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IJtst 750 Jaar, de Aftrap
In 2O18 heeft lJtst 750 jaar stadsrechten. Het voornemen dat groots te
gaan vieren, nraakt nu at veel ideeën [os. Dat betekent dat er oo* veel
mensen nodig zijn die hetpen atle ideeën uit te voeren. 0p 14 maart kan
iedere lJtster zich aanmetden om mee te doen.

De 'Vrouwe van lJlst'in ere herstetlen,
de historie van de stad zichtbaar maken,
een grote reiinie van oud-IJlsters; het
zijn maar een paar voorbeetden uit de
enorme hoeveelheid ideeën die voorbij-
Ivuamen. Er begon iets te broeien. En dat
was precies de bedoeling van de brain-
stormsessie op donderdag 31 januari in
Stadsherberg Het Wapen van lJlst. Ver-
tegenwoordigers van lJlster sportclubs,
maatschappelijke organisaties, onder-
nemers, kerken, culturele instetlingen
en muziekverenigingen bogen zich over
de vraag waaraan zij dachten bij een
viering van 750jaar stadsrechten. Bij de
eerste inventarisatie werd meteen dui-
detijk dat het een feest voor atle lJlsters
zou moeten worden, een vol jaar lang.
Reatistisch
Het was de eerste bijeenkomst die de
Stichting lJtst 750 Jaar organiseerde.
Bedoeld om te peiten of die 750 jaar
stadsrechten een beetje leven in lJtst.
0m te kijken of er voldoende basis is
om een grootscheepse viering in 2018
te kunnen gaan voorbereiden. Wet-
houder Maarten 0ffringa zette met
een korte inleiding de toon; zo'n vie-
ring kan atleen slagen als inwoners
zetf initiatieven nemen en onderling
goed samenwerken. De woorden van de

wethouder vieten in de Stadsherberg
precies op hun plaats. Er kwamen niet
alleen veet verrassende ideeën naar
voren, ze bteken ook bijna atlemaal re-
atistisch en uitvoerbaar. En iedereen
was het erover eens dat een gezamen-
lijke aanpak veruit het best zal werken.
Aanloop
Dat de overheid een bijdrage wil [eve-
ren, was al eerder gebleken. Ptannen
om lJlst een stimutans te geven kregen
onlangs zowetvan gemeente als provin-
cie subsidie toegezegd en dat betekent
een stevige steun in de rug.

Stichting lJLst 750 Jaar neemt de be-
steding van dat subsidiegeld op zich,
en heeft daarmee meteen een degetijk
startkapitaal. Bij deze eerste bijeen-
komst regende het bovendien nog veel
meer goede ideeën. Het gevoel blijkt er
dus te zijn; we gaan in 2018 een mooi
feest vieren. Maar het gaat niet ateen
om dat kroonjaar zelf. De aantoop er-
naartoe is minstens zo belangrijk, en ats

we het goed doen hebben we er ook na
afloop nog jarentang plezier van.
Kroonjaar
Vergelijk het met een stad die de Olym-
pische Spelen organiseert. Er verrijzen
stadions, er komen nieuwe wegen of me-
trolijnen, er komt een 0lympisch dorp.
En die blijven als de Spelen voorbij zijn.
0p eenzelfde manier kunnen we in lJtst
750 jaar stadsrechten aangrijpen om de
stad te verfraaien en de lokale economie
te versterken. ïegelijkertijd kunnen we
het historisch besefvergroten, de onder-
linge band tussen de inwoners verstevi-
gen. 0m dat allemaal te bereiken zijn
mensen nodig. Mensen die de handen
uit de mouwen willen steken om lJlst in
alte opzichten mooier te maken op weg
naar het kroonjaar 2018. En dat bete-
kent dat het tijd is voor de volgende stap.

Aftrap
Die votgende stap zetten we op 14 maart.
Dan nodigen we alle lJlsters uitvoor lJtst
750 Jaar, de Aftrap. Want er zijn vast nog
meer ideeën, nog meer enthousiastelin-
gen. VtIe willen graag iedereen betrek-
ken, horen wat er leeft en -vooral- we-
ten wie er mee wil doen. Stichting lJtst
750 Jaar heeft op dit moment een inte-
rim-bestuur. Het is onze bedoeling op
14 maart een definitief bestuur samen
te stelten. Ook wordt het tijd om werk-
groepen te vormen die de verschiltende
onderdelen van de plannen gaan voor-
bereiden en uitvoeren. 0p donderdag-
avond 14 maart zijn atle inwoners van
IJtst die mee witlen doen uitgenodigd
naar lJlst 750 Jaar, de Aftrap te komen.

Namens het bestuur van Stichting lJlst
750 Jaar,
Flip van Doorn, voorzitter a.i.

llVab lJlst 750 Jaar, de Aftrap
ïlÍaar: ïlÍerf lJlst, Sneekerpad 4, IJlst
Wanneer: Donderdag 14 rnaart 2013,
20:00 uur

Toch nog een Etfstedentocht, maar nu op de ijsbaan
op 24januarijt.

Foto Harm de Vries
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Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op

woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (tocatie Thuiszorg).
Ze zíjn telefonisch bereikbaar wa 0 6 -7026 49 69 .

Ook maandagmoïgen zíjnzíjvan 9.30 - 11.30 uur telefo-
nisch bereikbaar. Het emaitadres is drylts@stipepunt.nl.
Stitte zoeken in de Mauritiuskerk
Iedere woensdagavond. Binnenlopen en kaarsje aansteken
kan op ieder moment tussen 19.30 - 20.30 uur.

Te koop gevraagd
. 0ude reclamebtÍkken - oud speelgoed
. Emaille reclameborden - emaille keukenspulten
. OudeansichtkaartenvanFriesland
. DinkyToys - plaatjesatbums - blikken speelgoed

Tel. 05 1 5-53 2889 of 06-43 185684
Ylostinslaan 18, IJlst

Samen Eten
0p 16 maart hopen we weer samen te eten in de Schaaps-
kooi. De volgende datum is 20 april.
Inl.: G. Bouma: tel. 0-653849361

S. Schilstra: tet. 0515-532930

Bedankt
Graach wolle wij elkenÍen tanksizze foar de waarme
belangstelling en al Ít meilíbjen en de kaarten en
blommen dy't wlj krÍgen hawwe.

Tíge tank!
HeÉlíke groetnis fan Sjoerd en Sjoukje Wíebenga.

Bedanl<t

Wij danken iedereen voor de grote belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, brieven
en kaarten, die wij mochten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en beppe

Meinie Veltman-Adema

Piet Veltman, kinderen en kleinkinderen

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

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

0l maart
02 maart

ll maart
14 maart

16 maart
20 maart

20 maart

25 maart
03 april
22 maart
24maart

Klaverjassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur
Toanielferiening "Meiinoar len", Tonielferienin g
De Trije Doarpen írt Lekkum spitet it stik: Ja

dochter, Nee dochter, De Utherne, 20.00 oere

Creatief Cafe, Het Wapen van lJlst, 19.30 uur
IJlst 750 jaar, de Aftrap, Werf lJlst, Sneekerpad 4,

20.00 uur
Samen Eten, De Schaapskooi, 17.00 uur
Vrouwen van Nu, voorlichter'Fier Frystan'
(behandelcentrum van geweld in afhankelijk-
heidsrelaties, met name bij vrouwen en kinderen)
MFC'de Utherne', 20.00 uur
Voorlichtingsavond Gered Gereedschap, Eehof
naast Mauritiuskerk, aanvang 20.00 uur
Creatief Cafe, HetWapen van lJtst, 19.30 uur
De Emigrant, Stadstaankerk, 20.00 uur
Klaverjassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur
Koffieconcert CMV Concordia, mfc De Utherne,

11.00 uur

Maand

April
Mei

Juni

Uiterste inteverdatum

8 april
13 mei

10 juni

verschijningsdatum

18 april.

