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nog van harte welkom tot 1 maart. In ::::

deze laatste weken is er een verkoop van kunnen in de bibliotheek informatie wa-
boekenenanderematerialenindebieb. gen over de nieuw opgezette dienst de

f,ven langskomen Ís zeker de moeite Bibliotheek aan Huis. Tot eind februari
waard. Leden krijgen deze laatste we- kunnenleeslieftrebbers nog gewoon een

ken een speciale welkomstkaart van de tas vol boeken lenen in lJlst, de boeken
medewerkers die ze in kunnen leveren kunnen immers in iedere bibliotheek in
in de nieuwe bibliotheek van hun keu- de omgeving of zelfs in heel Fryslàn in-
ze. De kaart kan daar geruild worden geleverd worden? Meer informatie over

tegen een praktisch presentje. Lezers bijv.deopeningstijdenvanalonzebibli-
die niet naar een andere bibliotheek otheken vindt u op: www.bibliotheken-
kunnen omdat ze minder mobiel zijn, marenfean.nl

Sjoerd Odotphie
Nedertands Kampioen

Ilecemberactie lJtst
De lJlster winkeliers, kapsters en ho-
reca hebben in december een actie ge-

houden in lJlst. Bij deze actie kreeg elke

ktant bij besteding van 10 euro een bon,
waarmee kans gemaaktwerd op diverse

prijzen. Volgens de deetnemende be-

drijven is de actie zeer geslaagd en voor

herhaling vatbaar. De trekking werd op

wijdag 17 januari gedaan door mew.

Smink van notariskantoor Ellemers.

De prijzen zijn gewonnen door:

t. Fam. de Boer uit lJlst
2. Fam. Bos uit Scharnegoutum

3. Fam. Bootsma uit lJlst

0p 2 februarijl. heeft Kyokushin Karate

IJtst mee gedaan aan het 0pen Nederlands

Kampioenschap Kumite te Goredijk. Aan

dit toernooi deden verenigingen mee uit
Bulgarije, Polen, Duitsland, Zweden, Bet-
gië, Zwitserland en Nederland. Hierbij is

Sjoerd 0dotphie kampioen geworden in
zijn poule. Mark van Dalen en ïim van
der Hout zijn 3e geworden.

We hopen met elkaar - net als vorig jaar -
dit Miltenniumdoel te vertaten naar een

mooi festivatthema, als aanloop naar op-
nieuw een spetterend festival in septem-
ber. Voor een hapje en een drankje wordt
gezorgd. ïijd: maandag 3 maart inloop
vanaf19.30 uur. Adres: Eegracht 70.

Aanmelden kan (hoeft niet per se)

via jjdepaauw@ gmail.com of
06 52302390
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Wit jij een bijdrage leveren
aan het 2015FËSTMI?
Maandagavond 3 maartis erweereen inspi-
ratiebijeenkomst aan de Eegracht 70. Wij
nodigen alle betangstellenden van harte

uit daarbij aanwezig te zijn, om

mee te praten en te denken over

het eerstvolgende festival op 5

& 6 september a.s. Mitlennium-
doel 6 staat ditjaar centraaL [n
2015 is de verspreiding van ziek-
tes ats aids en malaria gestopt.
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: www.uitvaartvereniqinqijlst.nl of u kunt contact opnemen met een van
I onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevÍouw A. de Boêr,
i N/ientlán 1 te lJlst. tel.nr. 0515 - 53 17 37.

X, ROSIKR
llokke Rosier
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Stienstra & Van der Wal-lJlst

Aw kapstet aan huis
Voor jong en oud,

Gerda de Jong

O --L-SIJPERDA-HARDY--
qdviosbureo u

tegra(ht l2 . 8651 tG Ulst
T 0515 429 777 . F 05't5 429 778

www.sijperda-hardy.nl
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--l.Hcrrsefince
Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een aÍ'spraak:

06-1 44647A4
www.reinashairservice.nl

Reina l(roes
Nijesyt 6O

8651 NC tJlst

www. musikant. nl
Gitar bas en mandoline les zonder notenschrift
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26tebr.
0l maart

03 maart

05 maart
06 maart

12 maart

19 maart

20 maart

2l maart

22maart
24maart
26 maart

28 maart

29 maart

30 maart

Recreatievolleybat, Utherne, 19.30 uur
IJlst got talent, 't Honk, 's avonds

InspiratÍebijeenkomst 201 5Festival, vanaf
19.30 uur, Eegracht 70

KinderBijbelClub, de Eehof, 14.00 en 15.00 uur
Vrouwenkoor't Roer om, HetWapen van lJlst,19.45 uur

Recreatievolleybal. Utherne, 19.30 uur
KinderBijbelClub, de Eehof, Lente bloemstukken
maken, 14.00 en 15.00 uur
Vrouwenkoor't Roer om, ledenvergadering, 19.45 uur
Klaverjassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur
Playbackshow,'t Honk, 19.00 uur
Vrouwen van Nu, 20.00 uur
Recreatievolleybal, Utherne, 19.30 uur
Musical Mozes, Stadstaankerk, 20.00 uur
Musical Mozes, Stadstaankerk, 20.00 uur
Musicat Mozes, Stadslaankerk, 15.30 uur en 20.00 uur

Gevonden voonverpen
Gevonden op het Sneekerpad fietssleutel en huissleutet.
ïe bewagen bij fam. De Jong, Stadslaan 30.

Aanleveren kopij voor It llryttser
Kyrpmantsje
De Vereniging Stadsbelang en de redactie van It Dryltser Kyp-
mantsje zijn continu bezig de knyaliteitvan It Dryttser Kypman-
tsje verder te verbeteren. Zoals u de afgelopen periode heeft
kunnen constateren neemt het kopijaanbod toe en daarmee

ook de omvang van het blad. Foto's en afbeeldingen vergroten
de leesbaarheid en met enige regetmaat kunnen kteurenpa-
ginal ingevoegd worden. Deze positieve ontwikkeling heeft
echter ook een keerzijde: de kosten zijn ook gestegen! Het
Kypmantsje, dat kosteloos door wijwiltigers wordt verzorgd
en gratis huis aan huis bezorgd, moet votledig bekostigd wor-
den uitde advertentieopbrengsten. 0m de continuïteitvan It
Kypmantsje te waarborgen is in gezamenlijk overleg besloten
de kosten te reduceren (digitate facturering), het adverten-
tietarief enigszins te verhogen en de omvang van het btad

te beperken tot 14 of 16 pagina's om de kosten in de hand te
houden. Dit betekent dat in te leveren kopij beperkt zal moe-

ten blijven tot maximaal450 woorden en dat per artikel 1 foto
geplaatst kan worden eventueel met een logo. Artikelen met
meer woorden kunnen door de redactie ingekort worden tot
het gewenste niveau. Wij hopen dat u begrip hebt voor deze

aanpasshgen en verzoeken u graag rekening te willen hou-
den met deze richtlijnen.

