bíu gklas van

Francine oomen. Anna leidde
het boek leuk in en wist haar

keuze voot het boek ook goed

te motiveren. Mede door haar
gezichtsuitdrukkingen, maar

ook door goede accentên te

leggen wist ze de sfeer van het
boek goed over te brengen.
Jildert las een spannend stuk
voor uit het boek 0 orlogswínter
van Jan Terlouw. zijn voorlees-

tempo was heel goed, hij nam

op de juiste momenten rust en
gebruil:ie natuurlijke accenten.

Hij las ernstig en sPannend
voor, wat goed Paste bij het
gekozen fragment. Het was
jammer dat het afgeloPen was.

Linda las een fragment voor uit
het boek Het achtste groePie

tegen het soepie van Jacques

Vriens. Ze las mooi en rustig
vooÍ, nam de tijd en het was

pÍettig om naar te luisteren. Ze

wist goed de toon te beffen en

legde ook veel contact met het
oubliek.

Foto: Ingid Deen kneepjes van de harmonieieer bijbracht. Dit was heel belanqrijk
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Hoorniste Ingrid Deen zeker komen op 14 maart naal het concert van Ingrid Deen; ze

enharpisteneijaBtokil:?:ï:Ï:ï;::H;ï"1ïiil:ï1-Ti:iïiïi'ilïi;ï"ï
in de Doopsggzindg hoorn en harp is al eeuwenlanq een inspiratiebron voor
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""1Èijzonder 
dat een meisje uit lJlst nu in de men aan hetlianse hofbehoefte aan kleine muzikale ensembles,

Doopsgezinde kerk van die plaats Franse hofmlziek.gaat ter opluistering van feesten en maaltijden. De Franse_ monarchie

vertólien op een hoorn samen met een harpiste. Wie had {at 9-oit maakte zijn gráotste bloeiperiode ooit door, en aan het hof van

gedacht? Ingrid Deen zelf niet. Ze is b9Sol19l bij de.Chr' Venailles vin Lodewijk xIV ontstond een majestueuze en

rtuziekvereniging Concordia, die eerst onder leiding stond van piechtige hofcultuur. Het duo voor hoorn en harp is in deze

dirigent Tijme-n Botma en later van Jan Hibma. ook sp_eetde 
3e 1n perioaJontstaan, en heeft zich in de eeuwen daarop ontwikketd

het ioperensemble van de muziekschool o.l.v. Tjeerd Verbeek, Ze met een uitbreiding van klankkleuren en veÍschillende tech-

vonrl het fijn samen met anderen zondagochtendcon.gftgn tl niet"n. 0p het concert worden Franse stukken gespeeld,

verzorgen inwymbritseradiel. Toen nog op de solobugel. H*]t""I b"ginn"ndmet de lichtvoetige en intieme muziek van hetlranse
korpsá heefr ze in die gemeente in haar meisjesjaren leren hoï, gevolgd door energieke en luidruchtige klanken van de

kennen, want ze speelde mee met de korpsen in Heeg, GaastmeeÍ 2oe-e;uwsÀ componisten.
en Hommerts. Van Wybren Valkema kreeg ze nog tleorieles op de 

-
muziekschool als vooruereiaing opïeióre-"ltorio*.In sneek Zonrlag 14 maart 2010, Doorsg,ezinde Kerk lJlst, 15'o0 uur

tr""g 
"" 

ooL pianoles van Foikert Binnema, die haar rle fijne Toegang € 7,50 inct. kopje koffie of thee



WEEKEND

Eén algemeen
telefoonnummer voor avond-,
nacht- en weekenddiensten:

(0575) 4422 44

26 feb.17.0o - 1 mrL 08.q)
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
TeL.0575-442244

5 mrt. 17.00 - 6 mrt. 23.00 uuÍ
Gietema & van Kapel
Totlewei 113, Heeg
1e1.0575-442244

6 mÉ. 23.00 - 8 mrt.08.0O uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, iJlst
Tel. 0575-442244

12 mÍt. 17.00 - 15 mÉ 08.00
J, Hornstra
't oerd 12, Bozum
Tel. 0575-442244

19 mrt. 17.00-22 mrt.08.00
J.J.M. Jansen
It Lange Ein 46,
Sibrandabuorren
TeL.0575-442244

26 mrt.17.00-27 mÍt 23.0O uur
E.H.J,M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.0575-442244

27 mrL 23.00-29 mÍt. 8.0O
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
TeL.0575-442244

2 apÍ.17.00- 4 apÍ. 23.q) uur
C.H. de Koning
Y-lo stinslaan 3,IJlst
TeL.0575-442244

heeft miin Ha-Ra tas
gevonden op/bij het

fietspad Sudergoweg?
Inhoud:4à5boeken,
2 Waterkampioenen,

handdoek met olifantjes,
kadobon'Boutique Jenny'

TeI.0515 531208

Aítnyrluing en en wíj ziging e n v o or
deze rubriek sfl/Íen naar Jannq ale

Boer, De Tsidk 14, 8651 A IJIst,
oi 6etiíeÍst) per e-mafl:
janna de boer@home.nl

Bejaardengymnastiek
wijdag 14.30uw Nij Yl.ostins

BitjartveÍeniging'De Klos'
dinsdag vanaf 20.00 uur in het
'Wapen van lJlst'

Biljarwereniging'IJtst'
Dinsdag vanaf 19.00 uur in de
Utherne

SenioÍenbiljaÍtctub'De Afstoot'
Dinsdag- en donderdag van 13.00-
17.00 uurin Stadsherberg
'Het Wapen van IJtsí

