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Nieuws van v.v.
Bij Voetbalverenigin g IJVC
heeft zich de taatste tijd
een aantal ontwikkelin gen
voorgedaan. Het sportpark
de "Utherne" is inmiddels
zo goed als gereed. Er is
een nieuw "kunstgras-
veld" gerealiseerd en er
zijn hekwerken gemaakt
en geplaatst. 0nlangs is
een tribune in gebruik
genomen, waardoor ook
ouderen de wedstrijden
van hun kinderen / klein-
kinderen of als algemene
supporter goed kunnen
volgen. Ook is een nieuw
kaartverkoophokje ge-
plaatst, gesponsord door
Kingma's bouwbedrijf/
blokhutten goedkoop.nl

IJVC

uit Hommerts, waardoor "ver-
koopdame" Annie Jagroep lek-
ker droog en uit de wind zit.

Ook op het sportieve vlak
heeft IJVC de wind in de
zeilen, want het eerste elf-
tal doet, met nog een paar
wedstrijden te gaan, mee
voor het kampioenschap.
Het zou toch prachtig zijn

als dat team kampioen zou
worden en zor promove-
ren. Dus IJlsters, steun het
eerste van IJVC de komende
weken in de beslissende
fase van de competitie.

Fietsetfstedentocht bestaat 100 jaaÍ 
wantookinrJlstwordenter Kypmantsje van mei kunt u

Zoals gebruikelijk rijdt op zijn en het zal nog lang gezellig gelegenheid van het jubite- het volledige dagprogramma
tweede Pinksterdag 28 mei btijven op de terrassen langs umdiverseactiviteitenrond lezen. Nu alworden alle aan-
a.s. weereen enorm groot degracht.Ditjaarzatdepassa- deze prachtige tocht geor- wonenden van de route op-
peloton fietsers van de ge echter extra feestelijk zijn, ganiseerd. De plaatselijke geroepen die dag te vlaggen
Elfstedenfietstocht door want de Elfstedenfietstocht organisatie heeft samen om de tocht extra feestelijk
IJlst. Bij de stempelpost bestaat dit jaar maar liefst 100 met enkele betrokken stad- te maken. Let dus op het Kyp-
op de 0verkluizing zal het jaar! Dit heugtijke feit zal niet genoten een leuk program- mantsje van mei en de huis
een drukte van belang onopgemerkt voorbij gaan, ma in elkaar gezet. In het aan huis te verspreiden flyer!

Mevrouw Osinga van de Eegracht 91 heeft het bestuur
van de Stànfries een kaartje toegezonden, waarin ze
aangeeft dat ze na vele jaren trouw lidmaatschap van de

gymvereniging haar lidmaat-
schap omzet in donateur-
schap. Omdat zij vanaf 13 mei
1954 trouw lid is van onze
vereniging, lessen heeft ge-
geven en altijd aanwezig was
bij allertei activiteiten van
de gymvereniging wilde het
bestuur daar toch even aan-
dacht aan schenken. Vandaar
dat haar namens het bestuur
en de leden van de Stànfries
een bloemetje is aangeboden
met een bedankkaartje erbij.
0ns jonge lid Natanja Haringa
was erbij om mevrouw 0singa
het bloemetje te overhan-
digen. Zij waarderde dit ten
zeerste. 0p de foto mevrouw
0singa met Natanja Haringa.

0fficiëte opening
MFS Utherne
op zaterdag 2 juni
In overleg met de gemeente
en de beheerder is de offici-
ele opening van MFS Uther-
ne gepland op zaterdag 2

juni om L4.00 uur.
Tot 17.00 uur is er Open Huis
en in de volgende editie van
het Kypmantsje zullen wij
nadere informatie verstrek-
ken over het programma.

Stichtingsbestuur MFS

Utherne
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M.F.C de Utherne sport,cultuur en horeca (vaste verhuur
2077-2072) www.utherne.n[

Maandag o.B.s de Kogge
schoolgym
De Stanfries turnen
jeugd/dames
Stànfries volleybaI
dames
Bridgectub
even weken
Stànfries votleybat
jeugd/dames
Effect'78 tafettennis
jeugd/senioren
Concordia korps

WC Voetbal
training jeugd/senioren sp.vetden voetbal

Dinsdag

info@utherne.nI

08.30-1 5.1 5

sporthal
1 5.30-2 1.00
sporthal
27.00-22.30
sporthal
13.00-17.00
sport-cuttuurzaat
18.00-19.30
sport-cultuurzaat
79.30-22.30
sport-cultuurzaal
79.30-27.45
podium
76.30-22.00

C.B.S. de ïwine
schoolgym
Stànfries volleybal
jeugd/dames
Karate
jeugd/senioren
Biljartver.
senioren

dames
WC voetbal

08.30-1 5.1 5

sporthal
75.30-22.30
sporthal
77.00-27.00
sport-cultuurzaal
79.75-23.30
kantine

sport-cuttuurzaal
1,7.00-22.00

Stànfries vollevbal 27.00-22.30

training jeugd/senioren sp.velden voetbal
Woensdag Gym 50+ dames

C.B.S. de Twine
schoolgym

09.00-10.00
sporthal
11.00-12.00
sportha[

De Stànfries turnen 13.00-19.30
jeugd/senioren
V.0.P volleybat
heren
Stànfries volteyba[
heren
Nije Moed kaatsen
jeugs/senioren
Bridgeclub
oneven weken
WC Voetbal
training jeugd/senioren sp.velden voetbat

www.ijvc.nl
wrrnry.stanfries.nl
www.destanfries.nl
www.nijemoed.nl
www.accentvop.nl
www.destanfries.nI

sporthal
79.30-20.45
sporthal %

79.30-20.45
sporthal %

20.45-22.30
sporthal
19.00-23.00
sport-cuttuurzaal
77.00-22.00

Voetbal
Votteybal
Turnen
Kaatsen
Volleybal
Aerobic

Opbrengst Simavi
We willen allen die hebben gegeven tijdens de collecte-
week van Simavi bedanken voor hun gift. Een bijzonder
woord van dank voor de collectanten en het wijkhoofd die
toch maar even gezorgd hebben voor een mooi resultaat.
De opbrengst bedroeg € 1,.259,98. Dit bedrag is inmiddeis
overgemaakt naar Simavi.
Met vriendelijke groet, Grietje en Hans Visser

