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Fietsetfstedentocht
Zoals gebruikelijk rijdt op tweede Pink-
sterdag 20 mei a.s. weer een enorm groot
petoton fietsers van de Êlfstedenfiets-
tocht door lJlst. Bij de stempelpost op
de Overkluizing zal het een drukte van
belang zijn en het zal nog lang gezellig
blijven op de terrassen langs de gracht.
Vorig jaar had de passage een srÍa fees-
teLijk tintje, want de Elfstedenfietstocht
bestond dat jaar maar liefst 100 jaar!
Ter gelegenheid van dit jubileum wer-
den toen diverse activiteiten rond deze

prachtige tocht georganiseerd. De plaat-

setijke organisatie had samen met enke-
le betrokken stadgenoten een leuk pro-
gramma in elkaar gezet. Deze geslaagde

opzet blijkt voor herhaling vatbaar te
zijn. Ca. 15.000 fietsers zulten lJlst weer
passeren en langs de kant worden weer
vele toeschouwers verwacht. Vooral voor
deze groep biedt de ptaatsetijke organi-
satie die dag een uitgebreid progïamma.

a,nt$tser
37e jaargang - aprit 2073 - nLmmer 4

ffi,JA[t"tocht
De eerste fietsers
worden rond 11.00
uur verwacht. 0p dat
moment zal stads-
omroeper Harmen de

Vries zijn roep over
IJlst laten schallen.
Houtzaagmoten De

Rat is die dag gratis te
bezichtigen. De hou-
ten bok vaart heen

en weer tussen de

Geeuwkade en De Rat.

Ook zal de molkskou die dag weer varen. Afhanketijk van de weersomstandigheden
zal de baggerschuit van Piet ten Woude nabij de brug liggen en zal een zeilpraam
van Cees Zijsling Techniek te bezichtigen zijn. Stadsherberg "Het Wapen van lJlst"
zorgt zoals gebruikelijk met tive muziek voor de nodige sfeer op de terrassen. De

organisatie roept een ieder ïangs de route op deze autowij te maken en de vlag uit
te steken.
Het rayon lJlst, Henk Koopstra en Karel Kootje

Monument voor tijdens W0 II neergestorte Mosquitobemanning
Zeventig jaar na dato wordt op 30 aprit a.s. een rnonument geplaatst bij Vei-
tinghuis Ald Fryslàn ter nagedachtenis aan de in lJtst neergestorte ltlosquito
ende daarbijomgekonenbemanningsleden jitootFtying OfficerJohn ('Jack')
Edward Leach en Navigator llying Officer Roland lríontgomery ('Itlontf) Bull.
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Het programma voor deze morgen ziet er als volgt uit:
8.30 - 9.15 uur Verzamelen voertuigen Keep them rolling

0ntvangst met koffie
Bezichtiging kleine expositie

9.30 uur Welkomst woord
Onthutling monument door familieleden
van de omgekomen bemanningsleden
Btazen Last Post
1 minuut stilte
Speten Canadees en Nedertands votkslied
Gelegenheid bloem/kranslegging bij het monument
Rondrit door lJlst door voertuigen van Keep them rolling,
met aan boord kinderen van beide basisschoten
De rit eindigt bij de begraafplaats
Schoolkinderen leggen rozen bij de graven van de

omgekomen bemanningsleden
Korte toespraak
Ode of Remembrance

John Èdward Leach
Roland Montgomery Bull

Wij doen nogmaals

:'t ":'Xf
een beroep op de

lezers van dit blad om nog in hun bezit
zijnde voorwerpen uit/van het vtiegtuig
voor de op die dag in te richten expositie
in bruikleen afte staan. U kunt reageren
naar Edsko Hekman, tel. 0515-418089 of
info@hekmanijtst.nl:
Bij dit Kypmantsje treft u een aparte
flyer met tint. Wij verzoeken een ieder
om dit oranje lint op 30 april aan de ge-

vel te bevestigen. Uiteraard is een ieder
vanaf 09.00 uur van harte welkom bij de
onthulling van het monument en bij de

bloemlegging op de begraafplaats.

Machiel Dijkstra
Cees Zijsling
Ëdsko Hekman
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Einde plechtigheid / programma.
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Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
r Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en cremalies
. Opba.,ng in e,gen aula in lJlst mel onbeperkt

bezoekgelegen heid voar nabestaanden
r Indien gewenst cpbaring thuis met koeling
r Diensiverlening :onder winstbeiag met voor ledÊn

bovendien {inancièle :egemoeikoming
r Door samenwerking mel Axenl-verzekerÍng is totale

dekkrng van de kosten van de litvaart - uite,aaíd
volgens uw wenser - mogelijk

r Bode M- Heslinga, dag er nach! bereikbaar. tei.
051 5 - ,fl 18 75

Info of irlichiingen. www, uilvaartverenigangt'st. nl

ï. de Jang-Hailjema, H. Huizengastraat 8, tel. 0515-53,1704
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Fokke Rosier
Dt: Kling -':. .16-Il {L íJlst
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Studrta MuSrtkwnt
Gitaar, bas en zangles zonder

notenschrift
Alle apparatuur, gitaren en

bassen aanwezig
De Tsjalk 17, I.llst

Bel : 06-2,{946 I 95 I 05 | 5-53277 2

Ook voor opname,
teksten, muziek,
begeleidings cd's
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6tÍ€n3tra & Van deÍ Wal
Rogmdêrel 6. 4651 :P lJlst

tel. 0515"533243, lax 051$53136?
inf0@êlisstÍá'váidè*ê1. nl
@ slên$tra-vandeeal nl
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Shiatsu, Voetreflextherapie,

Familie opstellingen
Skerwald 13,8618 NE OOSTHEM

0515 - 532551 I 06 - 30942112
wvw.hedwigydema.nl
info@hedwigydema.nl
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Vereniging Stadsbelang lJlst
Ook in April weer een bericht van Stadsbetang lJlst!
Er gebeurt veel in lJlst! Nieuwe initiatieven voor nu, in de
toekomst en ook uit het verleden.
. Stichting 750 jaar lJlst heeft een prachtige start gemaakt
met de uitwerkingen om 750jaar Stadsrechten in 2018 te
vieren.