Fierljepferiening Drylts ê.o.
Trainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uurvanaf 13 jaaÍ;
dinsdag voor dejeugd tot l3jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en Boutbond f.N.V.
Sneek/WymbÍitseradiet
Contactpersoon:
Douwe Heeinga, tel, 531970

Zonnebloem afd. lJtst e.o.
ContadpeÍsoon:
mew. T. Hollander tel. 532498

Chr. Vrouwenbeweging'Passage'
4e donderdag van de maand in de
Schaapskooi. 20.00uur
lítÍot 53 16 22

KaÍate
Dinsdagavond in het Mienskipsh0s
Jeugd van 18.00 - 19.00 uur
Seniorenvan 19.00 - 20.30uur
Inlichtingen:
F. Rosier 0515-532234

Evangetische cemeente:
Kinderbijbetctub in de Eehofbij de
Mauítiuskerk, de evên weken:
13.30-14.30 uur: groep 1, 2 en 3;
14.30-15.30 uur: groep 4en 5;
15.30-16.30lur: groep 6, 7 en I
Info: Lippy Walinga, teL.532662

Gymnastiekvereniging De Sten-
f.ríesi Gym ín de Utheme:
Maandag 15.30 tot 21.00 uur
Woe4sdag 9.00 tot 10.00 uuren
13.15 tot 19.30 uur
Vrijdag 15.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8.45 tot 12.45 uur
Meerinfo; www.de stanfries .nl

VrouwenkooÍ'It roeÍ om'
Repetitie om de 14 dagen op don-
derdagavond v.a. 20.30 uuÍ in de
Stadsherberg 'Het Wapen van
IJlst'

Kompaenenkoor
"t Skip srinder roer'
Repetitie om deveertien dagen op
wijdag 20.30 uur in Stadsherberg
'Het Wapen van IJlsÍ

Íaf eltennis (Sporthat)
Maandag 19.30- 22.30 uuÍ,
zaterdag 9.00-12.00 uur 0eugd)

Badmintonvereniging Rash
Donderdag 18.00-22.30 uur
in De Utlerne

Volksdansen De ïleke Dounse!s.
(ouderen) dinsdag van 13.30-
15.00 uuÍ in de Schaapskooi

Schaken dinsdagavond,
het Wapen van lJlst

VolleybatveÍ. ACCENT V.O.P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
volleybal voor dames en heÍen

Sjoelen
Maandag 1 4.00 uur in Nij Ylostins

Dammen
Maandagavond in'Het Wapen van
Flst'

Jeu de Boules
Elke donderdag bij het fierljepter
rein: aprit t/m augustus I 19, 30 -
21.30 uur, septembert/m maart:
14.00 - 16.00 uur. Info tel.: 532810

Kaatsen
Woensdagavond in De UtIeme

KlaveÍjassen
Elke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16.00uurin De Utherne

Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
Vrijdag van 17.00-18.00 uur in
hetMienskipsh0s

Muziekkorps'Concordia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21 . 30 uur in het lílienskipshrls

Tafeltennis Maandag van 19.30-
22.30 uur, zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd.

Vol.leybalverenigin g Stánf ries
Maandagavond: van 21,00 tot
22.3o uur. Dinsdagmiddag/avond:
van 15.30 tot 22.30 uur
Donderdagmiddag/avond: van
16.30 tot 19.00 uur

Pi rlTl E Ïn'ilu
Fryslán wel

. Diírict snêek politie

Telefoon: 09fl)-8844

03 maart
10 màart
11 maaÍ

13 maart
14 maart
14 maart

24 maart
25 maart

26 maart
28 maart
31 maart

Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 -11.30 uur
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 -11.30 uur
Kijkcentrum Nooitgedagt, Lezing over'wilster-
flappen'door Sjoerd Landman, 19.30 uur
Samen eten. de Schaapskooi, 17.00 uur
Duo Noorderwind, Doopsgezinde Kerk. 15.00 uur
0pen Deurdienst, met pastor Koos RijpstÍa.
Doopgezinde kerk, 19.30 uur

17 maart Supepunt, gemeentehuis Wlrmbrits, 9.30 -11.30 uur
18 maart BVPF Vïouwen van Nu, Baukje van Kesteren, lezing

over autisme, MienskipshÊs, 20,00 uur
Stipepunt, gemeentehuis Wymbdts, 9.30 -11.30 uur
Passage,'Pasen, geschiedenis of realiteit?' Mew.
Bolt, De Schaapskooi, 20.00 uut
Fancy Fair, Mauritiuskerk, 17.00 - 21.00 uur
oratorium Water + Vuur, Mauritiuskerk, 19.00 uur
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 - 11.30 uur

www.Klèine-Klus,nl o51s S33O5z
OndeÍhouds-, Timmer- ên Klusbêdrijf 06 4131S7S1
K/ussên van tuin tot dak info@kteine-

sikko sjaerdemalaan B, g651BB lJlst klusnl

Een uitgave van;
Drukkedj Visser
Galamagncht 9
8651 EB lJtst
ïel. (0515) s313 18
e-mail:
fa j.visser.ijlst@ptanet.nl

nedadie:
A. Kuipers
E. Hekman
J. de Boer-Zuiderhof

oprnaak en druk:
Drukkedj Visser IJlst

Kopij en /of advertentie's
(zo mogeujk digitaal)
intevercn tot en met
6 mqsrt a.s, blj
Boekhandel Visser IJlst