23 mei

20 juni

do!í*€wsckt
Uw huisarts b4 spoed
buiten kantooÉijden

De d i chts bij zij n de h u i sa rt-
senpost bevindt zich ín Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL2 7 LL2

CtrantàLtrt'anten

Buurtagent in
Sudwest Fryslàn

betai$are

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redacde:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogetijk digitaat)
inleveren tot en met
11 maart a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: edskohekman@wxs.nl
hekmanijlst@hotmail.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 21 maart 2013,
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Ilsktub "de lJlster Schaats"
Weromkommend fan in dik pak snie
fanÉt Eastenryk, komme we Frystàn yn
riden. Fia de moderne media hiene we al
trochkrigen dat der in flink pak snie fer-
wachte waard (wol 10 sintimeter!!), dus
wy ferwachten nochal wat! No, dit foel
mei (of eins tsjin), it die'wintersk'oan,
mar dat wie't dan ek wol. Dochs sette de
winterwoltroch! Krige de restfan Neder-
[àn fan moandei op tiisdei $a/t5 jan-
newaris) in dik pak snie; Fryslàn btiuwt
der frij fan. 0p 15 jannewaris noteart
Nedertàn de drokste spits ea en wurdt
it rekord fan febr. 99 mei 875 km fiLe
ferbrutsen! It wie no mear as 1000 km
fite! Yn Drytts teit der in pracht stik iis,
sfinder snie en dat btuwt getokkich sa.
fiisdei te jÊns, 16 jannewaris, komme
we as bestjoer byelkoar op de iisbaan,
it iis wurdt mjitten, mar btykt noch net
dik genóch. Ek de woansdeitemiddeis is
der noch net fotle bykommen. Der wurdt
al wol folop riden troch de jeugd mar
de baan is offisjeel noch net iepen! Ida
Feenstra hat in yn/ferkeap fan redens
organisearre en dêr is in soad belang-
stelting foar. Der wurde hiel wat redens
ferhandele. Altegear drokte! De juns
komme de ljochten ek net oan, want der
ferskynt op ferskate plakken wetter op't
iis. Dit wie op mear plakken yn Frystàn
sa, sa wie ek te sjen op de Fryske title-
tiyzje. It iis wie noch lang net betrouber.
Tongersdei giet de baan wól iepen. It
wie wer altegear drokteen ek de freeds
en sneons binne der in hiel soad reed-
riders dy't genietsje kinne fan in

Utslaggen:
Langebaanaf-
valrace
folwoeksen:
1. Janna Sijtsma,
Folsgeare en 2.
Jouke Hilarides,
Easthim
Jeugd, 72 olm 16 jier:
1.'5-ibbe Beerda en 2. Jan Teade Nauta
Prikstydzjen:
ItVinner folwoeksenen: Alie van der Zee en
fan de fertiezersronde: Jaco van der Zee

Bern:
1. Reinotd Nooitgedagt 2. Nynke de
Boer 3. Niek de Jong
Fansels binne der ek attyd wer wanten,
mfitsen en sjaats dy'tyn it iisbaanhokje
brocht wurde. Binne jim noch wat kruyt?
HjirÊnder stiet wat der noch frin is:
-1 pear brune breiden fingenuanten

prachtige iisflier!
Snein 20 jan.
Moarns betiid, glff-
pende kàld, is der
om 9.00 oere al in
marathonwedstryd
fan riders fan de
"IJsster" Ít Snits.
0mdat de baan dêr
al hiet wat te lijen
hàn hat, komme
se by Ís te riden.
Ek fierders dy dei
bliuvrt it roetkàld
en wurdt de iisbaan
besetten troch de

echte trochsetters. Moandei 2 1 jan. :In dik
pak snie! Middeis en jtns: altegear help
fan frijwitligers om de baan wer sniefrij
te meitsjen. Geweldich, al dy minsken
dy't oanwaaien kamen mei snieskowers.
Yn in pear oerkes tiid Lei de baan der wer
tiptop by. Sa sjoch je mar wer: vete han-
den maken licht werk! Fansets binne der
ek wer aktiviteiten foar de skoalbern.
Tiisdeitemiddeis, 2 2 jannewaris, koarte-
baanwedstriden foar de groepen 5 oant
en mei 8 fan de tirrine en de Kogge. Ton-
gersdeis is der in 'mini-àlvestêdetocht'
foar de groepen 1 oant en mei 4. De bern
en taskógers ha beide kearen in pracht-
middei hán, kompleet mei Koek en Zo-
pie derby! Freed te jfins organisearre de
iisklub in'Langebaanafualrace'. Wie der
by de fotwoeksenen matige belangstel-
ling; by de jeugd wienen der in dikke
30 dielnimmers. Dat wie ek wer it gefat

Winners fan de koartebaan wedshide foar de skoaljeugd: Ftnr boppe:
Anna Bergstra Groep 8, Silke Hoekstra (Groep 7), Dimitri Haringa
Groep 8, Bouke Zijsling Groep 7 Under: Jan Sikma Groep 5, Mees
Beerda Groep 6, Iris Zijsling Groep 6 en Marrijn priest Groep 5

-1 swarte fingerwant, fotwoeksen, gjin fan € 5,00 oer te meitsjen op rekken-
merk, boppeop lytse grize stipkes en nfimer 326t.5s.6tg o.n.f. De lJlster
griis streepke Schaats. Set jo namme en adres derby en
-1 grize fingerwantmeiin gie[pears jim/jobinnetidfandeiisklub!Takomjier
streepke derop wurd dan de kontribásje byjim ophele.
-1 swarte fistwant, foar bern, merk:
thinsutate sports
-1 pear swaÉe fingerwanten, foar bern,
merk: thinsulate sports
-7 roze bernesjaal mei Disney print fan
Minnie Mouse
-1 wite breiden berne mfitse. Merk Protest
-Earwarmer foarbem, wStmeiwathey'bont
Jim kin it ophelje Ít it kafee, de
stadsherberg "Het Wapen van IJst".
Wisten jim dat: It riden op de iisbaan
foar leden fan de iisklub is? Binne jim/
jo noch net lid fan iiskLub "de lJlster
Schaats" ? Dat kin fansels samar. Lid wur-
de kin troch oan te metden fia de website:
www.deijlsterschaats.nl óf in bedrach

by it prikstydzen de sneons. Hast 40
dielnimmers byde jeugd. In dikke 20 by
de folwoeksenen. It is prachtich te sjen
hoe fit at elk is en dat der meastentiids
nette foarspetlen is wa'twinne sil. Man,
frou, jonge as famke, it makket neat Ét.
De iene rakket soms samar it rjochte
paad lcnryt, sadat de oar wint. It wie
beide kearen wer tige slagge! En tsja,
in dei letter, de sneins, 27 jannewaris,
wie't ek at wer dien mei alle iiswilte. It
reint lij wetter en de winter ferdwynt as

snie foar de sinne! Al mei a[ wie it wer
in prachtwinterke fan oardetwike. Foar
it bestjoer is it in drokke tiid mar de
bliere gesichten, it sichtbere genietsjen
fan atle minsken en fansels ek de posi-
tieve reaksjes op it ferboude iisbaange-
boutsje, is dat it mear as wurdich!
0t namme fan it bestjoer,
Ytje lViersma

Winners prikslydzjen fan de bern: 1. Reinold

Nooitgedagt, 2. Nynke de Boer, 3. Niek de Jong.
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Wenzhou vraagt
bezorger
Chinees hdisch restau-
rant Wenzhou zoekt een

bezorger, in het bezit van rijbewijs
en auto, die op nader te bepalen
dagen en uren maaltijden kan
bezorgenin lJlstenomgeving. Voor

meerinformatie kunt u contact op-
nemen met restaurant Wenzhou.

Galamagracht 73, 8651 ED lJlsl
Tet. 06-10307939 I Fax 051 5-852881
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,1. OsinS;a

Altijd vertrnuwd
dichtbij

AutowascentÍt:n
Ope ningstijrle n:
Ntaandng t/m vrijdag:
0.800 - 18.00 ur.rr
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cadeaus B hebbedingen
8, 9 en 1 0 maart staat Cowfeet op Vrouw! in Leeuwaroen

standnummer 3049

Vrouwl een leuk dagje uit!

