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Heropening Snackbar De Witte Kat

De afgelopen weken moes-
ten de inwoners van lJlst
het stellen zonder een pa-
tatje, kroket, frikadel etc.
van Snackbar De Witte Kat.
Wegens een ingrijpende ver-
bouwing was de snackbar
gesloten, maar sinds vrij-
dag 17 februari bent u weer
van harte welkom in de ge-
heel gemoderniseerde zaak.

Eerst even terug in de tijd.
IJtst kreeg in 1968 zijn
eerste snackbar. Een piep-
kleine ruimte tussen de
woningen van Pieter Speer-
stra en de fam. Sijperda.
Omstreeks 7977 werd de
snackbar gesloten en twee

jaar later werd een nieuwe
snackbar geopend, maar nu
aan de Popmawal 2-3. Hier
was het elektrotechnisch
bedrijf De Prijsbreker van
Eeltje de Boer gevestigd.
Toen deze vertrok werd het
pand door Sjors Brandsma
van bar De Witte Kat aan
de Kruizebroederstraat te
Sneek verbouwd tot snack-
bar De Witte Kat en bar It
Kypmantsje. Na enkele wis-
selingen ging de exptoita-
tie van beide zaken in 1978
over in handen van Eddy
de Jong, die ze tot aan zijn
dood in augustus 2002 onder
zijn hoede had. Was dit het
einde van snackbar en bar?

Nee, gelukkig niet, want
René ïoonstra nam pand
met snackbar en bar over
en in november van dat
jaar werden beide horeca-
gelegenheden heropend. In
2005 werd de bar volledig
verbouwd; de snackbar, die
in de loop der jaren ook al
eens verbouwd was, werd
nog niet onder handen ge-
nomen. In 2011 werd Toon-
stra geconfronteerd met
aangescherpte milieueisen
van de gemeente. Er moest
een vetvangput aangebracht
worden en ook de riolering
zorgde af en toe voor over-
last. Toen drong zich ook de
waag op of de snackbar niet
getijktijdig aangepakt zou
moeten worden. Interieur
en inventaris waren geda-
teerd geraakt en de oven was
langzamerhand ook aan ver-
vanging toe. Toonstra hakte
de knoop door en besloot tot
een volledige verbouwing
van de snackbar. Deze werd
votledig gestript, evenals
de tussenruimte tussen
snackbar en bar. Deze tus-
senruimte werd ingericht
tot werkruimte, waar de
oven geplaatst is en waar de
werktafel een plaats heeft
gekregen, evenals de soft.

ijsmachine en de pizzaoven-
De traditionele koel. vitrine
is vervangen door een koel-
meubel met ladenBorden.
kommen, kop en schotels etc.
hebben een plekje gekregen
in deze laden onder de werk-
tafel. Deze werkruimte is
volledig voorzien van roest-
vaststalen wanden; hygië-
nisch en gemakkelijk schoon
te houden. De snackbar heeft
hierdoor meer ruimte gekre-
gen voor het plaatsen van
tafels en stoelen. In de ach-
terwand zijn dubbele open-
slaande deuren aangebracht,
waardoor achter de zaak ook
een terras gemaakt kan wor-
den. Het geheel is voorzien
van nieuwe plafonds, wan-
den met lambrisering in fris-
se tinten en een prachtige
dichte vloer. In de plafonds
is ledverlichting aangebracht
en de 4ieuwe oven heeft een
bijzonder hoog rendement,
waardoor ook de aspecten
duurzaamheid en energie-
zuinigheid aandacht hebben
gekregen. Het geheel ziet er
strak, modern en sfeervol
uit. Vrijdag 17 februari werd
de snackbar heropend en
heeft lJlst weer een horeca-
voorziening, waar Toonstra
weer jaren mee vooruit kan.

De sterkste man van Nedertand,
Wout Zijtstra, komt naar fysio-
therapiepraktijk "Fysiowymbrits "
Komt allen op zaterdag 10 maart naar
de 0pen Dag op de nieuwe locatie op de
Dassenboarch.

Het zal u niet zijn ontgaan:
Tegenover de Poiesz naast
de basisschool De Kogge is
een mooi pand verrezen.
Hierin bevind zich de nieuwe
locatie van Fysiowymbrits.

Naast een grote oefenzaal
met moderne fitness appa-
ratuur zijn er mooie lich-
te behandelkamers voor
de individuele therapie.
Leesverder op pagina 5
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23-02 Passage, jaarvergadering met sketches en verhalen door
Tine Nieuwland - Mulder en Bouke Jàger uit Hindeloopen

24-02 Kerkje Twellegea, Kompaenenkoor't Skip sinder roer'
IJlst en'Paddy's Passion'uit Harderwijk, 20.00 uur

25-02 TRY-0UT concert Concordia lJlst, 19.30 uur, De Utherne
25-02 VrijwiLLigersbijeenkomst 2015 FESTIVAT over het thema

'Eerlijke handel', Eegracht 70, 10.00 uur
26-02 0pen sessie volksmuziek/folk, Stadsherberg, 74.00-17.30
29-02 Bridgeclub "Heel Wat Manche", woensdagavond
05-03 Bridgeclub "Heel Wat Manche", maandagmiddag
08-03 Toneelvoorstelling Anne Zernike, 20.00 uur,Mauritiuskerk
10-03 0pen Dag Fysiowymbrits
14-03 Bridgeclub "Heel Wat Manche", woensdagavond
17-03 Samen Eten, Schaapskooi.17.00 uur
19-03 Bridgeclub "Heel Wat Manche". maandagmiddag
31-03 Meiinoar len. de Utherne. 20.00 uur

Stipepunt Drylts

Medewerkers zijn aanwezig op woensdag- en vrijdag-
morgen, van 9.30 - 11.30 uur, op Galamagracht 31
(locatie Thuiszorg).
Ze zijn telef onisch b ereikbaar via 0 6 - 7026 49 69 .

Ook maandagmorgen zijn zíj van 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.

Het emailadres is drylts@stipepunt.nl.

Karate: Kyokushin Karate lJlst
Dinsdag: Jeugd: 17.00 - 18.00 uur 18.00 - 19.00 uur

Volwassenen: 19.00 uur - 20.30 uur
Donderdag: Jeugd: 18.00 uur - 19.00 uur

Volwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kting 27,8657 Cl lJlst, 0575-532234/06-50657648

Iímmer-

ï.0515 - 533439
M. 06 ï9 762653
www.faberbouw.nl

T.0515 -532132
www.febertêgêlwerkên.nl

T.0515 - 532880
M. 06 24 50 40 11

www.multiking.nt

GAS-WATFR-CV-DAK-ZI NK

M.0611 06 12 95
www.vlasmaninstattaties.nI

Renovatie, 0nderhoud,
aanteg en (siêr) bestrating
van uw tuin

T. 0515 - 335498
M. 06 53 54 06 66
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Opsporing verzocht van Manneke Pis

Onze Manneke Pis is uit de achtertuin aan de Pream 2
weggelopen. Het is een betonnen beeldje van ongeveer
75 cm hoog. Wie hem heeft zien lopen of weet waar hij
staat wordt vriendelijk verzocht 531860 te bellen.

De tezersfoto

De nieuwe rubriek "De Lezersfoto" heeft de eerste reactie
opgeteverd en wel van Hans Feenstra, Sikko Sjaerdema-
laan 48. Het is een prachtige foto, gemaakt in de winter
van 2009. ïoen veel sneeuw en weinig ijs, dit jaar veel ijs
en weinig sneeuw. Hebt u ook een foto met als thema lJlst?
Mail deze dan naar de redactie: edskohekman@wxs.nl.

dofJgfrpcht
Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De dichtsbijzijnde huisart-

senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL27 LL2

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsenc

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal)
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Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 22 maart 2072.
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Noord Nederlands Kampioen Karate
Sjoerd Odotphie en Dirk Adema Kyokushin Karate lJlst heeft zon-

dag 5 februari jl. meegedaan aan
de Noord Nederlandse Kampioen-
schappen (Shin) Kyokushin Karate
voor de jeugd in Ureterp. Het was
een toernooi met veel deelnemers
van verschillende karateverenigin-
gen. Sjoerd Odolphie en Dirk Adema
zijn in hun poule Le geworden.
Beide vechters gingen de strijd aan
met hun tegenstanders en hebben
diverse partijen doorstaan door.

hun goed geplaatste technieken
Daardoor hebben ze alle partijen
overtuigend gewonnen. Bovendien
zijn er nog 3 prijzen gewonnen door
hun clubleden. In de verschillende
poules is op de 2e plaats geëin-
digd Reinold Nooitgedagt en op de
3e plaats Tom Westerbeek en Tim
van der Hout. Max de Jong, Klaas
0dolphie en Ernst Weistra hebben
zich goed verweerd maar zijn he-
laas niet in de prijzen gevallen.