@ Coplright Dtukrerij rGser.
Niets lit dêze uitgare nag wórd€n verveÊt-
tuudigd door niddêlvan druk, foto@pie, scan
of op èn&6leiedsewij4, zonderborafgdde
toêstenning van de tgseÍ.
De uitg€vêr behoudt zichzelJ h€t recht voor,
@nddrco!&fu add€ kemi5ssins, inselevede
kopij te {iFisen, h te korten or t€ {e&eren.
Ingezonden shrklen worden geplaatí buiten
v€ran$lordeUjkheid van de @èctie.
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Middagconcert
'Wiltekoar'Ileeg en
Kornpaenenkoar

"t Skip sÍinder
roer',IJtst
0p zondagmiddag 28 maart a.s.
om 15.30 uur in de R.K. kerkte
Heeg vindt een bijzonder con-
cert plaats. Dan zullen het
Willekoar, Heeg en het Kom-
paenenkoar, IJlst optreden,
Beide koren hebben zich op
nieuw repertoire gestort zonder
dat ze geliefde oudere num-
mers tekort zullen doen.
Het belooft dus een venassende
muzikale middag te worden.
Willekoar staat ondeÍ leiding
van de Russische dirigente en
zang-eres Louiza Saitova die, in
de zeven jaar dat ze in Nederland
woont, veet bewondering en
respect heeft geoogst. Ze be-
heeÍst het Nederlands en deinst
er niet voor terug in de Friese
taal te zingen. Ze heeft haar
eigen stempel gedrukt op het
Willekoar dat zich presenteert
met prachtige liederen in het
Italiaans, Êngels, Russisch en
lries en laat het publiek ook
genieten van AÍrikaanse zang
met een aanstekelijk tempo en
ntme.
Het KompaenenkoaÍ "t Skip
s0nder roer' doetvoor het inter-
nationaal repertoire niet onder,
Bekend geworden door een veel-
voud aan shanty's heeft ze het
aantal zangnummers veÍijkt
met wereldmelodieën die er
mogen zijn. Detoehoolders zul-
len getrakteerd worden op lie-
deren uit o.m. Duitsland, Kro-
atië, Macedonië, Ierland, Zwe-
den en Frankrijk. Natuurlijk
blijven ze ook dichter bij huis.
Harm van der Meer dirigeert het
drieënveertig koppige Kom-
paenenkoaÍ en is het toon-beeld
van virtuositeit en kwaliteit.
Kortom een middag dievoor de
muziekliefhebber veel in petto
heeft. De entreepdjs is êen be-
scheiden vijf euro.

BVPF Vrouwenvan Nu
Avond met lrancíne Bensdorp

0p 19 januari werd in het
Mienskipsh0s de jaarvergadring
gehouden van Vrouwen van Nu
afd. IJlst. Het huishoudelijke
gedeelte leverde geen bijzonder-

''

heden op. De twee aftredende
bestuursleden waren herkies-
baar en werden dan ook herko-
zen. EÍ staan verschillende
excursies op stapel, o,a, naar de
Wed. Joustra. naaÍ het Ronald
McDonaldhuis, en naaÍ diverse
musea, w.o. De Blokhuispoort,
0p 8 maari is er de Intematio-
nale Vrouwendag, die ditjaar in
Sneekwordt gehouden.
Na de pauze is het woord aan
Francine Bensdorp. Ze refe-
reert aan een A4 dat ze enkele
jaren geleden bij het Dryltser
Kypmantsje heeft laten inslui-
ten en waarin ze vertelt oveï
hoe ze ontdekte dat ze een
wouw in een mannenlichaam
was, Dit wordt veroorzaalit
door een 'vergissing' tijdens de
ontwikkeUng van de foetus in
de baarmoeder, genaamd gen-
derdisforie. Pas een jaar of 30
geleden werd ontdelt hoe dit
kon ontstaan. Sindsdien is men
meer alert op symptomen bij
jonge kinderen, maar Francine
was al 54jaar als Frans door het
leven gegaan voor ze ontdekte
wat eÍ met haar aan de hand
was. Daarna volgde een tÍaject
van acceptatie en behandeun-
gen, wat er uiteindelijk toe
moet leiden dat ze veÍdeÍ als
wouw door het leven gaat. Het
was een boeiend verhaal dat
nog heel wat vragen opwierp
bij de aanwezigen. Na de be-
antwooÍding hiewan las Fran-
cine nog een paar kode stukjes
vooÍ uit haar 'notitieboek', die
haar gevoelens en ewarilgen
nog eens illustreerden. Na nog
een korte rondvraag sluit Pieta
Roorda de vergadering.

Koffieochtend
Woendag 3 maart a.s. is er weer
een open koffieochtend ir de
grotê bijzaal van de Zuider-kerk
aan de Rienck Bockemakade nr. 6
te Sneek. Als spreker voor deze

odltend is uitgenodig d: teike ten
Velde uit Zeewolde en hij zal
spreken over het thema: 'Teke-

nen nan detijd'.
De koffie staat klaar om 9.00
uur en de morgen begint om
9.30 uur en wordt om 11.30 uuÍ
afgesloten.
Deze ochtend zijn de mannen
ook van harte welkom.
Er is kinderopvang aanwezig.
Voor meer informatie kunt u
bellen mettel. 0515 475873.

Nieuw Catalpa
kinderdagverbtijf

in lJtst
Itíedio rnei opent Gatalpa Kin-
deropvang een nieuw kin-
derdagverblijf in lJlst. Het
gaat om kleinschalige opvang
met twee kteine groepen. De
locatie is gevestigd aan de
lÍostinslaan I R8 -10 in tJtst.

