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Planting, Nooitgedagt en de Vries (Frisia). De geschiedenis van
deze schaatsenmakers wordt zichtbaar qemaakt in de vorm van

gen, reclameuitin-
gen etc. etc.
Deze nieuwe expo-
sitie wordt officieeï

14.00 uur. Voor deze opening zou het bestuur van de Stichting
ook graag familieleden van al deze schaatsenmakers willen
uitnodigen. Van enkele familieleden zijn de namen en adressen
bekend, maaÍ om zoveel mogelijk nazaten te bereiken doen wij
graag een beroep op u. Bent u zelf familie van een van de vroegere
IJlster schaatsenmakers of kent u familieleden van deze
schaatsenmakers, dan horen wij dat graag van u. U kunt ons dat
laten weten via het emailadres
info @nooitgedagt-ijlst.nl, maar
u kunt ook bellen naar de
secretaris van de Stichting,
Edsko Hekman, tel. 0515-
418089.

in de loop
der jaren heeft gekend
komen aan bod. Te denken
valt aan de namen Faber,
Lanting, Nauta, Douma,
S.0. de Vries, Pool, Visser,
Groenveld, van der Goot,

De lJlster
schaatsenm&kers
Nieuwe fotoexpositie in
het l)oe- en
Kijkcentrum
Nooitgedagt

+
'f;'

Het kornende jaar is in het
Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt in lJlst een
nieuwe deelexpositie te bezichtigen. Deze

expositie is gewijd aan het thema 'De lJlster
schaatsenmakers'. Àlle schaatsenmakers die lJlst

Iloudt 'zir,h bcleelrl bij R.II.'VflRKOOPFBS

Stadstaankerk 100 jaar
::: ir,

I{et voormalige Gereformeerde kerkgebouw is 100 jaar oud!
Het is de bedoeling orn in de zomermaanden een expositie te
houden. De feesteUjke opening hieruan za1 zijn op zondag 26juni .

Hebt u nog materiaal, in welke vorm dan ook, die met de kerk te
maken hebben, dan houdt het bestuur zich zeer aanbevolen!
Voor uitgebreidere informatie: zie hetvolledige artikel op pagina 7
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De bouw van het nieuwe Mienskipshus vordert gestaag. Nu de
fundering is aangebracht en de prefabwanden geplaatstworden,
wordt het nieuwe gebouw steeds duidelijker zichtbaar.



WEEKEND

25 mrt. 77.@-26 mrt.23.dlu.
C.H. de Koning
Ytostinslaan 3, IJlst
TeL.A515-442244

26 mrl 23.00-28 mrt. 8.(X) uur
A. Poen, Ytostinslaan 3, IJtst
Teï.0575-442244

1 apr. 17.00 - 2 apr.23.0O uur
A. Poen, Ytostinslaan 3, IJlst
TeI.O575-442244

2 apr. 23.ff1- 4 apr.8.(X) uur
Gietema &van Kapel
Toltewei 113, Heeg
Tel.O575-442244

8 apr. 17.00-11 apr.08.fl) u.
J.J.M. Jansen
It lange Ein 46,
Sibrandabuorren
lel.O575-442244

15 apr. 17.fi) -18 apr.08.fi1u.
J. Hornstra
't 0erd 72,Bozum
TeI.A575-442244

22 apr.17.00-23 apr. 23.00 u.
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeL.0575-442244

23 apr. 23.@-24apr. 23.00 u.
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
1e1.0575-442244

24 a9r.23.00 - 26 apr. 8.00 u.
Gietema &van Kapel
Tollewei 113, Heeg
IeLA575-442244

29 apr. 17.00 - 2 mei 08.00 u.
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
TeL.0515-442244

ffit

Aarwlling e n e n wij zíging e n v o o r
ileze rubriek sfiren naar Jannd ile
Boer, De T$aIk t4, 8651 CZ lJlrt,
ol (het líefst) per e -maík
jannd de boer@home.nl

Senioreng3nnnastiek
donderdag 14.00 uur Nij Ytostins

Biljartuereniging'De Xlos'
dinsdag vanaf 20.00 uur in het
'lMapen van lJlst'

Bitjartvereniging'IJlst'
Dinsdag vanaf 19.00 uur in de
Utherne

Seniorenbitjartclub'De Af stoot'
Dinsdag- en donderdag van 13.00-
17.00 uur in Stadsherberg
'IIetWapen van IJlsí

Fierljepferiening Drylts e.o.
ïrainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uurvanaf 13 jaar;
dinsdag voor de jeugd tot 13 jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en Houtbond F.N.V.
Sneek /lVymbritseradiel
Contactpersoon:
Douwe Heeringa, tet. 531970

Zonnebloem afd. IJlst e.o.
Contactpersoon:
mew. M van Houten tel. 772009

Ghr. Vrouwenbeweging'Passage'
4e donderdag van de maand in de
Sehaapskooi. 20.00 uur
Info: 53 16 22

Schaken dirudagavond,
in'Het Wapen van lJlst'

Voltqlbatver. ACCEIÍI V.O.P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
volleybal voor dames en heren

EvangeUsche Gemeente:
Kinderbijbetclub in de Eehof bij de
Mauritiuskerk, de even weken:
13.30-14.30 uur: gÍoep 7, 2 e\ 3i
14.30-15.30 uur: groep 4 en 5;
15.30-16.30 uur: groep 6, 7 en 8
Info: lippyWalinga, tel. 53?662

Gynnnastiekvereniging De Stán-
fries; Gynr in de Utheme:
Maandag 15.30 tot ?1.00 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
Meer info: www.de stanfries .nl

Vrouwenkoor'It roer om'
Repetitie om de 14 dagen op don-
derdagavond v.a. 20.30 uur in de
Stadsherberg ïIetl4lapen van lJlst'

Kompaenenkoor
"t Skip sÍnder roer'
Repetitie om de veertien dagen op
wijdag 20.30 uur in Stadsherberg
'ïIet l4rapen van lJlst'

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

Badmintonvereniging Flash
Donderdag 18.00-22.30 uur
in De Utherne

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

Volleybatnereniging Stánfries
Maandagavond:
van21.00 tot22.30uur
Dinsdagmiddag/avond:
van 15,30 tot 22.30 uur
Donderdagmiddag/avond:
van 16.30 tot 19.00 uur

