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Nieuwe webwinket Nijenhuis Tweewielers lJtst
At ruim twintig jaar is Nijenhuis Twee-
wielers in IJtst gevestigd, eerst in de
voormalige Burgemeester 0ppedijk-
kleuterschool en nu al weer enkele ja-
ren in een prachtige winkel/werkptaats
aan de Gatamagracht. En, zoals tegen-
woordig gebruikelijk,heeft Nijenhuis
Tweewielers sinds kort ook een web-
winket. Door partijen rijwielen in te ko-
pen kan Nijenhuis Tweewielers nieuwe

merkfietsen uit de taatste collecties
tegen zeer scherpe prijzen aanbieden.
Deze fietsen kunnen via de webshop
bestetd worden, maar uiteraard kunt
u ook in de winkel een keus maken
uit het ruime aanbod. Behalve nieuwe
fietsen verkoopt Nijenhuis Tweewie-
lers uiteraard ook tweedehands fietsen
tegen scherpe prijzen. 0p de website
www.nijenhuis-tweewielers.nl kunt u

de taatste aanbiedingen bekijken.
Daarnaast kunt u op de achterpagina
van It Dryltser Kypmantsje een adver-
tentie vinden met de aanbieding van de
maand.
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Ghinees Indisch Restaurani Wenzhou ontwikkett
nieuwe initiatieven
0p 12 juni jl. opende Chinees Indisch
restaurant Wenzhou de deuren en al
voor de aankondiging van de opening
in It Kypmantsje wisten veel IJlsters de
weg naar dit nieuwe restaurant van de
familie Weng te vinden. Ook de mond
tot mondreclame over de prima kwali-
teit van de maaltijden zorgde voor veel
toeloop. Vanafde eerste dag was het dan
ook een drukte van belang, zowel in het

speciale kindermenu's! Bovendien kunt
u nu ook voor sushi terecht bij Chinees

restaurant ats bij de afhaalbalie. De
maandaanbieding uit de advertentie in
It Kypmantsje bleek eveneens een schot
in de roos. Daarom heeft de famitie
Weng besloten in het vervolg met een
weekmenu te werken, zodat u wekelijks
van andere gerechten kunt genieten.
0p het raam en bij de afhaalbalie in het
restaurant kunt u steeds zien welke ge-
rechten die week in de aanbieding zijn.
Daarnaast heeft het restaurant nu ook

ïndisch restaurant
Wenzhou. Wilt u in
het restaurant sushi
eten of wilt u sushi be-
stellen om er thuis van
te smullen, dan dient
u wel een dag van te
voren voor 16.00 uur
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te bestellen. Met deze werkwijze kan de
familie Weng u echt verse vis voorscho-
telen en een optimale kwaliteit leveren.

De afgelopen periode zijn enkele ge-
vels van de Stadsherberg vottedig
gerenoveerd en grotendeels in oude
staat teruggebracht. Inmiddels heeft
de afronding van dit project plaatsge-
vonden. De markiezen zijn terugge-
plaatst, er is verlichting aangebracht,
het wapen hangt weer prominent
aan de gevel en de naam prijkt weer
met sierlijke letters aan het front. De
Stadsherberg vormt hiermee weer een
sieraad in het oude stadscentrum.



Voor het komende halfjaar wordt het navolgende
schema gehanteerd voor de verschijning van
It Dryltser Kypmantsje:

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum

Augustus verschijnt It Kypmantje niet wegens
vakantie
10 september
8 oktober
12 november

10 december

fierljeppen, 18.30 uur

fiertjeppen, 18.30 Fryslàn Cup

fierljeppen, 74.00 uur, NK

September
0ktober
November

December

20 september
18 oktober
22 november
20 december

01-08

27-08

2s-08
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Een bericht en een vraag....

Zoals wij steeds met een dubbel gevoel zeggen:
Het gaat'goed'met de Voedselbank, dus gaat het slecht!
Momenteel zijn wij de grens van 100 klantadressen al
gepasseerd en wij verwachten dat wij helaas nog verder
zullen groeien.
Dat betekent dat de behoefte aan vrijwilligers voor o.a.
het tweeweketijks ophaten, inpakken en uitgeven van
de goederen toeneemt.
Voor het ophalen huren wij een busje of 'caddy'.

0m de veertien dagen gaan wij hiermee op donderdag
's ochtends, 's middags en's avonds bij winkels en bedrij-
ven langs in Sneek, Harlingen en Bolsward.
Hiervoor hebben wij dringend behoefte aan chauffeurs
die met onze'voedselcoórdinator' op weg willen.
Verder zoeken wij één of meer personen die de 'tuin'
rond de Voedselbank (Top 4, Sneek) bij witlen houden,
wat vooral neerkomt op het gras maaien.
Wie wil ons als tuinman/vrouw komen helpen?

U kunt reageren naar:

ons e-mailadres: info@voedselbanksneek.nl of
tel. 06 52 77 75 98 (maandag t/m vrijdag van L9-21 uur)

Warm eten in Nij
Ylostins
Elke dinsdag en vrijdag kunt u als 65+ er om 12.00 uur
warm eten in Nij Ylostins. Er wordt een 3-gangenmenu
aangeboden en u kunt kiezen uit 2 menu- s.

De kosten zijn € 7,00 per persoon.

Opgave graag een dag van te voren bij:

Jantsje Folkertsma tet. 06-50 50385 1

Zorggroep Tellens tet.:06-21801922

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op

woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).

Ze zijn telefonisch bereikbaar vía O6-70264969.

Ook maandagmorgen zljn zlj van 9.30 - 11.30 uur

telefonisch bereikbaar.

Het emailadres is drytts@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

Votwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kting 27,8657 C[ IJtst, 051.5-532234/06-50657648
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Uw huisaÉs b4 spoed
buiten kantooÉijden

De d ichtsbijzij nde h u isa rt-

senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-.rt":r?

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

Oprnaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsenc

Kopij en/of advertenties:
(zo mogetijk digitaat)

inleveren tot en met
10 september a.s. bij:
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Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 20 september 2012.
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Herinnert u zich dit nog?
De afgelopen 50160jaaris erveelveranderdin lJlst.Iletis goed omaf entoe evenin
de tijdterug te gaan en te verhalenwat ertoen speelde. Bij hetlezen van deze arti-
keten zullen veel lezers denken: Achja, zo was het. Is dat a[ weer zo lang geteden?

waren in het huis aan de Popmawal te
btijven wonen. Het toeval wilde echter
dat in lJsbrechtum het huis van wijlen
burgemeester van Haersma Buma van
Wymbritseradeel leeg stond. Dokter
Goinga en zijn vrouw konden dit huis
voor een jaar bewonen en in die tussen-
tijd kon dokter Sietsma aan de Ytostins-
laan een nieuwe woning met praktijk-
ruimte bouwen, welke in maart 1967
werd betrokken.