. Drie betrokken lJlsters hebben het plaatsen van een mooi
ontworpen Monument op zich genomen en hiervoor een
prachtige feestetijke onthulling op 30 ApriL georgani-
seerd.

. Een actieve vader die op zoek gaat naar mogelijkheden
voor trapvetdje/voetbalkooi voor de leeftijdscategorie
70/12 jaar, omdat daar weinig'plek'voor is in lJlst.

. Een entlousiaste Steunpunt coórdinator Nij Ytostins
die wit brainstormen over'ontmoeten op Nij Ytostins'en
'toerisme met verzorging', om de ouderendoelgroep in en
betrokken bij lJlst iets te bieden.

Allemaal nieuwe initiatieven die wij als Stadsbelang onder-
steunen en zeer waardevol vinden, vanuit leefbaarheid en
betrokkenheid. Kijkend naar wat voor moois er gecreëerd
wordt vanuit verleden, in het heden en voor de toekomst,
dan kunnen we in lJtst trots zijn op alles wat we creëren.
l4lil u met uw betrokkenheid bijdragen aan de Leefbaarheid
in lJlst? Dee[ uw idee en wij brengen u samen met andere
betrokkenen, vereniging en/of Gemeente om met elkaar,
dat wat goed is voor lJlst, te realiseren. Witt u gewoon op de
hoogte btijven van alle nieuwe initiatieven? Volg ons dan op
Facebook!

Majanka Faber
06 s18 57462
info @ stadsbelangijlst. nl

Aaf êld nijs
In mijn wije tijd maak ik van hergebruikt en restmateriaal
weer wat nieuws, o.a. tassen, kussens en andere woonac-
cessoires. 0p zaterdag 11 mei van 11.00 - 16.00 uur is er
op Nijesyl 13, Oosthem, een presentatie en garageverkoop
van alte 'àld nijs'wat er in de loop van de tijd gemaakt is.
Nieuwsgierig? Kom gezellig langs, de koffie staat ktaar.
Graag tot 11 mei.

Aafje Stotte

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 In[. Fokke Rosier,
De Kting 27,8657 C[ IJlst, 0575-532234/06-50657648

Samen Eten Project
0p 20 april a.s. hopen we weer samen te eten in de
Schaapskooi bij de Stadstaankerk vanaf 17.00 uur.
Dit is dan de laatste keer van dit (8ste) seizoen!
Inl.: G. Bouma, tel.06-53849361

S. Schilstra, tet. 0515-532930

19 april Klavedassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur
20 april 2015FESTIVAL inspiratieochtend (inctusief lunch)

voor alle belangstellenden, Eegracht 70,
8651 ËH lJlst, 9.30 tot 12.30 uur

20 april Samen eten, De Schaapskooi, 17.00 uur
22 aprilVrouwen van Nu, dhr. en mew. Van derVeen

vertellen over de ziekte van Lyme (tekenbeet),
ïlapen van lJlst', 20.00 uur

11 mei presentatie/ garageverkoop van Aaf àld nijs,
Nijesyl13, 0osthem, van 11.00 - 16.00 uur

Stipepunt llrylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Gatamagracht 31 (tocatie Thuiszorg).
Ze zijn telefonisch bereikbaar via 06-70264969.
Ook maandagmorgen zíjn zij van 9.30 - 11.30 uur telefo-
nisch bereikbaar. Het emaitadres is drytts@stipepunt.nl.
Stilte zoeken in de Mauritiuskerk
Iedere woensdagavond. Binnenlopen en kaarsje aansteken
kan op ieder moment tussen 19.30 - 20.30 uur.

Maand
Mei
Juni

Uiterste inleverdatum
13 mei
10 juni

verschijningsdatum
23 mei
20 juni
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Uw huisaÉs bl,y spoed
buiten kantooÉijden

De d i chtsbij zij nde h u isa ft-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL2 7 LLz

- Geen 
IP,.fLlTlE spoed

r.Yrl*n Wel 
I
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Telefoon: O9OO-8844

Chantal Manten

Buurtagent in
Sudwest Fryslá

lwitteraccount:
www.twitter.com/
:hantal_manten
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KuperusH*gringa
ma kelaa rs

Verbouw Onderhoud Re:rov*tie
Nlctsslwerk

Calamagracl'rt 73, 8ó51 ED lJlst
Tel. 0ó-10307939 / ïax 0515-852881

syb renvanderzeeehoimai {. com

Geeuwkade 4 teleÍoOn 0515 33 57 68
8{i51 AA lJlst www.kuperusheeringanrakelaars"nl

Sêla netErÍeme,
Íoar knap *kilderwlrk gleane jo nei Yme

luorrmo
Grondve rrzet
Roodhemslemeg 9
8651 CV IJLSï
bt 4515,442447
lax. Q515444454
emarl rnfo@laarsra-grondver zel nl
Internel: 'ffiw laarsma-grondverze:.nl

Uil yooragd laverboqr: . usnd . grond . menggrcnulc<rl
Levsíing g,i*d, bsskoÍingmots:ia{:1, ddmvrondhoui ènz. ênz.
Inío,ÍneeÍ vrl:bliivóncl n(:oí oÍrê sêlêrgo pÍiizen

, grcndwerk . tron;port . k:aonvs:huur , zond- en grondhqndgl

LSTJPERDA-HARDY_,
odviesbureou

Eegracht 12 . 8651 EG lJlst
T 0515 429 777 . F 0515 429 778
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Voor alles w*l
auto te makcn

Rngmolewei 9
8651 ËP tJlsr
05 i 5-53238ó

met uw
heeft

Àrr1<rbedriif
J. Oeinga

Altijd vertrourvd
dichtbij

Autowascentrum
Ope ningstijden:
hlaandrg t/m vrijdag:
0.800 - 18.01) uur
ZaÍerdag: {1.900 - 17.*0 uur

Moederdagcadeau
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Pure verwennerijvoor € 22,50, Kijk op www.mearminsk.nl

Manuele Praktijk Mear lVlinsk, Holtropweg 2, info@mearminsk,nl, tel. 0643256729

>v '\-
Mobite lD )
Hair Care) (
06-50686653
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

GEBR.SIKI4ABV

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.



