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Vind de stilte
In de Veertig dagen voor
Pasen staat iedere dinsdag-
avond en iedere woensdag-
ochtend de Mauritiuskerk
open als een stiltecentrum
voor iedereen.

U kunt er gewoon even
binnen komen voor een
moment stitte tijd.
0m tot rust te komen, om
te bidden. om te mediteren.

Niets moet, alles kan.

In de kerk is het stil.
0p de Tafel voor in de kerk
branden kaarsen.

U kunt ook zelf een lichtje
aansteken.

Er ligt een korte handlei-
ding die u kunt gebruiken
om de stilte in uzelf te
vinden.
Voor iedere week is er
ook een tekst waarover
gemediteerd kan worden.
Verder liggen er teksten
in een mand waar u er één
voor uzelf kunt meenemen.

U kunt zelf ook een tekst
voor iemand anders
achterlaten in de mand.
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Lawn Ten n is C lu b lJ lst

OPEN DAG ZATERDAG 31 MAART

Stiltecentrum in
de Mauritiuskerk
- Eegracht 48 -

Open tot Pasen:
Alle dinsda gavonden van
19.30 - 20.00 uur
Alle woensdagochtenden
van 10.00 - 11.30 uur

Kom op de open dag van
tennisvereniging LTC IJLST
op zaterdag 31 maart.
Spoor familie, vrienden en
kennissen aan om ook te
komen! 0nder het motto
'Zonder jou is er geen bal
aan' worden van 24 maart
tot en met 1 april aanstaan-
de in het hele land de 0pen
Tennisdagen gehouden.
Ook LTC IJLST stelt haar
park open om een grote
groep mensen te laten
kennismaken met tennis.
Inloop is natuurlijk vrij,
maar je kunt je ook aan-
melden. Dit doe je door de
'doe mee' button te klik-
ken op opentennisdagen.
nl/deelne mers/ltc-ijlst.
Na het invullen van je ge-
gevens kun je automa-
tisch je vrienden uitnodi-
gen via Facebook, Hyves
en/of Twitter en maak je
kans op mooie prijzen.
0p 31 maart wordt er in het

begin van de middag een
speciaal programma op-
gesteld voor de jeugd van
6 tot 12 jaar.
Later op de middag volgt
het programma voor de
oudere jeugd en de seni-
oren. Wil je precies weten
wat er allemaal te bele-
ven valt?
Kijk dan regelmatig op
opentennis dag en. n1/
deelnemers/ltc-ijlst.
Natuurlijk staat het pro-
gramma ook op onze ei-
gen site wvuw.ltc-ijlst.nl.
Het programma is niet
alleen voor potentiële
leden, maar ook interes-
sant voor bestaande le-
den.
Kom dus allemaal en
neem vrienden, buren,
kennissen, familie mee
voor een gezellige start
van het tennisseizoen.

Leesverder op pagína 6

Stempetpost
0p internet zijn soms de
aardigste foto's te vinden,
foto's met een verhaal. Het
is trouwens niet altijd wat
het lijkt. Neem nu deze foto,
genomen tijdens het Rondje
IJlst, met diverse stempel-
posten in en rond lJtst. Ach-
ter op de Galamagracht op
het kruispunt van het Zouw,
de Ee en de Westelijke- en
0ostelijke Dijgracht stond de
stempelpost, bemand door
Jan van der Wat en Henk 0p-
pedijk. Het zou die dag de
drukst bezochte stempel-
post worden. Schaatsers, die

kwamen stempelen, kre-
gen een verfrissing aange-
boden. En daar bedriegt de
schijn. Henk Oppedijk staat
netjes met een pak melk in
de hand, maar de schaatser
heeft maar een klein glaas-
je, gevuld met...bruin vocht!
Het smaakte zo goed, dat
veel schaatsers graag een
extra ommetje maakten om
nog een keer te stempelen en
om uiteraard nog een glaas-
je "melk" te drinken. Naar
verluidt heeft de bemanning
van de stempelpost zelf geen
druppel "melk"gehad!??

Trouwens, kinderen en degenen, die geen "melk" hoef-
den, werden ook nietvergeten: zij kregen een dropje!



20-03 Vrouwen van Nu. mevr. Wilty Gerritsen van de

brandwondenstichting
24-03 vanaf 9.30 uur bijeenkomst vrijwilligers 2015FESTIVAI

Eegracht 70 IJlst
25-03 0pensessievolksmuziek/folk,Stadsherberg.

14.00 uur -17.30 uur
2B-03 Bridgeclub "Heel Wat Manche". woensdagavond
29-03 Passage, thema: Het Keltisch Kruis - Naar het eiland

Iona, door ds. D.S. Hofstra uit IJlst
31-03 Tonielferiening 'Meiinoar Ien'spilet: De Flet fan Jet,

Utherne 20.00 uur
02-04 Bridgectub "Heel Wat Manche", maandagmiddag
II-04 Bridgeclub "Heel Wat Manche", woensdagavond
t4-04 Samen Eten, Schaapskooi, 17.00 uur
1.6-04 Bridgeclub "Heel Wat Manche", maandagmiddag

Stipepunt Drylts
Medewerkers zijn aanwezig op woensdag- en vrijdag-
morgen, van 9.30 - 11.30 uur, op Galamagracht 31
(locatie Thuiszorg).
Ze zijn tetefonisch bereikbaar via 06-1.0264969.
Ook maandagmorgen zijnzij van 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.

Het emailadres is drylts@stipepunt.nl.

