
Wolkom yn Ooitgedagt!
Ooitgedagt dat er een ontwerper in u
schuilt? Dan is dit uw kans! Help mee om

de nieuwe bakens van lJlst te ontwer-
pen. Maandag 14 aprit opent wethouder

Offinga'Fantasiefabriek 0oitgedagt' in
het oude winkelpand van Visser. Deze

week kunt u onder leiding van de ar-

chitecten Nynke Rixt Jukema en Feike

de Jong creatieve workshops volgen en

meebouwen aan het nieuwe gezicht van

IJtst. Iedereen is welkom vanjong tot oud.

Binnenkort votgt er meer informatie over

Ooitgedagt, dus houd uw oren en ogen

open.

Onderzoek naar bijzondere interieurs in lJtst
Binnenkort wordt een onderzoek gestart

naar historische interieurs die zich nog

in panden in ïJlst bevinden. Het initiatief
daartoe wordt genomen door de in 2013

opgerichte Stichting Interieurs in Frys-

tàn. Doe[ is onder meer hetverkrijgen van

kennis over bijzondere interieurs die in
Frystàn bewaard zijn gebleven. Hiertoe

zulten bewoners van panden waarin zich

dergetijke interieurs bevinden worden

benaderd voor een afspraak met perso-

nen die graag langs willen komen voor
een kortdurend onderzoek ter plaatse.

Het gaathierbij om onderzoek naar bijvoor-

beetd fraai snijwerk, een mooie schouw of
een opmerkelijke trap. Meubels en huis-

raad en dergetijke vallen hier dus niet on-

der. De stichting en het onderzoek zijn een

particutier initiatieí opgezet door gernte-

resseerde kenners. Zo maakt Meindert Sef-

finga, directeuÍ van het Fries Scheepvaart

Museum te Sneek, deel uit van het bestuur.

Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder

hoogteraar vanwege de Ottema-Kingma

Leerstoel aan de Radboud Universiteit

in Nijmegen bij het project betrokken.

Meer informatie over de stichting vindt u

op www. interieursinfryslan.nl

Meer vaartoeristen naar lJtst door grondruil # .,:.:,, s*Jx*_;* ]r,r::= r:

IJtst wil watersporters verteiden om met
hun boot aan te leggen en de stad te be-
zoeken. 0m dit te realiseren zijn er plan-
nen om het sfuk grond naast houtzaag-
moten De Rat aan te kopen en geschikt te
maken voor het aanleggen van boten. De

gemeente SÉdwest-Fryslán is met de eige-

naar van het perceel, dhr. Piet ten Woude

uit lJlst, in gesprek over grondruit. De

heer Ten Woude heeft zijn oog laten val-
len op de boerderij aan de Sudergoweg 1 in
IJlst. Deze is nu in bezit van de gemeente.

Iloutstad lJlst
De gemeente heeft samen met Het Friese

Merenproject van de provincie Fryslàn
een masterptan gemaakt voor lJtst. In
dit plan is gekeken hoe de stad aan-
trekkelijker gemaakt kan worden voor
watersportrecreanten en

Leesverder op pagina 5

rnwoners' DeondertekeningvandeOntwikkelingsovereenkomstmetvanlinksnaarrechts AuckevanderWerff,

voorzitter Stichting Houtzaagmolen De Rat, wethouder Maarten Offinga van de gemeente SÍdwest-

Frystán, Sippie ten Woude, Piet ten Woude en Marcel faasse van de gemeente Sridwest-Frystàn.



: Stijlvollê vezorging van begrafenissen en crematies;

: Opbaring thuis met koeling mogelijk;

: Dienstverlening zonder winstbejag mêt voor leden bovendien
: financiële tegemoetkoming;
: Bode, de heer l\il. Heslinga, dag en nacht bereikbaar
: tel.nr. 06 - 5377 77 53 oÍ 0515 - 43'1875.

:Voor verdere informatie veMijzen wij u graag door naar onze website
: www.uitvaartvereniainoiilst nl of u kunt contact opnemen met een van
I onze bestuurslêdên waaronder de heer J. en mevÍouw A. de Boer,
i l,4ientlán 1 te lJlst. tel.nr. 0515 - 53 17 37.
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Uw kapsfer aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-1 4464784
www. reinash airservice. n I

Reina l{roes
Nijesyl 6O

8651 NC IJlst

www.musikant.nl
Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschÍiÍt

$ .ii,r.:,i'':.' :,:':,: :r''r
,:lr:

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl

of bel 06-249461 95 | 0515-532772
Ook inkoop, afstel en en reparatie van snàarinstrumenten