Ile Kogge waterdragers voor Simavi
Ze trotseerden de snijdende wind en
de temperaturen rond het wiespunt.
Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van
0BS De Kogge liepen zes kilometer
met elk zes liter water in hun blauwe
rugzak om zo hun steentje bij te dra-
gen aan de actie ttandelen voor Wa-
ter 2013. De lJlster basisschool nam
voor de tweede maal in successie deel
aan de actie voor Simavi. "Door hier-
aan mee te doen eryaren de kinderen
de dagelijkse praktijk van vïouwen en
kinderen in ontwikkelingslanden",
zegt leerkracht Mark van Krimpen.

Samen met collega Johan lftikke zorgde
hij voor de organisatie. "Met deze loop
halen onze leerlingen tevens geld op
voor een project in Simavi en de eerste
inschatting is dat we tussen de 250 en
300 euro kunnen doneren", zegt Krikke.
De leerlingen hielden zich kranig on-
danks de temperaturen die men in ont-
wikkelingtanden niet kent. Na bijna vijf
krrartier stond de gehele groep in de aula
van De Kogge, waar hen een wetverdien-
de traktatie wachtte. Het eindbedrag
wordt door een aantal bedrijven en ge-
meenten verdubbeld en daarna zorgt de

Stichting Aqua for Atl ervoor dat het
bedrag nog eens over de kop gaat. "Irlle

zijn blij dat we een van de waterdagers
voor Simavi kunnen zijn", atdus Mark
van Krimpen.

Première van documentaire in Nij ylostins! die ongeneestijk ziek werd en afscheid van
zijn geliefde werk moest nemen. Na deze
korte film bedankte ondergetekende Mar-
tens voor deze avond en konden de bewo-
ners nog even gezetlig napraten metelkaar
en onze gasten. We hebben, samen met
de filmmaker en zijn assistente, wijwit-
tigers, bewoners en ondergetekende een
zeer gezellige en geslaagde avond gehad!
Activiteiten Zorg groep Tellens

Donderdag 21 maart hadden we in Nij
Ytostins de première van "Jan Postma,
de Hynsteman rit de Wàlden", welke ge-
maaliÍ is en aan ons gepresenteerd werd
door Dick Martens, die ook de documen-
taire over Drylts maakte! "De Hlmsteman
Ét de Wàlden" gaat over een bijzonder
figuur, wetke problemen krijgt met zijn
welgestelde buren om zijn eigenzinnige
manier van leven. 0m die reden moet hij
uiteindelijk gaan verhuizen op last van
de gemeente. De film werd vertoond op
een groot scherm en was zeer de moeite
waard. De bewonersvan Nij Ytostins waren

enthousiast en hebben van deze
film genoten. Ook het Teats
heeft belangstelting en
kort wordt hij ook daar gedraaid.
Wij vonden het in ieder geval heel bijzon-
der dat wrj de première hadden! Hierna
gaat deze film naar een filmfestival en
komt daarna waarschijnlijk op Omrop
Fryslán. ïijdens een korte pauze met kof-
fie/thee en wat lekkers heeft Dick nog een
cliplaten zien en horenvan GrietWiersma.
Na de pauze werd nog een korte docu-
mentaire vertoond van "Lippe Kleinhuis,
'Tarlik troch de tiid" over een rietsnijder

Deze vogel heeft dan zeker een lintje
verdiend, want het is een grote afstand
die ze hebben afgetegd en dus een hele
prestatie. Het weer moet goed zijn, want
ze leven op insecten. Soms moeten ze
kilometers vliegen om wat insecten te
vangen. Bijvoorbeeld, als het in lJlst
regent (geen insect te bekennen), dan
vliegen ze "eventjes" naar de Afsluit-
dijk of nog verder. De gierzwaluw is de
meeste tijd van zijn leven in de lucht.
Hij slaapt in de lucht, hij paart in de
lucht, hij verzamelt het nestmateriaal in
de lucht en nestett onder dakpannen of
nissen in de muur. Ats het nest klaar is,

Klaske

worden er 2 witte eieren in
getegd en door beide ouders
bebroed. Na r 20 dagen ko-
men de jongen uit de eieren.
Het wordt een drukke tijd voor de f ..
ouders om insecten te vangen, maar í.
er is wel een voordeel voor het ouder-
paar; de jongen kunnen wel één of twee
dagen zonder eten. De lichaamstem-
peratuur daalt en dan wordt er minder
energie verbruikt. Na 40 á 50 dagen zijn
ze 'vtiegklaar'als alles goed verloopt en
als zij goed gevoerd zijn.
Vogelwacht IJtst-0osthem e.o.
Sjoerd Landman
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Ile tÍnskoffel
De tírnskoffel is de gierzwatuw, ook
'toerswel'genoemd. Zo zijn er wel meer
namen te bedenken. Deze mooie roet-
zwarte vogel, met wat een witachtig ge-
kleurde beí is de snelstevliegeronderde
'zwaluwen', maar ook de meest luidruch-
tige, want ze vliegen vaak in groepsver-
band boven oude stads- ofdorpskernen,
zo ook rondom de toren, want dat is ook
hun broedplaats. U moet er maar eens
op letten, want ongeveer 30 april komen
ze uit het zuiden (Afrika). Het kan wel
een dagje eerder oftater zijn, maar toch
meestal omstreeks Koninginnedag.

W
Aan de leden van uiwaartvereniging ,,Laatste Eer" IJtst
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor dejaarlijkse tedenvergadering van onze vereniging op
dinsdag 14 mei 2013 om 20.00 uur in de Aula, stadslaan 51a te lJlst.
Aan de orde komen o.a. de volgende punten:
. Jaanrerslag 2012

' Bespreken envaststeltenjaarrekening 2012, verslag kascommissie over 2012. Vaststellen vergoeding en contributie voor hetjaar 2013. Potentiëleverkoop aula
. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar G.J. Muizelaar

Namen van kandidaten kunt u indienen bij het bestuur tot uitertijk een uur voor aanvang van de vergadering d.m.v. een
ondertekende brief aan het secretariaat p/a Frisiaplein 15 te lJlst.



Gebreide mutsjes voor Save the Ghildren door het Greatief Gafé en Nij Ylostins
Vanuit het Creatief Café hebben we mee-
gedaan aan de mutsjesbreiactie van Save

the Chitdren. Na een voorzichtige start
werd het enthousiasme steeds groter.

