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Kompaenenkoar
"t Skip s0nder roer'
in concert op wijdag
16 aprit a.s. in de
Stadslaankerk

Vrijdagavond 16 april om 20.00 d.
uuÍ uur gaat het Kompaenen- -':
koar "t Skip s0nder roer' voor
het eerst dit jaar in de eigen
'thuishaven' IJlst optreden.

Het Kompaenenkoar "tSkip s0nder roer' bedient zich zelf uit een

ruim internationaal repertote, Shanty's vormen de hoofdmoot
naastweÍeldmelodieên om van te watertanden. Liederen uit o.m.
Duitsland, Kroatië, Macedonië, Ierland, Zweden en Frankrijk,
Vanzelfsprekend kunnen er ook Friese of Nederlandse werken
worden uitgevoerd. Kortom, dit wordt een verrassend avond-
pÍogramma. In omvang en kwaiiteit is het koor behoorlijk
gegroeid, De belangstelling en waardering voor de afgelopen
concertuitvoeringen onderstrepen dat.

Bijzonder voor deze avond is dat een muzikaal trio, gÍotendeels
uit eigen kring, een bijdrage aan dit concertzullen leveren: Gerk
Venema, piano en accordeon, Judith Leijendekker, dwarsfluit en
zang en Ina Cazemier, zang. Ze hebben een verbazingwekkend
repertoire op hun naam staan. Het tÍio is bekend onder de naam
'Nootjes 3'. Ze brengen, voor deze gelegenheid, merendeels Ierse
Iiederen ten gehore. Dit wordt gegarandeerd een muziekavond
met een gouden randje.
De entreeprijs, vijf euro, is bepaald niet onaantekkelijk te noemen.

Vee[ rnuziek en
oud-Heerenveen
op lJVG-feesten

Van donderdag 29 april t/m zaterdag 1 mei vinden wederom de
tweejaadijkse lwC-feesten plaats. Net als voorgaande jaren is het
terrein bij de Utheme plaats van handeling, en net als vorige jaren
staat het prog Iamma weer g annt voor vermaak en g ezelligheid.
De feesten zullen op donderdag 29 april starten met een prachtig
prograrnma voor de jongste voetballeÍjes van IWC. De voetbalclinic
van sc lleerenveen komt langs, geleid door niet minder dan 'mister'
Heerenveen, Maarten de Jong.0p het pÍogramma staat een
professionele training in een op het voetbalveld geplaatste op-
blaasbare arena en een spellencircuit met onder andere snelheid-
schieten, flipperbal en voetbaldarts. Vanaf de woege avond staat
een wedstri.jd van oud-Heerenveen tegen een regio-elftal uit lJlst
en omsteken op het programma. Spelers als Gertjan Verbeek,
Maarten de Jong, Jeffrey Ta1an, Johan Hansma, Pieter Bijl, Eddy
Bosman en Jan deJonge maken deel uitvan een groeptoppersvan
weleer die zich regelmatig op de velden laat zien. We wachten af
wie van we in lJlst mogen begroeten, maar dat het een bijzondere
wedstrijd wordt, lijdt geen twijfel. De donderdag wordt afgesloten
met de top 100 foÍmatie Deetoxx. Hun repertoire bestaat uit een
lekkere mix van hedendaags€ top 100 (rock)covers en klassiekers
uit het verteden. Door de verscheidenheid aan nummers is Deetoxx
een verrassende band die iedereen iets te bieden heêft. Because it
rocks!

Koninginnedaq wijdag 30 april wordt's ochtends geopend met het
traditionele oranjeconcert door Concordia, gevolgd door een
ballonnenwedstrijd (net hoofdprijs!) voor kinderen t/m 10 jaar,
Kinderen kunnen gratis worden geschminkt, Vervolgens start clown
Jappie met een spetterende show rond het thema 'circus'. In deze
show wordt gegoocheld, gejongleerd, er komt een olifant op bezoek
en clown Jappie wordt veelvuldig door de kinderen voor de gek
g ehouden. Uiteraard ontbreken ook rle ballonnen niet in deze wotijke
kindershow, 's Middags volgt een 7 tegen 7 voetbaltoemooi voor de
oudste voetbaljeugd en senioren rran llVC. De dag wordt afgesloten
met feestband De BuÍen. Met drie zangstemmen staat de band gaïant
vooÍ vocale kwaliteit. Waar dan ook, De Buren swingt de tent uit met
vettê dance classics (er mag zelÍs gejumpt worden), rockhits en
natuurlijk Neder-landstalige liedjes om ftink mee te brullen.
0p zaterdag 1 mei staat een voetbalprogramma voor bijna alle
teams van IJVC op hetprogÍamma.In de namiddag volgt de grote
IJvc-verloting en ook ditjaar wordt weer een IJVC'er, junior en
pupil van het jaar bekend gemaakt. Het Draaiend Rad doet
natuurlijk weer z'n rondje, om vele prachtige prijzen weg te
kunnen geven. Een heerlijke dag om met de hele familie in en
rond de tent te vertoeven. De feesten worden afgesloten door de
top 100 formatie Boulevard. Een modeme, originele en zeer
energieke 7 koppige coverband die alzo'n 20jaar meedÍaait. Met
ruime TV-ewaring, honderden optredens perjaar, een technisch
zeeÍ hoogstaand geluid,licht en videoshoween van de toppers in
het genre. Mede door de verrassende muzilale wendingen die in
het repertoire te vinden zijn, heeft Boulevard binnen no time de
'klik' met het publiek gemaakt, Bovendien: als echte coverband
biedt Boulevard muzikaal voor elk wat wils.
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WEEKEND