Sjoelen
Maandag 14.00 uur in Nij Ylostins

Ilammen, maandagavond in'Het
Wapenvan l.Jlst'

Jeu de Boules
Elke donderdag bij het Fiertjepter-
rein: april t/m augustus: 19.30 -
21. 30 uur, september t/m maart:
14.00 - 16.00 uur. Info tel.: 532810

Kaatsen
Woensdagavond in'De Utherne'

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

Jeugdkorps'Tusken de Noaten'
Vrijdag van 17.0G18.00 uur in
het Mienskipshfrs

lluziekkorps'Goncordia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21.30 uur in het Mienskipshffs

Tafeltennis Maandag van 19.30-
22.30 uur in de sporthal

Karate in'It Mienskipshirs'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uur
Junioren van 18.00 - 19.00 uur
Senioren van 19.00 - 20.30 uur
Donderdag:
Senioren van 19.00 - 20,00 uur
Inl": f. Rosier 0515-532234

Geen
FrrLlTfE spoed

Yrvrtin wel
. Districr sneek pOlitie

Telefoonl 0900-8844

23 maart

24 maart
30 maart
06 april
12 april
13 april
20 april
26 april

27 april
28 aprit

29 april

Vrouwen van Nu, Auke Zeldenrust en Hayo Bootsma,
journalisten van Omrop fryslán: 'de ethiek van de
journalistiek', Het wapen van lJlst, 20.00 uur
Bijeenkomst Passage, De Schaapskooi, 20.00 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Uitjeïhuiszorg ZIVFriesland, Galamagracht 31, 10.30 u.
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Vrouwen van Nu, Pauline van Rijsoort (boer zoekt
wouw) en boer Jan, Itret lÁIapen van lJlst, 20.00 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Afscheidsreceptie Ed en Ineke Drenth,
'Het Wapen van lJlst', 16.00 - 18.00 uur
Opening tentoonstelling lJlster schaatsenmakers,
Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt, 14.00 uur

Een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9

8651 EB lJlst
ïet. (0515) 53 13 18
e-mail:
fa j.visser.ijlst@ptanet. nt

Redastie:
A. Kuipers
E. Ilekman
J. de Boer-Zuiderhof

0prnaakendruk:
Drukkerij Visser lJlst

Kopij ery'of advertentie's
(zo mogelijkdigitaal)
inleneren tot en met
9 april a.s.bij
Boekhandel Visser lJlst

@ Colyright goekhadet/Drukker$ VisseÍ,
Niets uit deze uitgave mag worden veneet-
voudigd dooÍ middel wn dilk. fotocopie, scan
of op enigerlei ildse wija, anderworafgende
toestemming van de uitgwer.
De uitgweÍ behoudt zichzèU het recht vooï,
zondermraJgailde kennisgwing, ingelwerde
kopij te wiizigen, in te korten of te weigeren.
lngezonden stukken woÍdèn geplaatst buiten
verantwoordelijkheid van de redadie.
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Stichtíng Behoud
Steun de instandhouding en hel

Stadslaankerk
bruik van dit mooie gebouw

met een bijdrage

2968.40.653te IJls
s Í a ds I a an ke r kíàx s 1 a I l. nl
www.stads laaikerk. nt



Reumafonds
bedankt lJlst

Het Reumafonds bedankt alle
collectanten en bewoners van
IJlst voor de grote inzet en bij-
drage aan het prachtige resul-
taat van de coltecte.
Eris 1.536,00 euro opgehaald.
Hiermee levert lJist een be-
langrijke bijdrage aan de reu-
mabestrijding in Nederland.

Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben
'sooraltastvan pijn en moeheid,
beide onzichtbare kenmerken
van deze chronische ziekte.
Reuma is een verzamelnaam
voor ruim 130 aandoeningen
aan botten, gewrichten en
spieren. Het is een auto-im-
muunziekte. Dit betekent dat
het natuudijke afweersysteem
het eigen gewrichtsweefsel (en

0vertuinenfair
De dagen wor-
den alweer lan-
geÍ en dat bete-
kent dat de over-
tuinenfair ook
steeds dichterbij
komt.0phetmo-
ment van schrij-
ven nog maar 3

maanden te
gaan. Datbetekent dat er steeds
minder tijd is om zaken te
regelen. We zijn al een goed
eind op weg en werken stug
door om ook de overtuinenfair
van 2011 weer leuk, aantrek-
kelijk envooral sfeervol te laten
worden. lltle hopen dat de weer-
goden ons beter gezind zullen
zijn dan vorig jaar.
in de organisatie is een kleine
wijziging gekomen i.v.m. ande-
re drukte van één van de dames;
gelukkig hebben we een ver-
vangster kunnen vinden.
Zoals u waarschijnlijk weet heb-
ben we ook een website nl.
www.overtuinerdailnl Hierop
staan fotot van de vorige over-
tuinenfair, maar ook de nodige
informatie voor de komende
overtuinenfair. We zullen daar
ook de deelnemers aan toevoeg-
en zodra we de toezeggingen
van de "standhouders" binnen
hebben. Dan doen we maarnreer

soms organen) aanvalt.
Hierdoor hebben mensen met
reuma vaak last van ontste-
kingen aan gerrwichten of spier-
en, en is bewegen pijnlijk.
Reuma is een ingrijpende aan-
doening, die niet te genezen of
te voorkomen is. Reuma heb je
ïevenslang en kan jong en oud
overkomen.

Steun van iedere Nederlander
nodig
Het Reumafonds is dé fonds-
enwewer op het gebied van
reuma in Nederland. Aï 85 jaar
zetten wij onze middelen in
voor de bestrijding van reuma,
het geven van voorlichting en
het behartigen van de belangen
van mensen met reuma. Daar is
veel geldvoor nodig. We zijn blij
metiedere giftdie bijdraagt aan
onze missie: ïeuma de wereld
uit. Giro 324, Amsterdam.
www.reumafonds.nï

een oproep aan u als Dryltsers.
We willen alle kramen graag op

eenzelfde manier
"aankleden" en
hiervoorhebben we
witte lakens nodig.
Misschien hebt u
nog enkelewittela-
kens, die u toch niet
meer gebruikt en
aan ons beschik-
baar stelt.
Een andere moge-

lijkheid is dat we ze van u
lenen. lÀIe zorgen er dan na-
tuurlijk voor dat u ze gewassen
terugkrijgt.
Dus nogmaais de 0PROEP:

ÍIebt u witte takens, wij zouden
ze graag willen gebruiken.

