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BoekStart voor baby's in atte bibtiotheken Sridwest Fryslàn
(Voor) lezen is [euk. Kinderen kunnen a[ vanaf heel jonge teeftijd met hun
ouders spelenderwijs genieten van boeken. Samen plaatjes kijken of zingen
is goed voor het contact met de baby en voor de taalonhrikketing van het kind.

ophalen en hun baby lid maken. In het
koffertje treffen ze twee gratis baby-
boekjes aan en een brochure met voor-
leestips. Bij het 9 maanden gesprek op
het consultatiebureau wordt nogmaals
aandacht gegeven aan het plezier en het
belang van lezen met baby's. Ook mede-
werkers van het consultatiebureau kun-
nen een waardebon uitreiken.
Gratis lid van de bibtiotheek.
Naast het BoekStartkoffertje heeft de

bibtiotheek ouders veel meer te bie-
den. Tot de Leeftijd van 18 jaar is het
lidmaatschap van de bibliotheek gratis
en kunnen allerlei materialen worden
geleend. In de bibliotheek zijn speciale
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jeugdmedewerkers die met veel plezier
tips geven over voorlezen en geschikte
boekjes. In alle bibliotheken van Bibli-
otheken Sridwest Fryslán is een hoek
voor Boekstart ingericht, waar speciale
babyboekjes te vinden
zijn en waar ouders
rustig met hun
kleintje een
boekje kunnen
bekijken en
voorlezen.

Boek

BoekStartkoffertje
In het BoekStartproject werken biblio-
theek, gemeente en consultatiebureau
samen. Wanneer een baby drie maan-
den oud is ontvangen de ouders een
bon. Met deze waardebon kunnen ze in
de bibliotheek een BoekStartkoffertje

De nieuwste modetrends
bij Boutique Jenny
De GlGA(ntische) Zolderopruiming van
Boutique Jenny op 22 en 23 februari jl.
was een groot succes. Het pand van Hinke
Visser was voor die gelegenheid als de-
pendance van Boutique Jenny ingericht.
Hier was een ruime keus aan heren- en da-
meskleding, sieraden, ondergoed etc. met
leuke kortingen. Boven, in de studio van
Boutique Jenny, kon de klant al een kleine
impressie krijgen van de nieuwe voorjaars-
collectie. Witt u echt kennis maken met de

modetrends van het nieuwe seizoen? Kom

dan wijdag 29 maart en zaterdag 30 maaÉ
a.s.naar de intoopdagen van Boutique
Jenny. Laat u tijdens deze gezeltige in-
loopdagen inspireren onder het genot van
een kopje koffie of thee met wat lekkers!
Trouwens, bij een besteding van € 50,00 ontvangt u gratis een shawl
(zolang de voorraad strekt). En...bij een besteding van € 20,00
ontvangt een u tegoedbon voor gratis make-upadvies en eventu-
eel opmaken door Schoonheidssalon Anneke. Voor informatie, tips
en foto's: ga naar onze vernieuwde site www.boutique-jenny.nl.

Nieuw mailadres redactie It Dryttser Klrprnantsje

Het mailadres van de redactie van It Dryltser Kypmantsje is gewijzigd.
U kunt in het vervolg uw kopij per mail zenden naar: info @hekmani:"tst.nl.
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Stierstra & \hn der Wal-lJlst

Stwdfr,o MlwSfrkqmt
Gitaar, bas en zangles zonder

notensch rift
Alle apparatuur, gitaren en

bassen aanwezig
De Tsjalk 17, IJlst

Bel: 06-24946 19 5 I 05 1 5-53277 2

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

Fr*kli.! L -P* Slrrrni nt"

KWYVI€-,rilA
Shiatsu, Voetref lextherapie,

Familie opstellingen
Skerwald 13,8618 NE OOSTHEM

0515 - 532551 I 06 - 30942112
www.hedwigydema.nl
info@hedwigydema.nl
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Stipepunt Drytts Medewerkers zijn aanwezig op

woensdag- en wijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie ïhuiszorg).
Ze zijn tetefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zíjnzíjvan 9.30 - 11.30 uur telefo-
nisch bereikbaar. Het emaitadres is drytts@stipepunt.nl.
Stitte zoeken in de Mauritiuskerk
Iedere woensdagavond. Binnenlopen en kaarsje aansteken
kan op ieder momenttussen 19.30 - 20.30 uur.