Berjocht fan toanielferiening Meiinoar len
Sneon 31 maart spilet toanielferiening Meiinoar Ien:
de Flet fan Jet,in klucht fan Haye fan der Heyden. Net
in gewoane klucht fansels, mar wol in echte, mei trou-
brek en it iene misferstàn nei it oare. Alles der op
en der oan. We hoopje jim wolkom te hjitten op sne-
ontejoun 31 maart yn de Utherne. Tiid: 20.00 oere.
Ek wolte we it nochris 0nder jimme oandacht bringe:
We sykje nije spilers. Jong, àld, man, frou........Wolkom!
0f, as spyljen net oansprekt:we hawwe ek ferlet fan mins-
ken, dy't hetpe wolle bij tfid, ljocht en omballingen. Itwurdt

foar És hieltyd dreger om yn in winterskoft twa stikken op de
ptanken te setten omdat we eins te min spilers hawwe. Guon
fan de spilers fielt sich hast te àld, te kerbintich of krije it te
drokmei oare dingen omtwa kearyn ienwinterskoftte spyljen.
Der wurde sokke moaie stikken Ítjoun, mar helte fan de tiid
giet it oan irs foarbei omdat we sa'n stik net besette kinne.
It soe hiel moai wêze as we mei help fan nije, enthousiaste
minsken Írs toanielferiening in goeie takomst jaan kinne.
Kom ris langs op in repetysjejoun! Fan herte wolkom!
(foar fragen: 0515-558750 of sjoch op www.meiinoarien.drylts.com)

G.V. ItE STANFRIES Medailleregen turnsters g.v rle stànfries

14 januari - 1e wedstrijd - keuze oefenstof niv. 5,6 en 7 4 februari was de 2e plaatsingswedstrijd van niv. 12 in Mak-

in Dokkum kum. De 12 turnsters die in lJlst al een super 1e ronde had-
Djoeke Beerda en Anna Hoekstra waren in de 1e wed- den geturnd hadden er weer veel zin in en dat resulteerde in
strijd ingedeeld en moesten om 7.30 uur inturnen. Het maar liefst 8 medailles.
deerde Djoeke niet, zij werd le bijjunior 1 niv. 7. In de- Manon Koehoorn 6-7jaar 1e

zelfde categorie behaalde Anna een 10e plaats. Iska v.d. Jildou de Bruijne 8 jaar 2e

Vtugt bij junior 2 niv.7 een zeer verdienstelijke 6e plaats Linde Bulthuis 8 jaar 2e

en de senior turnsters niv. 6 Sanne El v.d. Vlugt en niv. Hannah Westhoff 8 jaar 3e

7 Jasmijn Kruijshaar en Rozemarijn van Dijk werken er Kim Bruggenkamp 8 jaar 5e

hard aan om de volgende ronde op 24 maart te klimmen Anouk Bok instap 1e

in het klassement. Elsbeth Speelman pup. 1 6e
Marieta Klein Swormink jeugd 1 2e2l januari werd de 1e plaatsingswedstrijd voor niv. 9,10

en 11 gehouden in Lemmer.
19 turnsters van onze vereniging deden hieraan mee en
het leverde 7 medailles op.

Anouk Bok behaalde ook nog de hoogste dagscore met maar
liefst 54.05 p.
Het aantal medailles dat wordt uitgereikt is afhankelijk van
het aantal inschrijvingen.
Het FK voor niv. 12 wordt gehouden op 7 april in Makkum
en hoeveel turnsters er per leeftijdscategorie van Rayon Z-W
mogen deelnemen is nog niet bekend, maar dat de Stànfries
goed vertegenwoordigd zalzijn is zeker.
2 turnsters, Sybrich Vtas en Anke Haanstra, hebben hun 2

wedstrijden in de (tandelijke) 3e divisie al achter de rug. 0p
17 december en 28 januari turnden zij in Dokkum bij senior
niv. 4. Doorstroming naar de % finale zat er helaas niet in.

Eva van Oostrum
Silke Hoekstra
Tirza Boschma
Judith Haanstra
Jeanne Boschma

pup. 2 niv. 9

pup. 2 niv. 9

instap niv. 10
pup. 1niv. 10
pup. 2 niv. 10

1e

3e
2e

3e

4e
5e
5e

Chantal Koehoorn pup. 2 niv.
Anna Bergstra pup. 2 niv. 11

2e plaatsingswedstrijd is op 10 maart ook in Lemmer.

Toneetvoorstelting Anne Zernike, IJlst
In november 2077 was het 100 jaar geleden dat Anne Zernike (7887-1.972) bevestigd werd als eerste vrouwelijke pre-
dikant, die verbonden was aan een kerkelijke gemeente in ons land en wel in Friesland, in Bovenknijpe. De in lJlst
geboren Korneel Roosma - de Vries, voorganger in de Doopsgezinde Gemeente van Holwerd, Blija en Ternaard, geeft
in deze voorstelling het leven van Anne Zernike weer:
- Hoe Anne Zernike haar positie als vrouw in het ambt heeft ervaren.
- 0ok worden haar theologische opvattingen belicht.
Anne was echtgenote van de bekende schilder Jan Mankes.
Van harte welkom: Donderdag 8 maart, om 20.00 uur in de Mauritiuskerk. Entree € 5.



0pen Dag fysiotherapiepraktijk "Fysiowymbrits"
Vervolg pagina 1.

Als vanouds kunt u hier terecht met
nek- en schouderklachten, voor re-
validatie na een operatie of voor on-
dersteuning bij her. stel van(sport)
blessuresHiervoor is geen verwijzing
van de huisarts nodig. De fysiothera-
peuten en de oefentherapeute Men-
sendieck zullen u deskundig behan-
delen vanuit hun eigen vakgebied.
0p de Open Dag op 10 maart kunt
u een kijkje nemen in het gebouw.
0p die dag staan er enkele leuke

acties op het programma. U kunt bij-
voorbeeid testen hoe fit u bent. 0p
weike wijze dat gebeurt, houden we
nog even geheim. Jong en oud kun-
nen eraan meedoen en er zijn leuke
prijzen te winnen. Daarnaast is er een
optreden van sterke man Wout Zijl-
stra. Hij zal ervoor zorgen, dat u de
Open Dag niet kunt missen. Houd de
stadsomroeper in de gaten en volg de
kar! U bent van harte welkom. Er is er
voor elke bezoeker een aardigheidje. Tot ziens op zaterdag 10 maart!

Bericht van Vereniging Stadsbelang lJtst
Dat het bestuur van stadsbelang lJlst
zich in 2012 ook weer voor zaken in
en rond lJlst gaat inzetten heeft al
resultaat gehad. Heel even was er de
dreiging dat de milieustraat in Heeg
zou gaan sluiten. Een slechte zaak
voor lJlst en de omliggende dorpen en
plaatsen. Door een gezamenlijk pro-
test van dorps- en stadsbelang heeft
de gemeente besloten de milieustraat
in Heeg in gebruik te laten. Het eerste
succesvoor 201 2 is binnen.Veelmensen
realiseren zich misschien niet dat de

taken van Stadsbelang IJlst belangrij-
ker zijn dan ooit.
De gemeente SÍd West Fryslàn is groot
en heeft dus de stads- en dorpsbelan-
gen hard nodig als spreekbuis van de
inwoners. Voor het komende jaar staat
er al het nodige op de agenda, zoals bij-
voorbeeld de nieuwbouwplannen rond
de Sudergoweg, de invulling van de 11

Marren subsidies, een nieuwe stads- en
dorpscoórdinator, de nieuwe stads-
visie die geschreven moet worden.
Zoals u kunt lezen is de agenda voor

het komende jaar best gevuld en er
zal in de loop van het jaar ongetwij-
feld nog het nodige bijkomen. Ook
zult u begrijpen dat wij u, inwoners
van lJlst, met kennis en expertise
van bepaalde zaken, hard nodig
hebben om een aantal projectgroe-
pen te versterken. Graag doen wij
dan ook weer een oproep aan u om
lid te worden van Stadsbelang lJlst
om samen de schouders onder de
ontwikketingen in lJtst te zetten.
Ga naar onze site en wordt lid r,rnruw.

stadsbelangijlst.nt.

Nieuws uit de huisartsenpraktijk IJLst

Het nieuwe jaar is alweer een tijdje
onderweg, een goed moment om u op
de hoogte te brengen van een aantal
nieuwe ontwikkelingen. Vorig jaar is
er bij ons in de praktijk veel veranderd.
Na 34jaar heeft Ed Drenth zijn stethos-
coop aan de wilgen gehangen en is hij
op uitgebreide wijze uitgezwaaid, zo-
wel binnen als buiten de praktijk. Veel
patiênten hebben de moeite genomen
Ed en zijn vrouw Ineke persoonlijk de
hand te drukken tijdens het afscheid
in de Stadsherberg. Ook hebben veel
mensen een bijdrage geleverd aan het
'afscheidsboek' dat we hebben kunnen
vullen met veel persoonlijke verhalen,
foto's, tekeningen en anekdotes! Een
ieder nog heel erg bedankt voor de ge-
nomen moeite. Nadat de zomer voorbij
was hebben we per 1 september Petra
van Elselo voor haar praktijkstage in
IJlst begroet. Zij doet in Groningen de
opleiding tot huisarts en zit in het af-
sluitende 3ejaar. Na haar stageperiode
bij ons in lJlst is zij straks zover dat zij
zich ergens zal gaan kunnen vestigen.
Voor dat het zover is gaat zij half febru

ari er eerst voor een aantal maanden
uit i.v.m. zwangerschapsverlof. Een
ander nieuw gezicht is dat van Sjou-
kje de Boer. Per januari van dit jaar
komt zij in de praktijk werken en ons
team versterken op het gebied van de
geestelijke gezondheidszorg. Ai eerder
namen wij deel aan een proef om hulp
bij psychische problematiek laagdrem-
pelig vanuit de praktijk aan te kunnen
bieden. Dit werd enorm op prijs gesteld
door de patiënten: vlotte praktische
hulp, dicht bij huis in een vertrouwde
omgeving. Al met al genoeg reden om
hiermee door te gaan. In een volgend
schrijven zalzíj zich nader aan u voor-
stellen. I.v.m. ziekte van onze waar-
neemster Judith de Groot zijn we op
zoek gegaan naar vervanging. Sinds
kort hebben we ook een ervaren huis-
arts kunnen verwelkomen: Greet van
der Haar. Zij is recent in Friesland ko-
men wonen en heeft voorheen een ei-
gen praktijk gehad. 0p de woensdagen
gaat zij ons als ervaren kracht verster-
ken. Alweer bijna een jaar geleden
zijn wij samen met de andere praktijken

