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IJlst is met de auto, per trein. op de fiets en met de boot goed
bereikbaar. Toch doen weinig passanten lJlst aan. Zelfs boot-
jesmensen laten lJlst voor wat het is. Van de 18.000 boten die
jaarlijks door lJlstvaren blijven slechts zo'n 450 boten een nacht
liggen. Als er alleen dooÍ IJlst heen gevaren wordt, wordt er ook
geen geld uitgegeven. iJlst oogt kenneLijk ongastwij, terwijt het
dat niet wit zijn. De gemeente Wymbritseradiel wil daarom graag
pÍojecten bedenken die ervoor zorgen dat we onze gasten wat
langer aan ons binden, Deze projecten kunnen dan in het kader
van het friese Merenproject verder worden uitgewerlit en uit-
gevoeÍd. Goedeprojecten kunnen we bedenken als we antwoorden
formuleren op bijvoorbeeld de volgende vragen, Wat is het ty-
perendevan lJlst, hoe kunnen passanten met de boot me€Í verleid
worden om afte meren, welke nieuwe specifieke routes kunnen
we maken, hoe kunnen we de entrees overland en water van lJlst
verbeteren, hoe kunnen we de auto beteÍ k$djt, hoe kan de route
vàn stàtion naar centrum leuker worden, welke voorzieningen
missen we nu, moeten we onze openbare Íuimte ook aantlek-
kei.ijker maken, welke doelgroep is van belang voor onze stad,
welke verbUjfsaccommodaties realiseren we dan? Vragen waarop
in het masterplan van lJlst een antwoord gegeven gaat worden.
We borduren daarbij voort op de eerste initiatieven die gedaan
zijn tijdens het symposium IJlst Houtstad vorig jaar. Toen werd
daar het prachtige idee gelanceerd van 'Hotel lJlst'. U hebt daar
vast van gehoord, Het initiatief sluit aan bij de ambities van de

gemeente WymbritseradieL om de stad IJlst prominenter in beeld
te brengen. als één van de 11 steden, als beschermd stadsgezicht,
als stationslocatie en als watersportplaats. De in het masterplan
beschreven uitvoeringsmaatregelen kunnen variëren van verbe-
teÍen van de recÍeatieve routes tot het saneren en heBtÍuctureren
van bebouwing aan het waterfront. In septembeÍ 2009 is voor
Heeg een pilot in het kader van deze masterplannen tot stand
gekomen. De watersportkeÍn Heeg als pilot moet rnoÍden gezien
als een eerste in de reeks van meerdere masterplannen. Voor
watersportkern Woudsend wordt de laatste hand gelegd aan een
dergelijk plan en nu zijn we dus ook bezig voor de stad lJtst,
Eteeker en Nauta landschapsarchitecten (dezelfden als die van
het plan van Heeg) maken samen met de gemeente en provincie
het plan. Een afuaardiging van 14 mensen uit de stad lJtst praat
en denlt mee hoe ]Jlst aantrekkelijker en toegankelijker kan
worden voor inwoner en gast. Vertegenwoordigd zijn: onder-
nemeïs uit de stad, Stichting Nooitgedagt, VWWymbritseÍadiel,
Stadsbetang lJtst, Stichting Molen de Rat, festival 2015, Fier-
ljepclub, woningcorporatie Elkien en g emeente Wymbritseradiel.
Als het plan in concept klaar is - vlak na de zomervakantie - wordt
het gepresenteerd aan alle inwoners. 0ver de locatie en datum
wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Voor meer informatie en/of ideeèn kunt u e-mailen naar:
tschuurmans @wrrmbrits. nl.

Nieuwe plaats voor Nooitgedagtbeitel.

Sinds de opening in 1991 van
het toenmalige fabrieksgebouw
van Nooitgedagt aan de Rood-
hemsterweg prijl<te voor het
pand een reusachtige beitel. Na
debeëindiging van de bedrijfs-
activiteiten van Nooitgedagt
stond de beitel daar eigenlijk
wat verloÍen. Dankzij Nooitge-
dagt geniet lJlst nog steeds
grote naamsbekendheid, reden
waarom de beitel een beter
zichtbare plek verdiende, Tij-
dens de eerste bijeenkomst in
het kader van het thema lJlst
Houtstad bood Kerst Koopmàn,

eigenaar van het voormalige
fabrieksgebouw en dus ookvan
de beitel, deze aan aan het
gemeentebestuur van lrtilmbrits-
eradiel met de voorwaarde, dat
de beitel geplaatst zou moeten
worden op de rotonde bij de
treinhalte. Nadat de ANWB-
wegwijzer al eerder was ver-
plaatst naar de beÍm is op 10
mei jl de beitet op de rotonde
geplaatst. Een prachtige blik-
vanger, die niemand kan ont-
gaan, en een schitteÍende ver-
wijzing naar het Nooitgedagt-
verleden van IJlst.

Neilerlanilse diekleur met orqn-
je wimpel fier op molen De Rat

0p Koninginnedag stond de



WEEKEND

(0s15) 4422 44
28 mêi 23,0O -31 mei 8.0O uuÍ
J. HoÍnstra
't oerd 12, Bozum
Tel.0515-442244

lljuni 17.@-14 juni 08.fl) uur
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
TeI.05!5-442244

4juni 17.00 -5juni 23.00 uur
Gietema & van Kapel
Toliewei 113, Heeg
tel..0s75-442244

5juni 23.0O -7juni 08.00 uur
E.H.J.M. DÍenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.0575-442244

18juni 17.00 -21juni O8.q) uur
J.J.M. Jansen
It tange Ein 46,
Sibrandabuorren
Tel.0575-44?244

2 juli 17.00-5juti 08,@ uur
J. Hornstra
't oerd 12, Bozum
Tel. 0575-442244

Kom snel!

Blingblíng muis
€74,95

BIíng blíng pen
€5,95

Boekhandel Visser
Gal.amag racht 9

25juni 17.00-26juni 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sj aerdemalaan 72, IJlst
Tel.0575-442244

26 juni 23.00-28 juni 8.0O uur
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

Sibrandabuorren

Ao;wufting e n en wij zigingen v oor
ileze Íubriek sa/ren naar Janns de
Boer, De fsjalk 14, 8651 Cz IJlst,
oÍ (hetliefst) per e-ma ;
jannq de boer@home.nl

Seniorenglrmnastiek
wijdag 14,00 uuÍ Nij Ylostins

BiljaÍtverêniging'Ire Kos'
dinsdag vanaf 20.00uur in het
l\lapen van lJlst'

BiljaÍtverêniging'IJlst'
Dinsdag vanaf 19.00 uur in de
Utieme

SenioÍenbiLjaf ctub'De Af stoot'
Dinsdag- en dondeÍdag van 13.00-
17,00 uur in Stadsherberg
,IletWapenvan Ubf
Fierljepferiening Drylts e.o.
?rainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uuÍvanaf 13 jaar;
dinsdag voor dejeugd tot 13jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en outbond F.N.v.
Sneek/WymbritseÍadiel
Contactpe$oon:
Douv"e Heeringa, tel. 531970

zonnebloêm afd, lJtst e.o.
Contadpelsoon:
mevr. M van Houten tel. 71 2009

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

Schaken dinsdagavond.
in 'Het Wapen van lJlst'

VolteybatwÍ. ACCENI V,O.P,
Woensdag 19.30-20.45 uur,
vollevbal voor dames en heren