Samen Eten
0p 20 april hopen we weer samen te eten in de

Schaapskooi bij de Stadslaankerk.
En dat is dan de laatste datum van ons Sste seizoen!
Inl.: G. Bouma, tel. 06-53849361

S. Schilstra, tel. 0515-532930

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 Kling 27, 8657 Cl tJtst, 0575-532234/06-50657 648
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De vereniging is in 1978 opgericht met als doel het
volkstuinieren als ontspanning te stimuleren en het
bevorderen van kennis, bij het kweken van groenten,
aardappelen, fruit en bloemen.

De vereniging heeft twee locaties : de SÍdergotÍn, aan de
Iendrachtswei, met 45 percelen en de HimdykstÍn, bij de
spoorwegovergang naar Oosthem, met 20 percelen.
De perceelgrootte is I 50 of100 mz.

Voor het seizoen 2OL3 zijn er op beide tuinen nog enkele
percelen vrij.

De contributie bedraagt € 6,25 en de huur van de grond
€ 0,20 per mz per jaar,

Ook u kunt met deze hobby en
gezonde inspanning uw eigen
(h)eerlijke en biologische
oroducten kweken.
Wie zaait zal tenslotte oogsten!

Heeft u belangstelling voor een perceel
tuingrond, neem dan contact op met
Roel de Jong,Lantingawerf 2 in lJlst
tel: O515-532455 of O6 25-4A24A2

20 maart Vrouwen van Nu, voorlichter'Fier Fryslàn' (behan-
delcentrum van gewetd in aftrankelijktreidsrelaties,
met name bij wouwen en kinderen). MFC'de
Utherne', 20.00 uur
Klaverjassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur
Inspiratiebijeenkomst 2015Festival, bij Janke
de Paauw, 9.30 uur.
Koffieconcert CI{V Concordia, mfc De Utherne,
11.00 uur
Creatief Cáfe, Het Wapen van lJlst, 19.30 uur
De Emigrant, Stadslaankerk, 20.00 uur
Klaverjassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur
Jakob de Musicat, Johanneskerk te Oosthem,
aanvang 19.30 uur
Jakob de Musical, Johanneskerk te Oosthem.
aanvang 16.00 uur
Ktaverjassen bar t Kypmantsje, 20.00 uur
Samen eten, Schaapskooi, Stadslaankerk,l7.0O uur
Vrouwen van Nu, dhr. en mew. Van derVeen
vertellen over de ziekte van Lyme (tekenbeet).
'Vllapen van lJlst', 20.00 uur

22maart
23 maart

24 maart

25 maart
03 april
05 april
06 april

07 april

19 aprit
20 apriL
22 aprtl

Maand

April
Mei

Juni

Uiterste inleverdatum

8 april
13 mei

10 juni

verschijningsdatum

18 april
23 mei

20 juni

4o1ds7fivacht
Friesland'f

Uw huisaÉs b4 spoed
buiten kantooÉijden

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

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-Lr2 7 LL2

Geen IP1;LITIE spoed

-Fryslán wel
. Drlrricl s.]cck pOlitie

Telefoon:9eql-8844 
I

Chantal Manten

Buurtagent in

Een uitgave van:
Vereni ging Stadsbelang IJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend
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Sudwest Fryslàn
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Hèl erkende adres voor:

* Al uw binnen- en
buitenschilderwerk

* Seglazing wo.
dubbcl glas en llR-glas

* Veclzijdigc u andclccoratic
o.u. bclranc-. structuur-.
saus- en spuitwerk
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Verbouw Onderhoud Rencvatie
Metselwerk

Calamagracht 73, 8651 ED lJtst
Tel. 06-10307939 / Fax 0515-85?881

sybrenvanderzee@hotmai i. com

Geeuwkade 4 telefoon O515 33 57 68
865'l AA lJlst www.ktrperusheeringanrakelaar:.nl
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€rondvetzet
RoodhemsteMëg I
8651 CV IJLST

a' tet.Q5154424a7
Íat. Qsa544449

*lsunERDA-HARDy-
odviesbureo, 

._

Eegrachr l2 . 8651 EG Ulst
T 0515 429 777 . | 0515 429778

www.si jperda-hardy. n I

eilail info@iaarsma-gÍondverzet nl
internel: www jaarstrla-qrondveízet. nl

Uit voorrood leverboqr: . zqnd . grond . menggronuloot
LêvêÍing gÍind, bêstÍo:ingmotêÍiool, doÍnïêndhóut ênz. enz.
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Hair Car_e) (
Aw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

$els net ÉlÍiême,
foar knap skilderwurk gaane jo nei Yme

GEBR.SIKI4ABM

WMd&
Julianaplantsoen 2

8551 NN Woudsend
ï 05Í4 59 í3 17

F 05Í4 59 29 42
M 05 5110 52 25

betaalbare kwaliteit in info@drlkvandijk.nl

PX{JX-- & pXlïlmntEnK www,drukvaridlik.nl

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.