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

(051s) 442244
16 apÍ.U.00-17 apr. 23.00 uur
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
TeL.0575-442244

17 apr. 23.00-19 apr. 8.q) uuÍ
J,J.M. Jansen, It Lange Ein 46,

Sibrandabuorren
Tel.0575-442244

23 apÍ,17.00-26 apÍ. 08.00
J. Hornstra. 't Oerd 12, Bozum
1e1.0575-442244

30 apr.08.00-1 mei O8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
J. Slaeroemataan / z, utsr
IeL.0575-442244

1 rnei O8.O0-1 mei 23.0O uur
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

I mei 23.q) - 3 mei 08.d) uur
E.H.J.M. DÍenth
S. SjaeÍdemalaan 72, IJlst
Te1.0575-442244

7 mei 17.d) - 8 mei 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.0575-44?244

8 mei 23,00 - 10 mei 8.00 uur
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

21mei 17.q)-22 mei23.00 uur
L,Èt. ce Áonrno,
Ylostinslaan 3l lJbt
TeI.05t5-442244

12 mei 17.q)-14 mei 08.00 uur
J.J,M. Jansen, ItLange Ein 46,
Sibrandabuorren
Tel.0575-442244

14mei 17.dÈ15 mei 23.q) uur
J. HomsÍa. 't 0erd 12, Bozum
Tel.0575-442244

15 mei 23.00-17 mei 8.0O uur
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
TeL.0515-442244

eeq-IJlst-Bozum

Evangetische Gemeente:Aarvullingen en vijàgingen voor
deze rabriek shtren no,sr Jaflna de
Boer, De lsjo.lk 14, 8651 CZ IJlst,
oÍ (hEtlieÍst) per e-mail:
jo:nna de boer@horne.nl

BejaaÍdengymnastiek
vrijdag 14.00 uur Nij Ylostins

BiLjartvereniging'De Klos'
dinsdag vanaf 20.00 uurin het
'Vyapen van lJlst'

Biljartvereniging'IJlst'
Dinsdag vanaf19,00 uur in de

Utherne

Seniorenbiljartclub'De Af stoot'
Dinsdag- en donderdag van 13,00-
1 7.00 uur in Stadsherberg
'Het Wapen van IJlsí

FiêÍljêpferiening Drylts e.o.
Trainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uurvanaf 13 jaar;
dinsdag voordejeugd tot 13jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en lloutbond F.N'v.
Sneek/WymbritseÍadiel
Contactpersooll:
Douwe Heerinqa, tet, 531970

Zonnebloem afd. IJlst e.o.
Contactpersoon:
mew. T. Hottander tel. 532498

Chr. Vrouwenbeweging'Passage'
4e donderdag van de maand in de
Schaapskooi. 20.00uur
Info: 5316 22

Schaken dinsdagavond,
in'HetWapenvan lJlst'

VolLeybatver, ACCENf v.o.P,
Woensdag 19.30-20.45 uuÍ,
votleybal voor dames en heren

Kinderbijbelctub in de Eehof bij de
Mauritiuskerk, de even weken:
13.30-14.30 uuri groep 1, 2 en 3;
14.30-15.30 uuÍr grcep 4en 5;
15.30-16.30 uuÍ: groep 6, 7 en 8
Info: Lippy Walinga, tel. 532662

Glrmnastiekvereniging De Stàn-
fÍiesi Gym ín de Utheme:
Maandag 15.30 tot 21.00 uur
Woensdag 9.00 tot 10.00 uur en
13.15 tot 19.30 uur
Vrijdag 15.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8.45 tot 12.45 uur
MeeÍinfo: www.de stanfries .nl

VÍouwenkoor 'It roer om'
Repetitie om de 14 dagen op don-
derdagavondv.a. 20,30 uuÍ in de
StadsheÈerg'Het wapen van IJlst'

l(ompaenenkoor
"t Skip sinder roer'
Repetitje om deveertien dagen op

wijdag 20.30 uur in Stadsherberg
'Het Wapen van IJtsí

Tafeltennis (Spothal)
Maandag 19.30- 22.30 uur,
zaterdag 9.00-12.00 uur fieugd)

Badmintonvereniging Flash
DondeÍdag 18.00-22.30 uur
in De Utheme

volksdansen De Y1.eke Dounsers,
(ouderen) dinsdag var 13.30-
15.00 uur in de Schaapskooi

Votleybalvereniging Stànf des
Maandagavond:
van 21.00 tot 22.30 uur
Dinsdagmiddag/avond:
van 15.30 tot 22.30 uur
Donderdagmiddag/avond;
van 16.30 tot 19.00 uur

Sjoeten
Maandag 14.00 uur in Nij Ytostins

Dammen, maandagavond in'Het
Wapenvan lJlst'

Jeu de Boules
Elke donderdag bij het Fierl.jepter-
rein: apdt t/m augustus: 19.30 -

