
ffiltDryltser Kypmantsje
35e jaargang - april2011 - nummer 4

Spinn€il-
kop-

tmolen
Voor de buitenwacht lag het
project van de spinnenkopmo-
len aan het Sneekerpad een
tijdje stit. Niets is echter minder
waar, want de molenmaker is in
zijn werkplaats druk bezig met
de diverse onderdelen. Inmid-
dels is weï het Sneekerpad ter
hoogte van de zwemplek een
beetje orngeleid en van een
bruggetje voorzien, waardoor
ruimte is gemaakt voor het
plaatsen van het moientje.
Medio 2011 zal de molen daar
zijn definitieve plek vinden.

Voormalige 0ppedijkpraam
even terug in lJlst

In de loods van Jachhiyerf Piet ten Woude werd eind maart een
praam geschilderd. Niet zo maar een praam, maar een voormalige
motorpraam van houthandel 0ppedijk. Het bedrijf had twee
pÍamen/ een grote en een kleine, en het kleine exemplaar, met
een lengte van 10 meter, lag in de werftoods. Het is een bijzonder
model praam, een uniek exemplaar, want deze is namelijk
voorzien van een zogenaamde klipperkop! De geklonken praam
is ca. 100jaar oud en heeft al een heel leven achter zich. In woeger
jaren vewoerde houthandel 0ppedijk het gezaagde hout over
water naar zijn klanten. Dat waren voornamelijk aannemers en
kleine timmerbedrijven, die allemaal aan het water lagen. Ze
werden over het water bevoorraad en veruoerden ook zelf hun
materialen over het water naar de bouwplaatsen. Toen dit vervoer
overschakelde naar wegtransport raakten de pramen steeds meer
in onbruik; zo ook de houtpraam van Oppedijk. De praam werd
verkocht aan Henk Walinga, veehandelaar in lJlst. Deze verkocht
de praam naderhand door aan Jan Schilstra. Ook nu raakte de
praam weer in onbruik en werd afgezonken in het Oud Hof met
nog een andere praam. Na verloop van tijd werden de prarnen weer
omhoog getakeld en de voormalige Oppedijkpraam werd in
gebruik genomen als moederschip voor zeilkampen van de Stichting

V00R, een organisatie die alcoholwije zeilkampen voor jongeren
organiseert. De praam werd in 2000 gekocht door de heer Jan
Steenbeek uit Heeg, die de praam zeitend heeft gemaakt. Het
scheepje is voorzien van zwaarden, enerzijds om het beter
bestuurbaar te maken, anderzijds uiteraard voor het zeilen. De
praam werd vervolgens verhuurd aan Stayokay. In 2010 nam zoon
Douwe Steenbeek de praam van zijn vader over, waarna deze
gebruikt wordt voor het zeilen met groepen, waarbij gedacht moet
worden aan groepen van basisscholen etc. Gevaren wordtvanuit
Heeg. Bijzonder dat dit uniekevaartuig zo goed geconserveerd is
gebleven en na zoveeljaren nog steeds in gebruik is.

Afscheid dokter Drenth
donderdag 28 april, a.s.

Na meer dan 30 jaar huisarts geweest te zijn
in lJlst nadert voor onze collega-huisarts
het mornent om met pensioen te gaan en
afscheid te nemen van het actieve'dok-
teren'. Sinds 1977 is de in Limburg opge-

groeide dokter Drenth - samen met zijn echtgenote Ineke als
onmisbare schakel - in lJlst en omstreken actief geweest als
huisarts. Vele kinderen zijn door hem op de wereïd geholpen
en veel Ínensen hebben met hem lief en leed gedeeld.
Aan het eind van deze maand zal Ed Drenth zijn stethoscoop
definitief aan de wilEen hangen, een gebeurtenis die we niet
onopgemerkt voorbij willen laten gaan.
0p donderdag 28 april a.s. is er tussen L6.00 en 18.0A uur
voor u gelegenheíd orn informeel afscheid te nemen van Ed
en Ineke Drenth ín de Stadsherberg in IJkt.
Uiteraard zal daar ook de heie praktijk aanwezig zijn, zeker
ook Annernarie Poen als opvolgster van dokter Drenth.

ïJlstHuisartsen



dokterffivacht
Friesland'f

uw huisarts bi' spoed buiten

Belangrijke
informatie over

spoedeisende
huisartsenzorg
Voor spoedeisende huisarts-
enzorg buiten gewone prak-
tijktijden kunnen patiënten
van de huisartsenpraktijken
in Heeg, IJlst, Sibrandabuor-
ren en Bozum vanaf 2 meí
2011 bellen met Dokters-
wacht Friesland via
090()- t127 772 (€o,1opm).

Per 2 mei 2011 sluiten de vijf
huisartsenpraktijken in Heeg,
IJIsL Sijbrandaburen en Bozum
zich aan bij Dokterswacht Fries-
land.
Dokterswacht Friesland ver-
leent professionele huisartsen-
zorg's avonds,'s nachts, in het
weekend en tijdens feestdagen
aan inwonersvan Friesland. Het
gaat om spoedeisende huisarts-
enzorg die niet kan wachten tot
het spreekuur van de eigen
huisarts. Iedereen wordt te
woord gestaan door een ervaren
doktersassistente. De assisten-
te kan telefonisch advies geven
of een afspraak maken op de
huisartsenpost met één van de
Friese huisartsen uit de regio.
Ook kan een afspraak worden
gemaakt voor een huisbezoek
van een huisarts. Dit kan alleen
bij patiënten die om medische
redenen niet zelf naar de
huisartsenpost kunnen komen.
D e dichtstb íj àj nde huis arts e n-
post baàndt zich ín Sneek in
het Antonius ziekenhuis (via
de ing ang van de Sp o e dekende
Hulp).

Chantal Manten

Buurtagent in
Sudwest Fryslàn

www.twitter.com/
chantal_manten

0900 -1Í.27 rr2

AarwïIíng en e n wij zigingen v o or
ileze rubrtek sfrlg.en naar Janna ile
Boer, De T$alk 74, 8657 CZ IJIIí
of (het liefst) per e -maík
jaruwdebou@home.nl

Seniorengynnastiek
donderdag 14.00 uur Nij Íostins

Bitjartvereniging'Ile Xlos'
dinsdag vanaf 20"00 uur in het
'lfapenvan lJlsf

Biljartvereniging ïJlsf
Dinsdag vanaf 19.00 uur in de
UtIterne

Seniorenbiljartclub'De Afstoot'
Dinsdag- en donderdagvan 13.00-
17.00 uur in Stadsherberg
'Het Wapen van lJtst'

Fiertjepferiening Drylts e.o.
Trainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uur vanaf 13 jaar;
dinsdag voor de jeugd tot 13 jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en Eoutbond F.l{.V.
Sneekf tYymbritseradiel
Contactpersoon:
Douwe Heeringa, tel. 531970