Evangeusche Gerneente:
Kinderbijbetclub in de Eehof bij de
Mauritiuskerk. de evên weken:
13.30-14.30uur: groep 1, 2 en 3;
14.30-15.30uur: gÍoep 4 en 5;
15.30-16.30 uur: groep 6, 7 en 8
Info: Lippy Walinga, tel.532662

Glrmnastiekvereniging De Sten-
tÍíesi Gym ín de Utheme:
Maandag 15.30 tot 21.00 uuÍ
Woensdag 9.00 tot 10.00 uur en
13.15 tot 19.30 uur
Vdjdag 15.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8.45 tot 12.45 uur
Meer info: www.de stanfÍies .d
Vrouwenkoor 'It roer om'
Repetitie om de 14 dagen op don-
derdagavondv,a. 20,30 uulin de
Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst'

KompaenenkooÍ
"t Skip sindeÍ roeí
Repeutie om de veeftien dagen op
vrijdag 20.30 uul in Stadsherbeq
'I{et Wapen van lJtst'

fafeltenntu (Spothal)
Maandag 19.30- 22.30uur,
zaterdag 9.00-12.00 uw (jeugd)

BadmintonvêÍeniging nash
DondeÍdag 18.00-22.30 uur
in De Utheme

Volksdansen De Yleke Dounsers,
(ouderen) dinsdag van 13.30-
15.00 uur in de Schaapskooi

VolleybalvêÍeniging Stànf ries
Maandagavond;
van 21.00 tot 22.30 uur
Dinsdagmiddag/avond:
van 15,30 tot22.30 uur
Donderdagmiddag/avond:
van 16.30tot 19.00 uuÍ

Sjoelen
Maandag 14.00 uur in Nij Ylostins

Irammen. maandagavond in'Het
Wapen van lJlsf

Jeu de Boules
Elke donderdag bij het Fierljepter-
rein: april t/m augustus: 19.30 -
21.30 uur, septembert/m maat:
14.00- 16.00 uur. Info tel.: 532810

Kaatsen
Woensdagavond in'De Utierne'

Klaverjassen
Ëlke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16.00uur in De Utierne

Jeugdkorps "Iusken de Noaten'
Vrijdag van 17.00-18.00 uuÍ in
het Mienskipshos

Muziekkorps'ConcoÍdia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21.30 uur in het l,Íienskipshfrs

Tafeltennis Maandag van 19. 30-
22,30 uuÍ. zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd

Karate in 'It Mienskipshis'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uur
Junioren van 18.00 - 19.00 uur
Seniorenvan 19.00 - 20,30 uur
Donderdag:
Seniorenvan 19.00 - 20,00 uur
Int.: F. RosieÍ 0515-532234

oq,::rr E :,ïL
. Distri.t sneek politie

Telefoon:

29 mei
01juni
ozjuni

12juni
12juni
13juni

18-20juni

Kyppop, zz.oo uur (zie pag.8)
0pen dag Stadslogement 17.00-19.00 uur (ziepag. S)
Stipepunt, gemeentehuis l lymbrits, 9.30 -11.30 uur
en op: 9, 16, 23 ên 3Ojuni, dezelfde plaats en Ujd
Open dag Bedrijventerrrein (zie pag. 5)
Boerenloop 2010, Abbega (zie pag. e)
0rgelconcert door Balt de vries, 15.30 uur,
Stadslaankerk (zie pag. 8)
Alve Maren Evenement (zie pag. 7)

Een uitgave van:
Drukkedj Visser
Galamagracht 9
8651 EB lJl.st
Tel. (0515) 531318
e-mail:
fa j.visser.ijtst@planet.nl

Redactie:
A. Kuipen
E. Hekman
J. de Boer-zuideÍhof

opmaak en druk:
Drukkedj Visser lJlst

Kopij en /of adveÍentie's
(zo mogelijk digitaal)
inlevêren tot en met
12 juní q,s, blJ
Boekhandel Visser IJlst

@ Copy.isht Dnklerij VÈser.
Ni€t ui! dea uitqav€ nag worden velveel-
htrdigd d@r niddel @ druk, fotocogie, san
of o! enigqleidild€ w:jè, dde!@ratgdde
to*Èenning hn de uitgewÍ.
0e litgser hehoudt zichau hèt recht voor,
zanderworalsadde te!Àissains, ilseleverde
kopij te wijzisen, in te loÍ€n of tè weiqeren.
lngetunden stutlen mrden qeplaatst buiten
ÉldtwordèUjkneid m de Íe&ctie.
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'Goedemorgen rnannen."Mor-
gen Peke.' 'Er is weer een lint-
jesregen geweest Peke, eind
april'. 'Dat heb ik ook gelezen.
EÍ waren namen bij die hebben
het ook wel verdiend volgens
mij. Eénnaam sprong er uit. Die
heeft zoveel voor lJlst bete-
kend, die had om mij ook weL

twee Untjes mogen hebben.
Maar er zijn er bij..."Hou maar
op Peke, wij gaan volgend jaar
jou voordragen. Want jij hebt
vïoeger de wandeLvereniging
opgericht enje hebt een krant-
enwijk gehad. Dat is volgens
ons genoeg vooÍ een untje,'
Peke gaat daaÍ niet op in. 'Mijn
overbuurman'. veÍelt Peke, 'is
bij de brandweer en vedelde mij
het volgende verhaal, Ze had-
den een feestavond bij Jelle
Schreur. Ëen bietje en een
hapje. Sterkeverhalen. Hetwas
gezellig.0m een uur of 11 - 12
ging er één naar het rookhol om
een sigaartje te roken. Mijn
buurman noemde MaÍnix. Het
feest ging gewoon doortot in de
laatste uuÍtjes. Iedereen ging
dan ook met een goed gevoel
naaÍhuis. Evert ruimde de zaak
op, zette het alarm aan en ging
naar bed. Midden in de nacht
ging het alarm af. Evert pakte
de honkbalknuppel en ging
heel voorzichtig een kij$e ne-
men. Beneden aangekomen
hoefde hij de honlbalknuppel
niet te gebÍuiken, want hij
kwam Mamix tegen met slape-
Tige ogen. Wat was het geval,
Mamix was in slaap gevallen.
niemand had meeÍ aan hem
gedacht en iedereen was naat
huis gegaan. En Evert dacht ook
dat eÍ niet één meeÍ was,
Mamix heeft geluk gehad, want
hij had ookde honkbalknuppel
op zijn kop kunnen hebben. Hoi
mannen.'ïoiPeke, oant moam.'

De schoolagenda's
2010-2011

zijn nu verkrijgbaar
bij

Boekhandel Visser
Galamaqracht 9

Open dag
Bedrijventerrein lJlst
Zaterdag 12 juni: Open Dag Be-
drijventerrei n IJ1st. Tussen
10.30 uur en 16.00 uur pÍesen-
teren blna atle op het Bedrij-
venterrein IJlst gevestigde
bedrijven zich. Hebt u altijd al
wilien weten welke bedrijven
daar gevestigd zijn, maaÍ voor-
al wat zij doen? Dan bent u 12
juni van harte welkom. Alle
deelnemende bedrijven zetten
die dag hun deuren wijd open.
Kom kijken welke producten
daar geproduceerd worden en
op welke wijze, maar ook welke
diensten door deze bedrijven
geLeverd kunnen worden. Ook
de gemeente Wlrmbrltsera diet
geeft acte de presence, evenals
houtzaagmolen De Rat. De vrij-
willige brandweer van lJlst geeft
demonstraties. Spectaculairvoor
jong en oudl En dejeugdwordt
ook niet veÍgeten. Het spring-
kussen zal zich zeker in een
grote belangstelling kunnen
verheugen en in de loop van de
dag zullen er steeds meerprach-
tig geschminkte kindeÍen op
het bedrijventerrein rondlopen,
want alle kinderen kunnen zich
grafis laten schminken. Kom
dus zaterdag 12juni a.s. tussen
10,30 uur en 16.00 uur naar het
Bedrijventerrein lJlst. bezoek
de deelnemende bedrijven en
laat u imponeren door de de-
monstÍaties van de brandweer.
Graag tot 12 juni.