Huisartsen
De lJlster huisarts dokter Goinga was
jarenlang gevestigd aan de Popma-
wal. Ook dokters worden ouder en om
die reden besloot de heer Goinga zijn

praktijk na zevenendertig jaar over te
doen aan dokter E. Sietsma, een jonge
arts. Deze vestigde zich voortopig in
het oude doktershuis, hoewel dokter
Goinga en zijn echtgenote van plan

Varen door het lJtster Venetië met de bok en de praam
Bewoners van het wooncentrum "Nij Ytostins" zijn
op 11 juli wezen varen in het kader van de thema-
maanden: vakantie in huis. De maand juli staat in
het teken van het vakantieland ltatië. Ook in Nij
Ylostins is daar door middel van aankleding/ ac-

tiviteiten/ aangepaste maaltijden, aandacht aan
besteed. Maar 11 juli dus varen in de gondel door
het lJlster Venetië. Rond 13.15 uur vertrokken
we vanaf Nij Ytostins op weg naar de kade voor het
VW-kantoor. Daar lagen 2 "gondels" met schipper
op ons te wachten voor een tocht van een uur langs
alle mooie plekjes van lJlst. Na een zeer geslaagde
tocht, waarbij onderweg allemaal herinneringen
boven kwamen en het onbekende zicht vanaf het
water, zijn we naar het café gegaan voor koffie/thee
en oranjekoek. Iedereen heeft genoten van deze
mooie middag. Mede met dank aan onze vrijwilli-
gers, chauffeurs en de schippers.

Namens Zorg groep Tellens,
Klaske Hoeksma -Vellinga
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"Hoort Boeren, Burgers en
Buitenlui
Hoort"

Dan zal ik u voor de vakantie nog
maar even op de hoogte brengen van
het laatste nieuws uit omroepland.
De vorige keer eindigde ik met: 'Het
volgende evenement wat nu op de ka-
lender staat is het concours in Zele
(Betgië) op 24juni en dan gaan we als
omroepers op 26 juni weer strijden in
Katwijk aan Zee.'Die beide concoursen
tiggen ondertussen ook alweer achter
ons en daar zal ik iets over schrijven.
Zele is een stad vlakbij Lokeren, Den-
dermonde en Gent. Daarom zijn we op
zaterdag 23 juni al naar het Belgische
land gereden. We waren deze keer: Jan
Sjoerd de Vries, de stadsomroeper van
Sneek (sinds 18 december 2071), zijn
vrouw, mijn vrouw en ikzelf natuur-
lijk. Normaal neem ik de omroeper van
Bolsward - Henk Bijlsma - mee, maar
dat ging dus deze keer niet. 0p zater-
dag hebben we bezoeken gebracht aan
een aantal plaatsen in Vtaanderen,
mede omdat het bijzonder goed weer
was. Na een goede nachtrust 's mor-
gens om 9 uur al de ontvangst bij de
burgemeester en de schepenen (wet-
houders) op het prachtige gemeente-
huis in Zele. Het ondertussen beken-
de Dryttser houtsje en Kypmantsjes
van bakker de Boer op de snijplank
van houtzaagmolen 'de Rat' samen
met folders van de VW aangeboden.
De burgemeester was vol lof over deze
producten en zal ze zeet zeker proeven
en gebruiken. Dan de gebruiketijke lo-
ting voor de volgorde van roepen tijdens
de verplichte roep. Het lot viel zo dat ik
als 1e hetpodium moestbetreden en Jan
Sjoerd als laatste van de 18 aanwezige

omroepers en bellemannen. Hierna
gingen we, de regen trotserend, naar
de 30e kantmarkt om deze officieel met
de burgemeester te openen. Normaal
een hele happening met duizenden
bezoekers en mensen die zich met het
kant weven bezig houden, maar door
het slechte weer viel de belangstelling
zwaar tegen. Dan het concours. Ik had
als onderwerp voor de verplichte roep
de Kouterkapel een devotie- en bede-
vaartsoord, welke gewijd is aan 0nze
Lieve Vrouwe van Zeven Weeën. Jan
Sjoerd had ats onderwerp de distilleer-
derij Rubbens. Dat het voor hem zijn
eerste concours was konden we niet
merken. Als een geroutineerde omroe-
per stapte hij het podium op en deed
zijn roep vol overgave. Van wie zou hij
dat toch hebben? Na een pauze de wije
roep en natuurlijk lJlst benoemen met
zijn overtuinen, de Rat, Nooitgedagt
enz. Toen was het moment daar dat de
jury de kampioen bekend ging maken.
Tot grote vreugde werd Jan Sjoerd eer-
ste, Peer Witzel uit Alphen a.d. Maas 2e

en voor het dagkampioenschap had de
jury Henk v.d. Nieuwenhuizen als 3e
uitgeroepen. Voor mijzelf was er een ge-
deeld 3e plaats, welke zo weer meetelt
voor het Nedertands kampioenschap.
U kunt zich voorstellen dat ik apetrots
was op de prestatie die Jan Sjoerd hier
in een deelnemersvetd van 18 omroe-
pers had neergezet. Dan op dinsdag-
ochtend 26 juni al weer onderweg naar
Katwijk, alwaar deze dag de visserijda-
gen werden gehouden. Nu wel samen
met Henk Bijlsma en zonder Jan Sjoerd
(hij moet tenslotte toch zijn zaak draai-
ende houden). Het weer was deze dag
weer bijzonder goed, een mooi zonne-
tje en een lekker windje vanaf zee. We

werden als omroepers in het Museum
Katwijk ontvangen met koffie en gebak,
lekker. Na het omkleden van de omroe-
pers (15 man) gingen we over de markt
van ruim 100 kramen naar het Andreas-
plein. Hier werden we ontvangen door
de burgemeester en konden we onze
presentjes weer aanbieden. De burge-
meester was goed geïnformeerd over