Zonnebloem afd. IJlst e.o.
Contactpersoon:
mevr. Mvan Houtentel. 772OOg

Ghr. Vrouwenbeweging'Passage'
4e donderdag van de maand in de
Schaapskooi. 20.00 uur
Tnfo:.531622

Schaken dinsdagavond,
in'HetWapen van lJlst'
Votleybalver. ACGEtff V.O.P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
volleybalvoor dames en heren

Êvangelische Gemeente:
Kinderbijbetclub in de Eehof bij de
Mauritiuskerk, de even weken:
13.30-14.30 uur: gÍoep 7,2 en3i
14.30-15.30 uur: groep 4 en 5;
15.30-16.30 uur: groep 6, 7 en 8
Info: lippyWaUnga, tel. 532662

GSrmnastiekvereniging De Stán-
fries; Gym in 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
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 TIet Wapen van lJlsf

Kompaenenkoor
"t Skip sÍinder roer'
Repetitie om deveertien dagen op
wijdag 20.30 uur in Stadsherberg
'HetWapenvan lJtsf

Tafeltennis (Sporthal)
Maandag 19.30- 22.30 uur,
zaterdag 9.00-1 2.00 uur fi eugd)

Badmintonvereniging Flash
Donderdag 18.0G22.30 uur
in De Utfierne

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

Volleybalvereniging Stllnfries
Maandagavond:
van21.00 tot22.30uur
Dinsdagmiddag/avond:
van 15.30 tot 22.30 uur
Donderdagrniddag/avond:
van 16.30 tot 19.00 uuï

Sjoelen
Maandag 14.00 uur in Nij Ylostins

llammen, maandagavond in'Het
Wapen van lJlst'

Jeu de Boules
Eïke donderdag bij het Fiefljepter-
rein: april t/m augustus: 19.30 -
21.30 uur, september t/m maart:
14.00 - 16.00 uur. Info tet.: 532810

Kaatsen
l/lloensdagavond in Te Utlerne'

Xtaverjassen
Elke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16.00 uur in De Utherne

Jeugdkorps'Tusken de Noaten'
Vrijdag van 17.0G18.@ uur in
het Mienskipshis

Itluziekkorps'Goncordia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21.30 uur in het l'fienskipshts

Tafeltennis Maandag van 19.30-
22.30 uur in de sporthal

Kante in'It Mienskipsh0s'
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
Inl.: F. Rosier 0575-532234

Geen

or,,"hf rlE 
#"ï"u

. Disrricr sÍÏeek pOlitie

ïelefoon:099,-8844

26 april

27 apnl
28 april

04 mei
11mei
18 mei
22meí
25 mei

Vrouwen van Nu, Paulinevan Rijsoort (boerzoekt
wouw) en boer Jan, IletWapen van lJlst, 20.00 uur
Stipepunt Drytts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Afscheid dokter Ed Drenth, HetWapen van IJïst,
16.00 - 18.00 uur
Stipepunt Dryïts. Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Kaatsvereniging Nije Moed, Sikmapartij, 13.00 uur
Stipepunt Drylts, Gatamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur

Landbouwmuseum lle Brink Veenktooster
Zomerexpositie "Zaaiên en Oogsten".

Ëxpositie "De Friese Wouden" en vaste expositie
gemengd bedrijf tussen 1 850-1 950.

Openingstijden:
dinsdag - zaterdag 13.00-17.30 uuÍ en op afspraak.

Kleasterwei 2, 9297 ldrS Veenklooster TeL.0511-445427
www.landbouwmuseum.nï

Eenuitgavevan:
Boekhandet /Drukkerij Visser
Galamagracht 9

8651 EB lJlst
ïel. (0515) 53 13 18
e-mail:
f a j.visser.ijtst@planet. nt

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

0pmaakendrulc:
Drukkerij Visser lJlst

Kopij en /of a&ertentie's
(zo mogelijkdigitaat)
inteverentoten met
7 mei a.s.bij
Boekhandel Visser lJlst

O Copyright Boekhandet /Drukkerij VÍsser.
Niets uit deze uitgave mag mÍden vew€€l-
voudigd door middel van druk. fotocopie. scan
of op enigeÍteiildere wiiE. rcnderv@ratgmde
toestemming van de uitgwer.
De uitgffiÍ behoudt zichzelf hèt recht vooÍ,
zonalêr rcóÍatgamde kennisgfling, ingetwêÍde
kolij te wijzigen, in te korten of te weigsen.
Ingezonden stukker worden gellaatst buiten
vermtwrcrdelijkheid van de tedactie.
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0vertuinen fair
Hartelijk dankvoor de positieve
reacties op de oproep in het
vorige Kypmantsje om witte
lakens beschikbaar te stellen.
We kunnen nog wel meer ge-
bruiken, dus kijk nog eens kri-
tisch in uw linnenkast of u daar
nog ongebruikte witte lakens
hebt die u niet meer wilt ge-
bruiken. We houden ons aanbe-
volen.
De organisatie gaat rustig door
om de verschillende tuinen in
te vullen. We hebben de over-
tuinen geïnventariseerd en zijn
tot de conclusie gekomen dat
niet alle tuinen tussen de Over-
kluizing en de Mauritiuskerk
geschikt zijn om een kraam in
te plaatsen. Deze tuinen probe-
ren we zonder kraam toch in het
geheel op te nemen, zodat we zo

weinig mogelijk lege plekken
krijgen. 0p de website wvvw.

overtuinenfair.nl zullen we een
lijst met deelnemers opnemen.
Zo krijgt u een indruk wat er op
4 juni ailemaal in ons his-
torische centrum te vinden zal
zijn. Een korte opsomming zul-
len we vast geven: diverse bro-
cante kramen, keramiek, wijn,
bloemen, kleding, tuinmeubets
en tuinhaarden, palingroker,
houtdraaier, molen de Rat en

enkeïe plaatselijke midden-
standers zullen hun waar aan-
bieden. Het goede doel is onder-
tussen ook vastgesteld. We
hebben gekozen voor de afde-
ling Vrouw- Kindzorg van het
Antonius Ziekenhuis Sneek.
Deze afdeling zal verbouwd
worden en onze financiële on-
dersteuning zat na de verbou-
wing gebruikt worden voor de
aankleding van de afdeling. Het
Antonius Ziekenhuis Sneek zal
op de overtuinenfair ook weer
aanwezig zijn om e.e.a. uit te
leggen en voor de zieke poppen
en knuffels sturen ze deze dag
zelfs verpleegkundigen om de
patiënten te verzorgen. Voor de
lakens of eventuelewagen kunt
u contact opnemen met onder-
staande dames.
Martien Staalsmid, tet. 531221
Barbara Haagsma, tel. 531955
Wietske Walinga, tel. 532108
Hotske deVries, tel. 532057