7k,,io,.à hi Co*k*( e./r*-al Wa rtcn t er p 1'l - Abbegar'f!
Kijk voor octuele openíngs|Uden op de webslfe oÍ sluur een moil noor inÍo@cowÍeef .nl
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Ferhaten fan de foarsitter
ïer gelegenheid van het 140-jarig bestaan van lJsclub 'Te lJlster schaats" is een aan- wat oansette, dan giet dat razen wol oer'

tat verhalen van oud-voorzitter Gerrit de Jong gebundeld in een klein boekje met als Komme lvy sa yn Frjentsjer oan en wa stiet

titel Ferharen fan de foarsitter. Het afgelopen winterseizoen zijn de eerste r áfleverin- dêr by de stempetpost? Bauke! 'sjochst no

gen geplaatst. Inmiddels heeft de winter zijn intrede gedaan en kunt u weer een van wol' hy wie Ís a[ foar!'Ja dan hearst him

deze humoristische verhaten in het "Genit-Frysk- in het Kypmantsje lezen. l"t' vW ha p dy tiid ek noch wat feroar-
bere. Sa binne we skarreljenderwei de

5. ïllÍinter'85-'86 ktaaihoeke troch riden. Jan wie aardich
It is yn de winter'85-'86. Wer in soad iis, ja, dan moat Jan ek in taske mei ha. (Dat stilter en siet moai achter dy grutte rêch.
krektasyndewinterfan'84-'85-,doe'twe gekloatmeidytaskeswoliknet.)Saopnei Ik ha him der noch wot efkes oan herin-
op it ein fan febrewaris in alvestêdetocht de Sridwesthoeke krige ik foar 0singahÉ- nere dat je by Barttehiem komme, dat je
hienen. Soe der dizze winter wer komme? zen lm de gaten dat myn hoeskes noch yn links en rjochtsóf kinne, en dat de offi-
It soe hast net te leauwen wêze. Begjin Drytts leinen. Ik tocht by mysels, der kin sjele rffte linksóf is en dat Jan en J,,, dit
febrewaris beg0n it at knap te friezen, ik net sfinder. Wol hie ik fan Jenny heard Ís al ris flikt hawwe rjochtsóf te gean! Wy
op 6 febrewaris wienen der al Holtanders dat we by Bauke syn broer yn Warkum kof- rjochting Dokkum. It is krekt as komme jo
dy't Sipkema bellen mei de fraach: '0f hij jedrÍnke soenen. Dus ik sei tsjin dy oare yn in fuena. I/llat in minsken! Ik sei: 'At wy
niet de etfstedentocht vergeet?' Se binne twa:'Ha myn hoeskes ferjitten, lizze noch no wat troch ride dan kinne we miskien
no atwer gek yn de kop. Wy friezen be- yn Drylts. Ik gean even wer werom.'Mar ja krekt foar tsjuster de finish hetje.'Mar nei
sjogge it wat nochterder. Wot wienen de dan moatte jo tsjin de shoom yn! Dan mar Dokkum beg0n it earme lijen. Jan moast
waarmannen Harry Otter en Hans de Jong briten de baan en by it swarte hok rjochts nei it hÍske. Sjonge jonge dat ek noch.
poenazend op it alvestêdetochtbestjoer, 6f, efter Drytts [àns. Froukje:'lllat ha wy Ik sei: 'In goeie hin leit s1m aaien thris.'
dy listeren nei Marijke Waalkens fan it no?' 'Ik ha myn hoeskes ferjitten!' 'Hat 'Ja mar ik bin net in goeie hin. Ís Bauke
luchtmacht meteorologisch sintrum yn Jenny al meinommen nei ltVarkum!' No (dat is in broer fan Jan) dy binne hjir by
Hilversum. Dy hienen it oer + 6o, wylst de doe koe ik lekker oandonderje, net prate famylje (teminste sa hie ik begrepen) en
waarmannen -12" foarspetden. It wie dan mar ride. 0p de Luts krige ik selskip fan dat is by dizze pleats.' No ja dan praat er

ek in grutte teloarstetling dat Sipkema Gregor Stam, in Triathton spesjalist. Wy krekt sa lang dat Bauke ek nei it hriske
op 18 febrewaris sei dat de tocht yn etts ha tegearre lekker trochriden. Yn War- moat, as hie der it foarut al betocht. 'Gerrit
gefal dit seizoen net trochgean soe. ltVy kum aankommen sitte Jan en Bauke krekt asto is taskes even hàtdst, ryd mar rêstich
rieden atte dagen en fielden dat it nei 19 oan de kofje. Doe't wy de kofje op hienen dy kant op, ltrIt komme sa wer.'No foarrit
febrewaris hiettyd kàtder waard. Soe it binne we sa oer de Trekfeart nei Boalsert mar, ik mei twa taskes en rêstich troch
der dan d6chs yn sitte? It is 23 febrewa- skarrele. Skarrete sis ik, ja want der siet ride, se komme sa wer. Se komme sa wer?
ris. Het hoge woord is eruit ! ! '26 Febre- net fotte gang yn, ik tocht, bek hàlde, dan Burdaard en Bartlehiem hie ik a[ achter my
waris: de 14de alvestêdetocht!' Tsjonge hiestmarmeiCordeJonggeanmoaten.Sa lízzen, noch gjin Bauke en Jan! Ik waard
jonge, no wurdt elkenien senuweftich. yn Boatsert oankommen moatte jo oer in kàld, ik waard lilk, donderje dy twa taskes
Wy, Bauke Weer, Jan van der en ik moarns dyk en brêge khine. Dyk en brêge ha'k net yn it reid. Nee Gerrit, rêstich, sei ik tsjin
mei de trein nei Ljouwert en mei de bus iens sjoen, safolte minsken stienen dêr. mysets. Se kinne hjir sa wêze. [t ferstàn
nei de Frieslandhat. Wat in minsken op Bauke woe de redens Írnderwei hawwe. foarop.Marseheltenmyitbtoed(atikdat
'n paad; 3m de Friestandhal oankommen Jan ek ik soenen efkes ktinen, dan sjogge noch hie) wol 0nder de neilen wei. Ik bin
wie it net oars, it foel my wol op dat der in we mekoar wol wer aan de oare kant. lrVat der dan ek noait achter kommen wat se der
soad minsken wienen mei drank op en de tochtst, Bauke net te finen. 'Even wacht- al dy tiid Ítfretten ha. Ja, 'prate'sit it wol
rektame net te ferjitten. It wie oars as lm sje'seit Jan. 'Bauke is atlang fuort'sei ik. west ha. Ik wie al in kertier oan, doe't sy
'85. Bauke of Jan, ik wit it net krekt, dy 'l[ee, dat ken net.' 'Bauke is áld en wiis der oankamen. Ha net folle sein. Wie oan
hie foar de start noch in ynterview jÊn. Ik gen6ch, die rêdt him wol.'Mar Jan dy die it hert ta kàtd, poaten hie'k net mear. Sa

miende dat it CNN wie, niks foar my. At dy oars net as raze: 'He jim Bauke ek sjoen ?' kàtd. Yn de bus bin ik boppe sah waarme
mannen mar prate kinne, dan binnen se ïfie is Bauke?"I{o in hiele grutte man.' blazer sitten gien, der waard it aardich
klear.Wygoed6oerefoart,itfrearwot12 Ik sei:'Lit És no mar trochride. ïee, ik betterfan.Janhieeknochinkoltegatrof-
graden. It waaide net hurd, om mei oare moat Bauke by my ha.' Ja de lytse moat fen; ek sah soart en mei fan kommersjele

wurden te sizzen: it koe net better. Yn watachterdygrutte aan hingje. Fan my direkteurAkkermanttDokkum.Dyhiede
Drylts soenen de froutju op de Geeuwkade hat er gjin tijte. Jonge jonge wat ha wy in tocht ek riden. Akkerman noadige Írs írt
stean en ha wy És earste miel 'feroarbere' tiid fergriemd. 0era[ wêr't minsken steane foar in itentsje by de Sjinees op de Skràns.

en noch wat by És stutsen. Fytsshirtb0s- skreauwe: 'He'jim Bauke ek sjoen?' Je 'F1mst it net geweldich?', sei Jan. En wat
kes kin hiel wat 1m, teminsten foar my waarden der gek fan. 'No hàtdst dy de bek wie it lekker! Sa a[ mei at hie dy dei noch
wol.Bauke net, dy hie in taske mei, mar en giesteftermysitten.'Iktochtmarefkes in goed beslÉt.