23-04 Vrouwen van Nu, beeldhouwster Roelie Woudwijk
vertelt over haar werk

26-04 Passage, viering 75 jaar bestaan Passage afdeting
IJlst 1937-2012, middag- en avondprogramma

26-04 201 5FESTIVAL-café in het Wapen van lJist,
19.30 uur

Medewerkers zijn aanwezig op woensdag- en vrijdag-
morgen, van 9.30 - 11.30 uur, op Galamagracht 31
(locatie Thuiszorg).
Ze zijn telefonisch bereikbaar via O6-1,0264969.
Ook maandagmorgen zijn zij 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

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

Votwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kting 27,8651, Cl lJlst, 0575-532234/06-50657648
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Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De d ichtsbijzij nde h u i sa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LLz 7 LL2

Êen uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogeïijk digitaal)
inleveren tot en met
14 rnei a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: edskohekman@wxs.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 24 meí 2072.

O Copyright bij Vereniging Stadsbelang Illst
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door rniddel van druk, fotocopie, scan ofop
cDigerlei andeÍe wijze, zonder voorafgaande

toestemmiig và) de uitgever.

De uitgever behoudt zichzelf het recht voor zonder

r.oorafgaiude keunisgevírg, ingelo'erde kopij te

rvijzigen, iJr le kortei ofte rveigeren.
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verantuoordelijkheid van de redactie
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Geen
spoed
wet
politie

ïelefoon: 0910-8844

Chantat Manten

Buurtagent in
Sudwest Fryslàn

twitteraccountl
www.twitter.com/
chantal manlen

Stipepunt Dryïts
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Logopedie? Nu ook in lJlst! U Lunt zrch iru zonder vewiisbrief

door uun logopedlst laten behandelen Bei oÍ moil volledig gediplo-

,..meerd logopèdiste Julia Krrlras voor een vrijblijvend intaregesprer.

Behandelinget voor en na kantooruren zijn mogelijk.



Bericht van Vereniging Stadsbelang lJtst
Beste mede inwoners van
IJlst. We staan aan de voor-
avond van een structurele
bevoikingsdaling, die vooral
in kleine kernen op het plat-
teland al is ingezet. Van de
69 kernen in de gemeente
SÍrdwest-Fryslàn zijn er 54
zogenaamd "krimpgevoe-
1i9". Inmiddels hebben 32

kernen zelfs al te maken met
een structureel dalend aan-
tal inwoners, vooral de ker-
nen met minder dan 500 in-
woners. En niet alleen daalt
het aantal inwoners, ook de
samenstelling verandert:

in onze regio zal het aantal
65-plussers tot 2030 met on-
geveer 60% stijgen. Plannen
en visies zijn in het verleden
altijd gericht geweest op
groei. Maar we witlen tijdig
en adequaat inspelen op de
veranderende situatie en de
mo gelijke gevolgen daarvan.
De gemeente wil beleid ont-
wikkelen met als doel een
passende woningvoorraad
in een goede woonomgeving
met voldoende, bereikbare
voorzieningen. Zoals wel-
licht bij u bekend is er reeds
sinds jaren voor lJlst het

uitbreidingsplan aan de
Iendrachtswei 0ost. Ter
plaatse van de boerderij en
de volkstuinen is een mo-
gelijkheid voor de nieuw-
bouw van woningen. Deze
plannen worden door de
gemeente binnenkort on-
der de loep genomen met
als kernvraag of er wel ge-
bouwd moet worden. En
als er gebouwd wordt waar
is dan behoefte aan: star-
terwoningen, seniorenwo-
ningen, huurwoningen of
vrij es ectorwonin g en. Bin-
nenkort heeft Stadsbelang

IJlst met de gemeente hier een
gesprek over. En hier hebben
wij uw hulp bij nodig! Wij wit-
len graag over dit onderwerp
uw mening weten. Vindt u dat
er inderdaad gebouwd moet
worden, en zo ja wat moet er
dan gebouwd worden. Met
uw mening kunnen wij in ge-
sprek gaan met de gemeente,
dus graag reacties, uw mening
telt! Graag reageren voor 25
april aanstaande. U kunt uw
mening mailen naar info@
stadsbelangijtst.nl. Meer in-
formatie vindt u op onze web-
site www. stadsbalangijlst. nl.

Reumafonds bedankt lJtst
Het Reumafonds bedankt
alle collectanten en bewo-
ners van lJlst voor de grote
inzet en bijdrage aan het
prachtige resultaat van de
collecte. In de tandetijke
collecteweek van 1.2 tot
en met L7 maart 2012 is in
IJlst in totaal 1.493,36 euro
opgehaald. Hiermee levert
IJlst een belangrijke bijdra-
ge aan de reumabestrijding

in Nederland. 0nzichtbare
ziekte. Mensen met reuma
hebben vooral last van pijn
en moeheid. beide onzicht-
bare kenmerken van deze
chronische ziekte. Reuma is
een verzamelnaam voor ruim
100 aandoeningen aan bot-
ten, gewrichten en spieren.
Het is een auto-immuun-
ziekte. Dit betekent dat het
natuurlijke afweersysteem