Vandalisme en
hondenstront
Rondom de fierljepaccommo-
datie loopt een prachtig schel-
penpad. Dit wordt door velen
dan ook gebruikt om een rond-
je te wandelen. Ook vele hon-
denbezitters maken gebruik
van het schelpenpad om de
schansen en de ijsbaan. De

meeste eigenaars hebben een
poepschepje mee en ruimen de
stront keurig op. Helaas zijn er
ook hondenliefhebbers die hun
honden los iaten op de fierljep-
schansen. Gevolg is dat er her
en der op de accommodatie
stront ligt. Dit is zeer veruelend
voor de kinderen die komen te
trainen; ze staan regelmatig in
de stront! Voor elke training,
wedstrijd en demo moet er ie-
mand van het bestuur eerst het
hele grasveld inspecteren en
strontwij maken. Dit is zeer
frustrerend. In overleg zijn er
nu borden geplaatst op de ac-

commodatie met hetverzoek de
honden aan de $n te houden.
Vaak spelen kinderen in het
zandbed bij het waterbassin.
Minder wordt het als er stenen
of andere voorwerpen in het
water gegooid worden. Deze

blijven op de bodem liggen,
waardoor de tjeppers een bles-
sule ofvenponding kunnen op-
lopen. De vereniging is
verplicht een veilig waterbas-
sin te garanderen. Daarom
moeten we het hele bassin
leegpompen om alle voorwer-
pen uit het bassin te kunnen
verwijderen. Dit leegpompen
duurt 24 uur voordat de bodem
schoongemaakt kan worden. U
begrijpt dat dit veel onnodig
werk is. Ook het stenen gooien
op het ijs 's winters heeft het-
zelfde resultaat. Vriendelijk
verzoek om de kinderen op de
gevolgen te wijzen. Samen ku-
nen we er in lJlst iets moois van
maken en houden.

Bestuur Fierijepferiening

"Hoort boeren, burgers en
buitentui. Hoort"

De zomertijd is weer ingegaan en dat betekent
dat het omroepseieoen met de concoursen weer

gaat beginnen. Ik schreef al over de Eerste Vereniging Stads- en
Dorpsomroepers Nederland. In maart hebben we het 2O-jarig
jubileum van onze vereniging - binnen de vereniging spreken we
ook wel over gilde - gevierd met een feestweekend in 0ister-wijk.
Natuurtijk eerst serieuze zaken behandeld in de jaarlijkse
ledenvergadering. We hebben in dat weekend een rondrit ge-
maakt in een paardentram, een rondleiding in korenmolen "de
Kerkhovense molen" gehad en een'tonte" avond. [en sfeervol
weekend mag ik wel stellen. Tijdens de ledenvergadering hebben
we ook de concoursen - meetellend voor het Nederiands kam-
pioenschap EN het Broederschap Bellemannen en omroepers der
lage landen - besproken. Dit laatste dient enige verdere uitleg
lijkt mij. VtIe hebben binnen het gilde ook Bellemannen, zo
worden de omroepers in België genoemd. Tot de leden behoort
ook een geêmigreerde Nederlander die in Amerika (Ilolland
Michigan) woont en aldaar town crier is. Zo wordt er dus ook
internationaal gestreden om de hoogste eer. Het is niet alleen
strijd, het hoofddoel is het promoten van de plaats waar je
vandaan komt en om hetvakvan omïoeper - het op één na oudste
beroep zegt men wel - in stand te houden. Voor 2011 staan de
volgende concoursen gepland; Harderwijk 21 mei, Deurne 2 juni,
Hattem 18 juni, l4linschoten 2 juli, Stavoren op 16 juli, Appinge-
dam 5 augustus, Phillipine 28 augustus, Zwolle 3 september,
Zandvoort 24 september. Verderwordt er nog onderhandeld over
concoursen in Elburg, Roeselare (Belgiê) en Middelburg. 0p vele
van deze concouÍsen zal ik lJlst Houtstad onder de aandacht
brengen van de verschillende colleges van B&W (tijdens de
formele ontvangst) en aan hetluisterend publiek. In lJlst staat
de aankondiging van de stadsfeesten reeds ingepland, u kunt mij
dus in onze stad lJlst binnenkort weer horen, en dan in het
nieuwe omroeppak!
Kijk ook eens op wwvv.omroepersgilde.nl voor meeÍ informatie
over de EersteVereniging Stads- en Dorpsomroepers Nederland.
Hier kunt u alle omroepers terug vinden.

Uw Stadsomroeper

ïoekomstige eierzoekers ?
Dezejeugdige
eierzoekers
hebben een nest
met kievitseieren
gevonden. Maar
dit roept wel
enkelewagen op.
Hebben ze dit
nest wel op eigen
kracht gevonden.
Zqnze niette
jong. Hebben ze
wel een
zoekerspas en
waar is hun
mobieltje?
Hebben ze hun
vondst trouwens
wel doorgegeven?

Zijn dit de toekomstige eierzoekers / nazorgers? Duidelijk is
dat ze van huis uit interesse voor de natuur hebben
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ANNA
SGHRAI\.VAN POPTA

GEdPLAMEERD
PEDICURE

Ceft. Diabetische voet
Geeuwkade 11 -ïelefoon 531930
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Hair care) (
06-50686653
Aw kapster aan ftur's

Voor jong en oud
Gerda de Jong

. bloemen en planten

. bruids- en graÍwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'gÍoen'te maken heeft

; ;l u w g]-,i e ÁW w 3 ii ts stw t
(litaar, bas en zangles zonder

notensch rift
Alle apparatuur. gitaren cn

bassen aanu'ezig
I)c'l's.ialk I 7. IJlst

Bel : 0ó-249-tr6 195 I 05 | 5 - 5327 7 2

Ook voor opname,
teksten, rn uziek,
begeleiclings cd's
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S hiatsu, Voetref lextherapie,
Familie opstellingen

Skerwald 13, 8618 NE OOSTHEM
0515 - 532551 I 06 - 30942112

www. hedwigydema. nl
info@hedwigydema.nl
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"Morgen Peke." "Morgen man-
nen.""Nog nieuws Peke, of wat
beleefd, of weer kritiek op een
of andere instantie?" "Nee
jong-ens, maar een broer van
mijn zwager is bij de bewaking
van een groot winkelbedrijf en
dievertelde wat hij vorige week
beleefde. Er huitde een
jongetje.
Ben je de weg kwijt, woeg Arie.
Ja, huitde het jongetje. Ik was
met mamma mee.
Waar is mama nou?

Weet ik niet.
Hou mamma dan ook bij de rok
vast. Die is te kort. Daar kan ik
niet bij, huilde het joch.
Hoe heetje, vroeg Arie. Net als
mijnvader.
Ja, maar hoe heet die dan? Net
als ik, zei hetjongetje"
Wat is je vader? Hij is ziek.
Dat bedoel ik niet, zei Arie. die
nu wel een beetje boos werd.
Wat doet hij? Hoesten en nie-
zen.
Verdorie, dachtfuie, hier schiet
ik niets mee op. Dan maar eens
wat anders proberen.
Waarwoon je? ïtruis.
Ja, dat begrijp ik wel, maar
waar staat dat huis? In onze
straat.
Waar is die dan?