Berjocht fan toanietferiening "MeiinoaÍ len", Drytts
0p 1 9jannewaris spite Rederikerskeamer
Demosthenes Ét Dronryp it stik "Straf"
fan Ton Davids foar ris. It wie in prachti-
che foarstelling. Sjoerd de Vries makke
in moaie fotoreportaazje en sette dizze
op ís site www.meiinoardrylts.com.

8

Dus foar wa noch efkes neigenietsje
wot... Spitergenóch foet de opkomst
wat tsjin. Mar...in nije kans! Sneon 2
maart spilet Tonietferiening De Trije
Doarpen Írt Lekkum it stik "Ja dochter,
Nee dochter" fan Carl Slotboom foar Ís.

In kluchtich btijsput. Nei ófrin is der
musyk mei it trio "Petje Af." Dus ate-
gear fan herte wolkom op 2 maart o.s 1m

de "Utherne ", begjin 20.00 oere.

Bestjoer Meiinoar len, Drylts.



Nieuw "ZelÍ" verhuisconcept ondanks aanhoudende recessie!

Het zelfuerhuisconcept van de Utrecht-
se ondernemers (welke al sinds het jaar
2000 wonen en werken in Friesland) van
H.G. van Straaten uit de jaren '70 wordt
nu in Friesland weer nieuw leven in
geblazen. Ondanks de voortschrijden-
de recessie zijn de ondernemers "\Ian
Straaten" er stellig van overtuigd dat
er voor dit concept voor zowel particu-
lier als bedrijf nu juist een markt open
tigt. 0p dit moment kun je je geheel

verzorgd laten verhuizen, van inpak-
ken tot uitpakken en meubetmontage
of je kunt een aanhanger, bestelwa-
gen of een kteine wachtwagen huren
en dan vele malen heen en weer rijden

tussen oude en nieuwe bestemming. In
dit zelfuerhuisconcept, genaamd "zelf-
verhuisservice.nl" wordt de verhuisop-
legger op een met elkaar afgestemde
dag en tijd bij de particulier of het be-
drijf geplaatst, waarna men de opleg-
ger zelf kan gaan beladen met familie,
buren, kennissen of cotega's. Na be-
lading wordt de verhuisoptegger weer
opgehaald en naar het nieuwe adres ge-

reden. Daar heeft men ruimschoots de

tijd om deze weer uit te laden, waarna
deze weer wordt opgehaald. Vaak gaat

een zetfuerhuizing gepaard met seri-
euze gezelligheid, zowel tijdens als

na de verhuizing. Bij grotere volumes,

zoals bij bedrijfsverhuizingen, kan er
meerdere maten per dag of dagen ge-
pendeld worden tussen de locaties.
Door alles in eigen regie en organi-
satie uit te voeren bespaard men vele
honderden euro's op de verhuizing!
Ën ... atles kan in één keer mee! Voor
dit concept is ontangs een DAF wacht-
wagen aangeschaft met een l-assige
luchtgeveerde oplegger en stuurbare
as, voorzien van een laad/losinstatatie.

Voor eventuete verdere informatie:
HL Zetfuerhuizingen en Logistics
Hans en Louisa van Straaten
CroteskwartierTT, 8651 HC lJlst
Tel. 0515 - 856156 / 06 - 20343535
E-mail: hl@ zelfuerhuisservice. nl

Het kan echt! Leren tekenen in 7 lessen
Zien en de Kunstvan het
Tekenen door Mijk Gando:
Tekencursus van 7 lessen start dinsdag
12 maart 2013 in lJlst
VoorWie:
Je hoeft beslist geen tekentalent te
hebben, enkel het verlangen om de we-
reld om je heen metpotlood op papierte
verbeelden.
Wat doen we:
Leren tekenen is in werkelijkheid een
lquestie van teren waarnemen, teren
zien. Dat is waar het om gaat in deze
tekencursus: de Kunst van het Zien.
Een kunstenaar tekent allereerst met
de ogen. Met het tekenen doe je een

ontdekkingsreis waarin je met gerichte

oefeningen leert tekenen naar de wer-
ketijkheid, met als betangrijkste gereed-
schap je ogen, je toegewijde aandacht,

potlood en papier. Ook gaan we met
andere ogen kijken naar het werk van
grote kunstenaars en luisteren naar hun
inspirerende woorden over dat wonder-
lijke proces van creativiteit. Met deze

tekenmethode ontwikkel. je het vermo-
gen om te Zien, waarmee je de wereld
om je heen kunt tekenen: een bloem,
een takje, een blad, we tekenen naar de

natuur. Zo vind je in het meditatieve te-
kenproces een tijdloze rust en vreugde,
een werkelijke verrijking van je leven.
lÍVie geeft er [es:
Drs. Mijk Cando (1955) pedagoge en
beeldend kunstenares. Zien en de Kunst
van het Tekenen is een unieke methode,
waarin haar eigen tekenervaring gecom-

bineerd is met de wetenschappelijke
studie van dr. Betty Edwards en de filo-
sofie van kunstenaar Frederick Franck.

Inschrijven: -

De cursus
omvat 7 '-

lessen voor .r.-* ''

140 euro
en start
dinsdag 12

maart 2013 in het . | , ;
Doe- en Kijkcentrum' .{ ' y ,"
Nooitgedagt in lJlst, '. 

".1.

Eegracht 11. l

Erzijn2lesgroepen: i I
dinsdagochtendvan f ,
9.30 tot 12 uur en \
dinsdagavond van
19.00 tot 21.30 uur.
De laatste les is dinsdag 23 aprit.
Informatie en inschrijven bij
Mijk Cando : www.cando.exto. nl
of telefoon: 06-87734479.
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Kyokushin Karate lJtst succesvol, tijdens Ommetander Gup 2013 in Detfzijt
0p 27 januari jl. heeft Kyokushin Ka-
rate lJlst deelgenomen aan het jeugd-
toernooi (Shin) Kyokushin Karate van
8 t/m 15 jaar in DelfzijL de Omme-

lander Cup 2013. In de verschill.ende
poutes moesten de teerlingen diverse
partijen vechten. Dit waren span-
nende partijen en iedereen heeft zijn
uiterste best gedaan. Ernst Weistra,

Diémo Jelsma, Rick Adema en Shan-
na de Boer hebben overtuigend de 1e

prijs behaald. Reinold Nooitgedagt,
Max de Boer, Sven de Jong en Sonny
Meertens behaatden de 2e prijs. Dirk
Adema, Klaas 0dolphie, Arco Ypma
en Tim van der Hout gingen met de

3e prijs naar huis. We kijken terug op
een zeer leuk en succesvol toernooi.



MAAT Interieurontwerp & Meubel,makerij
0p het industrieterrein lJlst is sinds kort l,tAAï Interieurontwerp & ltteubel-
makerij gevestigd. Ëet nog jonge bedrijf is gespeciatiseerd in het op maat
ontwerpen en venraardigen van rneubitair in de ruimste zin van het woord.
Itlaar wie is llAAT en wat doet lr[AAT nu precies

Het bedrijf is werkzaam in het hogere
segment en heeft klanten in heel Fries-
land, maar ookver daar buiten. De wens
van een eigen bedrijfsruimte deed zich
echter al gauwvoelen en die wens werd
werkelijkheid, toen beide vennoten in
contact kwamen met Kerst Koopman,
die bij zijn bedrijf op het industrie-
terrein lJlst enkele bedrijfsunits liet
bouwen. Dat contact teidde er toe dat
MAAT Meubelmakers een ruime unit
ging huren. Deze unit had de juiste ei-
genschappen zoals hoogte, royaal dag-
licht, een vtakke vloer metvloerverwar-
ming en een constante temperatuur,
kortom, de ideale omstandigheden
voor het te gebruiken materiaal. In no-
vember 2072 werd, de unit opgeleverd
en kon begonnen worden met de in-
richting van de bedrijfsruimte. Er wer-
den wanden aangebracht en machines
geplaatst. Zoals verwacht mag worden
van deze vaklieden, werd alles in ei-
gen beheer ontworpen en vervaardigd.