het eigen gewrichtsweefsel
(en soms organen) aanvalt.
Hierdoor hebben mensen
met reuma vaak last van
ontstekingen aan gewrich-
ten of spieren, en is bewe-
gen pijnlijk. Reuma is een
ingrijpende aandoening,
die niet te genezen of te
voorkomen is. Reuma heb
je levenslang en kan jong
en oud overkomen.
Steun van iedere Nederlan-
der nodig! Het Reumafonds

is dé fondsenwerver op het ge-
bied van reuma in Nedertand.
Al 85 jaar zetten wij onze mid-
delen in voor de bestrijding
van reuma, het geven van
voorlichting en het behartigen
van de belangen van mensen
met reuma. Daar is veel geld
voor nodig. We zijn blij met
iedere gift die bijdraagt aan
onze missie: Íeuma de wereld
uit.
Giro 324, Amsterdam.
www.reumafonds.nl

Herinnert u zich dit nog?

Speerstra's Voordeelmarkt
met tal van diepgevroren
producten. Ook de afdeling
drogisterij werd belangrijk
uitgebreid. In 7966 ver-
kocht de heer Kooistra zijn
winkel aan de heer Tel uit
Jubbega. De heer Kooistra
kocht een winkel in de stad
Groningen en verkocht de
inventaris en de goodwitl
aan de heer Tel, die het
pand huurde. In 1970 werd
het bedrijf overgenomen
door Siep en Joke Speerstra
en veranderde de naam in
Speerstra's Voordeelmarkt.
Uitbreidin gsmo g elijkhe-
den waren er niet of nau-
welijks. Het pand stond
als het ware op een eiland.
Aan de ene zijde lag de
Stadslaan en aan de andere
zijde lag de Zevenpelsen.
Achter het pand liep nog
een steeg van de fa. Woud-
stra, die gebruikt werd om
boten van en naar het be-
drijf en de bootkraan aan

de Zevenpelsen te rijden. Na
het verdwijnen van de fa.
Woudstra kon de fam. Speer-
stra de steeg in de tachtiger
jaren aankopen en kon de
winkel aanzienlijk vergroot
worden. In 7992 kon een ach-
tergelegen woning aangekocht
worden, waardoor de vloer-
oppervlakte nogmaals aan-
zienlijk kon worden vergroot.
Deze uitbreiding was tevens
aanleiding de winkel geheel te
moderniseren. Al weer jaren
geleden werden pand en su-
permarkt oveÍgenomen door
de fam. De Vries van de vroe-
gere Golff-supermarkt aan de
Galamagracht. Het pand werd
vervolgens aan zijn bestem-
ming onttrokken en werd ver-
kocht. Nadat het eerst woning
met kantoor is geweest, werd
het naderhand gebruikt als
woning met kringloopwinkel.
Momenteel wordt het pand al-
leen nog maar bewoond.

In het pand op de hoek Ze-
venpelsen / Stadslaan was
in de zestiger jaren de Cen-
trawinkel van de fam. Kooi-
stra gevestigd. In mei 1965
vond de officiëte herope-
ning plaats van de verbouw-
de Centrawinket. De zaak
was drie dagen dicht ge-
weest om uit te breiden met
een speciale vleesafdeling.

Door een deel van het ma-
gazijn aan de winkel toe te
voegen ontstond ruimte voor
deze afdeling. Ten behoeve
van deze vleesafdeling was
een nieuwe koeltoonbank
geplaatst, waarin de in cel-
lofaan verpakte vleeswaren
uitgestald werden. Naast
deze koeltoonbank was een
Iglodiepvrieskast geplaatst,



Brandwondenstichting bij BvPF Vrouwen van Nu afd. IJlst
0p 20 maart jl. was mevrouw
Witly Gerritsen van de Brand-
wondenstichting uitgeno-
digd voor een pxesentatie van
het werk van deze stichting.
Willy, woonachtig in Sneek,
is een van de tien voorlich-
ters die dit werk doen. De

Brandwondenstichting is in
1971 voortgekomen uit de

Hoogoven Stichting en heeft
intussen drie vestigingen,
nl. in Beverwijk, waar de
Hoogovens gevestigd zíjn,
Rotterdam en Groningen.
De huid is een belangrijk
orgaan en wanneer dit door
brand beschadigd wordt

ontstaat er littekenweef-
sel, dat daarna niet meer
meegeeft en ook niet meer
groeit. Voorkomen en een
goede behandeling zijn dus
heel belangrijk. De grootste
risicogroep vormen kinde-
ren van 0 - 4 jaar, die vaak
hete thee of een andere hete
vloeistof over zich heen
krijgen. Minstens L0 minu-
ten koelen met lauw water,
de wond steriel afdekken
(dus niets erop smeren!) en
snel naar de huisarts. De be-
handeling hangt daarna af
van de ernstvan de verbran-
ding,1e,2e of 3e graads

verbranding. Er is b.v. be-
handeling mogelijk d.m.v.
donorhuid. In Beverwijk
is hiervoor een huidbank.
Maar het belangrijkste is
natuurlijk om brandwon-
den te voorkomen. Tussen
de verhalen door laat Willy
ons een aantal filmpjes
zien over kinderen die te
maken kregen met een ern-
stige verbranding. Over de
behandeling en genezing,
maar ook over de bege-
teiding wanneer een kind
voor het eerst naar school
gaat, om plagen te voorko-
men. Bij de genezing speelt

ook gezonde voeding een
belangrijke rol en ook
hierover geeft de stichting
voorlichting. En verder is er
eens per jaar een lotgeno-
tendag en worden er vakan-
tiekampen gehouden. De

inkomsten van de Brand-
wondenstichting bestaan
uit collectes, donaties en
andere giften. Wij leveren
hier graag een bijdrage aan.
Voor Willy zelf is er daar-
naast het bekende Dryltser
Houtsje en natuurlijk een
welverdiend applaus. 0p
de laatste bijeenkomst van
dit seizoen, 23 april, ver-
telt beeldhouwster Roelie
Woudwijk over haar werk.
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OVERTUINENFAIR
Zaterdag 2 juni 2072
llle krijgen steeds meer de
indruk dat It Dryltser Kyp-
mantsje goed geiezen wordt.
Waarom schrijven we dit?
Omdat er ondertussen Drylt-
sers geweest zijn die na de
oproep in het vorige num-
mer van ons "stadsblad" wit-
te lakens hebben gebracht.