21.30 uur, septembeÍt/m maaIt:
14.00 - 16.00uur. Infotel.: 532810

l(aatsen
woensdagavond in'De Utherne'

Klaverjassen
Ëtke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16.00 uurin De Utheme

Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
Vdjdag van 17.00-18.00 uur in
hetMienskipsh[s

lluziekkorps'Concordia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21.30 uur in het Mienskipshis

Tafettenni$ Maandag van 19.30-
22.30 uur. zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd

(arate in 'It llienskipshtis'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uuÍ
Junioren van 18.00 - 19,00 uur
Seniorenvan 19.00 - 20.30 uur
Dondeldag:
Seniorenvan 19,00 - 20.00 uur
Inl.: F. Rosier 0515-532234

Geenoq,::rrE'p'"a
. Distrid sneek politie

Tetefoon: O900-8844

17 april
18 april

2l april
22 aprit
25 april
28 april
28 aprit
09 mei

Samen Eten in de Schaapskooi, 17.00 uuÍ
open Deurdienst, ds. G, De Haan uit oostenee,
metzangkooÍ Rixt Heyne, Maudtiuskerk 19.30 uur
Stipepunt. gemeentehuis Wymbrits, 9,30 - 11.30 uur
Passage, bezoek aan'Lichtpunt' KollumeÍzwaag
Jeugddienst in Mauritiuskerk. 11.30 uur
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 - 11.30 uur
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 - 11.30 uur
0pen Deurdienst, dhr. CoÍné Burger uit 0mmen,
muzikale bijdrage Anna en Hesron Walinga,
Doopsgezinde kerk, 19.30 uur

12 mei Stipepunt. gemeentehuis Wymbrits. 9.30 - 11.30 uur
19 mei Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9,30 - 11.30 uur
26 mei Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 -11.30 uur

Een uitgave van:
Drukkedj visser
Galamagncht 9

8651 EB Ulst
Tet. (0s1s) s313 18
e-mail:
fa j.visser.ijlst@planet.nl

Redactie:
A. Kuipe$
E, Hekman
J. de Boer-zuiderhof

Opmaak en druk:
Drukkerij Visser IJlst

Kopij en /of advertentie's
(zo mogelijk digitaal)
inleveÍen tot en met
8 meia.s. bij
Boekhandel Visser lJlst

O CoptÍight Dlukkerjj VÈsr.
Niets ult dez€ Íitqave nag wotden vêÍeel
hudigd doo! niddelvan dnk, fotocopie, scan

of oF en&dleiddere wij4, @!derwrà&à&de
toestennilg van de urtgder
De uitgeveÍ behotdt zichzelJ het recht voor,
&ndeÍvodaf gadde keNng*ing. ingddelde
kotij te ujzigen, in te koÍen ol te weigeren.
lngezonden st*ken worden gepLaatvt buiten
elantwoordeujkheidvàn de redadie,
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Mededeling van Huisartsenpraktijk lJtst
Dinsdag 20 april aanstaande is de praktijk telefonisch

minder goed bereikbaar.
Tijdens deze dag, alleen voor spoedgevatlen:

tel 06-30325323 of tek 4423OO huisartsen te Heeg

Uw huisartsen E. Drentl, C.H. de Koning en A. Poen



UITSIÁG
Voorleeskampioen-
schap Bibliotheken
SÍdwestFrystán

Anna Hoekstra van basis'
schoot CBS de fwine uit lJlst
heeft op donderdag 11 maart
2O1O hêt voorleeskarnPioen-
schap van Bibtiotheken Stid-

west fryslán gewonnen. Deze

wedstÉjd werd georgani-
seerd dooÍ BibHotheken SÍd-
west FÍyslán i's.m. Bibli-
otheeksewice FÍYslen. Het
betrof hier een halve finale
van de Nationale Voorlees-

wedstrijd in Fryslán. Anna
zal de SÉdwesthoekê veÉê'
genwoordigen tijdens de

Provinciale Finale oP 13 aPrit
in Theater het Posthuis in
Ileerenveen.

vanaf 19.00 uuÍ streden de ne-

oen winnaars van de kwart-
ánales in SÍrdwest om de fina-
leplek voor de provinciale fi-
nale. Aangemoedigd door hun
supporters werden de deelne-
mers om de beurt dooÍ PÍesen-
tator Sander Balk naar voren
gehaald en kort aan het Pu-
bliek voorgesteld. Vewolgens

las ieder een zelf gekozen frag-
ment voor. Terwijl Sander met

zijn Variétéshow het Publiek
vermaakte, trok de jury zich
terug. Er werd gelet oP zaken
als uitspraak, verstaanbaar-
heid en tempo. Ook het contact
van de voorlezer met het Pu-
bliek was belangdjk. Na dê

Variété show weÍd het verlos-
sende woord dooÍ juryvooEit-
ter VeÍena Heere-mans gespro-

ken. Anna las een fragment
voor uit het boek "Hoe overleef
ik de brugklas" van Francien

Oomen en werd unaniem door

de juryleden als de eerste

winnares gekozen. Zij tas een

grappig ftagment voor en deed

dat op aanstekelijke wijze. Ze

had €en geweldige PÍesentatie,
was prettig en duidelijk om naar

te luisteren, had een goede

mimiek en zorg de ervoor dat het
publiek zich kon inleven in het
verhaal. De tvteede Prijs was

voor Jildert Valkema van CBS

Klaver Trije uit 0udega en de

derde prijs ging naar Marte
Oostenveld van de RKBS St.