rond Sneek toegetreden tot Dokters-
wacht Friesland, voor al uw hulpvra-
gen in avond, nacht en weekenden. De
meeste mensen hebben in geval van
spoedeisende medische problemen
de weg naar Dokterswacht probleem-
loos kunnen vinden. In de toekomst
zijn er plannen om de eerste opvang
van patiënten samen te voegen met de
afdeling Spoedeisende hulp van het
ziekenhuis in Sneek. De samenwer-
king, die hiervoor gewenst en vereist
is, wordt echter gehinderd door de
huidige mode van marktwerking in de
zorg. Na de boete, die de huisartsen-
vereniging van de NMA(Nederlandse
Mededingings Autoriteit) heeft ge-
kregen, liggen de plannen in de koel-
kast. Als laatste nog felicitaties. Fysio
Wymbrits heeft een nieuw onderko-
men aan de Dassenboarch in IJlst.
Alle vormen van paramedische hulp,
zoals fysiotherapie, manuele thera-
pie, Mensendieck etc. kunnen in deze
mooie behuizing gevonden worden.
Van harte gefeliciteerd met dit fraaie
nieuwe gebouw en de mogelijkheden
die dit biedt.



Post Woon- en Projectadvies bestaat 30 jaar!
Dertig jaar geleden startte
Foppe Post met het bedrijf
aan de Galamagracht nr. 18.
In 1990 kwam zoon Fons bij
zijn vader in de zaak en twee
jaar later werd de winkel ver-
plaatst naar de voormalige
groentezaak van Jelle Hoom-
ans, later Joop de Meer, aan
de Galamagracht 20. Foppe
Post trok zich in 1996 terug
uit de zaak en Petra kwam
als mede-eigenaar in het be-
drijf. Inmiddels was de win-
kelruimte te klein geworden
om het complete assortiment

op een goede manier te
kunnen presenteren. Daar
kwam bij dat de klanten van
Post niet alleen uit lJlst ko-
men, maar uit de hele regio,
een logisch gevolg van de
aard van de branche. ver-
loot. 0m de klanten op een
adequate wijze te kunnen
bedienen werd een com-
pleet nieuw bedrijfspand
annex showroom ín 2004
geopend aan het Frisiaplein
2.Onlangs is de showroom
na een interne verbouwing
volledig nieuw ingericht.

Ook is een nieuwe project
ruimte gereaïiseerd, waar
klanten voor zakelijk advies
optimaal ontvangen kunnen
worden. 0p vrijdag 77 en za-
terdag 18 februari werden
open dagen gehouden om
het vernieuwde bedrijf te
kunnen bekijken, van welke
gelegenheid druk gebruik is
gemaakt. Ter gelegenheid
van het 30 jarig bestaan pre-
senteert Post Binnen iedere
maand vier aanbiedingen en
als extra cadeau worden in
2072 maar liefst 12 Vlieland

arrangementen aangebo-
den. Elke maand wordt on-
der de klanten een compleet
verzorgd arrangement Vtie-
land voor 2 personen

Verslag van de Adventviering, Nieuwjaarskoffieochtend en de eerste ledenbijeenkomst
in het nieuwe jaar 2O72 van de Ghristelijk-Maatschappetijke vrouwenbeweging Passage

0p 15 december 2011 werd
de adventviering gehou-
den. De liturgie van 2 jaar
geleden: Kerstfeest, begin
zonder einde, werd ge-
bruikt. (De viering werd
destijds node afgelast we-
gens barre weersomstan-
digheden). Beide presiden-
tes, mevr. Henny Poelstra
en mevr. Janke Roskam la-
zen beurtelings de passen-
de Bijbelgedeelten uit de
liturgie. De heer Theo v.d.
Logt zong en begeleidde op
gitaar de samenzang. Het
was een feestelijke en tege-
lijk ook ingetogen viering.
0p 4 januarí 20't2 werd de

Nieuwj aarsko ff ie o chten d
goed bezocht. Een mo-
ment van terugblikken,
inbrengen en bespreken
van nieuwe ideeën voor
het nieuwe programma.
0p 26 januaxi 201,2 opende
de presidente mevr. Henny
Poelstra de bijeenkomst met
een meditatie naar aanlei-
ding van de lezing uit Jaco-
bus 1 en het gedicht "Door
de ogen van een kind". De

gastsprekers waren Anneke
Wester en Reinder de Boer
van Donia State Wester
Zorgboerderij in Spannum.
Anneke heeft als achter-
grond: Z-verpteegkunde

en maatschappetijk werk,
Reinder werkt aan het A0C in
Leeuwarden. Zij zíjn in 2002
begonnen met de Zorgboer-
derij en hebben lang en hard
gewerkt om hun ideaaltever-
wezenlijken: werken en le-
ren met allerlei kinderen en
jong volwassenen, die extra
aandacht nodig hebben. 0p
hun boerderij, waar het con-
tact met dieren een hoofdrol
heeft, bieden zij de volgen-
de mogelijkheden: Dagbe-
steding, Weekendopvang,
Buitenschoolse opvang, Cri-
sisopname, Logeerruimte
Donia Stee en Mini Camping.
Het enthousiasme waarmee

deze mensen over hun werk
en het resultaat vertelden is
aanstekelijk. Zij kregen dan
ook een warm applaus. De
avondwerd door de presiden-
te afgesloten met het lezen
van het gedicht "Aandacht".
De jaarvergadering wordt
gehouden op donderdag 23
februari a.s. in de Schaaps-
kooi, Stadslaan 10. Wij be-
ginnen om 20.00 uur met het
officiële gedeelte, daarna
volgen humoristische sket-
ches en verhalen uit het le-
ven, door mevr. ïine Nieuw-
land-Mulder en Boukje
Jàger uit Hindeloopen. Gas-
ten zijn van harte welkom.

norFe rriVfil."
MILIENNIUMLO0P in 2O!2
De data en het thema voor
het Sste 2O1SFESTIVAL en
de 4de Millenniumloop zijn
bekend. Het 2O15FESTIVAL

wordt geopend op vrijdag-
avond 14 september met op-
tredens op het hoofdpodium
van het festivalterrein, de

ijsbaan in lJtst. De Millen-
niumloop is op zaterdag 15

september en finisht weer
op het 2015FESTIVAL. Aan
de festivalprogrammering

en de terreininrichting
wordt intussen al hard ge-

werkt door een groep be-
vlogen vrijwilligers. Zíj
laten zich inspireren door
het thema: Eerlijke Handel.
Millenniumdoel 8 is het uit-
gangspunt voor het nieuwe
2015FESTML: In 2015 is er
meer eerlijke handel. schul-
denverlichting en hutp.
Noteert u 14 en 15 septem-
ber alvast in uw agenda?

ffiuuurrtnnpr)attoursr
fiatu[ev0mgsvb$hr$ftatriklrlg,íechafiis,lrbrerrrrtus,l Telefil (0515) 53 18 88
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Actie "Gered Gereedschap"
Aan alle inwoners van lJlst en omstreken. Gedurende enige jaren
voeren wij als Diaconie van de PKN Gemeente lJlst actie voor het in-
zamelen van oude en niet meer gebruikte gereedschappen en naai-
machines. Wij wilien als Kerkeïijke Gemeente deze actie niet alleen
voor de Kerkelijke Gemeente doen maar in het vervolg alle inwoners
van lJlst en omstreken erbij betrekken. Ook dit jaar zal er weer in
vele huishoudens een voorjaarsschoonmaak zijn. Er zullen dus weer
diverse spulletjes opgeruimd worden en in de grijze container ver-
dwijnen. In geval u oude gereedschappen en naaimachines opruimt
willen wij u vragen om dit te bewaren voor de Aktie "Gered Gereed-
schap". U kunt ons bellen (532429) en het wordt bij u opgehaald of u
mag het brengen (De Smak 20). Het gereedschap wordt door ons ver-
zameld en naar de werkplaats en het verkooppuntvan de organisatie
"Gered Gereedschap" in Wolvega gebracht. Het wordt hier gesorteerd
en opgeknapt. Het gereedschap wordt vanuit diverse landen besteld
en naar aanleiding van deze bestellingen wordt dit gereedschap
opgeknapt en gaat als nieuw naar de plaats van bestelling (diverse
scholen in Afrika). Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? 0p
de website "geredgereedschap.nl" staat voldoende informatie om u
een beeld te geven wat voor organisatie het is en wat ze allemaal
doen. Mocht u naar aanleiding van dit stukje geïnteresseerd zijn
en nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met M. Fijtstra
tel.532429.
Diaconie PKN Gemeente lJlst

DOE. EN KI|KCENIRUil
NOOrÍOEDAOT rJrgr
Wie timmert mee aan het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt?