waar de omroepers vandaan kwamen
en reageerde zo bij elke omroeper met
iets over zijn/haar plaats. Er was hier
veel pubtiek op de been en dat is altijd
goed om dan luid en duidelijk de eerste
aandacht op lJlst te vestigen. Ook hier
weer de loting van de volgorde voor de
verplichte roep. Deze keer mocht ik als
laatste het podium betreden. Het on-
derwerp was deze keer de Andreaskerk,
ook wel oude- of witte kerk genoemd.
Een markant gebouw aan de boulevard,
genoemd naar de schutspatroon van
de vissers, de apostel Andreas. Vroe-
ger stond deze kerk verder van de kust,
maar door afslag staat hij nu - om zo-
maar te zeggen - met de voeten op het
strand. Gezien het mooie weer had ik
ook weer het nodige foldermateriaal
meegenomen over onze stad. Daar was
ook de nieuwste folder bij over de rond-
vaarten in en om lJlst. Kijk maar eens
bij het \IW-kantoor wat er zoal geboden
wordt in onze wereldstad. Voor de wije
roep was ik als eerste aan de beurt (om-
gekeerde volgorde van de verplichte
roep) en zo kon ik direct na de pauze
het mooie en aantrekkelijke van Drylts
laten horen aan het nog steeds grote
aantal toehoorders. Natuurlijk moest
de jury ook nu weer beoordelen wie er
met de prijzen naar huis mocht gaan.
Henk Bijlsma ging met een 2e prijs te-
rug naar Bolsward en voor mij was de
5e plaats. Deze beide resultaten waren
aanmerkelijk beter dan de uitslag in
Oosterhout. Ik heb nu mijn tekst min-
der snel ten gehore gebracht en dat is
misschien wel de reden. Dan is het nu
eerst even rustig met de concoursen. De

eerste op de planning is 8 september in
Hattem en een week later in Kampen.
Ik wens u allen een goede vakantie toe
en kom uitgerust en vol energie terug
naar Ís mooie stêd Drvlts.

Uw Stadsomroeper,
Harmen de Vries
Eegracht 24

0575-532057

Zegt Het Voort, Zegt Het Voort,

(Her)kent u deze nog?

Wie wat bewaart, heeft wat. Voor wijlen de heer Wiggete J. van der Velde
geldt deze uitspraak zeer zeker.
Zo had hij ook oude rekeningen en kwitanties van lJlster bedrijven bewaard,
bedrijven die inmiddels a[ lang verdwenen zijn of een aan de tijd aangepast
briefhoofd hebben.
Voor de redactie van It Dryltser Kypmantsje is deze verzameling reden deze
zeer herkenbare briefhoofden te publiceren.

lJtrl-3neek Y.v.
Ondernemers: $ijbesma & v. d. Zee
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IJtst 750 Jaar, de eerste
In 2018 viert lJlst 750 jaar stadrechten.
Dat feit kunnen we nu al aangrijpen om
IJlst aantrekkelijker en toegankelijker
te maken en de bedrijvigheid terug te
halen naar het stadshart. Zelfs al lijkt
2018 nog best ver weg.
Leefbaarheid terug
Het begon met ideeën. Ideeën voor een
herbestemming van het pand aan de
Galamagracht 9, toen bleek dat Hinke
Visser na het overlijden van haar man
Lammert de boekhandel moest slui-
ten. Sluiting zou immers een verdere
verschraling van het winkelaanbod
in het hart van lJlst betekenen, en
daarmee de leefbaarheid aantasten.
Uit een stapel ideeën ontstond ver-
volgens een plan; de 8 van lJlst. Dat
plan is niet meer dan een initiatief van
een groepje betrokken lJlsters, met
de bedoeting de lJlsters een winkel
terug te geven in een tijd waarin veel
winkels in kleinere plaatsen moeten
sluiten. Vanaf de eerste brainstorm
is duidelijk dat een gewone winkel
het niet zou redden; in tijden waarin
webwinkels floreren heeft lJlst sim-
pelweg te weinig inwoners. Daarom
voorziet het plan in veel meer. Een
balie waar toeristen kennis kunnen
maken met lJlst, waar ze fluisterboten
of fietsen kunnen huren. Een boekje
met fiets-, wandel-, vaar- en schaats-
routes in en rondom lJlst. Ontslui-
ting van al het moois dat in het stads-
hart van lJlst te zien en te beleven is.

stappen
Misschien zelfs een theetuin, verspreid
over een aantal overtuinen. Een warm
welkom voor bezoekers die dat moois
kunnen waarderen. En daarmee nieuw
leven in het stadshart, een goed kli
maat voor nieuwe ondernemers die iets
aandurven met het pand van boekhan-
del Visser.
ItÍasterplan
Het plan 8 van lJlst blijkt raakvlakken
te hebben met andere plannen, met het
Masterplan lJlst Houtstad waar de ge-
meente aan werkt. De initiatiefgroep is
in gesprek met de gemeente en met an-
dere initiatieven rond molen De Rat en
de fierljepschansen. Provincie en ge-
meente hebben geld beschikbaar voor
de realisatie van die initiatieven, mits
er op 1 september een deugdelijke aan-
vraag is ingediend. Na maanden van
overleg ligt er nu een gezamenlijk plan.
Een plan dat voorziet in de aanleg van
de Houthavens lJlst bij de molen, en
ook in een verbetering van de sanitaire
voorzieningen aan de fierljepschansen
en de passantenhaven. Daarnaast zijn
de speerpunten van de 8 van lJlst in het
plan opgenomen. De uitvoering zalvoor
een deel gefinancierd worden met het
geld dat klaarligtvoor de uitvoering van
het Masterplan lJlst Houtstad, en voor
een deel door Plattelandsprojecten.
Stichting DBF ondersteunt de herbe-
stemming van pandVisser. Maar om een
opwaardering van het stadshart moge-
tijk te maken, is niet alleen geld nodig.

Stichting
Het toeval wil dat lJlst in 2018 precies
750 jaar stadsrechten heeft. Dat ju-
bileum zal ongetwijfeld gevierd wor-
den. Een stichting die de viering van
750 jaar lJlst voorbereidt, zou meteen
kunnen beginnen met het ontsluiten
van het stadshart. Daarom is in samen-
spraak met gemeente en de andere ini-
tiatieven afgesproken die stichting dit
najaar op te richten. De subsidieaan-
vragen kunnen dan in september de
deur uit, er is bovendien een officieet
orgaan dat de aanvraag indient. 2018
lijkt nog ver, maar in de aanloop naar
dat feestjaar kunnen we nu al beginnen
IJlst aantrekkelijker en toegankelijker
te maken. Zodat ondernemers weer in-
teresse in de leegstaande panden rond
de overkluizing krijgen. Zodat toeris-
ten en dagjesmensen lJtst niet langer
voorbijvaren of -fietsen. Maar in de
eerste plaats om te zorgen dat het hart
van lJlst weer gaat bruisen en leven,
dat er weer bedrijvigheid is en dat IJI-
sters ook voor en na 2018 weer in het
hart van hun eigen stad terecht kunnen
voor alles waarvoor ze niet apart naar
Sneek willen gaan.
Wie geïnteresseerd is in de 8 van lJlst
kan het plan inzien op www.ijlst750.
nl.
Witt u op de hoogte blijven van de ont-
wikkelingen rond lJlst 750 Jaar, houdt
dan de berichtgeving in It Kypmantsje
in de gaten.



