
Sinds november 2010 heeft een aantal
verenigingen, in samenwerking met de
gemeente Sridwest-Fryslàn, plannen ont-
wikkeld het bestaande SOD-gebouw aan
de Sudergoweg te optimaliserèn. Het doel:
toeristen, die lJtst bezoeken, beter en
langer te vermaken in lJlst. De afgelopen
jaren zijn diverse mogetijkheden onder-
zocht en meerdere plannen ontwikkeld.
Nadat enkele gesprekspartners om hun
moverende redenen afhaakten, heeft het
bestuur van het SOD-gebouw, in samen-
spraak met de W[/ en de Fiertiepferienino.
een definitief plan ontwikkótá. SuUsiaË-
ring vindtplaats in het kadervan het Frys-
ke Marren project fase 2 door de provinóie
I_VsU1 en de gemeente Sridwest-Fryslàn.
Voor de start van de bouw was echler al

duidetijk, dat deze subsidies ontoerei-
kend waren om het ontwikketde plan te
kunnen reatseren. ïoch kon de bouw
van start gaan, dankzij de inzet van zelf-
werkzaamheid en een behoorlijke finan-
ciële bijdrage door de fierliepïerieninq.
.En let moet gezegd, de fier..ijópferienin!
heeft ontzettend veel uren geltoken ií
de zelfwerkzaamheid en zal àe komende
tijd oo\ nog veel uren in dit project moe-
ten steken. Maar ook de gemeénte Síd-
west-Fryslàn heeft zich tot het uiterste
ingespannen dit project binnen hun mo-
gelijkheden te realiseren. Inmiddels is
een forse uitbreiding gerealiseerd naast
het bestaande SOD gebouw. In dit nieuwe
gebogq zijn twee nieuwe toitetgroepen
met ieder drie douches en vier tóitetten

gerealiseerd, die zowel door de fierliep-
feriening als passanten in de jachÍhà-
ven gebruikt kunnen worden. Boíendien
wordt de oude bestaande douche- en
toiletruimte aangepast. Verder is er een
prachtig_e. .slechtweervoorziening ge-
maakt. Hierin kunnen passanten-vanïe
jachthaven en campers, indien gewenst,
Koken en atwassen. Bovendien kan men
hier relaxt kijken naar de fiertjeptrainin-
gen en/of- wedstrijden. Deze ruimte wordt
door de fierljepferiening ook gebruikt ats
ruimte waar men droog kan zitten en een
kopje koffie kan drinken. Mobiele tele-
foons kunnen hier opgeladen worden en
er is wifi beschikbaar. De fierliepferienino
heeft nu ook de beschikkiriq- qekreqei
over een flink grotere bergin!. -Door -het

groeiend aantal leden was de oude ruimte
veet te klein geworden. De ene helft van
de oude toile!ruimte gaat naar Jeugd -en
Jongerenwerk, die dè ruimte goeá kan
gebruiken voor hun activiteitei, terwijl
de andere helft wordt aangepast en g"át
fungeren als invalidentoilit, douchà en
babykteed en -wasruimte. Kortom, het
vernieuwde SOD-gebouw betekent een
enorme aanwinst voor lJlst. Momenteel
is het bestuur van het S0D-gebouw in ge-
sprek met de Stichting t.ltsi ZSO jaar óm
te bekijken op welke wijze toerisien nog
beter geïnformeerd kunnen worden ovei
de mogetijkheden om in en rond lJlst te
verblijven.