Het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt IJlst is inmiddels in, maar ook buiten IJlst een begrip geworden. Na de inrichting
en de opening van het in de voormalige Nooitgedagtfabriek aan de Eegracht gevestigde Centrum worden jaarlijks ca.
4.000 bezoekers geteld, een aantal datjaarlijks steeg, maar in het afgelopen jaar een kleine dip taat zien. Ook hebben
inmiddels meer dan 1.100 schoolkinderen van enkele tientallen scholen uit de regio deelgenomen aan het speciaal ont-
wikkelde programma Kind en Techniek.
Maar wat zou het Nooitgedagtcentrum zijn zonder de vele vrijwilligers, die de gasten ontvangen en rondleiden en de
vrijwilligers, die regelmatig ktusjes opknappen in het Centrum. En hoe zou het Centrum kunnen blijven voortbestaan
zonder de financiêle steun van donateurs en sponsoren. Want de entreegelden en de overige inkomsten zijn niet vol-
doende om de vaste lasten (huur etc. ) te kunnen bekostigen. 0m het voortbestaan van het Nooitgedagtcentrum ook voor
de langere termijn te waarborgen zijn nog steeds nieuwe vrijwitligers nodig en, niet te vergeten, donateurs en spon-
soren. Bent u nog geen donateur, sponsor en/ofvrijwiltiger? Meldt u dan aan door onderstaande strook in te vullen en
deze in te leveren op één van de volgende adressen:

Postbus Eegracht 11 (bij de Nooitgedagt-schoorsteen)
Annemarie Merkies, Ee gracht 46, tel. 5377 7 3, annemarie.merkies@ zonnet.nl
Edsko Hekman, Galamagracht 72, tel 418089, edskohekman@wxs.nl
Jan Toornstra, Sylspaed 6 te Nijezijl,tel. 476527, j.toornstra@hetnet.nl
Uiteraard kunt u zich ook aanmelden via email: info@nooitgedagt-ijlst.nl.
Wij rekenen op u!

0ndergetekende: Naam:
Adres:
Postcode: woonplaats:

Wordt bij deze donateur van het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt lJtst voor een bedrag
van € 5,00 /€ 70,A0 / € 15,00 /€.........per jaar.*
Wordt bij deze sponsoÍ van het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt lJlst voor een bedrag
van € per jaar. (minimaal € 50,00). *

Metdt zich aan als vrijwilliger voor het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt. *

Ik betaal contant / per bank door overmaking op rekeningnr.776544406.*)

(handtekening) *) doorhalen wat niet van toepassing is / zelf invullen
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Wie/watlwaar staat er op de foto?

Ingaande januariwordt, bij voldoende ruimte, weer maan-
delijks een foto uit de oude doos geplaatst. Graag doen we
ook een beroep op onze lezers om oude foto's aan te leve-
ren. Het hoeft niet alleen een foto te zijn van een persoon
ofvan personen, maar het kunnen ook bijzondere plekjes,
panden etc. zijn, waaru graag watmeer duidelijkheid over
witt hebben. Maar nu eerst de foto van de maand januari.
Hille Kempenaar, mevrouw Eke de Vries en Jan Schilstra

hebben gereageerd en op basis van hun informatie kan het
votgende worden opgemaakt. Deze foto dateert vermoedelijk
uit1,947 en is gemaakt tijdens een uitstapje van de Knapen-
vereniging 'Ora et Labora'naar Paterswolde. 0p de foto zijn
van links naar rechts te zien:
1e rij: Homme Labortus, Libbe Kerstma, Geert Westerdijk
Ezn, Jan de Vries, J. van der Kboy, Hille Kempenaar.
2e rij: Bart Troelstra, Kees Meyer, Rinus Weerstra, Wiggele J.
van derVelde, Fokke Grasman, Andries Dijkstra, Fokke van
Brug, Durk Nooitgedagt.
3e rij: W.B. Fijlstra, Jan van der Werf, Hendrik Frankena,
Eeltsje de Vries, meester Hof, Bauke Westerdijk, Willem de
Vries, Siep Dokkum.
4e rij: Fa. Van der Bos, Joh. Hoomans, Geert Westerdijk, Ype
Nooitgedagt, Sibbele Bakker, Pier Ringnalda, Harry Troel-
stra, Rink Lantinga.
De foto van deze maand is afkomstig van Tineke Berveling.
Het is een schoolfoto, een foto van lang geleden. Maar wie
kan nog iets over deze foto vertellen, zoals om welke school
het gaat, wie zijn de beide onderwijzers en misschien nog
namen van leerlingen. Uw reacties, zowel het inzenden/in-
leveren van oude foto's, als antwoorden op de gestelde vra-
gen kunt u mailen naar de redactie: edskohekman@wxs.nl.

Grut konsert Kompaenenkoor en 'Paddy's Passion 'yn Tweltegeaster Tsjerke
It yntime tsjerkje yn Twellegea, mei in prachtige akoe-
styk, lient him by Ítstek foar in konsert fan it'Kompae-
nenkoor't Skip sffnder roer'Írt Drylts en 'Paddy's Passion'
Ít Harderwyk. Harm van der Meer, ferneamd dirigint fan
grutte koaren, hat fan it Kompaenenkoor in rizende stjer
makke. 0p'e wurklist fan 24 febrewaris 2072, dejffns om
acht oere, steane melodyen Ít Fryslàn en irt alle hoeken
fan de wràld. Nije stikken wurde oanpakt mar ek lieten,
traditionals, dy't we altyd wol wer hearre wolle. Yn in pear
jier tiid hat it koar in kwaliteitslach makke. Oan de folle
sealenyn bygelyks Heech en Drylts en ekynTop & Twel is te
fernimmen dat it oantal bewffnderers flink tanommen is.
It optreden fan de fiifmans formaasje 'Paddy's Passion'rit
Harderwyk, makket dit konsert wol hiel spesjaal. 'Paddy's

Passion' is in echte sfeermakker en geregeldwei te finen op
grutte festivals yn binnen- en bfftenlàn. Wa't op ynternet (You
Tube) omgrÍrsket fynt meardere optredens fan har. De ploech is
ferneamd om har Ierske seemansrepertoire. Sjoen de muzykyn-
struminten dy't bespite wurde: wynklodde, bodhran, tin-whis-
tle, gitaar, fioele, konsertina, ukelele, banjo en montharmo-
anika hawwe we mei betfifte muzikanten te krijen. Net sa lang
lyn wiene se ek yn Boalsert. In reaksje op ynternet learde Ís dat
it omsittend laach kompleet'Írt de skroeven wie'. Dat seit fan-
sels wol wat. Hàld freedtejtn 24 febrewaris o.s. frij foar dit jfrn-
foljend programma. Dizze spontane, muzikale jfrn is jo bydra-
ge fan fiif euro om rit de kosten te kommen, mear dan wurdich.
In minsk hat ferlet fan sa'n jffn. 'Paddy's Passion' en 'It Kom-
paenenkoor', dat belooft wat. dat sitte jimme gewaar wurde!!

Project Bulamu Ghitdren vittage in 0eganda
Beste mensen,
Van 13 januari t/m 27 januari 2072ben ik met een groep
mensen uit Lemmer in 0eganda, Kampala, geweest om
mee te helpen met de bouw van familiehuizeR voor straat-
kinderen (project Bulamu Children village). In Kampala
leven zo'n 5.000 kinderen op straat. Kinderen die hun
ouders verloren hebben door Aids, of kinderen die zijn
achtergelaten door een ouder die niet meer voor hun
kind(eren) kon zorgen. Joseph Lubega, initiatiefnemer
van het project Bulamu Children village, is journalist.
Hij is opgegroeid als weeskind en weet wat het is om als
straatkind te leven. Hoewel hij zelf nog arm was nam hij
de zorg voor een paar weeskinderen op zich. Dit aantal
kinderen nam snel toe waardoor Joseph hulp nodig had.
Het project wordt nu ondersteund door Kaja Foundation,
opgericht door een Nederlands echtpaar Chris en Jurjan-
ne. 0p een stuk grond buiten Kampala begint het kinder-
dorp al behoorlijk vorm te krijgen. Er zijn al 6 huizen ge-
bouwd, een grote keuken en een kerk. In januari en half
februari 201,2 ís de planning om nog eens 6 huizen tot
aan de 1e verdieping te bouwen (dit gaat ook tukken!).

De lokale bouwvakkers
bouwen de huizen af.
Er wonen momenteel
al3'J.2 kinderen in Bu-
lamu village. Het is
fantastisch dat deze
kinderen een "thuis"
hebben en naaÍ school
gaan. Zij hebben kans
op een betere toekomst. Door sponsorgeld kan de bouw van
deze huizen gerealiseerd worden. Er zijn heel veel acties ge-
weest om geld binnen te halen, o.a. een spinningactie, een
pepermuntactie. In de weken dat ik daar was zijn de huizen 9

en 10 gebouwd. De kinderen waren heel enthousiast en von-
den het leuk om mee te helpen. Ook was er genoeg tijd voor
spelletjes en creativiteit met de kinderen. Namens de kinde-
ren van Bulamu's Children village wil. ik het Kompaenenkoor,
vrouwenkoor, familie, vrienden, collega's en buren heel erg
bedanken voor het meewerken aan de spinningactie en pe-
permuntactie. Het geld wordt zeker goed besteed.