Het kan niemand zijn ontgaan; de laatste maanden is er hard
gewerkt in het vooÍmalige gebouw van de Rabobank aan de
GalamagÍacht. De nieuwe eigenaar, de familie Schreur, heeft het
pand laten ombouwen tot Íestaurant en. zoals de naam Stads-
logement Het Wapen van lJlst aangeeft, een viertal apparte-
menten. 0p de verdieping is een viertal appartementen geÍe-
aLiseerd. Mooi ingericht. met elk een eigen kleurstelung. Alle
appadementen beschikken over twee eenpersoons bedden. een
zithoek voor twee personen, een teLevisiescherm aan de wand en
een badkamer met douche, wastafel en wc. Alle appartementen
bieden een prachtig uitzicht op en over het water, deels richting
Geeuwkade, deels dchting Zevenpelsen/Uiienburg. De appar-
tementen zijn door een eigen ingang aan de achterzijde van het
pand bereikbaar en staan dus vottedig ios van het restaurant-
gedeelte. De benedenverdieping is omgetoverd tot een sfeervol
en smaakvol ingericht rêstauÍant met bar, Achter het restaurant
is nog een vergaderruimte gecreëerd voor kleinere gezelschap-
pen. Kortom, de familie SchÍeuÍ heeft met de aankoop enverbouw
van dit pand een waardevolle aanvuLling op de bestaande acti-
viteiten kunnen realiseren. Bovendien beschikt lJlst nu weer over
verblijfsaccommodatie, naast de in aanbouw zijnde Sinnehískes
aan het Sneekerpad en de nog te realiseren plannen voor Hotel
IJlst. Bent u nieuwsgierig geworden? Dan bent u van harte
welkom op de open dag op dinsdag l juni a.s. tussen 17.00 uur
en 19.00 uuÍ om een kijkje te nemen in het Stadslogement Het
Wapen van lJlstvan de familie Schreur.

N ationale Zonneblo e mlotertj 2 O 1 0''"
lt , , . . 0nze wijwitHgers gaan de kornende

oe zo H nÈ ó ro E M H;',:ï:ï:ïïJ l;ïï;ti:l iïï
niseren we meer dan 300.0O0 dagjes uit en 275 aangepaste

*ffitru
Power Yoga, Pilqtes,

Yogilates,
lntuitÍeve yoga,
Easy r row yoga

Diverse workshops,
r Chakrayoga

o Leren Masseren
. Drukpuntmassage

Kiik voor meer info op'
www,bodym indcentet.n I

Be voor een CRAï 5 proefles;

Haíiièt de Bruin
Maaike D'ikstÍa
06-21491407

harriet@bodyn-ri ndcenter n I
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vakanties voor zleken, gehandicapten en hulpbehoevende

iÏïiï.ï'o'*, een van rrelelansrijkr..ffi ,4*
inkomstenbronnen voor de Zonnebloem.
Het geld woïdt gebruikt voor de extÍa :-.
voorzieningen, als aangepastvewoeÍ en
(verpleegkundige) begeleiding, die nodig zijn voor hulpbe-
hoevende deelnemers aan Zonnebloemactiviteiten en -vakanties.
Uitstag
In de pdjzenpot zitten 5.020 geldprijzen, waaronder de hoofd-
prijs van € 15.000,-. Zonnebloemloten à € 2,- zijn te koop via
wijwilligers aan de deur ofop onze website tot en met 31 oktober
2010. De kekking is op 15 november 2010.
De uitslag wordt bekend gemaakt op onze website en via het
telefoonnummeÍ (0900) 0633 (€ 0,35 per gesprek).
De loteijvergunning met nummer 5631620/09/DSP is aan de
Zonnebloem verl.eend via de Stíchtínq SNL tloor het Ministeie van
Justítíe oD 7 december 2009



Tweeënhalve week is er hard geweÍR en woensdag 28 apÍil
jt. was het dan zover: de opening van de nieuwe winkêl van
Ile Boeís Eakkerij. Een prachtige winkel, waar RoeloÍ en
Marianne de Boer trots op mogen zijn, en waar lJtst blij rnee

rnag zijn.

De BoeÍ's Bakkerij is een begrip in lJlst. Rond 1996 weÍd het
interieur van de winkel geheelvemieuwd in de stijlvan diejaren:
een warme rode kLeurstelling. Omdat het gezin De Boer ook in het
pand woonde, kon het vloeroppewlak niet vergroot worden,
waardoor vooral op wijdag en zateÍdag de winkelvaak meer dan
vol stond met klanten, Toen Roelof en Marianne in 1999 de zaak
van de ouders van Roelof overnamen was er dus geen reden het
interieur van de winkel aan te passen en uiteraaÍd ook geen
mogetijkheid deze te vergroten. Toen zich ca. 7 jaar geleden de
mogelijkheid voordeed het naastgelegen pand aan te kopen (de
voormalige opslagruimte van Speerstra's Voordeelmarkt), werd
ditmetbeide handen aangegrepen, Dat pand werdverbouwd tot
woning, waardoor de woonruimte in de bakkerij leeg kwam te
staan, Er werden ptannen gemaakt de woonruimte deets bij de

bakkerij te trekken, deels bij de winkel. Vijfjaar geleden werd de

knoop doorgehakt: de bakkerij weÍd vergÍoot en er kwamen
nieuwe ovens en een nieuwe koelcel. Forse investeÍingen.
waardoor de vergroting en vemieuwing van de winkel even op
eenlaag pitje werd gezet.Onlangs werden deze plannen weer uit
de koelkast gehaald en besloot het ondernemersechtpaar de
winkel uit te breiden en geheel te vemieuwen, Het interieur leek
op heteerste oog nog in goede staat, maar hetintensieve gebruik
eiste toch zijn tol. Bovendien was de win-kel zo langzamerhand
toch echt te klein geworden. De plannen weÍden nadeÍ uitgev/erlt
in goed overleg met de beoogde bouwer, Rosier fimmer- en

Onderhoudsbedrijf uit lJlst. Zaterdag 17 april was het dan zoveÍ.