Karate: Kyokushin Karate lJlst
Dinsdag: Jeugd: 17.00 - 18.00 uur 18.00 - 19.00 uur

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

Votwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kling 27, 8657 C[ IJlst, 0575-532234/06-50657648

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

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum
Maart 10 maart
April 14 april
Mei 12 mei
Juni 16juni

20 maart
24 april
22meí
26 juni

Stipepunt Drytts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zíjn telefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zíjnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drylts@stipepunt.nt.

Mauritiuskerk aan de Ëegracht open voor bezinning.
Iedere woensdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur.
Daarnaast is de kerk in de vastentijd, vanaf 5 maart tot
het Paasfeest op 20 april, ook elke zondagmiddag open
van 15.30 tot 16.30 uur. Wandel binnen voor bezinning,
reflectie, kaarsje branden, gebed of gewoon zijn.

Het Vrouwenkoor 't Roer om repeteert éénmaal per veertien
dagen op donderdagavond van 79.45tot22.00 uur in Het
Wapen van lJlst. Zie voor de data de Agenda.

Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbij 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-LL2 7 LLz

Een uitgave van!
Vereniging Stadsbelang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaat)
inleveren tot en met
10 maart a.s. bij:
GalamagÍacht 12

E-mail: info @hekmanijlst.nl
Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 20 maart 2014.

@ Copyright bii Vereniging Stadsb€lang ltlst
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middel yan druk, fotocopie, scm ofop

enigerlei mdere wijze, zonder vooraÍgamde

toestemming vm de uitgevel

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopii te

wijzigen, in te korten ofte weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

vermtwoordelijkheid vu de redactie

Geen
PULlTlg spoed

-Frvglàr wel
r t,!ií:Í:1 :nr:.| pOlitie

ïetefoon: O9OO-8844

Buurtagent in
Sudwest Fryslà

twitteraccount:
www.twitter.com/
chantal manten
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"Morgen
InêIlIl€I1."

"Goedemorgen
Peke."

"!1le wilten van lJlst een bruisende stad

maken en de terugkeervan bedrijvigheid

in het centrum van lJlst." "Ja mannen,

het zijn weer grote woorden. We zutlen

wel zien. Weet je wat het is? De men-

sen winketen en kopen in Sneek, gaan

naar de Jumbo en de Aldi en eten bij
Van der Valk.Verder geen commentaar.

Maar jongens, hebben jutlie gemerkt en

gezien dat de betonblokken bij de sport-

haL zijn verdwenen? De gemeente heeft

ze opgehaald. Er zijn chauffeurs, die de

betonblokken niet zien en schade aan

de auto hebben. ïk zal er één van noe-

men, nee ik ga geen namen noemen. Er

moest een bewoner van één van de flats

van het Frisiaptein naar de Fysio. Het

stuk te topen was te ver voor hem, hij
had het trouwens ook een beetje in de

rug en votgens hemzelf regende het ook.

Dus dat stukje moest nog met de auto.

Maar op de terugweg reed hij tegen één

van de betonblokken aan. Daarkon zelfs

de Saab van hem niet over. Een deuk

en een kras over de hete tengte van de

auto. Osinga heeft dat met een spuitbus

op zijn verzoek een beetje onzichtbaar
gemaakt." "We weten nu Peke wie je be-

doelt. Eigen schuld, dat stukje had hij
ook wet kunnen lopen. Dit is een goede

afleer Peke." "Zo ís het. Hoi mannen."
"Hoi Peke."

Keyboardsound op lle Kogge
Wie op de donderdagmiddag door de school

toopt, wordt sinds kort "opgeschrikt" door

muzikale keyboardklanken. Sinds eind
januari namelijk zijn er op De Kogge 20

keyboards aangeschaft en kunnen de

groepen 6,7 en 8 eenmaal in de week on-

der leiding van muziekdocent Hans van

Rossum drie lqrartier lang hun muzikale
tatenten ten toon spreiden. Votgens [oca-

tiecoórdinator Martha Ptoegsfua wordt er

op deze wijze naast meer verdieping ook
meer inhoud gegeven aan de lessen mu-
ziek. 'ïIet bevordert het wij-gevoet', zegfr.ze.

Hans van Rossum is ook in-
genomen met de muzikale
verbreding van de rekvvi-

sieten. "Keyboards spreken

teerlingen in deze groepen

erg aan en ze zijn er muziek-

technisch ook aan toei is zijn
ervaring. De eerste reacties

van de leerlingen zijn en-

thousi,ast. 'ïk vind het hart-
stikke [euk", vatte Tim 0u-
rensma spontaan de mening

van zijn klasgenoten samen.

0p defoto ondergaan Ilse Boorsma, ElizaLanting,ïim 0urensmaen

Rik Diftstra de eerste proeve van muzikale bekluaamheid, daarbij

gadegeslagen door nieuwsgierige blikken van Erik Wijnja, Hiska

Lanting, DagmarNederhoed, Larissa Osinga en FrederiekeWolbers.

't Dffkerke (Fr.) 
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It d0kerke is een wij kleine
watewoget. Zijn naam is in
het Nedertands dodaars, maar

hij heeft meer mooie namen, zoals ha-
getzakje, duiketaarke, pookske. Het is de

kteinste fuut van Europa. En je }unt hem in
wijwet heel Europa aanteffen. [n hetvoor-
jaarzijn hetmannetje en hetwouwtje gelijk
van kleur, de bovenkant is donkerbruin
en de onderkant is lichter, met grijsbruine

stipjes, de zijkant van de hals en wang zijn
kastanjebruin. Voor een klein watervogeltje

heeft ze een erg dikke snavet. It dfikerke

bevindt zich het liefst in stitstaand tot licht

shomend water.