Het kinderdagverblijf bestaat
uit twee groepen. Elke groep
biedt opvang aan maximaal 12
kinderen van 0 tot 4 jaar. '0p
het moment leggen we de
laatste hand aan de voorberei-
dingen voor de verbouwing en
de inrichdng. Wij witlen de
groepen zo sfeervol en kleurrijk
mogelijk maken, zodat alle
kinderen zich gelijk thuis voe-
ten', zo vertelt locatiemanager
Debbie Sinnema.
Wedstrijd nieuwe naarn
De medewerkers van het kin-
derdagverblijf zijn op zoek naar
een nieuwe naam en vinden het
leuk als mensen mee willen
denken. Inwoners, ouders, kin-
deren, die het leuk vinden een
voorstel tê doen, mogen dit vooÍ
14 maart 2010 mailen naaÍ
kc.ijlst@ catatpà.nI.

De teukste inzending beloont
het kinderdagverbujf met een
attentie. Een tip: de medewer-
kers zijn op zoeknaareen naam
die past bij de andere vesti-
gingsnamen in Friesland. Kijk
voor een ovenicht op de catalpa
website: www.catalpa. nl.
Tijdens de feestelijke opening
maakt Debbie Sinnema de nieu-
we naam bekend.
Tweetalige opvang
Het kinderdagverbUjf gaat
tweetalige opvang bieden.
0uders kunnen kiezenvoor een
Friestalige of Nederlandstalige
groep. 0p de Friese groep spÍe-
ken de pedagogisch medewer-
kers Fries, zingen Friesetedjes
en lezen voor uit Friese boekjes.
Kijk voor meer informatie over
tweetalige opvang bij kinder-
dagverblijf lJtst op www.catal-
pa.nl.
Catalpa Kinderopvang
Catalpa Kinderopvang is een
landelijke organisatie mêt in
Friesland vestigingen in Leeu-
waÍden, Drachten en Heeg. In
ruim 220 vestigingen verspreid
door heel Nederland werken wij
met ongeveeÍ 2.300 collega's.
0p deze kindwiendelijke vesti-
gingen bieden wij dagopvang,
buitenschoolse opvang en gast-
ouderopvang voor kinderen in
de leeftijd van 0 tot 13 jaaÍ.
Wekelijks worden meer dan
18.000 kinderen aan de zorg
van onze pedagogische mede-
werkeÍs toevertrouwd.

FanCy-faif in de Eehof a. een ziekenhuis in het

De Zwo-commissie en de dia-
konie van de Protestantse Ge-
meentê lJlst organiseren op
vrijdag 26 maart van 17.00-
21.00 uur een fàncy-faiÍ ten
bate van 2 projecten van Ope-
ratie Mobilisatie.(0.M. is een
zendingsorganisatie die vooral
jongeren uitzendt over de gehe-
le wereid, Bekend is b.v. ook hun
zendingsschip de Logos Hope).
De 2 projecten waarvoor we ge-
kozen hebben zijn:

Midden-0osten en
b, een opleidingscentÍum voor

kastelozen in India.

0p deze fancy-fair hebben we
diverse activiteiten gepland.
Zo is er weer het bekende
draaiend rad, zijn er diverse
raadspelletjes, enkele oud-hol-
landse spelletjes, sjoelen met
o,a een grote en kleine sjoel-
bak. Fotot raden rran details uit
IJlst. Een verloting met leuke
nriizan ona anr

Ook zullen er bloem(paas)
stukjes worden verkocht.
En voor een kop koffie/thee
en/of frisdrank kunt u terecht
in het'restáuÍant'.

U bentvan harte welkom in de
Eehof + tent bij de

Mauritiuskerk aan de
Eegracht 

q
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ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Ceft. Diabetische voet
Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

>r-'\<
Mobile !) )
Hair Care)(

Uw kapster aan huis
Voor jong en oud

Gerda de Jong

Stwillo iWaSiikqat
Citaar, bas en zangles zonder

notenschrift
Allc apparatuur. gitaren en

bassen aanuezig
De Tsialk 17. lJlst

Bel: 06-2,1946 195,/ 05 I 5-532772
Ook voor opname,

teksten, muziek'
begeleidings cd's

PrrlliJh 'Ei Stroólnt"

Shiatsu, Voetref lextherapie,
Familie opstellingen

skerwald 13, 8618 NE OOSTHË|\,4
0515 - 532551 | 06 -30942112

www.hêdwigyclema.nl
info@hêdwigydema.nl

Lid NVST
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. bloemen en planten

. bruids- en gran/verk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen' te maken heeft.

In groep 7 van 0BS De Kogge was het de afgelopen weken tijdens
de lessen drukker dan normaal. Leerkracht Johan Krikke moest
iets vaker zijn natuurlijk overwicht aanwenden om de klas aan
het werkte houden. 0orzaak: groep 7 heefttehoren gekregen dat
men tot de 15 genomineeÍden behoo* op het songfestival van
kids4uees en datleidde na detelefonische bedchtgeving tot een

complete aardverschuiving op de doorgaans zo rustige lJlster
basisschool. Muziekdocent Hans van Rossum, choreografe Martha
PloegstÍa en Johan Krikke glommen van ooÍ tot oor en zijn
supertrots op de verrichtingen van hun kinderen. Dat mogen ze

ook zijn, want zij zorgden voor een geweldige invulling van het
lied dat door de vakjury zo buitengewoon goed ontvangen werd.
Daarmeeis De Kogge de enige school van NoordNederland die het
meteen bij de ouverture zo ver heeft geschopt. Het was vorige
week een zenuwslopende aangelegenheid in de locatie van
Staatsbosbeheer in de Appelschaster bossen, waaÍ groep 7 na een
generale repetitie in het hele mediacircus volop in de schijn-
werpers stond. De Kogge deed voor het eerst mee aan dit
songfestival en repeteerde met de groep voordien langdurig om
zo goed mogelijkbeslagen ten ijs te komen. De lJlster basisschool
hoopte tot de uitverkorenen te behoren, want uÍt de beste geno-