Meta Mulder



Jeugd en JongerenweÍk lJlst
Na een lange periode van stilstand in hetjeugdwerk kunnen
we eindelijk weer open. We willen graag contact met eventu-
ele toekomstige gebruikeÍs, maar ook ideeën zijn van harte
welkom. Zelf denken we aan: 0pvoedadvies, Huiswerkbege-
leiding, muziek maken met groepen, toneel spelen, kinder-
disco, zingeving. 0mdat we zo lang uit de running zijn ge-
weest moeten we eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen.
In de afgelopenjaren is de goede naam van het Honk behoor-
lijkbesmeurd. Ats je hetHonkin IJlstopzoektkomje bij fees-
ten en partijen waar wij niet mee vergeleken willen worden.
Wij gaan ons uitstrekken naar de'Jeugd van tegenwoordig'.
Dus zijn we maar vast begonnen met een andere naam.

Het Honk is gevestigd aan de Sudergoweg 1, in lJlst.
Vandaar dat wij bedachten'nummer 1'of zoals de jeugd
misschien gemakkelijker schrijft'#1'. Dus hebben we een
internetadres www.nummerlijlst.nl maar dat niet alleen.
0p facebook heten we nummerlijlst. 0p twitter heten
we nummerlijlst. Maar u kunt ons ook gewoon bellen of
schrijven. De voorzitter is Lammert Postma, de penning-
meester is Astrid Postma, de secretarie wordt gevoerd
door Jack Henning.

Het postadres is De Tjalk 17, 8657C2lJlst (Postma).
Het telefoonadres is 065 111 999 2 (Henning)

Voedselbank Sneek/Wymbritseradiel: wie kan er gebruik van maken?
Sinds mei vorig jaar is deze Voedselbank actief in de voor-
malige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel. Wij willen dit
graag nog eens onder uw aandacht brengen. Wij merken na-
melijk dat ons bestaan nog niet bij iedereen bekend is. Het
gaat ons daarbij dan vooral om de mensen die in aanmerking
zouden kunnen komen voor het ontvangen van een voedsel-
pakket, maar de weg naar ons nog niet gevonden hebben.
Denkt u dat datvoor u geldt, dan kunt u zich bij ons melden:
doorte bellen naar 06 52777598 (van maandag totvrijdag, 19

- 2 1 u. ) of te kijken op onzewebsitewww.voedselbanksneek.nl
Als u zelf anderen kent die onze hulp zouden kun-
nen krijgen, kunt u hen ook naar ons verwijzen. Na
de aan melding volgt de screening door twee mensen

van de Voedselbank. Zij komen bij de aanvrager thuis
langs om te zien of aan de (tandelijke) norm votdaan
wordt. 0m u een indruk te geven hoe die norm er uit ziet:
het netto besteedbaar inkomen (voor eten, drinken, kle-
ding enz.) mag niet hoger zijn dan € 775,00 per maand
voor één volwassene. Voor een tweede volwassene in het
gezin komt daar € 60,00 bij, voor elk kind van 0 - 12 jaar
€ 25,00 en voor elk kind van 13 - 18 jaar dat geen in-
komsten heeft € 50,00. Wij hopen dat we zo allen kunnen
bereiken, die wij graag onze ondersteuning willen geven,
om langs deze weg hun moeilijke financiële situatie wat
te verlichten!

Voedselbank Sneek/Wymbritseradiel

Herinnert u zich dit nog?

De afgelopen 50/60jaaris erveelveranderd in IJtst. Hetis goed

om af en toe even in de tijd terug te gaan en te verhalen wat er
toen speelde. Bij hetlezenvan deze artikelen zullenveelle-
zers denken: Achja, zowas het. Is datalweer zolang geleden?

Mienskipshfls
IJlst ontbeerde jaren een gemeenschapshuis, geschikt voor
diverse bijeenkomsten en activiteiten. Bij het afscheid van
de toenmalige gemeentesecretaris Goelema in 1962 deed dat
gemis zich weer gevoelen. Ter gelegenheid van dit afscheid
kwam de gemeenteraad van lJlst in een buitengewone open-
barevergadering bijeen op een buitengewone plaats, name-
lijk de Burgemeester 0ppedijkkleuterschool. In verband me t

de verwachte grote publieke belangstelling was uitgewe-
ken naar een andere ruimte. De raadzaal in het gemeen-
tehuis was te klein voor dergelijke bijeenkomsten en bij
gebrek aan beter restte er maar één alternatief, de kleu-
terschool. Inmiddels was wel de Stichting 'Mienskipshfis'
opgericht. Het bestuur vergaderde in september 1963 en
liet zich daarbij optimistisch uit over de bouw van het
huis. De aanvraag voor de bouw was op de urgentietijst
geplaatst en de rijksgoedkeuring werd op korte termijn
verwacht. Inmiddels was op het toekomstige bouwter-
rein wel een bord geplaatst met het opschrift:'Hjir komt
it Mienskipshfis'. Ook bleek dat de bevolking van lJlst
financieel zeer redelijk had bijgedragen. Er werd echter
meer verwacht. Zij, die om de één of andere reden nog
geen bijdrage hadden verstrekt, dus ook de nieuw ingeko-
menen, werden alsnog in de gelegenheid gesteld financi-
eet bij te dragen aan de totstandkoming van dit prachtige
gebouw. Eindetijk, voorjaar 1964, kon de aanbesteding
van het Mienskipshts plaatsvinden. Voor de bouw kwam
als laagste uit de bus aannemersbedrijf G.0. Visser te
IJlst en voor het schilderwerk G. de Vries en zn. De bouw
vorderde gestaag en op 23 oktober 1965 kon de officiële
opening van het gebouw plaatsvinden. Maar inmiddets is
het gebouw door de tijd ingehaald. Er is een nieuw Mien-
skipshfis gekomen en het oude gebouw werd tijdens de
afgelopen jaarwisseling voor het laatst gebruikt. Wat rest
is de slopershamer en de bouw van nieuwe woningen op
het vrijkomende terrein.

10



Kerstboom en kerstverl,ichting
0ndernemersvereniging om
hem in de periode decem-
ber/januari op het ponton
in het haventje te plaatsen.
De daad werd bij het woord
gevoegd en met de vracht-
wagen van Cees Zijsling en
een kraan van Stienstra &
van der Wal werd de boom bij
de 0verkluizing geplaatst,
waar hij verlicht en weï een
prachtig geheel vormde met
het verlichte skritsje en de
verlichte tjatk. Trouwens,
en wat te denken van de pa-
len van de feestverlichting,

die enkete bewoners van de
grachten hadden geplaatst.
Met de aanschaf van een
goedkoop verlichtingsne-
tje en een draadje door de
bomen levert dat een heeï
mooie verlichting aan de
gracht op. En de elektri-
citeitskosten? Zegge en
schrijven 25 cent voor 3 we-
ken, volgens een nauwkeu-
rige berekening! Dat kan
eind dit jaar toch niemand
ervan weerhouden de paal
ook te plaatsen en te ver-
lichting!

De kerstboom? Ja, de kerst-
boom! Niet die van de ko-
mende kerstperiode, dat
duurt nog even, maarvan de
afgelopen kerst. Inderdaad,
dat is alweer 2 maanden ge-
leden, maar toch. De mooie
grote boom, die wekenlang
in volle glorie in het haven-
tje heeft gestaan, leverde
nog een aardig verhaaltje
op. Deze boom is nametijk
geschonken door Jan van der
Vetde van "De Uitkijk". De

boom is ca. 25 jaar geleden

als klein boompje door Wig-
gele van derVeide, vader van
Jan, meegenomen uit Zwe-
den. Het boompje werd in de
tuin gezet en sloeg aan. Hij
groeide en groeide tot hij ei-
genlijk te groot werd en weg
moest. Toen ontstond de
gedachte om de boom voor
de kerst te schenken aan
de kerk, maar helaas bleek
de boom daarvoor te groot.
Vervolgens werd de boom
aangeboden aan en dank-
baargeaccepteerd door de

leerlingen De Kogge "pÍoefkonijn" bij voedingsproject

Aan de lichameLijke fit-
heid van de leerlingen van
0BS De Kogge zal het de
komende tijd ogenschijn-
lijk niet liggen: middels
het project Lekker Fit! Frys-
làn zullen zíj zich voort-
aan een stuk vitaler voelen.
"Leerlingen van de lJlster
basisschool hielden zich ge-
durende de afgelopen tien
weken aan een "stïeng" di-
eet", aldus directeur Lode-
wijk Riedhorst glimlachend.

Zijn jeugdige rekruten wa-
ren de proefkonijnen voor
het project Lekker Fit! Frys-
làn waarbij kinderen leren
nadenken oveï gezonde
voeding en beter bewegen.
De start van het project was
levendig: de leerkrachten
Johan Krikke en Mark van
Krimpen hadden een hin-
dernisbaan uitgezet op
het schoolplein waarbij de
kinderen ruim drie kwar-
tier intensief in beweging

waren op de zandbakrand,
het duikelraam en de klim-
boog. Nadien werd er ge-
zond getafeld. "Gedurende
het eerder genoemde aantal
weken kregen de kinderen
op verschiilende dagen in de
pauzes steeds weer een an-
der stukje fruit. 0p die dag
hoefden ze zelf. geen fruit
van thuis mee te nemen",
vertett Lodewijk Riedhorst.
Bij de wereldoriënterende
vakken, gymnastiek- en
creativiteitslessen speelde
de gezonde voeding een
centrale rol. Het is heel es-
sentieel dat kinderen en
ouders bewust worden van
hun eigen eet- en beweeg-
patroon", vervolgt Ried-
horst. Tevens kwamen eÍ
gastsprekers die op ver-
schillende terreinen lessen
verzorgden. De lesmethode
Lekker Fit! Frystàn omvatte
vijf theorielessen en drie

praktijkopdrachten. Naast
deze opdrachten bevatte
de methode een afspraken-
poster waarop de leerlin-
gen de afspraken schreven
die zij met elkaar gemaakt
hadden op het gebied van
voeding en bewegen. Het
project liep tot 23 februari
als een rode draad door de
school. 0p 20 februari vond
de apotheose plaats toen de
gehele Koggebemanning de
smalte ijzers onderbond op
de kunstijsbaan van Bid-
dinghuizen. "Ze kregen dan
schaatslessen op niveau,
een mini-Elfstedentocht en
andere leuke ijsspelletjes",
meldt Lodewijk Riedhorst.
Drie dagen later vond de de-
finitieve afsluiting plaats
waarbij ouders konden mee-
beleven wat hun kroost zoal
in de projectweken gepres-
teerd hadden.