Dus in poeten en

kleine meertjes of
in een rustige vij-
ver, mits eÍ maar

een goede rietlcaag omheen zit. Want deze

kleine duikers zijn erg schuw. Daarom zie
je ze in het voorjaar bijna niet. Dan zijn ze

verdwenen in het riet. Ook de moerassen

zdn mooie schuilplaatsen. Maar's winters
hebben ze het moeilijk, vooral als er dik ijs
in de stoten ligt. Omdat er dan niets voor hen
te eten is, zoeken ze de walken op om daar

dan naar een visje of insectenlarf te zoe-

ken en te duiken. Het is voor hen een ramp

als er dan ook nog een pak sneeuw valt.

Er is dan geen goede schuitplaats meer. Zij
zijn dan genoodzaakt om naar het zuiden
te tekken, naar warmere streken. Maar als

het dan weer voorjaar wordt komen ze te-
rug. Er wordt dan gepaard, waarna er door
beide parfiers een nest wordt gebouwd.

Hierin worden 5 à 6 eieren gelegd, die door
allebei worden bebroed, om dan na onge-
veer 20 dagen de jongen tevoorschijn te
zien komen. Deze beestjes worden 8 à 10

weken gevoerd. Dan votgt er nog een legset.

Dit is ook wel nodig om het verlies in de win-
terte compenseren.

De vogetwacht lJlst-Oostlem e.o.,

Sj. landman

Karate lJtst behaald zes le prijzen
Kyokushin Karate lJtst heeft zaterdag
25 januari jl. meegedaan aan de Omme-

lander Cup in Delfzijl en heeft een span-
nend toernooi achter de rug. Iedereen

was zeer gemotiveerd en bereid tot het
uiterste te gaan. Dit leverde verrassende
partijen op! Een wedstrijd duurt 1 mi-
nuut of 1 % rninuut. Je kunt een wedstrijd
winnen door goedgeplaatste schop- of
stoottechnieken en doorzettingsvermo-
gen. Dit wordt door een jury beoordeetd.

0nderstaand de winnaars in
hun verschitlende poules.

De le prijzen gingen naar:
Witteke Sikma, Senna

Akkerman, RickAdema,

Shanna de Boer, Dirk
Adema, BobbyZwaagman

De 2e prijzen gingen naar:
Diémo Jelsma, Robin Otten-

hoff, Timvan der Hout :

De 3e prijzen gingen naan Sven de Jong, Max de Boer, René van der Meer



Nieuwe lJlster kandidaten op kiestijst CDA
'Dichtbij en toekomstgerichf dat is waar

het CDAvoor staat! Met deze stogan gaat het
CDA dan ook de komende gemeenteraads-

verkiezingen in. De CDA-kieslijst in SÍd-
west-f4rslàn is zowel jong en vernieuwend
als ewaren en verkouwd. De kandidaten
komen zowel van het platteland, de dorpen
en de steden. Daardoor heeft het CDA men-
sen op de kieslijst staan die begrijpen, weten
en voelen wat er speett in de directe omge-
ving van alte inwoners van SÍdwest-Frystán.
Verjonging
De lijst is sterk verjongd door de deelname
van circa vijftien personen in de teeftijd
van 19 tot 35 jaar. Het CDA is daardoor de

meest verjongende partij voor de verkie-
zingen van maart 2014. Ook uit tJlst staan

er twee kandidaten uit deze leeftijdscate-
gorie op de lijst, lhom Lageveen (nr. 13)

en Johan Steenbeek (nr. 45). Jongeren

benadrukken vooral het belang van werk

en leefbaarheid ats betangrijke themat. Het
CDA gelooft dat jongeren vernieuwende,
verfrissende en verrijkende ideeën hebben

over onze gemeente. Daaraan wit het CDA

de ruimte geven. Juistin combinatie met de

vertrouwde gezichten is het CDA meer dan

voorheen een partijvoorjong en oud.
Standpunten
Het CDAwordtmeer en meer getypeerd door
haar hetdere standpunten voor het moderne
gezin, oog voor de zorg, werk, leefbaarheid
enveiligheiden departijdie ophetplattetand
hetkernenbeleid succesvot heeft gerntodu-
ceerd. '14re zijn terug van weggeweest en dat
komt omdat we zeggen wat we doen en we
doen wat we zeggen, daar kan je op ver[ou-
wen", atdus lijsttrekJ<er Maarten 0ffinga.
Enkete standpunten:
. De leefbaarheid in dorpen en steden be-

houden door het in stand houden van voor-
zieningen;

. Het stimuleren van ondernemerschap en
daardoorversterkin g vanwerkgele genheid;
. De agrarische sector moet zich kunnen
ontwikketen met behoud van ons mooie
Friese landschap;
. Het watersportgebied SÉdwest-FrSrstán

blijven verbeteren en ontwikkelen voor
toerisme.
Website: www.cda-swf.nl
Facebook www.facebook.comr/cdasvuf

I\uitter: twitter.com/CDAsWf

v:n 0ndesremersve:exiging l^ltst. Ongemerlt is er veel kwaliteit en rralanatsehap aanwezig in onze be-
drijvige stad en daar vertellen de ondernemers gïaag meer over. Deze maand em interview met 41qI3SS.
Meer informatie orrer Ondernemerwereniging lJlst kunt u vinden op www.ijlsLnu.

De Btik op lJlster ondernemingen
Dekomende maanilen }untu inhetKypmantsje steeds een

aantat intervierm lezen met ondernemers uit Ulst die tid zijn

Angto-American Language & Secretarial Support (AAI&SS)
gevestigd aan Galamagracht 39A in lJtst (unuur.aalss.nl)
Een interview met Monique nan Dam-Middeldorp

7 . Wat een lange bedrtjfsnaam, waar staat het voor?
Ja, het is een hete mond vol, ma.u gewoon AAI&SS mag ook.
Atle activiteiten die ik deed toen ik deze naam bedacht. komen
terug in mijn bedrijfsnaam. Anglo-American Language staat
voor atles wat ik met de Engelse taat doe: vertaalwerkzaamhe-
den en onderwijsactiviteiten. Secretarial Support heb ik eraan
toegevoegd omdat ik destijds werkte ats juridisch secretalesse
op een advocatenkantoor in Amsterdam.