Martinus uit Makkum.

De Nationale Voorleeswedstrijd
is een initiatief van Stichting
Lezen in samenwerking met de

Stichting CPNB en de Vereni-
ging van 0penbare Bibliothe-
ken. Deze wedstrÍjd wordt fi-
nancieel mogelijk gemaakt door

Stichting Lezen.

Voor rneer informatie:
Heleen Versteegen van bibti-
otheek Sneek tel. 0575-435345
of Provinciaai CoóÍdinator Nati-
onale Voorleeswedstrijd: Jan-
neke StÍaatsma tel. nr. 058-
28477227 / 06-30953762

BvPfVrouwenvan Nu
15 februari 2010
Eans van Wíeren met'fuinen het
hele jaar door'.

We beginnen met een Paar
huishoudelijke zaken, zoals het
financieel verslag en de kas-
contÍole. Deze Punten waren

een maand verschoven. De

penningmeester wordt déchar-
ge verleend en eÍ wordt een

nieuwe kascommissie vastge-

steld. Verder nog een aantal
mededelingen over excursies en

cuÍsussen.
Dan komt de heer Hans van
Wieren aan het woord. Hoewel

opgegroeid in een bovenhuis
zonder tuin in het centÍum van

Sneek heeft hij attijd veet be-

iangstelling gehad voor bloe-
men en planten, Als jongetje
hietp hij de btoemenman oP de

maÍkt en dat doet hij nog

steeds. Bovendien is hij voor-
zitter van de vereniging Groei

en Btoei en zit hij in de juryvan
de tuinkeuringen, die de voor-
tuinen in Sneek en omgeving
beoordeelt. Aan de hand van
een gÍoot aantal Prachtige dia's

laat hij ons zien wat er allemaal
mogelijk is oP tuingebied. Hij
begint met de stinzenflora,
bijzondere Ptantjes die at heel
woeg in het voorjaar te voor-
schijn komen en daaÍna looPt
hij alle seizoenen af en krijgen
we stadstuinen te zien met een

enorme variatie aan Planten en

bloemen. De bedoeling van de

keuring is dat de tuinen eÍ het
hele jaar door aantrekkelijk
uitzien, al is zo'n keuring toch
altijd weer een momentop-
name. Allerlei soorten tuinen
komen aan de orde, wilde
tuinen, keurig nette tuinen,
'modeme' tuinen met veel te-

Hans van Wieren niet van een

tuin vol potten. Hoewel er heel
wat ervaÍen tuiniersters in de

zaal zitten valt er voor iedereen
toch nog wel het een en ander
te ontdekken. Problemen met
vaste planten, dichtwiezende

Kaasvaten en
de Bestevaer
vanWoudstra
in lJtst

vijvers, hardnekkig onkruid,
alles komt aan de orde. Ten-
slotte overhandigt Hans van
Wieren alle aanwezigen een

zakje narcissenbolletjes om in
een pot ofin detuinte Planten.

De firma WoudstÍa staat centraal in de tentoonstelling in het

I P (bibtiotheek) in lJtst. De geschiedenis van dit bedrijf
weerspiegelt de grote veranderingen die zich in de twintigste
eeuw in de Friese tandbouw voltrokken.

Het farniliebedrijf WoudsEa startte in 1908 als een stoomkuiperij

en ontwikkelde zich tot een geÍenommeerde speciaUst van houten

werktuigen voor de zuivelindustrie. Het bedrijf vervaardigde zowel

kleine kaawormen in verschillende uitvoeringen voor de productie

van onder andere ldammer en Goudse kazen als kamtonnen en

enorme houten vaten met een doorsnede van vele meters.

De stalen hoepelswaarmee de vaten bij elkaar werden gehouden,

werden in eigen bedrijf gemaal:t. Woudstra beschikte over een

van de weinige stomp-Iasmachines van Europa, waarmee de stalen

banden tegen elkaar aan werden gelast.

Tijdens cte oorlogsjaren 7940-7945 kwam de productie van

zuivelvaten nagenoeg stil te liggen. De import van teakhout uít
Indonesiê viel namelijk nagenoeg stil. Die import kwam na de

oorlog niet echt weer op gang, door het onafhankelijk worden van

'ons Indië'. Daarnaast speelden kunststof en roestwij staal een

steeds belangrijker rol in de zuivelindustrie.
Als gevolg hiewan richtte de houttakvanWoudstÍa de focus meer

en meer op de pro ductie van kozij nen, spinnewielen, kerkbanken

en winkelbetimmeringen, terwijl in 1959 uit de productievan de

ijzeren en roestwijstalen banden een afdeling jachtbouw ont-
stond. Rond 1965 begonWoudstra met de bouwvan de Bestevaer,

een motorboot die veel bekendheid verwierf.
0p de tentoonstelling zijn houten vaten te zien die werden

vàwaardigtl bij Woudstra. DaaÍnaast foto's van verschillende
producten van het bedrijf. Uit de coltectie van Het Fries Scheep-

vaart Museum in Sneek is een model van een BestevaeÍkruiser te

bezichtig en.