Dank u wel maaaaar, we
kunnen er nog wel meer
gebruiken. Want hoe meer
lakens we krijgen, hoe
minder we hoeven aan te
schaffen en houden we
dus meer geld over voor
de Stichting Sviatoslav.
De stand van zaken m.b.t.
de deetnemers voor de over-
tuinenfair van 2 juni a.s.
We hebben eind maart de

deelnemers, welke zich op-
gegeven of die we zelf be-
naderd hebben, een over-
eenkomst gestuurd.0p deze
manier van zaken doen
krijgen we zekerheid over
het daadwerkelijk deelne-
men aan de fair. Wat u op
zal vallen is dat er steeds

meer bekende en minder
bekende lJlsters met hun
hobby of bedrijf deel zuilen
nemen. Dit vinden wij een
goede ontwikkeling. Het is
zo ook voor u als Dryltsers
een mogelijkheid om deze
bedrijven met hun produc-
ten beter te leren kennen of

Martien Staalsmid
Wietske Walinga

zal binnenkort aangepast
worden of is terwijl u dit
stuk teest al aangepast.
Hierop kunt u ook zien wie
allemaal deelnemer zul-
len zijn. De deelnemerslijst
proberen we samen met de

webmaster (Cor de Vries)
zo actueel mogelijk te hou-

zelfs te ontdekken tijdens den.
de overtuinenfair. De web-
site www.overtuinenfair.nl We houden u op de hoogte.

De organisatie van de overtuinenfair
Barbara Haagsma Eegracht 22
Hotske en Harm de Vries Eegracht 24

Eegracht 25

Eegracht 27

tel.531955
tel.532057
tel.537221
tel.532108

Reacties kunt u mailen naar:
overtuinenfairijlst@ hotmail. com

Wie/wat/waar staat er op de foto?
Frits Boschma en de familie
Bijlsma-Fortuin reageerden
op de schoolfoto in het Kyp-
mantsje van februari. Deze

foto is gemaakt in 1916. De

kinderen staan hier voor
de oude hervormde lagere
school aan de Eegracht. La-
ter werd deze school "it ge-

bou" genoemd en diende het
voor allerlei verenigings-
activiteiten. Het schoolge-
bouw, dat links van het huis
van dhr. Piet Hoogeveen
stond, is afgebroken in 1967.

Links staat meester Dirk
Hageman. Hij was het
hoofd der school. Meester
Hageman leefde van L872-
1959 en is in lJlst begra-
ven. Rechts staat meester
Hietke van der Zee. Hij was
hier onderwijzer van 1912-
1917. 0p 20 december'J.9'J.6
trouwde hij in lJlst (oud
25 jaar) met Hiske Tijsma,
dochter van Andries Tijs-
ma, gemeenteontvanger
te lJlst. Namen van leer-
lingen zijn niet bekend.

De foto van deze
maand is een foto
uit ca. 1922 met een
drietal personen
voor de woning Ga-

lamagracht 68. In
de gevel ziet u een
mooie eerste steen
met vermelding:
FJS 1904. Voor de
woning staan de ei-
genaar/opdrachtge-
ver Jentje Smidstra,
langjarig werkzaam
geweest bij de fa.
Nooitgedagt, zijn
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De redactie houdt zich graag aanbevolen voor uw foto's!
Graag mailen naar: edskohekman@wxs.nl.

eerste vrouw Antje Meijer en zijn dochter Feikje. Graag
zouden we meer weten over de woning en de afgebeel-
de personen, en dan met name over Jentje Smidstra.



"Morgen heren." "Morgen
Peke." "Wat zijn de eerste
maanden van hetjaar 2012 aI
bijzonder geweest. Een zach-
te januari. We dachten alle-
maal: weer geen winter en
we dachten niet meer schaat-
sen op natuurijs. Maar begin
februari een en al winter met
strenge vorst. Schaatsen,
eerst op de ijsbaan en later

in de week op het buitenijs.
De 1L-stedentocht kwam
in zicht, maar helaas. Maar
Rondje lJlst ging wel door.
Een prachtige zaterdag. Het
kon niet mooier. Keurig ge-
organiseerd door IJsclub
IJlst en op het Zuideind, je
hebt het in het vorige Kyp-
mantsje kunnen zien, gaf
de stempelaar Henk 0p-
pedijk 0ppe't ijs een romer
melk gratis aan de deel-
nemers. "Melk moet", zei
Henk.En4à5wekenlater
het eerste kievitsei en een
week later waÍen boeren
aan het inkuilen en nog een

paar week later de korte
broek en zomerkleren. "It
is net te leauwen". En nu
is het weer om te "verÍek-
ken." "Vorig jaaÍ", gaat
Peke verder, "ging het ge-
rucht over de groene buffer
tussen IJlst en Sneek, de
Terpenspolder. Een project-
ontwikkelaar was bezig en
in gesprek met de boeren
over aankoop van landerij-
en. De boeren hadden toen
zwijgplicht". "Ja Peke, dat
weten we allemaal wel. Dat
was toen en alles is weer
teruggedraaid en de ge-
meente heeft toen gezegd

dat dat nooit zal gebeuren.
Daar verlenen ze nooit toe-
stemming voor." "Maar ik
heb gezien, jongens, dat
sondeerwagens in de polder
bezig waren en dat is niet
om daar een ligbox te bou-
wen. Dit is ergens anders
voor. Weer een projectont-
wikkelaar? Germ Gerbrandy
zegt in een interview: "Wer
't yn it bysunder om giet
is in betroubere oerheid."
Daar kun je vraagtekens bij
zetten."
"We zullen zien Peke."
"Hoi mannen."
"Hoi Peke."