CAG
-io' - -*

.':
Am Em



24maart

26 maart

2Smaart

29maart

29 maart

30 maart

02 aprit

03 april

04 april

09 aprit

12 aprit

10 aprit

14 april

16 april

18 aprit

23 aprit

24apil
24apil

Vrouwenvan Nu, 20.00 uur

Recreatievo[eybal, Utherne, 19.30 ur:r

Musical Mozes, Stadslaankerk, 20.00 uru

Percussie-Slagwerk & (bas) gitadWorkshop,'t Honk,

16.00 -19.00 uur

Musical Mozes, Stadslaankerk, 20.00 ur:r

Musical Mozes, Stadslaankerk, 15.30 uru en 20.00 uur

KinderBijbelClub, de Eehoí 14.00 en 15.00 uur

Vrouwenkoor't Roer om, Het Wapen van lJlst, 1 9.45 uur

Klaverjassen bar't Kypma:rtsje, 20.00 uur

Recreatievolleybal, Utherne, 19.30 uur

Samen Eten, Schaapskooi, 17.00 uur

Vrouwenkoor't Roer om, Hetll/apen van lJtst, 19.45 uur

Inspiratiebijeenkomst 2015Festival, Eegracht 70,

vanaf 19.30 uur

KinderBijbetClub, de Ëehoí 14.00 en 15.00 uur

Ktaverjassen bar't Kypmantsje, 20.00 uur

Recreatievolleybal, UtIerne, 19.30 uru

Vrouwenkoor't Roer om, Het Wapen van lJlst, 1 9.45 uur

Vrouwen van Nu, dhr. C'er Nusteting is ambachtelijk

schoerunaker met als specialiteit'grote schoenen', 20.00 ur:r

Samen eten
0p 12 aprit hopen we weer "Samen

weer de laatste keer van dit seizoen.

koffie/thee klaar en het eten wordt

Int.: G. Bouma tet. 06-53849361

S. Schilsta tel. 0515-532930

te Eten". Dat is dan al-

Vanaf 17.00 uw staat de

om 18.00 uur geseweerd.

0proep Nij Ytostins
0p woensdagmiddag hebben we in Nij Ytostins een mannen-

groep, die gezamentijk gaan ktaverjassen en bitjarten. Vanuit

deze groep larrram de waag of er ook meeÍ mannen / senioren

uit lJlst en omgeving zin hebben om mee te doen. Ze zijn vooral

op zoek naar mannen die het leuk vinden om te klaverjassen!

Als u belangstetting hebt kunt u zich aanmelden bij:

Activiteiten van Zorggroep Tellens, Nij Ytostins

Brenda Detea en Klaske Hoeksma-Veltinga

Telef oonnummer: 0 5 1 5- 5 3 7647 of. 0 6-278079 22.

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

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

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

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

Maand Uiterste inteverdatum verschijningsdatum

ApriL 14 aprit
Mei 12 mei
Juni 16juni

24 april
22mei
26 juni

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zíjn tetefonisch bereikbaar via 0 6 -702649 69 .

Ook maandagmorgen zijnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drylts@stipepunt.nl.

Mauritiuskerk aan de Eegracht 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 etke 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 19.45 tot 22.00 uur in Het
t4lapen van lJlst. Zie voor de data de Agenda.

ao$!E;ffracht

Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De dichtsbijzijnde huisaft-

senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL2 7 LL2

Gee:r
PULIïlË spoed

f ,rrl;n wel
' )i!l.,i:! 1.:|.k pOlitie

ïelefoon: O9OO-8844

lulirrr4la;r$ox 2

Stt{lt'rwoudi.rd
betaalbare kwalitiir in T 0514 59131?

DRU.K:IPR|NTWERK r 0514s2s2
iníeêdrukvandiitrl

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
DrukkerÍj Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal)
inleveren tot en met
14 april a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: info@hekmanijtst.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 24 aprit 2014.

O CopyÍight bii Vereniging Stadsbelang trlst

Niets uit deze uitgave mag worden verveehoudigd

door middel vu druk, fotocopie, scm ofop

enigerlei mdere wize, zonder voorafgaande
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chantal manten



Percussie-slagwerk & (bas) gitaarWorkshop in'Honk ;'

Zaterdag 29 maart 2Ot4 tus-
sen 16.00 en 19.00 uur in Gut-

tureel Gentum 't llonk te lJtst:
een Percussie-Slagwerk & (bas) gitaar

Workshop met Jan Bons en Lammert

Postma en diverse andere medewerkers.

Percussionist, drummer, slagwerker Jan

Bons en bassist/gitarist Lammert Postma

verzorgen regelmatig slagwerk/gitaar
workshops. Jan en Lammert begonnen
hun muzikate carrière op zeerjonge leef-
tijd als leerling tamboer bij de toenmalige
drum en show band RIÍYIHM STARS te
Sneek. Jan en Lammert hebben hun spo-
ren al heet lang in de muziek verdiend.

Door het spelen in zeeÍ gerenommeerde for-
maties zoals Duo Cheers en de BlauhÍster
Dakkapel, zijn hun n.rmen ondertussen een

muzikaal begrip in Zuid lVest Friesland. Mo-

menteel zijn Jan (percussionist) en lammert
(bassist) als muzikanten en opridters aan

een nieuwe muzikale uitdaging begonnen,

genaamd Dr. LatinenSu. Dit is voor Friesland

een nieuwe swingende latinband bestaan-

de uit 75 z.eer getalenteerde muzikanten,

welke de Latinmuziek in al haar facetten en

met veel spcopisctre aspecten als een uit-
daging zien. Dus...wil je ons horen en zien

spelen, dan ben je zaterdag 29 maart hrs-
sen 16.00 en 19.00 uur van harte welkom

in't Honk te lJtst om onze worlshop bij te wo-
nen...en om zeU mee te doen!! MuzieJ< heeft

het hoofd niet nodig, omdat het directje hart
en ziel raakt!!