Duizenden mensen in heel Nedertand

hebben meegedaan aan deze syrnpathie-
ke actie. Het feit dat het uitdeïen van de

mutsjes zorgt voor registratie van baby's

en betere zorg motiveerde ons om deze

actie te ondersteunen. De ouders van een
pasgeboren baby zuten uw mutsje als

kraamcadeautje ontvangen ats ze hun
pas geborene re gistreren. Hetis belangrijk
dat zij dit doen, want zonder geboortere-
gistratie heeft een kind in Centraat-Azië

geen toekomst. Zonder geboortebewijs

hebben ze geen toegang tot (gratis)
medische zorg en onderwijs. De meest
kleurige mutsjes met verschiltende pa-
troontjes en gezichdes werden er inge-
leverd. Ook de dames van Nij Ylostins
zijn o.t.v. Klaske Hoeksma-Vetlinga
gaan breien en haken en het resuttaat
van hun noeste arbeid is samenge-

voegd met de mutsjes van het Creatief
Café. Er zijn uiteindelijk 141 mutsjes!
verstuurd (buiten de mutsjes die nog
privé verstuurd zijn). We zijn trots op
dit resuttaat en btij dat ook wij, van-
uit lJLst, een verschil kunnen maken.

Creatieve groet,
Akkie Feenstra (Creatief Café)
Klaske Hoeksma-Vetlin ga ( zorg groep
ïetlens, Nij Ylostins)

G.V. De Stànfries lJl,st
De turnsters van de keuze-oefenstof
hebben hun plaatsingswedshijden ge-

had en met een fantastisch resultaat.
Niveau 5-6: 26 januari en 9 maart in
Heerenveen
Niveau 6: Djoeke Beerda, AnnaHoekstra,
Maureen Poiesz

Niveau 5: Anke Haanstra
Medailles voor: Maureen Poiesz 2x3e +

3e bij het FK en Anke 3e

Niveau 7-8 op 9 februari in Franeker en

16 maart in Sneek

Niveau 8: Femke Adema, Jeanne Bosch-

ma, Chantat Koehoorn, Cartijn Lammers,

Eva Westhoff, Silke Hoeksba, Esther
Dijkstra, Alieke Speelman
Niveau 7z Eva van 0ostrum, Etma

Nagethout, Meike Buursma, fur-
tsje Draijer, Marije Reitsma, Jas-
mijn Kruijshaar, Rozemarijn van Dijk

Medaitles niv 8 voor: Esther 2 x 1e, Silke 4e

en 2e, Alieke 2e. Medailles niv 7 voon Em

2e en 1e, E[ma 2e, Antsje 1e en 2e, Marije

2x3e, Jasmijn 2e. Voor het Iïniv 7-8 op

1 juni in Veenwouden hebben zidr zeker
geptaatst Esther Dijksta, Silke Hoeksta,
Alieke Speetman Eva van Ooshrm, Antsje

Draijer en Marije Reitsma Een fantastische
prestatie en het aantal kan nog worden

uitgebreid, maar dat is afhankeliik van

deelname in de andere Rayons.

Agenda voor de hunsters:
20-04-2073 2e wedstijd niv 12 Worlnrm
rroorgesclueven-oefenstof

25-05-n13 FK niv 11-12 in Mal&um
01-06-2013 FK niv 7-8 in Veenwouden

15-06-2013 FKniv 9-10 in Sneek

22-06-2073 FK ctubteams nw 4/ 5 / 6 en 7 /8
In de volgende editie een ver-
slag van de resuttaten van de turn-
sters voorgeschreven-oefenstof.

Prijswinnaars turnen dames keuze
oefenstof: Bovenste rij: Esther Dijkstra,
Maureen Poiesz, Marije Reitsma.
Middelste rij: Eva van 0ostrum, Silke
Hoekstua, Alieke Speelman. 0p de mat:
Antsje Draijer, Jasmijn Kruijshaar.

Jeugdsponsoractie Poie sz 2Ot3
Getukkig mochten wij dit jaar weer
deetnemen aan deze fantastische actie.
Van 25 februari t/m 2 maart hebben wij
onze vereniging in de winkel gepro-

moot. Men kon een fotopuzzel optos-

sen en het kon ook bijna niet anders,
de oplossing was: Epke Zondertand.

Uit de 63 goede inzendingen kwam Eva

van 0ostrum na loting als winnares uit
de bus en mocht zij het boek "GOUDEN

EPKE" in ontvangst nemen.

Eva van Oostrum, winnares boek
"Gouden Epke".

Kyokushin Karate lJlst 5 jaar
0p 21 maart werd het S-jarig bestaan van
Kyokushin Karate lJlst gevierd. Met oran-
jekoek (van onze bakker) en een drankje.
In de Schaapskooi van de Stadslaankerk be-
gonnen met 1 teerling. Daarna in het Mien-
skipsh0s en nu in het mooie MFC de Utherne.
Ondertussen telt de ctub meer dan 80 leden.
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"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui
Hoort"

Er is nieuws in'omroepland': het sei-
zoen gaat weer beginnen. Ook al is het
op het momentvan schrijven nog steeds

winters, het voorjaar komt eraan!!!! 0p
zaterdag 23 maaÉ hebben we ats omroe-
pervereniging onze jaarlijkse Algemene
LedenVergaderin g gehouden. Ëénvan de

onderwerpen is dan altijd: concouÍ-
sen. In de planning staan maar tiefst 15

concoursen. Nog niet alle 15 zijn daad-
werkeLijk vastgetegd, maar de onder-
handetingen zijn in een vergevorderd
stadium. Zo gaan we als omroepers dit
jaar weer atle uithoeken van ons land
op de hoogte brengen van het mooie
van onze eigen stad, dorp of streek. Ër

staat zelfs een optreden in België (Roe-

selare) op het programma. Het eerste

concours zal op zaterdag 18 mei worden
gehouden in Harderwijk. Dan gaan de
omroepers op 1 juni naar A:<el. Zelf zal
ik daar niet naar toegaan, omdat op die

datum de Overtuinenfair is en ik mede
in de organisatie daarvan zit. Je moet
keuzes maken in het leven. Dit komt
er dus op neer dat ik niet aan atle con-
coursen deel kan nemen, het is niet an-
ders. We gaan dit jaar meerdere keren
naar het zuiden. Zo staan Middelburg,
Vtissingen en Geffen op het progÍam-
ma. Dichterbij zijn o.a. Appingedam,
Zandvoort, Hattem en Sneek. Het blijft
niet atleen bij roepen buiten Drylts,
nee ook in lJlst staan at enkete aan-
kondigingen geptand. U hoort van mij.
Uw Stadsomroeper Harmen de Vries
Eegracht 24 Tel. 0515-532057

Jakob de musical
0p zaterdag 6 april en zondag 7 april heb-

ben 500 aanwezigen - de Johanneskerk
in Oosthem was twee keer uitverkocht!