I
Golomogrocht 9, Bó5,l EB lllst

'tel. (051s) 53 13 1 8

e-moil: fo. j.visser. iilsi@plo net. n I

Voor ol uw priniwerk
zwo rt en kleur

Ook von digitole
besïonden

Periodieken,{omilied rukwerk,

brie{popier, verslogen elc.

16 april

Avonclconced 20.00 uur
Stadslaankerk lJlst

Kompaenenkoor
't Skip s0nder roer

rn.m.v. Nootjes 3
Ina Cazemier zang

Judith Leyendekker zang
en fluit

Gerk Venema begeleiding

Entreê € 5,00 p.p.

5gels, enz, Persoonlijk houdt
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ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Ceft. Diabetische voet

Geeuwkade 11 Telefoon 531930

Uw kapster aan huis
Voor jong en oud

Gerda de Jong

Stuilta tVaSliksnt
Gitaar, bas en zangles zonder

notenschrift

^lle 
apparatuur. gitaren en

bassen tan\ïezlg
De Tsialk 17. lJlst

llel: 06-24946195/ 051 5-512772
Ook voor opname,
teksten, muziek,
begeleidings cd's

Shiatsu, VoetreflextheraPie,
Familie opstêllingen

Skerwald 13, 86'18 NE OOSTHEIV
0515 - 532551 I 06 - 30942112

wvrw.hêdwigycÍema.nl
inÍo@hedwigYdema.nl

Lid NVST

6

. bloemen en planten

. bruids- en graf,,verk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen' tê maken heeft.

lffie weet een leuk cadeau voor
IJtst?

De Stichting Elfsteden okltimer Rafu" heeft Vereniging
Stadsbelang lJlst gewaagd om mee te denken over een cadeau

dat de Stichting aan lJlst wil schenken. Maar we willen dat niet
zo maar doen. Daarom roepen we de hulp in van de gehele

bevolking van lJlst. Wie heeft er een goed idee? De stichting
Elfsteden oldtimer Rally organiseert jaarlijks een elfstedentocht
voor hun leden. Dit jaar zal dat op 15 mei zijn. Hier doen auto's

aan mee van voor 1950. Het bestuuÍ is vorig jaar begonnen met

het geven van cadeaus aan de elf steden. AIs eerste was Sloten

aan de beurt. Daar is gekozen voor het plaatsen van een

leugenbankje in het centrum. Dit jaar is lJlst aan de beurt. Het

budget is € 1000,- Graag willen wij nu van u ideeën hebben over

dit cadeau. Het moet iets leuks zijn waar heel lJlst van kan
genieten. Wetlicht heeft u een idee in het kadeÍ van lJist
Houtstad. NatuuÍlijk moeten we wel binnen het budget blijven.
Uit alle ideeên za1 de stichting het leukste kiezen. Uw idee kunt
u kwijt op verschillende manieren. Via de mail: info@stads-
betangijtst.nl of telefonisch op 0515-335768 of op ons kantoor
aan de Geeuwkade 4te lJlst. Zou u ons dit zo snel mogelijk willen
laten weten? Dan kunnen wij er snel mee aan de slag.

Alvast bedankt!
Stichting Eusteden oldtimer Rally en Vereniging Stadsbelang IJlst

Hulp gezocht voot
mensen rnet Multiple Sclerose

Het Nationaal MS Fonds orga-
niseert van 10 tot en met 17 mei
een vakantieweek voor mensen
met Multiple Sclerose,
Dit jaar wordt de vakantieweek
gehouden in Elsloo (Fr) in de

VrijeVogel.
De vakantieweek is bedoeld om
ervaringen uit te wisselen en
staatin hettekenvan beweging,
Het Nationaal MS Fonds is nog
dringend op zoek naar venorg-
enden en verpleegkundigen.
Benje sociaal en kanje goed in
groepsverband werken?
Neem dan contact oP met Pamela

Zaat van het Nationaal MS Fonds

Tel. 010-5919839 of Pamela@
nmsf.nl
Kijk voor meer informatie oP

www.nationaalmsfonds.nl of
doe een donatie op giro 5057.

Reurnafonds bedankt
IJlst
Het Reumafonds bedankt alle
collectanten en bewoners van
IJlst voor de grote inzet en bij-
drage aan het prachtige resul-
taat van de collecte. Er is €
1.604,20 opgehaatd. Hiermee
levert lJlst een belangrijke bij-
drage aan de reumabestrij ding
in Nederland.

Simavi collecteweek
In de weekvan 14 tot en met 20

maart 2010 is de collecteweek
gehouden voor Simavi.
Simavi is een hternationale ge-

zondheidsorganisatie die vindt
dat iedereen Íecht heeft op een
goede g ezonrlheid. Daarom werk-
en zij in de armste gebieden van
ontwikkelingslanden aan de
gezondheid van mensen.
De opbrengst van de collecte-
week was € 948,59.
We willen iedereen bedanken
voor zijn ofhaar gift,
Graag willen we de collectanten
bedanken voor hun inzet.