Metmuzikale groet,

Jan Bons en LamrnertPostrna

Voortel. info: 06.53542367 of 06.249t+6795

De weretd wordt beter!
Maandagavond 3 maart was er weer een

inspiratiebijeenkomst voor het 2015FES-

TIVAL op 5 en 6 september aanstaande.

Zoals eerder genoemd, staat Mitlenni-
umdoel 6 dit jaar centraal: In 2015 is de

verspreiding van besmettelijke zielctes

als hiv/aids, malaria en andere dode-

lijke ziektes, gestopt of teruggedrongen.

Met een drietal wagen gingen de

aanwezigen aan de slag:
l.Watzotrjij hettiefstop het2O15[TSIIIÍAL

uanfrl4 witten rneernalten ats bezoeker?

2.Wellce ideeën hebbenwe bij hetthena?
3. liíelke stogan, passend bij het the-
ma, vind je mooi om op de poster te
zetten? Het lijkt missdÉen een làs-

tig onderwerp voor een festivalthema,

maar er ontstonden tal rran creatierre ideeën

in een wolijke sfeer. We benaderen het the-
ma op een positiwe manier, met de nadruk

op wat al goed /beter gaat. De werktitel is:

De wereld wordt beter. Een volgende inspira-

tiebijeenkomstis op maandag 14 aprilvanaf

19.30 uur. Adres: Eegradrt 70.

Aanmelden kan (hoeft niet per se) via
jjdepaauw@ gmail. com of 0 6 52302390.

Mandata tekenen voor jongeren van Í,?tlm 18 jaar
Mandalat zijn cirkels gernrld met voïmen,
syrnbolen enkleuren dieje zelf mooivindt.
Bij dit artikel zie je een voorbeeld van een

mandala. Lekker creatief bezig zijn methet
tekenen enran kan heel rustgevend zijn.
Speciaal voor jongeren van 12 tot en met
18 jaar kun je bij Geeske Hogenhuis een

avond kennismaken met mandalat en ze

komen tekenen en inkteuren op woensdag

2 april 2014 tussen 19:00 en 20:30. Er is
ptaats voor maximaal 4 jongeren, dus op-
geven is verplicht! Een andertijdstip of dag

is in overteg ook mogelijk. Als er interesse

voor is, zal mandala tekenen voor jonge-

ren een maandelijks terugkerende work-
shop worden. Voor meer informatie kun je
kijken op www.despreeuwcoaching.nl of
mailen met info@despreeuwcoaching.nl.

Georgisch ensembte Khareba & Gogia
Heeft u ook zo genoten van de

reportageserie "De bergen achter

Sotsji" van Jelle Brandt Corstius?

Het is ons gelukt om muziek uit
dat gebied naar lJlst te halen. Het

duurt nog even voor ze komen maar op

vrijdag 7 november is het dan zover.

Een concert met betoverende klanken

uit de Kaukasus. Houd dus deze

avond wij voor het concert! Zie ook de

websites van Khareba en Stadslaankerk.

Voor meer informatie kunt u mij belten.

Hanny\hsser ( 0515531899)



Meer vaartoeristen naar lJtst door grondruil
Vervolg pagina 1.

Veel toeristen vaÍen nu lJlst voorbij, om-

dat ze lan gs de Geeuw geen mogetijkheden
zien om aan te leggen. Het perceel naast

de Houtzaagmolen biedt mogelijkheden
om aanle gvoorzieningen te realiseren.Bo-

vendien kan ook de geptande uitbreiding

van houtzaagmoten De Rat op het nieuwe
perceelplaats vinden. Stichting houtzaagmo-

len De Ratis positief overde grondruil. Doorde

ruil ontstaan kansen om samente werken met

de stichtingen'Molens in bedrijf, 'De houten

Bok en'Kijk- en Doe centum Nooitgedagt'.

Onderzoek. De heer Ten l,Voude wil graag

terug naarde Sudergoweg 1in lJtst. Ditis de

plek waar zijn vader ooit een boerenbedrijf

is gestart. De gemeente en de heerTenWou-

de doen nu onderzoek naar wat de ontwik-
ketingsmogelijkfieden van beide stukken
grond zijn. Zodra dat duidelijk is, kan er een

overeenkomsttot grondruilworden gesloten.

Beide partijen zijn hier optimistisch over.

Ile Wittemkes fan "SïADZIGT"
Yn 1792 buorket Klaas Cosses bij Drytts. Fjou-

wer jierletteryn 1796 touthij meiWittemke

Freerks (Wieringa) en buorkje se yn de Ru-

terpolder besuden fan Drytts. Se laije hjir fiif
bern. Yn 1809 ferstjert Wiltemke, se is dan

46 jíer, en Klaas bliuvut efter mei de fiif bern

wêrfan de átdste l2jieris en dejongste 5jier.

Ek Klaas Gosses syn heit en mem, Gosse Kla-

zes en Riemke Bonnes, dy't boer wienen op

de Boschpleats finder Easthim ferstjene yn

dizze jienen. (0p álde kaarten wurdt dit stee

fan de Boschpteats ek neamd as 3angama",

dat is wê/t no de fam. Koudenburg buorket.)