- kunnen genieten van twee prachtige

uitvoeringen van de musical ïakob'. 0n-
der bezietende teiding van regisseur en

muzikaatleider Ludwin Hiemstra had een
grote groep inwoners uit Abbega, Folsga-

re, Nijsesyl, Oosthem en lJtst de afgelopen
maanden deze inspirerende musical inge-
studeerd. Een musical over Jakob, de be-

kende aartsvader uit het Oude Testament.
Jakob, die bedriegten bedrogenwordt, die
worstelt met zijn leven, maartoch de god-

detijke zegen meelcijgt. De verhalen zijn
bekendvan school, uitde preek, invelertei

beschrijvingen in kinderbijbels en di-
verse Bijbelvertalingen. Mensen kunnen
daardoor een heel verschitlend beeld van
Jakob hebben. Dat aspect lnuam duidetijk
naar voren in de musical. En er waren de

herkenbare momenten van twijfel, angst,

radeloosheid en verdriet. Van jaloezie,

onmacht, leugen en bedrog. Maar ookvan
geloof, hoop en tiefde. Alle mensen, die
hebben meegedaan aan de musical, groot

en klein, kunnen met een heel voïdaan ge-

voelterugkijken. Ze hebben een prachtige
uitvoering neergezet, waarbij ze zich niet
lieten afleiden door enkete kteine techni-
sche storingen. Het entlousiasme bij zan-
gers en speters was groot, de solistische
partijen werden overtuigend neergezet
en leerlingen van basisschool Tast-Kime

/ Bernega'zorgden voor een waardevolle
bijdrage. Voor de Stichting '0p'e ïimpe'te
Hieslum kreeg de uitvoering van de musi-
cal een bijzonder veruolg. Dit leerwerkbe-
drijf voor mensen met een verstandelijke
beperking en langdurig werkelozen kreeg
€ 1.000,00 overhandigd, de volledige op-

brengstvan de entreegelden. Veel mensen
hebben, direct of indirect, hun medewer-
king verleend. Bij de aftiteting werd een
groot aantal namen genoemd, daarmee

accentuerend waarin kteine gemeen-

schappen gezamentijk groot kunnen zijn.
Jelle Hoogland

Turners van lle Stanfries presteren goed
Zaterdag 6 april was de taatste voor-
ronde van de noordetijke competitie
om zich voor het noordelijk-, oos-
tetijk- en nationaal kampioenschap
te ptaatsen. In 2e Exloërmond was
het afgelopen zaterdag een top-
dag voor de heren. Jarno Speetman
werd bij de jeugd niveau 10 deze

dag 1e en in het eindklassement 2e.

Gaat door naar N.0. kampioenschap.

Dit zetfde gebeurde Johannes Reiker.
Hij werd deze dag 1e en 2e in het eind-
ktassement. Johannes turnt in de cate-
gorie junior 1 niveau 8 met Jan Teade

Nauta. Jan Teade had ook een prima
dag en werd 2e en 3e in het eindktas-
sement Deze jongens gaan door naar
het N.0. en N.K kampioenschap. Bij
de pupillen niveau 10 behaalde Hylke
de Jong de 5e plaats en gaat als 4e in

het eindktassement door naar het N.0.
en N.K. Klaas Jan Oosterbaan en Daniël
Jolink behaalden deze dag een 22e en
een 17e plaats. Bij dejongens in delagere
categorieën gaan Rienk Pruiksma, Sietse
Postma, Noudin Boer (Fries kampioen),
Christiaan Pietersma, Mathijs Raadsvetd
en Dani Bteker naar het noordelijk kam-
pioenschap. Het noordetijk en noord-
oostelijk kampioenschap is op 20 april
in Assen en het N.K. op 11 mei in Vught.

Wie/wat/waar staat er op de foto?
0p de foto van de vorige maand van de firma Woudstra heeft de

redactie enkele reacties ontvangen. Alte namen zijn nog niet
bekend. Wel is inmiddels duidetijk dat de kaasvormen verpakt
werden in de zakken op de voorgrond van de foto. In hetvolgen-
de Kypmantsje hopen we alle namen bekend te kunnen maken.

De redactie kwam weer in het bezit van een prachtige foto.
Deze foto is gemaakt op de houtafdeting van de fa. Nooitgedagt.
Dewaag aan delezers is wanneerdeze foto gemaaktkan zijn en na-
tuurtijkwitLenwe ook graag weten welke personen afgebeeld zijn.
Graag uwreactiesweernaar de redactievan ItDryltser Kypmantsje.



Schíldersbedrijf
I{ttitze Osirtgu

r Binnen- en buiten schílderwerk Pikesyl I
. sous- en behcagwerk 8ó17 LH Ábbego

' Enkele- en dubbele beglcing
. Spoclcpuiten

r l(leinschalig fihmerwerk 0515-53324ï,
b.9"9.

r Onderhoud om uw bool 05:5-g32269
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.tÍcrrgetYtce
Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-1 4464784
www.reinashairservice. nl

Reina l(roes
Nijcsyl6O

8651 NC lJlst

5c hoonherdssolon
Yt ino

Ytina Schot
Croleskwartier 88

86sr HC ULSï
05r5-532907

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Sehandeling uitsluitend
op afspraak

3erieuwd wat de.]uridische consequenties zijn van
veranderingen in uw persoonlijke situalie? Echtscheiding,

veiluizel, tensioen, schenken of tes:ament.
Kom langs (tussen 14:00 er 17:00 uur) en kijg helder

en eerlijk advies van lw noiaris mr. Femny Smink.