Bruisend festivat dichtbij huis
0p vrijdag 14 en zaterdag 15 september vindt atweer voor de achtste keer het jaartijkse
2015FESTIVA[ ptaats op het ijsbaanterrein in lJtst. Dit jaar is het thema'eerlijke handel'.

Vrijdagavond start het programma om 20.00 uur met een spetterende modeshow van ROC Friese poort, waarna politica Lutz
Jacobi het festival opent. Dolf Jansen sluit daarop aan met een cabaretvoorstelling, gevolgd door een spetterend muzikaal
optreden van Miss Casita en band. De toegang tot deze avond is tien euro. Kinderen tot twaalfjaar (onder begeleiding) heb-

ben gratis toegang, jongeren t/m 18 jaar en 65-plussers betaten vijf euro. De entreeprijs is inclusief een kop koffie, thee of
gtas ranja. Kaartjes zijn vanaf 19.30 uur bij de ingang verkrijgbaar.

Zaterdag gratis toegang
0p zaterdagmiddag en -avond is de toegang tot het festivalterrein gratis. Vanaf 13.00 uur is het terrein open. Er is een

markt met eerlijke handel van onder andere tuinders uit de omgeving van lJlst en producten van veel verder weg. Verder
staan de hele middag en avond in het teken van muziek, dans en theater met optredens van bijvoorbeeld locatietheater
Ecomani, Big Blind en UMOJA. 0p het kinderplein vind je onder meer het knikkerspel en in de keet draait een film die jon-
geren uit lJlst speciaal voor het festival hebben gemaakt. Ook finisht de Millenniumloop op het festivalterrein en zijn er
natuurlijk weer volop kraampjes met eten en drinken uit alle werelddelen.
Wil je meehelpen met de voorbereidingen of op de dag zelf, meld je dan aan via de website www.2015festival.nl. 0p deze

website vind je alle informatie over het festival.

Speciaal voor inwoners van lJtst en omgeving
Ditjaar een bijzondere actie. Knip de bon uit voor een gratis kop koffie of thee op 15 september in het festivalcafé.

*&,

Bon voor 1 gratis kop koffie of thee in het festivalcafé

Kijk voor meer

tijdens het 201SFEST|VAL op 15 september, ijsbaanterrein lJlst

Kï{d'fl=ffi.
informatie over het festival op www.2015festival.nl
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Van knikker naar grasmaaier
Veiting opbrengst tijdens 201 SFESTMI

0p 14 en 15 september vindt de achtste editie plaats van het 2015FESTIVAL op het IJsbaanterrein in lJlst. Eerlijke Handel is

het thema. 0m de kinderen van de lJlster basisschoten duidetijk te maken wat het festivalthema eerlijke handel inhoudt,
is een ruilspet bedacht. De spullen die dit oplevert worden op zaterdagmiddag 15 september geveild op het festivalterrein.
0p zaterdag is het festivalterrein voor iedereen gratis toegankelijk.
In september krijgen de scholieren tijdens de eerste schootweek allemaal een knikker en een handtekeningenlijstje. Het is

de bedoeting dat zij de knikker ruilen tegen iets anders. Dit kan bij de buren, de oppas, een familielid of bij elkaar. Stel dat
de knikker wordt geruild tegen een springtouw. Dan kan dat springtouw bijvoorbeeld weer geruild worden tegen een boek
of een knuffel en dat weer tegen een grasmaaier. 0m de ruil officieel te maken wordt bij elke ruil een handtekening gezet.

Het leukste is natuurlijk als er geruild wordt tegen iets dat meer geld waard is. 0p vrijdagmiddag 14 september worden alle
spullen ingeleverd bij de familie Speelman op de Dassenboarch 34 (naast de Poiesz). Deze spullen worden op zaterdagmid-
dag 15 september geveitd op het festivalterrein. De opbrengst gaat naar The Hunger Project. Meer informatie over dit goede

doel leest u op www.2015festival.nl. Degene die het voorwerp heeft ingebracht dat uiteindelijk het meeste geld oplevert
mag als 'ambassadeur'namens de scholieren het geld overhandigen. Kortom: leg alvast wat spulten klaar bij de voordeur
voor als de'eerlijke handelaren'bij u aankloppen. En vergeet uw handtekening niet te zetten om de ruil te bekrachtigen.
Hebt u nog vragen, bel gerust!

Tonie Speelman en Káthe de Jong (533833)



Verslagtegging van de informatieavond van dinsdag 19 juni 2Ot2 in
de Stadstaankerk in lJtst over de Initiatieven in het kader van het
Masterplan IJtst houtstad
Inteiding
De presentatie van de avond is in handen van Jaap Jepma. Hij heet iedereen welkom. Voor deze avond is een uitnodiging
verstuurd die huis aan huis is verspreid. 0ndanks het mooie weer is er een goede opkomstvan circa 60 personen.
Er zijn ook vertegenwoordigers van Plattelandsprojecten Zuidwest Fryslàn, Stichting DBF en het Projectbureau Friese
Meren aanwezig.
Presentatie initiatieven
Er worden 3 presentaties gegeven, te weten door:
. De projectmanager Masterplan lJlst houtstad
. De molenaar van Houtzaagmolen De Rat
. De zoon van de voorzitter van de Stichting SOD (multifunctionele gebouw bij ijsbaan)
Nadere verdieping
Na de presentatie worden er door Jaap Jepma vïagen gesteld aan enkele personen in het publiek. waaronder de vertegen-
woordiger van de SvanlJlst, DBF en de voorzittervan Stadsbelang IJtst. Ook wordt de uitzending van Hjoed van 0mrop
Fryslàn getoond over de voormalige winkel van Visser, de ideeën van plan 8vanlJlst en de aanpak van DBF.
Tijdens de pauze is er gelegenheid om nader kennis te nemen van de initiatieven.
Reflectie
Vervolgens wordt er uitgebreid gelegenheid gegeven om vragen te stellen of kritische kanttekeningen te plaatsen.
Deze luiden als volgt.
7. Er is waardering voor de initiatieven die'rit de Mienskip'komen.
2. Er is een vraag over het aantal passanten bij het ijsbaanterrein in relatie tot de hier voorgestelde investering.
3. Erwordt aangeboden om mee te denken over de opwaardering van de passantenhaven/ijsbaanterrein.
4. Men is nieuwsgierig wat het plan SvanlJlst nu precies inhoudt.
5. Sommigen vinden dat er meer aandacht moet komen voor de beschikbaarheid van ligplaatsen nabij de Geeuw.
6. Voorkomen moet worden dat nieuwe ontwikkelingen'met de rug naar het centrum'zijn gekeerd.
7. Er wordt geopperd om bij de ijsbaan een l1-stedencentrum te creëren.
8. Het advies is nadrukkelijk om samenhang aan te brengen tussen de plannen.
9. Waarom wordt er bespaard om bestaande voorzieningen in lJlst (rondvaartboot de Johanna Jacoba)