2. IIoe lang bestaat je bedrijf aI?

Ik sta getoof ik sinds 2001 ingeschreven bij de KvK, maar ik
vertaal sinds 1982. Eerst'tussendoor' tijdens de opvoeding
van onze kinderen en later heb ik mijn vertaalwerkzaamhe-
den steeds verder uitgebreid. We wonen sinds 2006 in lJlst en

sindsdien ben ik ook gevestigd in lJtst. Ik ben ZZP'er, fulltime
vertaler en ik werk thuis.
3.Watvertaalje zoal?
Ik ben beëdigdjuridischvertaler. Ikvertaat onder andere overeen-
komsten, notariëte akten, stahrten en rronnissen. Ik vertaal ook
rreel voor instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming en

hetNederlands Forensisch Instituul Daarnaastheb iksinds 1997

ongeveer elk jaar een boekrrertaald orrer ondenruerpen als ADHD,

autisme en middelenmisbruik. De juridische vertalingen zijn
meestal Nederlands-Engels. De boeken zijn Engets-Nederlands.
4. Hoe worilt je juridixh vertaler?
Ikhebeen atgemenerrertaalopteidin g En gels gedaan en daarnaheb
ik mij gespecialiseerd. Eerst in algemeen recht en later stafrecht
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fijdens deze specialisaties beshrdeerje het Nederlandse en het Engelse
rechtsqlsteem, de verschillen tussen deze sSntemen en de terminotogie
die in deze systemen wordt gebruikt. Daarnaast heb ik nog een module
Europees Recht gevolgd aan deWin Amsterdam.
5. Heb je lastvanbíjvoorbeeld Google I?anslate?
Tja, dat zijn ontwikketingen die niet tegen te houden zijn. Ik werk zetf
ook met een vertaalprogramma. Dat programma 'vut' je zelf met atle
teksten die je in het programma vertaatt. Wanneer er dan een zin is
die door het programma wordt herkend, wordt deze atvast voor je ver-
taald. Het programma is erg handig als je vaak dezelfde soort teksten
moet vertalen met veel herhaling erin. Ik gebruik het programma wet,
maar mijn teksten zijn meestal te specifiek om heel veel voordeel van
dit programma te hebben.
6. Is er veel veranderd sínds je bent begonnen met vertalen?
Er is heel erg veel veranderd. Denk alleen ma:u a.rn de komst van de

computer met telatvenrverkingsprogramma's als Word Perfect en later
MS lllord. Mijn eerste vertalingen heb ik nog gedaan op een etek:trische
typemachine met conectietint. Tegenwoordig hebben we internet en
e-mait. Internet is voor een vertater een gigantische bron van informa-
tie, onder meer door a[erlei online woordenboeken die gratis ofvia een
abonnement zijn te raadplegen De zoektocht naar terminologie is met al
deze bronnen een shrk minder tijdrovend geworden.

7. Is het níet saaí, de hele tíjd thuís achter je computer?
Hetis zekernietsaai. Ikkrij g ontzettendveelverschillende soortentelsten
te vertalen. Ik vind schrijven leuk en ik vind het leuk om er een mooi pro-
duct van te maken. 0m eruoor te zorgen dat ik inderdaad niet de hele tijd
achter mijn computer blijf zitten, want vertalen is verslavend, heb ik een
hond ommee te wandelen, geef ikbijtes, zitikin de Sinterktaascommissie
en ben ik nu ook lid van het bestuurvan de Ondememersvereniging l-ltst.



Stimheid, kracht, potitiek en muziek in Sneek
Wie is ao sterk als Simson m wie is zo wijs a[ $alomo? Vragen waar wijdag 14 maart de
antwoorden op komen. Op db avond wordt een JeugdBijbetQuiz georganiseerd en worden
juttie uitgedaagd om de laacl*en van Simson te evenaren. Dit atles met swingmde muziek.

,'?
,'.r.4. r1, na $ bijbetgenootscha p

l

Het belooft 14 maart een spannende en in-
teressante avond te worden aan de Selftrelp-

weg in Sneek met een mix van verstand en

vermaak. Een Bijbelquizvoor de jeugdvan 1 2

tot25 jaar.lÁIoutZijlsta, de sterkste manvan
Fr5nlàn, daagtje uitomte bewijzen datje net
zo sterk of sterker dan Simson bent. En het is

vier dagen voor de gemeenteraadwerkiezin-
gen, dus wordt er een Politiek Jeugddebat

gehouden. Uit dat debat moet duidelijk wor-
den wie volgens jullie de beste potitieke par-

tij is. Kortom,voorelkwatwils. Maarde quiz,

de wedstijd en het debat is nog niet attes.

De muzikate omlijsting wordtverzorgd door

de swingende muziekvan de Bogerman Big-
band met de bekende zangeres Janice, die
ookde presentatievan ditspektakelverzorgl
Een bijeenkomst die je niet wilt missen!

Vrijdag 14 maart 2014, aanvang 20.00 uur
Baptisten Gemeente Sneek, Selfhelpweg 22,

8607 AB, Sneek.

Erwordtgespeeld inteamsvan 5 personen. In
de naamvan jeteammaakje nahrurlijkje am-
bities duidelijk. Opgeven voor 7 maart 2014.

Nadere informatie en opgave van je team:

Lippy lValinga-Zijsting, Rayoncoach NBG

lippy@walinga.eu

0575532662

5 x goud ,4xzilver en 2 x brons voor turners en turnsters g.v. de Stànfries lJtst.
0p de wedstijdagenda van zaterdag 8

februari stonden voor de lJlster gynrnas-

tiekvereniging de volgende wedstrijden
genoteerd:
. 1e plaatsingswedstijd turnsters niv. F, G,

H in lJlst
. 1e ptaatsingswedstrijd turners niv. 11-15

in Franeker
. 1/8 finate turners 3e divisie keuze oefen-

stof infilburg
Aan het eind van deze druk bezette wed-

stijddag stond de teller op 11 medailtes:

5 x goud, 4x zitver, 2 x brons.

De 1e wedstijd leverde in de categorie jeugd

2 niv. G, Carlijn Lammers, Chantat Koe-

hoorn, EvaWesthoff, Elma Nagelhout, Silke

Hoekstra en Junior H Marieta Klein Swor-

mink geen prijzen op. Eva miste op een haar
na, nl. 0.05 p. het podium. In de 2e wed-

stijd presteerden de hrrnsters heel sterk.
Met overmacht goud voor Meike Buursma

in de categorie junior 1 niv. G. Judith
Haanstra behaalde in de categorie Jeugd

1 niu H een 1e ptaats, op de voet gevolgd

door haar clubgenootje Dagmar Nederhoed

die het zilver in ontvangst mocht nemen.