Voor ons huis vanzelf.
Maarweer wat anders proberen,
dachtArie.
Hoe ziet je moeder er uit? Wel
mooi. vind ik.
Wat voor kleur haar heeft ze?

Gisteren biond, maar nou moet
ze naar de kapper toe, dat ik
weet niet wat voor kleur ze nou
heeft.
Laat maar, ze komt straks wel
weer, zei Arie, en draaide zich
om.
Mamaaaaa! Schreeuwde het
jongetje en rende naar een
vrouw toe. Ze had rood haar."
Gelach op de bank. "Mooi ver-
haal, Peke, het zalje eigen ver-
zinsel wel wezen." "Hoi man-
nen, tot moÍgen."" " Hoi Peke,
hetzeifde."

D e rerpe n s mote n l,ïïïJi:j:"ïïlii:"",ï.'#:
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In de periode 1910/1920 is aan
het Sneekerpad de Terpens-
molen gebouwd. een spinnen-
kopmolen die alweerjaren ge-

leden is afgebroken. De locatie
was niet exact bekend, maar hij
moest gestaan hebben ter

molen wordt herbouwd is het
Sneekerpad ter ptaatse enigs-
zins omgeleid. Een mooie ge-
legenheid daar grondonder-
zoek te doen. Bovendien staat
er een kraan van de fa. Stien-
stra & van der Wal. 0p initiatief
van Cees Zijsling en uiteraard
van molenaar Simon Jellema
werd ter plaatse met de kraan,
bediend door Jan f,ite Stienstra,
met succes naar de fundamen-
ten gegraven. Cor de Vries legde
het gevonden gedeeïte van de
fundatie en de uitschoot (bui-
tenwaterloop) op foto vast,
waarna het geheel weer werd
afgedekt met aarde. De ge-
vonden molenresten maakten
ook duidelijk welk type molen
hier heeft gestaan. Ër werd
namelijk gesproken oveï een
traditionele spinnenkopmolen,

een vierkant model en er zou
sprake zijn van een achtkantige
spinnenkopmolen. Dat laatste
nu bleek het geval te zijn en dat
is voor Friesland tamelijk u-
niek. Een nuttig onderzoek, dat
weer wat meer duidelijkheid
geeft over de Terpensmolen.

l'É'

Karatevereniging Kyokushin Karate lJlst
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Bij het karate-examen van karatevereniging Kyokushin Karate
IJlst zijn afgelopen week 20 deelnemers geslaagd. Gedurende 2
examendagen is voïgens de traditionele kyokushinwijze examen
gedaan. 0p dinsdag stond bij de exarnenkandidaten techniek cen-

traal (kihon, kumite en kata) en
op donderdag conditie ldoor'
zettingsvermogen. Dit laatste
gebeurde door een combinatie
van duurloop en sprint over een
afstand van 10 kilometer met
hierna het dojo-vechten fiuyi
kumite) over rondes van 3 mi-
nuten. Voor de iaagste banden
zijn dit 12 rondes en voor de
hoogste banden 2 2. Uiteindetijk
is het examen afgesloten met
traditioneie breektechnieken
(tameshi-wari). ïrots maar vol-
daan mochten de deelnemers
hun certificaat en band in
ontvangst nemen.
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0nder deze naam wordt in het
r,veekend van 23/24 juli 2011
een reiinie van varende be-
drijfsvaartuiEen georganiseerd
in Fryslàn. Houtstad lJlst is ook
in het programma opgenomen.
0p donderdag 21 juti komen
ongeveer 20 historische be-
drijfsvaartuigen naar lJlst om
de volgende morgen door te
varen naar Sneek. In Sneek ko-
men naar schatting 180 sche-
pen, welke zaterdag doorvaren
naar Leeuwarden. Een nau-
tische gebeurtenis welke nog
nooit eerder in Fryslán geor-
ganiseerd is. Uniek aan dit eve-
nement is dat de houten repli-
ca's, welke de laatst jaren in
Fryslàn gebouwd zijn, ook naar
IJlst komen. IIet is voor het
eerst dat het houten sk0tsje de
AEbelina, de Palingaak Korne-
liske Ykes 2, de \À/ierumer aak
en de Blazer IX 33 samenko-
men. Dit speciaal om de hout-
bouw in lJlst te laten zien. IJlst
was vÍoeger een stad waar veel
werven waren en prachtige hou-
ten schepen gebouwd zijn. Van-
uit deze houtbouw zijn de latere

ijzeren en daarna de stalen
schepen ontwikkeld. Ook voor
de bouw van ijzeren en stalen
schepen is lJlst zeer belangrijk
geweest en is het nu nog met de
huidige werven. Uniek is dat er
een zeeklipper de Neerlandia
komt, welke meer dan honderd
jaar geleden gebouwd is op de
Croleswerf nu van Sibbele Bak-
ker. Momenteel zijn we bezig
uit de vele deelnemers een se-
lectie te maken van schepen,
welke eventueel gebouwd zijn
in lJlst, om deze een plaatsje te
geven in lJlst op 21 juli. In het
volgende Kypmantsje komt een
uitgebreide lijst van de schepen
die naar lJlst komen en de wer-
ven van lJist. Hou deze datum
in gedachte. Hetwordt een fan-
tastische dag. IJlst helemaal vol
met originele klippers, tjalken,
sk0tsjes, aken, westlanders enz.
Voor meer informatie zie:
www.boadskipper.nl.

Johannes llobma
Lid werkgroep Boadskipper
IJlst/ Sneek

Nieuwe expositie in het lloe-
en Kijkcentrum Nooitgedagt
Thema:' IJIst, stad van schaatsenmakerí

Van 29 april 2011 tot
1 mei 2012 is in het
Doe- en Kijkcen-
trum Nooitgedagt te
IJlst een deelexposi-
tie te bezichtigen,

welke is gewijd aan het thema
'TJlst, stad van schaatsenma-
kers." Nooitgedagt was voor-
heen de grootste schaatsen-
fabrikant van lJtst. Frisia was
echter de laatste lJlster schaat-
enfabrikant. Minder bekend is,
dat lJlst in de loop derjaren niet
minder dan 24 schaatsenma-
kers telde, groot en klein. De

IJlster schaats was niet alleen
in Friesland, maar in het hele
land bekend om zijn voortref-
felijke kwaliteit. IJlst was niet
voor niets, samen met Warga,
de bakermat van de Friese
schaatsen. De nieuwe deelexpo-

Eforttstad IJIsG

sitie verhaalt over al deze
schaatsenmakers. Het laat ook
hun producten zien zoals uiter-
aard schaatsen. soms nog uit de
negentiende eeuw. Ook schaat-
dozen, reclame-uitingen etc.
worden getoond. Deze expositie
toont de lJlster schaatsenma-
kerij in al zijn facetten en
maakt duidelijk waarom lJlst
uitgroeide tot schaatsenma-
kersstad. Bovendien is in het
Doe- en Kijkcentrum gratis een
plattegrond beschikbaar met
een schaatsenmakersroute door
het oude stadscentrum. Aan de
hand van de verklarende tekst
kunnen bezoekers in het unie-
ke 0ud-IJlst langs de plaatsen
wandelen, waar vroeger deze
schaatsenmakers gevestigd wa-
ren.
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tr Dodenherdenking H
S Wijwillenherdenken, ookínlJlst tr
Samen met u willen we stilstaan bij oorlog en wede, toen en nu.