Bijeenkomst van de Vrouwen van Nu op dinsdag 19 februari 2013
31 wouwen kon de voorzitter verwel-
komen in het MFC "de Utherne" en de
gastspreker op deze avond de heer Marc

Staltinga, nu werkzaam bij de Ronald Mc

Donatdhoeve, maar voorheen bij "0m-
rop Fryslán", waar de meeste vïouwen
z'n stem nog wel van herkenden. Marc

Statlinga vond het erg teuk om in lJtst
z'n verhaal te doen, omdat zijn pake en

beppe hier woonden en hij daar vaak op

visite kruam. Daarom was hetwettoepas-
selijk dat hij zijn loopbaan hier bij ons

uitde doeken deed. Zijn huidige baan is

manager bij De Ronald McDonaldhoeve,

die sinds 2007 aangepastevakanties aan-
biedt voor kinderen van 0 tot 25 jaar in
Vatkenburg en Beetsterzwaag. Het hete
gezin kan hier samen met het gehandi-
capte kind van een vakantie genieten,

omdat hier alle mogetijke voorzieningen
en hulpmiddeten aanwezig zijn. Naast

de beide managers draait de hoeve op
plm. 40 wijwitligers! De stichting is vol.-

ledig afhankelijk van giften. 0m fond-
sen te werven worden allertei activitei-
ten georganiseerd. Getukkig hebben ze

diverse bekende Nederlanders ats am-
bassadeur voor extra promotie. Na nog
enige brandende wagen beantwoord te
hebben bedankt de voorzitter Marc Stal-
linga voor z'n boeiend verhaat en over-
handigt hem een envetop met inhoud
voor het goede doel, het bekende Drytt-
ser houtsje, en ons coltectebusje, dat op

deze avond rond is gegaan. Hierna wenst
de voorzitter de wouwen wel thuis en tot
ziens op woensdag 20 maart, weer in het
MFC. "de Utherne" Het onderwerp van
deze avond is hetwerkvan "Fier Frvstàn".

Een juweeltje
De ijsvogel is een prachtig tropisch ge-

kteurde vogel. Mooi blauwgroen aan

de bovenkant en de onderkant is rood-
bruin, een witte keel en hals en rode
poten. Hij is ongeveer 16 cm. lang en

het is, buiten zijn mooie kteuren, ook
nog een bijzondere verschijning. Het is

een gedrongen vogel met kleine staart
en grote kop en met een dikke puntige
zwarte snavet. Het is een echte viseter.
Dat constateerde ook motenaar Jellema.
Hr1 zag bij zijn molen "De Rat" een ijs-
vogel op een paaL zitten (in de Geeuw).

Vanaf die paal dook de vogel het wa-
ter in om een paar telten later met de-
zetfde vaart weer boven te komen met

een vis in zijn snavel. Zittend op de paal
werd de tekkernij verorberd. Ook zit de

ijsvogel wel op een lage tak boven het
water te wachten op een goede prooi.
Het is een laagvtiegende vogel en zeer

snet. Je kunt hem zien in een flits. De

vogel is erg schuw. Hij verraadt zijn
aanwezigheid door een hoge fluittoon
"tjiekie". Waar de ijsvogel veel last van
heeft, is dichtgeworen sloten en vaar-
ten. Dan komenveetijsvogeltjes om door
de honger vanwege de slechte visvangst.

Vo gelwacht lJtst-Oosthem en

omstreken,

Sjoerd Landman

,

--?- t.- c-'

,l

t'

vuL,g?-

Zin in fietsen!
Vanaf nu kunt u bij Nijenhuis ï\ryee-

wieters terecht voor de nieuwe elek-
trische fietsen van Gazetle. Van hippe
lifestyte fiets tot ultiem veitige fiets,
tot de meest verkochte etektrische fiets
van2072 in Nederland... Ervaar het zetf
en kom gratis proefrijden op wijdag
5 aprit a.s. tijdens de Gazelte Opstap-

dag bij Nijenhuis I\ueewieters in lJtst.
Gazette promotieteam helpt u op weg
Wie kennis wil maken met de tichtge-
wicht elektrische fietsen van Gazelte,

kan terecht bij Gazellespecialist Nijen-
huis lWeewieters in lJlst. Want op wij-
dag 5 aprit a.s. tussen 9.30 uur en 17.30