Stipepunt Drytts zet een klussendienst op

In het januarinummer van
het Dryltser Kypmantsje heb-
ben we een oproep gedaan
voor vrijwilligers voor een op
te zetten klussendienst. Die
opÍoep heeft voldoende aan-
melding en op geleverd, waar-
bij we er van uitgaan dat we
ons nog in een groeifase be-
vinden; waarschijnlijk mel-
den zichin de toekomst meer

vrij willigers. De klus-
sendienst is bedoeld voor
mensen die zelf niet in
staat zijn om klussen uit te
voeren en die geen beroep
kunnen of willen doen op
familie, kennissen of bu-
ren. Het gaat daarbij om
kleine klussen in en om
het huis, tuinwerk en ove-
rigehand- en spandiensten.

Het aanmelden van een
klus gebeurt via het Stipe-
punt Drylts. Het Stipepunt
beoordeelt de aanvraag en
zoekt een geschikte vrijwil-
liger. Medewerkers van het
Stipepunt zijn op woens-
dag- en vrijdagmorgen van
9.30 - 11.30 uur aanwezig
op Galamagracht 31 (1o-

catie ïhuiszorg). Zij zijn

tetefonisch bereikbaar via
06-70264969 (ook op maan-
dagmorgen). Het emailadres
is drytts @stipepunt.nl. Vrij-
willigers voor de klussen-
dienst kunnen zich overi-
gens nog steeds aanmelden.
Het Stipepunt DryIts regelt
geen autovervoer, b.v. naar
het ziekenhuis. Daarvoor
kan een beroep worden ge-
daan op 'Graag Gedaan',
tel.0515-531529.
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Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Galamagracht 73, 8651 ÍD lJtst
Tet. 06-103Q7939 / Fax 0515-852881

sybrenvanderzee@hotmai [. com

Voor alles wat
auto te maken

Rogmolewei 9
8651 EP lJlst
0515-532386

met uw
heeft

dichtbij
Autowascentrum

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zaterdag: 0.900 - 17.00 uur

g! v:od .k le;k

itdryltserkypmants j e . nl

,,,r,.t Iqgrtmq
Grondue'lzet
Roodhêmsterweg I
8031 eV |JLSï
tel.: 0515-442487
fax:0515-{44454
email: infa@.iaarsma-grondverzet. nl

internel: w\qw.jaarsma-grondve|zet.nl

Uit voorood leverbqqr: ' lotd r gÍond . menggronuioot

Levering grind, besfrotingmcleriool, domwsndhout enz. enz.

Informeer vrliblijvend nooÍ onrs scherpe pÍl;zen

. grondwerk . lfonspo* . kfatnvêrhuuÍ . zgnd- ên gÍondhondel

o Binner- en briten sclrildarwark
r Saus- en behangwerk

' Enkefe- en dubbele beglazittg
. SPacksPuiten
e Kleinscholig timmerwerk
r Onderhoud aan uw boo|

Pikesyl I
A617 LH Abbego

Gesrwka** 4 telefacn O515 33 57 68
3651 AA lJlst r*ngw.kuperusheeringamakelaars,nl

GTBR.SIIilASV
ro-Vt'tl

Altijd vertrouwd

5clzí ldersbedríif
Kuitz* Ostngcr Pijn ? Ziekte ? Sfress ? Rugklachten ?

... Praktijk voor Healing & Bewustzijn'' BALAN C E'Friestand
,.,.' MALVA therapie

Stressrelease Massage

2> WWW. b al a n Ceffl, ft |'11,..
-í^^-^^r. t ,t^t. íf!^^^r.t .l lldBehandeling op afspraak, lJlsl (Sneek) 

"f;*tet.: 051s - it +s Bó.t 06 - fi è4 sgá..- ':::.:i:



TRY-OUT concert door maaÍ liefst 5 fanfareorkesten
op 25 februarízOtZ in De Utherne te lJlst!
ConcordialJlstgaatop3maarta.s.weer tenallesuitdekasthalenomeentop- werken één of meerdere keren voor
deelnemen aan het concertconcours prestatie neer te zetten. Dat vraagt een publiek uit te voeren. Aan het Try-
van de OMF, de (nieuwe) 0rganisatie gedegen en serieuze voorbereiding, out concert van Concordia zullen
van Muziekverenigingen in Fryslàn, in waaronder extra repetities, een stu- daarom ook nog 4 andere fanfare-
schouwburg De Lawei in Drachten. Aan dieweekend, enz. Ook is het belangrijk orkesten deelnemen, te weten: Con-
dit concertconcours doen maar liefst om de te spelen muziekstukken alvast cordia Gaastmeer, Excelsior Schar-
vijftien(!) orkesten (Harmonieën, enkele keren zo goed mogelijk voor negoutum, Crescendo ldskenhuizen
Fanfares en Brassbands) mee, verdeeld pubtiek uit te voeren. Concordia lJlst en Studio It Heidenskip. Het Try-out
over 5 divisies. Concordia doet mee in gaat dit doen op 25 februari 2012 in de concert op 25 februari begint om
de 3e divisie. Alle deelnemende orkes- nieuwe concertzaalvan MFC De Utherne 19.30 uur en alle orkesten zullen hun
ten spelen een zgn. verplicht werk en in lJlst. De beide concertwerken "Mi- twee concourswerken dus ten gehore
een zgn. vrij werk. De orkesten wor- nisterie van Fanfare" en "Kraftwerk", brengen. U kunt dan dus maar liefst
den beoordeeld door een landelijke beide gecomponeerd door Jacob de 5 orkesten op hun topniveau beluis-
vakjury, bestaande uit 3 juryleden. Haan, zullen dan worden uitgevoerd. teren. Nog nooit in IJIst vertoond.
0m een goede beoordeling en punten- Ook voor andere concoursdeelnemers Uiteraard bent u van harte welkom.
waardering te krijgen moeten de orkes is het betangrijk om hun concours De toegang is gratis!

Het programma is als volgt:
19.30 uur - Crescendo ldskenhuizen o.l.v. Sipko Feikens (31 leden)
20.00 uur - Excelsior Scharnegoutum o.l.v. Tjeerd Barkmeijer (28leden)
20.30 uur - Studio It Heidenskip o.l.v. Marten Miedema (47 leden)
Pauze.
2L.30 uur - Concordia Gaastmeer o.l.v. Gosse Reijenga (36 Leden)
22.00 uur - Concordia lJlst o.l.v. Jan Hibma (44leden).
AIle 5 orkesten spelen een koraal of inspeelwerk en de beide concourswerken die op 3 maart a.s. in de Lawei uitge-
voerd moeten worden.
Zaterdag 25 f.ebruari 2072.
Aanvang 19.30 uur
in de concertzaal van De Utherne te lJlst.
Toegang: GRATIS!

Mag het een onsje meer zijn?
Onder de noemer'Mag het een onsje meer zijn'is in het
Historisch Informatie Punt van de bibliotheek in lJlst een
tentoonstelling ingericht over de vele winkels en winkel-
tjes die vroeger in IJIst waren gevestigd.

Wie nog eens terug wil blikken naar de tijd dat je bij de
vele middenstanders aan weerszijden van de gracht in
IJlst, waar je voor van alles en nog wat terecht kon,

moet de komende maanden echt even in de bibliotheek
kijken. Ër zijn foto's te zien en advertenties van die
winkels, waarvan het merendeel inmiddels niet meer be-
staat. IJlster Edsko Hekman voorzag die foto's en adver-
tenties van bijschriften met informatie.
Toepasselijke oude fitms en verse koekjes
Het Fries Film Archief zorgde voor oud filmmateriaal over
de (verdwenen) middenstand in Friesland.
De tentoonstelling is te zien tot hatf april, tijdens ope-
ningsuren van de bibtiotheek.