Karate: Kyokushin Karate IJlst
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: Sporthat de Utherne Int. Fokke Rosier,
De Kling 27,8657 Ct lJtst, 0575-532234/06-50657648
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T. 0515 - 533439
M.0619 7&2653
www.faberbouw.nl

T.0515 -532132
www.faberlegelwerken.nl

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

www.muttiking.nt

GAS.WATËR-CV-DAK-ZI N K

M. 0611 06 12 95
www.vtasmaninstaltaties.nI

Renovatie, 0nderhoud,
aanleg en (sier) bestrating
van uw tuin

T. 0515 - 335498
M. 06 53 54 06 66

GEr W<rfer CV

De ijsperiode van februari
heeft vele prachtige foto's
opgeleverd. Inmiddets is
het lente, maar ter afslui-
ting van de winterperiode
deze maand twee foto's.
De foto van schaatsers op
de Geeuw is van Riemer
Haagsma van de Geeuw- #h
kade nr. 72. De foto van-
uit de RÍterpolder is ge- ...
nomen door Harmen de ' i:,
Vries, Êegracht 24. Hebt ',

u ook een foto van IJlst,
die u wilt plaatsen in It
Kypmantsje? Mait deze
dan naar de redactie:
edskohekman @wxs. nl.
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Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk V/oudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal)
inleveren tot en met
10 april a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: edskohekman@wxs.nI

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 19 april 2012.

O Copyright bij Vereniging Stadsbelang Iflst
Niets uit deze uitgave ntag rvorden verveelvoudigd

door rnicldel van druk, fotocopie, scan ofop
enigerlei aidere wijze, zonder voorafgaande

toestcnming van de uitgever.

De uitgever bchoudt zic:hzelfhet recht voor zonder

voorafgaande kennisgevir)g, ingeleverdc kolij te

wijzigen, in te korten ofte rveigeren.
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aof!,g7ffiacht
Uw huisaÉs b4 spoed
buiten kantoortijden

De d ichtsbij zij nde h u isa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)
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Ferhalen fan de foarsitter
Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van lJsclub "De lJlster schaats" is een Ik miende dat it Átde Leie wie.
aantal verhalen van oud-voorzitter Gerrit de Jong gebundeld in een klein boek- Ja hear, dêr stong Gysbert wer.
je met als titel Ferhalen fan de foarsitter. De komende maanden kunt u steeds een Allegearre wat iten en drinken.
van deze humoristische verhalen in het "Gerrit-Frysk" in het Kypmantsje lezen. Toch wol maktik sa'n jonge

3. '0p ris eisen houtsje.' 3ïli;,Ïij|'i"ffihï,1'ïïÏ;
Wy as Dryltser riders seagen Wim Brouwer írt Snits, dyt No, dan yn Harns mar.' wêze, net kramp krije. Sa gon-
wol dat der in soad riders ek de alvestêdetocht rieden. FoarÍt wy op nei Harns. gen wy it hiele Noarden troch.
wienen dy't op hun eigen Dus it foel mei. Wy rieden de Binne vuy yn Harns, sa op Dan wurdt der wol ris tsjin de

houtsje de alvestêdetocht Sleattemermar oer en kamen nei de slÍzen, hearre wy alvestêdekommisje sein (it hat
rieden. 0ngefear 15 à 20 yn Sleat oan. Stiet dêr altyd in stik lawaai fan de brán- noch amper ferzen): Wanneer
jier ferlyn wie dat in inke- sa'n koek en zopie-tintsje, weersirenes. Mar ja, vvy as komt de elfstedentocht? (fer-
ling bgl. Klaas Visser, Anne it wie net iepen. Der siet in bránweermannen, Jancko rekte Hollanders) Wy ha wol
Tjerkstra en noch wat oaren boukleed foar mei in latte en ik, hienen de eagen sjoen dat om de pleatsen troch
en letter ek noch Allard Sy- fêstspikere op de toanbank. boppe yn 'e kop. Komme dy hurde wyn allegearre wek-
perda. Dus mei oare wur- Ik sloech mei myn han op de wy dêr by de slÍzen oan, it ken sieten. En dan kline oer
den, wy woenen dat ek wol toanbank en skreaude: 'Ik wurdtje read-wyt-blau foar de kleikluten? Sa, op nei Bur-
ris dwaan. Earst ha wy it wolinstempel!'Mardykrych de eagen, de iene nei de daardwêr'twywerincatering
noarden ris in pear kear om ik net. Wol siet myn han fêst oare bránweerauto fleach hienen. '0ch man, ik sit noch
west, mar dan no de grutte yn in spiker en de kop fan de írs foarby. IÀ/y oan it klÍ- fot! Ik wit net hoe't dy oaren
tocht 'It sil heve'. Neffens spiker siet fêst yn myn han. nen by de shis en de brêge har fiele?' Mar Bauke koe wol
my wie it op in freed begjin Ik ha him der gewoan Írt- op en seagen Ítt dy hal al- wer wat ha. No ja, dan ite je ek
jannewaris, de datum bin skuorre moatten, toen wy it legearre reek kommen. Wy mar wer wat. It sil wol net fer-
ik kwyt. Moarns foar seis skreauwen wol rit. Ik ha op woenen der al hast hinne keard wêze. Sa op nei Dokkum.
oere fersammelje by it hege de Luts even foarsichtich yn mar dat ha Cor en Bauke Ik miende dat Cor wat min siet,
brechje oan de Geeuwkade, de want sjoen en even lege, keard. (Wy ha letter heard dus Jancko en Bauke om beur-
Cor de Jong, Jancko Schraa, kaam noch wat bloed Ét. dat de isolaasje fan in skip ten op kop, Cor der achter en ik
Bauke Weerstra en iksels. FoarÍt, de hàn der mar wer yn'e brán stong.) Wy toch dêr wer as biezemwein achter-
As begelieder, fersoarger yn en ride. Wfrnder boppe mar fierder en dan binne je oan. Ha ik mei Jeen ek wolris
en masseur hienen wT Gys- wfinder, ik ha der net iens der wat 0f, dan rekkenje jo dien. Wy har,rrwe wol sjoen dat
bert Schraa, soan fan Janc- safolle lêst fan han. (Deselde wat op Cor en Bauke, dat dy Dokkum der moai hinne lei, dus
ko bereid ffin. Wy hienen spiker ha ik letter nochris as it paad witte. No, dat ha wT mar gau nei Ljouwert. Gysbert
ófpraten dat it earste fer- inkadootsjefanCorkrigen.) witten! Wy ha wol in oere, soe by de Bonkefeart stean en
soargingsplak yn Boalsert Sa gongen v\ry de Luts oer, net oerdreaun, op sleatten dat stie der ek. Redens under-
wie, 0ngefear healwei, dan nei de Fluezen- Morra, dêr oan't griemen west. Se koe- wei. Hè, dat fiett efkes frjemd.
hoecht Gysbert ek net sa wienen hiel grutte wekken, nen it Ís as bránweerman- Allegearre yn de auto op nei
betiid Ít bêd wei. As it oan dus goed foarsichtich wêze. nen net kwealik nimme. Wy de Boksummerdaam. Dat stik
Bauke lei, hie it earste fer- It wie it jier fan hurde wyn hun wol. Wy sieten al hast wurdt oars ek net riden en it iis
soargingsplak yn Wàldsein toen it begong te friezen. yn achtertÍnen fan wen- yn Ljouwert wie net betrouber.
west, mar dêr ha wy in stok- Dus gjin alvestêdetocht. Pro- ningen yn Mullum. Ik ha by By de Boksummerdaam moatte
je foar stutsen. 'Dan nimst bleemleas riden wy sa troch mesels tocht: 'Wie Jan van de redens wer finder. dat lukt
mar wat mei en oars nim ik Staveren, Hylpen, Warkum der Wal hjir mar, net fan- hast net. Wiete switterige sok-
wol wat foar dy mei.'Jimme en kamen neffens plan goed wegen it riden, mar hy wit ken, krammele wat fiett dat
kinne dat ferhaal ek wol fan healwei tsienen yn Boalsert wol wêr't je làns moatte. Wy frjemd. Mei in soad gestin ha
dy rêchsek. Dy kin net under oan. Gysbert hie op de wàl hienen in dyk oer moatten wy de redens wer finder krigen.
in brêge troch. Rêchsek óf, it tafelkteed Ítspraat en in waard Ís ferteld. Se wienen Sa binne nry freewheeljend
rêchsek der wer op, it duor- grutte bóle foar Bauke ktear- der ek nochal wat mei di- oer de Swette -Snits-Geau nei
ret allegearre sa lang. Wy setten. Toch moai fan Bauke ken oan'e gong. Allegearre Drylts riden. Fierder binne wy
seinen: 'Dat moat irt wêze. dat wy der ek in pear stikjes sán en modder op it iis. Sa sÍtnder ringelokken, op dy fer-
Giest der mar wat earder óf. fan ha mochten. Wy hie- kamen wy by in klfinplak rekte spiker nei, om goed seis