Verslag van de ledenbijeenkomst van de christel,ijk-maat-
schappelijke vrouwenbeweging Passage op 29 maart 2012
De presidente mevr. Henny
Poelstra opent de bijeen-
komst met een extra woord
van welkom aan ds. Dussie
Hofstra en geïnteresseerde
gasten. De meditatie is uit
Markus 15 en 16: De 40-da-
gen tijd. Dan is het woord
aan de gastspreekster. Zij
vertelt hoe het Schotse ei-
landje lona zo bekend is ge-
worden. Erwordt een filmim-
pressie getoond. De Kelten
leven dicht bij de natuur,
dicht bij het gewone leven

(Gebed & Zegen). De bete-
kenis van het Keltisch Kruis
wordt uitgelegd. In 563 is
er op lona door de Ierse abt
Columba een kloosterge-
meenschap gesticht en via
Schotland en Noord-Enge-
land kwam het evangelie
naar Nederland, Friesland
en Duitsland. Er wordt (in de
geest) een korte pelgrimage
gehouden, ondersteund
met beelden via de beamer,
zoals die er op lona elke
dinsdag wordt gehouden.

"Het leven als een reis om
Christus wil." De tocht be-
gint bij het Keltisch Kruis
van St. Martin en gaat
langs alle gedenkplaat-
sen, het einddoel is de ka-
pel van St. Oran, waar ook
de begraafplaats is van de
Schotse koningen. Tussen-
door worden Iona liederen
gezongen,begeteidt door
dominee Dussie Hofstra op
gitaar. Aan het eind van de
avond geeftde dominee iets
mee om over na te denken:

"Welke vrouwen hebben
ons iets meegegeven op
onze levensreis?" Er gaat
een mandje met schelp-
jes uit Iona rond en ieder
kan er een uitkiezen. het
schelpje staat voor posi-
tiviteit. De dominee sluit
de avond met de zegen in
de sfeer van de Celtic Bles-
sing: Geïntegreerd in het
leven van alle dag, op weg
zijn naar de plek van je ei-
gen opstanding. Een bij-
zondere avond - als dank
overhandigt de presidente
een bloemstuk en wenst
atlen wel thuis.

GRAAG GEDAAN!
Graag Gedaan is een vrij-
wiltige hulpdienst voor het
bij elkaar brengen (via ons
contactadres) van hulp-
verleners en mensen die
hulp nodig hebben. Welke
soort hulpverlening komt
hiervoor in aanmerking?
1. Autovervoer.

Voor licht gehandicapten of
oudere mensen, die behalve
vervoer ook verdere begelei-
ding of hulp nodig hebben
naar bijvoorbeeld zieken-
huis, kleding kopen, kapper
e.d.
2. Eenvoudige karweitjes.
Voor mensen die daar door
ziekte, handicap of ouder-
dom niet zelftoe in staat zijn,

b.v. boodschappen doen,
medicijnen halen. Hebt u
dergelijke hulp nodig, bel
dan gerustnaar onderstaand
contactadres. Dit geldt ook
voor eventuele nieuwe hulp-
verleners. Vooral chauf-
feurs! De geboden hulp is
in principe gratis, alleen
voor autovervoer worden
de benzinekosten vergoed.

Het Graag Gedaan-comité
bestaat uit 3 dames:

Contactpersoon:
Mevr. Sj. Wiebenga, Ee-
gracht 105, tet. 531.529;
bij afwezigheid:
mevr. G. Hoekstra,
tel. 531602 en
mevr. R. Johnson,
tel.531568.

rorsfurtiVRl
en MILLENNIUMLOOP in 2O12

Cabaretier Dolf Jansen
onder meer bekend van het
radiopro gramma Spijkers met
Koppen - zal op vrijdagavond
14 september het 2015FES-
TIVAT openen. Voorafgaand
aan zijn optreden is er een
swingende muzikale bijdra-
ge van Miss Casita en Band.

Voor deze optredens zal de
bezoeker een toegangs-
prijs moeten betalen. Voor
het programma en de ac-
tiviteiten van de zaterdag
is dat niet het gevai. Het
festivalthema dit jaar is
"Eerlijke Handel". In dat
kader zal er bij de entree
voor het festivalpro gramma
van zaterdag 15 september
worden gewerkt met een
vorm van "microkredieten".

Dat betekent dat de bezoe-
ker geen toegangskaartje
hoeft te kopen om het ter-
rein op te kunnen. Ieder-
een kan op zaterdag gratis
het 2015FESTIVAL bezoe-
ken! Wel wordt iedereen
in de gelegenheid gesteld
om "microkredieten" aan
te schaffen. Als je wilt,
kan je met die "microkre-
dieten" naderhand bij ver-
schillende activiteiten of