MAAT Interieurontwerp & Meubelmake-
rij is in september 2010 opgericht door
Geert Nieveen. Geert is in 1995 afgestu-
deerd aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Den Haag als in-
terieurarchitect. Hij is achtereenvolgens
werkzaam geweest als decorbouwer,
docent handvaardigheid en meubelma-
ker. Uiteindelijk bLeek zijn hart toch te
liggen bij de meubelmakerij en is hij
als zelfstandig meubelmaker gestart bij
een collega in Achlum, waar hij alle be-
nodigde machines tot zijn beschikking
had. In augustus 2011 ging Geert een
vennootschap onder firma aan het een

voormalige collega, Jacco Greydanus.
Jacco is in datjaar afgestudeerd als all-
round meubelmaker / interieurbouwer
aan het Friesland College in Heerenveen
en was werkzaam geweest in de scheeps-
interieurbouw, winkelinterieurbouw
en meubelmakerij. MAAT stond nu niet
meer alleen voor MMTwerk, maar ook
voor MATEN. MAAT maakt alles op MAAT

voor zowel particulieren als bedrijven.
Creativiteit en kwaliteit in ontwerp en
uitvoering, materiaalgebruik en detail-
lering staan hoog in het vaandel. De

wens van de klant is het uitgangspunt
voor het ontwerp voor bv. een keu-
ken, tafel of kast. MAAT levert toplarua-

liteit voor een concurrerende prijs.

Het laswerk voor werkbanken etc. werd
gedaan door ïjerk en Age Bakker, zwa-
gers van Jacco. Inmiddels is MAAT In-
terieurontwerp & Meubelmakerij vol in
bedrijf op Pikpóttewei 34. 0p wijdag 8
februari jl. vond de officiële opening
plaats. De beide MATEN hebben zelf
een praatje gehouden en vervolgens
heeft Kerst Koopman de officiëte ope-
ningshandeling verricht; het wegtrek-
ken van een over de bedrijfsnaam aan
de gevel gehangen doek. De vele gas-

ten hadden vervolgens de gelegenheid
om onder het genot van een hapje en
een drankje het bedrijf te bezichtigen.

Zie voor rneer informatie :
www.maatrneubetmakers.nl.

Renovatie Tennisbanen
De ïennisvereniging in lJlst is een
btoeiende vereniging met een groei-
end aantal (ruim 300) leden. Vooral
veel jongeren weten de afgelopen ja-
ren de weg naar de tennisbanen in
IJlst te vinden. Ook het aantal com-
petitieteams groeit gestaag door. Vot-
gend jaar zijn er maar liefst 21 teams
die het opnemen tegen andere clubs
in Friesïand en omstreken. Tennisver-
eniging LTC lJtst is hiermee één van
de grootste sportverenigingen van
IJlst. 0m de leden een goede sportac-
commodatie te kunnen blijven bieden,
was het hard nodig om de gravelbanen
te vernieuwen. Het gravel lag er in-
middels 16 jaar in, waar maximaal
15 jaar geadviseerd wordt. 0mdat
ook de rest van het sportpark, op de
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kantine rê, een opknapbeurt kon
gebruiken is besloten om het hele
sportpark te renoveren. Er wordt te-
vens overgestapt op een nieuw soort
gravel, gravel premium plus. Dit
soort gravel heeft dezelfde speelei-
genschappen als het 'normale' maar
heeft daarnaast meerdere voordelen:
. Er kan jaartijks langer op gespeeld

worden, ruim 10 maanden (alleen
niet bij sneeuw en vorst) in plaats van
ruim 6 maandeu

. Er kan na een regenbui veel sneller
weeÍ op gespeeld worden door een
betere afwatering;

. Er is veel minder onderhoud nodig;

. Het gravel gaat veel langer mee,
maximaal25 jaar.

Verwacht wordt dat de renovatie van de

banen in maart klaar is. Hierna kan de

nieuwe ondergrond al snel getest wor-
den door iedereen die daar in geïnte-
resseerd is tijdens de open tennisdagen
eind maart. Hierover votgt later nadere
berichtgeving. 0m de huidige stand
van zaken betreffende deze renovatie
te bekijken wordt u doorverwezen naar
de site van LTC lJlst: www.ltc-ijtst.nl.



Concordia geeft Koffieconcert in lle Utherne.
0p zondag 24 maart a.s. om 11.00

uur geeft CMV Concordia een koffie-
concert in mfc De Utherne te lJtst.
Zowel het jeugdkorps Tusken de No-

aten en het A korps zulten aan dit
concert meewerken. Beide orkes-
ten staan onder leiding van dirigent
Jan Hibma. U kunt prachtige muziek

verwachten, zoals ïhe Littte Mermaid,
Pirates of the Caribean, Beauty and
the Beast, enz. Bijzondere aandacht
vragen we nu atvast voor de schitte-
rende "0VERTURE T0 A NE14I AGE" van
Jan de Haan. Deze ouverture werd ge-

schreven voor het 100 jarig bestaan
van de Bond van muziekverenigingen

in Fryslàn en is ook gespeeld op het 100
jarig bestaan van Concordia lJtst. De ou-
verture eindigt in een processie naar een
nieuwe eeuw. Een prachtige ouverture
om te speten en om naar te tuisteren.
U bent van harte wetkom op zondag
24 maart om 11.00 uur in De Utherne.
De koffie staat klaar!

Vereniging Stadsbetang lJtst
In de vorige Kypman heb ik u verteld
over de aanpak van Stadsbelang lJlst.
Als Stadsbelang willen wij de belangen
van lJtst en de lJtstenaren behartigen.
Binnen de gemeente en vooral ook on-
derting. Ideeën bij etkaar brengen van-
uit'klein denken en groot doen'. Wat
is dat eigentijk? Een terechte waag. U
zult het vast wel herkennen; ideeën zijn
mooi en dan... Uiteindelijk gaat het om

DOEN. 0m'groot te doen'is het van be-

lang dathanden ineenworden geslagen.

Hierin wit Stadsbelang graag bemidde-
len, bij elkaar brengen en informeren.
Via de Kypman houden we u regelma-
tig op de hoogte van hetgeen wij doen.

Naast deze manier van informeren,
wilten we u, de ideeën, initiatieven
en lJtst graag tetterlijk dichter bij et-
kaar brengen. Dit zullen we live doen
naar aanleiding van bijv. formele on-
derwerpen en daarnaast zoeken we de

kracht van de informete ontmoetingen.
Aanvultend op dat alles gaan we, in de

komende maanden, een nieuwe web-
site en facebookpagina presenteren

om etkaar ook online te informeren en

bij etkaar te brengen. Januari stond in
het teken van de bibliotheek. Nadat we

in oktober ouders van schootgaande

kinderen hebben gevraagd hoe ze te-
genover de bezuinigingen stonden,

hebben we in januari direct betrokke-
nen van de Bibliotheek gesproken. Dit
gaf ons goede input in een gesprek met
een adviseur die, in opdracht van de
gemeente SÍdwest Fryslàn, onderzoekt
hoe de bibtiotheekbezuiniging gerea-

liseerd kan worden. De adviseur heeft
naast lJlst ook de andere plekken bin-
nen de gemeente bezocht. 0p basis van
zijn bevindingen zal hij zijn advies in
maart a.s. aan de gemeenteraad over-
handigen.

Majanka Faber

06 518 574 62

info @ stadsbelangijlst. nl

Vrouwen van Nu lJtst, 2l januartz0t3,jaanrergadering en hobblrtentoonstelling
0p deze eerste vergadering van het
nieuwe kalenderjaar staat voor de pauze

een aantal huishoudelijke zaken op de

agenda. Naast de gebruikeLijke notulen,
ingekomen stukken, mededetingen enz.
worden ook de jaarverslagen behan-
deld. Na beantwoording van een paar

vïagen wordt het financiële jaanrerslag
goedgekeurd. De kascommissie heeft de

stukken nagekeken en stelt de vergade-
ring voor het bestuur decharge te verte-
nen. De betreffende dames zuten deze

klus votgend jaar nog een keer doen.