De container stond voor de deur en na sluitingstijd werd direct
met de sloopwerkzaamheden begonnen. Deverkoop ging tijdens
de verbouwgewoon dooÍ in een ruimte achter de bakkerij. Er werd

hard gewerkt om de winkel natwee weken te kunnen heropenen.
Maar zoals zo vaak kwam ook hiertijdens de werkzaamheden een
tegenvaller aan het licht. Het was namelijk de bedoeling een
nieuwe tegelvloer aan te bÍengen op de bestaande tegelvloer,
maar de oude vtoerbleek niet vlak genoeg te zijn, Erwas maar één

oplossing en dat was het verwijderen van de oude vLoeÍ. Dat
betekende weliswaar enkele dagenvertraging, maar het resultaat
moest wel optimaal zijn, en dat Íesultaat mag er zijn ! In ruim twee
weken werd de winlelruimte bijna verdubbeLd in vloeroppervlak,
werd het interieur volledig vemieuwd en werden nieuwe vitrines
en overige interieur geplaatst. De nieuwe winkel is ruim van
opzet. licht, strak en eigentijds van inrichting en biedt de klant
een prima overzicht op het brede assoÉiment. Een assortiment,
dat ooknog eens uitgebreid werd met schepijs. En natuurlijk hoort
in een arnbachtelijke bakkerij ambachtelijk gemaakt ijs, bereld

met natuuÍlijke gÍondstoffen.
Het ijsloket zal zeker in het
seizoenvele bezoekers trekken.
IJlsters en toeÍisten. RoeloÍ en
Marianne zijn uiterst teweden
over hunvemieuwde winkel en
over de bedrijven, die de werk-
zaamheden hebben uitgevoerd.
Behalve het eLektrische gedeel-
te (uitgevoerd door een neef
van Roelof) en de plaatsingvan
het inteÍieuÍ, zijn alle werk-
zaamheden verricht door plaat-
selijke bedrijven. Roelof en
Marianne zijn teÍecht tÍots op
de uitstraling van hun ver-
nieuwde winkel en voor lJlst
betekent dit een pÍachtige aan-
winst. IJlst mag zich gelukkig
prijzen, dat er jonge ondeme-
mers zijn, die vertrouwen heb-
ben in de toekomst en die de
stap durven zetten te investe-
ren in hun bedriif.

Vrijwil.tigers
gevraagd!
Voor Nij Ylostins in lJist zijn wij
op zoek naar enthousiaste
wijwillig ers die willen helpen
met het gezamenujk warm eten
voor de bewoners van Nij Ylostins
dat 1 keeÍ per kwartaal zal
plaatsvinden, Het gaat hieÍbij
om het dekken van de tafels, het
serveïen van het eten en het
opruimen. Wilt u zidr aanmelden
ofheeftu nog vragen? Neemdan
op werkdagen (van 9.00 tot
15.30 uuÍ) contact op met:
ZorggÍoep Teltens, Locatie Nij
Ylostins, Ylostinslaan 1-11, 8651
A? IJlst
0 51 s - s 37 6 47. 0 6 - 27807 9 22

Suterig waar op de
Sikmapartij yn
Drytts
D e start van het veldseizo en van
kaatwereniging Nije Moed
begon in de regen, met de dooÍ
de gebroeders Sikma gespons-
orde paÉij. Meteen achttal paÍ-
turen op de lijst kon er mooi
door een ieder doorgekaatst
worden. Ondanks de regen in
het begin, ging men toch vol
strijd deperken in. Bij de eerste
vier parturen was het het paÍ-
tuur van Arie den Breejen, Hans
Sikma en PeterThiescheffer dat
de dienst uitmaakte. Met zowel
de eeÍste als tweede partij te
winnen op 5 - 3 wisten zij de

finale te halen. Uit de ondeÍste
vier parturen was hethet twee-
tal Marco DamstÍa en Bouke
Sikma dat met 5 - 4 en 5 - 2 de
finale wist te bereiken, In de
fina1e was hetweerhet partuuÍ
van Den Breejen dat de dienst
uitnaakte. ook deze partij wist-
enze op 5 - 3 6 - 2tewinnen. In
de herkansingsronde ging de
finale tussen de parturen van
Ludo Brink, Peter van deÍ Goot
en Nienke LuinenbuÍg en dat
van Nico de Boer, Bauke Weer-
stÍa en Auke WieÍsma. Laatst
genoemden wisten deze partij
te winnen op 5 - 3 6 - 2 omzo de
gewilde Sikma wc brillen voor
eenjaar te mogen bezitten. De

fles beerenburg voor Íierste
boppeslach ging "nipt" naar
Arie den Breejen.
Uitslag:
1e AÍie den Breejen, Hans sik-
ma en Peter ltiescheffer
2e Marco DamstÍa en Bouke
Sikma
Verliezersronde:
leNico de Boer. BaukeWeerstn
en Auke Wiersma
2e Ludo Brinl<, PeteÍvan der
Goot en Nienke Luinenburq

Uitslag vertoting
ttv. Effect'78
0p de votgende totnummers is
een prijs gevalLen:
Hoofdprijs 1 week Tsjechië
(logies en ontbijt): nÍ, 1324
1e pÍijs tleateÍbon € 30,00:
nÍ, 1218
2e prijs bioscoopbon € 20,00:
nr. 23

3e prijs bloemenbon € 10,00:
\r.445
En op de nummers:
48, 86,737, 797, 407, 509,787,
887 , 7724,77M, 7750. 1185 en
1252 (o.v.v, Wpfouten)

De prijzen zijn inmiddels over-
handigd. Bedankt voor het
kopen van onze lotenl
Wilt u volgend seioen tafelten-
nissen? 0515-532234

Zonnebril vertoren
0p 10 april jl. ben ik mijn ray
ban bril verloren op het voet-
balveld te lJlst. Heeft iemand
hem ook gevonden? Ikzou hem
graag terug willen hebben.
Mijn tefoonnr.is: 532783 of
mobielnr, : 06-44856265
Alvast bedankt. A. Douma
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Nooitgedagt lJtst
Nooitgedagt heêft nog een an-
deÍe primeuÍl llet merk'Nooit-
gedagt' is geregistreerd door

HetDoe- enKijkcentrum Nooit- onze Stichting en door een
gedagt gaat alweer het vijÍde bedrijf, dat voomemens is
zomerseizoen in, Het nieuwe schoeisel, kleding etc. op de
seizoen staÍt met een deel- markt te bÍenqen onder het
expositie met als thema 'Hout',
en danvooral hettransportvan
hout. Vanuit de Scandinavische
landen en Duitsland werd tot in
de jaren tachtig van de vorige
eeuw hout in grote hoeveeL-
heden naar lJlst vervoeÍd. Dat
tÍansport vond in de loop der
tijd op diverse manierenplaats:
als vlot. per schip, per spoor en
oveÍ dê wê9. De nieuwe zomeÍ-
expositie laat het transport van
hout zien vanaÍ de kap in de
woudentot de verwerking in de
IJlster houthandels en fabriek-
en en dat levert fascineÍende
plaatjes op.

verkrijgbaar in de maten L, XL
en )OG. U vraagt zich nu
ong etwijÍeld aÍ waaÍ dezejacks
verkrijgbaar zijn. Nog niet in de
winkei, maar wel bij het Doe- en
Kijkcentrum Nooitgedagtl Tot 1
juli a,s. kunt u daaÍ een exem-
plaar in de door u gewenste
maat en kleuÍ bestellen. De

kosten ad € 59,95 dienen vooÍ-
uit betaald te woÍden, U ont-
vangt bericht wanne er u uwjack
kunt afhalen in het Nooit-
gedagtcentrum, Maak gebruik
van deze mogelijkheid enbestel
zo spoedig mogetijk uw unieke
Nooitgedagtjack,

Inmiddels zijn prachtige jacks
ontworpen en vervaardigd.
Jacks in de kleuren oranje,
blauw en zwart met een
pÍachtige opdÍuk op de vooÍ-
zijde, welke is voorzien van de
naam Nooitgedagt.0p de rug de
tekst 'Nederland' en aan de
binnenzijde een schitterend
uitgevoerd logo van het merk
'Nooitgedagt'. Deze jacks zijn

label ïooitgedagt'.