Ite bibliotheek, de sibliotheek.tjl;:
méér dan lezen!
Fitosofie - lezingen & workshops in de bibtiotheek
April is de Maand van de Filosofie. De bibliotheek is in apriL
een ontmoetingsplaats om te filosoferen. Er zijn diverse filo-
sofietezingen en workshops voor volwassenen en kinderen.
Is het houden van filosofische gesprekken weggelegd voor
filosofen? Gelukkig niet, filosoferen is een nahrurlijke be-
hoefte en iedereen, jong of oud, kan het. Maakt geld geluk-
kig? Heeft een dier een geweten? Wat is het'tot'en bestaat het?
0f hangt het leven aan elkaar van toevalligheden? Filosofeer
mee in de bibtiotheek, want de bibliotheek is méér dan lezen.
Filosofie workshops voor kinderen door Rob van Ruiten, EHB
0nderwijs
In Bibliotheek Sneek vindt een aantal filosofieworkshops voor
kinderen plaats. Deze zijn bestemd voor kinderen uit groep 6,7
en 8 van de basisschool. Er kunnen maximaal 12 kinderen mee-
doen per keer. De eerste workshop is op 4 aprit, daarna volgen
workshops op 25 april, 23 mei en 13 juni, steeds van 16.00 tot
17.00 uur. De kinderen gaan onder leiding van Rob van Ruiten
van EHB Onderwijs met elkaar in gesprek over wagen waar niet
direct een antwoord op bestaat. Zoals: I(an een dier zich venre-
len? Kun je alles weten? Wat is er na de dood? Waar eindigt het
heelal? Samen gaan ze onderzoeken of ze een oplossing kunnen
vinden. Meedoen kost € 2,00 per workshop. Vaker meedoen mag.
lÍVorkshop Fitosoferen met je (ktein)kind, hoe doe je dat?
door Rob van Ruiten, EHB Onderurijs
Voor ouders die zelf wel eens willen filosoferen met hun kind of
kleinkind geeft Rob van Ruiten speciale workshops Filosoferen
met je (klein)kind, hoe doe je dat? ïeel kinderen hebben een
natuurlijke behoefte om te fitosoferen. Bovendien zijn er ge-
noeg kinderen met een uitgesproken filosofisch talent. De wij-
heid van denken en het aangaan van een dialoog, zonder goede

of foute antwoorden, is voor veel kinderen een verademing', al-
dus Van Ruiten. Deze workshop is in Bibliotheek Wommels op
woensdag 10 april, in Bibliotheek Joure op dinsdag 16 april en in
Bibtiotheek Workum op donderdag 18 april, aanvang 20.00 uur.

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930
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MAANDMENU MEI
voor 2 pers. slechts € 16,50

MENU A
Babi?angang FoeYong Hai

ïau SiKai 2 st. Saté
4 st. mini Loempia's Grote Bami of Nasi

MENU B
BabiPangang FoeYongHai

KipfiletKetjapsaus 4 st. Pisang Goreng
Grote Bami of Nasi

Ook op maandag zijn wij geopend
vanaf 16.00 uur

en op woensdag zijn wij geopend
vanaf 12.00 uur

Café - Restaunnt - Logementen

!llrr,-lllRijl.lill Xrt i!,.:ocr: r,ar IJist
c.l.trgnclt I -4

rrJl x! lllr
ïd: 0ll5-$r3r5
Fa:0515-$3r92

iofo@wapennaijlÉ01

i:ll;r:tlii1.1r rr i*L.,1. r.ji,!/ílrf !,rr ,, JJ*t:



"Irtorgen Peke." "lrlorgen mannen. ""We

hebbenje een paar dagen gemist, Peke."
Ja jongens, ik zal maar eerlijk wezen, het
was me veet te koud en bovendien ook
daarbij een harde wind. De gevoetskou-
de was volgens mij wel. 20 graden." ïa
Peke, als we dat in januari hadden gehad,

dan hadden we wel een 1l-stedentocht
gehad.""Ja, dat zeggen ze nu wet, maar
dan was het misschien extreem geweest

en stecht ijs. Dan had ik nog moeten
zien ats het doorgegaan was. Het risico
was dan groot geweest, want de meeste
rijders zijn boven de 60. Ze waren bang
geweest voor bewiezingen en kapotte
heupen en voeten, hartaanval.len enz.
Dan was het afgetast. Dan hadden ze

moeten wachten op mooi weer, geen

harde wind, min 1 graad, zonnetje er
bij. Maar nu wat anders jongens. Een

week of wat geleden hoorde ik de si-
rene en moest de brandweer uitrukken.
Brand in de buurt van de lendracht,

een schoorsteenbrand. Hetviel mee. Een
poosje later moest de brandweerweer uit-
rukken, in dezetfde buurt. Weer schoor-
steenbrand, weer hetzetfde adres. Weer
een poos later idem dito, weer schoor-
steenbrand. Ze wisten waar ze moesten
wezen: op hetzetfde adres. Vol.gens mij,
jongens, is driemaal scheepsrecht. VoL-

gende keer moet het lukken. Een grapje,
mannen." "Bij wie was dat Peke?" "Dat
zeg ik niet. We noemen nooit namen,
maar.... Vroeger maakte men wel eens
reclame met een vliegtuig met een steep-
vtag met een tekst er op. Er was er een-
tje bij met de tekst ïromp is troef. Meer
zeg ik niet. Hoi mannen." "Hoi Peke."