De Boschpteats komt no frij, en Klaas Gosses

giet dan nei qm bertestee, dit is yn 1910. Yn

ditjier 1910 tout Klaas foar de twadde keer,

no mei Anke Witlems Hoeksta. Anke is in

dochter fan Willem Wytzes Hoekstra, dt't oan

de Dryttser kant fan it Sou in skipshetling hat,

dit is no oan de ein fan de Gatamagracht. Se

wienen dus oerbuorren fan elkoar. Miskien

hat Anke nei it ferstjerren fan Klaas Gosses

s1m earste frou Witlemke wol ris in hàntaast

holpen yn de hÉshalding...No't se nei de

Boschpteats gongen, komt it spul yn de

Ruterpotder ek fïij en nei atle gedachten

komt hjir no de widdofrou fan Klaas syn

jongste broer Meinte, Saakje Sybrens Sy-

bersma te wenjen en te buorkjen mei har

twadde man Tjibbele Ruurds van der Vetde.

Klaas en Anke lcije acht bem, wêrfan tije a[

jong ferstjene. Ien fan dizze bern isWi[emke,

berne yn 1820 en ferneamd nei har heit s5m

earste frou Willemke Freerla. Wittemke Kla-

zes leityn 1825 de earste stien fan de doe nij

boude pleats,"STADZIGï' yn de Ruterpotder.

Dit wie nei de grutte oersteaming fan fe-

brewaris 1825. doe nei in swiere stoarm de

sediken bij lÀIarlam, Lemmer en de Kuinre

tochbrutsen. In grut diel fan F4rstàn rekke

doe 0nder wetter en fernielde in protte, ek

buorkerijen rekken wei. Nei alle gedach-

ten ek de beide pleatsen 1m de Ruterpotder.

"STN)ZIGT" foar de restauraasje.

Undanks it 0ntbrekken fan bebouwing

yn de Ruterpolder op de kaart fan

Huguenin Ít 1823, nimme we toch oan

dat de buorkerij "Stadzigt" de ferfanger

is fan die wer't yn 7796 Ktaas Gosses

en syn eerste frou Willemke Freerks

begienen te buorkjen. Ek nimme we dat

oan, omdatSm eardere skriuwens (akten) it
stee omskreaun wurdt as: " ene Zathe tus-

sen het Zouwe en de Wymerts in die Ruter-

potder." En ek omdat de grutte / pfinsmjit-

ten oerien komme. Hoe dan ek, yn 1825 teit

Witlemke Ktazes Bosma de eerste stien oan

de doe nije pteats "STADZIGT". Bij de bou

yn7825 is nei alte gedachten ek it skoar-

stienstik (op tinnen) oanbrocht mei in

Bibelske foarstelling neiNumeri 21 fers 9:

Tinkstien oan "Attama" Abbegea.

'Toen maakte Mozes een koperen stang en

ptaatste die op een staak; en wie; wanneer

een slang hem gebeten had, op de koperen

slang de btik richte, bteef in [even." Dizze

tekst stiet, mar dan yn àtde skriuwwize,

ek finderoan op it skoarstienstik.

It "Stik" is attyd bij de buorkerij be-

warre bleaun en is nei it ferstjerren

fan de lêste boer op dit stee, silger Jan

Rienstra, wer foar it ljocht kommen.

It wie slim fenrvare en troch de tiid oan-

taast, mar de joeddeiske bewenner had

it merakels moai restaurearje litten en

wer op syn àtde ptak boppe de skoar-

stienmantel oan bringe litten. Ëk de

algehiete restauraasje kin besjen lije! Ek

de Ljouwerter krante fan 18 april 2013,

seit ,,foars, mar mei respekt oanpakt.

vervolg op pagina 6
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Sk o alta s f an Willemke Ka ze s.

De earste stien oan "STADZIGT"



Venrotg: De Wil,temkes
fan "STADZIGT"
" Willemke leit jierren letter, se is dan 72

jier, nochris in earste stien. Dit bard yn

1892 wannear se as widdofrou fan Sie-

bren Durks Rollema, dizze stien leit bij
de fernijing fan de Lienpleats "Attama"

finder Abbegea, die se s0nt 1837 mei har

man en bern bewenne en bebuorke hie.

Willemke Ktazes Bosma is op de Lienpleats

"Attama" ferstoarn op 1 febrewaris 1906.

Snits, Hessel Bosma

Sjoó ek itboek'Te nazaten rnn Gosse Klazes

en Riemke Bonnes".

Foto's: Skoatstienmantel (no ) en Sko arstíenstik

Stuiting bibtiotheek
0p wijdag 28 februari is de bibliotheek aan

de Sudergowei definitiefgesloten. Een deel

van de boeken wordt overgebrachtnaar een

nieuw te voÍïnen "teeszaal" in Nij Ytostins.

De jeugdboeken gaan naar de basisscho-

len en de rest is en wordt verkocht. Met de

sluiting komt er een einde aan een nuttige

voorziening voor lJlst en omsteken. Veel

trouwe lezers betreuren deze gang van za-

ken...Sneek is nu de dichtstbijzijnde bibti-
otïeek. De lJlster '\ieb" is op donderdag

18 april 1996 geopend door de toenmalige

wethouder van Wyrnbrits dhr. W. Wempe.