voorstellingen'betalen'.
0p deze manier kan je la-
ten zien wat een voorstel-
ling of activiteit je waard
is (geweest). Wil je meer
weten over het 201SFESTI-
VAL? Kom dan op donder-
dagavond 26 april a.s. om
half 8 naar de Stadsherberg
in lJlst voor de vrijwilli-
gersavond in het 2015FES-
TIVAL-café.
Je bent van harte welkom!
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0BS De Kogge wandett "met" water voor Simavi
Veel mensen aan het Avond-
vierdaagsentraject zullen
zich vertwijfeld hebben af-
gevraagd of de organisatie
van dit evenement zich in
de maand vergist heeft of
wellicht met een ludieke
actie is gestart. De oplet-
tende kijker, die niet door
de warme voorjaarszon ver-
btind werd, zag meteen
dat hier wat anders aan de
hand was en kreeg daarin
helemaal gelijk: de groepen
6 t/m 8 van 0BS De Kogge
liepen zich met een zware
bepakking in het gezonde
zweet voor Simavi om zoveel
mogelijk sponsorgeld voor

deze gezondheidsorgani-
satie op te halen. Medio
maart liepen de hoogste
drie groepen van de ïJlster
basisschool zich de longen
uit het tijf om zoveel mo-
gelijk getd in te zamelen
voor dit project Wandelen
voor Water. Met een zware
bepakking van zes liter wa-
ter en een parcours van zes

kilometer vertrok de gehele
groep 's morgens vroeg in
de straiende zon voor een
kleine survival. "Elk jaar
besteden we aandacht aan
een project in De Derde We-
reld", verklaart [odewijk
Riedhorst. "In december zijn

we weer actief geweest voor
de actie Schoenendoos en
daarnaast prikken we attijd
nog een actie. Dit jaar dus
Simavi", legt de directeur
uit. Simavi werkt in haar
ontwikkelingsprojecten en
programma's aan de verbete-
ring van de gezondheid van
mensen door middelvan vei-
lig drinkwater, sanitair en
hygiëne. In Nederland is Si-
mavi actief betrokken bij di-
verse (inter)nationale cam-
pagnes. Het werkgebied van
Simavi bevindt zich in Afrika
en Azië, waar men in negen
landen ontwikkelingshulp-
biedt. In Afrika zijn dat:

Ghana, Kenia, Malawi,
Oeganda en Tanzania. ïn
Azië is Simavi actief in
Bangladesh, India, Indo-
nesië en Nepal. 0m deze
sponsorloop tot een groot
succes te maken kregen
de leerlingen een lijst
mee waaÍop men kon aan-
geven hoeveel zij wilden
bijdragen. De Kogge haal-
de uiteindelijk een prach-
tig bedrag op van 650
euro."Dat hadden we niet
gedacht. Een heel mooi
bedrag," meldden de or-
ganiserende leerkrachten
Johan Krikke en Mark van
Krimpen.

Met Spoed Gezocht: vrijwiLtigers voor team en werkt pas helemaal voor het schrijven van
zelfstandig zodra u dat aan- brieven en het bijhouden

de Papierwinkel (SociaaL Raadstieden) geeft. jaàrlijks wordt ie- van rapportase? Heeft u
dereen gratis bijgeschoold. een juridische of bestuur-

De Papierwinkel van Tim- gemeenten SÍdwest-Frys- Uw reiskosten worden (tot lijke achtergrond?
paan Welzijn in Sneek zoekt lán, Gaasterland-Sleat en een bepaald maximum) Heeft u belangstelling en
wegens vertrek van één van Littenseradiel. Taakom- vergoed. Wij bieden u een herkent u zich in meer-
onze vrijwilligers en vanwe- schrijving: interessante en zinvolle dere bovenstaande ken-
ge toenemende drukte nieu- Medewerkers van de Papier- werkkring binnen een ge- merken?
we vrijwilligers m/v. winkel adviseren mensen zeltig en collegiaal team. 0f wilt u liever eerst meer
Wat is de Papierwinkel: over regelingen en voorzie- Wie zoeken wij? Wij zoeken informatie over de vaca-
De Papierwinkel wijst men- ningen met betrekking tot twee vrijwitligers die het ture?
sen de weg in de ingewikkel- sociale zekerheid. Zij verle- leuk vinden om met mensen Neem dan contact op voor
de wereld van regels, wetten nen concrete diensten zoals te werken en handig zijn een oriënterend gesprek
en voorzieningen. Mensen begeleiden naar instanties, met de computer. Heeft u met:
kunnen bij de Papierwin- formulieren invullen en tijd over en tijkt het u leuk Marjo Huisman
kel terecht voor vragen over brieven schrijven voor cliën- om één, twee of drie dagen Coórdinator Sociaal
belastingen, uitkeringen, ten. Verder geven de mede- per week werkzaam te zijn Raadslieden / Papierwin-
onderwijs, wonen, werken, werkers van de Papierwinkel binnen een gezellig team? kel / Timpaan Welzijn
klachten, bezwaren, DigiD, advies over uiteenlopende Vindtuformuliereninvullen Bezoekadres:Hegedykg,
conflictsituaties etc. etc. onderwerpen en verwijzen geenlastigeklus?Bentueen 8601 ZRSneek
De Papierwinkel bestaat uit zij mensen door naar andere geboren bemiddelaar?Heeft Postadres: Postbus 312,
juridisch geschoolde mede- hulpdiensten. Wat bieden u kennis op het terrein van 8600 AH Sneek
werkers, stagiaires die een wij? Wij hebben werk voor sociale zekerheid en/of T:0515 427373
juridische studie volgen en vrijwilligers in Sneek, Bol- belastingwetgeving? Be- (woensdag en vrijdag)
deskundige vrijwilligers. 0p ward en Balk. We zijn atle schikt u over goede mon- M:06-204721.1.7
dit moment verleent de Pa- dagen van de week open. U delinge en schriftetijke E: m.huisman@timpaan-
pierwinkel diensten in de draait meteen mee met het uitdrukkingsvaardigheden welzijn.nl

Gecostumeerd IJ sfeest.
(uit de Leeuwarder Courant van 30 januari 1933)
Ingezonden door Frits Boschma

IJtst. IJsclub de "IJlster De 1e prijs, een paar kunst-
Schaats" hield een gecostu- schaatsen aangeboden door
meerdijsfeestopdeverlichte de firma R. B. Nauta, werd
ijsbaan. De jury bestond uit gewonnen door mejuffrouw
de heerenTh. Weyma, W. Ren- J. Geerling-Kloostra te Jut-
zema en J. Th. Nooitgedagt. rijp met: "Friesch Costuum".

