
Mei Dodenherdenking20t4 {ft
Wij witten herdenken, ook in lJl.st. Het thema is: "\Írijheid geef je door". I Í
"Tijdens de Nationale Herdenking op 4 rnei herdenken we alten - burgers en mil.itairen - die in het koninkrijk t J
der Nedertanden of waar ook ter weretd zijn orngekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Trveede
Weretdoortog, in oorlogssituaties en bij wedesoperaties."
Samen met u willen we stilstaan bij oorlog en wede, toen en nu.
0m recht te doen aan het thema hopen wij op de komst van jong en oud.

IIet programma ziet er als volgt uit:
. 19.15 uurverzameten bij hetnieuwe Canadezen Monument. (Veitinghuis Atd Frystan).
. 19.30 uur stilte tocht vanaf het nieuwe monument naar de begraafplaats.

(uit respect voor degenen die we herdenken wordt een ieder verzocht tijdens de tocht stil te zijn).
. 20.00 uur twee minuten stilte.
. 2O.02uur achtereenvotgend:

o zingen van het Withetmus en het Canadees Volkslied
o toespraak lid Co[ege van Burgemeesters en Wethouders, lsanstegging door autoriteiten
o kranslegging door organisaties van nabestaanden en maatschappelijke organisaties
o gedichten door leerlingen van CBS De Ï\nrine en 0BS de Kogge

o defité.

0 Canada! Ourhome and native [and!
ïrue patiotlwe in allthysons comrnand.

With gtowing hearts we see thee rise,

ïhe True North strong and free!

From far and wide, 0 Canada,

We stand on guard for thee.

God keep our land glorious and free!
0 Canada, we stand on guard for thee.

0 Canada, we stand on guard for thee

0ndernemersptein ïyoensd ag 27 mei 2Ot4
In het kader van de jubileumweek van Stadsherberg Het Wapen van lJlst (20 t/m 24 mei) organiseren de 0ndernemersvereniging
IJtst en Stadsbelang lJtst in samenwerking met de Stadsherberg op woensdag 21 mei een Ondernemersplein.

IJlst is een ondernemend stadje. Dat
is het altijd geweest. Denk aan de 14e

en 15e eeuw toen de lJlstenaren han-
del dreven met Friese, Duitse en Scan-

dinavische steden. Daarbij kwamen
de houthandel, houtbewerking en de

scheepsbouw tot bloei. In de tweede
helft van de 19e eeuw ging men zich

meer toeleggen op het produceren van

schaatsen, gereedschap en windmo-
lens. Uit die tijd dateren de voorma-

lige fabriek van Nooitgedagt en het
nu nog bestaande Technisch Bedrijf
Bakker lJlst. Dat we nog steeds een

ondernemend stadje zijn, btijkt wet
uit de meer dan 250 inschrijvingen
in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandet. En dat niet atteen,
we zijn 

1ok 
van alle markten thuis.

We hebben hoveniers, accountants,
administratiebedrijveh, zorgverle-
ners, botenbouwers, woninginrich-
ters, trainers/coaches, muzikanten,
schitders en ga zo maar door. Reden

voor de famitie Schreur om een 0nder-
nemersplein te organiseren.
Doel van het Ondernemersplein is
tweetedig:
(1) de inwoners van lJlst kennis te la-
ten maken met de grote diversiteit aan

ondernemers;
(2) de ondernemers van lJlst de gete-

genheid te bieden zich te presenteren

aan de inwoners van lJlst en kennis te
laten maken met elkaar.
Na de eerste aankondiging in 't Kyp-
mantsje van maart hebben zich met-
een a[ 14 bedrijven aangemetd om

mee te doen aan het Ondernemersptein.

Dat belooft wat!
De officiële uitnodiging met informatie
wordt in de week van 20 april aan alle
ondernemers in lJlst e.o. verstuurd.
Ondernemers die zich nu a[ wit-
ten aanmelden, kunnen dit doen via
ovijtst. 1 964@ gmait.com.

Evenement: Ondernemersptein
Locatie: Stadsherberg

Het Wapen van lJlst
Woensdag 2lmei20t4
20.00 - 22.00 uur

Graag tot ziens op het 0ndernemers-
plein 21mei.

Namens:

Stadsherberg HetWapen van lJlst
Ondernemersvereniging lJlst
Stadsbelang lJlst

Datum:

rijd:



. Stijlvolle veÍzoÍging van begrafenissen en crematies;

. Opbaring thuis met koeling mogelijk;

. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
íinancièle tegemoetkoming:

. Bode, de heer iV. Heslinga, dag en nacht bereikbaar
tel.nr.06 - 5377 77 53of 0515 - 43 18 75.

Voor verdeÍe informatie veMijzen wij u graag door naaÍ onze websitel
www.uitvaartvereniqinoiilst.nl oÍ u kunt contact opnemen met een van
onze bestuuÍsleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,
N/ientlán 1 te lJlst, tel.nr. 0515 - 53 17 37.
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Ook kunt u bij ons tereclt voor:
. Remmings- en geleidewerken
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. Haven aanleg en steigèMerk
. !|outleveGntie
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Uw kapster aan huis
Voor jong en oud.

Gerda de Jong

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

wettersnijer.nX

einc's

tJw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!
Bel mij vor:r een afspraak

06-1 44647A4
www.reinashairservice.nI

Fleina l(roes
Nijesyl6O

4651 NC lJlst



26 april Gazetle opstapdag, Nijenhuis I\rveewielers

07 mei recreatievolleybal, Utherne, 19.30 uur
08 mei Vrouwenkoor't Roer om (slotavond),

HetWapen van lJtst, 19.45 uur
14 mei KinderBijbelCtub, de Eehof, Feestelijke afsluiting

van 14.00 - 15.00 uur
14mei Speciate Kindervoorstetling, Mauritiuskerk,

Eegracht 48, 74,00 - 15.00 uur
16 mei Keatsferiening Nije Moed, Federatie jeugd, 16.00 uur, IJlst
17 mei lenteconcert Concordia, Mfc De UtJreme te Ulst, 20.00 uur
21 mei Recreatievotleybal, Utherne, 19.30 uur
21 mei 0ndernemersplein, Stadsherberg, 20.00 uur
25 mei Keatsferiening Nije Moed, Silcna partij,13.fl) utu,Oosthem

Rectificatie
In het artikel "De Willemkes fan "Stadzigt" in het Kypman-

tsje van maartjt. staat een storende fout. In het artikel staat:
"Ktaas Gosses giet dan nei s1m bertestee, dit is yn 1910. Yn

dit jier 1910 trout Klaas foar de twadde kear". Het jaaÉal

1910 moet in beide gevalten vervangen worden door 1810.

Foto's bij artikelen
Regelmatig worden foto's aangeboden voor ptaatsing bij arti-
kelen in het Kypmantsje. Veetal worden ze apart van de tekst
aangeleverd, maar soms ook in de tekst. Voor de knvatiteit
van de afdruk, zowel in de papieren als in de digitale versie
van het Kypmantsje, zouden wij graag de foto's apart van
de tekst aangeleverd lcijgen en dan in een hoge resotutie.

Gevonden zwarte bril
ZwaÉe (dames) bril gevonden, sterke glazen, op 6 april
2014 einde fietspad nabij garage Kroes.

Te bewagen bij Rixt de Boer, Jutianastraat 35

0pbrengst Simavi-cottecte f)R\
Dankzij hetwerkvan onze collectanten en uw I!|l
giften hebben wij dit jaar voor Simavi het prachtige

bedrag van € 7.024,01 opgehaatd. Simavi wit iedereen

bedanken voor hun gift en de coltectanten voor hun inzet.
Bedankt!!!

Namens de plaatselijke organisatie,
Diana Huitema

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 Int. Fokke Rosier,
De Kling 27, 8657 Ct lJlst, 0515-532234/06-50657 648

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

Maand Uiterste inteverdatum verschijningsdatum

Mei
Juni

12 mei
16 juni

22meí
26 juni

Stipepunt Drytts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en wijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zíjn teïefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zijnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emaitadres is drylts@stipepunt.nl.

lrlauritiuskerk 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 aprit, ook elke zondagmiddag open
van 15.30 tot 16.30 uur. Wandel binnen voor bezinning,
reflectie, kaarsje branden, gebed of gewoon zijn.