"Morgen mannen."
"Morgen Peke. "
"Iedereen is ofwas in de ban
van de Elfstedentocht. Radio,
televisie, kranten, op het werk
en op straat .' "Wíj denken,

Peke, dat jij je zegje hierover ook wel hebt." "Ja jongens,
dat heb ik zeker. Als je de ledenvergadering hebt gezien
de laatste keer; 600 leden aanwezig en wat je dan opvalt.
Allemaal oudere mannen, allemaal grijze koppen. Je ziet
bijna geen jongemensen. 16.000 mogen er mee rijden.
85% boven de 50 jaar en daarvan de helft boven de 60
jaar en daarvan de helft boven de 65 jaar en ga zo maar
door. De helft van deze mensen halen het vaak niet en
als je dan hoort praten over de tocht, dan geven ze elkaar
ook nog raad. Vorige keer heb ik Stavoren gehaald en nou

ben ik van plan om Hindeloopen te halen en een an-
der wil naar Workum en weer een ander naar Bolsward.
En, zeggen ze, en je moet een paar dagen voor de tocht
geen plaspillen gebruiken, dan kun je misschien net
van stad naar stad schaatsen voor je weer moet plassen.
En", gaat Peke verder, " vorige keer ook zie je die man-
nen soms op een rij staan langs de baan in de rietkraag.
Eerst moet een pak kleren aan de kant en dan kunnen
ze hem vaak niet goed vinden. En de gang is er ook wel
af. Ik zou willen zeggen tegen het bestuur: mensen bo-
ven de 60 jaar die de tocht niet uitrijden de kaart inle-
veren, want er zijn jonge mensen die hem makkelijk
kunnen schaatsen en die staan aan de kant. En tegen de
oudere schaatsers die hem al een paar keer hebben ge-
reden: geef de jonge mensen ook een kans. Wees niet
egoïstisch en lever het startbewijs in. Hoi mannen." "Hoi
Peke." De mannen op de bank: Peke heeft ergens getijk!
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Schoonheidssolon . .
Ytino

Ytina schot
Croleskwartie r 8B
86': HG ULSï
0515 - 532907

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uiisluitend
op afspraak

Stwddo MwSfrkqmt
Gitaar, bas en zangles zonder

notenschrift
Alle apparatuur, gitaren en

bassen aanwezig
De Tsjalk 17, IJlst

Bel: 06-249 4619 5 I 05 1 5 -5327 7 2

Ook voor opname,
teksten, muziek,
begeleidings cd's

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

llcl mij voor een afspraak

a6-14464784
ll'ww. rein ashairservice. n I

Reina l{roes
Nijesyl 6O

8651 NC lJlst

Shiatsu, Voetref lextherapie,
Familie opstellingen

Skerwald 13, 8618 NE OOSTHEM
0515 - 53255í | 06 - 30942112

www. hedwigydema. nl

info@hedwigydema.nl
Lid NVST

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

CerÍ. Diabetische voet
Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

tttda -frffip,(, - Ia

6ak4qad,r8, Y{ír

rd. 0515-53122q

fpffipj - tals

Boutique Jenny

Verhuizing [ogopediepraktijk IJtst
Al sinds enkele jaren is er een de-
pendance in lJlst van de gezamen-
lijke logopediepraktijken Spraak-
makend Sneek en Wies Voolstra.
In juli 2011 heeft Gerry de Witte
de behandelingen overgenomen
van Annick Siemonsma. Waar zij
eerst nog behandelde in het Mien-
skipshffs, is zij, samen met andere
verenigingen, verhuisd naar het
multifunctionele centrum Utherne
aan de Dassenboarch. Hier geeft zij vanaf 1 januari 2072 op
vrijdag behandelingen.Aangezien veel kinderen uit lJtst
en omstreken het Fries als 'memmetaal' hebben, geeft zij
behandelingen in zowel Nederlands als Fries. In februari
2011 heeft Gerry haar diploma logopedie behaald aan de
Hanze Hogeschool in Groningen. Daarnaast is zij DTL-ge-
certificeerd en heeft zij de cursus Nederlands met onder-
steunende gebaren gevolgd. Tijdens stages en voorgaande
banen heeft zij ervaring opgedaan in het werken met zowel
volwassenen en kinderen met verschiltende logopedische
probtemen.Ook heeft zij gewerkt met kinderen met een
ontwikkelingsachterstand en meervoudig gehandicapten.
Logopedie wordt op dit moment vergoed door vrijwet alle
zorgverzekeraars. U hebt wel een verwijzing nodig van uw
huisarts. U kunt terecht bij een logopedist, wanneer u of uw
kind problemen heeft op het gebied van spraak, taal, mond-
motoriek, slikken, stem of gehoor. Voor een afspraak kunt
u bellen met het nummer 0575-427309 of 06-87497524.

Samen Eten Project
We gaan weeÍ samen eten op 17 maart a.s. en vervolgens
op 14 april. Het Samen Eten Project is opgezet voor mensen
die anders altijd alleen eten. Meestal is het gezelliger om
dat samen te doen. Eén keer per maand kan er samen gege-
ten worden in de Schaapskooi, achter de Stadslaankerk. 0m
vijf uur 's middags wordt de koffie/thee geserveerd en om
18.00 uur gaan we aan tafel. Het eten wordt gemaakt door
vrijwilligers! Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Inlichtingen: G. Bouma, tel. 06-53849367 / S. Schilstra,
tet. 532930

Tige tank
Spitich fan de greate tochten, mar wat koe der riden
wurde. Eltsenien tank foar de ynset.

Hans en Jan

Hair Care )
06-50686653

Aw kapster aan hais
Voor jong en oud

Gerda de Jong

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.



Studio voor kteur-, stijt- en ktedinganatyse bij Boutique Jenny
Wij kunnen de wereld afreizen op zoek naar schoonheid en
persoonlijkheid, maar we moeten haar in ons dragen om
haar te kunnen vinden. Bij JEN-NY'S halen wij de schoon-
heid en persoonlijkheid bij u naar boven.

ll:: ,

a. :'

::.t.,xt

Met deze slogan zijn JENNY

en NYNKE van BOUTIOUE

JENNY boven de boutique
in lJlst gestart met hun
studio voor kleur-, stijl-
en kledinganalyse. Samen

hebben zij 16 jaar ervaring
in het modevak. Hebt u al-
tijd al eens willen weten
welke kleuren bij u passen?

Dat kan nu ook bij Jenny en
Nynke. Met een uitgebreide
kleurenanalyse van 7,5 à 2
uur (incl. kopje koffie/thee
met wat lekkers) kunnen zij
u vertellen welke kleuren
bij u passen en uw gezicht
laten stralen!!! Bent u die
miskopen ook zo zat en

hebt u altijd al eens willen

weten welk type kleding het
beste bij u past? Met een stijl-
en kledinganalyse maken zij
in 2 afspraken een persoon-
lijk en uitgebreid advies voor
u. En wilt u het helemaal com-
pleet maken, dan komen ze

graag langs om samen met u
door uw kledingkast te gaan!
Zo kunnen zij u door een com-
binatie van kleur-, stijl- en

kledin gadvies te g even u taten
stralen in de juiste kleur- en

kledingcombinatie. 0ok leuk
om in groepsverband te doen
met vriendinnen, collega's,
zussen, enz. Dit kan zowel
bij u thuis als in de studio. U

bent van harte welkom in de

winkel voor meer informatie.

maar u kunt ook bellen naar
0575-537229
(tijdens winkeluren).
Bent u nieuwsgierig naar de
nieuwe voorjaarsmode?
Kom gezellig tangs bij
Boutique Jenny
tijdens de INL0OPDAGEN 0P
22-23-24 MMRT

en laat u inspireren door o.a.
hun showmodelten, waarbij
zij tevens hun nieuwe studio
voor kleur-, stijl- en kleding-
advies aan u kunnen presen-
teren.

Koffie/thee en wat lekkers
staan voor u klaar.

Ferhalen fan de foarsitter

getegenheid van het 140-jarig.bgstaan van IJsclub

':1'D er,ïJlster.., g-chaats " is een aantal'iêrhaten van oud:
vfí...Qfzitter Gerrit de Jong gebundeld in een ktein bogk;
je.1pe! alq titel Fefhalen fan de foarsitter. De komende

n kunt u steeds een van:dê'iê humoristische
verhaten in het "Gerrit-Frysk" in het Kypmantsje lezen

It noarden om. tt t 1984-t985

0m in oeÍe as njoggen ride Itlikerisnetsasterktatnder
we mei syn seizen, Bauke de brêge. 0m syn beurten wat
Weerstra, Cor de Jong, Lib- Ítdaagje. Cor op 't lêst al wat
be Zwart, J. v.d.Schuit, wij- by de takken del, en ja hear;
len Jan Heerema en iksels Cor der troch en oan it 'klok
de Boalserter feart del. It en hamerspul' kletstroch-
wiemoaiwinterwaaÍ,sa'n4 wiet. Wol in flugge reaksje
graden ffnder nul, neffens want hy wie samar wer by Ís.
de berichten soe it de ófrfi- '0ch, dêr giet myn moaie dei',
ne nacht folle kàlder west hy girlde der hast oer. 'Do

ha; + 10" inder nul. Hans moast sjen datst thÍs komst,
de Jong, doe waarprofeet oars befriest ek noch.'Dat die
foar Omrop Fryslàn, hie der dan ek. Wy binne sa troch
it oer dreamkaarten hàn, it tunneltsje, as wienen wy
yn ferban mei in eventu- der wol wat óf, fierder riden.
eie alvestêdetocht. Sa pra- Harns - Frjentsjer. It waar

tendewei riden we op it waard hieltyd sachter. Bin-
krriswetter fan Boalsert ta. ne dit no dv dreamkaarten?