en geld uitgegeven aan nieuwe ontwikkelingen.
10. Proberen kleine zaken nu al uit te voeren (verwijsborden om en nabij lJlst en opstapmogelijk bij de voormalige

Overkluizing in het centrum).
71. lÀlees voorzichtig met nieuwe gebouwen met het oog op mogelijke leegstand.
72. Sla acht op de ontwikkelingen in het centrum. Lege winkels doen afbreuk aan nieuwe investeringen.
Afstuiting
Wethouder Leo Pieter Stoel geeft aan onder de indruk te zijn van de initiatieven. Hij bedankt de aanwezigen voor de
moeite om te reageren op de plannen. Hij adviseert om de vaart erin te houden om tijdig de aanvraag om subsidie te
verzenden naar de provincie. Want voor iedere euro die de gemeente investeert leggen de provincie en het rijk ieder
een euro erbij. Hij bedankt Jaap Jepma voor de begeleiding en wenst de aanwezigen wel thuis.

0p het terrein
van de
voormalige
Burgemeester
0ppedijkkleuter-
school laten de
funderingsbalken
al duidelijk
de contouren
zien van de
toekomstige
bebouwing.



Bakkerij de Witte partij
in lJtst
Vrijdagmiddag 29 juni werd in lJlst weer
de Bakkerij de Witte partij verkaatst voor
jeugdleden van Nije Moed.
Met 19 kaatsers op de lijst kon er in drie
categorieën gekaatst worden.
Bij de welpen/kabouters deden de nieuwe le-
den Bram
Bergstra en Ktaas Jan Jansen goede zaken
door de eerste prijs in de wacht te slepen.
De tweede prijs was daar voor Iris Zijsling
en Wessel Veenstra.
Iefke Dotinga won de derde prijs.
Bij de pupitlen hadden Esther Schot en Wietse
Nauta beide wedstrijden van de poule gewon-
nen en ook Antsje de Boer en Siebrich Ko-
ning.
Dus het zou een echte finale worden en dat
werd het ook.
Esther en Wietse kwamen een spel voor,
maar Antsje en Siebrich kwamen terug. Daar-
na pakten Esther en Wietse steeds een eerst
voorsprong. En zelf 5 - 4 6 -2 voor,
maar Antsje en Siebrich gaven niet op
en wisten
op 5 - 5 6 - 0 de partij te winnen.
Bij de schooljongens werd er een individueel
klassement gespeeld en moest er drie keer
met andere maten gespeeld worden. Alleen
de eerste partij vertiep eenzijdig met 5 -0 de
andere partijen eindigen in 5 - 4 en 5 - 3. Alle
drie de keren wist Erik Schot zijn partij te win-
nen en won hiermee de krans.
Tweede met 18 eersten voor werd Jelmer de
Boer en Germ Wijnja pakte met 17 eersten
de derde prijs.

Kabouters/wetpen
1e Bram Bergstra en Klaas Jan Jansen
2e lris Zijsling en Wessel Veenstra
3e lefke Dotinga

Pupitten
1e Antsje de Boer en Siebrich Koning
2e Esther Schot en Wietse Nauta
Schooljeugd
1e Erik Schot
2e Jelmer de Boer
3e Germ Wijnja

ïii,

Ktedingrui[ aln IJtst
Met gesloten beurs iets nieuws uit-
kiezen voor je wintergarderobe? Het
duurt nog even, maar in november
organiseren we een ruilbeurs voor
vrouwenkleding. Dan kun je iets
leuks uitzoeken voor bv. de feest-
dagen. Dus ben je van plan om deze
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zomer je klerenkast eens gron-
dig op te ruimen, bewaar dan nog
wat moois vooÍ de kledingruil.
Spreekt hetje aan om een nieuwe outfit
te scoren zonder een euro uit te geven?
Hou dan het Kypmantsje van sep-
tember en oktober in de gaten,
Daar volgt nadere informa-
tie over de inleverdata. de

spelregels en de datum van de
ruilbeurs.

Ine Plompen
Petra Beerda

Ndten



Timmerman-aannemer Spijksma lJlst (deet 11)
0p zoek naar informatie over de Trompmoten en molen De Rat bleek, dat in het
(recente) verleden timmermanaannemer Spijksma werkzaamheden voor deze
motens heeft verricht en materiaal heeft geleverd. Natuurtijk is het dan inte-
ressant meer detaits aan de weet te komen. Gelukkig waren de oude kasboeken
vanaf 1917 bewaard gebteven en Gerrit Spijksma was zo bereidwitlig deze boe-
ken ter inzage afte staan. 0p zoek naar gegevens over de molens bteken deze
boeken zoveel interessante informatie te bevatten over'vroeger', dat ik daar in
een aantal afteveringen in It Dryttser Kypmantsje aandacht aan wil schenken.