HetVrouwenkoor't Roer om repeteert éénmaat perveertien
dagen op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in Het
Wapen van lJlst. Zie voor de data de Agenda.

dokteffiracht
Frieslond 
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Uw huisarts ólspoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbij zij nd e h u i sa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL27 LLz

GeenPULITI E spoed
Yrryskn wel
. Disr{i. sneek pOlitie
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Examentrainingfriestand.c0M viert eerste lustrum **&&F ËFHet instituut examentrainingfriestand. Frans en Duits verzorgt. Het unieke van het
COM viert binnenkort haar eerste lustrum. bedrijf is dat men alte vakken op havo- en g i$h
Sinds de oprichtingvanhetlJlsterbedrijfin rnro -niveau aanbiedt. ,,0ok 

voor het vmbo
2009, dat op tocatie vanuit Sneek opereert, kan men bij onsterecht. Alleen is inverhou-
is gebleken dat examentrainingfriesland. ding de deelaame daar wat minder,,, heeft
COM in economisch zware tijden uit het het duo geconstateerd. De kracht schuitt
goede hout gesneden is. Beide initiatief- volgens beiden in het feit dat men profes-
nemers/ Swannet van den Akker en Koos sionele docenten in dienst heeft en dat er
Nederhoed, zien per jaar het aantal eind- in kleine groepen getraind wordt. 'ïooit zijn op het tandetijk examen,,, aldus
examenkandidaten dat de trainingsessies meer dan tien personen met een ptusdo- Swannet van den Akker en Koos Neder-
volgt, stijgen' "We zijn btij met de constan- cent. We willen te atlen tijde kruatiteit bie- hoed, die met name begin mei en tijdens
te groei en dat wilten we graag zo houden", den. Iedere kandidaat moet met een goed de herkansingen in juni drukke tijden te-
aldus het tweetal dat zelf de trainingen gevoetnaarhuisgaanenprimavoorbereid gemoetzullen gaan.

De Stánfries ontving VSK-verenigingsbox
Tijdens de rayonvergadering van Zuid-
west Friesland kreeg De Stànfries hun VSK

(Veitig Sportklimaat) koffers uitgereikt
vanwege het traject'Besturen met een vi-
sie'. Het district Noord reikt graag op bij-
eenkomsten waarveel clubs aanwezig zijn
deze koffers uit om ook andere verenigin-
gen te stimuleren te gaan deetnemen aan

een VSK traject. Mieke Bergstra votgde sa-
men met Koos Nederhoed namens de IJt-
ster ctub deze cursus. 'Te handreikingen
hebben we meteen kunnen praktiseren,
want we zijn in september met onze nieu-
we tak dans gestart. De praktische tips
zijn zeer waardevol geweest", aldus Mieke
Bergstra, geheel rechts op de foto.

Dit seizoen nog jeugdzeilen in Heeg?
De poputaire zeilvereniging WSH in Heeg
heeft nog een paar plekken wij voor zeil-
lessen voor de jongste jeugd. En dat is
uniek, want de vereniging had de laatste
jaren altijd een wachtlijst. Elke dinsdag-
en donderdagavond wordt er op het Hee-
germeer gezeitd metkinderen vanaf 8 jaar.
De jeugdtessen van WaterSportvereniging
Heeg zijn een begrip in de verre omtrek.
Een grote groep wijwilligers en ouders
verzorgt lessen voor groepen kinderen
tussen de 8 en 18jaar. 0mdat de lessen ge-

woon doordeweeks zijn en zeerbetaalbaar,

trekt het at vele jaren heel veet kinderen.
Kennismaken met zeiten
De meeste kinderen starten als ze in
groep 5, 6 of 7 van de basisschool zitten.

Ze leren zeilen in een-
persoons Optimisten
en krijgen veilig en

leuk les in de buurt
van het Heeger Ei-
land. Er wordt gezeild

tussen 17.00 en 20.00

uur t avonds en tus- . *'.rl
sendoor eten ze soep -AtX
en broodjes op het eiland. De oudere jeugd
(vanaf 13) stapt vaak over naar de spec-
taculaire Splash. De WSH wil graag dat er
zoveel mogetijk kinderen kunnen ken-
nismaken met zeilen. Dat is het betang-
rijkste doet. Kinderen die de smaak écht
te pakken hebben, kunnen na een paar
jaar doorgaan met wedstrijdtrainingen.

Opgeven kan nu nog!
Er wordt zowel vóór als na de zomervakan-
tie gevaren en de lessenstarten in de eerste
weekvan mei. Per seizoen kosten 13 lessen

zo'n € 80,00. Opgeven kan nog tot 1 mei
op wsheeg.nt/jeugd. Wees er dus snel bij.
Neem voor meer informatie contact op

met Karin Veenstra, jeugd@wsheeg.nt

*' 
"

De Kogge op pad voor Simavi
Onder ideale omstandigheden hebben de

teertingen van de groepen 6 t/m S het tra-
ject voor Simavi succesvol volbracht. Dit
gebeurde alles in het kader: Wandelen voor
Water voor ontwikkelingslanden, waar-
voor de lJtster basisschool elk jaar haar
beste beentje voorzet. De weersvoorspel-
lingen waren niet gunstig met kans op bui-
en met natte sneeuw en hagel, maar toch

gingen de teerlingen van De Kogge op
woensdagochtend vol goede moed op
pad. Bepakt met een rugzak gernrld met
6 titer water hebben ze een route van
6 km. afgelegd. Dit werd gedaan om te
ondervinden wat kinderen in ontwik-
kelingslanden dagetijks eryaren ats ze

moeten topen van en naar de waterput.
De leerlingen werden gesponsord door

familie en wienden en haalden zodoende
geld op. Dit geld is bestemd voor stichting
Simavi. Deze stichting organiseert jaar-
lijks een actie genaamd 'Vïfandelen voor
Water'. Dit jaar is het geld bestemd voor
projecten ten behoeve van schoon drink-
water in Kenia en Oeganda. "lffe gokken
weer op een mooi bedrag en dat is gezien
de gutheid van de sponsoren heel reëel,,,
zegt leerkracht Mark van Krimpen.



Reiinie W.G. Baarda Gotlege Sneek
Jaargangen 1966tlmt994llrS, LEAO, MIIS, MEA0, KMBO

Wi[ je weer even lekker terug in de tijd?
Wil je weten hoe het gaat met je beste

schootmaatje van toen? Denk je heel vaak
"dat waren mijn leukste schooljaren!"
Bedenk dan dat je op een heet bijzon-
dere school zat! Hoe leuk zal het zijn om

ktasgenoten te treffen! 0p 17 mei 2014

zal er in Sport Restaurant de Stolp in
Sneek een grootse reiinie plaatsvinden

voor alle leerlingen die ooit op het W.G.

Baarda Cotlege in Sneek hebben geze-

ten. 0p de website: www.wgbaarda.nl is

de informatie te be-

kijken en daar kun
je je ook opgeven.

Er komen zelfs Baardisten uit New York,
Panama, Canada, Austratië, Spanje, Italië
en Frankrijk.

't Btaudoke (Fr )
is één van de vier soorten dui-
ven, die we hier kennen. De

Nedertandse naam is holen-
duif. Deze duif kruam woeger
meestal in bossen voor en hij
bouwde zijn nest in de stam

van een hotle boom, vandaar

de naam holenduif'. De Friese naam heeft
hij te danken aan zijn overwegend donker-
btauwgrijze kleur en in zijn nek heeft hij

een groen gtanzende vlek. Je kunt
hem wel vergetijken met een post-

duif. Hier een paar streeknamen:

bosduif, blauwe bosduií steen-

duif, hotduif (Znd.).'t Btaudoke is

duidelijk kteiner dan de houtduif
en heeft ook niet die witte vtek in
zijn nek. Het btaudoke heeft een

duidelijk snetlere vleugetslag dan

zijn soortgenoten en hun roep is zachter

en eentoniger dan die van de houtduif.
Het broedseizoen begint ongeveer begin

april tot begin oktober. Er worden in het
atgemeen drie legsels bebroed, twee ei-
eïen per keer. De broedduur is ongeveer

16 dagen en de jonkies worden bijna kaat
geboren. Ze worden door beide ouders uit
het krop gevoerd en vtiegen na ongeveer

drie weken uit. Het zijn zaadeters, dus u
zutt begrijpen dat bv. een hrinder daar

niet zo blij mee is. Dit zijn de betangrijkste
kenmerken van een'btaudoke'.
Namens de vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Sj. Landman

Georgisch ensemble Khareba & Gogia op
wijdag 7 november in de Stadslaankerk
De optredende muziekgroep komt uit de

Georgische hoofdstad ïbilisi en de [ei-
der van het ensemble is Levan Goliadze.
Als dirigent zat hij tijdens het concert
enthousiast over de Georgische muziek
en liederen vertelten. In zijn land is mu-
ziek en zang namelijk heel betangrijk.
In ieder Georgisch huis bevindt zich wel

een muziekinstru-
ment en bij elke feest-
maattijd wordt uit-
bundig gezongen. De

heer Goliadze spreekt

Nederlands, aangeleerd in a[ die jaren dat
hij en zijn muziekgroep Nederland be-
zochten. In Georgië heéft Levan Goliadze

veel contact met Sandra Roelofs, de wouw
van de oud-president Michait Saakasjvili.
Regelmatig musiceert Khareba samen met
de voormatige First Lady. Tevens onder-
steunt Levan haar ats Nederlandse of an-
dere buitentandse detegaties in Georgië op

bezoek komen. Zo heeft Khareba in 2005

opgetreden voor de Amerikaanse presi-
dent George W. Bush.