Fier Frystàn bij Vrouwen van Nu lJtst op20 maart 2Ot3
0p deze vergadering, gehouden in De

Utherne, waren 32 Vrouwen van Nu

aanwezig. Spreekster was Hanna van
der Heide van Fier Fryslàn. Voor sommi-
gen nog een onbekende naam, maar de

naam Blijf van mijn Lijf huis is weL bij
de meesten bekend als een opvangptek
voor wouwen in moeitijke situaties. De

werkzaamheden zijn echter niet beperkt
gebteven tot de opvang van vïouwen en
daarom is intussen gekozen voor Fier
Fryslàn, met als omschrijving: Exper-
tise- en behandelcentrum op het terrein
van geweld in afhankeLijkheidsretaties.
Naast opvang in verschillende vormen
is er nu ook ambulante hutp, een be-
handelcentrum en een onderzoekscen-
trum. De ambulante hutp houdt in dat er

directe hutp kan worden verleend bij
huisetijk geweld tegen kinderen, jon-
geren en bij prostitutie/mensenhandel.
Dikwijls wordt hierbij de politie inge-
schakeld, of komt de metding via de
politie binnen. Per jaar zijn dat onge-
veer 1200 meldingen. In het behandel-
centrum zijn verschiltende vormen van
behandeling mogetijk voor kinderen,
jeugd en votwassenen. Er is een vaste
psychiater verbonden aan het centrum
en er zijn regelmatig contacten met
diverse huisartsen. Ook is er nog het
MDCK (muttidisciplinair centrum kin-
derhande[mensenhandel) waarbij in
heftige zaken op zeer korte termijn be-
stissingen kunnen worden genomen.
Hanna illustreert haar verhaal met

ervaringen in haar werk bij de ambulan-
te hulp. Zo komen o.a. de meisjes aan de
orde die slachtoffer zijn van loverboys.
Vaak zijn het meisjes die al van tevo-
ren niet goed in hun vel zaten, gepest

werden enz. Bij deze en ook bij alte an-
dere metdingen moet heel voorzichtig
gemanoeuweerd worden, omdat veel
stachtoffers uit Azië, Afrika en een aan-
tal Oost-Europese landen komen en heel
verschiltende cutturete achtergronden
hebben. De zaal vond dat er nog wel wat
meer bekendheid kan worden gegeven
aan Fier Fryslàn, onbekend maakt on-
bemind. Volgens Hanna wordt hier hard
aan gewerkt en in ieder geval leverde
haar bezielend retaas hier deze avond
een belangrijke bijdrage aan.

IJf,st 75O - Het fundament 2018: IJtst viert 750 jaar stadsrechten.
Het lijkt nog zo ver weg, maar bij steeds
meer lJlsters begint er toch iets te krie-
beten. 0p donderdag 14 maart kuramen
ruim veertig belangstellenden naar lJlst
750 De Aftrap, in Werf lJlst. Ze waren
nieuwsgierig, hadden veel vragen, soms

ook kritische kanttekeningen, maar
waren het er allemaal over eens dat we
het aanstaande jubiteum groots moe-
ten vieren. 0pnieuw droegen mensen
goede ideeën en bruikbare suggesties
aan. Bij de nazit in de Stadsherberg
ontstond zetfs een levendige discussie
over de waag wie een geschikte voor-
zitter van de stichting zou kunnen zijn.
Het fundament voor de stichting lJlst
750 Jaar is gelegd, nu wordt het tijd
om door te pakken. 0p dinsdag 23 aprit
gaan we het bestuur en de Permanente
Commissie (PC) vorm en inhoud geven.

Voor atte duidelijkheid: de PC wordt een
adviesorgaan dat het bestuur onder-

steunt. De PC houdt de vinger aan de pols
bij de inwoners van lJlst en peilt wat er
onder hen leeft. We hebben al een mooi
groepje mensen bij elkaar, maar frisse in-
breng blijft welkom. Vooral de twintigers
en dertigers zijn nog wat ondervertegen-
woordigd. Voor degenen die nietvan ver-
gaderen houden maar wel van aanpak-
ken: er komen ook werkgroepen die aan
de slag gaan met de verschillende on-
derdeten van het project. Eén werkgroep
neemt de communicatie op zich, zowet
binnen de stichting ats naar buiten toe.
Er komt een werkgroep Gastwij lJlst die
ervoor zorgt dat de bezoekers zich in de

stad nog meer welkom voeten. De werk-
groepen Routes en lJlst 1868 gaan aan
de slag met de subsidies die de stichting
van gemeente en provincie kreeg. Het
streven is om zowel het oude centrum
als de omgeving te ontstuiten, zodat be-
zoekers en bewoners de historie en de

schoonheid van lJlst beter kunnen bele-
ven. 0p de iets langere termijn zutlen de
werkgroepen Evenementen en Hand- &
Spandiensten de eigentijke viering gaan

voorbereiden. De kans is groot dat er op
weg naar 2018 nog meer werkgroepen
zullen ontstaan. Het staat of valt alle-
maal wet met het enthousiasme en de
medewerking van de inwoners van lJlst.
De eerste signaten zijn gunstig. Er be-
gint iets te kriebelen, te gonzen, te bor-
relen. Heb jij ideeën, suggesties, mooie
ptannen? l/tlil je meedoen in een werk-
groep, of meebestissen in PC of bestuur?
MeLd je dan aan via info@ijlst750.n[
of kijk op de website www.ijlst750.nl.
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Hardlopen!
Iets voor jou?
Voor de beginnende hardïoper
biedt Fysiowymbrits een 8 weken
durend hardtooppro gramma aan.

We starten bij de praktijk aan de Dassenboarch 23b en lo-
pen via het schetpenpad langs de Geeuw richting Sneek,

waar u heerlijk tijdens het hardlopen van de buitenlucht
en de natuur kunt genieten. Het doel van het 8 weken te
volgen programma is 30 minuten verantwoord hardlopen
op je eigen niveau. Iedereen loopt op zijn of haar eigen
tempo/snelheid en eigen niveau onder professionete be-
geteiding van een fysiotherapeut. Het is de bedoeling dat
we één keer per week in een groep buiten hardtopen. Tij-
dens de gezamenlijke training beginnen we met een uitge-
breide warming-up. Daarna wordt er gestart met het toop-
programma welke rustig wordt opgebouwd wat de kans op
blessures verkteint. De eerste week wordt er bijvoorbeetd
3x3 min gewandel.d en 3x1 min hardgelopen. Tot slot de

cooting down waarbij we uitgebreid aandacht besteden
aan het losmaken van de spieren. Daarnaast verwachten
wij van jullie dat er 2 keer per week zelfstandig getraind
wordt. De loopgroep is op donderdag van 16.30 tot 17.30

(we starten bij vol.doende aanmeldingen).
Heb je interesse?
Mait naar info @fysiowymbrits.n[
ofbel0515 531832.

Millenniurnloop ;
viert 1't" lustrum *
feestetijk
0p zaterdag 7 september
vindt alweer de vijfde
Mittenniumtoop ptaats.
De route van deze spon-
sorloop over 100 km is
definitief vastgestetd.