Het programma ziet er als volgt uit:
- 19.15 uur verzamelen bij het Gemeentehuis

- 1 9.30 uur stille tocht vanaf het Gemeentehuis naar de
begraafptaats

- 20.00 uur twee minuten stilte

- 20.02uur achtereenvolgend:
. zingen van het Wilhelmus en het Canadees Volkslied
. toespraak tid College van Burgemeesters en lÀIethouders
. kranslegging door autoriteiten
. kranslegging door organisaties van nabestaanden en

maatschappelijke organisaties
. gedichten door leerlingen van 0BS De Kogge en

CBS De I\,vine
. defilé

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Het Comité Dodenherdenking:
Mew. S. Heeringa-Kuperus, Mevr. R. Johnson-van der Mei
Dhr.G.T. deJong, Dhr. K. Kuperus, Dhr. L. Sybesma

Vlagprotocol 4 mei

In de vooravond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen
halfstok als btjk van eerbied en respect voor de doden. De periode
waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zons-
ondergang. 0p 4 mei 2010 gaat de zon om 21.tr0 uur onder. De
vlag die gebruiktwordt is de Nederlandse driekleur zonderwimpeï.

Hieronder vindt u een aantal richtUjnen met betrekking tot het
uithangen van de vlag:

. eris geen richtUjnvoorde afmeting van devlag, behalve dat
de lengte zich verhoudt tot de breedte als 3:2.

. de vlag mag in gehesen situatie nooit de grond raken. De
vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben.

. In principe mag de onderste punt niet aan de mast worden
bevestigd; de vïag dient te wapperen. In het geval dat de vlag
anders de grond raakt. mag hier een uitzondering op ge-
maaktworden.

. Vtaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang
worden gehesen of btijven hangen. Een uitzondering geldt
bij onbemande openbare gebouwen en in gevallen waarbij
de vtag dusdanig verlicht is dat de kleuren goed te zien zijn.

. 0p 4 mei wordt 'uitgebreid' gevlagd, dat betekent dat de vlag
op alle rijksgebouwen uithangt.

Hijsen en neerhalen

Bij het hijsen van de vlag wordt deze eerstvol gehesen, waarna
hij langzaam wordt neergehaald tot het midden van de vlag op de
helft van de normale iengte is gekomen. Daarna wordt de
vlaggenUjn vastgebonden. Na zonsondergang wordt de vlag op
herdenkingsplaatsen gestreken. Bij het strijken van de vlag gaat
de vlag vanaf halfstok eerst naar de top alvorens neergehaald te
worden. Bij openbare gebouwen die onbemand zijn, mag de vlag
na zonsondergang half stok blijven hangen.

ryff



Volledb gediplomeerd logopediste Julia Krulias heeft zich onlangs

seuesfisJ in Ulst (Niilostins). Met ingoq van 1 iuni 9011 kunt u lch zonde,

verwipbrief vdn een drts oÍ specialist doo, een logopednt laten behandelen

(directe toegankeliikheid losopedie). Bel oÍ mail voor een vriiblijvend

intalegesprek. Behandelingen voor €n na kantooruren í!n moseliil.

de Spraak boom
l di,
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30 april Koninginnedag
in lJlst!!

Voor wie het nog niet wist: 30 april is dag dat onze koningin haar
verjaardag viert. En de kinderen vieren dit mee met een vrijmarkt
op het Frisiaplein. ln de ochtend van 9.00 - 12.00 uur.

Oranjecake, grabbelton, spel en muziek en misschien weer een
konijnenshow! Dus ruim je kast of zolder op om je liefste pop te
verkopen, neem je muziek instrument mee of maak een
poppenkast. '\lles door de kinderen uit lJlst en voor alle leeftijdenl
Dus vaders en moeders, opa's en oma's kom en neem uw
muntjes mee.
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de millennium ontwikkelingsdoelen in 2O1$...
ft1'Ë:7 ffiffi Ë'ffmwffi

Ilrytts oer de grins... €il verder
Drylts oer de grins. Dat was de naam van de stichting die het 2015

fESTIVAI organiseerde, en aanvankelijk ook de naam van het
festival zelf. De eerste editie vond in september 2005 plaats in de

Ruterpolder in lJist, Er waren twee doelen: IJIst op de kaart zetten

en geld binnenhalen voor THP (The Hunger Project). De stichting
Drylts oer de grins had een bestuur dat bestond uit een stuk of
zeven mensen die het festivai zelf neerzetten, met behulp van
meel dan honderd wijwiltigers, Het tweede jaar veranderde er
meteen al iets. In de statuten van de stichting lcram een nieuw
doel te staan: De Millenniumdoelen van de Verenigde Naties onder
de aandacht brengen, zodat in 2015 alle Friezen ervan hebben
gehoord. Hiermee was het bovendien mogelijk meer subsidies te
krijgen en het plaatselijke karakter te overstijgen' De oor-
spronkelijke naam heeft een letterlijke betekenis gekregen. In
de loop derjaren is Drytts daadwerketjk'oer de grins' gegaan en

werd het festival een begrip in Sneek, in heel Wymbritseradiel. in
Sídwest Fryslán. Die ontwikkeling woeg ook om een nieuwe
naam. 0mdat 2015 hetjaariswaarin de Millenniumdoelenvan de

VN moeten zijn gehaald, werd die naam 2015 FESTIVAL. De

organiserende stichting bleef Drytts oer de grins heten. Voor de

eigen organisatie was de naamsverandering van het festival
logisch. Voor een aantal lJlsters niet. Zij kregen het gevoel dat het
'hun' festival niet meer was. Gelukkig was dat niet te merken aan

de inzet van de vrijwiliigers, want die is etk jaar weer hart-
verwarmend geweest. Met de jaren kwamen er naast het 2015

FESTIVAL ook andere initiatieven om de Millenniumdoelen van
de VN onder de aandacht te brengen. Zo werkt de 0nder-
wijscommissie het hele jaar door binnen een aantal basisscholen
en scholen voor voortgezet onderwijs en de NHL. Resultaten zijn
onder andere het Kinderplein en eenjongerendebat op het 2015

FÊSTIVAL, en de internetsite van de NHL'Hoe wakker ben jij ?' Een

ander schitterend initiatief is natuurtijk de Millenniumloop. Veel

Friezen hebben daar de afgelopen twee jaar aan meegedaan met
een waanzinnig resultaat als het gaat om de opbrengst in geld.