De 2e prijs, een paar IJI-
ster schaatsen aangeboden
door de firma K. E. de Vries.
gewonnen door de gebroe-
ders Canrinus te Sneek met:
"Indiaantjes". De 3e prijs,
nader te bepalen luxe voor-
werpen, door P. en S. Betse-
ma te Sneek met: "Gewonde
soldaat met verpleegster".

De 4e prijs, een paar door-
lopers aangeboden door
de firma Nooitgedagt, na
loting gewonnen door
H. Fritsma te Sneek met:
"Napoleon". Aan de voet-
balclub IJ. V. C. te lJlst
werd als grootste deelne-
mende groep een medaille
aangeboden.
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30 april Koninginnedag in lJlst !!

Kindervrijmarkt
op het Frisiaplein (ca. 9.00-12.00 uur)
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Viljmarki voor ki.dêren op Koninginnedag in lJlstl

Dus nêem je muziek instrument mee, íuim je kamer en zolder op,
of maákje eigen koêk en zopie kraam.

Kom op lLd naaÍ het FÍisiaplern vooÍ een goed olelje'!
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"Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui Hoort"
Verbaasde gezichten werden
opgetrokken toen de stoet
- doedelzakspeler, sterkste
man met een kar voorttrek-
kend met daarop een mis-
teryguest op een hometrai-
neï en ikzelfvoorop - voorbij
trok en op markante punten
in lJlst "lawaai" maakte. De

conclusie die we mochten
trekken was dat het goed

druk en puur gezeltig was bij
Fysio Wymbrits aan de Das-
senboarch. Reuring geven
om aandacht te vragen voor
wat er zich afspeelt helpt dus
echt wel hier in het stedeke.
Dan kijk ik samen met u naar
de toekomst, nou ja alleen
naar wat er zich in 201.2 zal
afspelen en waaÍ ik mij als
stadsomroepeÍ van Houtstad
IJlst mee bezíg zal houden.
Hiernaast een opsomming

Het was even stil in "om-
roepland", maar daar komt
verandering in.
Ik ga eerst terug naar zater-
dag 10 maart, omroepen in
IJlst, maar anders dan an-
ders. Deze ochtend stond
een speciaal gebeuren op
de agenda nt. de open dag
van Fysio Wymbrits. Het
was niet alleen omroe-
pen, NEE het was een hele
optocht door onze stad.

van de concoursen waar ik
dit jaar onze stad zal pro-
moten.
1 mei in Dadizele België
12 mei in Harderwijk
26 mei in 0osterhout
24 juni in Zele België
26 juni in Katwijk aan Zee
8 september in Hattem
15 september in Kampen
29 september in Zandvoort
27 oktober in Sneek
L0 november in Oisterwijk
En in het weekend van
15/76 december in de Rijp.
Speciale aandacht vraag ik
voor het concours in Sneek.
Schrijf deze datum vast in
uw agenda zodat u van heel
dichtbij mee kunt maken
wat een groep omroepers
voor reuring kan en zal ge-
ven in de plaats waar ze aan-
wezig zijn. 0p L0 november
zullen we de kampioenen
van 201.2 bekend maken,

dit houdt tevens in dat het
concours in de Rijp alweer
de eerste voor de competi-
tie van 2013 is.
Ook heb ik hier in lJlst al
een paar afspraken staan
om u weer van de nodige
activiteiten op de hoogte
te brengen.
Dan grijp ik tevens deze
gelegenheid aan om u
nogmaals te attenderen op
de stadswandelingen. Dit
jaar weer de mogetijkheid
om meer van onze stad te
leren EN om te varen in
de houten Bok. Misschien
iets om eens in gezins- of
famitieverband te "onder-
gaan"
Uw Stadsomroeper
Harmen de Vries
Eegracht 24,
0575-532057
Zegt Het Voort, Zegt Het
Voort,

Klussendienst Stipepunt Drylts
In het februarinummer
van het Dryltser Kypman-
tsje hebben wij u geïn-
formeerd over de klus-
sendienst, die is opgezet
door het Stipepunt Drylts.
Inmiddels heeft zich een
zevental vrijwilligers aan-
gemeld, dat zich op meer-
dere terreinen kan in-
zetten. De klussendienst
is bedoeld voor mensen

die zelf niet in staat zijn
om klussen uit te voeren
en die geen beroep kun-
nen doen op familie, ken-
nissen of buren. Het gaat
daarbij om kleine ktussen
in en om het huis, die bin-
nen maximaal drie dagde-
len uitgevoerd moeten kun-
nen worden (een dagdeel
is een ochtend of een mid-
dag). In bijzondere gevallen

kan ook een beroep gedaan
worden op de klussen-
dienst voor zaken waarbij
administratieve kennis
is vereist. Het aanmel-
den van een klus gebeurt
via het Stipepunt Drylts.
Een medewerker van het
Stipepunt maakt een af-
spraak met de aanvrager,
beoordeelt de aanvraag
en onderzoekt daarna de
mogelijkheden om een
vrijwilliger in te zetten.

Medewerkers van het Sti-
pepunt zijn op woensdag-
en vrijdagmorgen van
9.30 - 11.30 uur aanwezig
op Galamagracht 31 (lo-
catie Thuiszorg). Zij zijn
telefonisch bereikbaar
via 06-10264969 (ook op
maandagmorgen). Het
emailadres is drylts@sti-
pepunt.nl. Vrijwitligers
voor de klussendienst kun-
nen zich nog steeds aan-
melden.