Friestand heeft ambitie -
Alve Marren
De laatste was in 1997, de ll-stedentocht,
Met de afgelopen stÍenge winter waÍen de
verwachtingen weer hoog gespannen. Hij
moest er oewoon komen. Voor velen weder-

om een teleurstelling dat het toch niet koud genoeg bleek. In
Friesland verlangen ze welweernaar een feestje en daarom is de
stichting Friese 11 meren evenement in het leven geroepen.
FÍiesland moet een jaarlijks terugkerend groots sportief evene-
mentkrijgen. Alve Marren (11 meÍen) gaat plaatsvinden Íond de
langste dag van hetjaaÍ. Een 3-daags evenement dat zich afspeelt
rond de Friese 11 meÍen. Een spodief en cultureel feestelijk
evenement vooÍ het hele gezin, dat de ambitie heeft één van de
grootste te worden van Nederland,
0p 18, 19 en 20 juni a,s. is de aftrap voor Alve Marren en opent
Friesland voor iedereen zijn deuren. In het kader van de

bÍeedtesport zal er voor een ieder een sportieve uitdaging in dit
evenement te ïinden zijn. Meer dan 25 verschillende sportroutes
zijn door Zuidwest Friesland uitgezet, WandelaaÍs en fietseÍs
krijgen de kans op vele plaatsen en in diverse (lange) aÍstanden
de mooiste plekkenvan Friesiandte ontdekken. Meer snelheid is
terug te vinden in de skeelenoute van 50 en 150 kiiometeÍ en in
de Rondwegrun rond Sneek voor de hardlopen, Spectaculair en
uniek is de z-daagse paardenrit met ovemachting. Met zoveel
wateÍ is eÍ natuurlijk plaats vooÍ alle vormen van wateÍsport. Met
de eigen boot oÍ een gehuurde, er zijn kanoÍoutes, motoÍboten-
en zeiljachtÍoutes, cultuÍele sloepentochten en tochten vooÍ de
openboten. Ook mindervalide mensen kunnen via speciale routes
deelnemen aan Alve MarÍen.Onderweg worden er stempels
verzameld voor het monsterboekje, die recht geven op de Alve
MarÍen penning. BetÍokken dorpen en steden laten feesteujk en

cultureel zien wat zij in huis hebben. De routes, tochten en
culturele festiviteiten worden i.s.m. regionale spoÍtvereniging
dorps/stadsbelangen ontwikkeld en uitgevoeÍd. Mèer dan 250
wijwilligers hebben hun steun bij de organisatie van de Alve
MarÍen toegezegd.VooÍ het eeÍste jaar wordt gerekend op een
deelnemersaantal van 7.000 en zo'n 10.000 extra bezoekeÍs, De
inschrijving en informatieskoom vo oÍ dit ve elomvattende evene-
ment zal voomamelijk lopen via de website www.alvemarren.nl,

Ook lJlst haakt in op deze adiviteiten Het programma ziet er
ab volgt uít:

vrijdag 18juni:
16.00 uur: sportcomplex De Utheme, f ederatie jeugdpaÉij kaats-
en. GÍatis toegang.
zaterdag 19juni3
. Houtzaagmolen de Rat: geopend van 10.00 tot 17,00 uur.
' Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt: geopend van 10.00 tot

17.00 uuÍ,. Verkorte stadswandelingen: vanaf 10.00 uur elk halÍ uur,
vertÍek vanuit het VW-kantoor,. Vaartochten met de molenpraam: vanaf 10,00 uur elk haU uur,
vertÍek vanaf het molenerf.

. Demonstratie kaatsen met explicatie door kaatsveÍeniging
Nije Moedvan 10,00 tot 12,00 uuÍ op het Frisiaplein.

. oveÍtuinenfaiÍ van 1 1.00 tot 1 7.00 uur op het eerste deel van
de Ee- en GalamagÍacht.

. GÍoot terÍas met live muziek voor de StadsheÍbeïg
' Stadsherberg: live op groot scherm:lfK-voetbalwedstrijd van

het Nederlands elftal.. DemonstÍatie fieÍljeppen om 20.00 uur op de
Watte Abmaschansen.

UiteraaÍd zijn niet alleen deetnemeÍs en bezoekers van harte
welkom, maaÍ ook de inwoners van lJlst.

maFrEn

Bridgecompetitie
seizoen 2009-2010

Bridgeclub 'Heel wat manche'
kijkt weer terug op een gezel-
Uge en spoÉieve bridgecornpe-
titie, Elk jaaÍ van eind zomer
t/m eeÍste helftvoorjaar spelen
de leden competitie op de

maandagmiddag en woensdag-
avond in het Mienskipshus in
IJlst. 0p maandagmiddag 12
apriijl. weÍd het seizoen gezel-
Ug afgesloten met een slotdrive
met pÍijzen. De club telt zo'n

150 leden en u kunt zich nog
aanmelden voor het nieuwe sei-
zoen, De start van de volgende
competitie zaLin september zijn.
Inlichtingen bij Louise Heerin-
ga-Hoogenboom, tel. 531970. 

7
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. bloemen en planten

. bruids- en graí\ /erk

. kado-artike!en

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen' te maken heeft.

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Ceft. Diabetische voet
ceêuwkadê 11 Telefoon 531930

S t ar,il,j'tt iW wS i k an t
Gitaar, bas en zanglcs zonder

n0tenschriÍt
Alle apparaturr. grtarell en

basser aiulwriTtg
])e I sjalk 17, Tjlst

llcl: 06-249461 9i/ 05 l 5-i32772
Ook voor opname,
tekÍteh, muzick,
begeleidings cd's

I I P rski 'J Oo É iro eing'

rïtrn'ïlG
Y[**rUlA
Shiatsu, VoetrêtlextheÍapiê,

Familiê opstellingen
SkeÍ!,!€ld 13,8618 NE OOSTHEIV

0515 - 532551 I 06 - 30942112
\,!,ww.hêdwigydema.nl
info@hêdwigydêmá.nl

Lid NVST

I

MobiIe
Hair Care)
06-50686653
Uw kapsÍer aan &uis

Voor jong en oud

Gerda de long

Berichtvan 7a
Stadsbelang utqtlJf

\_-./
Beste inwoneÍsvan lJlst.In het
vorige Kypmantsje hebben we u
gewaagd om suggesties vooÍ
een cadeau voor lJlst. De old-
timerclub geeft elkjaar aan een
van de elf steden een cadeau.
Ditjaarheeft IJlst deze eeÍ. Het
was goed te hoÍen dat er een
aantal leuke suggesties bij ons
is binnengekomen, Helaas liep
het geen storm, maar er zitten
zeker een paar prima ideeën
tussen. ZodÍa de oldtimerclub
een beslissing genomen heeft
laten wij u dit weten.
Verder zijn wij van Stadsbelang
IJlst nog altijd in goed overleg
met de gemeente. zo hebben wij
ook zitting in de nieuwe kLant-
bordgroep masterplan lJlst. In
deze gÍoep wordt gesproken
over de toekomstvisievoor IJlst,
met name geÍicht op het toe-
risme. Deze groep is eenvewoLg
op de IJlstHoutstad commissie.
ook dit thema lYoÍdt zeker
meegenomen in de klankbord-
groep.
Volgend jaar zal de gemeente-
tijke heÍindeung een feit zÍjn.
Dat betekent dat u dan onder-
deel zult zijn van een grote ge-