Aanvankelijk was dit gebouw de chr. la-

gere Mauritiusschool. De opening daar-

van werd in juni 1987 verricht door dhr.

Douwe Hoekstra, voorzitter van de school-

vereniging. De kerk van lJlst was vïoeger

gewijd aan Sint Mauritius, vandaar de

naam van de school. Deze Heilige is met

zijn gevolg in een reliëf aangebracht op

de muur bij de ingang. Dit retiëf is destijds

vewaardigd door de Sneker kunstena-

res Cobi Doevendans. Voor zover bekend is

er nog geen nieuwe bestemming voor

dit gebouw gevonden, waarin ook Peu-

terspeelzaal Lyts Yteke is gevestigd.

Frits Bosdrma,IJlst.

Sneeuwbalten gooien in de zomer?
In het museum Nooitgedagt staat een

prachtig wintertafereel met het fa-

brielacomplex van Nooitgedagt in volle
gtorie in hartje winter in de jaren vijf-
tig. BezoekeÍs van het Museum maken

regelmatig een foto van hun kinde-

ren met de fabriek als decor/achter-

grond. Het bestuur van de Stichting

Nooitgedagt vindt dat dit beter kan. Als

u met uw kinderen of kleinkinderen

naar het Museum komt is er ook voor hen

van alles te belerren. De kteintjes kunnen
spelen met origineel Nooitgedagt speel-

goed. Er wordt een prachtige jeugdfilm over

het schaatsenmaken in woegere tijden ver-

toond. Er zijn kleurplaten, puzzels en nog

veel meer. Maar het mooiste is dat u van uw
kinderen of kleinkinderen bij ons het hele
jaar door winterfoto's larnt maken! De kin-
deren kunnen op de foto met een ijsmuts,

shawl, wanten, dikke jassen en uiteraard

een paar'troutjes". En er zijn nahrurlijk ook

sneeuwballen! Zo komen alle kinderen bij
de fabriek van Nooitgedagt lJlst ook in de

zomer in echte winterse sferen! Maar om dat

te kunnen realiseren heeft het Museum ijs-
mutsen, shawls, wanten en winterjassen no-

dig uitdejarenvijftig, wantdatis de sfeer die

de foto's moeten uitstralen. Daarom doen wij
graag een beroep op de inwoners van lJlst.
Hebt u nog mutsen, shawls, wanten, jassen

etc. uit de jaren vijftig op zolder liggen en

witt u die wet lcndjt? Het Museum Nooitge-

dagt houdt zich warm aanberrolen! U kunt
de spullen tijdens openingstijden afgeven

in het Museum, maaï u lcunt het ook bren-
gen bij Edsko Hekman, Galamagracht 12.



"Irlorgen
Peke."

"Morgen
mannen."

"l{og even jongens en dan moeten we

weer naar de stembus en we hebben weer

meer keus. Elf pafijen! Allemaal beloven

ze weer van alles, maar in de regel, als de

stemmen geteld zijn en de grote partijen

zitten weer op de stoel, dan komt er wat ze

beloven niets van.""Maar Peke, de nieuwe

partij Totaal Lokaal moet je wel aanspre-

ken. Minder adviesbureaus, minder in-
genieursbureaus." "Inderdaad jongens,

ze hebben daar mensen zitten die hun
zelf ingenieur noemen. Die moeten dat

werk makkelijk aan kunnen. Het zou in-
derdaad een hele grote besparing wezen.

Maar nu wat anders jongens. Het lJlster
shantlrkoor, heb ik gehoord, gaat nog al
eens op tournee: Lions, Baijum en de laat-
ste keer naar Nijkerk in de provincie Gel-

derland. Daar waren, naar hun zeggen,

wel 600 mensen in de zaal. Onder de be-

zielende leiding van Harm van der Meer

moet het volgens de kenners goed gezon-

gen zijn. Proficiat, jongens van het koor. En

het fanfarekorps Concordia van lJlst heeft
op het concours ook een goede eerste prijs
gewonnen. Prachtig jongens, een stimu-
lans om door te gaan. En verder mannen,

volgende week ga ik met mijn wouw naar

ons vakantiehuis in Frankrijk. Dus voorlo-
pig zie je mij niet meer." "Hoi Peke en een

goede vakantie." "Dank je. Hoi mannen."

In actie voor peuterspeetzaal ff>
tyts Yteke met paaseitiesverkoop! l? 

'l 
/1(!'r 

:s\\ :, ,_,7tvrO
Van 3l maarttotenmetg aprilaanstaande lJtsten omstreken. Y I LJ
vindtdejaartijksepaaseitjesactievanpeu-Degehe1eopbrengstvanVbijvoorbeetdhetjaar1ijkseschoolreisje.Vorig
terspeelzaal Lyts Yteke in lJlst weer plaats. de paaseitjesactie komt ten jaar heeft de actie maar tiefst € g00,00 op-
Tijdensdezeactieperiodeverkopendepeu- goede aan peuterspeelzaal Lyts Yteke. Met gebraclrt. De peuterspeelzaal hoopt ditjaar
tersvanLytsYtekesamenmethunoudersof het geld kan de peuterspeelzaal leuke acti- uiteraard op minstens zoh goede opbrengst.
verzorgershuisaanhuiszakjespaaseitjesin viteiten voor de peuters organiseren, zoals Duskooptallen!