uur staat er een promotieteam van Ga-

zelle ktaar om u op weg te hetpen. Tij-
dens een proefrit kunt u het gemak en

comfort van elektronische trapbekrach-
tiging zelf ontdekken. Kortom: votdoen-
de redenen om even langs te komen.
Bepaal zelf uw actieradius!
De duurzame accu van de Gazelte elek-
trische fietsen is eenvoudig uitneem-
baar. De accu kan zowel in de fiets ats

binnen bij u thuis worden opgetaden
in een normaal stopcontact. Zo hebt u
dus aLtijd een oplaadpunt in de buurt.
Bij Gazetle kiest u ook nog eens zetf de
accu die past bij uw rijwensen. U hebt
nametijk keuze uit maar liefst vier ac-

cupakketten: brons, zilver, goud en
platina. Met een ptatina accu kan de
actieradius oplopen tot wel 265 km.!
Winnaar Fiets Innovatie Award 2013!
Nieuw dit jaar is de hoogwaardige af-
werking bij de Orange Xtra Innergy,
Chamonix Xtra Innergy en Orange Ex-

cetlent Innergy, waarbij de kabels fraai
zijn weggewerkt in de stuurpen. Deze

stijlvolte en duurzame oplossing ver-
mindert de kans op "blijven haken"
bij het stalten van uw fiets. Ook zorgt
de cteanbar voor minder onderhoud,
omdat de kabels optimaal beschermd
zijn. Deze nieuwe cleanbar heeft reeds

een Fiets Award 20L3 gewonnen!
Extra krachtige Innergy Xf-motor
Als u vaak door heuvetachtig ge-

bied fietst, kan een extra krach-
tige motor uitkomst bieden.

Daarom kunt u nu bij Gazetle kiezen voor
de extra krachtige InnergyXf-motor. De

normale Innergy motor zorgt voor maxi-
maal rendement bij tochten door een
vtak landschap. De Innergy Xl-motor is
juist uitermate geschikt voor situaties
waarin u extra kracht nodig heeft. Bo-
vendien is de Innergy Xï-motor ook nog
eens 20% lichter dan de reguliere motor.
Interesse?
llilt u zetf enraren wat een etektrische
fiets van Gazelle zo bijzonder maakt?

Kom dan op wijdag 5 april a.s. bij Gazelle

specialist Nijenhuis voor de Gazette 0p-
stapdag! 0p het parkeerterrein achter de

winkel staat een par$tent met 6 demon-
stratiefietsen van eenvoudig tot zeer

luxe. Overtuigt u zelf, taat u deskundig
voorlichten en
maak een

fV,Jtr&'XU'S
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Mona Medemblik acupuncturist en herbalist
In het Kypmantsje van september 2072
hebt u een artikel kunnen tezen over de
praktijk van acupuncturist en herbalist
Mona Medemblik, gevestigd op het adres
Lantingawerf 19 in lJtst. Acupunctuur is
een onderdeel van de traditionete Chi-
nese geneeskunde. Men werkt hierbij
vanuit de gedachte dat lichamelijke en
geestelijke ktachten worden veroorzaakt
door verstoringen in de energiehuishou-
ding van het Ëchaam. Door middel van
acupunctuur worden deze verstoringen
hersteld en komt de energiestroom in het
lichaam weer in balans. 0p deze manier
ondersteunt acupunctuur het zetftretende
vermogenvan hetlichaam en de geestom
zichzelf te genezen. Ontangs heeft Mona
Medemblik een aantal naschotingen ge-
votgd, te weten: menstuele verstorin-
gen, menopauze, infertiliteitklachten en
ondersteuning van patiënten met oncolo-
gie. Inmiddels zijn in de praktijk al heel
wat mensen gehotpen met de meest uit-
eenlopende klachten. Recent is de prak-
tijkruimte naar de benedenverdieping
verhuisd, waardoor deze nu ook beter
toegankelijk is voor mindenraliden. De
praktijk van Mona Medemblik behandelt
ook kinderen met acupunctuur. Zij gaat
zich specifiek toeteggen op de behan-
deting van kinderen met acupunctuur,
omdat zij vanuit haar professie als kin-
denrerpteegkundige heeft gezien dat kin-
deren vaak onnodig votgestopt worden

Itlona Medemblik is aangestoten bij de N/A; de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, die contacten onderhoudt met
zorgverzekeraars. De meeste verzekeraars vergoeden acupunctuur in hun aanvutlend pakket. Be[ gerust voor een afspraak:
0575533154/0638545884. Kijk voor verdere informatie op de website: wwwacupunctuurpraktijkfriesland.nl.