Ook de jaarverslagen van het bestuur
en van de activiteitencommissie wor-
den, na een enkele aanvutting, goedge-

keurd. Er hebben het afgelopenjaar heet
wat activiteiten ptaatsgevonden en het

ledental is momenteel stabiel rond de

50. Ook over bezoek aan onze bijeen-
komsten hebben we niet te ktagen,
kortom, we hebben een bloeiende en
enthousiaste afdeting van Vrouwen van
Nu. Vanuit het hoofdbestuur krijgen we
hulp bij het beheer van ons eigen deet
van de website van Vrouwen van Nu af-
deting Friestand, ook weer een uitbrei-
ding van onze PR-mogelijkheden. En

dan is er nog de bestuursverkiezing.
Wietske Holkema treedt af, maar er
staat al weer een opvotgster, Tineke de

Ree, voor haar klaar, zodat ook dit agen-
dapunt snel is afgehandeld. Wietske
wordt bedankt voor alles wat ze voor
onze vereniging heeft gedaan en krijgt
een bloemetje en een bondscadeautje.

Na de pauze is er tijd voor onze hobbyis-
ten. De resultaten van de verschittende
hobby's van de leden liggen al uitgestald.
Het valt op dat het merendeel is terug te
brengen tot de een of andere vorm van
handwerken. Maar dan is er nog variatie
genoeg, erzijnprachtige quilts. borduur-
werken in verschi[ende technieken,
sieraden en ook heel mooi en bijzonder
breiwerk. Êen lid had wat verder doorge-
dacht over wat haar hobbywas en stelde
haar goed ingelopen wandelschoenen
ten toon. En verder was er natuurlijk
volop gelegenheid om eens lekker met
elkaar te kletsen. Met zoveel vrouwen bij
elkaar blijken de pauzes vaak te kort om

atte nieuwtjes uit te wisselen. Het was in
alte opzichten een heel gestaagde avond.

Honger maakt rauwe spÍeeulven zoet
"Je weet maar nooit hoe een koe een
haas vangt" luidt het spreekwoord. Een

variant zie je op de foto. Hoe vangt een
blauwe reiger een spreeuw. Een rei-
ger stond te vissen bij een wak in het
ijs. De spreeuw had zeker wat dorst en

had de reiger niet in de gaten en hap
zei de blauwe, ik heb je. Zo zíe je een

reiger ook wel in het weiland lopen
of staan om muisjes te verschalken.

Het is een eter van vis, kikkers, ja zetfs molten en
ratten. Die worden eerst nat gemaakt in de sloot,
dan glijden ze wat gemakkeLijker naar binnen. Ats
de reiger op de slootkant staat en een eend metjon-
gen zwemt voor hem langs, dan is moedereend ze-
ker een jonkie kwijt. Een blauwe reiger broedt het
liefst in kotonies en dan in hoge bomen of grote
struiken. Het nest, schotetvormig, bestaat uit grote
takken. Hetzelfde nest wordt jaar op jaar gebruikt.
Hij tegt vier of vijf lichtbtauw / groene eieren.

':; .,t r ' : :',:,,, r':.:: .n,,

De Vogelwacht lJtst,
Oosthem e.o.

Sj. Landman
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Oranjefonds steunt Guttureel Gentrum 't Honk lJtst met 10.000 euro
Cultureel Centrum 't Honk in lJlst is na
een reorg.rnisatie een frisse herstart
aan het maken. Er is in het laatste jaar
al fors gerenoveerd, maar er is nog wel
werk aan de winkel. Een zoektocht naar
middelen heeft geleid tot een toezeg-
ging van het Oranjefonds van 10.000
euro, een prachtige bijdrage voor het
creëren van een uitstekende faciliteit
voor Cuttureel- en jeugdwerk. Het door
het Fonds toegekende bedrag zal voorat
worden gebruikt voor het renoveren van
plafonds en bar van 't Honk en de aan-
schaf van een Xbox K-nect, een groot
LED-beeldscherm voor tv en fitm en an-
dere spellen. De nieuwe bestuursleden
Lammert Postma, Astrid Postma, Jan
Bons, Ria Kedde, Evert van de Werf-
horst, Vincent van Zundert en Klaas

Kliffen zijn samen met het jeugdbe-
stuur op dit moment druk aan het sleu-
teten aan een nieuw programma voor
2013. De votgende activiteiten worden
vanaf 1 maart 2013 georganiseerd: Vrij-
dagmiddag vanaf 13:00 uur: drum en
percussieles, individueel. Informatie
en opgave Jan Bons, tel. 06-535 423 67,
janlebon@yahoo.com.

Vrijdagavond vanaf 19:00 uur: Chill-
factory. GezeLlig chitlen met leeftijds-
genoten. Van 19:00 tot 21:00 uur spe-

ciaal voor jongeren tot 16 jaar (teiding
aanwezig). Samen darten, kletsen,
computeren etc. Gratis WIFI is aan-
wezig. Na 21:00 uur nemen de jon-
geren vanaf 16 jaar de ruimte over.
Contactpersoon: Vincent van Zundert
06 538 322 69; v.vanzundert@live.nl.

Zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur (2

wekelijks): samen muziek maken voor
jeugd van 10 tot 16 jaar. Muziek maken
gebeurt onder begeleiding, drumstel gi-
taar- bas- en zanginstaltatie zijn aanwe-
zig. Contactpersoon: Ëvert van de Werf-
horst, tet. 0515 533800.
Zondagmiddag vanaf 15:00 uur (3 we-
kelijks): samen muziek maken voor
de jeugd vanaf 16 jaar. Muziek maken
gebeurt onder begeleiding, drumstel,
gitaar-, bas- en zanginstallatie zijn
aanwezig. Contactpersoon: Vincent van
Zundert 06 538 322 69; v.vanzundert@
live.nl.
Andere zaken die in de ptannen voor-
komen zijn: het organiseren van een
cursus kanovaren met aansluitend
een tocht (onder begeleiding van
Hans Visser), op 2 maart een drum-
en percussieavond vanaf 20:00 uur,
op 23 maart (van 19 tot 23 uur) een
monster-energy feest voor de jeugd

tot 16 jaar (Astrid Postma 0575 532772
astrid@musikant.nt), tot een graffiti
workshop, bloemschikken, etc. Hier-
over later meer nieuws. Mochten er
vanuit lJlst nog initiatieven zijn dan
houden wij ons van harte aanbevolen.
Het 0ranjefonds steunt sociale initia-
tieven met geld, kennis en contacten.
Het afgelopen jaar besteedde het € 32

miljoen aan organisaties die een be-
trokken samenleving bevorderen in het
Koninkrijk der Nederlanden. Door deze

bijdragen ontmoeten mensen elkaar of
vinden zij een nieuwe plaats in de sa-
menleving. Het Oranjefonds wordt o.a.
gesteund door de Nationale Postcode
Loterij, de Lotto en door wienden en
bedrijven. De Prins van 0ranje en Prin-
ses Maxima zijn al sinds de oprichting
beschermpaar van het Oranje Fonds.
Voor meer informatie over 't Honk,
check de website: www.thonkijtst.nL
of votg ons op twitter: @THonklJlst

Foto: bestuur Cultureel Centrum't Honk in lJtst. Evert, Jan, Vincent, Ktaas, Ria, Astrid en Lammert.

Aktie Gered Gereedschap lJlst.
Hebt u twee zagen in huis? Een sleu-
telset die u nooit gebruikt of een naai-
machine die achter in de garage staat?