Piano gezocht!!
De Protestantse Gemeente lJlst
is op zoek naar een piano voor
de Mauritiuskerk. Voor gebruik
bij koorepetities of tijdens de
kerkdi€nsten. De huidige piano
moet worden vewangen maar
voordat wij er één aanschaffen
via deze weg een oproep of
iemand mogelijk een -kwali-
tatef goede- piano heeft staan
die niet meer woÍdt gebruikt.
Laat dit dan een prachtige be-
stemming zijn!
Dus: heeft u een piano beschil-
baar of wilt u hierover nadere
informatie. neem dan contact
op metWeltsje deBoer (531778)

Wi.:lï'n',"""-L-J dag in lJtst !!
Voor wie het nog niet wist; 30

april is alweer de 72ste keer dat
onze koningin haar verjaardag
viert. En ook alweer de vierde
keerdatde (basisschool) jeugd
dit viert op het Frisiaplein. 's

Ochtends is er dan een kinder-
wijmarkt. Oranjecake, grab-
belton, spel en muziek, een

rugmassage misschien en als
vast programma de konijnen-
show! Alles georganiseerd door
de kinderen uit lJlst en voor
alle leeftijdenl
Dus ruimje kastofzolderop om
je liefste pop te verkopen, neem
je muziekinstrument mee (en
een hoedvoor muntjes) ofmaak
een poppenkast.
Voor dat je het weet is het zo

verl Eigentijk kan alles.. . maar
mocht je nog wagen hebben
dan kan je bellen met de fam.
Speelman (533833).

F#F
0pen Deurdienst

9 mei a.s.

Zondagavond 9 mei wordt de
laatste open Deurdienstvan dit
seizoen gehouden in de Doops-
gezinde kerk, Deze dienst r.Íordt
mede georganiseerd door de
Algemene Bijbel Ctub (ABC

groep) uit IJlst. De aanvang is
19.30 uur.
VoorgangeÍ is Comé Burger uit
Ommen. Dhr. Burger is één van
de sprekers die namens de zen-
dingsorganisatie 0peratie Mo-

bitisatie, waaÈij DOEN centraal
staat, de toehoorders meer wil-
len bieden dan alleen een fijne
presentatie. Ze willen hen aan-
gaande de Grote OpdÍachtmobi-
liseren op het gebied van ge-
ven, bidden of gaan.
Muzikale medewerking wordt
verleend door Anna en Hesron
Walinga.
Organist is dhr. Eelke Zijlstra.
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Power Yoga, Pilates,
YogÍlates,

Intuitíeve yoga,
Easy Flow yoga

Diverse workhops,
. Chakr4yog4

r Leren Mqsseren
. Drukpuntmassage

Kiik voor meer info op:
www. bodyrp iadcenter. n I

óel voof een CRAflS
proefles;

Hqriet de Bruin
Maaike Diiktra
06_21491407

hariet@bodym indcenter. nl

@
Schoonheidssolon

Ytino
Ytina Scltot

Croleskwartier 88
8651 HC TJLST

051 5 - 53290/
0ok cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling u jtsluitend
op afspraak



PASSAGE DRYLTS
ChristeUjke Maatschappelijke
Vrouwenbeweging

0p 25 februari 2010klvamen we
weer bij elkaar voor de jaar-
vergadering. Voozitster mew.
Roskam kon 38 leden welkom
heten. Ze was erg blij met zo'n
goede opkomst. Na meditatie
en gebed kregen de notuliste en
de penningmeesteresse het
woord. Het jaawerslag werd
voorgelezen en het financi.eel
overzicht werd behandeld. Ook
Lief en Leed en het Adoptie-
fonds brachten verslag uit over
het afgelopenjaar. Zo waren we
weer op de hoogte van wat er
zoal speelt in onze vereniging.
DaaÍna heette mew. Roskam
onze spÍeekster van deze
avond, mew. Leyendekker uit
Joure. die lntussen was bin-
nengekomen, van harte wel-
kom. Mevr. Leyendekker ver-
maakte ons met fleurige
sketches uit het dagetijks le-
ven. Ze deed dit erg mooi. We

hebben genoten, Het was al na
tienen toen de voorzitster mew.
Leyendekker bedankte voor
haar geweldige optÍeden. We
zongen noq lied 393, waama
mew. Roskam ons wel thuis
wenste. De volgende bijeen-
komst is 25 maart a.s. Dan gaat
het over Pasen.

0p 25 maart 2010 zijn de leden
bij elkaar gekomen voor het
programma: 0p weg naar Pa-
sen. De voorzitsteÍ mevr. H.
Poelstra leidt de avond in aan de
hand van een afbeelding van een
kerkaam. In dit kerkraam is een
kruis zichtbaar waar omheen,
langs zeven afbeeldingen - voor
elke iijdensweek één, zich de
weg sLingert naar de wijheid.
De spÍeeksteÍ van deze avond,
mew. Bolt uit Kootstertiile,
stelt zichzelf voor, haar lezing
heeftde titel "Pasen, Geschie-
denis of Reauteit" ?