HannyVisser (0515-531899)

Van de Koepel
Met lood in de schoenen, ktamme han-
den en een tiest gevoel moeten wij jutlie
bekend maken dat wij ats bestuur van De

Koepel hebben bestoten de stekker eruit
te trekken. l{Iij vinden het niet meer ver-
antwoord om Stadsfeesten te organiseren.
In deze tijd met steeds strengere voor-
schriften en eisen komen we voor steeds

hogere kosten te staan voor het op verant-
woorde wijze huren en plaatsen van een

tent. De kosten voor bands, bewaking etc.
wegen niet meer op tegen de opbrengsten.
De laatste Stadsfeesten lgl.2012 hebben we

moeten afsluiten met een fors tekort, ter-
wijt we geen grote, dure acts en activitei-
ten hadden. De omzet ten opzichte van de
feesten ervoor is drastisch gedaatd, terwijl
de kosten getijk zijn gebleven. Wij vinden
het daarom niet verantwoord langerStads-
feesten te organiseren. Daarbij komt ook
dat het aantal bezoekers steeds meer

terugtoopt. Je probeert een programma te
bedenken met voor elk wat wils, maar een
hete grote groep mensen komt gewoon
niet of heeft er geen behoefte aan. De mo-
tivatie om dan nog iets te willen/kunnen
organiseren wordt er op die manier niet
beter op. Het wordt ook wel eens onder-
schat wat er allemaal aan vooraf gaat. Mi-
nimaal een jaar van tevoren vergaderen,
ideeën spuien, artiesten contracteren,
tent vastleggen, catering organiseren,
wijwittigers inschakelen, verkeersrege-
laars jaartijks cursussen laten volgen,
programmaboekje in elkaar zetten en huis
aan huis rondbrengen, loten aan de man
brengen etc. We nemen altemaal snip-
perdagen op om de tent te plaatsen, in te
richten en de feesten te kunnen draaien.
Dat is nooit een opgave geweest. maar wel
als het aantal bezoekers te laag wordt en
de kosten te hoog. Wel erg jammer, want
net als de stuiting van de bibliotheek

en het ter ziele gaan r/an de toneelvereni-
ging bijvoorbeetd vergroot dit de teefbaar-
heid in l^llst niet. Iangs deze weg witlen wij
diegenen, die attijd vierkant adrter ons heb
ben gestaan en die wel hetzij actief of pas-

sief meededen of aanwezig waren bd onze

activiteiten rran harte bedanken rioor hun
inzet, creativiteit en geze[igheid. We heb
ben het a[ die jaren met veel ptezier gedaan!

Een hartelijke groet

van hetbeshrurvan De Koepel



Mozes, de musical
In het laatste weekend van maart hebben

leden van de Protestantse Gemeente lJlst,
aangernrtd met een aantal slrmpathisanten,

in vijf voorsteltingen de musical Mozes ge-

presenteerd. Vrijdagmiddag 28 maart was

er een try-out voor leerlingen van de ba-

sisscholen uit lJtst en Oosthem. 's Avonds,

zaterdag en zondag waren er vier uitvoe-

ringen, steeds in een prachtig bezette

Stadslaankerk. In september 2013 werd

gestart met het instuderen van deze musi-

cat, onder de bezietende leiding van regis-

seuse Janke de Paauw en muzikaal leider

Koos Woudt. In de maanden daarna is met

veel energie gewerkt om de liederen en de

rolten in te studeren. Dat gebeurde veelal

in afzondertijke sessies, waarbij naverloop

van de tijd de puzzelstukken steeds meer

in elkaar werden geschoven. Onderdeten

van de musical werden gewikt en gewogen

om de inhoud in een aantat gevalten een

meer eigentijdse vorm te geven. Zo ont-
stond er een musical, waarbij het geheel

- uiteraard - historisch oogde. Hetverhaat

van Mozes, die door God werd geroepen

om het votk naar het beloofde land te [ei-
den. Maar onder de Egyptische gewaden

droegen de speters gewoon jeans en gyÍr-
pen. De Hebreeën, die uit Egypte weggin-
gen, op zoek naar een nieuw vadertand,

zagen er uit als hedendaagse vluchtetin-
gen: Afrikanen, Palestijnen, Syriërs. Het

Gouden Kalf had plaats gemaakt voor mo-

derne idolen. In de loop van de tijd zijn
zangers en spelers, veelal in combinatie,
gegroeid naar onverïnoede prestaties.

I\rvijfels en aarzetingen werden overwon-

nen, grenzen werden verlegd, nieuwe

uitdagingen kregen vaste vorm. Het re-

sulteerde in prachtige voorsteltingen,

waarmee veel lof werd geoogst. Vee[ men-

sen hebben zich ingezet om deze musical

tot iets indrularyekkends te maken. De

medewerkers van Boutique Jenny hebben

fantastisch werkverricht. Het is een voor-

recht om deze mensen in ons midden te

hebben. Leertingen van basisschool'De
ï\trine' leverden onder leiding van Suze

Gort een mooie dansende bijdrage. Met

medewerking van Huisman Onderhouds-

bedrijf werd een functioneel podium gecre-

eerd in de Stadslaankerk. Vete wijwitligers
hebben zich ingezet'achter de schermen',

bij de grime, de decor- en podiumbouw, de

catering, alle kleine hand- en spandien-

sten. De deelnemers, die hebben meege-

werkt aan'Mozes de musical', kijken terug

op een inspirerende tijd. Er is een musical

neergezet, waar veel toeschouwers van

hebben kunnen genieten. Dank aan een

ieder, die daaraan heeft meegewerkt!

U heeft het vast atlemaal gelezen. Con-

cordia lJtst heeft een dikke eerste prijs

behaald op 8 maartj[. op het concertcon-

cours in de Lawei te Drachten. Er is hard

voor gewerkt, de sfeer is goed, de bezet-

ting is goed en met de juiste instelting van

de muzikanten is er een klinkend resuttaat

behaatd en daar zijn we best een beetje

"grutsk" op. 0p koningsdag gaan we een

wolijk concert geven voor de bewoners van

Nij Ytostins en daarna gaan we op 17 mei

een grootlenteconcert geven met het bijna

100 koppige Chr. mannenkoor Emmeloord

o.l.v. Johan Bredewout. Dit grotekoorheeft

vorig jaar het 50-jarig jubiteum gevierd

en heeft zich in at die jaren ruimschoots

bewezen met veel concerten met diverse

bekende sotisten en medewerking aan di-
verse radio- en tetevisieprogramma's. Ook

heeft het koor vele buitenlandse concer-

ten gegeven zoals in Duitsland, ïsjechië

en Polen en maaÍ liefst 4 keer in Canada.

0p zaterdag 17 mei komt dit prachtige

mannenkoor o.l.v. Johan Bredewout dus

naar lJlst om samen met Concordia o.l.v.

Andries Kramer een groot Lenteconcert te

geven. Mis het niet, want het mannenkoor

Emmetoord heeft een heel breed repertoire

en kan putten uit een veetheid van muziek,

zoats Koralen, Spirihrats, Latijnse werken,

Klassieke stukken, Vadertandse liederen,
Votksliederen enz. Concordia zal zich ook

van zijn beste kant laten zien. Met diverse

marsen, populaire werken zoats Hollandse

Hits, de potpourri "God Save the Queen",

Gloryof David en enkete bijzonderpopulai-

re werken uit de oude doos, zoals de mars

Alte Kameraden, een medleyvan de Glenn

Miller - Parade en de bij iedereen bekende

ouverture Leichte Cavaterie van Franzvan

Suppé. Het belooft dus een ongekend po-

pulair lenteconcert te worden, waanroor

de grote zaal van mfc De Utherne wordt

omgetoverd tot een sfeervotle concertzaat.