Gereedschap dat door u niet meer ge-

bruikt wordt, kan hetpen bij het in-
richten van technische schoten en het
ondersteunen van startende onderne-
mers in ontwikkelingslanden. Met uw
gereedschap kunnen jongeren een vak
leren en een zetfstandig bestaan op-
bouwen. Hetp Gered Gereedschap en
lever uw gebruikte gereedschap in bij
één van de inzametpunten. Vakkundi
ge wijwilligers in dertig werkplaatsen
reviseren uw gereedschap en zorgen
dat er uiteindelijk piekfijn kwaliteits-
gereedschap op weg gaat naar scho-
len en ondernemers in Afrika. 0m aan

alle aanwagen te kunnen votdoen, heb-
ben we veel gereedschap nodig. Help ons
en doneer uw gereedschap. Kijk voor in-
zamelpunten bij u in de buurt op www.
GeredGereedschap.nl. Kijk hier ook voor
de lijst met gereedschap die wij hard
nodig hebben en een lijst met gereed-

schappen die wij niet inzamelen. Hebt
u een vïaag, neem dan via onderstaande
telefoonnummers contact op met Gered

Gereedschap lJlst. Ook dit jaar zal er
weer in vele huishoudens een voorjaars-
schoonmaak zijn. Er zutlen dus weer
diverse spultetjes opgeruimd worden
en in de grijze container verdwijnen.
In het geval dat het hier gaat over ge-

reedschap en oude naaimachines willen
wij iedereen wagen om dit te bewaren

voor de Aktie "Gered Gereedschap". Het
gereedschap wordt door ons hier in lJlst
verzameld en naar de werkplaats en het
verkooppunt van de organisatie "Gered

Gereedschap" in Wolvega gebracht. Het
wordt hier gesorteerd en opgeknapt. U

kunt ons beten (A. van der ilrerff 0515-
532778, D. de Vries 0575-532248 of
M. Fijlstra 0575-532429) en het wordt
bij u opgehaald of u mag het brengen.
Illoensdag 20 maart is er een voorlich-
tingsbijeenkomst over Gered Gereed-
schap. Deze avond begint om 20.00
uur in de Eehof naast de Mauritius-
kerk. De koffie en thee staan klaar.
Mocht u naar aanteidin g van dit stukje ge-

interesseerd zijn dan kunt u contact op-
nemen met M. Fijtstra te1.0515-532429.
Gered Gereedschap lJlst
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Timmerman-aannemer Spijksma lJtst (deet 12)

0p zoek naar informatie over de Trompmolen en molen De Rat bleek, dat in het
(recente) verteden timmermanaannemer Spijksma werkzaamheden voor deze

molens heeft verricht en materiaal heeft geleverd. Natuurlijk is het dan inte-
ressant meer details aan de weet te komen. Getukkig waren de oude kasboeken
vanaf 1917 bewaard gebleven en Gerrit Spijksma was zo bereidwitlig deze boe-
ken ter inzage af te staan. 0p zoek naar gegevens over de molens bleken deze

boeken zoveel interessante informatie te bevatten over'woeger', dat ik daar in
een aantal afleveringen in It Dryttser Kypmantsje aandacht aan wil schenken.

In de boeken kwam ik ook enkete ui- Dat kostte hem 3 uur à 32 cent, maakt
terstcurieuze postentegen. Watte den- f0,96. Een bijzondere opdracht vormde
kenvandevolgendeklus.Inl9lTkreeg in 1919 de levering van een geweeÍ-
Spijksma opdracht voor een onder- stander, stormhaken, kogelbord en 2

houdsbeurtaande Gereformeerdekerk. bladen gegalvaniseerd stort (zink) voor
Hij schakelde hiervoor stukadoor Metz de Burgerwacht lJlst. Een voor die tijd
in,diemet2man5dagenlangbezigwas ietwat ongewone klus vormde in 1934

de kerk buitenom te sauzen etc. Spijks- de opdracht van W. Bijlsma te Ooster-

ma leverde de ladders en zorgde gedu- beek. Deze liet Spijksma een kampeer-
rendedie5dagenvoor20ketelskoffieà tent maken, opbergen en bewaren.

15 ct. per keteMn datzelfde jaar maak- Spijksma moest de tent ook 'ergens'

te zoon Gerrit Spijksma bij Jan Nooit- opbouwen en bracht daarvoor praam-

gedagt een groot vtoerkleed schoon. huur in rekening. Een jaar later werd

de kampeertent door Spijksma voorzien
van een keuken. 0p 16 juli 1938 vierde
IJlst blijkbaar uitbundig feest, waarbij
o.a. een gondelvaart op het programma
stond. In opdracht van de 0ranjever-
eniging maakte Spijksma een viertal
pagaaien voor deze gondelvaart. Niet
echt bijzonder, maar wel een teken van
de veranderende tijd was het volgende
schadegevalletje. Met de opkomst van
de auto namen de risico's op de weg toe.
Vanwege de vele stadsboerderijen en

koemelkerijen op de lJlster grachten
moest ook met enige regelmaat de die-
renarts vanuit Sneek naar lJlst komen.
Dierenarts Hofstra kwam in de jaren
twintig btijkbaar met de auto en dat ging
niet altijd goed. In 1925 moest Spijksma
wegens een aanrijding door Hofstra een
stoep herstellen voor de somma van

/4, 10. En datzou nietde laatste keer zijn !

Êdsko Hekman
(wordt vervolgd)

\a\ rfFr . tz}(erna s
IlÉirs erwice
Uw-kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www.reinashairservice.nl

Reina l(roes
Nijesyl 60

8651 NC lJlst

5;hoonheidssaion
Yf rna

Ytina Schot
Croleskwartier 88

865] HC ULST
05r 5 532907

0ok cadeaubonner verkrijgbaar

Behandeling uitsluÍtend
op afspraak

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEAPLAMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 11 -Teleíoon 531930

',lr.']

Schildersbedrijf
Huiíze Osirtgí,

r Binnen- an buiten schílderwark Pikesyt 8

' scus- en behcngwerk 8617 LH Ábbego

o Enkele- en dubbele beglczing

. Spack:$iten
r Kleinscholig timmerwerk 0515-533?48

v 9.9r Onderhoud aon uw bool 0515-53aaó9

$I. " cr,,,vEes-,,vD,scH RTESTAURANT 
Ë .jtf

E* WenzÍrou Ïr*
MAANDMENU MAART

voor 2 pers. slechts € 16,50
MENU A

Babi Pangang FoeYoung Hai
Hai Sing Kai 4 Mini Loempia's

MENU B
BabiPangang BabiSpek

4 stuks Pisang Goreng

MAANDMENU voor I persoon

€ 8,00
BabiPangang FoeYoungHai

Menu B € 8,00
BabiPangang Saté

Menu C € 7,00
FoeYoung Hai Saté

Café' Restaurant - Iogementen
!':,\l)rairlL1l,::i.li f L: i'r',rp:n 'r::n iiiii

Galamagncht I - 4

8ó51 EB !b[
Tel;0515-531-315

Fu;0515'533192

w.n!Étrroiikrd
info@w.poaaniilstut
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"Morgen mannen." "Morgen Peke.
We zeiden tegen elkaar: deze keer
zal hij het wet hebben over carna-
vat. Je hebt in Sneek de Raad van 11.

In lJlst een paar minder, de Raad van
8.""Nee jongens" begint Peke, "Heel
wat anders. We hebben iemand in lJlst
die zijn hobby is fitm en foto's. Atles
wat zoal in lJlst gebeurt legt hij vast.
En dat doet hij ook a[ 20 jaar ats het
niet langer is." "Nou dat kan er maar
één wezen Peke, de koster."'ïan de

winter, toen het landschap onder een
laagje sneeuw zat, ging hij er met de
auto op uit om wat mooie ptaatjes te
schieten. Bij Koudum in de buurt zag

hij iets moois, stapte uit de auto en hij

maakte wat foto's. Hij borg zijn appara-
tuur weer op en ging weer naar de auto.
Maar waar hij was uitgestapt stond de
auto niet meer. Wat was het geval. De

auto stond niet op de handrem en die
was gaan rijden en in de sloot beland.
Hoe hetverder is afgetopen weet ik niet.
Maar de maandag was Sjouke op de dam-
avond afwezig. Iemand wist te vertetlen
dat hij achter een nieuwe auto aan was,
eentje die ats hij uitstapt automatisch
op de handrem gaat.
Hoi mannen." "Hoi Peke."

SÍdwest Frystàn gulste gemeente in Friestand voor MS Cottecte
Tijdens de collecteweek van het Natio-
naalMS Fonds in novemberis hetbedrag
van € 8.882 in de gemeente SÉdwest

Fryslàn opgehaald. Dankzij de inzetvan
149 collectanten staat SÍdwest Fryslàn
op nummer 1 van de gutste gemeenten in
Friestand. Het Nationaal MS Fonds staat
niet atleen voor de verre toekomst, maar
zeker ook voor het nu en voor morgen.
Voorde mensen metMS die nu getroffen

zijn door de ziekte en voor degenen die
in de toekomst helaas getroffen gaan

worden. Het opgehaalde collectegeld zal
dan ook besteed worden aan onderzoek
enerzijds en begeleiding, behandelmo-
getijkheden en training anderzijds. 0p
deze wijze kunnen wij samen met on-
derzoekers en behandetaars mensen
met MS nu en morgen helpen en samen

vechten voor een MS-wije toekomst.