mineerde scholen zouden uiteindelijk drie deelnemers naar de

finale in Zwolle mogen afreizen, die halveÍwege maart plaats zal
vinden. De l(ogge neemt elkjaar met succes deel aan een muzikaal
optreden, Hetaas is de Headdance na een lustrum verleden tijd,
zodat men op zoek moest naaÍ een ander muziekevenement, In
www.kids4trees.nl tijliÍ men een waardig alternatief te hebben
gevonden en meteen heeft men zich vanuit 132 scholen bij de
beste 15 van Nederland geschaard. Hansvan Rossum componeer-
de de melodie en Martha PloegstÍa zorgde voor de choreografie.
De tekst is door de leerlingen van groep 7 zelf helemaal verzon-
nen, hetgeen Johan Krikke helemaal trots maakte. Die trots was

niet misplaatst toen afgelopen week het verlossende woord kwam:

De Koggeheeft zich gekwalificeerd en doet mee in het stemcircus

dat inmiddets gestart is, Vanaf 3 februari t/m 10 februari kon
iedereen www.kids4tees.nl aanklil<ken en stemmen op De Kogge.

De lJlster zangers en zangeressen konden nog wel wat stemmen
gebruiken. omdat natuurlijk elke school niet stilzit. 'Vijftig
procent wordt beslist door stemmen via internet en de oveÍige
helft wordt ingevuld door de vakjury', aldus Johan Krikke, die
hoopt dat het eindtotaal voldoende is om hoog te eindigen. De

school heeft zelf de nodige acties ontketend om lJlst te mobi-
liseren en overal prijkten flyers om groep 7 te steunen. Daarnaast
werd de regionale pers opgezocht en volgden publicaties in de

regionale bladen. Ook zijn de teerUngen van de groep actief de
stnat op gegaan om iedercen maar te bewegen op hen te stem-
men. 'Aan de actiebeÍeidheid heeft het in ieder geval niet gele-
gen', aldus Johan Krikke, die razend benieuwd is of hij met zijn
enthousiaste groep naar de finaledag mag afreizen.
(Bíj het ter perce gaan is bekend geworden dat het níet is geluw
om naar de finaledag te gaan)

@f sameneten

Samen eten is meestal gezel-
liger dan alleen. Voor al deze
mensen, die ook wel eens een
persoon tegenover zich wiilen
hebben, wordt er een maattijd'aan-
geboden'. U kunt weer komen
eten op 13 maarta.s. De daarop
volgende zaterdag is 10 april. We

beginnen om 17,00 uuÍ met een
kopje koffie of thee en om plus
minus 18.00 uur woÍdt het eten
geserveerd. Het is niet
kerkelijk gebonden. Iedereen is
van harte welkom!
Plaats: de Schaapskooi bij de
Stadslaankerk.
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Opgave bij:
G, Bouma. tel. 06 538493 67

of s. schitstra, tet. 53 29 30.

0pen avond Praktijk
De Strorning
Wanneer: wijdagavond 5

maart a.s.
Tijd: 19.00 - 22.00 uur
Waar: Hedwig Ydema,

Skerwald 13, 8618
NE oosthem
T.0575 - 532557

E: info @hedwigydema,nl
W: www.hedwigydema.nl
Shiatsu
Shiatsu betekent letterlijk vin-
gerdruk. Door middel van deze
techniek wordt het zelftelend
vermogen van het mensetijk ti
chaam gestimuleerd. Shiatsu is
een 0osterse geneeswijze. Zo-
als alle oosterse therapievor-
men is Shiatsu gebaseerd op
het principe dat de levensener-
gie van de mens door een eigen
systeem (meridianen) stroomt.
Dit is het energiestelsel. vanuit
deze benadering woÍdt de
mens als eenheid van lichaam
en geest beschouwd (hoiis-
tisch), Als de energiestroom is
verstoord, dan is het lichaam
uit evenwicht en kunnen ziek-
te, pijn ofandere klachten ont-
staan. Via acupunctuuÍpunten,
die op het lichaam aanwezig
zijn, wordt een verstoring in de
eneÍgiestroom positief bein-
rrloed en het natuuÍlijke gene-
zingsproces geactiveeril. Shiatsu
heeft bovendien een zeeÍ ont-
spannende werking !

VooÍ meeÍ i.nformatie: kijk op
de website.
Van harte welkom! / Wolkom!



'Goedemorgen heren.''Morgen
Peke.' 'Jullie weten', begint
Peke, 'ik heb een neefinAnjum
wonen en die stuurde mij een
krantenknipsel. Ën datga iknu
voorlezen. Als juttie het goed
vinden natuurlijk.' '0ké Peke,
gaje gang. Ats het maaÍ niet te
lang duurt.'
Peke begint voor te lezen, 'Er