Het goede doel,dat we dit jaar
financieel willen ondersteun-
en, daar zijn we nog mee bezig.
We hebben al contacten, maar
nog geen 100% toezegging ge-

daan. In een volgend Dryltser
Kypmantsje brengen we u graag
op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Voor de lakens
of eventuele wagen kunt u con-
tact opnemen met onder-
staande dames:
Martien Staatsmid tel. 537227

Barbara Haagsma tel. 531955
Wietske Walinga tel. 532108
HotskedeVries tel. 532057
Ook kunt u mailen naar:
overtuinenfairijlst@hotmait.

uit
de
huisartsenpÍaktijk

Het afgelopenjaar zijn er bínnen de huisartsenpraktijk een aantal
ontwikkelingen geweest, waaryan wij u graag op de hoogte
brengen. Zoals u wellicht gemerkt hebt, is er in de praktijk
verbouwd en is er een extra spreekkamer bijgekomen. Dit was
nodig omdat wij als huisartsen onderdak bieden aan een
toenemend aantal 'eersteLijns'werkers. De spreekuren van de
artsen en de praktijkondersteuner worden aangevuld met spreek-
uren die gedaan worden door de praktijkassistentes. Naast de
telefoonwerkzaamheden houden zij zich bezig met o.a. bïoeddruk
meten, het maken van uitstrijkjes. het intapen van verstuikte
enkels etc. Nu gaan ze zich in nauwe samenwerking met de
praktijkondersteuner richten op nieuwe taken, zoals preventie
en voorlichting rond hart- en vaatziekten of bijvoorbeeld
begeleiding bij het stoppen met roken.
Sinds wij als praktijk in 2009 gestopt zijn met het doen van
bevallingen hebben ook de verloskundigen een plaats onder ons
dak. De poUtiek zet in op (gezondheids)voorzieningen zoal.s de
huisarts dicht in de buurt; in de loop van dit jaar hopen we ook
(weer) te starten met praktijkondersteuning op het gebied van
de geestelijke gezondheidszorg.
Met de uitbreiding van de ruimte in de praktijk hopen wij weer
even vooruit te kunnen. Onze dank in deze gaat uit naar de
(ver-)bouwers van de familie Huisman, die rnet een minimum aan
overlast een maximum aan resultaat hebben weten te realiseren.
Dankzij schilder Folkert de Vries en zijn mannen ziet alles er fris
en wolijk uit!
Ën nu nadert het moment dat Ed Drenth zijn stethoscoop aan de
wilgen gaat hangen. Dokter Drenth is ai sinds 1977 actief in lJlst
en de afgelopen jaren is hij het geleidelijk aan wat rustiger aan
gaan doen. De diensten in de avond, nacht en weekenden zat hij
straks niet echt missen, maar het dagetijkse werk geeft hem nog
altijd veet voldoening. Als limburger tussen de Friezen heeft hij
sameil met zijn uit Groningen afkomstige vïouw Ineke ruim 34
jaar het dokteren in lJtst inhoud gegeven. Voor de praktijk zijn
Ed en Ineke van onmisbare waarde en hun noeste arbeid zal door
ons rnet veel plezier worden voortgezet. In de 'spotlights' staan is
niet iets wat zij graag doen maar stoppen als huisarts kan niet
onopg emerl<t voorbij g aan !

0p donderdag 28 aprtlvan 16.00-18.00 uur ís er gelegenheidin
de 'Stadsherberg' te IJIst om op informele wíjze afscheid te
nemenvan Ed en Ineke Drenth. Natuurlijk zal de hele praktijk
daarbij aanwezig zijn, zeker ookAnnemarie Poen als opvolgster
van dokter Drenth.
U bent van harte welkorn van deze gelegenheid gebruik te maken
en we zien er naar uit u daar te ontmoeten.

Namens de huisartsenpraktijk, Kees de Koning
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ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische vaet
Geeuwkade 11 -TeleÍoon 531930

Mobile
Hair Care )
06-50686653
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

studrto M{wsÈ-kamt

Gitaar, tras en zangles zonder
notenschrift

Alle apparatuur, gitaten en

bassen aanwezig
De"ï's.ialk 17, ïJlst

Bel: 0ó-2494ó195 I 051 5-5327'12
0ok voor opname,
teksten, muzieko
begeleidings cd's

Shiatsu, Voetreflextherapie,
Familie opstellingen

Skerwald 13, 86í8 NE OOSTHEM
0515 - 532551 I A6 - 30942112

www.hedwigydema.nl
.nl

Lid
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" bloemen en planten
. bruids- en graf,ruerk
. kado-artikelen
. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

"Goedemorgen heÍen." "Goe-
demorgen Peke." "Je kunt
merken jongens dat het voor-
jaar er aan zitte komen. Vorige
week lag het ijs nog in de
Geeuw, zo had het nog Ee-
vroren, en nu zitten we lekker
in het zonnetje." "Het kan snel
veranderen Peke, het is nog
maar maart." "Ja, dal weet ik
jongens. Ze zeggen maart roert
zijn staart. Maar we zijn er wel
weer aan toe om een beetje
meer warmte, of niet soms."
"Inderdaad Peke, hij het ouder
worden kun je minder over de

kou." "Een broer van zijn
zwage{', gaat Peke verdeÍ,
"zegt altijd: bij het ouder
worden wordt alles minder,
alleen hetvergeten wordt beter.
Zo ook een stel bij ons in de

buurt, die hadden vergadering
om half tien in Blauwhuis. Maar
daar aangekomen was alles
dicht, niemand aanwezig. 0p de
deur bonken, niets, niets,
niets. Dat ze belden met het
mobieltje en ja, het klopte. De

tijd was hatf tien, maar de
datum klopte niet, ze waren een
dag te vroeg." "Dat is in ieder
geval beter dan te laat", gaat
het vanaf de bank. "Dat bedoel
ik nou. Deze mensen konden
wel één ding onthouden, maar
twee wordt al moeilijk."'ïlie
waÍen dat Peke?"'"We noemen
geen namen jongens, maar je
ziet ze bijna wet alle dagen,
vooral hem. Je ziet hem altijd of
op de fiets, of in de auto of de

vrachtwagen. Hij is attijd 0P-
de-dijk. Jongens, tot morgen."