Zij begint met het lezen van
enkele bijbelgedeelten: Lukas
1 : 26-38, Lukas 2 | 34+35 en 2

Johannes 19:25-27.
Mew. Bolt zêt het leven van
Maria. de moeder van Jezus.
naast ons eigen huidige leven.
hoe zouden wij wouwen nu
Íeageren op de boodschap van
de engel. De reactie van Maria
is er één van overgave en wat
zou onze reactie geweest zijn bij

de kraamvisite en daarna bij het
opgroeien van Jezus, wanneer
moeder Maria op de tweede
plaats komt. Bij de kruisiging
zorgt Jezus voor zijn moeder
dooÍ eerst tegen haar: "Dat is
uw zoon" en tegen zijn teerling
Johannes: "Dat isje moedeÍ" te
zeggen. Als de vrouwen op de
eerste dag van de week bij het
lege graf komen en de engelen
hen herinneren aan dewoorden
van Jezus over Zijn opstanding
op de derde dag. gaan zij het
aan de apostelen vertellen.
Deze geloofden hen niet en
vonden het kletspraat,
Mevr. Bolt waagt ons: Wat is
Pasen voor U? KletspÍaat of
Geloof - Geschiedenis of Reali
teit? Pasenis werkelijkheid ook
in een moeilijk leven, wij mo-
gen in relatie leven met de
opgestane Heer.
Zij stuit af met een gedicht
waarin Goddelijke Gaven ver-
woord zijn: Vrede - Sterkte -
cenàde - Trouw - Btijdschap -
Kracht - Uitzicht - Licht - warm-
te - Liefde - Toekomst - ftoost -
Bescherming - Stilte - Rust -
Vriendschap - Zijn Woord - Zijn
Geest - Zijn Leven,

De eerstvolgende Passageavond
is op donderdag 23 september,
de heer F. v.d. Mei uit Wijnje-
woude vertelt dan over het leven
en werk van Cornelis Jetses.
Ats het u teuk Ujkt bent u van
hartewelkom in de Schaapskooi
van de Stadslaankerk, wij be-
ginnen om 20.00 uur.
Intichtingen bij mew. Il. Poet-
stra, tel.nr.531622.

@r Sarnen eten

U kunt weer komen eten op 17
april a.s. íandels dan eerst aan-
gegeven! ) , Daamais het 'zomer-
vakantie'. De eerstvolgende za-

terdag woÍdt bekend gemaakt in
it Dryttser Kypmantsje.

We beginnen om 17,00 uur met
een kopje koffie of thee en om
ptus minus 18.00 uur wordt het
eten geserveerd.

Het is niet kerkelijk gebon-
den. Iedereen is van harte wel-
kom!
Plaats: de Schaapskooi bij de
Stadslaankerk.
Kosten: wijwillige bijdrage.
0pgave bij:
G. Bouma, tel. 06 53 84 93 61 0f
S. Schilstra, tel. 53 29 30.

O\ÍERTUINENfAIR

In het Dryltser Kypmantsje van februari j.l.
stond al een eerste aankondiging over de te
houden OVERfiINENFAIR op 19juni a.s, We
willen u allen weer op de hoogte brengenvan
de ontwikkelinqen en vorderinqen die we
ondertussen liebben gemaakt.
Er is al meerdere keren contact geweest metdelokale organisatie
van het Alve Màren evenement.
Voor de oWRTUINENFAIR is de inrichting van de verschillende
tuinenvoor een gÍoot gedeelte ingevuld en we mogen wel stellen
dat we een grote vadatie aan onderwerpen hebben. ook het
fairterÍein zal iets groter worden dan aanvankelijk aangegeven.
We gaan bij de Nooitgedagt schoorsteen ook enkele verkoop-
nrrnten inrinhron
Ook heeft er een wijziging in de doelen plaats gevonden. Helaas
is het door ziekte niet mogelijk gebleken om het kindertehuis in
Polen te blijven ondersteunen. Hiervoor in de plaats hebben we
gekozen voor een pÍoject van het Emma ziekenhuis in Amsterdam
of hetAntonius ziekenhuis in Sneek.
We zien ook u gÍaag op 19 juni op de oVERTIINENFAIR in het
centrum van lJlst.
Voor meer informatie of eventuele waoen kunt u bellen met
Titia de Boer tel. 532137
Barbara Mutter tel. 531955
Hotske de Vri.es tel. 532057
of maiten naar: overtuinenf airijlst@hotmail.corn

Rioleringswerkzaamheden
Sinds enige tijd is men bezig de riolering in plan Nijezijl te
vervangen, Er komen nu twee buizen in, waardoor hemel- en
afvalwater worden gescheiden. Het zal zeker nog maanden duren
voordat alles klaar en weer in orde is.
Bovenstaande foto laat zien datdebewoneÍs erde nodiqeoveiast
van hebben.

NieuW 
!

Uw kapster aan huis voor dames en heren
Ook 's avonds!

Eerste 3 maanden l0% kortinel

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www.reinashairservice.nl

Reina Kroes, Nijesyl 60, 8651 NC lJlst
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oPENBARE TAGERE SCHo0L IJrSï (1929)
Deze opname is gemaald vooÍ het schoolgebouw, Galamagracht
48. De namen zijnverzameld door de dames Janke Groenveld-van
der Goot (Douwe-Janke) en Wiepkje Bergstra-Meintema (Nolke-
Wiep). Zij wonen nu beide in Nij ïos$ns. Wij bedanken hen
hierbij voor het feit dat ze bijna alle namen van deze 80 (!) jaar
oude foto hebben gevonden. Frits Boschma.
Achterste ríj van links naar rechts:
Jufftouw Grietje Wierda, later gehuwd met teerfabrikant Johs.
TroelstÍa, Iemkje Vêênstra, A1e SchilstÍa, Willem Wijnja, Giete
Boersma, Ennie Visser en meesteÍ E. Wouda, hoofd der school
(1892-7982).
2e n1': Pjekje VeenstÍa, Boukje Veenstra, Sietske Veenstra, Jan
Nooitgedagt (als matroos omgekomen in de 2e W. 0.), Jelle
Nooitgedagt, Hinke Wijnja, onbekend.
3e rij, gelotíeld: Wiep Walinga, Jettje Nooitgedagt, Wiep van der
Meuten, Tjeerd Wijnja, Ruurd Haringa.
voor, zittend: Jannie Visser, Sjoerd Brekeveld, Anne Bottema,
onbekend, Tinus Haringa.