met altertei medicijnen. Het kan ook
anders; kinderen reageren heet goed
op acupunctuur en er is vaak maar een
klein zetje door middel van acupunc-
tuur voor nodig om een kind weer beter
in balans te brengen. Het eigen lichaam
doet dan de rest. Het bijzondere van de
behandeting van kinderen met acupunc-
tuur is dat bij kinderen de behandeling
over het atgemeen sneller resuttaat
heeft, en het doet helemaal niet zeer.
Bij kinderen wordt gebruik gemaakt
van dunnere naaldjes en de naald-
jes btijven minder lang ter plaatse dan bij votwassenen. In maart geeft Mona Me-

dembtik in het kadervan voorjaarsmoeheid
een combinatiebehandeling acupunctrur
met moxa (soort verwarming via de naal-
den) voor 25 eruo. Mona Medemblik is te-
vens gespecialiseerd in het behandelen van
wouwen ter voorbereiding op de bevatting.
Vanaf de 36e week kan een wouwvoorbe-
reidworden op de bevalting doormiddetvan
een weketijkse behandeling acupunctuurin
de taatste vier weken van de annngerschap.

Ilit heeft als effect:
- Een grotere kans op een natuurlijke beva[ing
- Meer kans rond de 40e week van de zwangerschap te beva[en
- Ervaring van minder stress rond de bevalling
- De ontsluiting verloopt beter en de beva[ing vertoopt soepeler
- Na de bevalling sne[er herstel.

Het is handig een paar weken voor de bevalling contact op te nemen om de afspraken
van de laatste maandvan de zwangerschap inte ptannen. Neemtuhienroorcontactop
met Mona Medemblik, Acupunctuurpraktijk IJtsL tel051S 533t54 of 0638545884.

Shiatsu, Voetreflexologie, Guasha en ltorn
nu ook in lJlst
Vanaf vandaag opent Manuele praktijk
Mear Minsk haar deuren in lJlst. Deze
praktijk richt zich bewust op comple-
mentaire manuele lichaamstherapieën
zoals massage, Shiatsu, Guasha, voet-
reflexologie en Dorn. Deze behande-
Ungen zijn gericht op het verminderen
en genezen van lichamelijke klachten,
maar ook een preventieve behande-
ling zoals een ontspanningsmassage
behoort tot de mogetijkheden. Het ont-
staan van een lichametijke klacht of
zielcte heeft vaak een samenhang met
leefstijl, eigen denkbeelden en manier
van handelen. De kans op herstet is het
grootst als er ook aandacht wordt be-
steed aan de oorzaken van de klacht.
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behaalde in 2010 haar diploma
Massagetherapeute en rondde de opteiding tot
Manueel Praktizijn af in juni 2011. Daarna volgden
een stageperiode en de opleidingen voor guasha- en
dorntherapie. Met a[ deze kennis en enaring op zak
is de tijd nu rijp voor een praktijk aan huis. Afhan-
kelijk van uw zorgvezekering worden de behande-
tingen (deels) vergoed, doordat de praktijk is aange-
sloten bij de beroepsvereniging NVST en SRBAG, een
onafhankelijke stichting die artsen en therapeuten
in de natuurlijke gezondheidszorg regiskeert. U
bent van harte wetkom. Kijk voor de openingstijden
en meer informatie op de website www.mearminsk.
nl of neem tetefonisch contact op: 06 432 567 29.
Manuete Praktijk Mear Minsk, Holtropweg 2 in lJtst,
e-mait: info @mearminsk.nl.



Het Stipepunt Dryl,ts is er voor u!
Wij hebben u in een vorig Kypmantsje
geinformeerd over de werkzaamheden
van het Stipepunt Dryl.ts. ltl/e merken
dat het Stipepunt bij steeds meer men-
sen bekend wordt en dat Ís een plezie-
rige zaak. Het Stipepunt Drylts is een

van de zeven Stipepunten in Zuidwest
Friestand. De Stipepunten bieden ver-
schillende vormen van ondersteuning
voor mantetzorgers en wijwiltgers.
Mantetzorgers kunnen bij het Stipepunt
terecht voor een luisterend oor en in-
formatie. De Stipepunten organiseren
mantelzorgcafés en publiceren speci-
ate mantetzorgnieuwsbrieven. Behatve
mantetzorgers kunnen ook wijwilli-
gers en wijwilUgersorganisaties bij de
Stipepunten terecht. De Stipepunten

bemiddeten tussen mensen die op zoek
zijn naar wijwitligerswerk en organisa-
ties, die op zoek zijn naar wijwitligers.
De diensten van het Stipepunt zijn gra-
tis. Het Stipepunt Drytts richt zich op de
bewoners van de voormalige gemeente