-),' i lutfiqur,\ \_./ t

\)ry
-$tode -&'líFl - ka/t

Galamagracht 8, tel. 531229

Nu ook voor

Ktuar*nníyse

W Uw buurtagent op twitt., W
I\rvitter is de snelst groeiende sociale netwerkinternetsite van dit
moment. Nu heeft uw buurtagent, Chantal Manten, ook een eigen
twitteraccount. 0p Twitter neem ik u mee in het dagelijks werk en
roepen wij uw hulp in bij zaken die in de wijk spelen.

Wat kunt u van mij veruachten?
Mijn berichten bestaan onder andere uit getuigenoproepen,
informatie over inbraken en vernielingen in uw buurt. Ook houd
ik u op de hoogte van (gezamenlijke) resultaten. U kunt altijd
direct reageren met tips, voorstelten of een waag. Zo werken we
samen aan een buurt waar het prettig wonen is.

Wat is TYvitter?
Twitter is een eenvoudige en snelle manier om met elkaar in
contact te komen. Via I\rvitter vertet ik regelmatig waar ik mee
bezig ben en waarbij ik uw hutp kan gebruiken. Het versturen van
tweets kan via de computer of de mobiele telefoon en bevat
maximaal 140 tekens.

fwitter bij potitie Fryslàn
De pSlllleJryslàn maakt net als vele andere potitiekorpsen in
Nederland gebruikvan nieuwe media. Sinds 25 maart 2009 heeft
de Friese opsporingssite Dader Gezocht een eigen lgillgljIgligl,
en twittert ze actief opsporingsberichtgeving. Aan de site is ook
een voutube*êIgp! gekoppeld. De pelgyegllighigC van de Friese
politie twitteren sinds 16 februari 2010 en de centralisten van
de meldkamer politie Fryslàn twitteren sinds 8 juni 2010.

Hoe kunt u mij volgen?

Hieronder ziet u het adres van mijn
twitteraccount:

Chantal Manten

Buurtagent in Sudwest Fryslàn,
(voormalige gemeente ïVymbritseradiet)
www. twitte r. co mrlchantal-manten

U maakt een account aan op www.twitter.com. Het account bevat
een gebruikersnaam, wachtwoord en eventueel een profielfoto. Ga

daarna naar de keuze'Find people'. ï!p (twitteraccountnaam) in
het zoelcveld en klik vewolgens op 'Search'. Klik daarna op de toets
'Follord. Nu kunt u berichten sturen naaÍ en ontvangen van mij.

Niet vergeten... Tnritter is openbaar
I'luitter is laagdrempelig. Met een tweet kunt u heel snel en
simpel iets aan de politie melden. Verstuurt u een tweet aan de
politie of replied u een politie-tweet, bedenkt u dan goed dat u
daarmee uw vertrouwelijke informatie wel wereldkundig maakt.
Immers, tweets zijn openbaar en iedereen (met of zonder twit-
ter-account) kan lezen weike informatie u aan de politie ver-
strekt. De politie waagt u om uw vertrouwelijke informatie niet
via twitter te verzenden. Er zijn diverse manieren om informatie
met de politie te delen. Meer informatie hierover vindt u op

www.politie. nVfriesland

Tot ziens op I\rrritter

Uw buurtagent Chantal Manten

Hartetijlc dank
Hartelijk bedankt voor alle
belangstelling, kaarten, bloem-
en, enz. tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en Bloemkamp.

R. de Jong, Mientlàn 12

Gevonden:
Gouden oorbel (hanger) met
glimmend steentje. Gevonden
in de Rinnert Anemastraat. Af
te halen bij Boekhandel Visser
(op vertoon van andere oorbel
s.v.p.)



100 jaar Stadstaankerk
De Gereformeerde kerk van
IJtst is in 1910 gebouwd door
de fa. Spijksma. 0p l februari
1911 is het gebouw ingewijd
door ds. Ploos van Amstel.
Het gebouw, dat de laatste
jaren als Stadslaankerk
bekend staat, is dus echt 100
jaar ge-worden. Het leek er
even op dat ditjubileum niet
gehaald zou worden. Dankzij
de steun van de lJlsters en de
inzet van de Stichting
Behoud Stads-laankerk is het
gelukkig an-ders gelopen en
heeft het gebouw weer een
toekomst.
Expositie
Vorig jaar november is dít
jubiieum al een beetje gevierd door de Gereformeerde Kerk te
laten herleven met de voorstelling ZELLE in een uitverkochte zaal.

Dit jaar willen we de expositie "100 jaar Stadslaankerk"
organiseren in de zomermaanden. De ex-positie zal feestelijk
worden geopend op 26juni 2011 en op gezettetijdentoegankelijk
zijn tot en met 11 september (open monumentendag). De

expositie wordt door Sjouke Fijlstra en Gerrit Zomer samengesteld.
0pening
De expositie heeft een feestelijke opening op zondagmiddag 26
juni om 14:00 uur. Nadere details en het pïogramma van de
opening worden de komende maanden bekend gemaakt.
lrlateriaal
0m een expositie in te richten is erveel materiaal nodig, waarvoor
we een beroep doen op de (oud-)IJlsters. We zoeken foto's van
dominees, kosters, organisten. jeugdclubs, wouwen- en man-
nengespreksgroep enz. Trouw- en doopfoto's, genomen in de
Stadslaankerk, zijn welkomvoor een mooie collage door de jaren
heen. Verder zijn oude Bijbels, psalmen- en gezangenboeken,
videobeelden, verhalen en anekdotes welkom om de expositie
compleette maken.