We bedanken alle gevers en cotectan-
ten, die weer door weeÍ en wind op pad

zijn gegaan, hartelijkvoor hun bijdrage.
Hebt u de collectant gemist, dan kunt
u uw bijdrage overmaken op giro 5057
te Maassluis! l{ilt u ons bij de cotlecte
van volgend jaar ondersteunen als col-
lectant? Neem contact op met het Nati-
onaat MS Fonds, 010-5919839 of kijk op
www. nationaalmsfonds.nl.

Monument voor tijdens W0 II neergestorte Mosquito
In het Kypmantsje van september 2072
hebt u kunnen lezen, dat er plannen
bestaan een monument op te richten
ter nagedachtenis aan de beide om-
gekomen bemanningsleden van de

op 10 april. 1943 in lJtst neergestorte
Mosquito, ditjaar 70 jaar geteden. Deze
ptannen nemen steeds vastere vormen
aan. Inmiddels is een ontwerp gemaakt
voor dit monument, dat geplaatst zal
worden bij het Veilinghuis Ald Fryslàn.
ïijdens een speciate gelegenheid op 30
aprit 2013 zal het monument officieet
onthuld worden door familieleden van
de beide omgekomen bemanningsle-
den pitoot Flyrng 0fficer John ('Jack')
Edward Leach en Navigator Flying 0ffi-
cer Rotand Montgomery ('Mont1fl BulL.

In het Kypmantsje van april a.s.,komen
wij nader terug op het programma dat's
morgens om 9.30 uur officieel begint en
om ca. 11.00 uur zal eindigen. We[ kun-
nen wij u reeds melden, dat die morgen
ca. 40 voertuigen van Keep them rotling
acte de presence zullen geven. Na de of-
ficiële onthutling van het monument,
waar de Last Post zal worden geblazen
en de Nederlandse en Canadese volks-
liederen gespeeld zutlen worden, maken
de legenroertuigen met schoolkinderen
een rondrit door lJlst, die eindigt bij de

begraafptaats. Hier zulten de schoolkin-
deren rozen leggen op de graven van de

beide omgekomen bemanningsleden.
Ter gelegenheid van deze gebeurtenis
zal een kleine expositie ingerichtworden

met voorwerpen, afkomstig uit en van
het verongelukte vliegtuig. Ongetwij-
feld zijn er diverse voorwerpen, ge-

maakt van het plexigtas van het veron-
gelukte toestet, in lJtst aanwezig. Wij
doen dan ook graag een beroep op (oud)
IJlsters om nog in hun bezit zijnde voor-
werpen uit/van het vliegtuig voor die
dag in bruikl.een af te staan. Ook komen
wij graag in contact met personen, die
uit eigen wetenschap nog iets kunnen
vertetlen over deze fatate crash. U kunt
reageren naar Edsko Hekman, tel. 0515-
418089 of edskohekman@wxs.nl.

Machiel Dijkstra
Cees ZijsUng
Edsko Hekman

Fys iorrymbrits haatt HKZ kwaliteits certific aat.
Fysiowymbrits is al enige tijd aangeslo-
ten bij Het Gezonde Net. Bij de praktij-
ken van Het Gezonde Net staat kwatiteit
hoog in het vaandet. Nagenoeg atle
praktijken van Het Gezonde Net zijn in
het bezit van een lqualiteitskeurmerk,
gebaseerd op HKZ. Dit betekent dat de

kwaliteit van behandeting en training
gewaarborgd is.
De larualiteit van de zorg moet aan-
stuiten bij Uw wensen. Hoe wordt U te
woord gestaan?

Hoe betrekt de fysiotherapeut U bij de

behandeling? Welke informatie krijgt
U over de zorg? Hoe gaat de fysiothera-
peut met Uw privacy om? Maar ook, hoe
is de praktijk van uw fusiotherapeut in-
gericht en georganiseerd. Is de hygiene
in orde, is de praktijk toegankelijk en
veilig?
In Nedertand zijn hiervoor richttijnen
en standaarden bepaatd. Hier moet
de praktijk minimaal aan voldoen. Bij
het kontrakteren van fysiotherapie

praktijken door zorgverzekeraars zal dit
steeds belangrijker gaan worden.
0m te weten wat U belangrijk vindt zat
de fysiotherapeut U vragen een vragen-
lijst in te vutlen over Uw patientenerva-
ringen. Dit gebeurt aan het eind van Uw
behandeltraject. Met Uw antwoorden
kan de praktijk zichzelf bl.ijven verbe-
teren om nog beter te voldoen aan de
wensen van haar patienten. Het is dus
belangrijk dat U deze wagentijst invult.
Deze is bovendien anoniem.
Uw mening wordt op prijs gesteld!
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De Emigrant

Freark Smink kruipt in de huid van
de Fryske emigrant. Het is gelukt om
deze "Fryske foarstetling" naar lJlst
te halen en wel op woensdag 3 apriL
2013 om 20.00 uur in de Stadstaan-
kerk. Freark Smink zal, na de suc-
cesvolle voorstetlingsreeks'ZÊLLE',
samen met Theo Smedes, spelen in
een productie, die geheel in het te-
ken staat van de Friese emigratie.
Vee[ Friezen zijn na de Tweede We-
retdoorlog geëmigreerd naar o.a.
Amerika en Canada. Gedreven door de
hoop op een beter leven in een land
vot onbegrensde mogelijkheden. De

prachtige en aandoenlijke verhalen,
die deze Friese emigranten bij zich
dragen, zijn de aanleiding geweest
voor dit Friese toneelstuk, een pro-
ductie van Pier21. Vooral na de ïwee-
de Wereldoorlog was emigratie het
grote toverwoord. Waarom gingen
ze. Wat bewoog hen, al die emigran-
ten. Zo ver van huis. Een niet te ver-
dragen heimwee. Een hard bestaan
in "it làn fan dream en winsken".
"De Emigrant" vertelt het verhaal
van Sybolt de Haas, een emigrant,

die vijftig jaar geleden plotseling
vertrok naar Canada. Ook hij heeft
het als emigrant niet makketijk ge-
had. Maar het is hem gelukt een
redelijk groot en goedlopend boe-
renbedrijf op te bouwen. De Haas is
nimmer meer naar zijn vadertand
teruggekeerd. Nu hij gepensioneerd
is, is er atle gelegenheid om na te
denken, te twijfelen. Nu is er tijd
voor heimwee en de behoefte om een
bezoek aan het land van zijn moe-
dertaal te brengen. De reis naar z'n
vaderland wordt voor de emigrant
in dubbel opzicht confronterend.
Enerzijds is z'n vertrek bijna iden-
tiek aan dat van vijftig jaar geleden.
Confronterend is evenzeer het ge-
sprek dat hij voert met een mede-
werker van de Leeuwarder Courant.
Een journalist van buitenlandse af-
komst. Een interessante ontmoeting
tussen een Friese emi- en een im-
migrant, beide worstelend tussen
twee werelden. Bij zijn thuiskomst
in Canada staat hem een enorme ver-
rassing te wachten. De oude boer
wordt geconfronteerd met de drin-
gende wens van z'n zoon. De wens
om terug te keren naar zijn roots.

Toegangskaarten à € 77 ,50 zijn te
koop bij Boutique Jenny in lJlst of te
bestellen via emait, zoals beschreven
op de website www.stadslaankerk.nl
waar ook meer informatie te vinden is
over de voorstelling.

Het fíeÍsse izoen komt er weer aan.
Laat daarom uw fiets nu vast nakijken zodat als

straks het weer opknapt u er klaar voor bent.

Vanqf nu tlm eind maqrt
een speciale oanbieding:

Geheel nakijken, afstellen, smeren
en poetsen voor slechts €,49,so !!

Ook de nieuwe fietsen, zowel zonder als

met elektrische ondersteuning, zijn al

weer bij ons in de winkel te bewonderen.
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