meente.In deze grote gemeente
zal Stadsbeiang lJlst een be-
langrijke rol gaan spelen. DooÍ
haaÍ grootte zal de gemeente
wat mindeÍ toegankelijk zijn,
en dus wordt een steÍk Stadsbe-
lang steeds betangrijker. Ook
hierin hebben we reeds goed
oveÍleg met de gemeente.
Zoals reeds eerder gemeld zijn
wij ook drukbezig metde vooÍ-
bereidingen voor onze leden-
vergadering. Zodra er een da-
tum bekend is laten wij u dit
direct weten. lvlaar het belang-
rijkste is toch de stem van de
inwoners. Want wij zijn uit-
eindelijk de schakeltussenu en
de gemeente. Dus als u iets
bezighoudt wat de gemeente
aangaat. laat het ons weten.
Misschien kunnen wij iets voor
u doen. wilt u meeÍ over ons
weten, of over de proj ecten waar
wij meebezig zijn? Kijk eens op
www. stadsb elanqiilst.nl. Hierin
vindt u alle actueie zaken waar
wij met de gemeente oveÍ in
gesprek zijn. Ook vindt u hier
onze contactgegevens. Want als
er iets is, we horen het graag!

0rgelconcert Batt de Vries
in de Stadstaankerkte lJlst
0p 13juni vindt er in de Stadslaankerk te
IJlst iets bijzonders plaats. Balt de Vries
zal dan een conceÍt geven op het Wiltem
van Gruisenorgel, dat in de nieuwe
Gereformeerde kerk, later StadslaankeÍk
genoemd, geplaatstwerd in 1911 door de

Fa. Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.
Volgend jaar is dat dus een eeuw geledenl Het orgel werd in 1836
gebouwd in de Ned, Herv. Kerk te Jukijp. In 1910 besLoot de
Gemeente een nieuw instrument te laten bouwen en het oude te
verkopen. Bestemming werd dus: IJlst. Helaas moest enkele jaÍen
geleden de Stadslaankerk worden geslotenvoor de Eredienst. Het
orgel zou worden veÍkodlt en erwas belangsteLLing uit alle delen
van hetland. Echter, er werd een Sti.chting Behoud Stadslaankerk
in het leven geroepen. Kerk en orgelwerden daarmee veiLig gesteld.
Het oÍgelis gekocht door een particuuer, die ook garant staatvoor
het onderhoud. De keÍk wordt momenteelvoor diverse doel.einden
g ebruikt. ook ontstonden er pLannen om het mooie orgel weer meer
onder de aandacht te brengen. En zo kan dit oÍgelconcert plaats-
vindenl Balt de Vries is een begrip in Friesland als oÍganist en
koordirigent. Hij heeft ruimschoots zijn sporen verdiend als

concedorganist. vooral op zijn eigen orgel in EasteÍein. Vorig jaar
was hij 50 jaaÍ organist en ontving van de PKII een draaginsigne
van goud met briljant. Tevens weÍd hij Lid in de Orde van 0ranje-
Nassau. Het aantrekkeLijke progÍamma dat BaLt de Vries heeft
samengesteld bestaat uit werken van o.a. Joh. Seb. Bach, W.A,
MozaÍ en F. MendeLssohn-Bartholdy. De commissie die dit concert
organiseert hoopt datveLen dit unieke evenement bij zullenwonen
en dat eÍ een vewolg mogelijk zal zijn. Aanvang: 15.30 uuÍ. EntÍee:
€ 5,00, Voorverkoop bij Boekhandet Visser: € 3,00. Toegangs-
kaarten incLusief een kop koffie of thee na afloopl
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basisschool zo typeert: een
school voor en door de
kinderen, die via allerlei acties
de realisatie van het nieuwe
schoolplein mogeli.jk gemaakt
hebben. Devolgende stap speelt
zich nu binnen de school-
poorten af, waar de uitbreiding
van het digitate tijdperk nu met
stiD oD één staat.

Rian, Luka, Alice, Daantje en Nick van groep 3 probeerden te
achterhalen wat voor vloeistof in het bekertje zat. Daarbij naarstig
gadegeslagen door docente Kadn van den BeÍg en dat alles in het
kadeÍ van de nationale Grote Rekendag. Een dag later stond de
hele school in het teken van de officiële opening van het nieuwe
schoolplein dateen hele metamorfose ondergaan heeft, ïoevalof
niet? 0BS De Kogge stond in ieder geval in het teken van twee
verschillende dagen waarbij het educatieve en het feestelíjke
aspect rijkelijk aan bod kwamen. "ïwee prachtige dagen en oh zo

verschillende dagen van kankter", typeerde directeur Lodewijk
Riedhorst de week, waarin ook nog eens groep 8 op het toneel
verscheen en de vooÍ hen laatste maandsluiting opvoerde.
Grote Rekendag 2010. De opening was in ieder gevà1 spectaculair.
Hoeveel volwassenen kunnen er in een auto van één van de
leerkràchten? De Polo van Annie Smit kon maar liefst 10 volwas-
senen bevatten, die als spreekwoordelijke haringen in een ton
zaten. "En dat alles in het kader van de achtste Rekendag waaraan
v/e voor het eerst meedoen", aldus de eigenaresse van het gÍoene
monster. De leerkracht van groep 6 introduceerde deze landelijke
educatieve dag, waa:bij het thema ditmaal "Meten te lijf" was. Een

heel aaÍdig thema dat door leeÍkrachten en leerlingen met groot
enthousiasme is ontvangen. "Hartstikke leuk", zegt Martha
PloegsÍa van groep 5, waar de klas druk bezig is. Maarten Ellemers
is aan het touwtje spÍingen, terwijl Hester Zwewer. Lars Douma en
Femke Adema de tijd in de gaten houden. "Dit soort dingen is heel
leuk. De betrokkenheid van de kinderen is groot, want zij moeten
registreren op volle toeren", zegt ze. Springtouw, opstaan vanaf de
stoel, handkeer en heuparaai zijn een paar onderdelen van het
aanschouwelijke onderwijs. "Stnl<s sluit ik af met het onderdeel
hoeveel leerlingen passen er in een bestelbus. maar dat weten ze

nog niet",gniffelt Martha. In groep 7 staat Jurre Pruiksma met zijn
handen zo breed mogelijk opgesteld. Ktasgenoten meten de
reikr,rrijdte en noteïen driftig hun ondezoeksresultaten. "Dit is
gewoon mooi", zegt docent Johan KÍilke. "Iedereen lekker actief
op een andere manier". In de onderbouwgroepen is Karin van den
Berg bezig met een groepje dat moet uitvinden wat voor vloeistof
er in het bekertje zit. Limonade, aÍwasmiddet, parfum en
mayonaise passeren de revue aan de hand van genummerde bekers.