Ook bij 2e ptaatsingswedstrijd veel medailtes voor turnsters de Stànfries
In totaal 10 turnsters ko-
men dit seizoen uit bij de
keuze oefenstof niv. 8.
D.m.v. 2 plaatsingswed-
strijden op 7 januari in
Beetsterzwaag en 7 april
in Sneek proberen zij een
plaats te veroveren voor
het FK op 12 mei in Beet-
sterzwaag. 4 turnsters t.w.
Meike Buursma. Paulien
v.d. Schaar, Marije Reitsma
en Charlotte Wouda zijn
hierin geslaagd. Medailles
bij de 2 wedstrijden voor:
Jeugd 1

Meike Buursma 5e en 3e

Paulien v.d. Schaar 2 x
6Jeugd 2

Marije Reitsma 7e en 1e

EstherDijkstra W1 5e

AntsjeDraijer W2 5e

Junior 1
Charlotte Wouda 2e en Le

De 2e plaatsingswedstrijd
voor de turnsters niv. 9, 10

en 11leverde op 10 maart
in Lemmer maar liefst 9

medailles op:
Pup. 1niv. 9

Dagmar Nederhoed 2e

Pup. 2 niv. 9
Evavan Oostrum 1e

Carlijn Lammers 3e

Pup. 1niv. 10

Judith Haanstra 4e
Pup. 2 niv. L0

Jeanne Boschma 2e

Eva Westhoff. 4e

Chantal Koehoorn 4e

Pup. 1 niv. 11
Moniek 0kkema 4e
Pup. 2 niv. 1L
Anna Bergstra 5e

Eva van Oostrum. Sitke
Hoekstra, Judith Haanstra
en Jeanne Boschma komen
op 21. april uit op het FK
niv. 9 en 1.0 in Damwoude.
De turnsters van niv. 6 en
7 keuze oefenstof moesten
op 24 maart ook voor de 2e
wedstrijd naar Dokkum.
Djoeke Beerda behaalde
deze keer de 3e prijs, Sanne
El v.d. Vtugt werd 2e en Jas-
mijn Kruijshaar mocht voor
de 6e plaats ook een me-
daitle in ontvangst nemen.

Beide wedstrijden bij el-
kaar opgeteld bepalen de
einduitslag voor het Fries
Kampioenschap en ook
hier kon Djoeke plaats ne-
men op nummer 3 van het
erepodium. Voor het FK

op 7 april niv. 11 en 12 in
Makkum hadden Manon
Koehoorn, Linde Bulthuis,
Jildou de Bruijne, Han-
nah Westhoff, Anouk Bok,
Mariete Klein Swormink
en Anna Bergstra zich ge-
plaatst. De jeugdige turn-
sters hebben hun beste
beentje voor gezet en Jit-
dou de Bruijne keerde bij-
zonder trots met een 3e
prijs naar huis terug.

1.1



IJVC - Voorjaarsfeesten 2012
26tlm 29 april

mwxw
www.idb-reclamelnl

r;. ',

CEES ZIJSLING
TECHNIEK

&bbdx
3oualuidis odv esSrrêcu de j.r!

llrdtl ó

Fnr Ba la nce,,a- accountancy

Slierstfa & Van der Wal-lJlst

=k:F*

=ffiËË::i::::_
:;--:&+

".,...-.^---- --è 
_'=1;jg

Íysio

." Snirg:rf

J;r feenstr;
l:r., .. r,ll..

XTY,Xx&

fiQf "o*"r,""r,er 
:n.,r .,

M
ffi

"r..t.a.rri,. !j;i,t.iala..aa.r.rr,.."

Kot.rÊl.c€É!r...t t! sn€.k

O515-43464 ***.bou*corl.di.í-sk,t

brwry

)xx::me *r*x*vxrx*t
Uí 05154243? wje4tu-Fndvdd

ÍMWR_ ÈN

oNDÉeHom*)EDnIà

:)É#
F. ROSIER

& Klí^8 27, M5l CL lJb. Íl : 05 15 5322Y

M.bnl:M - 5657M. Ni.,tuttuiffitu.nl

[Àqo,-o Botterijen

72

l9:00 uur

20:30 uur

I 8:00 uur

22:00 uur

09.00 tno'

l7:00 ttur

22:00 uur

I 3.00 r.rur

l7:00 utu'

Lo!ds!'d,tg-26,4!r!l
Regioteam Sneek/Wymbrits -- Oud SC Cambuur

Enn'ee: € 2,50, kinderen thn I2 jaar: gratis

Drive-in show AB Sound

EnÍree:grati.;

Yriidag??-aunl
Open IJlster kampioenschappen Eirverpen

Deelname€ 5,- (volwassenen) en €2,50 (t/nt 1ójaar) per koppel

Op ga ve v ia tt,utt..a t r'. al

Orkest ButterÍly

Entree: € 5,-

Zaterdae 28_4-p]:if

IJVC-farniliedag (normale coupetitiedag)

Draaiendrad rnet spectaculaire prijzen

Funband "Blixem"

Enlree: € 10.-

Z.ondas 29 ap!-i,l

Straatvocttral On Tour

F-pupillen r nt C juniorrn v.v IJVC

Aansluitend de bekendmaking IJVC'er van hetjaar, IJVC-

Íeam von ltet.iaar!

Matinee lnet een vrolijk deuntje van "Van Geeft 'M' "
Onder het genot vqn een hapje en een drankje

Locatie: Feesltent parkeertetrein van Sportcorrplex De Utheme

wettersnijer" rxX