Jarenlang leverde Spijksma ook lijk-
kisten. Deze werden vervaardigd in
alle soorten en maten en dus ook in
verschillende prijsklassen. In mei
1917 werd een eiken beklede lijkkist
met nikkel gemonteerd gemaakt voor
de dochter van de weduwe J.J. Croles,
kosten Í 43,00. Vier maand later werd
een zelfde kist geleverd voor de we-
duwe Croles zelf! Voor overledenen,
die in behoeftige omstandigheden
hadden verkeerd, werden de kosten
van een kist voor rekening van de dia-
conie van de Kerk genomen, uiteraard
alleen als de overledene tot die kerk
had behoord.In maart 1918 moest
Sjoerd Visser voor f 7,00 een klein vu-
ren lijkkistje laten maken voor een ge-
storven kind. Een maand later liet de
weduwe D. Molenaar voor / 30,00 een

beklede lijkkist voor haar dochter ma-
ken. Het kwam in die tijd helaas regel-
matig voor dat ouders hun kinderen
moesten laten begraven. In december
1918 bestelde Hendrik de Jong, een
kleine 1 duims beklede lijkkist voor
Í 7 ,00 en in februari 1920leverde Spijks-
ma voor f 6,00, een vuren bekleed tijk-
kistje aan Jouke Couperus. Sommige fa-
milies werden zwaar getroffen, zo btijkt
uit de kasboeken. 0p 18 november 1918
liet 'mevrouw weduwe' K. van der Beek
een eiken beklede lijkkist nikkel ge-
monteerd voor haar man maken en op 8
februari 1919 moest zij opnieuw een be-
kteed tijkkistje laten maken, btijkbaar
voor een kind. 0p 28 september 7920
overleed op 80-jarige leeftijd Jan Jarigs
Nooitgedagt, oprichter van de fabriek.
In opdracht van zijn weduwe, mevrouw

Willemke Nooitgedagt-Feenstra,teverde
Spijksma een eiken lijkkist met zin-
ken bekteding en nikkel gemonteerd
voor een bedrag van / 108,00. Daarna
zou Spijksma nog jarenlang lijkkisten
moeten leveren.
Behalve de levering van lijkkisten ver
zorgde Spijksma ook regelmatig taxa-
ties van woningen, goederen uit nala-
tenschappen etc. Tegenwoordig wordt
in dergelijke gevallen een beroep ge-
daan op gespecialiseerde deskundigen,
zoals beëdigde makelaars/taxateurs,
juweliers, antiquairs etc. Bij Spijksma
waren al deze specialismen verenigd in
één persoon. December 1917 taxeerde
hij in opdracht van de erven J.J. Croles
het huis, wat hem de som van vijftig
cent opleverde. De taxatie van het huis
van L. Bijtsma leverde een jaar later
het dubbele op. Voor notaris De Haas
taxeerde hij in 1920 de plaats (boer-
derij) van de weduwe Attema vooÍ een
bedrag van / 15,00. In datzelfde jaar
bracht Spijksma voor de taxatie van de
inboedel van de weduwe J. Nooitgedagt
een bedrag van / 10,00 in rekening.
Een jaar later werd een taxatie voor de
successie verricht voor de fa. Nooitge-
dagt voor een bedrag van / 15,00.
Edsko Hekman (wordt vervolgd)

Nijdam, een tameLijk onbekende lJlster schaatsenmaker

IJtst heeft in het verleden vele schaatsenmakers gekend. Bekende namen
zijn Nooitgedagt, Frisia, Faber, Douma, Nauta, Van der Goot, Groenveld. Lan-
ting, S.0. de Vries, Poot, Visser, Ptanting en De Vatk. Zelden valt de naam Nij-
dam, hoewel deze toch jarentang schaatsen heeft gemaakt. 0nlangs kwam
de heer Sietse Wassenaar bij nij met de opmerking dat hij van een oudere
man in de lelànen gehoord had dat Nijdam in lJtst woeger schaatsen had ge-
maakt. De man was zeer steLlig en dat was het begin van een zoektocht.

schaatsenmaker gaat noemen. De ijzers
worden ook nu weer door derden gemaakt.
Na de dood van Hotze in 7937 zetzijnwouw
Pietje de Boer het bedrijf voort, samen met
haar zoons Klaas en Simon. Hun broer Jan
Nijdam is in 1934 zelf al begonnen met het
maken van schaatsen in een eigen bedrijf
in Akkrum. Simon houdt het maken van
schaatsen al gauw voor gezien en Klaas
gaatwerken bij de klompen- en schaatsen-
fabriek van zijn broer Jan. De beide broers
werken onder de naam Fa. Gebr. Nijdam
en Zn. v/h H. Nijdam en Zn. In 1946 wordt
Klaas door broer Jan uitgekocht. Klaas
werkt dan nog enige jaren thuis als hout-
bewerker van onder andere speelgoed en
treedt in 1953 toe tot de schaatsenfabriek
van zijn oudste broer Gerrit in 0ranjewoud.
Jan Nijdam zet het bedrijf in Akkrum voort
met zijn zoon ïjitze. Ook de fa. Z. Planting
& Zn. uit lJlst levert schaatsijzers aan dit
bedrijf. Begin jaren vijftig ontstaat een
conflict tussen de broers Jan en Gerrit over
hetvoerenvan de naam Nijdam. De rechter
beslist dat de naam Nijdam alleen gevoerd
mag worden door Gerrit in 0ranjewoud.
De schaatsen van Jan uit Akkrum worden
dan verkocht onder de naam NSA (Nijdam
Schaatsen Akkrum). Nadien zullen nog
vele schaatsen door beide bedrijven gepro-
duceerd worden.
Edsko Hekman

Al snel werd duidelijk dat de man gelijk
had. 0p basis van informatie van de heer
Hessel Bosma uit Sneek, internet en mijn
eigen archief bleek het te gaan om Hotze
G. Nijdam, zoonvan GerritNijdam. Hotze
trouwde in februari 1896 met Pietje Jans
de Boer. Het echtpaar ging wonen op het
2e gedeelte van de Eegracht. dus voor-
bij de huidige Mauritiuskerk. De exacte
woning is mij niet bekend. Daar is ook
oudste zoon Gerritinjuni 1897 geboren.
Hotze was timmerman van beroep en
vestigde zich als zelfstandig onderne-
mer, maar maakte op de zolder van zijn
woning ook schaatshouten. Hij kocht
beukenbomen en liet die op houtzaag-
molen De Rat in platen zagen, waaruit
hij zelf de schaatshouten zaagde. [Jzers
werden geleverd door Heero Nauta sr.
Van Zevenpelsen 1 1. Dat de naam Nijdam
niet aan lJlst is verbonden heeft wellicht
te maken met het feit, dat Hotze Niidam

schaatsen leverde aan Jan Jarig Nooitge-
dagt en deze niet onder eigen naam in de
handel bracht. Vervolgens verhuisde het
gezin naar het laatste pand van de Gala-
magracht, de woning met kajuitkamer,
die in de jaren zestig is afgebroken voor
de bouw van de dubbele woning van Jan
Stienstra en Jan van der Wal. Achter dit
pand stond een grote werkplaats. De fa-
milie Nijdam verhuisde opnieuw en nu
weer naar een woning aan de Eegracht,
net voorbij de kerk. Achter de woning ta-
gen terrein en werkplaats. In 1917 verliet
het gezin Nijdam lJlst en verhuisde naar
lrnsum om een jaar later naar Akkrum
te gaan. Vanaf die tijd komt de naam Nij-
dam veelvuldig voor als schaatsenmaker,
zowel in Akkrum als in Oranjewoud. Naast
het gebruikelijke timmerwerk btijft Hotze
namelijk schaatshouten maken en dat
neemtnaverloopvantijdeen zodanigvlucht.
dat Hotze zich in plaats van tirnmerman
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it pealtsje
Gees Zijsting ïechniek partij strijd om