staat boven het stukje: Als er
zondag weer een pak sneeuw
tigt. dan ga ik niet weer de
kansel op.'
'We hebben van alles en nog wat
in ons dorp, maar een dominee
ontberen we. Onze predikant
woont een dorp verderop. En
dus hebben we hem sinds KeÍst
niet meergezien. De eerste zon-
dag dat we dooÍ sneeuw van de
buitenwereld afgesloten waren,
had het nog wel wat ouderling
Sikke die de bestofte reserve-
preek opdiepte en hakkelend
een handj evol kerkg ang ers door
de liturgie leidde. De tweede
zondag ging ooknog: toen hield
Sikke hetzelfde verhaal - blijk-
baar lag er één reservepreek in
de kast - maar een stuk vlotter.
De derde week had de kerken-
raad aan dominee gewaagd of
hij zaterdag alvast bij de koster
wilde komen logeren. Maar u
raadt het aL toen begonnen de
sneeuwjachten dus op zaterdag-
middag, 'Die preekvent heeft
het op een a-kkoordje met Boven
gegooid', schamperde Wobbe.
'Hij heeft gewoon geen zin om
te pÍeken,'Dat was niet hele-
maal eeÍlijk van Wobbe, want
onze Dienaar des Woords had
wel degelijk een liturgie voor-
bereid en doorgemaild. En arme
Sikke maar voorlezen. AÍge-
lopen maandag, nadat hij voor
de zesde achtereenvolgende
keer een leesdienst had ver-
zorgd, stond Sikke schoren wel
bij mij op de stoep. 'Ik vind alles
best, maaÍ als er zondag wéér
een pak sneeuw ligt, dan ga ik
niét weer die kansel op.' 0f we
niet even wat keÍkgangers
konden mobiliseren die bij het
krieken van de dag een pad
naar het buurdorp konden
schuiven, scheppen dan wel ve-

gen. 'Dan halen we dominee
gewoon op. Hetwegenzout mag
dan op zijn, het Zout der AaÍde
btijft zijn werk doen.' Dat vond
ik een mooie Bijbelse woord-
speling. 'Maar moeten we dan
niet meteen ook een ronde
langs alle ouden-van-dagen
maken, die we nu al weken niet
in de kerk hebben gezien?' Dat
teek Sikke een stuk minder
belangrijk.'Die lui hebben toch
kerlitelefoon?' Na lang heen en
weer gepraat kwamen we over-
een dat we komende zondag
een sneeuwruimploeg forme-
ren, en dat die niet alleen naar
de pastorie ploegt. maar langs
alle adressen gaatwaar seniore
kerkgangers wonen. Dat had-
den we eerder moeten beden-
ken natuurlijk. Je zult net zien
dat de dooi de komende dagen
echt dooIzet'.
'Een mooi verhaal Peke', gaat
het van de bank. 'Nou jongens,
dan maar weer tot de volgende
keer', zegt Peke.'Ja, tot ziens
Peke.'

Het kringtoopje:
de tyrtse knip
Al zo'n anderhalfiaar is in IJlst
een kringloopwinkelt: 'de lytse
knip'. Wat achtergrond infor-
matie Ujlit mij wel nutrig, De

tytse knip is een dependance
rran de kringloopwinkel'de lege
knip' in Heerenveen. In 2008
konden mijn vrouw en ik het
pand kopen waarwoeger Speer-
stra zijn winkel had (bij de grote
brug, kruispunt Stadslaan/
Geeuwkade/Zevenpelsen). De
winkelruimte was zeer geschikt
voor de hobby van mijn wouw:
zelf een kringloopwinkel te
starten. Wij zijn namelijk at
zo'n 74 jaar wijwilliger bij de
kringloopwinkel ir Heerenveen
en wij staan volledig achter de
doelstellingen van dit bedrijf.
Die zijn met name:
1. Het verminderen van de af-
valberg door hergebruik van
goederen;
2. Het meewerken aan de re-
integratie van mensen die
moeilijk aan de slag komen;
3 Het financieel ondersteunen
van sociaal gerichte activiteiten
in de regio;
4. Het voor weinig geld beschik-
baar stellen van dagelijkse
gebruiksgoederen.
In Heerenveen werken ca. 8

mensen in vaste dienst en ca.
15 wijwiltig ers. De kringloop-
winkel is een stichting die geen
winst maakt; zij kan financieet
gezien het hoofd boven water
houden (wordt niet gesubs!
dieërd) en houdtzelfs geld over
vooÍ steun aan sociale activi-
teiten in de regio. Een echte
kringtoopwinkel krijgt zijn goe-
deren gratis, de dagelijkse ge-
bruiksgoederen zijn zeer goed-
koop, curiosa en antieke voor-
werpen zijn wat duurder, maar
ook zeer betaalbaaÍ. Je kunt eÍ
werkelijk voor atles terecht. Je
kunt het zo gek niet bedenken
ofjekomt het een keertegen in
de kringloopwinkel. Je moet
alleen geduld hebben en regel-
matig snuffelen. 0mdat wij
maar een beperkte oppervlakte
hebben is ons assortiment niet
zo groot, wel gevarieerd en wat
meer in de richting van curio-
siteiten, maar u kunt altijd wa-
gen of hetgeen u zoekt mis-
schien in de vestiging in Heer-
enveen wel aann'ezig is: wij
kunnen daar dan eens voor u
zoeken. De goederen in onze
winkel halen we zelfuitde'tege
knip', de opbrengst gaat geheel
terug naaÍ de stichting. Wij zijn
wijwillig ers en verdienen er
niets aan. Het is ook alleen
maar een hobby. Daarom zijn
wij ook maar twee middagen
per week open: op donderdag-
middag en op zaterdagmiddag.
Ook voor deze regio geldt dat
een stipe gewaagd kan worden
voor sociale proj ecten/activi-
teiten. Een aanvraagf ormulier
kunt u in de winkel krijgen.
Deze aanvraag wordt beoor-
deeld door het bestuur van de
stichting 'het fonds de lege
knip' en wel of niet toegewezen.
Kom gerust eens snuffelen, er
ls voor elk wat wils.

Douwe en Heleen Oosterveen.