,,Het is weer een schitte-
rende route", aldus 'uit-
zetter' Frank de Ruiter,
die samen met vrouw Marjan at meteen een stuk van zo'n
30 kitometer heeft getopen. ,,We hebben genoten!" Tot nu
toe hebben zich 19 loopteams aangemetd voor dit sportieve
spektakel. Ben jij ook een enthousiaste hardloper en wil je
graag meedoen, maar heb je geen team? Dat kan door je aan
te melden bij Peter van der Meeren (p.vdm@home.nt). Hij
onderhoudt het contact met de teamcaptains en weet welke
teams nog een extra loper kunnen gebruiken. Maarje kunt
natuurtijk ook zelf een team samenstetlen. De finish is van-
zelfsprekend weer op de ijsbaan tijdens de 9de editie van het
201SFESïML. Het festival begint op de middag van vrijdag
6 september met een progÍamma voor de jeugd. 0ver het
vrij da gavondpro gramma
vertelten we je graag in
het votgende Kypmantsje.

U bepaalt de kleur van het Írame, de banden, de grips, de spatborden, oÍ er een yoor-

en/oÍ achterdÍager op komt, kortom u maakt uw fiets helemaal naar UIJï wensen.

Daarnaast worden er speciale wedstrijden voor deze fietsen georganiseerd, die afgeleid zijn

van wat de koeriers in New York doen, namelijk het zo snel mogelijk afleggen van

een route met opdrachten, waar ook nog hele mooie prijzen aan verbonden zijn!

Voor meer inÍormatie ga je naar www.azero-allycat.nl of www.Íacebook.com/CortinaAzero

Wif je je fiets samenstellen? Ga dan naar www.cortina-azero.nll2OO457

onder het kopje ,,direct door naar de Azero website"
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,,KEEP THEM ROLL[T{G''
RIJDEND MUSEUM

iIO APITIL 2OI:I . IJIST

Ongeveer 40 Legervoertuigen uit de

Tweede WereLdoorlog zuL[en aanwezig
zijn op 30 april.

0p het voorterrein van

Vei[inghuis ALd FrysLán aan de Roodhemsterweg 8 te IJLst.
#*iil1ï#rïiitÍl;i:liiri.i,,, Ë

r



ALstubl{eft" een oranie tdnt q/oor ui ww*,i
\A/aarnnn? ïrr trt ffiryltser Kypmaritsje kr-lnt u i,ezen dat op =1rJ aprïil Èr"5. Ëen ,monun,"rit-fe z.,LI

worcien onthuLd t:er r:agerlaehï"enjs vair de nir n"0;,lpi"ïl" lLg4':3 omqefiqorilen hermani-r,inq,,rar r,1È

iir ïJLst neerqestortr: fviosquiito van de ïï*yaL {"anae ïan /\lr. F';rcÊ.

Dit jaar is heL TrJ.jaar' eleden, dat rie heirle hemanninetsl,eden, p'iln t Ftying Officer Jnhn
("J;rck") Lear"h en r:avigator Fl"yÍnq1 (lffir:r:r RnLand il4ontqornery ("f4nnty"") EuLi, tïjdens een
"Ranger"'missie" met hun it4nsquiLsr.in ïJlst zí.jn neergesLor'1.. FlnN- rrl.ieqLuiq besehnmi, n;ï ÊËn

waansr.huwinqssaLvo, er:ln stooÍï[ocoi"nr:tieÍ'nrpL enkeLe wfr{:"ïfln}s cpl het,;ponrempLaeenrer:1.
Het Ls:esteL vlnr:rg te [aag erl r;ralqte rnet een vleugel,fip de nnmen van de Stai:ir:nsweq,
wàarnfr het neerstontte op: een weilarrid, wa;lr nu hei: Iirrir..rstrieterreÍn lJlst ïs gelegen"

De beide bemanninqsleden.lchn Ë,. l-each en Rn[and M" Eurl"l" zíjri bi"j cleze erash cm lrei
Leven qel<omen en np 12 apriL X943 door rje hez'el--ters met miLitairÊ eer p de

begraafplaats te I,l!.st beEraverr"

Ter naqedachtenjs aan deze heide jangeÍfiànrien, ilie hLln Leven voor onze vrijheid
hebtren qegeven, zal. op 30 aprí[ Ëen monumentje nnthuLd rivorden op het voorterrein van
VeiLinghuis Atd Fryslán aan de Roodhernsterweg I te IJLst.

Vanaf 9.00 uur Ís een jecler welkom hij het VeiLinghuis erï oTri 9.30 Llul"zaL, in
tegenwoordigheid van (Canadese) fanniLieleden van beide cmgekornen bemanningsleden,
het monumentje met gepast ceremo'rieel onLhuld worden,

De onthul"Ling zaLterrens bijgewoonrd worden donr een grote delegatie van

Keep ïhem Ro[[ing" dje met ca.40 l"egervoertuiqen uit de Tweede Werelcloort.nq,
aanwezig zu[[en zijn" [\a de onthurl,N"ing rnaken deze Leqervoertuigen, me{- aan bmerrd

kinderen van de heide ïJLster h,asissehoLen, een rondrjt door ïJlst, elle zaL eindiqel: i;ii de
begraafplaats. Vervnlgens zu[[en de kjnderen rozen LeEgen op de qravÊn van
John E. Leach en Rol.and M" BULL, waarmee deze plechtigheid wordt afgesl"ohen.

Het Lijkt ons qepast deze daq even s1:il te staan bij de beide eirngel<omen f,anadese
jongemannen en daarom verzoekeri wij u om op 30 apriL a"s" bíjgaand oranje N-int aan uw

v[aggenstok of anclerszÍns aan de geveL te bevestigen. \lVij rekenen op Lrw medewerl<ing

om deze dag, vooraL voor de fal.niLieLeclen van de onigel<ornen bemanningsLeden, tot een

onvergeteLijke dag te nnail<en. \tVij zeggen u hiervoor bij voorbaat harteLijk dank.

Met vrjendeLij ke grr:et,

MachieI Dijkstra

Lees /rjsLr ng

Edsko Hekman

fohn Edr'i'ard Le:rch
Roland N4ontgomery