Inbrengen
Beeld- en tekstmateriaal
kunnen digitaal aangele-
verd worden op het emai-
ladres info @ stadslaankerk.
nl van de stichting of door
middel van een cd-tje of
memorystick. Het is moge-
lijk om beeldmateriaal, op
een rustig moment, bij
Boekhandel Visser te laten
scannen en directweer mee
te nemen. Ook kunnen alle
materialen ing ebracht wor-
den bij de bestuursleden
van de stichting. Alle ma-
teriaal graag voorzien van
naam en adres, een toe-

lichting en de datum van het onderwerp. Uiteraard krijgt u alle
spuilen die in bruikleen worden gegeven na de tentoonsteiling
weer terug. Voor meer informatie is er de website:
www.stadstaankerk.nl.
Het bestuur bestaat uih Gerrit de Jong, Mientlàn 21, Bauwien
Spijksma, S.Sjaerde malaan44, Eric Petrusma, Croleskrryartier 13,
Jacob Wiersma, Zevenpelsen 7 en Dick de Heer, Ylostinslaan 71.

BvPF Vrouwen van
Nu Afdeling lJlst
0p 23 februari was onze gast
Mewouw Giny Ydema, die ons
het een en ander kwam vertel-
len over haarwerk bij de zeden-
poUtie.
Voorafgaande aan haar verhaal
was er eerst het huishoudelijke
gedeel.te met verschiliende me-
dedelingen. De cornmissies
hadden weer een flink aantal
activiteiten en excursies ge-
pland, zowel op afdelings- als
op provinciaal niveau. 0p 8
rnaartgaan l0wouwen naar de
Internationale Vrouwendag,
die dit jaar in Dokkum wordt
gehouden.
Dan krijgt Giny Ydema het
woord. Ze vertelt dat ze eerst 4
jaar werkzaam was als straat-
agent. daarna 12 jaar op de
afdeling zedenzaken en nu is ze

werkzaam als coórdinator en
hulpofficier. Aan de hand van
een aantal - soms een beetje
provocerende - steilingen pro-
beerde ze de zaal aan het praten
te krijgen en dat slaagde won-
derwel. Ër werd druk gedis-
cussieerd over of de jeugd te-
genwoordig moeiiijker is dan
vroeger, of seks geen taboe
meer is, of prostitutie alleen in
grote steden voorkomt, of kin-
deren makkelijk fantaseren, of
vrouwen soms zelf schuldig zijn
als ze mishandeld worden. Al
snel bleek dat de zaken niet

altijdzo zwart-witliggen ats wij
geneigd zijn te denken. Ook
spelen cultuurverschillen vaak
een rol. Ook het onderwerp
webcamseks kwam aan de orde.
Het is voor ouders vaak moei$k
zicht te krijgen op wat hun
kinderen allemaal uitspoken op
het internet. Hulp kan gezocht
worden bij www.mijnkind-
online.nl of wwwjeugdenme-
dia"nl. Maar de Griek Socrates
zei 400 jaar v.Chr. al hetzelfde
over 'de jeugd van tegen-
woordig', als wij nu.
ïenslotte laat Giny ons een
verhoorstudio zien waarin kin-
deren ondervraagd worden die
met incest te maken hebben
gehad. De kinderen worden
zoveel mogelijk op hun gemak
gestetd. Ze weten dat er gefilmd
wordt, maar dat geeft meestal
geen probiemen. De ouders rno-
gen hier niet bij aanwezig zijn,
maar krijgen in de meeste ge-
vallen de opname naderhand
wel te zien. Giny besluit met het
voorlezen van een gedicht ge-
schreven door een zedenrecher-
cheur waaruit duidelijk blijkt
hoe zeer dit soortzedendelicten
ook de politiemensen altijd
weer aangrijpt.

Pieta Roorda bedankt de
spreekster voor haar indring-
ende relaas en na nog een paar
korte punten voor de rondwaag
sluit ze deze vergadering. Wei
thuis en tot 23 maart in Het
Wapen van lJlst.

de.nieuwe
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Gunstiger openingstijden en
wije inschrijving Peuter-

't 
t' '- ''

speelzaal [$s Yleke in lJtst

Met ingang van 4 april a.s. verandert Peuterspeelzaal Lyts
Yleke de openingstijden. Ook de vaste groepsindeling wordt
losgelaten. Ilaarmee krijgen ouders de gelegenheid hun
kinderen naar LXrts Yleke te laten gaan op dagen die hen
passen. De veranderingen houden een vrije inschrijving in
en combinaties van dagdelen. De openingstijden sluiten
straks naadloos aan op die van de basisscholen. 0p die
manier kunnen ouders "de peuterspeelzaattijden" gemak-
ketijker inpassen in hun dagelijks pÍogramma.
Peuters kunnen bij tyts Yleke vanaf april vier dagdelen
komen, Daarbij getdt, hoe meer dagdeten des te noordeHger
perdagdeel.

ïijden veranderen en met die tijden veranderen ook gewoontes,
structuren, werktijden en dagindelingen. Peuterspeelzaal lyts
Yteke in lJlst wil met die tijd meegaan en verandert daarom de
dagindeting. Doel hiervan is door flexibiliteit ouders de gele-
genheid geven hun peuter op dagen die hen passen naar de
peuterspeelzaal te laten gaan.
Lyts Yteke hoopt zo ouders van dienst te zijn en ook meer peuters
te kunnen plaatsen" 0p de peuterspeelzaal in lJtst zijn peuters
welkom vanaf 2,5jaar oud.
Lyts Yleke blijft de mogelijkheid van middaggroepen bieden en
wel 2 x in de weeki de openingstijden zijn dan van 13.15 uur tot
15.30 uur.
0p de peuterspeelzaal komen peuters spelen en ontdekken zo de
wereld om zich heen. De peuters doen groepsactiviteiten en
ontmoeten andere kinderen.
Zo ontwikkelen kinderen zich. Spelen is ontdekken en leren.
Ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

0uders/verzorgers die informatie wiïlen hebben over de nieuwe
opzet, kunnen contact opnemen met de peuterspeelzaalvia tel.
0515 - 53 13 47 of bij bestuurslid Francis Huisman. tel.0515 - 53
12 34. Zij kunnen geïnteresseerde ouders ook informeren over de
openingstijden, tarieven en uiteraard over de inschrijving van
peuters bij tyB neke ; : ,
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wij zijn
op zoek!