Ytst dy mar goed fol. Moast nen dy pear stikjes dan ek tusken Harns en Winaem, oere thris kommen. Wy ha let-
it oan Boalsert folhàlde.' gau op. It wachtsjen wie op stoppe dêr in auto, rírgelen ter yn Thialf noch in gesellige
Dêr koe er it mei dwaan. Bauke. Wy binne dan ek mar dêr dy twa postboades en middei hán. Organisearre troch
Dat wy om seis oere fuort. even mei Írs trijen in slach Wim Brouwer fan Snits Ít Bavaria bier. Atle riders dy't op
Och, wat is it dan moai stil troch Boalsert riden. Dan de auto. Wêrom at ik Wim har eigen 'houtsje' de alvestê-
en fredich. Maai by it reid- koe Bauke syn'breakfest'op Brouwer neam? It is in swa- detocht riden hienen, waarden
kraachje del kamen wy yn in fatsoenlike manier ófr0- gerfanmynbroer.Ikhatet- oerladen mei grutte kado's sa

Wàldsein oan. Stienen dêr in ne. Hy woe ek alwer smarre ter heard dat hy der al dwers as in oarkonde, in houten reed-
pear froulju op'e brêge. Soe foar 0nderweis, wy seinen: troch siet. Wy ha dy trije dy sje, bierglêzen, Bavaria toske
Bauke toch wat regele ha 'Dat hoecht net. Gysbert dei ek net wer sjoen. Sa rie- en net te ferjitten: it bier. Al
meidatiten? Nee, itwienen stiet straks wol wer ergens.' den wy dan ek wer fierder mei al in tige slagge alvestê-
in pear begeliedsters fan dy 'Ja, wêr is ergens?' 'No, oer dy rottige Blikfeart, detocht en in geseltige mid-
twa postboades (broers) en bgl.- Yn Harns...Frjentsjer.' dyt altyd yn twaen leit, nei dei. Wat wolle je noch mear!
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Recreatie volleybal in lJLst
Vanuit Volleybalvereniging
Stànfries willen we een ie-
der op basis van volledige
vrijwitligheid de mogelijk-
heid bieden te volleyballen.
De gedachte is vooral lek-
ker ontspannen bezig zijn
zonder verplichtingen en

tegen lage kosten. Dit zou
kunnen ptaatsvinden in het
MFC in lJtst bij de sPorthal
Utherne. Hierbij wordt ge-

dacht aan ca. L,5 uur per 2

weken, hangt ook van de

zaalruimte af. Voor de kos-
tendekking zullen we een

kleine bijdrage vragen van
€ 2,00 per keer. Er is geen

enkele verplichting in de

vorm van lidmaatschaP.

Vrijbtijvendheid staat voor-
op, maar vooral ook lekker
sportief bezig zijn en de ge-

zelligheid van het met el-
kaar sporten en bezig zijn.
Zowel dames als heren zijn
van harte welkom. We wil-
len graag de interesse pei-
len, Iaatweten ofje belang-
stelling hebt via de mail
aan rhottinga@home.nl of
bel op tel: 533286. Bij vol-
doende interesse kunnen
we de mogelijkheden ver-
der onderzoeken. Wellicht
kunnen we voor de vakan-
ties nog wat organiseren.