0mdat het te ingewikkeld werd de activiteiten, de fondsenwerving
en de PR zelf te organiseren, werd twee jaar geleden besloten dat
het stichtingsbestuur van Drylts oer de grins niet meer een

uiwoerend bestuur kon zijn. Daarmee is ook die mooie naam
verdwenen. De stichting, die sindsdien alle initiatieven onder-
steunt die de Millenniumdoelen bekend helpen maken, heet
Millennium Netwerk Fryslàn, oftewel MNF. En het festival dan?

Dat komt er weeÍ, natuuriijk. De festivalorganisatie is er al goed

mee bezig. Als alles volgens plan verloopt dan gonst het van de

bedrijvigheid en feestelijkheden op de ijsbaan in IJïst op vrijdag-
avond 16 en zaterdag 17 september met de 7e editie van het 2015

FESTIVAI. Binnenkort hoort u er meer over. Zet de data alvast in
uw agenda.
Wilt u meer weten over het 2015 FESÏIVAL of meehelpen als

wijwilliger, neem dan contact op met:
Janke J. de Paauw- Westra, Eegracht 70, 8651 EH lJlst
Tel.0515 -532282,06 - 523 02390, ds-paauw@hs$e.ni
De Millenniumdoelen: vuvlrw.rnillenniumdoelen.nl
Millennium Netwerk Fryslàn:
www, millenniumnetwerkf ryslan.nl

Boek- en FotohandelVisser, Galamagracht 9,
tel. 53 1 3 1 8, e-maiL fa j.visser.ijlst@planet.nl

Ookvoor het afdrukkenvan uw digitale foto's!



Plattetànsprojelten
Zuidwest Frystàn

Plattelánsprajekten helpt u op
weg-

Kom met initiatieven voor het
Fiese platteland
Hebt u goede ideeên voor de
ontwikkeUng van het Friese
platteland? Samen met u wil de
provincie Fryslànwerken aan de
hrvaliteit en de teefbaarheid op
het platteland. Daarom steekt
de provincie geld in projecten
die te maken hebben met
landbouw, recreatie en toe-
ri$me, landschap, archeologie
en sociaaleconomisehe vitali-
teit van het platteland. Plat-
telànsprojekten is een afdeling
van de provincie Fryslàn en
staat voor de gebiedsgerichte
aanpak in Fryslàn. Daarvoor
zijn er vijf projectbureaus ver-
deeld over Fryslàn waaÍ u
terecht kunt voor hulp en ad-
vies. Één daarrran staat in Zuid-
west Fryslàn, aan de Raadhuis-
straat in Balk.
IlÍensen, míddelen en mogelíjk
heden
Bij de medewerkers van de
bureaus kunt u terecht voor
hulp bij en advies over de opzet
en haalbaarheid van uw pro-
jectidee. De medewerkers kij-

ken met u naar de kwaliteit van
deinhoudvanhetplan en of zij
een bijdrage hieraan kunnen
leveren. Dit kan door bijvoor-
beeld koppelingen te leggen
met andere initiatieven, men-
sen of groepen. 0p basis van
een goed afgestemd plan wordt
er gekeken naar de subsidie-
mogelijkheden. Zo brengt Plat-
telànsprojekten mensen, mid-
delen en mogelijkheden bij
elkaar.
Subsidie aanwagen
U kunt subsidie aanwagen voor
plannen op allerlei gebied,
zoals natuur, cultuur & land-
schap, toerisme & recreatie,
leefbaarheid, enzovoort. U
dient uw subsidieaanwaag in
tijdens een aanwaagronde voor
subsidie; dit wordt een tender
genoemd. De huidige tender
loopt van 1 maart tot en met 29

april. De daaropvolgende ten-
der loopt van 1 juni tot en met
30 september 17.00 uur. Dien
uw subsidieaanwaag tijdig in,
zodat er nog voldoende tijd is
om de aanvraag goed in behan-
deling te kunnen nemen.
Uitgebreide informatie over de
subsidieregeling vindt u op
www. fryslan. nVBmjp. Kijk ook
op www.olattelansprojelÍen. nl
voor meer informatie, of neem
contact op met het
projectbureau in Balk, tel.
0574 - 532747.
$Iij verwelkomen u graag om u
op weg te helpen met uw initi-
atief.

'' il;r telá n*proiek rt*

ektburo

Bericht van
Stadsbelang
Hallo stadsgenoten.
Graag willen wij u op het vol-
gende wijzen. Reeds meerdere
keren hebben wij u via dit blad
laten weten dat de oude ge-
meente boeken ter beschikking
heeft gesteld voor alle in-
woneÍs van lJlst. Dit is een
prachtig boek over de geschie-
denis en het heden van de ge-
meente Wymbrits. Veel leuke
verhalen en veel mooie fotot.
De gemeente heeft voor elk
huisadres 1 boek ter beschik-
king gesteld. Gelukkig zijn veel

inwoners al langs geweest om
zoh boek op te halen: we heb-
ben ongeveer 650 boeken uit-
gedeeld. Maar, er zijn onge-
veer 1300 huisadressen, dit be-
tekent dus dat lang niet ie-
dereen dit boek heeft opge-
haatd. Daarom willen we bij
dezen een laatste oproep doen
aan iedereen die dit boek nog
niet heeft. Kom dit prachtige
boek ophalen! U kunt het boek
krijgen bij het llW-kantoor aan
de Geeuwkade voor het symbo-
lische bedrag van 1 euro. Deze

aanbieding is geldig tot 1 juni
2011. Daarna gaan de boeken in
de losse verkoop en betaalt u er
beduidend meervoor!

De ïop 10 boeken Boekhandel Visser,

óókbij u"|iï53ï1'ji'n'

Fitm over het
Nationaal
landschap Zuidwest
Fryslin

lttlilt u bewoners, ondernemers
en overheden laten genietenvan
een mooie film over het Natio-
naal Landschap Zuidwest Frys-
làn? Plattelànsprojekten Zuid-
west Fryslàn maakt het voor u
mogetijk. De film'Grutsk' toont
animaties over de ontstaans-
geschiedenis, prachtige beel-
den van de verschillende land-
schapstypen en interviews van
betrokkenen. Het is een infor-
matieve filrn voor bewoners,
ondernemers en overheden om
het Nationaal Landschap (door)
te ontwikkelen met behoud van
de kernkwaliteiten. Een film
voor iedereen om'Grutsk'op het
Nationaal Landschap Zuidwest
Fryslàn te zijn en dit ook uit te
stralen. U kunt deze film
boeken vooÍ een groepsbijeen-
komst, met daarbij een presen-
tatie door een gebiedsambas-
sadeur. De fitm duurt 18 minu-
ten. De ambassadeur vertelt aan
de hand van een Power Point
presentatie wat je vanuit ver-
schillende vakgebieden kunt
met én in het Na-tionaal Land-
schap Zuidwest Fryslàn. Ver-
volgens beanbvoordt de ambas-
sadeur graag uw wagen. Het
programma dat wij aanbieden
duurt ongeveer een uur. U
draagt zelf zorg voor een ruim-
te, publiek en koffie en tlee.
Wij zorgen voor de film, de pre-
sentatie door een gebiedsam-
bassadeur en de benodigde au-
diovisuele middelen. De prijs
voo! een bijeenkomst bedraagt
50 euro, onafhankelijk van het
aantal peÍsonen. Hiewan gaat
een kleine vergoeding naar de
gebiedsambassadeur. De rest
van de opbrengst wordt op de
'Streek-rekening' van Zuidwest
Fryslán gezet. Bentu geïnteres-
seerd en wilt u gebruik maken
van het programma of wilt u
eerst meer informatie over de
fitm of de gebiedsambassa-
deurs?
Neem dan contact op met
Jeanette Lenoir van het
projectbureau Plattelànspro-
jekten ZuidwestFryslàn in Balk,
telefoon-num mer 057 4-5327 44
of lenoirpp@frryslan. nl.