Naar mede-
sporters,
vanaf plm.

60jaar,

die in een ontspannen sfeer
willen bewegen.
In onze lessen wordt altijd ge-
werkt met materialen, zoals
ballen, touwtjes of dlmabands
en in elke les wordt op een aan-
tal momenten gebruik gemaakt
van muziek. De oefenstof wordt
aangepast aan de wensen en
mogelijkheden van de sporters.
Verder besteden we veel aan-
I

dacht aan balanstraining om zo
beter het evenwicht te kunnen
bewaren en de kans op vallen te
verkleinen. Maar ook de sociale
contacten zijn belangrijk en zo
is er altijd tussendoor wel tijd
voor een praatje. Onze groep
bestaat uit ongeveer 10 per-
sonen, die elke woensochtend
van 9-10 uur trainen in de
sporthalde Utlerne.
De les wordt gegeven door Hen-
nieJellema, die de opleiding tot
seniorensportleider heeft afge-
rond aan het CIOS. Wij nodigen
u uit om eens langs te komen en
gezellig met ons mee te bewegen.

Gymnastiekvereniging
de Stánfries.

lJ17

qXr*SA,
u- l<índeropvsng

Kindercentrum
Bernestins te lJtst

Kinderdagverblijf Bernestins is
1 juli 2010 met veel enthousi-
asmevan start gegaan.
We zijn gevestigd in Nij Yto-
stins, een woonzorgcomplex
aan de rand van de stad lJlst
tegenover het gemeentehuis.
Na een ingrijpende verbouwing
van 3 woningen is onze tocatie
omgetoverd tot een mooi,
zonnig en licht kinderdagver-
blijf met 2x 12 kindplaatsen. 0p
dit moment maken we nog maar
gebruik van 1 groep. We zijn
open van maandag tlm wijdag
van 7.15 uur tot 18.15 uur. ïus-
sen 7.15 uur en 8.00 uurbieden
we tevens de gelegenheid voor
kinderen om te ontbijten op de
locatie. Dit zijn we gestart ats
proef tot de zomervakantie.
Daarnaast is ons kindercentrum
vlak na de opening gestart met
het tweetaligheid traject met
behulp van het $intrum Frysk-
talige Berneopfang. Per groep
hebben we een Nederlandsta-
ige en een Friestatge ieidster.
0ndertussen gaanwe drukaan de
slag met PR en leuke activiteiten
binnen ons kindercentrum.
0ktober jt stond in het teken
van onze grote opening. ï'ltret-

houder Kanselaar was aanwe-
zig om samen met wat kinde-

ren de openingshandeling te
verrichten. Na afloop van het
officiële gedeelte was er ge-
legenheid voor omwonenden en
andere genodigden een kijkje
te nemen in ons nieuwe ge-
bouw. Er was veel belangstel-
ling. mede door de grote ooie-
vaar die we hadden geplaatst
aan de kantvan deweg! Voorde
kinderen waren er diverse acti-
viteiten. We kijkenterug op een
zeer geslaagde opening!
In novemberhebbenwe een opa
en oma dag georganiseerd om
alle opa's, oma's, pakes en
beppes te taten zien wat wij
allemaal doen. De kinderen
konden samen met opa en oma
werken aan een mooielampion
en meezingen met onze liedjes.
0p 11 november zijn we in
optocht langs de huizen van de
bewoners van het woonzoÍg-
complex gelopen. Zowel jong als
oud heeft genoten van deze
middag. Deze activiteit heeft
ons aan het denken gezet. Voor
de zomer willen we graag een
aantal aetiviteiten uitwerken
waarin jong en oud samen
kunnen'spelen'. Verder hebben
we sinds het begin een voor-
leesoma die eens per maand
komt om samen met de kin-
deren voor te lezen. De kin-
deren kijken hier naar uit en
zitten graag bij haar op de bank
aandachtig te luisteren.
We zullen er alles aan doen om
deze locatie tot een enorm
succes te maken.

Team KC Bernestins,

Doe- en Kijkcentrum
Nooitgedagt
Herhaalile oproep
De afgelopen jaren heeft het Doe- en
Kijkcentrum jaarlijks een of meer wissel-

exposities georganiseerd met tlema's, die relatie hadden met de
familie Nooitgedagt, schaatsen. speelgoed of gereedschap van
Nooitgedagt. Voor de komende jaren wordt dit thema verruimd
naar lJlst. Voor het seizoen 2017/2072 is het de bedoeling de
schaatsenmakers van lJlst te belichten. Dat zal gebeuren in de
vorm van schaatsen met ingeslagen merknaam/logo.
verpakkingsmateriaal, reclames, foto's etc. Bent u in hetbezitvan
materiaal van een van de lJlster schaatsenmakers als Frisia,
Nauta, Faber, Visser, Ptanting. Lanting, Van der Goot, Douma, De
Vries, Pool of Groenveld, en u wilt dit tijdetijk in bruikleen afstaan
aan de Stichting Nooitgedagt lJlst, laat het ons dan weten. U kunt
een mailtje sturen naar: info@nooitgedagt.nl of bellen met Edsko
Hekman, tet. 418089. Wij nemen dan graag contact met u op.