We horen graag van jullie.
Rein Hottinga
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Alles over de Open Tennis-
dagen is te vinden op www.
opentennisdag en. nl r,rrww.

f acebo ok. com/tennisda-
gen en wvuw.twitter.com/
tennisdagen .

Wit je je al aanmeiden als

lid van onze vereniging?
Dat kan op vurnrw.ltc-ijlst.nl.
Klik op 'lid worden' in de

linkerkolom en vul je gege-

vens in. Je kunt dan vanaf
1 april al gebruik maken
van onze banen. 0P deze

site vind je ook het aan-
meldformulier voor de ten-
nislessen van dit seizoen
onder het kopje 'nieuws'.
Kom naar onze oPen dag

voor een kennismaking.

Samen Eten Project
We gaan voor de laatste keer
dit seizoen weer samen eten
op 1.4 april a.s. Het Samen

Eten Project is opgezet voor
mensen die anders altijd al-
leen eten. Meestal is het
gezelliger om dat samen te
doen. Eén keer per maand
kan er samen gegeten 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 vrijwilli-
gers! Er wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.
Inlichtingen:
G. Bouma. tel. 06-53849361
S. Schilstra. tel. 532930

Beheerstichting Groene Kruiswerk IJI'st
Aanvragen financiële
steun voor activiteiten
in de gezondheidsfeer
In 1998 is Het Groene Kruis
als instituut opgeheven. In
IJtst zijn de gelden van het
voormalige Groene Kruis
overgegaan naar de Beheer-
stichting Groene Kruiswerk
IJlst. Nog steeds beschikt
de stichting over financiële
mogelijkheden. 0m deze
gelden nuttig te besteden
is deze Stichting opgericht
met als doelstelling het be-
vorderen, stimuleren en fi-
nancieel ondersteunen van
activiteiten en projecten in
de gezondheidssfeer en al
wat rechtstreeks of zijde-
lings verband houdt of daar-
toe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des

woords met de restrictie dat
het ten goede komt aan de

bevolking van lJlst' Aan-
vragen worden alleen in
behandeling genomen als

er geen financiële steun via
de geëigende weg moge-
tijk is. Zo zíjn er bijdragen
verstrekt voor een veilige
inrichting van de speeltuin
aan de Eegracht, oefen-
materialen voor de EHB0,
verbandkoffers WC, bran-
cards openbare gebouwen.

Oproep: 0rganisaties en

verenigingen, die denken
onder bovenomschreven
doelstelling te vallen en el-
ders niet in aanmerking ko-
men voor een financiële bij-
drage, kunnen hun wensen
bij ons kenbaar maken. Na-
drukketijke voorwaarde is

de link naar de gezond-

heidssfeer, waaronder ook
veiligheid wordt gerekend.
Voor alle duidelijkheid:
onze stichting is niet voor
shirtsponsoring en exploi-
tatietekorten. 0ns advies
is: MAAK VAN DEZE M0-
GELIJKHEID GEBRUIK ZO-

LANG HET NOG KAN.

Voorwaarden
. aan toekenning van een
bijdrage zijn voorwaarden
verbonden. Aanvragen
moeten in overeenstem-
ming zijn met de doelstel-
ling van onze stichting,
zoals hierboven is om-
schreven.
. de aanvraag moet gemo-
tiveerd zijn met indicatie
van het hiermee gemoeide
bedrag.

. er moet (op verzoek) in-
zage in de financiële Positie
worden gegeven.
. er moet niet gebruik kun-
nen worden gemaakt van
regutiere subsidiebronnen.
Het bestuur zal alle aanvra-
gen toetsen en beoordelen,
waarna een beslissing wordt
genomen. 0ver de toe- of
afwijzing kan niet worden
gereclameerd.
Indiening
Aanvrag en voor financiële
steun kunnen worden inge-
diend bij de secretaris van
de Beheerstichting Groene

Kruiswerk IJlst:

p/a dhr. C.S. v.d. Kooij,
De Fj0rstach 14,8651 CE lJlst
email: corkoo@home.nl
telefoon: 531980

V' Nr, lan de leden van Uitvaart-
Yg vereniging " Laatste Eer" IJtst
Hierbij wordt u van harte
uitgenodigd voor de jaar-
tijkse ledenvergadering van
onze vereniging op dinsdag
10 aprit 20'J.2 om 20.00 uur
in de Aula. Stadslaan 51a

te lJlst. Aan de orde komen
o.a. de volgende punten:
J aarverslag 201 L. BesPreken
en vaststellen jaarrekening
201.1, verslag kascommis-
sie over 2011. Vaststelien

vergoeding en contributie
voor het jaar 201'2. Bestuurs-
verkiezing: aftredend en
niet herkiesbaar mevrouw
A. Schuurmans-Visser. Na-
men van kandidaten kunt
u indienen bij het bestuur
tot uiterlijk een uuÍ voor
aanvang van de vergadering
d.m.v. ondertekende brief
aan het secretariaat P/a Fri-
siaplein 15 te lJlst.

Meditatie etke 2de zondag van de
maand nu ook in lJtst.
Meditatie kan rust bren-
gen in ons soms zo drukke
bestaan en kan dienen als

een moment van bezin-
ning. Door samen de stilte
te beleven ontstaat een ver-
bondenheid en kracht om
het dagetijkse leven van-
uit rust te managen. Een

keer per maand stel ik tus-
sen acht en negen uur mijn
huiskamer hier voor open.