A
Bovenstaande foto is genomen t.g.v. een personeelsreisje van de
Fa.Woudstrain beginvan dejaren zestig naar Den Haag. Metdank
aan Sieb Abma, mew. Imkje Meijer-Veenstra en Schelte Wester-
dijkvoor het doorgeven van de namen.
1. Evert Westerdijk 2. mew. ter Heide 3. Pieter van der Meer 4.
Koos Wiersma 5. Jisk Meijer 6. Eef Wiersma 7. Corrie Zijsting 8.
Fré Post 9. Anne Cnossen 10. mevÍ. Cnossen 11. Sieger Mast 12.
Minthe Mast 13. mew. Zwaan 14. GeÍke Zwaan 15. Rein Wêsterdijk
16. ? 17. Siebren Hofstede 18. Lammert ter Heide 19. mevr.
Hofstede 20. Imkje Meijer-Veenstra 21. Jellie Abma 22. chauffeur
W. Sijbesma (Z.W.H.) 23. Rudy Gall 24. S.K. (Siebren) Abma 25. ?

26. Sietse Hille de Jong 27- mew. Woudstra 28. Tjipkê Post 29.
Henk Woudstra 30. meyr. Post 31, mevr. van Scheltinga 32.
Sjou$e Fijlstra 33. Sieb van Scheltinga 34. Bouke Fijlstra 35.
Ymkje Sijbesma 36. mew. Lycklama à Nijeholt 37. HendÍik
Sijbesma 38. Wypke Lycktama à Nijehott

Stichting Houten Bok lJtst
Binnenkort wordt op het rnolenerf van De Rat begonnen met
de bouw van een houten bok, een houtgebouwd tlpe praam in
diverse afmetingen. Eind negentiende en begin tlvintigste
eeuw werd de bok veelvuldig gebruikt door de houtJrandels en
de boeren en koemelkers. De houtiandels brachten planken
en balken met bokken naar de timmeÍtui/aannemers, die ook
veelal aan het water zaten met hun bedrijfies. Ile boeren

vervoeÍden koeien, shont en hooi rnet de bok van en naar hun
bedÍiif. Vaak bezat men zelf een bok, maar ook huuÍde men

wel een bok bij een der plaatse[jke weÍven.

De Stichting Houten Bok lJlst heeft het initiatief genomen de
houten bok weer terug te brengen in het lJlster landschap. 0nder
leiding van bouwmeester/projedbegeleider Johan Prins uit Wor-
kumen projectleider Simon Jellema uit lJlst zal de bokin de vorm
van een leren & werkenprojed gereaUseerd worden op heterfvan
houtzaagmolen De Rat en wel gedurende de jaren 2010 en 2011
in de periodes van 1 aprittot 1 oktober. Uiterlijk laatstgenoemde
datum moet de bok gereed zijn en varen.
De bok zal gebouwd worden op een demontabele heltng op het
oostelijke deel van het molenerf. Bezoekers van molen en
scheepshelling kunnen op deze wijze het hele proces van wateÍen,
zagen, drogen, ver- enbewerkenvan hethout, alsmede het gehele
bouwprocesvan debok, op de voet kan volgen, De aandrijving van
de bok zal op milieuwiendelijke wijze gêrealiseerd worden; gevaren

wordt met gebmikmaking van een elektromotor (fluisterboot) .
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Na de reatisering van het project btijft de bok in beheer en
onderhoud bij de Stichting Houten Bok lJlst, De bok zal ligplaats
vinden in de houtkolk van houtzaagmolen De Rat. De bok wordt
vewolgens ingezetvoortoeristisch recreatieve doelei.nden, in het
bijzonder voor de ïJlster stadswandeling.
De totale bouwkosten van de bok bedragen € 169.578,00.
financiering van het project vindt plaats door middel van subsi-
diering en sponsoring door de navolgende instanties/fondsen etc.:
. Plattelànsprojekten en provincie Fryslán
. Gemeente Wymbritseradiel
. Stichting Woudsend Anno 1816
. Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland
. Je Maintiendrai Fonds
. Staatsbosbeheer
De houten bok is een Leren & Werken project in samenweÍking met:
o Stichting Hout- en Meubel
. 5 ociale Dienst van de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel
. Leren & Werken Fryslán.
Voor het project rran de bok zal een aparte website worden gebouwd,
welke belangstellenden regelmatig op de hoogte zal houden van de
laatste ontwikkelingen. Alle wetenswaardigheden zullen in woord
en beeld gepresenteeÍd worden. Door middel van een op het
molenerf aangebrachte webcam zal de site bovendien continue
actuele beelden laten zien van de werkzaamheden op de helling.
De komende tijd wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van
devorderinoen.