17 mei 2014, 20.00 uur
Mfc De Utherne te lJtst
Toegangskaarten:

Aan de zaal: € 7,50 Voonrerkoop: € 6,50

(voorverkoop bij "Boutique Jenny'' en

bij Fam. Schat, Stadstaan 21)



Atelier EEN-VAN
Even voorstellen: Erica Alsema,

modevormgever-ontwerper ge-

worden aan de kunstacademie

van Arnhem, nu werkend { { i
uit huis, een 17e- eeuws rijksmonument,

aan de Eegracht. Voorheen bewoond

door de famitie Stapersma, thans liefde-
vol gerestaureerd (buiten- en binnen-
kant) door de huidige bewoners: fami-
lie Neijman-Alsema. In de werkfilosofie

I
L

van het atetier staan

hergebruik, historie,
natuur en kunst hoog

in 't vaandel. Attes

wordt handgemaakt
van en met zoldervoosaad, kringloop-
en strandvondsten en met veel tijd en

aandacht! De werken zijn rechtstreeks

te koop vanuit het atetier. Ontwerp en

advies op maat / in opdracht, is alte-
maal mogelijk, qua interieur, kleding en

atlerlei aanverwanten. De naam EEN-VAI'I

(one-off) komt voort uit de manier van

werken met het materiaal wat vaak een-

malig beschikbaar is en/of te bijzonder
voormeer-dan-een! Bezoekenkan op

afspraak, maiten kan altijd! EricaAlsema/

EEtl-VAl.l Ee gracht 6 1,

8651 EH lJtst
06-22443328

www.een-van.n[

info@een-van.n[

StadSbelang in beWgging kopje 'nieuwsflitsen'. over website ge- \ff:lk cijfer gerft u de ver*nigingrmarkt?

sproken; een totaal nieuwe SBIJ web-

site is in de maak. Daarover meer in het
volgende Kypmantsje. Naast haar eigen
activiteiten was Stadsbetang lJlst ook
aanwezig bij de 'Ontwerpweek lJtster
Bakens' en 'Planvorming Molen de Rat.
De 'Ontwerpweek lJlster Bakens' was

een initiatief van de werkgroep 'Gastwij

lJlst'. onderdeelvan de stichting 750jaar
IJlst. Onder de naam'0oitgedacht' waren

er in de week van 74 t/m 19 april tatloze
workshops waaraan verschillende lJlsters
hun medewerking verleenden.'Planvor-
ming Molen de Rat'werd georganiseerd

door de gemeente SïllF en heeft als basis

de schetsen uit het'Masterplan lJlst'en
de ideeën vanuit de Stichting Houtzaag-
molen de Rat.IIet was een drukke week.

IJtst is een ondernemend stadje. Dat wis-
ten we al, maar Stadsbetang en hopetijk
ook u, eryaart steeds meer beweging en

activiteit. En Stadsbelang beweegt mee.

Zo was daar op 30 januari jl. de eerste

Verenigingsmarkt. 30 mensen hebben

na afloop de enquête ingeruld en 58,6

% geeft de Verenigingsmarkt een 8! Een

mooi resultaat vinden wij en voor herha-
ling vatbaar. Maar eerst is daar nog het
Ondernemersplein op 21 mei. Het Wa-

pen van lJlst organiseert dit in samen-

werking met de Ondernemersvereniging

en Stadsbelang. Elders in dit nummeï
leest u hier meer over. De votledige en-

quête-uitstag van de Verenigingsmarkt

vindt u op de website van SBIJ, onder het
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In navotging van hetwoegere programma

Glamourtand van Gert Jan Dróge zouden

we bijna afsluiten met "Gaat het weer een

beetje"? Maar het antwoord kennen we al:

het gaat goed! Met Stadsbelang, IJtst en

alle initiatieven. Wit je ook actief zijn bin-
nen Stadsbelang? Stuur dan een mail naar
info @ stadsbelan gijlst.nt

G.v. de Stànfries lJlst
De turnsters van g.v. de Stànfries kunnen
terugzien op zeer geslaagde plaatsings-

wedstrijden. In 3 verschittende oefen-

stofcategorieën hebben 16 turnsters zich

geplaatstvoor het FK. Het eerste FK is op

10 mei in de Schuttersveldhal in Sneek

voor de turnsters op niv. F, G, H keuzeoe-

fenstof. Hiewoor hebben zich geplaatst:

Anna Bergstra, Dagmar Nederhoed, Juditï
Haanstra, Eva Westhoff, Meike Buursma,

Esther Dijkstra en Rozemarijn van Dijk.

Vewolgens reizen een week later, 17 mei,
Jikkie lÁIagenaar, Hannah WestÏoff, fuiouk
Bok en Jitdou de Bruijne af naar Wotvega

voor het FK niv. D2 en D3 en 24 mei orga-

niseert de Stànfries het FK niv. 11 en 12

in de Utherne lJlst. Naomi Toonsta, Yfke

Wagenaar, Frouke Antsje Zeitstra, Natanja

Haringa en Thirza van der Veer gaan voor

eigen pubtiek hun uiterste best doen om

het erepodium te halen. 3 en 4 mei komen

de turnsters op de hogere niveaus in Sneek

in actie voor hun 2e ptaatsingswedstrijd.

Ook deze dames presteerden uitermate
goed bij de 1e wedstrijd, op 22/23 maart in
Surhuisterveen. In de categorie instap D1

behaatdeYasmine Breemereen gouden me-

daille en Manon Koehoorn pakte het zilver.
Menke Nagelhout tiet ook a[ haar concur-

rentes achter zich in de categorie pup. 1 D1

en mocht ook ptaatsnemen op nummer 1.

Antsje Draijer, junioÍ E, en Djoeke Beerda,

senior E, mochten het brons in ontvangst

nemen. Het FK voor deze categorieën

wordt gehouden op 21 juni in Heerenveen.

"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui Hoort"

Eindetijk weer een bericht uit omroep-

[and. Na een lange winterstop gaat het
seizoen weer los. We zijn begonnen met
de ALV, welke op 22 maart gehouden

is in Dronten. Daar zijn ook de data en

locaties van de concoursen vastgestetd.

Zo zal er op zaterdag 19 april in Kam-
pen weer het eerste concours gehou-

den worden. Verder zullen we dit jaar

afreizen naar o.a. Dordrecht, Appinge-
dam, Hoogeveen, Beveren-Waas (Bet-

gië) Geffen, Hattem, Zandvoort, l/llin-
schoten, Sneek, Brietle en de Rijp. Daar

zal ik mij weer inzetten om lJlst in de kij-
ker te zetten en om een stuk promotie voor
onze mooie stad uitte voeren. De volgende

keer zal ik weer een verslag maken van het
concours in Kampen.

Zegt het voort, zegt het voort!

Uw Stadsomroeper: Harmen de Vries

Eegracht 24 - 0575-532057



Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Galamagracht 73, 8651 ED lJtst
:et. 06-10347939 / Fax 0515-852881

sybre:rva nde rzee@ h ot m ai t. com

Uw duurzame totaalinstallateur!

. CV-ketels

:'****_--w
GEBR,SIK}TI II

H - 
- 

Roodhemsterueg20'ulst
\S/ um.vrr €} ï;:? {051s) 41 53 07 . www"gebr-sikma.nl

ABs-techniek lJlst
Klus en Onderhoudsbedrijf
I nstallatiewerk, Metaal bewerki n g

Een veelzijdig bedrijf, met het voordeel dat wij u veel verschillende werkzaamheden

kunnen aanbieden. Denk hierbij onder andere aan het volgende: * Het repareren

en/ofvernieuwen van kozijnen, ramen en deuren
. Het leggen van laminaat of parket vloeren * Het vervangen van uw cv-ketel of

het plaatsen van een complete nieuwe installatie * Het aanleggen van nieuw

leidingwerk voor gas, water en elektra * Dak- en zinkwerk
* Het renoveren van uw badkamer oÍ toilet.

abstech niek@gmai l.com 062502527 9 www.abstechniek. n I

foar knap skiherwurk gieane jo nei Yme

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

Altijd vertrouwd
dichtbij

Autowascentrum
Openilgstijden:
Maandag t/m vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zaterdag:0.900 - 17.00 uur

toorsmoÊ: - Grondvetzet
:l tel.: 0515-442187

fax: 0515-444454
êmail: info@.jaa.sma-grondverzet. nl
internel: www.jaarsma-grondvêrzet.nl

Uil voorrqod leverboor: . zond o glofid . menggtonuloot
Leve.ing gÍind, bestrolingmoleriosa, domwondhoul enz. enz.
InfoÍmêêr vÍilbliivênd noo, olze scherpe pÍijzen
. gÍondwêÍk . iÍonspoíl . ktsonvêíhuuJ . zond- en gÍondhondel

Benieuwd wat de juridische consequenties zijn van
veranderirgen in uw persoonlijle situaiie? Ëchtscheiiing,

verhuizen, pensioen, schenken of testament.
Kom langs {lussen 14:00 en 17:00 uur) en krijg helder

en eerliik advies van uw nolaris mr. Femmv Smink.