Tialda Sikrna werd 7e. Ook zilver voor Anna
Bergstra in jeugd 2 niv. H. Wedstijd 3lever-
de weer goud en zitver op, nu in de categorie

senior niv. G. Rozemarijn van Dijk behaatde

de 1e plaats en Jasmijn Kruijshaar werd 2e.

Esther Dijksta, gernspireerd door de uitste-
kende prestaties, bleef niet achter en be-

haatde in de categoriejunior F de 3e plaats.

5 april is de 2e ptaatsingswedstijd in Mak-
kum. Inzet een ptaats voor het FK op 10 mei
in de Schuttersvetdhal in Sneek.

De jon gens reisden af naar Franekervoor hun
1e competitiewedstijd op niv. 11-15. Ook

hier prachtige resultaten: Nourdin Boer 1e

bij pupillen niv. 11, Sietse Postna 2e bij niv.
11. De 2e gouden medaille was voor Christi-
aan Pietersma in de categorie jeugd niv. 13.

Lourens Reiker kuram uit in de jongste cate-
gorie benjamin en keerde met een bronzen
medaiïle huiswaarts. Overige resultaten:
Bij pupilten niv. 12 ook hoge scores maar
net geen podium plaats, fijmen van Dijk

4e, Guus v.d. Werfhorst 5e, Altard Donker
8e en A:rel Zwanenburg 9e. Instap niv. 14:

Dion Speelman 8e en Brend Jager 12e. De 2e

wedstijd is op 8 maart in Harkema. De uit-
stag van de 2 wedstrijden bepaatt wie Fries

kampioen wordt en de hoogst geplaatsten

stomen door naar het Noordelijk Kampi
oenschap.

Johannes Reiker en Jan ïeade Nauta komen
uit in de 3e divisie (tandetijk) keuze oefen-
stof junior 1 niv. 7. Zij moesten voor de 1/8
finate naar filburg. In een veld van 32 deet-

nemers hrrnden zij zich naar een 10e en 19e
plaats. Waarschijntijk is dit genoeg voor
doorstoming naar de % finale. Dit wordt
nog bekend gemaakt.

0p 2 februari stond voor de enige 3e divisie
furnstervan de vereniging, Maureen Poiesz,

een plaatsingswedstijd op het programma
in 2e Ëxtoërmond. Zij komt uit in de catego-

rie junior D niveau, ook hier een vetd van 32

deelneemsters en een ptaats bij de 1e 11 geeft
recht op doorstoming naar de % finale, hier-
voor kwam ze 0.6 te kort en eindigde als 16e.

Tuk Tuk om de gracht voor Sri Lanka
Afgelopen woensdagmiddag 5 februari is
er in de Êehof naast de Mauritiuskerk een

speciale middag georganiseerd voor een

kinderhuis in Sri lanka. In dit kinderhuis
in Matale worden kinderen opgevangen,

die wees of halfwees zijn en/of door hun
ouders verlaten, omdat zij geen middelen
meer hadden om voor de opvoeding zorg

te dragen. Wij hebben afgelopen zomer Sri
Lanka bezocht, omdat onze zoon Kees Abe

in juli gebouwd is met Subashinee. Zij is als

baby geadopteerd uit Sri lanka, omdat haar
ouders te arm w;uen om voor haar te zorgen.

Wij hebben voor het eerst haar biotogische

ouders ontmoet en de bruiloft met hen nog

op zh Sri Lankaans gevierd. Dit was een

bijzondere gebeurtenis. Hierdoor zijn wij
ook in contact gekomen met het kinderhujs

en hebben wij gezien hoe de kinderen daar

een goede verzorging, liefde en aandacht
krijgen. In de Eehof kon jong en oud de

film zien over het kinderhuis, ze konden
grabbelen, iets lekkers kopen en de hand-
werkgroep verkocht sjaals, sokken e.d.

De mooiste belevenis was een ritje in de

tuk Tuk om de gracht; in het dagelijkse
teven van Sri Lanka wordt veel gebruik
gemaakt van de Tuk Tuk voor boodschap-
pen, naar school, naar het werk enz. Het
zijn vaak oude Tuk ïults en in vele kteu-
ren. Van 14.30-16.00 uur heeft de Tuk Trrk

om de gracht gereden en de opbrengst van
deze ritjes en de verkoop in de Eehof heeft
€ 307,- opgebracht! Deze opbrengst is
dankzij de sponsoring voor de huur en het
veffoer van de Tuk Tuk door Gebr. Sikma,

Onderhoudsbedrijf Huisman, Baggerbedrijf
Zijsling en Cees Zijsling Techniek! De kin-
deren van de kinderbijbelctub zulten de ko-
mende tijd nog doorgaan om te sparen voor
het kinderhuis. Iedereen hartetijk bedankt
voor de belangstetling en bijdrage voor deze

gezeltige en zonnige woensdagmiddag!

Lippy Watinga-Zijslin g.



Verbourv Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Gatamagrachl 73, 8ó51 lD lJtst
ïet. 06-10347939 / 7ax O515-852881

sybrenvandeïzee@hotmai[. rorn

Voor alles wat met uw
auto te maken heeÍï
Rogmolewei 9
8651 EP LIIst
0515-532386
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Qrondye Jzet
Rocdhems:emeg 3
Ê651 ÊV |J:_ST
te' 0s15-442487
fex 0515-444454
e.nai:-,nfa@iáar9mÊ-grondvÊ.zet nl
internê| wwyr' jaaTsÊt*-!rondve.zet. nl

Uit voorrood leverboor: . zcrnd r erond . menggronuloof
Lever:ng grind, bestÍctingr*ofêdcal, domwcndhout ên:. €nz.
Inbrm*êr vÍiblijve::d .qclí onzs schêrpê pÍiizên

. grondwerk . honsporf ' kroqnverluur . :(rnd- en grondh(}*ds,

r Sinnen- en buitsn lelilder*erk P;kcsyl I
r srui- en behangw*rl 8617 LH Álbêqs

| €nkelc- en dlbbele Seglazirq
. stÊckspliïen
. Kl€iffichol;g liaacrx:l"k *515-533245

. *ndsrloud c.r !r beot *ru-uï.'*aï

. CV-ketels

. Ventilatíe

. Elektra

. Dak- en zinkwerk

. Seruice & onderhoud

. zonnepanelefi

. Zdrrèftótêr6:.,,t',.