Met een prachtige lijst van 14 parturen
is voor de eerste keer de Cees Zijsling
Techniek partij verkaatst op het land
bij de boerderij van Cees en Wiepie.
Met prachtige weersomstandigheden
konden de 14 parturen na een kop kof-
fie het vetd in. Dit allemaal voor de
strijd om it peattsje van Cees. Na in de
tweede omloop een zware partij tegen
het partuur van Douwe van Slooten te
hebben gekaatst kwam het partuur van
Ludo Brink, Martijn Jansen en Jan van

der Wal in de halve finale uit tegen het
partuurvan Woutervan der Goot, Wiepie
0ppedijk en Theo Boschma. Beide klaar
vooÍ een flinke strijd. Echter het par-
tuur van Brink wist deze partij met 5 - L

te winnen en zo als eerste de finale vei-
lig te stellen. In de andere halve finale
ging de strijd tussen het partuur van
Bouke Sikma, Berend 0ppedijk en Nien-
ke van der Weg en het partuur van Siebe
van der Wal, Marten Zijtstra en Wiebe
Wiersma. Het partuur van Sikma kwam

door een paar keer op 6 - 6 het eerst te
pakken op vier eersten voorsprong. Van
der Wal en zijn maten streden nog terug
maar op 5 - 2 6 - 6 viel de laatste slag
in het voordeel van Sikma c.s. De finale
ging vlot van start voor het partuur van
Ludo Brink en pakte brutaal een drie
eersten voorsprong. Maar toen leek het
erop dat de koek op was. Het partuur
van Bouke Sikma pakte zes eersten op
rij en op 5 - 3 6 - 6 vieï de laatste slag
en was de prijs binnen. In de verliezer-
ronde streed het partuur van Douwe
Reitsma, Hans Zijlstra en Abe Zijsling
tegen het partuur van ïeade Huitema,
Auke lÁ/iersma en Peter Thiescheffer
om de vleesprijzen. Hier ging de strijd
wat gelijker op en viel de laatste slag op
5 - 3 6 - 4 inhet voordeel van Douwe
Reitsma en zijn maten.
1e Bouke Sikma, Berend Oppedijk en
Nienke van der Weg.
2e Ludo Brink, Martijn Jansen en Jan
van der Wal.
3e Wouter van der Goot, Wiepie Oppe-
dijk en ïheo Boschma.

1e vert. Douwe Reitsma, Hans Zijlstra en
Abe Zijlstra.
2e verl. ïeade Huitema, Auke IÀ/iersma
en Peter Thiescheffer.
3e verl. Siebo Zijsling, Nolke Bergstra
en Trees van der Molen.

NK Fiertjeppen 2Ot2 in lJtst
Dit jaar vinden de Nederlandse Kampi-
oenschappen Fierljeppen plaats in de
Provincie Fryslán en wet op zaterdag 25
augustus 2072 vanaf. !4.00 uur in Drylts
(IJlst). Het NK fierljeppen is door het
Frysk Ljeppers Boun (FLB), de Polsstok
Bond Holland (PBH) en de Nederland-
se Fierljep Bond (NFB) aan fierljep-
feriening Drylts e.o. toegewezen. Dit
betekent dat fierljepferiening Drylts
e.o. voor de organisatie zal zorgen.

Men is al meer dan een jaar bezig met
de voorbereidingen en een compleet
draaiboek ligt inmiddels kant-en-klaar.
Volgens een speciaal in het leven ge-
roepen werkgroep, bestaande uit Pieter
Bult (vz), Reinder Steenbeek, Dukkie
Vtas en Tineke de Vries, worden bij dit
belangrijke sportevenement duizenden
toeschouwers verwacht en dat is niet zo
verwonderlijk daar het fierljeppen de
laatstejaren een grote belangstelling en

publiciteit kent (zoals Red Bull Fierste
Ljepper) en bovendien is SÍrdwest Frys-
làn de bakermat van het fierljeppen.
13.30 uur Spectaculaire openingsact
14.00 uur Aanvang wedstrijd
Voor de jeugd is er een circusartiest
Na afloopvan de wedstrijd de prijsuitrei-
king en's avonds eenbandinde feesttent
Entree: € 5,00, onder 12jaar en
donateurs € 2,50.
De 0rganisatiecommissie NK201 2,
Pieter Bult, Reinder Steenbeek,
Dukkie Vtas en Tineke de Vries

0pbrengst collecte epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal Epilepsie
Fonds - De Macht van het Kleine heeft
in lJlst € 7.263,94 opgebracht. De op-
brengst van de collecte is bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek, voorlich-
tingsactiviteiten, het organiseren van
aangepaste vakanties voor mensen met
epilepsie en individuete hulp.Van 4 tot
en met 9 juni gingen in heel Nederland
ruim 30.000 wijwilligers op pad om huis
aan huis te collecterenvoorhetNationaal
Epitepsie Fonds. Geld voor de epilepsie-
bestrijding is hard nodig. Epilepsie is

een tijdelijke functiestoornis in de her-
senen die zich uitin aanvallen. Iedereen
kan op etke leeftijd epilepsie krijgen en
er kan niets worden gedaan om het te
voorkomen. In Nederland leven 120.000
mensen met epilepsie en 30 procent
van deze mensen blijft veel tast houden
van aanvallen. Hoe epilepsie ontstaat,
is nog steeds niet bekend. Er is dus geld
nodig voor onderzoek. Maar zeker ook
voor voorlichting. Veel mensen weten
niets over de aandoening epilepsie.
Naast het subsidiëren van onderzoek en

het geven van voorlichting, organiseert
het Nationaal Epilepsie Fonds vakan-
ties voor mensen met epilepsie. Voor
veel kinderen en volwassenen is dit de

enige mogetijkheid om met vakantie
te gaan. Ook verleent het fonds indivi-
duele hulp aan mensen met epilepsie.
Hebt u de collectant gemist? Maak dan
een bijdrage over op giro 222777 ten
name van het Nationaal Epilepsie Fonds
te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333
(eenmalige gift van € 2,00).
Het Nationaal Epilepsie Fonds bedankt
alle collectevrijwilligers en iedereen
die heeft gegeven aan de collectant.
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"Morgen mannen."
"Morgen Peke."