Sch íídersbedrijf

r BÍnren- en buiten schilderwerk Pikesyt 8

' &us- cn behong*erk 8ó17 LH Ábbeso

' Enkele- en dubbele beglazitq
r Spockspuiten
r Kleinschqlig tinnenrerk 0515-533248

o.9.9.I Ondealroud oan uw boot o5r5-E3zzó9

lísiÍze Osinge

Adviseur & bemiddelaar in
x verzekeringen
x hypotheken
x spaar- en pensioenvoorzieningen

Wij nemen als het mogelijk is uw
bestaande verzekeringen in beheer

HE
Henk Eiqenraam
Financiëln dienstverten i n g

om kennis te maken en/of De Jasersherne 9

gewoon met een vraag.. .,rr;lt_t"ït;:;
welkom aan de Jagersherne g ,:::ha-eisenraam'nlinfo@ ha-eigenraa m. nl



Aan de leden van a

a

UihraarWereniging
" Laatste Eer" IJtst

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de jaartijk-

se ledenvergadering van onze vereniging op dinsdag

29 aprit 2074 om 20.00 uur bij Stadsherberg Het Wapen

van lJlst. Aan de orde komen o.a. de votgende punten:

Jaawerslag 2013

Bespreken en vaststetlen jaarrekening 2073 , verslag

kascommissie over 2013
. Vaststetlen vergoeding en contributie voor hetjaar 2074
. Bestuursverkiezing: afuedend en niet herkiesbaar

T. de Jong-Haitjema

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.

(Stoom) zaagmachine Oppedijk terug in lJLst
Onlangs lqram de vïoegere praam van
Oppedijk weer terug in IJlst en nu komt
opnieuw een stukje Oppedijk-historie
terug naar lJlst, nametijk de vÍoegere
(stoom)zaagmachine. Deze machine stond
woeger op het "Stoom" en werd aangedre-
ven door een stoommachine. De stoom-

aandrijving voorde zaagmachine werd na-
derhand veffangen door een etektrische

aandrijving. tn l9T9isdemachineverkocht
aan de familie Landman in Rottevalle.

Tot voor kort is er door Sybren Landman
nog mee gezaagd. 0mdat het gehete

terrein in Rottevalle moet worden ont-
ruimd voor woningbouw zou deze histo-
rische zaagmachine mogelijk uit Fries-
land verdwijnen. 0m dit te voorkomen
hebben Cees Zijsling, Machiel Dijkstra
en Piet ten Woude de machine gekocht,
met ats uiteindelijke doel deze weer te-
rug te brengen naar IJlst Houtstad!
Wordt on getwijfetd vervolgd !

Ile Btik op lJtster ondernemingen
De komende maanden kunt u in het Kyprnantsje sEeds eea intentiew lezen mst
ondernsren uit Ulst dip lid zijn r3n 0ndermnerwermiging lJlst Ongemerkt is er
rreel kwatiteit en \raknanschap aannzig in onze bedrijvige stad en daar vertdkn de

ondernemers uit lJlst die Ud zijn nn 0ndernerrer*ereniging Utst Í[aag meer over.

Deze maand een interview met Technisch Berhijf Bakkcr lJlst Meer informatie over
Ondenemersvereniging Lltst kunt u vinden op www.ijtstnu.

Technisch bedrijf Bakker lJlst, gevestigd aan
Zanenpelsen 2 5, IJlst(www.bakker-ijlst.nl)
Een intenriew met Tjerk en Age Bakker

7. Hoe lang zíjn jullie aI in IJIst gevestigil?

0nze over-overgrootvader, ïjerk, en zijn broer Gooitzen zijn
in 1904 met het bedrijf gestart in het pand van Sijperda aan

de Zevenpetsen. In 1911 werd het huidige pand aan Zeven-
pelsen gekocht. Per 2073 hebben wij het bedrijf overgeno-
men van onze ouders Sibbete en Tine Bakker. Wij zijn daar-

mee de zesde generatie in dit famitiebedrijf.
2. JuIIie werken nuvooral met staal. Sínds wanneer ís d.at?

Vroeger werd een windmolen gebruikt als aandrijving voor

draaibanken en zaagmachines om houtproducten zoats blok-
ken, masten en pomponderdelen te fabriceren. De producten

werden per pra:rm naar Sneek venroerd om daar op de markt
te wordenverkocht. Wegens de concurrentie in de houtbewer-

king zijn de broers eigentijk at wij snel overgestapt op staal en

waren ze een van de eersten die staten windmolens produceer-

den. Deze werden gebruikt voor pol{erbemaling. Er zijn nog
steeds windmotens in Friesland met'Gebroeders Bal:ker wind-
molenfabriek lJlst'op de vaan. Dat zijn nu rijksmonumenten.
3. Hoe àjn jullie bij ile recreatievaartterecht gekomen?

Pake Tjerk en zijn broer Piet zagen wel een markt in de re-
creatievaart en zijn zich daarop gaan richten. Van wiekenrad
naar scheepschroefbleek een kleine stap. Mensen kunnen nu
bij ons terechtvoor het inbouwen van motoren, boegschroe-
ven, schroefasinstallaties en dergelijke. We hebben ook een

winkel voor atle technische scheepsbenodigdheden.
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4. Watvínden jullíe als jongste generatiebelangrijk?
Het atlerbelangrijkste is natuurtijk dat we ktanten snet kunnen het-
pen wanneer ze een probteem hebben met hun boot. We zijn allebei
goed opgeteid en zijn van jongs af aan attijd bij de zaak betrokken
geweest en hebben zo ontzettend veel ervaring opgedaan. Hierdoor
kunnen we valq,verk en maatwerk leveren. We repareren, reviseren,
veryangen en maken onderdelen eventueel zelf op maat. lÁ/e zijn
dealer van merken ats Solé en Perkins. Van deze motoren - maar ook
van andere motoren - hebben we veel onderdeten in huis. Daarnaast

hebben we van de meest voorkomende keerkoppelingen de meeste

onderdeten op voorraad waardoor we de klant snel kunnen hetpen.

5. Hoe zíen jullie ile toekomst?

Het gaat momenteel erg goed. De recessie heeft ons door onze unieke
positie getukkig maar weinig bernvloed. We zijn één van de weinige
bedrijven die scheepsschroeven repareert en verstelt. Verder mogen
we voor vete cotlega's naast de schroeven ook de keerkoppelingrepa-
raties en het draaiwerk verrichten. Dit proberen we zo goed mogetijk
in stand te houden en waar mogetijk uit te breiden. Via onze website
is het tegenwoordig ook mogelijk om producten in onze webshop te
kopen. Deze webshop witlen we de komende tijd verder uitbreiden tot
een compleet programma scheepsartiketen. Verder zijn we nog volop
bezig met het maken van kleine modetten windmolens voor polder-
bemaling. Deze worden nog steeds veel toegepast in natuurgebieden,
plas-dras land en achteraf in potders. Ook op dit gebied blijven we

innoveren, want met die molens is altes altemaal begonnen!



Nogmaats de Oppedijkpraam
In het Kypmantsje rran december fl. stond

een artiket over de voormalige 0ppedift-
praam. Deze staten praam is aangekocht

door Cees Zrjsting en wordt de komende tijd
door hem weer in de originete staat terug-

gebrachl Naar aanteiding van dit artikel re-

ageerde Riftel Groenveld met het volgende

verhaat. Zijn grootvader, Rijkel M. Groenveld

(25-5-787 5 / 7-7-7956) heeft woeger jaren-

lang gewerkt bij Houthandel Oppedijk. kr
7924 was hij 2 5 jaar in dienst rran het bedrijf
en ter gelegenheid van dit jubiteum lceeg

hU rran de firma een zilrreren zakhortoge.

Hoelang hij uiteindetijk bij de firma heeft
gewerkt is hetaas niet bekend. Groenveld

heeft gewerkt op houtzaagmoten De Rat,

maar wirs ook schipper op een houtpraam.

De eerste pra.rm uraiuop hij rroer v\ras een

houten praam zonder motor. Bomend bracht

hij met deze praam planken en balken naar

de klanten in o.a. Sneek, maar ook orrer het

Hegemermeer naar Workum en Kou-
dum. Toen deze praam afgedankt
werd, is hij afgezonken in de kotk.
De oude praam werd vervangen door
een nieuw houten exemplaar, uit-
gerust met een motor. 0p de foto
is deze praam afgebeeld, liggend
voor de voormatige houtstekken van

houthandel v/h Wed. W.J. Oppedijk.

Anno 2014 tigt hier nu een woonwijkje
aan de Holtropweg. De foto dateert ver-
moedelijk van rond 1920. Achter de

houttoods doemt de hoge windmotor van

de gebr. Bakker op, die de voormalige
scheepstoods van Zwolsman in 1911 aan-

kochten. 0p de achtergrond is ook nog de

toren van de in 1911 gebouwde Gerefor-

meerde kerk aan de Stadslaan zichtbaar.