. wàr#?&rlrr..:riÈt'
':.:

. Hout / petletkachels

GTBR. BU

ffi "r**,e R Roodhemsterweg 20 . Ulst
(0515) 41 53 07. www"gebr-sikma.nl

E; Autowascentrum

i;l Openingstijden:
'3 Maandag t/m vrijdag:
.*3 0.800 - l*,00 uur
l1l ZaterOag: 0"900 - t7.00 uur

Benierwd wat de juridische corsequenties zijn van
verandeíinEën in uw pexoonlijke situalie? Echtscheiding,

verhuiisn, pensiten, schenker of testamena.
Kom langs (:ussen 14:00 an 17:0S uur) en krijg helder

en eeí(k advies va.: uw notaris mf. Femmy Sm;nk.

I fti"'!*tfl.""-:" en nsen HE
wij nemen ars het mosetijk is uw !!":l#*Ej9,|,11f,ï,Tl
bestaande verzekeringen in beheer

om kennis te maken en/of De lasersherne 9

gewoon met een vraas,. ,,rr;ït]fr'rtl';;
welkom aan de Jagersherne g ,ïÏ:ha-eisenraam'nlinfo@ha-eigenraam. nl



Verenigingsmarkt
0p 30 januarijl. heeft Stadsbelang lJtst een
'ïerenigingsmarkt" georganiseerd in Het
Wapen van lJlst. De Verenigingsavond had

als doel om elkaar te ontmoeten en te laten
weten wat er leeft, speelt en te doen is in
IJtst. De avond was een groot succes! Voor

42 deelnemende verenigingen, stichtin-
gen en andere organisaties was hetWapen
van lJlst omgebouwd tot een grote markt.
Van Striidberzaal tot aan het restaurant-
gedeette. Er was veel belangstelting van
bezoekers en tussen deze bezoekers liep
Stadsomroeper Harm de Vries om ieder-
een te laten weten welke deetnemers er

waren. Van zowel de

bezoekers als de deel-
nemers van de Vereni-
gingsmarkt hebben we

mooie en positieve reac-

ties gehoord, dus een
zeer gestaagde avond!

Stadsbelang lJlst heeft tijdens de Ver-
enigingsavond afscheid genomen van
penningmeester en bestuurstid Wil-
lem Ottens. Witlem heeft zich de max.
'zittingstijd' met veet energie inge-
zet voor Stadsbelang. Onder zijn be-
zielende teiding heeft hij alle finan-
ciën van Stadsbelang en later ook van

't Kypmantsje, overzichtelijk gemaakt en
op orde gekregen. Naast de financiën
was Wiltem actief ats webmaster en op
andere klussen die voorbij kwamen.
Wiltem draagt het financiële stokje
oveÍ aan Folkert de Haan. Met Fotkert
is ook Ine Ptompen benoemd als nieuw
bestuurslid.
Hebt u vragen, opmerkingen en/of
tips voor Stadsbelang lJtst, dan kunt
u ons via info@stadsbetangijlst.nt
bereiken!

Metwiendelijke groet,

Het bestuur van Stadsbetang lJlst

Musical Mozes
Sinds september vorig jaar is een groep en-

thousiastelingen, onder de bezietende lei
ding van Janke de Paauw-Westa (regie) en

Koos Woudt (muzikate leiding), bezig met

het insfuderen van de musical Mozes, een

eeuwenoud verhaal, dat nog steeds tot de

verbeetding spreekt. Mozes, de bemiddelaar

hrssen C'od en mensen, de profeet, de visi-
onair, de wetgever, de opvoeder, de bewij-
der, de leider. De man die geboren werd als

een ter dood veroordeetde, drijvend in een

mandje, maar die zijn generatie overteefde.

Die opgroeide aan het hof ran de farao als

'zoon van', maar die vooral inhoud geeft aan

de Hebreeuwse betekenis van zijn naam: 'er-

uit getokken'. De geredde die moest redden.

Die de woestijn in vtuchtte omdat hij een

Egyptenaar had gedood. Maar die na veertig
jaar, een mensenlwen in die tijd, terugkomt
om, bijgestaan door zijn broer Aáron, het
volk uit het land van de dood te leiden. Een

man die rnn een ongeregeld zootje een hecht
volkmaalrt fienWoorden als een btauwdruk

van de wereld zoals die zou moeten zijn.

De wet die nog steeds de basis is van onze (de-

mocratisdre) waarden. Naast Mirjam, Aiiron,
Jodrebed en Amram zijn in de musical nieuwe

verhaalfiguren toegevoegd die ewoor zorgen

dat dit overbekende verhaal met andere in-
vatshoeken beleefd kan worden. Zoals Merit,
een Eg5ptische wouw, die verliefd wordt op

de TEptische' prins Mozes. Een onmoge-

lijke liefde, zeker in de ogen van Mane, haar

moeder, die de bijzondere Mozes geen enkel
moment serieus neeml Haar beetd wordt
bevestigd als Mozes taftnrtig vtudt, zon-

der te vertelten waarom. Merit blijft radetoos

achter, gissend naar de identiteit van haar
geliefde. A[ snet touwt ze, tot grote weugde
van haar moeder, met Asali, een tegeraan-

voerder. Jaren gaan voorbij en de herinnering
aan Mozes venraagt Tot hij opeens terugkeert
naar Ëgypte, om het volk naar de wijheid te

leiden. Aan het hof ontnoet hij Merit, in wie

de liefde opnieuw optaait. Maar weer lijkt het
alsof ze hem zal laten gaan, sËrmen met atle

andere Hebreeërs. Merit neemt een dapper

besluit. Ze gaat tijdens de nacht van de uit-
tocht met hem mee.Aan de overkant rran de

Rietzee, als Asali met het teger is rrerdronken,

kan en wit ze niet meer terug. Ze vergezelt

Mozes bij zijn tocht door de woestijn als zijn
raadgwer. Samen met de spelers is gepro-

beerd een link te leggen flrssen het oude ver-
haal en de tijd waarin wij nu leven. Dat bete-

kent bijvoorbeetd dat we andere idolen zien,

in plaats rran het Gouden Katf. Zo zijn de He-

breeërs, op weg naar het beloofde land, niet
gekleed in historische gewaden, maar zat het
publiek kleding herkennen van bevolkings-
groepen die in het recente verleden en op dit
moment als vtuchteling ondenveg zijn, op

zoek zijn naar een nieuwtand.
De voorstellingen zijn in de Stadslaan-
kerk, op wijdag 28 maart orn 20.(X) uur,
zaterdag 29 maart om 20.00 uur en zondag
30 maart, om 15.30 uur en 20.00 utu.
Kaarten zijn vanaf 1 maart te bestetlen per

mai[: joancagort@ziggo.nl of te koop bij
Boutique Jenny. De kosten zijn 8 ewo voor
volwassenen en 4 ewo voor jeugd tot 1 2 jaar.