De Btik op lJl,ster ondernemingen
De kommde maanden lqmt u in het Kypmantsje steeds een aantat interviervs lezen
met onderneÍners uit Ulst db tid zijn va Ondernemersiermiging Ulst Ongerrerkt
is er8d kl'Íaliteftêamlcnansclnp aanw@ ln onze U*iivióXaa en &arrrertdllen
de ondengners uit ilet die lid zijn rran Ondernemerwerenbfurg tltst graag meer oeer.

Ileze maand een intervim met Sdreeprerf ten Wnrde.
tl$hfonr11|têornrOndgne1 fngtÍstkuntuvirAenopwww.ijlsínu. :

Scheepswerf Ten Woude V.0.F.
gevestigd aan Rogmolewei 11 in lJlst
(urunrv. s cheepswerf tenwoude. nt)
Een intewiew met Piet en Sippie ten Woude

7. IIoe lang zijn jullie aI ín IJIst ganestigil?

We zijn in 1998 hier begonnen. Daanroor heb ik allerlei andere

dingen gedaan. Toen ik 15 jaar was, was ik de laatste melk-

vaarder in lJlst. Ik ben nog kaasmaker geweest en later heb

ik als ZZPer allerlei werkzaamheden venidrt voor loonbedrij-

ven en ik ben sdreepsmonteur. In 1998 kregen we de moge-

tijkheid om op het nieuwe industrieterrein een stuk grond

te lernnen kopen en daarop hebben we zelÍ, met hulp uiter-

aard, het hele bedrijf gebouwd. Alle ewaring die we in de ja-

ren daawoor hadden opgedaan krnram toen goed van pas.

2. Eoaneel werknemers hebben jullíe?

0nze zoons werken in het bedrijf en'we hebben momenteel

EteeT,ZYers, die bij ons werken en Sippie doet de administatie.

3. Wat zijn de hoofiladivíteítenvan jullie bedrtjft
We doen veel hellingwerkzaamheden. Datwil zeggen: schip uit
hetwaterhalen, schoonmaken en bijvoorbeeld antifoutin g aan-

brengen ofverven. We onderhouden schepen enbouwen nieu-

we schepen. Zo hebben we bijvoorbeeld de ToeristV gebouwd,

de rondvaartbootrnn 33 m. die in Sneek en omgwing vaart en ook

jÍcl,ra*+rrt'*qt"

'-* w.&
een aluminium sddp. Maar we krijgen ook schepen binnen die

moeten worden gemeten rroor de SI$. t Winters doen we voorna-

melijk onderhoud en 's zomers bouwen we nieuwe schepen. Een

andere bron van inkomsten is de verhuur \ran een zelfontwikkelde af-

zinkbare ponton, een sleepboot (met of zonder schipper) en een krui-
ser. Verder kunnen mensen via ons ook de zei$alk "De Selene" huren.

4. Wat maakt jullíe be ilrtjf bíj zoniler?

Er kunnen grote zurare schepen naar binnen. We hebben een bin-
nendok, dus de schepen kunnen zo bij ons naar binnen varen. Met

bovenloopkranen kunnen we de schepen dan uit het dok halen en

op zh plaats zetten. Soms is het even puzzelen met die zware sche-

pen van 40 à 50 ton, omdat er een schip bijkomt of weggaat. We heb-

ben binnen plaats voor 5 à 6 grote schepen of 10 à 12 kleine schepen.

5. Gebeuren er nog wel eerc geklce ilíngen?

We hebben veel wedstrijdskfitsjes in onderhoud. Dat geeft vooral
veel gezelligheid. De schippers en bemanning hiervan komen vaak

even langs. Hetwil ook nog wel eens gebeuren dat iemand tijdens het
schuren of schilderen achteruit loopt om zijn werk te bekijken en dan

in het water van het binnendok valt!



Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Gatamagracht 73, 8651 ED lJtst
Tet. 0ó-10307939 / ïax 0515-852881

sybrenvanderzee@irotmail. com

foar knap skilderwurk geaneio nei Yme

YME SïRA
DERS

Arrtobedrijf
J.0singa

Altijd vertrouwd
dichtbij

Autowascentrum
Openingstijden:
Maandag tlm vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zaterdag:0.900 - 17.00 uur

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft
Rogmolewei 9
8651 EP tJlst
0515-532386

--+{s - Grondverzet

-A|s emarr rnio@iaarsma-gronoveÍzetnl
internet: www.jaarsma-grondverzet.nl

Uil voofrqod leverbosÍt . zond r grond . menggronulooi
LeveÍing gÍind, beslÍqlingatotêÍiool, dorawondhoul enz. gnz.
Informêêr vriibliivend noor onze scheÍpê pÍijzen
. gfondweík . lrsrspoÉ . krocnveÍhuuÍ . zcnd- en gÍondho.del