4e Nij Ylostins
Biljarttoernooi
0p 3 februari jl. werd in Nij
lllostins het 4e biljartto emooi
georganiseerd. Hiewoor had-
den zich 12 peÍsonen aange-
meld. Na een zeer geslaagde
middag en een spannende
strijd, werden de prijzen als
volgt verdeeld: In de winnaar-
ronde werd 1e: dhr. H. van der
Kooi, 2e werd dhr. W. Roskam,

In de verliezerronde ging de
eerste prijs naar dhr. L. Koop-
mans, 2e werd hier dhr. J. van
der Wal. De prijzen bestonden
uit waardebonnen, welke door
Poiesz supermarkten beschik-
baar waren gesteld.
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'CffitKV
Power Yoga, PÍlates,

Yogílates,
lntuitieve yoga,
Easy Flow yoga

Diverse workshops,
. Chakrayoga

o Leren Masseren
. Drukpuntmassage

Kijk voor meer in(o o?:
wv.,w. bodym indcenter. n I

Bel voor een CRATIS

proeíles;

Harièt de Bruin
Maaike Diilatrq
06-21491407

na fn etGz, in,lcenter.n I

@
hoonheidssalon5c

Yiino
Ytina Schot

Crolêskwartler 88
865I HC ULST
051 5 - 532907

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraak
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Hulp voor Rwanda

Hallo, ik ben Joop van derVeen.
Samen met 6 medecursisten en
2 leraren van het Friesland Col-
lege gaan we in mei naar Rwan-
da toe, om daar basisscholen en
Gezondheidscentra aan betere
voorzieninoen te heloen.

Rwanda ligt in het midden van Afrika. In 1994 vond daar een gÍote
volkerenmoord plaats met als gevolg een miljoen doden. Ook is
het land verwoest. Nu, l6jaarlater, gaan de kinderen van 6 tot 12
jaar naar school toe. Ook is het land veilig en schoon en is er een
strenge maar goede regering. Maar het land is nog steeds niet
volledig opgebouwd. De meeste scholen zijn nog slecht. Daken
zijn lek en er is bijna geen meubilair, waar de kinderen aan
kunnen leren, Dus er is voor ons nog genoeg te doen. Maar daar
zijn veel dingen voor nodig zoals:
. schoon drinkwater (metdakgoten, putten, pompen, filters e.d.)
. schoolmeubels en ander timmerwerk
. computers met energievoorziening (zonnepanelen)
Maar daaris veel geldvoor nodig
en daar kunnen we wel hulp bij
gebruiken. Als u ons wilt helpen
om daar een school te helpen,
dan kunt u geld storten op de
rekening 4737646 van stichting
Multimodus, têr attentie van
Joop van deÍVeen.
Ook kunt u meer vinden over
onsprojectop de volgende inter-
netsites (http://www.multimodus.nf ), (http://fchoutrwanda.
weblo.nl/).
Voorwagen kunt u ook mailen naar joopvdveen@live.n[

Passage
Christelijke Maatschappetijke

Vrouwenbeweging

0p 28 januari 2010 komen we
weer bij elkaar in de Schaaps-
kooi. Mevr. Roskam heet ie-
dereen hartel,ijk welkom en in
het bijzonder onze stadgenote
meyr. A. Kuipers, die deze
avond zal vertellen over de
Hurtig Rute Reizen, met een
boot langs de NooÍse kust tot
voorbij de Noordkaap en weer
terug. Hurtig Rute is NooÍs vooÍ
sneldienst. Deze boot vervoert
zowel wacht als passagÍers. Hij
legt in verschillende havens aan
om te lossen en te laden. Als er
tijdgenoeg is, kunjede stadin,
maar de tijd is ookvaakte kort.
De boot moet weel verdel en
wacht niet op laatkomers. De
eerste dia die we zien is van
Sneek e.o., qenomen uit het
vliegtuig van Schiphol naar het
Noorse Bergen, alwaar de boot-
reis begint. Mew. Kuipers ver-
telt aan de hand van de dia's
verschillende interessante en
leuke dingen over de prachtige

fjorden en havensteden, die de
boot aandoet. MevÍ. Kuipers
kan prachtig vertellen, dus we
genieten van haar verhaal.
Mew. Roskam bedankt haar dan
ook hartelijk voor haar bijdrage
aan deze avond. In de pauze
kunnen we ons opgeven voor
een uitstapje naaÍ Lichtpunt in
Kollumerzwaag op 22 april a.s.
De volgende bijeenkomst is 25
februari . Dan is erjaarvergade-
ring en mew. Leijendekker uit
Joure vermaakt ons met fleuri-
ge sketches uit het dagelijkse
leven. Hebt u zin om te komen,
altijd van harte welkom.
Inl. mevr. Poelstra-Wiersma tel,
537622.

0p 24 januari ben ik met
sneeuwbalgooien mijn mooiste
ring verloren! Vierkant van
buiten, met kleine zilveren
balletjes. Locatie: tussen Gata-
magracht 21 en 41, op de weg of
net in de tuintjes langs de
gracht. EÍg fijn als de vinder
hemterug brengt naar Galama-
gracht 21ate lJlst, fam, van der
Woude, tel . 0515-531403.