?

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www. reinashairservice.nl

Reina Kroes
Nijesyt 60

8651 NC lJlst

Power Yog?, Pilates,
Yogil4tes,

Intuilieve yoga,
Easy Flow yoga

Diverse workhops,
. Chakrayoga

o Leren Masseren
o Drukpuntmassage

Kiik voor meer info opt
www. bodym indcenter. n I

Bel voor een CRAtt5 proefles,

Harriet de Bruin
Maaike Diikstra
06-21491407

harrid.@bodym indcenter. n I

Schoonheidssalon .,Ytino
Ytina Schot

Croleskwartier 8B
865I HC ULST
051 5 - 532907

0ok cadeaubonnen verkrijg baar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

/v-È=sER.
Voor al uw printwerk
Galamagracht 9, tel. 531318
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Frysk skriuwen leare?
Dat kin by de Afirk! By de
begjinnerskursus, leargong A,
giet it om de stavering en it skriuwen fan ienfàldige teksten. Wat
rnear fan de Fryske taal, de skiednis en de literatuer witte wol, kin
fierder mei teargong B en C of * NIJ yn it oanbod - de leargong A+.
De measte kuïsussen duorje in hiel winterskoft mar der binne ek
hiel nijsgjirrige koarte (skriuw)kursussen. Jo wolle fuortendaliks
oan'e slach? Dan is online Frysk learen op www.edufrysk.nï wat
foar jo. Mear ynformaasje fine jo op www.afuk.nl of yn ris
kursusfolder dy't jo telefoanysk by ris oanfreegje kinne, 058-
2343079.
No 10olo koarting op it kursusiild by oanmelding foar 1 july 2011 !

Fries leren verstaan, lezen enl oispreken?
Bij de Afilk vindt u altijd een cursus die bij u past: thuis online of
in groepsverband bij u in de buurt. Voor de beginners is er de
cursus Fries verstaan en lezen. Heeft u die cursus al gevolgd of
beheerst u die vaardigheden al goed, dan kunt u verder met de
cursus Fries spreken. Wilt u het Fries in korte tijd leren verstaan
èn lezen èn spreken dan kunt u overwegen een intensieve cursus
te volgen. U wilt meteen aan de slag? Dan is online Fries teren op
www.edufwsk. ni iets voor u. Meer informatie over ons cursusaan-
bod vindt u op www.afuk.nl of in onze cursusfolder die u tele-
fonisch bij ons op kuntvragen, tel. 058-2343070.
Nu l(F/okorting op hetorrsusgeldb$ aanmeldingvoor l juli 2010!

In kursus Frysk fan de Affik attyd tichtby!
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Stipepunt llrytts :", +

IIERIIAÁLIIE OPROEP AAt{ MANfiTZORGERS: Maak u bekend!

Meer dan één op de tien mensen is mantelzorger. Iedereen kent
wel een mantelzorger in zijn omgeving of is zelf mantelzorger.
Een dochter die voor haar vader van 93 zotgt, die nog thuis woont,
maar zorg nodig heeft. Iedere dag komt ze even langs om een paaÍ
boodschappen te brengen, administratie te doen en medicijnen
kiaar te zetten. 0f iemand die voor zijn partner zorgt die
dementerend is of bijvoorbeeld een heupoperatie heeftgehad. De
mantelzorg die gegeven wordt is meestal zo van zetfsprekend,
maar kan soms een hele belasting zijn. Het Stipepunt Drylts zet
zich in voor alle mantelzorgers in de regio die voorheen gemeente
Wymbritseradiel bestreek. Mantelzorgers kunnen bij het
Stipepuntterecht metwagen en ontvangen enkele malen per jaar
een nieuwsbrief over wijzigingen in regelingen, mogelijkheden
voor respijtzorg [vewangende mantelzorg] en andere zinvolle
informatie. Daarnaast kunnen mantelzorgers bij het Stipepunt
terechtvoor een luisterend oor. Door of in samenwerking met het
Stipepunt worden in de regio regelmatig activiteiten voor
mantelzorgers georganiseerd zoaïs het mantelzorgcafé en de
verwendag. Mantelzorgers die bij het Stipepunt staan
ingeschreven worden hiervoor uitgenodigd. 0p dit moment zijn
een kleine 100 mantelzorgers bekend bij het Stipepunt Drylts.liVij
denken dat dit nog maar een fractie is van het aantal
mantelzorgers in de regio.

Bent u mantetzorger? l{etd u zich dan aan!

Het Stipepunt is geopend op woensdagochtend van 9.30 * 11.30
uur [Galamagracht 31, IJlst] en telefonisch bereikbaar op
maandag-, woensdag- en wijdagochtend van 9.30 - 11.30 uur
op nummer 06 70264969 of anders via e-maii
drylts@stipepunt.nl.

Kaatsfeest in
Scharnegoutum

'Federaasje Snfts bringt de
keatsers by itkeatsen'

Federatie Sneek en omstreken
organiseert op zaterdag 4 juni
een bijzondere kaatsdag. Het
sportcomplex in Scharnegou-
tum is die dag het toneel van
een grote federatiewedstrijd
voor alle jeugd- en seniorenca-
tegorieën. 's Middags komen
bovendien de hoofdklassers -
zowel bij de heren als bij de
dames - in actie. 0nderhet mot-
to: 'Bring de keatsers by it keat-
sen'is een speciaal opgerichte
commissie druk bezig met de
voorbereidingen van dit speci-
ale evenement. Zaterdag 4juni
betooft een bijzondere kaatsdag
te worden. De voetbalvelden in
Scharnegoutum worden die dag
namelijk bevolkt doorvele tien-
tallen kaatsers en mogelijk en-
kele honderden toeschouwers.
Er wordt gekaatst op federatie-
en hoofdklasseniveau. Bezoe-
kers van dit speciale eve-