Dit is inctusief 1 consumptie. Atle betokÍ<e-
nen, voor en achter de schermen, doen hun
uiterste best om een voorstetting te maken
die de toeschouwer kan laten lachen én ont-
roeren. Eind maart weten we of dat getukt is.

Overtuinenfair
De 5e OVERTUINEI'IFAIRza1 op zaterdag 7 juni
worden gehoudenin onze prachtigestad. Als

organisatie hebben we erweer zin in en we

hopen dat u ats Dryltsers ook weer uitkijkt
naar dit spektakel op een unieke locatie. We

hebben rrorig jaar het rrerzoek gelcegen om
ook iets voor de jeugd te organiseren in de

vorm van een stoepverkoop / kindermarkt
Dat wilten we dit jaar oppalcken maar het is

voor ons niet te doen om dit met het organi-
seren van de overfuinenfair te combineren.

Daarom een OPROEP van onze kant wie wit
ons hetpen om de kindermarkt te organi-
seren??? Ons strerren is om een locatie te

vinden waar de kinderen van de basisschool

veilig en ongehinderd hun spullen kunnen
verkopen en datde opbrengsten hetinschrijf-
geld naar het goede doel gaat dat wij dit jaar

gaan ondersteunen. Welk goede doel of doe-
len we ditjaar financieel gaan ondersteunen

is nog nietbekend. Zoals aleerder geschreven

is: we zoeken weeÍ naar één of meerdere in-
stellingen/verenigingen enz. in de omgeving

omhetlokale karakterin standte houden. Dan

nog hetrrolgende, we hebbenvorig jaar augus-

tus albestoten datop Tjunidevolgende Grcr-

h:inenfair gehouden zou worden. Grootwas

de sduiktoen we in januari de huisvuilkalen-
derkegen. Op 7 juniis de aangepaste ophaal-

route voor de groene rruilcontainers gepland.

Wij zoeken naareen optossing om ditvooreen
ieder zo soepel mogelilk te laten verlopen.

Ile organisatie van de werttrinenfair:
BarbaraHaagsma Eegracht22 tel.531955
HotskeenHarmdeVries Eegracht24 tet.532057
Martien Staalsmid Eegracht25 teL537227

Reacties larnt u maiten naar: overfuinenfairijlst@hotnail.com
zie ook de website www.overhrinenfair.nl



C H I N E ES-I N D I SC H RESTAU RANT

MAANDMENU MAART
VOOR 2 PERS. SLECHTS € 1 6,50

WWW.WENZHOU.IJLST.NL

MENU A EN B MET GROTE NASI OF BAMI

Vanaf € 15,00 gratis kroepoek

Ëxtra aanbieding: Gon 3ao Kai
van € 77,'o voor € 8,to

=o
.=
>-g
o
g

=q)s
=oo

-.<Iv?

===

ïn mijn salon gebruik ik de huidverzorgingsproducten
en de moke-up von Oriflome

Ook geef ik grotis workshops von Oriflame bij gostvrouwen thuis

Wilt u een ofsprook moken voor eenbehandeling of een workshopZ
Dit kon telefonisch of oer moil.

ïel. 0515-532907 / 06-16113027
i nf o@schoonheidssolonvïino.nl

Ytino Schot
Croleskworïier 88
8651 H6 rJLsr

Wi0da

K
5ft*o SJaa&nwlsan 43

855t ffi t ,st
05t5-532592
06-54976ffi9

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

HUISMANBtrUWIJLST.NL

* trNDERHtrUD
*:] RTN trVATIE
= N ICUWBEUW
DE F|NNE 6
El651 CW lJLsr
TEL: (tr51 5) 532cJ2=
rruro@nursMAN BsuwrJLsr. N L



Ptaybackshow in 't Honk lJtst
Attijd al ats Katy Perry of als Nick & Simon op

het podium willen staan? Pak dan nu je kans !

Wantop zaterdagarrond 22 maarta.s. organi-

seert hetjeugd- en jongerenwerkvan'tHonk

in lJtst een playbackhowvoor alle leertingen

van groep 3 t/m 8 rran 0BS de Kogge en CBS

de I\uine. Lijkt het je teuk om alleen, met zh

tweeën of met een groep-

je mee te doen? Dan

kun je je opgeven door

vóór maandag 10 maart

een maittje te sturen naar: jivrrylst@ gmait.com.

Zetinhetnailtjejenaam,leeft ijd,telefoonnum-

mer, school, groep en nahlrrtift welke artiesde

gaat playbacken. 0uders, familie, bruen,

wienden en wiendinnen zijn uiteraard ook

vanhartewelkomomtekomenkijken. Deaan-

vang is 19.00uuren de zaalisvanaf 18.30uur

open. Voor pubtiek is de toegang 1 euro, in-

ctusief de timonade! Dus als je mee witt doen,

geef je dan snet op voor de ptaybackshow!

Dan makenwe er een spetterende avondvan!

Jaawergadering Vrouwen van Nu lJtst op2ljanuari 2014, aangevuld met
een lezing door Gri Smink
Na een geslaagde viering van het 40-jarig be-

staan van de afdeling Vrouwen van Nu L]st in

decemberwas hetnu tijd voor de wat zakelij-

ker onderwerpen. Januari is de maand van de

jaarvergaderingen en ook deze keer kw"arnen

de gebruiketijke agendapunten aan de orde.