. Binnea- en buifen sehílderwerk pikesyt I
' Sous- en behcngwerk 8617 ll Abbega

' Êakele- en dubbele beglazíng

. Spa.kFtit€n
o Kleials:iatig timmenverk 0515-533248

b.s.s.r Onderhoud oon uw boct obtS-532a69

Engels
Gonversatiecursus Bijles

Examentraining

www.ta I ki n g m atte rs. n I

06-42837242 IJlst

l*#i-lï-::"ennsen HE
wij nemen ars het mosetijk is uw lf"..l#"ïfl"."[Ijl?,i
bestaande verzekeringen in beheer

om kennis te maken en/of De lasersherne e

gewoon met een vraag.. ,,rrrtïï"!'rtl5l
welkom aan de Jagersherne 9 :::ha-eisenraam'nrinfo@ha-eigenraam.nl

Benieuwd wat de juridis:le consequén1ies zijn van
veranderingen in uw per:oonlijke situatie? Echtscheidilg,

verhuizen, pensioen, schenlen of testament.
Kom langs {tussen 14:00 en 17:00 uur) en krÍjg helder

en eerlijk advies van uw notaris mr. Fenrny Smink.
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MAANDMENU APRIL
vooR 2 PERs. sLEcHTs € ï 6,so

WWW.WENZHOU.IJLST.NL
MENU A

BabiPangang ïaiSiKai
Foe Yong Hai Mini Loempia's (4 st)

'".',,MENU'B
Babi Pangang Kipfitet met Ketjapsaus
Foe Yong Hai Pisang Goreng (a st

MENU A EN B MET GROTE NASI OF BAMI OF RIJST

Catering aan huis:6 gerechtenvoor € S,00 p.p.

of 11 gerechten voor € 11,00 p.p.

U lrunt bij ons eten en drinken voor € 10,0O p.p.
Keuzeuit3 menu's met2 geredrten permenu!

M.i.u april zijn wij op maandag rreer vanaf 11.30 uur geopend.
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In mijn solon gebruik ik dehuidverzorgingsproducien
en de moke-uD van Oriflome

Ook geef ik grotis workshops von Oriflome bij gostvrouwen thuis

Wilt u een afsprook moken voor eenbehandeling of een workshopZ
Dit kon lelefonisch of per moil.

Tel. O5L5-5329O7 / 06-1É113027
i nfo@ schoonhei dssolo nvti na. nl

Yiino Schoï
Croleskwortier 88
8651 H6 ïJLsr

Srklrc SjaeÉamclaan 43
8551 M AEt
osts-532592
{16-54916669

w

Vloeren
r*

Rae*xdeeglr.atie-*--. *
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ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 11 * Telefoon 531930

HUISMANBBUWIJLST.NL

': trIrI DERHtrUD
.} REN trVATIE
:. NITUWBtrUW

DE F|NNE 6
El65 I CW IJLsT
TEL: (D5l 5) 532823
rN ro@uutsMANBc uwrJLS-r. N L
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Overtuinenfarr
ïIij hebben zin in de 5e 0VËRIUINEI'IFAIR

van zaterdag 7 juni. Bijna alle tuinen mo-
gen we weer gebruiken en daar ligt toch in
eerste instantie de basis van dit evenement.

We zijn druk bezig weer een grote variëteit

aan deelnemers bij elkaar te krijgen, tot
nu toe gaat dat goed. Zo komen er deelne-

mers welke "standaard" een ple$e op de

overtuinenfair hebben m.uu er zijn ook die

dit jaar niet zullen/runnen deelnemen.

Hiewoor in de ptaats komen andere deel-

nemers met weer een ander assortiment.

In het vorige Kypmantsje deden we een op-

roep om de organisatie van een stoepver-

koop/kindermarkt mogelijk te maken. Hier
is (te) weinig reactie opgekomen. Daarom

nogmaals ons verzoek: wie wil ons helpen

deze aanmtling van de overtuinenfair te
organiseren. Het is voor ons als organisatie

niet mogelijk dit er verantwoord bij te doen.

De oproep is daarom: wij zoeken 3 of 4 per-

sonen die de stoepverkoop/kindermarkt op

zaterdag 7 juni willen organiseren en die

dag begeteiden. We wachten uw reacties af.

Tot de votgende keer,

De organisatie uan

de orcrtuinenfair;
Barbara Haagsma

Eegracht 22,

tel.531955

Hotske en Harm deVries

Eegracht 24, tel. 532057

Martien Staalsmid, Eegracht 25, tet. 537227

Reacties kunt u mailen naar:

overtuinenfairil"lst@ hobnait. com

zie ook de website www.overhrinenfair.nl

Vereniging Stadsbetang lJtst
Van Verenigingsmarkt naar 0ndernemersplein
In navotging rran het succes van de Vereni-

gingsmarkt staat er nu een Ondernemers-

ptein op de agenda. In de jubileum week

van de Stadsherberg Het ltl/apen van [-llst,

organiseren Het Wapen sËrmen met de 0n-
dernemerwerenging én Stadsbelang een

Ondernemersplein. Naast dat iedere onder-

nemer uit Ulst eo van harte uitgenodigd gaat

worden om zich op 21 meite komen pÍesen-

teren, zijn alte Stadsgenoten en gernteres-

seerden van harte welkom zijn om de onder-

nemers die avond te ontnoeten/spreken!