Meer informatie en aanmel-
den kan via de site www.
stadsverlichtin g. nu.De start
is om 20.00 uur en eindigt
om 21.00 uur. Je bent vrij
om te gaan wanneer het voor
jou voldoende is geweest. Er

is een mogelijkheid om on-
der het genot van een koPje
thee na te praten. Ik hooPje
te ontmoeten.
Christa Moelker



0PROEP aan jongeren
Vrijwitliger gezocht voor Papua

extra studieles in een inter-
naat. In je vrije tijd leer je
meer van het land en de cul-
tuur kennen. Het 'Project
Papua' is een project van
de kerk, nametijk van de
PKN-gemeenten in de regio
Sneek, die een band hebben
met de kerk in Papua. Het
zou geweldig zijn als een
jongere uit onze omgeving
een (hatf) jaar in Papua
als vrijwilliger wil werken
en ons op de hoogte houdt.
Interesse? 0f vragen?Ben
je 20 jaar of ouder, kun je

je aardig redden in het En-
gels en ben je bereid om de
taal van Papua (Indone-
sisch) te leren, neem dan
contact met mij op voor
meer informatie.
Ik ben heel benieuwd naar
reacties I

Janke Wijnia,
jandurwij nia @ planet. nl,
tel0574-591,575.
PS. Verzoek aan wie dit
leest. Kent u jonge mensen
voor wie dit misschien iets
is, geef dit bericht dan aub
door.

Zoek je een bijzondere uit-
daging na je examen? Ben je
een van die jongeren die na
hun studie een jaar iets heel
anders willen doen? Ga dan
als vrijwitliger iets beteke-
nen en tegelijk een andere
cultuur leren kennen! Als
commissie'Project Papua'
zijn wij op zoek naar jou als je
belangstelling hebt om je een
jaar - eventueel een halfjaar
- als vrijwilliger in te zetten

voor een project in Papua.
Als vrijwitliger zal je werken
voor 'P3W', een christelijke
organisatie voor ontwikke-
ling van vrouwen en meis-
jes. In oktober jt. ben ik op
bezoek geweest bij deze or-
ganisatie. Ze hebben hier
veel ervaring met vrijwit-
ligers, je wordt er goed be-
geleid. Naast het meewer-
ken op het vrouwencentrum
geven vrijwilligers soms

Bericht van Vereniging
Stadsbetang IJl,st
Zoals wij u in het vorige
Kypmantsje lieten weten is
stadsbelang lJlst achter de

schermen heel druk bezig
om een aantal zaken met de
gemeente te bespreken. Elke
maand heeft het bestuur
vergadering en worden alle
lopende en nieuwe zaken
besproken. Het blijkt dat
het overleg met de gemeen-
te zeker resultaat oplevert.

Ook al gaat het langzaam,
de communicatie met de
gemeente gaat steeds be-
ter. Zo langzamerhand we-
ten wij het pad binnen het
gemeentelijk apparaat te
bewandelen, en weet de ge-

meente ook ons steeds be-
ter te vinden. Stadsbelang
IJlst is er voor alle inwoners
van lJlst. Daarom witlen wij
u vragen om uw mening.

0p onze website vrnrw.stads-
belangijlst.nl vindt u alle
projecten waar wij mee bezig
zijn. Wij willen heel graag
weten hoe u over bepaalde
zaken denkt. Bent u voor- of
tegenstander van bepaalde
nieuwbouwprojecten? Hoe
denkt u er over? Wij willen
het heet graag weten, zo-
dat wij dit weer met de ge-
meente kunnen bespreken.
Maar ook als er problemen
zijn waar wij niet van weten
horen wij dit graag van u.

Speelt er iets in uw wijk, of
straat, verkeersproblema-
tiek of specifieke wensen?
Wij willen het graag weten!
U kunt ons bereiken via
info @ stadsbelan gijlst. nl
of tel.nr. 051 5-335768.

In het volgende Kypman-
tsje zullen wij u weer op
de hoogte houden van alle
verdere ontwikkelin gen.

Graag tot de volgende
keer.

"Morgen Peke." "Morgen
mannen." "Nieuws Peke?"
"Geen nieuws jongens, maar
wel een mooi verhaal. Vorig
jaar op een mooie zondag

morgen voer Cees met zijn
prachtig opdrukkertje door
de gracht in lJlst. Mooier
plaatje kun je niet beden-
ken. 0p dat zelfde tijdstip
kwamen de mensen uit de
Mauritiuskerk. Eén van de
kerkgangers gooide een
pepermuntje naar Cees.

Cees zag dit niet aanko-
men; hij kreeg hem te-
gen het oor, hij schrok en

het was ook nog pijntijk.
Hij werd kwaad en er vielen
dan ook vervelende woor-
den naar de gooier. Toen
Cees met zijn opdrukker
thuis kwam en uit wilde
stappen, toen zag hij ook
waarmee gegooid was: een
Pepermuntje. De bewuste
kerkganger, de heer Wei-
land, zat het niet lekker.
Na de koffie op naar Cees

om het uit de weg te rui-
men en goed te praten. Dat
dat zo de bedoeling niet
geweest was. Na een paar
tellen konden ze er ook
al weer om lachen. Maar,
merkte Cees op, volgende
keer hoor je die dingen in
de kerk op te "vreten" en
niet mee te gooien. Hoi
mannen." "Hoi Peke."

rorrÍurtiVRl
en MILLENNIUML0OP in 2072

Een tipje van de sluier van
de programmering op 14 en
L5 september wordt opge-
licht... 0p het programma
van het 2O15FESTIVAL staat
Ecomani van BU0G (Beden-
kers en Uitvinders van 0n-
gewone Gebeurtenissen),
gespeeld door Frans Krom,
Jan Tekstra, Kees Botman
en Pieter Stellingwerf. De

voorstelting past helemaal

in het festivalthema Eer-
tijke Handel, want alles
speelt zich af in een groen,
ecologisch, duurzaam,
vegetarisch, rijdend res-
taurant: Club Ecomani. De

bezoekers worden meteen
van eerlijk en verantwoord
geproduceerd eten voor-
zien. 0f. ? Een voorproefje
staat op YouTube: (Ecomani
promo mp4) http://www.
yo utube. com/watch?v=-
3s8rnZu57Y 0p het hoofd-
podium zal op de zaterdag-
middag Big Blind optreden,

de band van het CVK Sneek
die al op het podium van
Het Concertgebouw in Am-
sterdam stond tijdens het
Nieuwjaarsconcert van het
Nederlands Blazers Ensem-
ble. En: UM0JA is terug!
Het project met jongeren
die musiceren, dansen en
acrobatiek doen en daar-
mee naar Afrika afreizen.
is te zien als try-out op het
Dansplein. De organisatie
van de Millenniumloop gaat
binnenkort van start met
de inschrijvingen van de

teams. De Millennium-
loop is op zaterdag 15 sep-
tember en finisht op het
2015FESTIVAL. Zíe www.
miltenniumloop.nl voor
alle info. Millenniumdoel
8 is het uitgangspunt voor
het nieuwe 2015FESTIVAL.
In 201.5 is er meer eertijke
handel, schuldenverlich-
ting en hulp.