Vtlymbritseradiel. Het Stipepunt Drytts
kan op dit moment een beroep doen op
een tiental wijwitUgers, dat beschik-
baar is voor het uitvoeren van ktussen
van beperkte omvang. De klussendienst
heeft ook medewerkers, die kunnen as-

sisteren bij het instetlen van bijv. de
tv, een computer of bij het invutLen van
formulieren. Voor het onderhoud van
tuinen kunt u ook een beroep doen op
de wijwittigers van de klussendienst.
Het eenmalig bijhouden van een tuin,

omdat de bewoner gedurende korte
tijd in een ziekenhuis moet worden
opgenomen of het knippen van een
heg is mogelijk, voor het continue bij-
houden van een tuin zijn de mogelijk-
heden echter beperkt. Medewerkers
van het Stipepunt Drylts zijn aanwezig
op woensdag- en vrijdagmorgen, van
9.30 - 11.30 uur, op Gatamagracht 31

(tocatie Thuiszorg). Naast deze dagen
zijn zíj ook telefonisch bereikbaar op
maandagmorgen, op genoemde tij-
den, via 06-10.26.49.69. Het e-mail-
adres is drylts@stipepunt.nl. Voor
een overzicht van vacatures kunt u
terecht op www. stipepunt. nl.
Het Stipepunt is er voor u!
Wellicht kunnen wij iets
voor u betekenen!

Monument voor tijdens W0 II neergestorte Mosquitobemanning
De ptannen voor een monument ter na-
gedachtenis aan de beide omgekomen
bemanningsteden van de op 10 april
1943 in lJlst neergestorte Mosquito,
dit jaar 70 jaar geleden, zijn inmiddets
definitief. Het monument zal geplaatst
worden bij het Veilinghuis Al.d Frystàn.
Tijdens een speciate getegenheid op 30

april 2013 zat het monument officieel
onthuld worden door familieleden van
de beide omgekomen bemanningsleden
piloot t'tyrng 0fficer John (ïack') Ed-

ward Leach en Navigator Flying 0fficer

Roland Montgomery ('Monty') Bull. Wij
doen nogmaals een beroep op de lezers
van dit blad om nog in hun bezit zijnde
voorwerpen uit/van het vliegtuig voor
die dag in bruikleen afte staan. Ook ko-
men wij graag in contact met personen,
die uit eigen wetenschap nog iets kun-
nen vertellen over deze fatate crash. U

kunt reageren naar Edsko Hekman, tel.
0515-418089 of info@hekmanijlst.nl.
In het Kypmantsje van april a.s. wordt
het comptete pro gramma gepresenteerd,
dat 's morgens om 9.30 uur officieel

begint en om ca. 11.00 uur zal eindigen.
Ook wordt dan getijktijdig met het Kyp-
mantsje een aparte ftyer met tint huis
aan huis bezorgd, met het verzoek aan
een ieder om dit oranje Lint op 30 april
aan de gevel te bevestigen. Uiteraard is
een ieder van harte welkom bij de ont-
hulling van het monument en bij de
btoemlegging op de begraafptaats.

Machiel Dijkstra
Cees Zijsling
Edsko Hekman

In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen
Zoals we in januari at schreven waagt daar wel raad mee weel
het 2O15FESTrvAr dit jaar aandacht seropenbrainstorm,r:Ï*ïï:lï1ï: l0l5Êttiunlhet 2015FESTMI dit jaar aandacht gelopen brainstorm op 2 maart, is Mil-
voor een van de Miltenniumdoelen
die met gezondheid te maken hebben.
De keuze is gevatlen op Mil.tennium-
doel 4: in 2015 is kindersterfte sterk
afgenomen. l4teretdwijd sterven nu
nog jaarlijks 5,5 miljoen baby's door
gebrek aan medische zorg en begelei-
ding van vrouwen tijdens de zwanger-
schap en de geboorte. Ieder jaar rijst
de vraag hoe we op het festivalterrein
het thema onder de aandacht kunnen
brengen. En ook ieder jaar blijkt dat
een enthousiaste groep vrijwiLligers

lenniumdoel 4 met hart & ziel onder de
loep genomen. Met ats creatief resul-
taat de werktitel:'KIND+I(ANS=LËVEN'.
Het betooft 6 & 7 september weer een
sprankelend 2O15FESTIVAL te wor-
den, met voor ieder wat wils. Ook
dit jaar finisht de Millenniumtoop
op het festivatterrein. De opbrengs-
ten van zowel het 2015FESïIVAL ats

de Millenniumloop ondersteunen de
programma's van The Hunger Pro-
ject en dragen hiermee bij aan het
terugdringen van kindersterfte.