"Gadver, wat een vieze geur ", zegt Alice, als ze het bekertje rnet wat
blijkt mayonaise moet tràcercn, In het lokaal zit iedereen braaf in
groepjes en is men allemaal bezig met een onderdeel van het thema
"ruiken". Daarbij geholpen door een aantal ouders, dat rran de ene
verbazing in de andere valt wat "hun kroost" voor obsewaties
maakt. Annie Smit is uitermate teweden over deze première. ïe
doet eens andere werkvormen. Het is wel veel voorbereidíng, maar
als je nu de resultaten ziet, dan is het een zeer waardevolle dag
geweest. Volgêndjaar doenwe zeker weeÍ mee", zegt ze stellig.
"lhree en een half jaar zijn we bezig geweest om dit mooie
schoolplein te bewerkstelligen. We hebben veel geduld opgebncht
en zijn heel rustig gebleven", aldus Lodewijk Riedhorst bij de
openingvan het nieuwe buitenonderkomen. Het nieuwe logo van
De Kogge werd daarbij onthuld door de oudste en de jongste

0p 12 juni aanstaande organi-
seert de Stichting Boerenloop
Abbegea voor de 2e keer haar
Boerenloop,
De Kuiertocht (wandeten) heeft
ditjaar 2 routes. U kunt kiezen
uit 16 of 23 kilometer lang, De
tocht volgt een aantal Tsjerke-
paeden, neemt u mee door de
wei-landen en voert u langs na-
tuurgebieden. De route is ge-
deeltelijk gewijzigd ten op-
zichte van 2008 om ook ditjaar
de Boerenloop als nieuw te
ewaren. De start is vanaf 11.00
uur. Na-inschrijven is mogelijk
vanaf 10.00 uur. De Hurdrin-
tocht (hardtopen) 5 of 10 kito-
meter zijn beide één grote ron-
de. De start is om 12.00 uur.
Na-inschrijving is mogelijk
van-af 11.00 uur in de feest-
tent. De prijsuitreiking is om
13.30 uuÍ,
Nieuw!
Ditjaar organiseren we ook een
jeugdloop. De (lagere) school-
jeugd start om 15.00 uur, direct
daarna om 15.30 uur is de
prijsuitreiking. De afstand is
1500 metêr. Het thema van de
KuieÍocht is: "Boer en Na-
tuur". Wij vinden dat we in een
prachtig wij en hee ijk natuur-
en boerengebied wonen en dat
is mede aan de boeÍ te danken.
Zij zijn het die het landschap
voor ons onderhouden en ons
fantastische uitzicht mogelijk
maken. We witlen graag dit
vooÍecht met alle wandelaars
delen, Daamaast is het de be-
doeling dat de agrarische on-
dernemers in het votle daglicht
komen te staan met hun bij-
drage aan ons dagelijks leven.
De Kuiertocht slingert zich
door natuur- en weidegebie-
den. langs boerderijen, dorp-
jes en kerken. U geniet van
schitterende vergezichten en
de boer pÍesenteert zich van

privéterreln te laten wandelen
en van heel dichtbij zijn
dageUjks bestaan te belichten.
U maaK kennis met de
dagelijkse producten in de
meest oorspronkelijke vorm.
Tijdens de Kuiertocht wordt u
getraldeerd door verschillende
muziekgroepen en activiteite n
om uw Kuiertocht zo compleet
mogelijk te maken. Na terug-
komst in Abbega treft u in en
om de tent ontspanning met
een hapje en een drankje en
diverse activiteiten. U kunt
zich vanaf nu via deze website
inschrijven:www.boerenlooo.nl
Graag tot ziens op 12juni a.s.

Nationaal Fonds
Kinderhulp collecte
De collecte is gehouden in de
vreek van 19-24 apÍil en heeft €
600,31 opgebÍacht. Van dit be-
dÍag gaat 50o/o naar verschil-
lende instellingen van de
Jeugdzorg, 30% naar St. Chris.
Kindertelefoon in Dordrecht en
20'k gaat naar de Jeugd helpt
Jeugdregeling van St. Sviatos-
lav in Scharnegoutum. Alie ge-
vers en collectanten heel harte-
lijk bedanktl
Lippy Watinga-Zijsling

I
Golomogrocht 9, 8ó51 EB lllst

tel. (0sl s) s3 13 1 I
e-moil : {o. j.visser.i jlst@plonet.nl

Voor ol uw printwerk
zwo rt en kleu r

Ook von digitole
besïonden

verenigin gsboekies,moond-
bloden,fomiliedrukwerk,

brieïpopier, enveloppen, elc.

5c hoonhe idssalon ....yTrno

Ytina S(hot
Croleskwartier 88

865r HC ULST
05I 5 532907

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraak
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De laatste twee bijeenkomsten,
gehouden op 18 maart en 21

april, waren allebei gewijd aan
een boekbespreking.

0p 18 maart besprak Baukje
van Kesteren haarboek Een Gat

waar je Hart zit. Hierin vertelt
ze hoe ze pas op latere leeftijd
ontdekte dat ze een hoog func-
tionerende autist was. Ze deelt
dit tot met tal van andere au-
tisten en het boek is voor een
deel gevuld met verhalen van
deze lotgenoten. De sociale
vaardigheden van autisten laten
vaak te wensen over; wat ande-
re mensen op hun gevoel doen
moeten autisten compenseren
met hun verstand. Hoog functi-
onerende autisten doen dit
vaakzo goed dat hun omgeving
hier niets van merkt, Maar het
vooddurend allert moeten zijn
brengt we1 veel stress met zich
mee en ook een gevoel van
eenzaamheid,
Aan de hand van een A4tje loopt
Baukje met ons de verschil-
lende aspecten van het autist
zijn door. Contactlegging, taal-
gebruik, inf ormatieverwerking
en lichamelijke aspecten. Door
de grote verscheidenheid aan
vormen is autisme moeilijk te
defi niëren, maar enkele dingen
die naar voren springen zijn:
Moeilijk hoofdzaken van bij-
zaken kunnen onderscheiden.
taalgrapjes maken die anderen
niet meteen begrijpen, vaste
patronen en rituelen, en ook
het 'fiepen', een fixatie op een
bepaald onderweÍp, die soms
echt een obsessie kan worden.
Erworden nog een groot aantal
uagen gesteld. Gaan autisten
graag met andere auËsten om?
Soms wel, soms niet.Is autisme
erfetijk? Min of meer. Naar wat
voor school stuur je een au-
tistisch kind? Dat verschilt peÍ
geval. Zijn er medicijnen voor?
Baukje gebruikt een medicijn
dat prikketdempend werkt.
maar acceptatie van de eigen
situatie is wei het belangrijkste.
Tot slot leest ze nog een paaÍ
stukjes voor uit haar boek,
waarin de door haar geïnter-
viewde mensen hun eigen kijk
geven op hun problemen. Na
afloop is er gelegenheid het
boek te kopen of een van de

dichtbundels die Baukje ook
gepubliceerd heeft.