Het bestuur van de Stichting Nooitgedagt lJlst



PaSSage Christelijk lrïaat- een paar maanden van de ergste
armoede in Roemenië in een

scnapPeutKe YrouwenDewegmg 
zeer luxe hotel in Florida terecht

Donderdag 24 februari 2011 was
onze jaarvergadering. Na de
huishoudelijke zaken was het
de beurt aan de heer Ruurd
!\ratnga uit Leeuwarden. Hij
vertelde over zijn werk als
journalist bij het Friesch Dag-
blad. Na de pauze vertelde hij
over zijn cabaretier-zijn, wat
steeds meer tijd in beslag neemt.
De heerWalinga doet o.a. verslag
van het Skitsjesilen. lrValinga
zei, dat het nieuws zo vaak sen-
sationeel en overdreven wordt
gebracht. Je kunt met een klein
bericht in de krant evenveel zeg-
gen en dan niet in detaii gaan.
De heerWalinga had ook reizen
gemaakt voor de krant, waarbij
hij binnen het tijdsbestek van

kvyam. Een groot contrast. De
heer Walinga werkt nog 3 dagen
bij de krant en verder vult zijn
week zich met cabaret en hij
preekt ook wel. Onze spreker is
eenveelzijdig man. Hij kan goed

vertellen. We waren deze avond
een half uur eerder begonnen
en dat was maar goed ook, want
de heer Walinga had nog wel veel
meer kunnen zeggen.
Voorzitster mew. Roskam be-
dankte hem dan ook voor zijn
boeiend verslag en wenste een
ieder wei thuis.
De volgende bijeenkomst is 24
maart.
Hebt U belangstelling? U bent
rran harte welkom in de Sdraaps-
kooi, Stadslaan 10.

Kleuranalyse
nu ook in lJtst
Jenny Feenstra en Nlmke de Jong
van Boutique Jenny hebben
afgelopen winterseizoen bij de
Friese Poort in Leeuwarden de
cursus kleuranalyse gevolgd en
met lof afgerond. De cursisten
waren afkomstig uit Noord
Nederland en hadden een zeer

uiteenlopende achtergrond: o.a. kapper, huisvrouw, ambtenaar,
verzorging en kledingbranche. De cursus bestond uit 12 lessen;
naast een theoretisch gedeelte moesten er 12 modellen worden
beoordeeld. Voor er daadwerkelijk examen gedaan mochtworden
moest er een porÉolio worden ingeleverd en een werkstuk worden
gemaakt waar de kleuren van de 4 seizoenstypes zomeÍ, lente,
winter en herfst, waar het bij de kïeuranalyse om draait, duidetijk
naarvoren komen. De lJlster dames staken met kop en schouders
boven de andere cursisten uit en werden beloond met een 10- en
een 10+ voor het werk-
stuk. De cursist met de
daarop volgende waar-
dering, een 8, bleef op
gepaste afstand.
Een kleuranalyse duurt
t 1,5 uur. Eerst wordt
een intakegesprek ge-
houden, waarna d.m.v.
het draperen van doeken in allerlei kleuren bepaald wordt welk
type je bent, Ondergetekende mocht het aan den lijve on-
dervinden en heeft het als zeer bijzonder ervaren om te zien wat
bepaalde kleuren met je doen, zowel in positieve als negatieve
zin. Bij voldoende deelname gaan zê ook de cuïsus stijlanalyse

{welke kledingstijl past bij uw figuur) volgen, zodat ze het hele
pakket KIEUR- EN STIJLANAIYSE aan kunnen bieden.
Witt u een gezellige en leerzame avond organiseren voor u zelí
met een wiend(in) of in groepsverband dan kunt u terecht bij
Jenny en Nynke. Ze komen bij u thuis en er zijn plannen om boven
de winkel een ruimte in te richten voor de analyses.
D0EN!!!!!!l

Mieke Bergstra

Lawn
Tennisctub

'*ffi,mffiffitr IJkt
Lijkt tennis je een leuke sport?
Kom eens kijken in lJlst en
maak kennis met onze gezellige
vereniging. LTC lJlst is een
bloeiende vereniging met ong e-
veer 300 ieden. Bij de leden
staan enthousiasme en gezel-
ligheid hoog in hetvaandel. De
wekelijkse tossavond en -ocht-
end worden dan ook druk
bezocht. Voor de meer compe-
titief ingestelde leden zijn er 20
teams die meedoen aan de
KNLTB competities, Tennis
wordt nog leuker alsje de tech-
niek beheerst. Daarom is er bij
LTC IJIst de mogelijkheid om
tennislessen te volgen. Lessen
zijn ervoorbeginners en gevor-
derden. LTC lJtst besteedt veel
aandacht aan de jeugd. 0nze
enthousiaste jeugdcommissie
organiseert diverse jeugdactivi-
teiten voor zowel basisschool-,
als middetbare schoolleeftijd.
Denk hierbij aan tossmiddagen
en -avonden. jeugdkampioen-
schappen en BBQ- en disco-
toernooien. Vtakbij de sporthai
"de Utherne" ligt ons tennis-
complex De ïerp. Dit bestaat uit
een gezellige kantine metwas-
en kieedruimtes en daar-
omheen 5 gravelbanen en een
oefenkooi. Er is altijd wel een
baan wd om te speten. Wii je
eens kijken op ons groen
aangeklede tennispark en heb
je de open dag op 19 maart
gemist? Vanaf 1 april zijn er op
dinsdagavond en woensdag-
ochtend altijd mensen aan'
wezig. Je kunt ons park be-
reiken via sporthal de Utherne
aan de Dassenboarch.
Voor meerinformatie kijkje ook
op mmr.ltc-ijtst.nl. Daar kun
je je ook opgegeven als nieuw
lid.

Bestuur LïC lJlst

De Top 10

boeken
óók bij

BoekhandetVisser,
Galamagracht 9,

tel. 531318

eina's
rsgrflce

Uw kapster aar huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www.reinashairservice.nl

Reina Kroes
Nijesyl60

8651 NC IJIst

-ffiw
Power Yoga,Pilates,

Yogilates,
lntuitieve yaga,
Easy Flow yoga

Diverse workhops'
. Chakrayoga

r Leren Masseren
. Drukpuntmassage

Kiik voor meer ínfo op,

_ 
www. bodym Índcenter. n I

Der voor eert !KA r l> Proeftes;
Hariet de Bruin
MaaÍke DiIkstra

06-21491407
ha rriet@bodym Índcenter. n I

w
Schoonheídssolon .,

Ytina
Ytina Schot

Croleskwartier 88
865r HC UI-ST
051 5 - 532907

Ook cadeaubonnen verkrijg baar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

#
Voor al uw printnrerk
Galamagracht 9. tel. 531318
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Heeft u iets speciaals te vieren?

restsursnt
Jonus in den Walvis

*Voor heerlijk eten op een schiííerende plek
*Met speciale ruimtes voor uw eigen feesÍje