De organisatie van dit 0ndernemersplein is

in volle gang, daarom in het volgende Kyp-

mantsje hierover meer.
Heeft u wagen, opmerkingen en/of tips
voor Stadsbelang lJtst dan kunt u ons via
info@ stadsbelangijlst.nt bereiken!

Metwiendelijke groet,

Het bestuur van Stadsbelang lJlst

Wie/wat staat er op de foto
Irt het Kypmantsje van februari stond een

foto afgebeetd van een tweetal meisjes voor

een hek. De foto heeft diverse reacties op-

geleverd. Waarschijntijk is de foto in de

jaren dertig van de vorige eeuw genomen

op de Eegracht. Het hek op de achtergrond

is het hekruerk voor de woegere Hervorm-

de school, later Het Gebouw. De meisjes

zijn links Romkje Hoomans en rechts met

mub ïetje Feensta (Tetje Roorda-Feen-

sta). Deze maand een nieuwe foto, af-

komstig var Francine Bensdorp, en wel

van de oude situatie bij de molenhuisjes aan het Sneekerpad, met op

de achtergrond molen De Rat met kap, maar nog zonder wieken.
Wanneer is deze foto gemaakt en welk jongetje staat op de foto? Graag uw reacties weer naar de redactie van It Kypmantsje.
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't Boumantsje (Fr.)
't Boumantsje is een witte kvuikstaart, een

mooi levendig slank vogeltje. Hij is goed

herkenbaar aan de kleuren van het veren-
pak Met zijn nruarte borst en kin en ook een

gedeelte van zijn kopje, de zijkanten wit, de

buik grijs wit en de rug groengrijs is het een

opva[end vogeltje met een bijzonder lange

staart (t6 cm). Omdat bij het voedsel zoeken

enverorberen hetstaartjevlug op en neer gaat

heeft ditvogekje de bijnaam van boumantsje

wipsturt gelcegen. Ook heeft ze nog wel een

paarmooie namen, zoals het akkermannetje,

landmetertje, ploegdrijvertje. De naam die

ook wel mooi klinkt is: bouwmeestertje,aï

doet ze dit met deze naam geen eer aan,

gebourvd, zoiets ats datvan een huismus, en

met de broedptaats komt het ook niet pre-

cies. Ze bourvt het nest bv. onder een afdak
of tussen een houtstapeL in riethopen of
hooibergen, maar wel het liefst een beetje

in de buurt van water, omdat daar de meeste

insecten te vangen zijn. De boumantsjes zijn
over het algemeen insecteneters. Ze hebben

een ktein scherp snarrel$e. Maar ats er fijne
zaadjes uit sfruiken of planten va[en, dan

worden die ook met graagte opgepeuzeld.

In het stordig gebouwde nestworden 5 à 6 eie-

ren getegd. De eitjes hebben een grijze onder-
grond waarop bruin witte stipjes te zien zijn.
Het broeden duurt ca. 14 dagen en 2 keer per

jaar hebben ze een legsel. Het is over het alge-

meen een telcvogel. Een enkele witte lquik-
staart blijft hier, maar ats het hen toch te koud
wordt, vertekken ze alsnog naar wannere

steken. Wel larnt u laat in de herfst soms nog

wel groepjes kwikstaarten zien, maardatzijn
meest noorderlingen. Dan zijn de vogels, die

in de zomer hier zijn, vertrokken naar zuide-
lijkerskeken.
Namens de Vogelwacht Lllst-Oosthem e.o.

Sj. tandman

want er wordt

over het al-
gemeen een

slordig nest
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Wist u dat ???
IJlst het grootste veilinghuis

van Noord Nederland heeft?

Er heel veel mensen wekelijks naar
*Tussen Kunst en Kitsch" kijken?

Of naar "Auctions kings" en "Cash op zolder", etc.?

Er in het weekend van de kijkdagen gemiddeld

3.OOO mensen vanuit het hele land naar lJlst komen,

om te kijken wat er deze keer onder de hamer komt?
U óók van harte welkom bent om eens vrijblijvend
de kijkdagen te bezoeken?

De kijkdagen zijn 11, 12 en 13 april 2014.

Veif ingdagen ziin L4, 15, 16/ 17 en 22 en 23 april 2014.

aanvang veiling 19.15 uur.

Vind u het leuk of is er een interessant item bij, dan kunt
u ook één van de veilingavonden vrijblijvend bezoeken.

Wie éénmaal komt,
komt andermaal!!

Fmiàn
Stadsherberg

Otdtimer Ralty lJlst
Het idee om een Oldtimer Ratlyvoor

oldtimerliefhebbers uit lJlst e.o.
te organiseren zit al een tijdje in de pen!

In mei is het 2O-jarig jubileum van
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst",

een mooi moment om24 mei a.s.
de lste Oldtimer Ratly lJlst

ook daadwerkelijk uit te schrijven
onder de noerner van

Stadsherberg Oldtimer Ratty lJtst.
Geinteresseerd? Rij je mee?

Voor informatie en/of opgaves
oldtimerijtst @ live.nl.
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bouwen uw fiets om naar een elektrische fiets!
Bijna elke fiets kunnen wij ombouwen,

kom langs of bel ons

voor de mogelijkheden.

Kijk ook op:

www. n ijen h u is-tweewiel ers. n I