0p 21 april werd de avond ver-
zorgd door schrijfster Wieke de
Haan. Zij schreef o.a. de ver-
halenbundeis OptÍiuwe en óf-
bliuwe en Ophysje en delbêdzje.
Bundels met meer of minder
hilarische verhalen over vrouw-
elijke ongemakken, rare ge-
woontes, onhandigheden en
vreemde voorvallen. Wieke is
haar carrière echter begonnen
met het schrijven van kook-
boeken. Ze bewerkte o.a, het
kookboek De Fryske Petiele, dat
door Simke Kloosterman in de
dertiger jaren werd geschreven.
Na de korte verhalen is ze toch
weer teruggekeerd naar het
koken; ze publiceerde een
prachtig gei(lustreerd kook-
boek voor kinderen, het Yt-
boe$e.
Voor ze overging tot het voor-
lezen van een aantal van haar
verhalen besteedde ze eerst
aandacht aan het verhaal De

KoarkelÍrker uit het boek frij-
ende Kikkerts van Hylkje
Goinga. Deze roman uit 1986 is
opnieuw uitgebracht in het
kader van de actie Fryslàn iêst
sJm toppers. Het bijzondere is
dat Hylkje Goïnga uit lJtst
afkomstig was en dat ze voor
onze afdeling destijds hetzeLfde
verhaal heeft voorgelezen.
Daarna hoorden we nog een
paar hilarische of onkoerende
verhalen uit de beide boeken
van Wieke de Haan zeU. In de
pauze was er gelegenheid om
deze boeken en ook het Yt-
boe$e aan te schaffen.
Dit was de laatste bijeenkomst
van dit seizoen. In september
starten we weer met een nieuwe
serie interessante avonden en
we hopen dan weer net zo veel
belangstellenden te kunnen
onwangen als in het afgelopen
iaar.

Passage Ghristelijk-
ItÍaatschappelijke
Vrouwenbeweging
Afd.IJtst
Donderdag 22 apdl 2010 was
onze laatste bijeenkomst vooÍ
de zomervakantie. Deze dag
zijn we met z'n allen op reis
geweest naaÍ 'Lichtpunt" in
Kollumerzwaao. "LichtDunt" is

een christeujk opvang-, bege-
leidings- en ontmoetingscen-
trum in het noorden van het
land. Mensen, die tussen wal en
schip zijn geraakÍ, krijgen hier
hulp. Het wordt van over-
heidszijde niet gesubsidieerd
en draait daarom hoofdzakelijk
op wijwilligers. We werden
warm onthaald met koffie/thee
en oranjekoek. Na een uiteen-
zetting hoe het centrum werkt,
mochten we alles bekijken. We
kwamen in de kaarsenmakerij
(o.a. hun bron van inkomsten),
recreatiezaal en boekhandel.
Tot slot naar de Loods, vÍaar we
van alles konden kopen.
Menigeen vond wel iets van
haar gading. De middag werd
afgesloten met een prima ver-
zorgde broodmaaldd. Na nog
een korte meditatie wenste on-
ze presidente mevr. Roskam ons
wel thuis en een goede, gezon-
de zomertoe.
Noteer alvast onze volgende
bijeenkomst. Dezeis op donder-
dag 23 september in de Schaaps-
kooi om 20.00 uur, Meer weten?
Bel mew. Poelstra, tet, 531622.

Y+ culturete,
cutinaire triatlon:

Deze wordt beklonken metkoffie
en kunstzinning gebak, zodat
een ieder met frisse moed aan het
fietsen kan beginnen. De fiets-
route zal ongeveer 45 km lang
zijn, met diverse onderbreking-
en, zodat het goed vol te houden
is en een ieder kan genieten van
de route en zijn omgeving. Deze

editie wordt exha feestelijk door
een boottocht met sloepen en
pnmen \ran[it Heeg naaÍ lJlst. In
IJist wordt de lunch genuttigd.
Deze zal bestaan uit een vijftal
gangen en met het vermaak van
een artiest die er mede een
gezellige boel van zal malen. Het
lopen zal een stevig doorwande-
ten zijn, VanaÍ lJlst langs het daar
pas aangelegde wandelpad naar
Heeg. Qua lengte 10 km, prima te
doen. VanaÍ 16.00 uur tot 18.30
uur zal de finish dit jaar in het
Heempark plaatsvinden. Ter gele-
genheid van de vijfde editie en
het 12 Y, jarig bestaan van het
Heempark is een bijzondere
exposiËe samengesteld met ver-
schillende "tand art achtige" ob-
jecten in en rond het Heempark.
Het moet een kiatlon worden
waar het volbÍengen van de tocht
voorop staat. We nemen er de
hele dag de tijd voor, dus haasten
is nergens voor nodig, zeUs onge'
wenst! De kosten bedragen voor
de gehele dag, inclusief eten,
drinken en artiesten 39 euro.
Inschrijven kan via
www.heeg snoÉief.nl
Vriendelijke groeten,

eina's

Uw kapster aan h[is
voor dames en heren

Ook 's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-r4464784
www. reinashairservice.nl

Reina Kroes
Nijesyl 60

8651 NC IJlst
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inSChrtiVinr ge Dend Bestuur "Heeg spoÍtief'.
' Bereid tot verdeÍe toêtichting:

Zaterdag 4 septembeÍ 2010 gaat Baukje Hofstra 0575-443635
de % culturele, culinaire triat- en/of Dick Schrama 0515-
lonvoordeviifde keervan stat. 443379
Het is alweer twee jaar geteden
dat de vierde editie van de %
culturele, culinaire triatlon
heeft plaatsgevonden. Dit jaar
wordt dus een lustrum! Het

'^roÍdt dit jaar een extra feeste-
tijke editie. We vieren dit
evenem€nt namelijk samen met
stichting het Heempark Heeg.
Dat viert zun 1 2 % jarig bestaan.
Zoals de voorgaande jaren zal.

de triatlon starten met zwem-
men in het Heegermeer. Er kan
gekozen wordenvoor 500 meter
of 1.000 meter zwemmen. Dit
zal onder muzikale begeteiding
qebeuren en om niet te veel stil
te staan bij het idee dat het
water "koud" is hebben we een
leuke act op het water bedacht.
Een heelleuke start van de daq.

1/4Triotlo;
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Een uitstapje van de plattelandswouwen
naar het net (in 1973) geopende Hoog

Catharijne in UtÍecht, Dit uitstapje weÍd
de dames aangeboden door de heêr de
Vries t (v/h Harinxmaweg 16).
(Her)kent u deze dames. ook al kent u ze
niet allemaal, dan graag uw reactie naar
Boekhandel Visser.

De Nationate Dodenherdenking op 4 mei stond dit jaar in het
teken van l/rijheid Wereldwijd", Het plaatseiijk comité doden-
herdenking wilde die dag, samen met de lJlster bevolking, stil
staan bij oorlog en vrede, toen en nu. Aan de oproep aanjong en
oud Íecht te doen aan het gekozen thema werd massaal gevolg
gegeven. Kransen, bloemen en bloemstukken werden gelegd bij
de graven van op de Afsluitdijk gesneuvelde GerÍit Kaspersma, de

omgekomen Canadese vliegers, de gevallen veEetsmensen Jurjen
Hoomans en HendrikHuizenga en de in Afghanistan gesneuvelde

Al.dert Poortema.

('p UitvaaÉvereniging "Laatstê Eer" lJlst
. Stijlvolle ve.zorging van begrafenissen en cematies
. Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkl

bezoekgelegenheid voor nabestaanden
. lndien gewenst opbaring thuis met koeling
. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden

bovendien financiêle legernoetkoming
. Doof samenwerking met Axent vêlzekering is totale

dekking van de kosien van de uilvaart uilefaard
volgens uw wensên mogelijk

. Bode [/1. Heslinga, dag en nacht bereikbaar, tel.
0515 - 43 18 75

Info oÍ inllchtingen: www.uitvaarlverenigingijlst.nl
T. de Jong-Haitjerna, H Hurzengastraat 8, lel. 0515-531704
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Achter nr. 8 staat nog een mewouw, maar daarvan is alleen het
donkere haar zichtbaar.
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