Meer info?
Bel 06 52302390.



Jouke Hoogeveen wint op overtuigende wijze de KPN
Grand Prix marathonschaatsen
De in Amsterdam wonende
Jouke Hoogeveen, geboren
en getogen in lJtst, heeft
onlangs de KPN Grand Prix
marathonschaatsen op zijn
naam gebracht. Een peloton
van 38 rijders ging op het
natuurijs van het Zweedse
Runn-meer in de snijdende
wind en een sneeuwjacht van
start voor de laatste wed-
strijd over 150 km. Jouke
startte de [aatste wedstrijd in
het groene pak van de leider.
Na het wegvatlen van zijn

grootste concurrent Rob
Hadders kon hem de eind-
zege in het klassement ei-
genlijk niet meer ontgaan.
Hoogeveen richtte zich toen
vo[edig op de dagzege. Na
een lange solo ging hij als
eerste over de finish, op
grote afstand gevolgd door
Jan Maarten Heideman en
Karlo Timmerman. 0p schit-
terende wijze behaalde hij
hierdoor ook de eindzege
in de KPN Grand Prix. Van-
wege zijn prestaties is Jouke

Hoogeveen, naast Jorrit
Bergsma en Bob de Vries,
genomineerd voor de Dick
van Gangelen trofee, de prijs
voor de meest aanvallende
marathonschaatser van het
jaar. Zijn nominatie heeft
natuurlijk alles te maken
met zijn overwinning van de
Grand Prix voor wedstrijden
op natuurijs in het buiten-
land. Met zijn overwinning
in Zweden heeft hij zijn re-
putatie als natuurijsspecia-
list meer dan waar gemaakt.

De marathonschaatsers
kunnen hun stem uit-
brengen voor de Van
Gangelen trofee. Binnen-
kort zal bekend worden
gemaakt wie de winnaar
is voor het seizoen 2011

- 2012. Van Gangelen
was een sportverslagge-
ver van het AD die begin
2004 op 57-jarige teeftijd
aan kanker overleed. Ma-
rathonschaatsen was de
grote liefde van Dick van
Gangelen. Als eerbetoon
aan hem werd de van Gan-
gelen trofee ingesteld.

Vrouwen van Nu lJtst - Schaatsen en Parfums
0p 23 januari jl. vond de
jaarvergadering van onze af-
deling plaats. Alle verslagen
over het afgelopen jaar wer-
den goedgekeurd, er werd
een nieuwe kascommissie
benoemd en voor een aftre-
dend bestuurslid was een
nieuwe kandidaat gevonden,
die op de vergadering werd
benoemd. Daarna was het
woord aan Hedman Bijtsma,
die aan de hand van door
hemzelf gemaakte foto's en
van afbeeldingen uit enkele
van zijn 5.600(!) boeken een
boeiend verhaal hield over de
geschiedenis van het schaat-
sen in Friesland. Er passeer-
de van alles de revue: IJlst
als stad van schaatsen-ma-
kers, wedstrijden uit vroeger

tijden, paarrijden, de span-
nende kortebaanwedstrij-
den voor vrouwen, belslyd-
zjen, tochten over het IJs-
selmeer naar Enkhuizen,
en dat alles onder het be-
wind van Jrikelburd (Ko-
ning Winter). Het was een
heel onderhoudend verhaal,
waarvoor de heer Bijlsma
werd bedankt met o.a. een
Dryltser Houtsje. Toen we na
afloop naar huis gingen re-
gende het een beetje en we
konden toen niet bevroeden
dat nog geen twee weken
later Jírkelburd toch nog
zijn intrede zou doen en de
Elfstedentocht op een haar
na zou doorgaan. Natuur-
lijk werd er ook op Omrop
Fryslàn druk gespeculeerd

over het wel of niet door-
gaan van de tocht en wie zat
daar aan tafel tussen al die
andere deskundigen? Jawel,
Hedman Bijlsma. Leuk, even
hadden we het gevoel dat we
er een beetje bijhoorden. De
avond van 20 februari had
een totaal ander onderwerp.
Aan het woord kwam de heer
Goos Piersma, officier van
het Leger des Heils in Sneek
en daarnaast vertegenwoor-
diger voor Coty Beauty, de
grootste geurenproducent
terweretd. Er ging inderdaad
een wereld voor ons open. De
geschiedenis van de fabrica-
ge van parfums, de verschil-
lende gradaties waarin ze
verkrijgbaar zijn, tips hoe je
parfums te gebruiken en te

bewaren, het kwam al-
lemaal aan bod. Na de
pauze, waarin we de op de
tafels uitgestalde zakjes
en flesjes konden openen
en er naar hartenlust mee
mochten experimenteren,
werden er nog een hele-
boel vragen op de heer
Piersma afgevuurd, maar
hij hietd kranig stand te-
gen dit vrouwelijk geweld.
Er waren geen mannen
aanwezig, maar hij had wel
een paar mannengeurtjes
meegebracht. Steeds meer
mannen gebruiken nl. ook
een geurtje. After Shave
raakt een beetje uit. Ook
de heer Piersma ontving
een Dryltser Houtsje en
de dames kregen bij hun
vertrek allemaal nog 'wat
leuks'mee.