OVERTUINENFAIR

Er zal op zaterdag 19 juni a.s.
een 0VERflJINEN FAIR worden
gehouden in het centrum van
onze mooie stad,
Wat wordt er nu bedoeld met
een oVERTUINEN FAIR zult u
zich wellicht afwagen. Dat zul-
len we proberen uit te leggen.
Het begint al met de unieke
locatie die we in IJlst hebben,
nl. de overtuinen. En als je in
die overtuinen nu een fair gaat
houden, dan heb je dus de
0VERfl}INXN FAIR. 0p een fair
komje over het algemeen zaken
tegen als bÍocante en meeÍzgn.
oudheden of thema's. Met de
oVERTUINEN FAIR willen we
proberen geld bijeen te brengen
voor een kindertehuis in Polen
en in Gambia. Er zal één tuin,
de zgn. 'sponsortuin', ingeri.cht
worden, die speciaal aandacht
aan deze kindertehuizen geeft.
De overtuinen tussen de 'over-
kluizing' en de brug bij de
Doopsgezinde kerk worden als
fair locatie ingericht. Dat we
deze unieke locatie hebben ge-
kozen ligt voor de hand, een
stuk geschiedenis combineren
met een aangenaarn vermaak.
We kunnen zo debezoekers van
de 0VERTUINEN FAIR kennis
Iaten maken methet bijzondere
dat Ulst riik is en dat ziin de

overtuinen, uniek in dewereld.
Natuurtijk zal de bleektÉn als
thema nietontbreken, want dat
is van oorsprong de fundie van
de overtuinen. In de Doopsge-
zinde kerk zal een koffie/thee-
schenkerij georganiseerd wor-
den en daar zulten ook enkele
kunstenaars hun werken tonen
en mi.sschien ter plaatse ook wel
maken, Tot slot zult u wellicht
de datum 19 juni ook in een
ander verband gehoord of
gelezen hebben, dat kan klop-
pen. In het weekeínde van 18
t/m 20 juni zal in de Zuid--
westhoek van onze provincie
het 'Alve maÍen evenement'
gehouden worden. Ook onze
stad lJlstzalvooreen deel in de
route van dit evenement opge-
nomen worden. Hierover leest
u in dit Kypmantsje misschien
iets meer en anders wellicht in
een volgende editie. Schrijf de
datum vast maar in uw agenda.
De organisatie van de oVER-
I'UINEN FAIR gaat stevig aan de
slag om alles goed voor elkaar
te krijgen en zo een mooi
bedrag bij elkaarte krijgenvoor
de kindertehuizen in Polen en
Gambia.

De organisatie is opgezet door:
Titia de Boer, tel. 532137
Barbara MutteÍ, tel. 531955
Hotske de Vries, tel. 532057
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In het vorige Kypmantsje wêrd een oproep gedaan om matedaal
van de fa. WoudstÍa aàn te bieden voor de volgende expositie in
het Histodsch Informatie Punt van de bibliotheek te lJlst. Deze
oproepleverde ook een prachtige foto opvan een personeelsreisje
van Woudstra. Graag wi1len we natuurlijk weten wanneeÍ dat
reisje is gemaakt, waaÍ deze foto is genomen en wetke personen
er oD de foto staan. Graaq uw reaclies naar Boekhandel Visser.

Door een intêrkeÍketjk koor
uit lJlst e. o. woÍdt op 28 maart
a,s. het oÍatorium Water en
Vuur uitgevoerd.
Medewerking wordt verleend
door een combo en het geheel
staat onder de enthousiaste
leiding van Koos Woudt.

Dit oratorium is geschreven
door l4argryt Poortstra (ook
bekend van de vorig jaar hier
uitgevoerde Musical Noómi).
Het vedelt de tocht dooÍ de
woestijn van het volk Israël,
maar de teksten hebben ons
ook vandaag de dag nog veeL

WATERENVUUR

0ratorium
over de tocht van

het volk Israël
door de woestijn

xe zeggen.
De muziek is van Chris van
Bruggen, Anneke van der Hei-
d€ en Peter Rippen.

Aangezien ook u als bezoeker
veel tel<sten mee kunt àngen,
kunt u om 19,00 uur alvastmee
gsan zíngen
De officiëte aanvang is om
19.30 uur.

U bentvan harte welkoml

OÍ ltoÍirlm Wate r en Vuur
zondag 28 marrt a.s. in de
Itlaurl$uskerk, Ee gÍacht 48
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Na onze oproep van vorige maand, kregen wij heel wat reakties,
zodat alle narnen, na verg elijking, bekend zijn.
De foto is genoment.g.v. een Íeisje van de Hewormdejongelings-
en mêisjesvereniging naar Paterswolde in 1955. Meester Schraa
was leider van de jongens en Teatske Visser leidster van de meisj es.
1. Eeuwe de Jong 2. Bjnk de Vries 3, Hammie Schraa 4. Tine Visser
5. Marten Stienstra 6. Jannie de Vries 7. Mellev.d, Kooij 8. Sjoukje
Schraa 9. Hieke de Vries 10. Meine Jansma 11. Agnes Westerdijk
12. Jeljer Keulen 13. Piet 0ppedijk 14. Cees Lanting 15. Arend
Hiemstra 16. Sietse Bakker 17. Johannes Joustra 18. Minne
Westerdijk 19. Meester R. Schraa 20. Gosse Breeuwsma 21. Annie
KÍoeze 22. otie Schilstra 23. Fokke van Brug 24. Teatske Visser
25, Djoeke Frankena 26. Hille Kempenaar 27. chauffeur 2S. Janniê
Groenveld 29. Akke Keulen 30. Aagje v.d. Kooij 31. Doede
Haagsma 32. Gerrie Bakker 33. $itske Kroeze.
Itet dank aan: Hinke 0verwíjk-v.d. Kooij, Eeero Wiebenga, Sint de
Vies en Tíne Reinaldo., Meine Jansma, A. Breeuwsma-Kroeze, Cees

en Ieke Inntíng-Boschma, Fríts Boschma, ?tte SchíIstra, mevr. A.
Frankena-Hoomans, Haníe, Hammíe en Sjoukje Schraa.
De namen van de Openbare school zijn inmiddels ook bekend,
maarworden wegens ruimtegebrek votgende maand vermeld.
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