nement hebben gratis toe-
gang. er worden leuke en ver-
rassende acties georganiseerd
en na afloop is er live muziek.
Een speciaal opgerichte com-
missie is al in december begon-
nen met de voorbereidingen op
dit grote evenement. Onder het
motto: 'Bring de keatsers by it
keatsen' wil de commissie
jeugd- en federatiekaatsers op
een laagdrempelige manier
dichterbij de hoofdklassekaat-
sers brengen. Er wordt gekaatst
op twee voetbalveiden. De heren
en dames hoofdklassers begin-
nen's middags omtwee uur. De
federatiewedstrijden gaan's
ochtends om 10.00 uur van
start. Het is de bedoeling dat de
speciale wedstrijd de komende
jaren gaat rouleren in de fede-
ratie Sneek en omstreken. Datdit
jaar de keuze viel op Scharne-
goutum is niet toevallig. De
plaatselijke kaatsvereniging De
tytse Stuit viert dit jaar na-
melijk haar 65-jarig ju-bileum.
De organisatie nodigt iedereen
van harte uit om op 4 juni het
kaakfestijn in Scharnegoutum
mee te beleven.
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Thuishotel- warme maaltijd klaar die werd
aangeboden door Maaltijdser-
vice Noord.
In de middag vertelde de heer
Schilstra over het lJlstvan woe-
ger aan de hand van een kolen-
schepje. De gezeltige middag
werd afgesloten met een bingo
in verhaalvorm. De aanwezigen
waren zeer enthousiast over
deze dag.
Thuishotel org aniseert jaartijks
diverse uitjes voor inwoners van
Zuidwest Friesland. Het elkaar
ontmoeten en met elkaar eten
vormt daarin de rode draad. De
uitjes worden altijd zeer goed
bezocht.
ïhuishotet is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesiand

uitje lJtst
groot succes

' . r:rir: 0p dinsdag 12 april
wa$ er in het gebouw van
ïhuiszorg Zuidwest Friesland
aan de Galamagracht in lJlst
een uitje voor cliënten van
Thuiszorg Zuidwest Fries-land.
Wijkverpleegkundige Lonnie de
Jong opende de dag. Het pro-
gramma was afwisselend: na
een bakje koffie (met door de
medewerkers van de Thuiszorg
gebakken appettaart!) was er
een lezing van een diëtiste over
Gezond en Fit ouder worden.
Tussen de middag stond er een

líVanneerbentu
rnantetzorger?
Een mantelzorger is ie-
mand die langer dan drie
maanden en minimaaï 8
uur per week de zorg voor
zijn ofhaar naaste op zich
neemt. Mantelzorg is zorg
die (niet in het kader van
een huipvertenend beroep)
wordt gegeven aan ie-

mand die hulp nodig heeft. Onder andere hulp of ondersteuning
aan ouders, partner, broerofzus, kind, buurofwiend(in). 
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Wij dachten, de namen worden zo'opgelepeld'. Maar nee, er zijn
noE heel wat waagtekens, Is het toch moeilijk om de kinderen/
klasgenoten te herkennen? 0f is het zoiets van: een ander geeft
de namen wel door? Het moettoch mogelijk zijn om alle kinderen
te herkennen. Dus als u/jullie u@je best nog eens willen doen?!
Het zou toch mooi zijn om een complete lijst te krijgen. Gelukkig
hebben een aantal mensen wel gereageerd met als resultaat
onderstaande namen:
1. Rar7mond Rijpma 2. AÏfred Zijsling 3. ïruus Walinga 4. Marja
Brekeveld 5. meester Eelke Bosma 6. ... HeeringaT.? B. ? 9.
chauffeurbus 10. Berendv.d. Spoel11. mew. Wiersma, tr 2. Wiebe
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WaUnga 13. mew. Wiebenga 74.7 75. Jan v.d. Schouw 76.7 77.
Han Frank 18. Jan Dirk Hermsen 19. Bettie van Brug 20. Tjapko
Mulder 21. juf Jager 22. Feite Brekeveld 23. Ukie ... 24.? 25.
George Wolfswinkel 26.? 27. Tineke ten Kate 28. Annie Douma
29. ? 30. ? 31. Jurjen v.d. Spoel 32. Marieke Wiersma 33. fine
l4lalinga 34. AnjaWiersma 35. Hemmo Kootje 36. fineke Kootje
37. JitskeWiebenga 38. Alida Bijlsma 39. 0tte ... 40. ... v.d. Spoel
47,? 42.7 43.? 44. Siepiev.d. Schouw45. H... Boersma 46.7 47.
Robbie Spaaanstra 48. ... Schilstra 49. Wiebe Douma 50. Ilona
Brekeveld 51. Mattie Rijpma 52. ? 53. Trijntjevan Brug 54. Harm
Wietse Sietsma (de foto is genomen in 1971)
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Bovenstaande peÍsonen moeten nog wel te herkennen zijn.
Kunt u ons vertellen bij welke gelegenheid deze foto is genomen.
Waren het leden van een vereniging of was het zo maaÍ een
boottocht? Graag uw reacties naar BoekhandelVisser.

Bericht van Stadsbelang
over het verhogen van
herliggeld
Onverwachts werden de inwoners van lJlst die een ligplaats voor
hun boot van de gemeente huren geconfronteerd met een forse
verhoging van het tiggeld. De gemeente doet dit om de

huurprijzen in de hele nieuwe gemeente op een vergelijkbaar
niveau te krijgen. 0p zich nog wel begrijpelijk.
\ÀIat absoluut onbegrijpelijk is, is de manier waarop dit gebeurd.
Geen enkele huurder is hiervan te voren van op de hoogte gesteld.
Stadsbelang lJlst heeft de duidelijke afspraak met de gemeente
dat zij eerst geraadpleegd wordt over alle veranderingen die men
wil doowoeren. Dat is in deze zaak niet gebeurd. Gelukkig zijn er
enkele Leden van Stadsbelang die ons hiervan op de hoogte
hebben gesteld. Wij hebben daarop direct met de gemeente
contact opgenomen om onze verontwaardiging hierover te uiten.
Deze week stuÍen wij een brief naar de gemeente over deze

onverkwikkelijke zaak waarbij wij om opheldering wagen over
deze onjuiste gang van zaken. Wilt u als huurder naar ons
reageren? Dan kunt u altijd een mailtje sturen naar
info@stadsbelangijlst.nl of even langskomen op ons kantoor aan
de Geeuwkade 4.We houden uvan de ontwikkelingen op dehoogte!
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De bouw van het nieuwe MienskipshÍs vordert gestaag.
Inmiddels is de omvang van het gebouw al duidelijk zichtbaar en
is de nieuwe situatie at duidetiik herkenbaar.

0p maandag 18 apriljl. zijn de bouwwerkzaamheden van de
nieuwe praktijk van Fysio Wymbrits begonnen. Tegenover de
Poiesz in IJIst ontstaat een modern gebouw waar u straks voor
alles wat met fysiotherapie te maken heeft terecht kunt. In de
grote oefenzaal met fitnessapparatuur kunt u onder professionele
begeleiding aan uw gezondheid werken. In de diverse behan-
delkamers zal er ook in de toekomst op de vertrouwde en des-
kundige manier aan hetverhelpen van uwlichamelijke klachten
worden gewerkt. Wilt u weten wanneer het zover is? Volg de
voortgang van de bouw op de website: www.fysiourymbrits.nl