Herinnert u zich dit nog?
De Draai

Het gebied van het be-
stemmingsplan 'De Rat' is
sinds eind jaren zeventig
bijzonder goed ontsloten,
en daarmee ook de recrea-
tieterreinen. In 1963 was
dat duidelijk anders. Het
recreatiegebied was alleen
bereikbaar via het Sneeker-
pad. Vanaf de Galamagracht
leidde het pad via een steeg
langs de voormalige boer-
derij Huitema (nu van der
trtloude) naar de Oostelijke
Dij gracht, waareen niet meer
zo beste 'draai'de verbin-
ding over het water vormde.

0p zekere zaterdagoch-
tend maakte een inwoon-
ster van lJlst een onvrij-
willige duik in het water.
Zij zol bij de draai van
haar fiets stappen, gleed
uit en raakte pardoes in
het koude water. Naast
een nat pak leverde dit
haar nog een strop op
ook, want behalve zijzelf
raakten ook haar fiets
en tas met boodschap-
pen te water. Eén troost,
zij was niet de enige die
dit overkwam!
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Huisinrichting Toen -
wie heeft er nog spullen?
In het Historisch Informa-
tie Punt in de bibtiotheek van
IJlst is in het voorjaar een ten-
toonstelling te zien over "Huis-
inrichting Toen". Voor deze
tentoonstelling zijn we nog op
zoek naar foto's en spullen die
hier mee te maken hebben. Wie
heeft niet de inrichting van
zijn of haar oudertijke woning
nog haarscherp voor de geest?
In de kamer clubfauteuils met
en zonder 'oren', een pluchen
tafelkleed, naast de kolenka-
chel een kolenkit, een bakbeest
van een radio en een rooktafel-
tje met sigarenhouder. In het
hok de spullen voor de was:
een brander waar de wasketel
op stond, een wasstamper, een
wasbord. In de slaapkamer le-
dikanten met - 's winters - een
dikke stapel dekens, kruik mee.
En in de keuken natuurlijk
geen warm water uit de kraan,

maar een grote ketel op de
kachel. Een geiser was wel
heel modern! Verder na-
tuurlijk een zeepklopper,
een grote zoutpot en een
minstens zo grote suiker-
pot. Grijsblauw gewolkte
pannen, lucifers en gerui-
te theedoeken. Wie heeft
er nog foto's van de huis-
inrichting van vroeger,
die we mogen gebruiken
voor de tentoonstelling in
de bibtiotheek? 0f spul-
letjes die we tentoon kun-
nen stellen? Liefst niet al
te groot, want ze moeten
wel in de vitrine passen
(45x45x45). U kunt uw fo-
to's en spullen tot woens-
dag 11 april inleveren bij
de bibliotheek, Sudergo-
weg 1a, tijdens openings-
uren (maandag van 74.30-
18.00 en van 18.30-20.30.
woensdag van 14. 30-18.00
envrijdag van 1 4. 30-18.00)(Jr
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. oude reclameblikken
. oude emaille reclameborden

en emaille keukengerei
. oud speelgoed: Dinky Toys,

blikken speelgoed, oude
vrachtwagens

. oude ansichtkaarten van
Friesland.

G.J. Stobbe, Ylostinslaan 18,
tel.: 0515-532889 of 06-43185684.
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Recordopbrengst pottoodtekenin g
Jopie Huisman
Maandagavond 20 febru-
arí 20'1.2 is bij veitinghuis
Ald Fryslàn een recordop-
brengst gerealiseerd voor
potloodtekeningen van
Jopie Huisman. De twee
potloodtekeningen met de
portretten voorstellende:
Heit YPke (= vader van Jo-
pie Huisman) en Mem Griet
(= moeder van Jopie Huis-
man), behoorden toe aan de
jongste zus van Jopie, Jettje
Huisman. De tekeningen
uit 1946 en 7947 zijn rag-
fijn aangebracht met pot-
lood op eenvoudige stukken

beigekleurig papier. De ka-
rakteristieke uitdrukkingen
op de gezichten is typisch Jo-
pie Huisman! De werken zijn
aangekocht door een parti-
culier voor een bedrag van
€ 15.875,00 en zullen naar alle
waarschijnlijk verdwijnen in
een particutiere collectie. Vo-
rig jaar waren de werken nog
te zien in de expositie "De
Andere Kant". en vanaf heden
alleen nog te bewonderen in
de speciale uitgave van het
boek "Jopie Huisman De An-
dere kant, de levensgeschie-
denis van een volksschitder".

.{::.r
t t':'
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Twee andere werken blijven voor Friesland behou-
den! De kleuren tekening bloemstilleven, is ver-
kocht voor € 3.000,00 en de kleine aquarel viswater
Workum uit 1940 ging onder de hamer voor € 3.800,00.

:&
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Stijging woninginbraken in Sridwest-Frystàn
De politie Fryslàn constateert de laatste weken weer een toename van het aantal woninginbraken. Reden voor de
politie Fryslàn, woningstichtingen en de gemeente SÍdwest-Fryslàn om alles op alles te zetten om woninginbraken te
verminderen. Zo wordt extra gesurveilleerd en is een speciaal woninginbrakenteam opgericht. Maar ook u als

inwoner van gemeente SÍrdwest-Fryslàn kunt een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen van woninginbraken.
Wat kunt u zetf doen om een inbraak in uw woning te voorkomen?
Gelukkig kunt u zelf ook veel doen om een inbraak te voorkomen. Hieronder vindt u een aantal tips waaraan u moet
denken als u gaat slapen, even van huis gaat ofvoor langere tijd weg bent.
. Zorg voor goed hang- en sluitwerk en stuit deuren en ramen af als u uw huis verlaat.
. Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en btoempot zijn geen'geheime plaatsen'.
. Ptak geen afwezigheidbriefje op uw deur en vermeld niet op internet (bv. Hyves, Facebook, Twitter) dat u afwezig bent.
. Zorg voor een bewoonde indruk; laat ptanten staan en gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
. Laat geen waardevolle spullen zoals laptops, smartphones en ipads in het zicht liggen, want getegenheid maakt de dief.