*Vaararrangementen met untieke sslonboíen
*Prachtig terrus aan heí waíer

lorwstndmWafuk

Restaurant Jonas in den Walvis
de Syl 12 8621 BS Heeg

0515-443010 / 0651 336 913

Nog gevruugd voor komend seizoen:

Personeel
voor keuken en bediening vanuf 16 juur

Kom langs of bel Jonas!

www. re s t u ur fl ntj o n u s. nl

ïlll.Jr5tr0aG
tutEr;*t

Gezellig uitje in
IJtstvoor ctiënten

van Thuiszorg
Zuidwest Friesland

Thuishotet organiseert samen
met team lJlst van ïtruiszorg
Zuidwest Friesland een gezellig
uitje voor cliënten. Daarvertelt
een diëtiste de aanwezigen al-
les over hoe voeding kan bij-
dragen tot gezond en fit blijven
of worden. Na een gezamenlijke
wanne maaltijd is er tijd voor
het uitwisselen van herin-
neringen aan woeger. 0p dins-
dag 12 april a.s. vanaf 10.30

uur zijn de cliënten van Thuis-
zorg Zuidwest Friesland van
harte welkom in HetThuiszorg-
gebouw te lJtst. U mag 1 in-
troducé meenemen die geen
ctiënt is van Ttruiszorg Zuidwest
Friesland. De kosten bedragen
€ 7,50 per peÍsoon.
kogramma:
10.30-1 1.00 koffie met iets lek-
kers
11,00-12.00 lezing door een
diëtiste: gezond en fit ouder
worden
12.00-13.00 warme maaltijd:
proeverij door maaltijd sewice
noord
13.30-14.30 'dat wie doe sa'
(verhalen vertellen over woe ger)

Voor meer informatie en aan-
melding kunt u bellen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland in
IJïst, 0515-532928 of Thuis-
hotei: 051 5-461 234

Timmerman-aannemer Spijksma lJlst 1or o1

0p zoek naar informatie over de Írompmolen en moten lle Rat
bleek, dat in het (recente) verleden timmermanaannemer
Spijksma werkzaamheden voor deze molens heeft verricht en
materiaal heeft geleverd. Natuurlijk is het dan interessant
meer details aan de weet te lcomen. Gelukkig waren de oude
kasboeken vanaf 1917 bewaard gebleven en Gerrit Spijksma
was zo bereidwillig deze boeken ter inzage af te staan. 0p
zoek naar gegevens wer de molens bleken deze boeken zoreel
interessante informatie te bevatten over'woeger', dat ik
daar in een aantal afleveringen in It l)ryttser KXrpmantsje
aandacht aan wil schenken.
In 1960 bouwde Spijksma
de nieuwe pastorievan de
Gereformeerde kerk aan
de Stadslaan. De (voorma-
lige) pastorie aan de
Zevenpelsen kwam hier-
door leeg te staan.
Spijksma nam het werk
aan om het pand te ver-
bouwen en geschikt te
maken voor het jeugd-
centrum 'De Witte Hei'.
Gedurende een reeks van
jaren werd "De Skoender",
zoals de benaming van
het pand was. gebruikt als
uitvalsbasis voor zeil-
kampen voor jongeren
van gereformeerde huize. Voor de zeillessen werd gebruikt ge-
maakt van de zeilboten van jachtwerf 'De Uitkijk'van de familie
Van derVelde aan het Sneekerpad. Beheerdervan het pand aan
de Zevenpelsen was Oepke Tichelaar.

Boek- en FotohandelVisser, Galamagracht 9,
tel. 53 13 18. e-mail: faj.visser,ijlst@planet.nï

Ookvoor het afdrukken van uw digitale foto's!

De oude garde
wint de prijzen
0p woensdagmiddag 16 febru-
ari 2011 vond het 5e Nij Yto-
stins-biljarttoernooi plaats.
Naast een aantal bewoners,
deed ook een aantal leden van
Senioren Biljartclub'De Afstoot'
mee. 0nder flinke belang-
stelUng en onder het genotvan
een hapje en een dran$e werd
een spannende strijd geleverd,
welke uiteindelijk uitmonde in
een eerste prijs in dewinnaars-
rondevoor de heerS. de SchiÍfart

(86). De heer Sj. Teyema (87)
legde beslag op de eerste prijs
in de verliezersronde.
De tweede prijzen werden ge-
wonnen door beheerder H v.d.
Kooi en oud-beheerder G.

Boersma.
De prijzen, waardebonnen, wer-
den beschikbaar gesteld door
Poiesz-Supermarkten te Sneek.
Mocht u dit nu lezen en u denli:t,
als senior, dat biljarten lijkt mij
ookwelwat,dan kuntu op dins-
dag- en donderdagmiddag te-
recht in de Stadsherberg van
13.00 uurtot 17.00 uur.
Voor inlichtingen mag u ook
bellen:
Voorzitter J. van der Vtlal lJlst
0515-531491.
Secretaris W. Roskam lJlst
4575-537975.
Penningmeester T. Jaarsma
IJlst 0515-532983
l{edstrijdleider ïj. Brouwer
IJlst 0515-531648.
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Bovenstaand een foto van de 0penbare School tijdens een
schoolreisje. De foto is, naar onze inschatting, genomen in de
jaren zeventig. Herkent u deze kinderen en volwassenen, dan
graag uw reactie naar BoekhandelVisser.
(Ook al herkent u ze niet allemaal, dan toch graag reageren. Zo
kunnen we dan alle personen, hopen we, een naam geven.)

Nevenstaand een foto uit vermoedelijk de dertigerjaren. De foto
is genomen op de Galamagracht, zoals u ziet, ter hoogte van het
café. ï'tlij zijn erg nieuwsgierig naar de naamvan de fietsende man
en zijn, vermoedelijke, zoon.
Wij hopen dat één of meerdere lezers deze man herkennen.
Ook graag uw antwoord naar Boekhandel Visser.

Machine- en Apparatenbouw in roestvaststaal & aluminium

Berco is op zoek naar een

zate rda gwe rker/va ka nt i eh u I p
(scholier)

Je kunt telefonisch reageren of via de mail

telefoon: 0515-532888 (na 17.00 uur)
mailadres: info @ berco-rvs.nl
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