Meewerken aan het 2015FESTIVAL?

Mail dan naar Janke de Paauw, de-
paauw@home.nl en kom naar de vot-
gende inspiratiebijeenkomst op zater-
dag 23 maartvanaf 9.30 uurtotl 2. 30 uur.

Het 2O15FESTIVAL heeft een eigen
website: www. 201Sfestival.nt en Face-
bookpagina https://www.facebook.
com/2015FESTML

Kijk ook eens op www.mitlenniumloop.nl

Herinnert u zich dit nog?
Naastenhutp
Burgemeester Cavaljé had tijdens de

raadsvergadering van mei 1963, waar-
bij de behandeting van de begroting

ook nog op
moeite om
raadsstukken
Hij had zijn

de agenda stond, soms
sommige passages in
en bijtagen te tezen.
bril namelijk vergeten.

Raadslid De Vrijer van de Vrije Kie-
zers was echter zo wiendelijk om de
eerste burger zijn bril te lenen. ïer-
draagzaamheid en democratie zijn
toch tot veel in staat!'aldus de krant.
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Waítenlerg 11 - Abbega
Kijk voor ocluele openingstijden op de website oÍ sluur een moíl noor info@coMeet.nl

Ar
\ri\ lf;r . fË(erno s

]] '. t

.HÍIrrseÍvtce
Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-1 4464784
www.re in ashairservice. nl

Reina l(roes
Nijesyl6O

8651 NC I.f lst

Schoo nheidssclon
Ylina

Ytina Srhot
Croleskwartier 88

865r HC UrST
05r5-53290/

0ok cadeaubonnen verkrrjgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Ceft. Diabetische voet

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

Schildersbedríjf
Htritz.e Osing{,

r Binnen- en buiten schilderwerk pikesyl I
r sous- en bzhcngwerk 8ó17 LH Ábbego

t Enkele- en dubbele beglozing

. Spockspuiten

. Kleinscholig tinmeruerk 0515-533248

b.9.9.
. Onderhoud oon uw boot 0515-$azó9

CH I N Ê ES.I N DI SC H RESTAU RANT

[0erreho$
Ë'lt[
E*

MAANDMENU APRIL
voor 2 pers. slechts € í6150

MENU A
BabiPangang FoeYoungHai

Kipfilet met ananas Mini loempia's

MENU B
Babi Pangang Foe Yong Hai

Kip Kenie Pisang Goreng

Met ingang van 1 april zijn wij ook op
maandag geopend vanaf 16.00 uur.

0p woensdag zijn wij geopend
vanaf 12.00 uur

- \
\
l

i'\i

Café - Restaurant - l,ogementen

11.{l ):i}iltïlf lil' '!-lrt';1if i::: v;u iJirr'
GáIam.gaór I,4
8651 EB UIs
Te| 0515-531315

Far:0315.$3r92

i.ío@wapeNdillt.nl
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"Morgen mannen." "Morgen Peke."
Jongens, de mooie tijd komt er weer
aan. We hebben at wat zomerse da-
gen gehad. Het wordt weer fietsweer.
VroegeÍ", gaat Peke verder, "was er één
soort fiets, zonder toeters en belten.
Zeg maar "Piet Petle op zijn Gazelle".

Dat is veranderd. Er zijn nu sportfiet-
sen, bakfietsen, ligfietsen, vouwfiet-
sen, etektrische fietsen, dubbetfietsen
met kinderstuk, racefietsen, stadsfiet-
sen, toerfietsen enz. Je hebt gehaas-

ten, die naar hun werk moeten, de trein
halen, kinderen naar school brengen,
die bij een ander langs scheuren. En je
hebt de wijbuiters. die rechts inhaten,
door rood rijden en over de stoep fiet-
sen. Moet kunnen! Dan heb je fietsers
met oordopjes. Horen niets. En dan
heb je die voortdurend met hun mo-
biettje bezig zijn. Die zien niets! Dan
heb je de toerfietsers, die rustig ped-
deten en van de omgeving genieten.

En at die mensen moeten over hetzelfde
fietspad met botsingen en ergernis en
ruzie. Racefietsers hebben geen zin om
telkens langzamer te gaan rijden om
die trage senioren, die naast elkaar blij-
ven fietsen." "I)e vraag is nu, Peke, hoe
houden we het [euk", gaat het vanaf de
bank. "Ja, nou wordt het moeilijk. Ik
denk jongens, door je te houden aan
de regels. Hou rekening met etkaar en
een net gedrag kost niets." "Hoe bereik
je dat Peke?" "Ja jongens, daar heb ik
ook geen oplossing voor. In denk, goed
gedrag, dat is het steutelwoord. En over
en weer een vriendelijk wo ord." " Peke je
hebt gelijk."" Hoi mannen."" Hoi Peke."