Installeer daarnaast een programma op uw computer, taptop, smartphone of tablet-pc om hem bij diefstat eenvoudig te
kunnen traceren.

. Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u deze binnen statt.

. Bet bij verdachte situaties direct met 1-1-2. Geef een goed signatement en vluchtrichting door en de politie kan snel in
actie komen.

. Metdt u aan voor Burgernet. Bij heterdaad situaties, zoals een woninginbraak, of vermissingen krijgt u van de Metd
kamer een sms of spraakbericht met het verzoek uit te kijken naar een duidetijk omschreven persoon en/of voertuig.
Zo kunt u samen met de deelnemers van Burgernet een bijdrage teveren aan een veitige woon- en leefomgeving.
Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl.
0p de website www.keurmerkveiligwonen.nl/consument leest u meer over hoe u uw woning veiliger kunt maken
of ga naar www.L23inbraakcheck.nl en test hoe snel een inbreker uw huis binnen kan komen.

Verstag van de Jaarvergadering op 23 februarí2Ot2 van PASSAGE
de christetijk-maatschappetijke vrouwenbeweging in lJtst
De bijeenkomst wordt ge-
opend door de presidente
mevr. Janke Roskam, zij
leest een meditatie naar
aanleiding van Mattheus
25:. 74-78 over de talenten
waarover ieder mens be-
schikt. Zij spreekt daarbij
de hoop uit dat er leden
zullen zijn die ook hun ta-
lent zichtbaar zullen ma-
ken door in de tweede helft
van dit jaar bij toerbeurt
een ledenvergadering te

willen leiden. Als eerste is
het officiële gedeelte aan de
orde. De jaarverslagen wor-
den voorgelezen door de da-
mes Klaske Postma - secreta-
resse, gevolgd door Froukje
Haanstra - penningmeester,
daarna Klaske Boorsma
- commissie Lief en Leed en
José v.d. Werf - Adoptiefonds.
Dan is het tijd voor ontspan-
ning door de dames Tine
Nieuwland-Mulder en Bouk-
je Jáger uit Hindeloopen.

Froukje en Joukje, vissers-
dochter en boerendochter,
dragen bijpassende kleding
en zitten op het "teugen-
bankje bij de haven". De ene
zorgtvoor de koffie en de an-
der "boet een net" en dan ko-
men de verhalen los, het ene
verhaal nog sterker dan het
andere. Zo te horen aan de
reacties uit de zaal zitten er
ook veel raakvlakken in met
de huidige tijd. Het is een
bijzonder genoe glijke avond

geworden met een extra ver-
snapering in de pauze en
na afloop een hapje en een
drankje. Mevr. Janke Ros-
kam besluit de avond met
het gedicht "ïalenten en Ga-
ven". 0p donderdag 29 maart
is de volgende bijeenkomst
en dan zal dominee D.S. Hof-
stra uit IJlst spreken over
het onderwerp: "Naar het ei-
land lona". Wij beginnen om
20.00 uur in de Schaapskooi,
Stadslaan 10. Geïnteresseer-
den zijn van harte welkom.

1.1
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welke normaal gesproken, We vragen van de bezoe- ook diverse maandbla-
zonder hulp, geen toekomst kers van de overtuinen- den hebben we gevraagd
hetrben. Ze hebben in Ta- fair een toegangsprijs om aandacht aan de
dzjikistan een internaat van € 2,00. Hierrzoor overtuinenfair te beste-
waarin ze graag een ver- krijgen ze dan wel een den. Wellicht weet u het
warming willen aanleggen" kop koffie of thee. Kin- nog, de oproep die we al
Het is ons voornemen voor deren tot 12 jaar mogen vaker heblten gedaan?
de komende overtuinenfair gratis cle fair bezoeken. Hier komt de oproep
om geld bijeen te brengen Aandacht voor de over- nogmaals" We zouden
om deze verwarming moge- tuinenfair v,riller-r we dit graag nog witte lakens
tijk te rnaken. Het is 's win- jaar vergroten door het ontvangen om de markt-
ters bar koud in dit land en plaatsen van reclame- kramen aan te kleden.
binnen in het internaat is doeken in de omgeving. Dus, hebt u nog liggen;
het niet anders. 0m warm We hebben ondertus- breng ons op de hoogte
te blijven kruipen de kin- sen verschiltende regi- en we kornen ze opha-
deren nu vaak bij elkaar in onale kranten en om- len. We houden u op de

bed" Ëen situatie die ver- roepen benaderd en hoogte.
anderen moet!!!l Daarorn
ook het volgencle punt.Ën- De organisatie van de overtuinenfair
tree heffen op de overtui- Barbara I{aagsma Eegracht 22 tel. 531955
nenfair. Hier zijn vragen Hotske en ilarm de Vries Ëegracht 24 tet" 532057
over gesfeld en hier komt Martien Sta"alsmid Ëegracht 25 tel.531.221.
een antwoord. Gelet op het Wietske Walinga Ëegracht 27 tel. 5321"08
doel: geld bijeen hrengen
voor de verwarming van het Reacties kunt u mailen naar:
internaat in Tadzjikistan overtuinenfairijlst@hotmail.com
lijkt het ons heel redetijk.

OVHR.T[TINENFAÏR.
Zaterdag 2 juní 201Ë
Dryltsers, dank voor de reac"
ties op het stukje in It Drylt-
ser Kypmantsje van februari,
Hetwaren positieve maar ook
enkele bedenkelijke opmer-
kingen. Ik zal proberen de
kritische noten te verklaren.
MAAAAR eerst duidelijkheid
over het goede doel dat we
dit jaar financieel willen on-
dersteunen. Dit goede doel
is:de Stichting Sviatoslav
(Scharnegoutum). Deze
Stichting zet zich in voor
de kinderen in Tadzjikistan
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