Uit de oude doos
Bakkerij Wassenaar
Terug in de tijd met een prachtige pente-

kening, gemaakt door de bekende lJlster
koperbewerker en veetzijdig kunstenaar
Bouke Haringa. Voor de winket staat de

bakkerskar. wetke in miniatuur in het
bezit is van mevïouw Wassenaar-Jansma.

De bakkerij van Jacobus G. Wassenaar was

gevestigd op het adres Galamagracht 54.

Jarentang was Aant Groenvetd broodven-

ter bij Wassenaar. Aant was te herken-
nen aan zijn grote mand voor op de fiets
en zijn pijp, die maar zetden koud was.

In de jaren vijftig had bakker Wassenaar 2

broodventers bij de weg met hun broodkar-

ren: TheunisZijlstraen PieterHoomans (Lyt-

se Pieter). Wassenaar werd opgevotgd door

Ulbe Verbeek en na diens verhek vestigde

Notke Waltje zich hier. Na de sluiting van
de winket is het pand door de familie Cor-

bée weer in oude luister herstetd.

Stadsherberg
0tdtimer Ratty lJtst

Het idee om een 0ldtimer Raltyvoor olddrnerliefhebbers
uit lJlst eo. te organiseren zit al een tijdje in de pen!
In mei is het 2O-jarig jubiteum van Stadsherberg

"Het Wapen van lJtst", een mooi mornent
om 24 rnei a.s. de lste 0tdtimer Ratly lJtst
ook daadwerketijk uit te schrijven onder

de noemer van Stadsherberg 0ldtlmer Ratly lJlst.
Geïnteresseerd? Rij je mee?

Voor informatie en/of opgave: otdtirnerijtst@l.ive.nt



Millenniumdoet 6 in beeld en geluid
op 2O15FESTML
De programmering van de 10e editie van

het 2015FESïffAI krijgt steeds meer

vorm. Zoats we vorige keer a[ schreven,

ontstonden tijdens de inspiratiebijeen-

komsttalvan creatieve ideeën in een wo-
lijke sfeer. Atvast een voorproefje....We

zijn btij om Ananazz, het sappigste band-
je van Leeuwarden, weer in lJlst te kun-
nen begroeten. Vorig jaar verzorgde deze

groep muzikate jongeren een enthousiast

opEeden. Omdat ze woeg in de middag
geprogrammeerd stonden hebben maar

weinig bezoekers van hun optreden kun-
nen genieten. Vandaar op herhaling. Ids

Tjaarda uit lJlst krijgt de kans om, spe-

ciaal voor het festival, een theatenroor-

stetling te maken over het thema van dit
jaar. En heeft u de musical Mozes gemist?

Geen nood, een afuaardiging van het koor

dat bestond uit 40 ut-
sters, zingt op het festival

nog een paar nummers uit
de musicat, die aanslui-

ten op het festivatthema.

We hebben een hospitaat-

tent van Defensie waarin

de nodige voortichting

en workshops gegeven worden. Een van

de dansproducties wordt verzorgd dool 'De

meisjes'. Deze groep bestaat al zevenjaar,

en heeft door de jaren heen vele optredens

gedaan op zeer uiteenlopende locaties.

Natuurtijk is ook Dikkie Knap weervan de

partij met zijn uihodigende danswork-

shops en demo's! Beweging. Naast de fi-
nish van de Millenniumloop en de Milten-

nium fiets- en wandettocht, hebben we er

dit jaar een nieuw bewegend element bij.

Roeivereniging De Geeuw uit Sneek komt
met de Finse Kerkboot naar het festival.
De bemanning bestaat uit 14 roeiers en 1

stuurman. RV De Geeuw neemt 6 roeiplaat-
sen en de shrurman voor haar rekening. Er

kunnen dus 8 gastoeiers mee. Daarnaast

wordt u als festivatbezoeker uitgenodigd
om 'droog' te roeien op .een ergometer.

Kortom: het pro grammavoor een veelzijdig

festivatstaatin de steigers, maaris nog niet
af. Binnenkort maken we meer bekend!

Christiaan Pietersma noordetijk turnkampioen
ln sporthal de Hege Fonnen te Lemmer

werd zaterdag 12 aprit in verschiltende ca-

tegorieën bij de jongens om het noordelijk
kampioenschap van de KIIGU geturnd. 9

turnersvan g.v. de Stànfrieshadden zichvia
2 plaatsingswedstrijden weten te plaatsen.

De topper was Christiaan Pietersma die het

kampioenschap niveau 9 bij dejeugdvoorzich

opeiste. Ook de zevenjarige Loruens Lieuwe

Reikerwas op dreefen behaalde bij de benja-

mins de 2eplaats. Een derdeplaatswaserweg-

getegd voor Nourdin Boer en Sietse Postna

bij de pupillen 2 en dejeugdturners niveau

11. De andere Stànfriesjongens turnden in
hun categorieën de volgende resultaten:

Pupil niveau 12: Guus v.d. Werfhorst 5e,

Atlard Donker 7e, Tijmen van Dijk 9e en

A,'rel Zwanenburg 11e. Dion Speelman was

bij de instap niveau 14, zeventiende

SpeCiiate KindeffrcOfStelling - Te Gek voor woorden - om 7 keer kopje wanneer: woensdagmiddag 14 mei 2014

Speciate Kindervoorste[ing- Te Gek voor
woorden - Matthijs Vtaardingerbroek;
verhatenvertelter-buikspreker- gooche-

laar. In deze nieuwe voorstelting vertelt
hij samen met zijn buikspreekpop Henkie

het verhaal van de generaal. Die vond het

onder te gaan! Ats hij Henkie uit de kof-
fer haalt, btijkt zijn been gebroken te zijn.
Ats dit maar goed komt... Dit is een leuke,
afwisselende voorstelting met kleurrijke,
interactieve vertetborden en allerlei ver-
rassingenen geschikt voor atte leeftijden.

fijd: 14.00-15.00 uur
Waar: Mauritiuskerk, Eegracht 48, IJlst
leeftijd: 4-72jaar
Info: tel. 532662: LippyWatinga
Coltecte voor de onkosten en NBG Kinder-
project Grow and Learn Guatemata.

Overtuinenfair
Wij hebben zin in de OIIERTINENFAIRvan

zaterdag 7 juni. Elk jaar hebben we een

goed doelfinancieelkunnen ondersteunen

voor een speciaal project van deze doelen.

Dit jaar hebben we gekozen om 5 goede

doeten uitlJtstte steunen. Ditheeftte ma-

ken met de 5e editie van de overtuinenfair.

Omdatwe nog in bespreking zijn met deze

verenigingen of instanties kunnen we ze

nog niet bekend maken. In hetvolgende

Klpmantsje zutlen we ze zeeÍ zeker noe-

men. De oproep in het vorige Kypmantsje

m.b.t. het organiseren van een stoepver-

koop/kindermarkt heeft succes gehad. Ni-

cotineWietens en Anitav.d. Molen hebben

zich aangeboden om deze aanrnrlling op de

Overtuinenfair voor hun rekening te ne-

men. GEWELDIG!!! Piet Hoogeveen heeft
"it skoalteplein" aangeboden als locatie

voor de kindermarkt. Eveneens GEWET-

DIG!!! Getet op de ruimte die beschikbaar

is moet er vooraf ingeschreven worden
(wie het eerst komt wie het eerst maatt).

Nicoline en Anita wilten de volgende din-
gen bekend maken om de kindermarkt te
kunnen organiseren:

1. Hetinschrijfgeldbedraagt € 2,50. Ditis
bedoetd als reservering en tevens voor de

goede doeten. De opbrengst van de kinde-
ren is dan voor henzelf;

2. De doetgroep, waar de kindermarktvoor
georganiseerd wordil de kinderen van

de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen;

3. Houdt de affiches op school en om-

geving in de gaten voor extra informatie.