Bitjartclub "De Afstoot"
Het is al weer enkete maanden geleden

dat onze biljartcLub "De Afstoot" het
feit herdacht dat ze inmiddets sinds
1 januari 2013 10 jaar bestaat. Zoals
gezegd zijn wij 55+ biLjarters en wij

beoefenen onze sport op dinsdag- en
donderdagmiddag vanaf 13.00 tot
17.00 uur. Wij biljarten altijd in de

Stadsherberg "Het Wapen van lJlst"
van de fam. Schreur. P.S. Bij onze ver-
eniging zijn nieuwe leden welkom.

U kunt zich aanmelden op de
volgende adressen:

Voorzitter: J. van derWat, tel. 531991
Secretaris: W. Roskam, tel. 531975
Penningmeester: T. Jaarsma, tel. 532983

Gebreide mutsjes van Ny Ytostins
0p de valreep vind ik een brief in mijn
postvakje van Kinderrechtenorganisa-
tie Save the Children, wetke actie voert
voor kinderen in Centraal-Azië. Deze

organisatie roept heeï Nedertand op een
mutsje te breien voor een pasgeboren
baby. Duizenden mensen zijn al mutsjes

aan het breien voor kinderen in Cen-

traal-Azië en dat is hard nodig, want het
is daar winter en ijskoud! 0mdat er een
enorme behoefte is aan mutsjes is de slui-
tingstermijn vertengd. Aan ons de rnaag
om ook mutsjes te breien, en omdat de
dames van de fróbelcLub van Nv Ylostins

graag breien en het ook fijn vinden om

voor een goed doel te breien, zijn we

meteen aan de slag gegaan, zodat ook
wij een bijdrage kunnen Leveren aan
Save the Childeren! Breidames, alvast
bedankt!
Klaske Hoeksma-VetLin ga (activiteiten)
Zorg groep Tetlens, Ny Ytostins

De Emigrant
Freark Smink kruipt in de huid van de

Fryske emigrant. Het is getukt om deze
"Fryske foarstetling" naar lJlst te haten
en wel op woensdag 3 aprit 2013 in de
Stadslaankerk. Freark Smink za[, na de
succesvolte voorstetlingsreeks'ZELLE',
samen met Theo Smedes, spelen in een

productie, die geheel in het teken staat
van de Friese emigratie. Veel Friezen
zijn na de ïweede Weretdoorlog geëmi
greerd naar o.a. Amerika en Canada.
Gedreven door de hoop op een beter [e-
ven in een tand vot onbegrensde moge-
Lijkheden. De prachtige en aandoenlijke
verhalen, die deze Friese emigranten

bij zich dragen, zijn de aanteidingge-
weest voor dit Friese toneetstuk, een
productie van Pier21. Toegangskaarten
à € 17,50 zijn te koop bij Boetiek Jenny
in lJtst of te bestellen via email, zoals
beschreven op de website www.stad-
slaankerk.nl waar ook meer informatie
te vinden is over de voorstetling.

Wie/wat/waar staat er
op de foto?
De redactie kwam weer in het bezit
van een prachtige foto. Vermoedelijk
is deze gemaakt in de werkptaats van
de fa. Woudstra. 0p de achtergrond
staan nameLijk stapeLs houten kaas-
vaten. De vraag aan de lezers is of het
inderdaad een foto van de fa. Woud-
stra is en wanneer deze dan gemaakt
kan zijn. Natuurtijk willen we ook
graag weten wetke personen afgebeetd
zijn en wat zit er eigenlijk in die zak-
ken? Graag uw reacties weer naar de

redactie van It Dryltser Kypmantsje.



Vrijdag 5 a$ Gazelle opstapdag.

l{;ltiiti.t rji.,Gáz'ëlle
0p deze dag kunt u van 's morgens half 10 tot rs middags half 6

verschillende modellen van Gazelle uitproberen en zo bepalen wat

voor u de fijnste elektrische fiets is.

Aanbieding: Als u tijdens de opstapdag of in de 14 dagen daarna

besluit bij ons een elektrische Gazellefiets te kopen,

dan krijgt u de 1 1 ampère accu bij de fiets

voor de prijs van een 7 ampère!

Normaal betaalt u hier € 200,- extra voor.
NIJENHU'S
TWEEW'FtERS

rJrs T aít 5-53 1 664

Ook op een

elektrisch fiets van

B.A',l:AVltS
geldt voor

dezelfde periode

10 % korting!