Bauke hie him hast hie-
lendal Étklaaid. Fierstente
folle klean oan. der stie der
yn syn Jansen en Tilanes,
de rest hong oer de hikke.
0p't lêst mar weÍ wat klean
oan, de rest mar yn de rê-
chsek. It wurdt neat mei
de alvestêdetocht; troch
de hege temperatuer kaam
der al wat wetter op it iis.
Dreamkaarten... Mar it iis
glied om raak! By Burdaard
en Dokkum poeiermolke,
dan ha je it der noch es oer.
Hoe soe't mei Cor wêze en

dan wer dy ferrekte dream-
kaarten. Sa wer fierder. De

Ee del nei Ljouwert. Al dat
wetter op it iis, it begin al
wer op te friezen. Ik sei dan
mar wer: 'Licht opjaan en

op de hakken ride.'Schuit
siet der dwers trochhinne.
Sa swier hie ik it noch noait
meimakke. No, Bauke kin
der ek oer mei prate, sa'n
swlere man. Doe dwers troch
Ljouwert hinne. By alle
brêgen deróf, of oars, de

klompsokken oan en rinne.

By de 'Friestand- hal' del
sa nei it Van Harinxmaka-
naal. Ja, dan kin je links- of
rjochtsdf. Wy besluten om
rjochtsdf te gean, it wie fers-
kuordeste min riden. Allege-
arre grutte skotsen, fan de

iene op de oare wippe, kamen
we op 't lêst by in grutte wite
brêge dy't fersiert wie mei
in stik as wat fan dy reade
stopljochten mei dêr achter
in tsjerketoer en in sipel de-
rop.Ik wol it net goed prate
mar wy hawwe Ís wat tefolle
konsintreard op de grutte
skotsen. Wy koenen net om-
sjen oars hienen wy it wol
earder sjoen. Mei oare wur-
den, wy wienen de ferkearde
kant op riden. Wer werom.
Hè,hè, op 't lêst der hienen
we de Swette te pakken. No
ja, dan ha je it der noch oer,
'Moatte we dit wol fierder fer-
telle?'Ik wit it net at Jan dit
wit. Dit hie Jan net oerkom-
men, mar ja dy wie der net by.
Wybinne sa mei Ís fiven moai
nei hÍrs ta skarrele. At mei
al ... it hat wol wat sa'n dei!

1.5



0p en top: WinterwiLl,e!
It hat Íteinlik mar oardel
wike duorre, maï o, wat ha
we der allegear wer fan ge-

noaten ! It bestjoer fan de
iisklup wie ein jannewaris
noch byelkoar om te bepraten
at we dit jier ek mei de jeugd
nei it Thialf moasten, yn fer-
bàn mei it irtbliuwen fan de
winter. In goeie wike letter
stiene we op woansdeitejírn,
1 febrewaris, op de iisbaan;
om it 'wynwak' óf te setten.
0p tongersdei 2 febrewaris
koe de baan iepen! Dochs
noch inwinterke; koek en zo-
pie ynkeapje en fansels, wat
organisearje. 0p sneon 4 fe-
brewaris de middeis wie der
prikslydsjen. 0ankundige
troch hiel Drylts mei in pear
grutte lidsboksen, fan eat-
dere tiden. In soad dielname,
omrop Fryslàn derby, prach-
tich waar, it koe net moaier.
Fierders wiene der moand-

eitemiddeis, 6 febrewaris,
wedstriden foar de bop-
pebou fan de skoailen. Dy-
selde jfins wiene der in 'lan-
gebaanafualrace' en ek hjir
diene al mei al ek wer sa'n
40 man oan mei. Der wie in
race foarjeugd en foar grut.
In fÍrle striid waard der le-
vere. De tiisdeis wie der foar
de írnderbou fan de skoallen
in'alvestêdetocht' op de iis-
baan. Rtnom de drokte fan,
giet de echte alvestêdetocht
no al as net troch, ha wy de
koppen wer byelkoar stutsen
en besluten dat we. nei 15
jier (!) de'Ronde van lJlst'
wer organisearje woene.
De alvestêde- en alvemar-
retocht waarden ófblaasd,
mar de 'Ronde van lJlst'gie
troch! De banen wiene faaid,
de hokjes ynelkoar set-
ten, flagen derby, fergun-
ning oanfrege, frijwilligers

en EHB0 frege, medailles en
stempelkaarten regele en
gean sa mar troch. Sneon,
11 febrewaris, wie't safier.
It koe net moaier. It waar
wie geweldich, de sfear fan-
tastysk. Goed 400 minsken,
lyts en grut, ha mei dien.
In prachtich rffntsje fan
15 km. koe ien, twa as trije
kear riden wurde. Der wie-
ne dy deis in bulte minsken
op it iis. Net te leauwen.
Gelokkich hiene wy de deis
de ËHBO derby. Dy ha der
ferskeidene kearen op írt
west om minsken dy't fer-
wfine wiene te hetpen; dit
wienen gjin dielnimmers
fan Írs tocht, mar dat mak-
ket neat Ít. Heïp wie gau te
ptak! In komplimint wur-
dich! Mar ek kompliminten
oan de iiswegensintrale en
oan alle frijwitligers dy't
is holpen ha om it 'rÍrn-
tsje fan Drylts' mooglik te
meitsjen.Tige, tige tank.

Wolle jim foto's sjen
fan de ferskate evene-
minten? Sjoch dan op:
www. ij lste rscha ats. nl
(hjir kinne jim ek lid
wurde fan de iiskïup).
Mar jim kinne ris no
ek folgje op Facebook!
Fierders binne der wer
in hiel soad dingen
brocht yn it iisbaan-
hokje:
1 pear bernelearskes
maat 28
4 pear wanten
1 skiwant
1 pearse mttse
1 pearse sjaat
l grize wokkelsjaal
t hoes foar klapredens
1 swarte tas (Sigikid)
De spullen binne op
Ytostinsleane 13 (tel.
0575532236). Dus
minsken dy't wat misse
kinne it hjir ophelje.
Ut namme fan it best-
joer, Ykje Wiersma

dat er veel van dezelfde han-
del aangeboden wordt. We

willen zo variatie in de ver-
schillende overtuinen pro-
beren te krijgen zodat het
aantrekkelijk blijft om de
overtuinenfair te bezoeken.
We zijn nog bezig met het
doel welke we dit jaar finan-

oVERTUINENFAIR lieer 
w-i]tel 0ndersteunen'

r nr* De eerste contacten zijn ge-
Zaterdag 2 juni 2Ot2 tegd. Het za1, zohet nu staat,
We hebben als organisatie een stichting zijn welke in
de afgelopen weken niet stil de omgeving is gevestigd,
gezeten. Verschillende deel- maar zijn werkterrein in het
nemers zijn benaderd en de buitenland heeft. Zodra we
eerste toezeggingen om op het definitief hebben zult u
de overtuinenfair te komen dit via It Dryltser Kypman-
staan zijn al binnen. We tsje van ons vernemen. 0m
proberen dit jaar ook weer het e.e.a. goed georgani-
nieuwe deetnemers aan de seerd en de opbrengst hoger
overtuinenfair te laten deel- te krijgen zijn we ook bezig
nemen. Het teuke is dat zich om de opzet iets aan te pas-

ook mensen aanmetden om sen. Te denken valt aan het
op de fair te komen. We be- wagen van een beperkte en-
kijken welke artikelen deze tree en meer aandacht aan
mensen te koop aanbieden de overtuinenfair in de re-
en maken een setectie. Dit gio middels reclame borden.
doen we om te voorkomen We houden u op de hoogte.
De organisatie van de overtuinenfair:
Barbara Haagsma
Hotske en Harm de Vries
Martien Staalsmid
Wietske Walinga

Eegracht 22 tel. 531955
Ëegracht 24 tel. 532057
Ëegracht 25 tel.537227
Ëegracht 27 tel. 532108

PEUTERSPEELZAAL
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Nationale Voorleesdagen 20{ 2 met voorleesontbijt op
Pêuterspeelzaal "Lyts Yleke"

Ook dit jaar deed Peuterspeelzaal "Lyts Yleke" weer mee met de
Nationale Voorleesdagen. Op maandag 23 januari, dinsdag 24 januari

en woensdag 25 januari jl. werd er 's morgens voorgelezen en daarna
ontbeten.

Voorlezen aan kinderen is belangrijk: het prikkelt de fantasie en

ontwikkelt het taalgevoel.

Op maandagochtend las Jitske de Jong, vaste vrijwilligster van de
peuterspeelzaal, het verhaal voor van Mama kwijt, het prentenboek
van het jaar. Het verhaal gaat over Kleine Uil. Kleine Uil valt uit het
nest en is zijn moeder kwijt. Met de hulp van eekhoorn vindt hij zijn
mama weer terug. De kinderen vonden het een beetje zielig, maar
gelukkig liep het goed af.

Op dinsdagochtend las Jacob Pot, de vader van Nynke, voor uit een

boek uit zijn eigen jeugd. Een spannend verhaal over vijf stoere

brandweermannetjes die een brandje gaan blussen. Jacob zit zelf bij

de vrijwillige brandweer en hij had een paar brandweerhelmen
meegenomen. Die mochten de peuters en de juffen wel even
opzetten, tot vreugde van de kinderen.

Op woensdagochtend kwam de papa van Teun, Flip van Doorn, met
een plastic tas. Daarin zat een boek met verhalen over de rode kater
Dikkie Dik. En wat kwam er nog meer uit de tas .... een Dikkie Dik

handpop! Het waren twee grappige verhalen over de rode kater en
zijn vriendjes.

Elke ochtend werd er na het voorlezen
ontbeten. Ook deze keer werden de
broodjes gesponsord door Bakker de Boer
uit lJlst. De peuters hebben gesmuld van de
heerlijke bolletjes. Het was leuk om te
luisteren naar de verhaaltjes en het was
gezellig om met elkaar te eten.

srekf
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Reacties kunt u mailen naar: overtuinenfairijlst@hotmail.com