Dejaarverslagenvan de secretaresse, de pen-

ningmeester en de activiteitencommissie

werden na enkete wagen en opmerkingen

goedgekeurd. De kascommissie had de boe-

ken gecontoleerd en goed bevonden en de

vacahues in hetbeshrurkonden weerworden

ingewld. Verder staan er voor de komende

maanden weer diverse activiteiten op het pro-

gramma, zoals museum- en theaterbezoek

en de lnternationale Vrouwendag op 8 maarl

Ookde leesgroep heeftalweereen prograilrma

klaar. Hierna was het de beurt aan - bijna tra-

ditioneel - een spreekster uit tJlst, deze keer

zelfs uit onze eigen afdeling. Gri Smink ver-

telt ons ornr haar activiteitenbij het'pronkje-

riden' (sdroonrijden) en bij de schotsploeg.

Ën rrooral over het Friese koshrum dat daarbij

gedragen wordt. Ze shovyt ons van beneden

naar boven de lange onderbroek, diverse on-

denol:ken en rokken, btoezen en jakken. Als

ze een \ran de jalken de laing rond laat gaan

merkenwe hoe nrvaarzoh kledingstukis, het

zalnog nietmeevatlen om daarinte schaatsen

of te dansen. Die kteding maakt Gri wijwet

hetemaal zelf, maar om de authenticiteit te

bewaken komt er wel een keuring aan te pas.

Zelfs het fijne borduurwerk op de fute van

de sdrort is door haarzelf gemaakt. En dan

zijn er nog de sieraden, waaronder de chate-

laine waaraan sleutets en naaigerei hangen.

Die sieraden zijn eigendom van de dansed
sdraatsers zelf. A[ met a[ een heel kostbaar

koshrum. Ook het gouden oorijzer hoort bij
de uitusting.Na de pauze vertett Gri aan de

handvan haar agenda over a[ de optredens en

wedskijden waaraan zij en haar man hebben

deetgenomen. Het is een respectabete lijst, ze

hebben het er best dmk mee. Maar ze bete-

ven vaak heetveel bijzondere dingen: Reizen

naar het buitenland, zoals Polen, Spanje en

Zweden, maar ook optredens op Ïhialf. Ook

hebben ze meegewerkt aan een progr.rmrna

van Omrop Frystán. In haar danknvoord zegt

voorzitter Pieta Roorda dat ze geen idee had

van wat er altemaal bij komt kijken en dat

zal bij de meeste aanwezigen wel het gerral

zijn geweesl Een heel interessant verhaal;

Griwordt bedanklmet een envetoppe en een

Dryttser Houtsje. Het laatste agendapunt was

de rondwaag en daarna was ervoor een deel

van de wouwen nog een drankje aan de bar.

Het kan echt! Leren tekenen in 7 lessen
Zien en de Kunst van het Tekenen door ltlijk Gando:
Tekencursus van 7 lessen start dinsdag 4 maart 2014 in lJtst
VoorllVie:
Je hoeftbeslist geen tekentatentte hebben,

enkel het vertangen om de wereld om je

heen met potïood op papier te verbeetden.

Watdoenwe:
Leren tekenen is in werkelijkheid een

laryestie van leren waaïnemen, leren

zien. Dat is waar het om gaat in deze te-
kencursus: de Kunst van het Zien. Een

kunstenaar tekent allereerst met de

ogen. Met het tekenen doe je een ontdek-
kingsreis waarin je met gerichte oefenin-
gen leert tekenen naar de werkelijkÍreid,

met ats belangrijlste gereedschap je ogen,
je toegewijde aandacht, potlood en pa-

pier. Ook gaan we met andere ogen kijken
naar het werk van grote lonstenaars en

luisteren naar hun inspirerende woorden

orrer dat wondertifte proces v.rn creativi-

teit" Met deze tekenmethode ontwikket
je het vermogen om te Zien, waarmee je

de wereld om je heen kunt tekenen: een

bloem, een takje, een btad, we tekenen naar

de nahnu. Zo vind je in het meditatieve

tekenproces een tijdloze rust en weugde,

een werkeli;ke venijking rran je leven.

ïlfie geeft erles:
Drs. Mijk Cando (1955) pedagoge en beet-

dend lannstenares. Zien en de Kunst mn het
Tekenen is een unieke metlode, waarin haar

eigen tekenewaring gecombineerd

is met de wetenschappelijke shr-
die van dr. Betty Edwards en de filoso-

fie van kunstenaar Frederick Franck.

Inschrijven: DecursusomvatTtessenvoorl40

euro en start dinsdag 4 maart 2014 in het Mu-

seum Nooitgedagt in Hlst, Eegracht 1 1 . Er zijn
2 lesgroepen: dinsdagochtendvan 9.30 tot 12

uur en dinsdagavond rran 19.00 tot 21.30 uur.
Informatie en insdrijven bij Mift Cando : www.

mijkcando.exto.nt of tetefoon : 0647734479.

i l'1., *,'

Activiteiten't llonk maart 2Ot4
Het Freak Out feest voor a[[e brugklassers

val lJlst was een groot succes. Er waren

weer 30 jongeren, die zich hebben vermaakt
met muziek, darten en andere spelletjes.

Ze melden zich nu ook op wijdagavond

op de Chilt Factory waar ze met een
groep films kijken. Heel fijn, btijven ko-
men! 0p zaterdagavond 1 maart is er

een Holtyroodfeest. Kom verkteed ats

filmster, wij zorgen voor een filmsfeer.

Op 22 maart houden we een playback-

show voor de kinderen van de basis-

scholen van lJtst. 0p zaterdagmiddag

29 maart is er een percussie workshop
onder leiding van Jan Bons (voormatig

BtauhÍster dalkapel). Etke wijdag zijn we

open om 19:00 uur! Tot ziens in 't Honk!
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NATUURLIJK, EIGENZINNIG EN SOCIAAT

Groen[inks maakt zich sterk voor:

. Een gÍoene, leefbare omgeving voor mens en dier

. Bewust en duurzaam energiegebruik

. Goede zorg in de buurt en voorzieningen dichtbij

. Steun voor bewonersinitiatief en ondernemerschap

Steunt u ons daarbij?

19 maart - tijst 5
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Kom de Gazelle en Batavus fietsen

bij ons bekijken in deze uitvoering!

* 26 april a.s. Opstapdag Gazelle

elektrische fietsen!!!