"Nieuws heren?"

"Niet veel Peke, maar jij misschien?
Wij hebben van jou nog niets gehoord
over de tuinfair." "Daar hoef ik geen

tang verhaal van te maken. Hier wa-
ren mensen van een of andere cam-
ping, die hadden die dag afgesproken
om een rondje lJtst te lopen, maar tot
hun verbazing moesten ze daarvoor
betalen. Dat was tegen het zere been.
Ze zíjn weggegaan. Dit hadden ze nog
nooit beleefd." "Er waren ook lJlsters,

Peke, die het daar niet mee eens wa-
ren." "Het was ook zeer onvriendetijk,
dranghekken dwars over van beide
kanten. € 2,00! "Afpersing" voor het
goede doel. Het leek nergens op. Vol-
gens mij, heren, mag je het niet afslui-
ten. Maar nou wat anders. We hebben
in lJlst een 65+ brandweerhobby. Maar
ze oefenen wel, maar niet erg vaak.
Want de ervaring is wel aanwezig.
Maar vorige maand werd de brandweer
opgeroepen. Niet alleen de brandweer
maar ook politie, ambulance, zelfs een
heli kwam er aan te pas. De 65+ brand-
weer van lJlst, die ging er ook op af.

Die waren er bijna als eersten. Een
kwartier later kwam de moderne brand-
weer er op af, maar die jonge brandweer
en hun commandant keken raar op,
dat de oude garde er al lang waren. De

brandweercommandant heeft dadelijk
zijn maatregelen genomen. Ze moeten
nu 2 maal in de week oefenen. Een van
de mannen van de seniorenbrandweer
heeft hun een goede raad meegegeven.
Hij zei: jongens jullie moeten een dag
voor de brand of een of andere calami-
teit gaan oefenen, dan komen jullie ats

er wat is ook op tijd." "Hoi mannen."
"Hoi Peke."

j.

OVERTUINENFAIR
In It Dryltser Kypmantsje van juni 2012
schreven we dat de opbrengst van de
Overtuinenfair toen nog niet 100%
bekend was en dat we op 18 juni een
cheque zouden aanbieden. 0p 18 juni
hebben we inderdaad een cheque aan
de Stichting Sviatoslav mogen aanbie-
den. Hiervoor was er een delegatie, be-
staande uit de voorzitter Tjitze Walinga,
Alicia Walinga, Klaas Plantinga en de
uit Tadsjikistan afkomstige Akram To-
libov naar lJlst afgereisd. In aanwezig-
heid van onze webmaster Cor de Vries.

de webmaster van Groot Sneek Wim
Walda. Studio Sírdwest met twee da-
mes voor een radioreportage en de
organisatie van de 0vertuinenfair heb-
ben we een cheque aangeboden. De

waarde van de cheque was € 4.500,00
en werd bijzonder gewaardeerd door
de Stichting Sviatoslav. Tjitze Walinga
kon ons verzekeren dat voor de winter
de kachel brandt in het internaat. Dit
fantastische bedrag is bijeengebracht
door de deelnemers, sponsoren en de
bezoekers van de Overtuinenfair.Allen
dank hiervoor. Volgend jaar willen we
ons wederom inzetten om een bepaald
doel financieel te ondersteunen door
het organiseren van de Overtuinenfair.
De datum die we daar voor vastgesteld
hebben is zaterdag 1 juni. We zullen u
op de hoogte houden wat er zoal gaat
gebeuren m.b.t. die datum, maarschrijf
hem alvast in uw nieuwe agenda's. 0p
de website www. overtuinenfair.nl heb-
ben we weer een aantal foto's geplaatst.
De organisatie van de 0vertuinenfair:

Babs Haagsma, Martien Staalsmid,
Wietske Walinga, Hotske en Harm de
Vries, wensen u een goede vakan-
tie toe en u hoort weer van ons als
we iets bekend te maken hebben.
Reacties kunt u mailen naar: overtui-
nenfairijlst@ hotmail. com.

0p de foto vlnr: Babs Haagsma, Martien
Staalsmid, Wietske Walinga, Hotske de
Vries, Harmen deVries, AliciaWalinga, Tjitze
Walinga, Akram Tolibov en Ktaas Plantinga

In de Mauritiuskerk

Mauritiuskerk open als stiltecentrum op
woensdagavond
Het afgelopen jaar is de Mauritiuskerk regelmatig open
geweest als stiltecentrum. Hierop zijn veel positieve reac-
ties ontvangen. Dit heeft er toe geleid dat er is besloten om
vanaf mei 2012 elke woensdagavond van 19:30 - 20:30 uur
de kerk opnieuw open te stellen als stiltecentrum: kaar-
sen, wierook, enkele mooie teksten ter inzage voor wie wil
- en stilte. Een groepje vrijwilligers zal als gastvrou{-heer
fungeren. Zij worden ingedeeld volgens een rooster. Ook
tijdens de schoolvakanties zal de kerk op woensdagavond
open zijn. Welkom voor een ieder die even tot rust wil ko-
men in een soms erg hectisch leven. Als er mensen zijn die
de groep vrijwilligers willen versterken: graag even een (te-
lefoontje of) mailtje naar clddejong@planet.nl. Je zult dan
in het nieuwe rooster worden ingedeeld.

Káthe de Jong

- Eegracht 48 -
0pen alle woensdagavonden van 19:30 - 20:30 uur
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Sinds kort kunt u bij bakkerij de Boer ook terecht vooÍ een kopje

koffie/thee of fris met slagroom gebak, appeltaart, gevulde koek

en belegde broodjes.
In de winkel is ruimte gecreëerd voor een lange tafel met luxe kruk-
ken, waar u op uw gemak kunt genieten van vers gebak en brood-
jes. 0pnieuw presenteert bakkerij de Boer een welkome aanvulling
vooÍ zowel lJlsters als toeristen.
Let ook eens op de Prachtige
foto van de bakkerij omstreeks
100 jaar geleden!
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Aanbieding van de maand:

Batavus Intermezzo
met 7 versnellingen en rollerbrake remmen'
naafdyna mo, verende voorvork

van € 799,-

NU € 649,.
Zowel dames als heren

zie www.batavus.nl
of kom naar de winke!!
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