Organisatie kindermarkt:
Nicoline Wietens Galamagracht 40

tet.06-16064485

Anitav.d. Molen Eegracht 21

tet.06-10508735

0rganisatie van de Overtuinenfair:

BarbaraHaagsma Eegracht22

tel. 531955

Hotske en Harm deVries

Eegracht24 te1.532057

Martien Staatsmid

Eegracht25 tel.537227

Reacties kunt u mailen naar:

overtuinenfairijf st@ hotmait. com

Zie ook de website www.overtuinenfair.nl
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Wie/wat staat er op de foto
In het Kypmantsje van maart stond een foto afgebeeld van de
molenhuisjes aan het Sneekerpad, met op de achtergrond mo-
len De Rat met kap, maar nog zonder wieken. Dhr. piet van Dijk
reageerde op de foto. De famitie Van Dijk heeft een aantal jaren
in één van die huisjes gewoond. Van Dijk wist te vertelten dat de
foto omsteeks 1963 moet zijn genomen en het jongetje op de foto
zijn zoon Gerben is, die zijn moeder'telpt" bij het ramenlappen.
Deze maand een foto van een reisgezelschap. De waag
is wanneer deze foto is gemaakt en waar. Uiteraard wit-
len we ook graag weten welk gezelschap het is en wie er al-
lemaal op de foto staan. Graag uw reacties weer naar de re-
dactie van It Kypmantsje, bij voorkeur per mail of op papier.

De Kogge drukt verkeersovertreders met neus op de feiten
Diverse verkeersduivels zowel in de auto
als op de fiets werden begin maart in de

nabijheid van De Kogge met hun neus op
de feiten gedrukt. In het kader van de ver-
keersveiligheid werden haasdge automo-
bilisten en op de stoep fietsende meestal
jeugdige lieden staande gehouden. De

geschrokken slachtoffers krrvamen er dit
keer nog met een waarschuwing van af,
maar ze kunnen bij herhaling op een gete
prent rekenen. De verkeerscommissie van

De Kogge had in samenwerking met de
beide wijkagenten Baretd van Rooy en

Chantal Manten en Veilig Verkeer Ne-

derland een actiedag georganiseerd.

Mede onder teiding van Roe[ de Boer
van Wl'[ werden de groepen 7 en 8 ver-
deetd. De eerste groep ging met de la-
sergun aan de stag en de tweede groep

voerde met de heitige Hermandad con-
trole uit op het gebruik van de gordets.

De derde groep hietd een oogje in het zeil

of iedereen zich wel aan de geldende re-
gets hietd en het trottoir.niet ats racebaan
gebruikte. Tevens deetde men flyers uit.
De actie bleek een succes te zijn. Er werden
weliswaar geen bonnen uitgeschreven,
maar bij de meesten zit de schrik nog fors
in de benen. Het bteef bij een vermaning.
"Feit is wel dat iedereen even met zijn ei-
gen meestal foute rijgedrag geconfron-
teerd werd," vertelde locatiecoórdinator
Martha Ploegstra.

Jouke Hoogeveen en Mariska Huisman
winnen Dick van Gangeten Trofee
Door hun cotlega-marathonschaatsers

zijn Jouke Hoogeveen (A-ware / Eon-
terra) en Mariska Huisman (Beteropen-
haardhout.nl) uitgeroepen tot Marathon-
schaatsers van het Jaar. Het tweetal kreeg
in het Rijksmuseum de bijbehorende
Dick van Gangelen Trofee uitgereikt.
De marathonschaatsers verkozen Hoo-
geveen boven de ook genomineerden

Bob de Vries en Gary Hekman. Huisman

hield in de stemming Elma de Vries en
Foske Tamar van der Wa[ achter haar.
De maratïonschaatsers konden zetf hun
favoriet kiezen uit drie genomineerden.

Dit waren de eerste drie van het eindklas-
sement van de Dick van Gangeten Tlofee
over het hele seizoen, samengesteld door
jurybeoordelingen en daguitstagen. Bij
de dames had Mariska Huisman dat klas-
sement met grote afstand gewonnen van
Elma de Vries en Foske Tamar van der Wal.

Die positie werd bevestigd door haar colte-
ga's. Bob de Vries eindigde in het Dickvan
Gangelen-ktassement op de eerste plaats,

maar de schaatsers verko-

zen Jouke Hoogeveen bci-

ven De Vries, a[ was het met

een miniem verschil. Gary

Heknran werd derde. Hoo-
geveen eindigde vorig jaar,

netals Huisman, ats tweede

in de verkiezing van Mara-

thonschaatservan het J aar.

&p

De Dickvan Gangeten Trofee is ditjaarvoor
de tiende achtereenvotgende keer uitge-
reikt. Dit werd gedaan door presentator
Jan Joost van Gangeten, bestuurslid van
de stichting Dick van Gangeten Trofee en

zoon van de overteden AD-sportjournatist
naar wie de trofee is vernoemd. Behatve

een getdprijs voor de eerste drie, kregen de

winnaars ook nog een paar schaatsen van
Viking, één van de sponsors van de DVG -
Trofee. De mannen van BAII en de dames

van MKBasics.nt werden opnieuw uitgeroe-
pen tot de Maratlonptoegen van het Jaar.

Voor BAltÍ is het de zevende keer op rij dat
de ploeg de Dick van Gangelen Trofee wint.

L&'-Xi
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MKBasics.nl deed datvoor de vierde opeen-
votgende keer. Vorige jaren was het meestal
na de eerste wedstijden van het seizoen a[
duidetijk dat beide ploegen de beste van
het schaatsjaar zouden worden. Dit seizoen

bleef het tot en met de cupfinale in het
Olympisch stadion spannend en waren Be-
teropenhaardhout.nt, de succesploeg van
Mariska Huisman, en hetteam van Van Wer-

ven nog volop in de race om de titel over te
nemen. BAlvÍ en MKBasics.nl lieten dat niet
gebeuren. Marathonploegvan hetJaaris een

eretitel en er is geen getdprijs aan verbon-
den. Atle leden van de ploegen krijgen wel
een prachtige fietstrainer van sponsor Tacx.

l&*:
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ïn mijn solon gebruik ik de huidverzorgingsproducten
en de make-uo van Oriflame

Ook geef ik grotis workshops von Oriflome bij gastvrouwen thuis

Wili u een ofsprook moken voor een behondeling of een workshop?
Diï kon telefonisch of oer moil.

Tel. 0515-532907 / O6-l6lt3o27
i nf o@schoonheidssalonyf i no.nl

Ytino Schot
Croleskworiier 88
8651 H6 rJLsï

K
ffiít* Itlst
a5Ít-572'p.2
{16-'4.976ffi9

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 1 'l - Telefoon 53'1930
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. RENtrVATIE

. N IEUWB E] UW
DE FINNÊ 6
El651 trW l.JLsr
TeL: (O515) 532:]23
t Nro@nursMA,NBc3uwr J Lsr. NL



Ben jij ook al weer enthousiast?
Vorig jaarliepenwevoor de eerste keermet

een zeer enthousiastteamvan 29 kinderen

ruim 3000 euro bij elkaartijdens de 5e edi-

tie van de Miltenniumloop. Getd dat opge-

haald werd voorThe Hunger Projecttijdens

het 2015FESïWA[. Hetwas de eerste keer

dat een jeugdteam uit lJlst mee [iep. Een

gewetdige prestaLie, een super gezetlige

dag met een waanzinnig mooi resultaat.

Dat smaakt naar meer!
Daarom doen we het gewoon nog een

keer. Trainer A{en Visserman is weer en-

tJrousiast en is op 9 aprit gestart met de

eerste training voor de jeugd van 10 jaar

en ouder op de woensdagavond. Naast en-

tlousiaste jeugdige renners uit lJlst en

omsteken, zijn de leden van Jeugd Team

IJlst van harte uitgenodigd om mee te

organisatieteam

trainen.
Ook het

van Jeugd Team lJtst is uitge-
breid met een aantal nieuwe

gezichten. We gaan weer op

zoek naar sponsors en bedrijven

die ons witlen ondersteunen

in de voorbereiding en op de dag zelf, zo-

datwe elke euro die we ophaten ook daad-

werkelijk aan The Hunger Project kunnen
overhandigen tijdens het 2015 FESTIVAI

op 6 september 2074.0ftewe1, we hebben

er zin in. Wit je ook meelopen, organiseren,

sponsoren ( wat zou hetmooizijn ats we met
een lJtster bedrijf op ons shirt de sponsor-

loop uitlopen)of anderszins helpen? Dan

nodigen we je van harte uit omte reageren

www.facebook. com/MitlenniumJ eu gd-

teamlJlst www.twitter.com,/jeugdteamijlst

Totziens! Namens debegeleiders 2014: Kàthe

de Jon g, HaitzeWeistra, SytzeHitbrandBosch-

ma, Saskia Rosendaal, Jouke Hoekstra, Inge

Spoelsta, BrendaAlbertsma, PetaWa genaar.

via mail of via de website

Nahl:rtijk vina p ons ook

op Facebook en Twitter. HË
www.jeu gdteamijlst.nt

Autogordets: attijd!
0p dinsdag 18 maart jt. was ik aan-

wezig bij de verkeersactie die de

leertingen van groep 7 fSvan 0BS De

Kogge hielden. lÍtle hebben samen met de

leertingen, 1IVN en de politie diverse men-
sen gecontoteerd op snelheid, het gebruik

van de autogordel en hetfoutparkeren bij
de schoot. Een zeer geslaagde actie! De

leerlingen spraken de mensen keurig aan

en deelden mooie kaarten uit. Als wijk-
agent stond ik zelf bij de controle op het
gebruik van de autogordels. Het viel mij
op dat er nog retatief veel ouders waren

die hun kinderen op een verkeerde wijze
vervoeren in de auto. Vaak hoorje mensen

zeggen: "Ach, ik rij maar 20 km/uur" of
"Ik rij heel voorzichtig en het is maar een

klein stukje." Deze mensen zou ik graag

wagen of zij er nog zo over denken ats

zij een aanrijding hebben meegemaakt.

We vergeten het atlemaal wel eens, auto-
gordels. Terwijl we toch heel goed weten

dat gordels de kans op letsel veel kleiner
maken. Zonder gordel bent u veel kwets-

baarder. Vaak zijn de gevotgen heel ern-
stig of zetfs dodelijk. Daarom controleert

de politie hierop. 0p het niet dragen van

een gordel staat een boete van 140 euro.

Gordel voorkomt (dodetijke) venron-
dingen Het dragen van autogordels

voor- én achterin personenauto's is

verplicht. Ër mogen maximaal zoveel

mensen in een auto zitten als er gordels

zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont

aan dat het niet dragen van de

gordel het risico op ernstig letsel

aanzienlijk vergroot bij een on-
gevat. Ook verzekeringsmaatschap-

pijen kunnen bestissen om minder of
helemaal niet uit te keren als blijkt dat
u de autogordel niet droeg bij een on-
geluk. Zit u bij een botsing met gordel
om voor in de auto, dan heeft u 40 pro-
cent minder kans om dodelijk gewond

te raken.
Wanneer dit wordt gecombineerd met
een airbag wordt dat 5Oprocent. Ook bij
korte ritjes en bij lage snetheden is de

gordel betangrijk. ltVist u dat een kind dat
'tos'op de achterbank zit a[ tijdens een

noodstop bij 20 km/u tegen de voorruit
geslingerd kan worden? En wist u dat ats

u 30 km/uur rijdt en u frontaat in botsing

komt met een voertuig dat 50 km/uur
rijdt, de botsing a[ een ktap van 80 km/
uur oplevert?

Kinderzitje of stoetverhoger
Kinderen kleiner dan 1,35 meter moe-

ten in een goedgekeurd kinderzitje
worden vervoerd. Zowel voor- als ach-
terin. Volwassenen en kinderen groter
dan 1,35 meter moeten de autogordel
om en mogen zo nodig ook een kinder-
zitje (zitverhoger) gebruiken. Maar

er zijn uitzonderingen. In de bus of
de taxi bijvoorbeetd is een kinder-
zitje niet verpticht. De autostoeltjes
en zitverhogers moeten voldoen aan

bepaalde Europese veiligheidseisen.

Als ze dit doen, zijn ze voorzien van een

keuringslabel. Lees op www.autokinder-

zitjes.nl attes over het gebruikvan kinder-
zitjes.

Tips
. De gordelwerktoptimaat ats hij stak zi[
. Draag het heupgedeelte van de gordel zo

taag mogetijk over de heupen, om bij een

botsing buikletsel te vermijden;
. Zeteen kinderzitje nooitop de passagiers-

stoetvoorin de auto als daar een airbag zi!
. Ook zwangere wouwen moeten een gor-

del dragen;
. Draag de driepuntsgordel niet onder de

oksel. Dit geeft ernstig letset bij on gevallen.

De potitie zal de actie van deze leerlingen
voortzetten doorbinnenkortdiverse contro-
les uitte gaan voeren in en rondom lJlst op

onder andere het gebruikvan autogordels.

Metwiendetijke groet,

ltVijkagent Chantal Manten.

Myn FrysLàn!

Okkerdeis,

wie ik mei myn elektryske fiyts finderweis,
ik tocht "moai Fryslàn, moai Fryslàn"

wat is d'r mei dy oan'e hàn???

gjin blommen en gjin kij mear yn it tàn

de boer makket net mear hea

aaisykjen mei ek a[ net mear

myn moai Fryslàn btoed stadich oan dea...

h Atd Dryltser
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Gazelte geeft je zin in fietsen!
Met de elektrische fietsen van Gazelle bij Nijenhuis ïweewielers!
Vanaf nu kunt u bij Nijenhuis Tryeewielers terecht voor de nieu-
we etektrische fietsen van Gazette. Van hippe lifestyte fiets tot ul-
tiem veilige fiets, tot de meest verkochte elektrische fiets van
2013 in Nedertand. Eryaar het zelf en kom gratis proeffiden op 26
april a.s. tijdens de Gazette Opstapdag bij Nijenhuis Tryeewieters!

Gazelle promotieteam helpt u op weg

Wie kennis wil maken met de tichtgewicht

elektrische fietsen van Gazelle, kan te-

recht bij Gazeltespecialist Nijenhuis Twee-

wieters in lJlst. tllant op 26 april, a.s. van

10.00 tot 16.00 uur staat er een promo-

tieteam van Gazetle klaar om u op weg te

helpen. Tijdens een proefrit kunt u het ge-

mak en comfortvan elektrisch fietsen zetf

ontdekken. Kortom: votdoende redenen

om even langs te komen.

Kies de elektrische fiets die bij u past!

Met gemak etke dag 10 kitometer naar

het werk en terug?

0f fluitend de heuvel op? Met een elektri-

sche fiets van Gazelle trapt u etke afstand

moeiteloos weg! De innovatieve elektri-

sche fietsen van Gazelle geven u precies

hetexta zetje datu nodig heeft.

Verschillende types elektrische fietsen
0m de fiets te vinden die bij u past,

heeft u bij Gazette de keuze uit ver-

schiltende types etektrische fietsen met

voorwietmotor of middenmotor. Bij de

elektrische fietsen met voorwietaan-

drijving kunt u zetf uw actieradius be-

palen. U heeft hierbij de keuze uit vier
accu's met etk een andere capaciteit.

U kunt ook kiezen voor een fiets met een

zeer krachtige middenmotor. De modellen

meteen Imputse of Bosch middenmotor zijn

net zo wendbaar als een gewone stadsfiets,

dankzij de lage ptaatsing van de motor.

Bovendien zijn de luxe modellen met een

Impulse middenmotor uitgevoerd met

de innovatieve Shift Sensor technologie.

Hierbij kunt u schaketen tenuijt u trapt!

Nu met'Ik geef hem niet meer terug'
garantie

Gazelle heeft nu proefrijden met'Ik geef

hem niet meer terug' garantie. Vindt u
de fiets zó lekker rijden, dat u hem niet
meer terug wilt geven? Dan krijgt u een

gratis accu upgrade en een insteek ket-

tingstot! Deze actie geldt van 1 tot en

met 31 mei 2014 bij aankoop van een

Gazetle lnnergy. Kom dus langs!

GËzëlle

MAAK NU EEN
PROEFRIT OP EEN

ELEKTRISCH

nÍÍJFfut{ufs
TWEEW'EIËFS

,Jtsr 05ï5-53ï664

#ïf,gEER iËiió6

Vraag naar de voorwaarden of kÍjk op gazelle.nl
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Cultuurbezit in Sódwest-Fryslàn

Wilt U ook dat de Johanna Jacoba voor SÍdwesfFryslán behouden moet blijven?

Steun dan de financiële positie van de S#fuaffi*a á***fua

De gemeente SÍdwest-Fryslàngaat vele subsidies verminderen of zelfs stopzetten en ook de

stichting 3*fuarevz* S***fu* ontkomt niet aan deze yersobering van steun.

Willen wij met onze enthousiaste groep vrijwilligers doorgaan met het prachtige werk op dit
schip dan hebben wij Uw hulp daarbij nodig.

Om dit schip in een goede conditie te houden is veel geld nodig.

Alleen al de jaarlijkse dokbeurt kost veel, ook al omdat bij een dergelijk oud schip steeds

vervangingen nodig zijn. Verfbeurten gebeuren door de vrijwilligers en ook de exploitatie

blijft alleen maar mogelijk als het bestuur een beroep kan blijven doen op de grote groep

vrijwilligers die zich voor de "3&h*ansta iacsba "inzet.

Wij willen U vragen lid te worden van de Vriendenclub de "S*kenna iaesb*".Deze
vriendenclub draagt jaarlijks bij in de kosten. Voor minimaal €20.00 per jaar bent U lid van

deze club.

Lammert Koster in lJlst zal U graag verder informeren. Email= l"kosterl@home.nl

Bankrekening van deze vriendenclub is NL 72 RABO 032.88.04.509