4 en 5 mei 2ot5z 70 jaar na de bewijding dat wordt bijzonder!
Achter de schermen wordt in eendrach- het midden oosten en schokkende docu- nader aan te gwen plaatsen en tijdstippen.tige samenwerking getracht om een extra mentaires over concenkatiekampen uit Ën*onaigingTojaarbonijding:tintje te geven aan de twee herdenkings- de tweede *eraáoottog. De dichtregets opdatwenietvergeten!
dagen 4 en 5 mei' Er is.een muzikaal páct van joodse dichter Leo vioman hebben- na ttii tluziekkorps ,concordia,, vrouwenkoorgesloten van Muziekkorps 'concordia', 70 jáar wede in ruropa nog niets van hun 'ltio., om, en het Kompaenenkoor ,,t skipVrouwenkoor't Roer om'en het Kompae- zeggenschapverloren: sinder roer, en niet ii de taatste plaatsnenkoor "t Skip sdnder roer' en niet in de Komvanavond metverhalen itaasUetang lJlst zetten de toon bij de her_laatste plaats stadsbelang lJtst. En ar zit- Hoedeoorlogisverdwenen denking;;"d.g;;;ïen s mei 2015.ten de betrokkenen nog in de oriënterende En herhaal zàhonderd malen Èe" UiiionaerinitiiU.i aat past bij de ge_planvorming, de contouren worden voor Allemalenzalikwenen meenschap van lJlst. Niet zonder u, maarde deetgenoten al duidelijk. De aanleiding Iedereen heeft een verhaat, iedereen ;;i u. Groot en klein, jong en oud. Ietsvoor het gezamentijk optrekken om mei heeft gevoelens lij het woord b."rijdi"g: áÀ .r nu alvast naar uii ie kijken, want weelkaar als lJlster gemeenschap voor de dag De gevillenen, de ïverheersers en áe bó- maken er_iets groots van. 70 jaar bewijdingtekomenisoverduidelijk.Zeventigjaarin wijáers. Angsi, verschrikking .n *.áá. irïi.t niks en dat willen we weten metwede kunnen lerren is in onze vaderlandse tt'tair- -een áing hebben_ we gemeen: een speciaal programma. creatief, gepast,geschiedenis eerder uitzondering dan nor- bewijding _die;t g;;;rd t. "il;;;: Jfànt""r,, wolijk, uitbundig, Het wordt at_maal' De afgelopen maanden werden we wat is ei feeste[jËi áan de vlag uit, iá*""r bedachi, r,.i r,óo["' attemaat bij.metdeneusopdefeitengedruktdoorcon- alom verenigd in muziet .n r"nt.'vooi il""t *"g je, neen daar moet je bij zijn.frontaties met gruwelijke wreedheden uit en met 9tt{1, weaijeikan het niËt. Dus ó. to*.í,íÀ *"*á;;tgt er meerinfór-

: : hou de berichtgeving in de gaten en kijk matie.
uit naar de muzikale optedens op nóg DeorganisatieT0jaarwijheid
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. Stijlvolle vezorging van begrafenissen en crematiesl
. Opbaring thuis met koeling mogelijk;
. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

financiêle tegemoetkoming;
. Bode, de heer lvl. Heslinga, dag en nacht berejkbaar

tel.ff.06 - 5377 77 53 0l 0515 - 43 1875.

Voor verdere informatie veruijzen wij u graag door naar onze website
ww.uitvaartvereniqinqiilst.nl of u kunt contact opnemen met een van
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,
Mientlán 1 te lJlst. tel.nr. 0515 - 53 17 37.
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Nlobile
Ilair Care)
06-506866s3
Uw kapster aan hu,is

Voor jong en oud
Gerda de Jong

Stienstra & Van der Wal-lJlst
Aax*erningsbedrijf \&eg- en Waterbouw

w
w

Rogmolewei 6. 8651 EP Ulst

W,aÍ'xwaliteit Tet 05ts-à33243. Fax ost5-s31 362

veiligher:,;engaan Inío@stienstre-vand€Msl.nl
nat]w w M.strenstra-vandeÍwal.nl

lSo en VCA gecettiíiceeró

tu';
Ook kunt u bÍ ons l3recill voorl
. Rèmmings- en gêaeideweÍker
. Stalen damwandên

' Haven aanleg en sleigerwerk
. Houtleverani,e
. Diverse typen slbêsahoeiingen
. Houten bruggen

Voor inform3tie enlof eên
vrijblÍvendê oítètb krnt s altijd
contact met ons gpnemer.

A.arer.lrsbeddJi
Weg- en ltalrll:rlt

StienstÍa & Van d3r Wal

| --.aSllff 
nDA-HARDY----..*
odviesbureou

[egracht 12 . 865! EG ljlst
Í t515 429 777 . . 0515 429 178

wrw.rijpêrda-hardy.ll

íJr\Si\efFl . ,

af(erno s
a.etorrSgrrlce

IJw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook os avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-144647A4
www.reinashairservice.n I

Reina Kroes
Stadslaan 79

865r AC lJlst

A)
wettersnijer.nl

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

Alle apparatuur, gitaren en bassen mnwezig

DeTsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl

of bel 06-249461 95 | 0515-53277 Z
Ook inkooD, afste len en reoaratle van snaarinstrumênt€n.



05 maart
10 maart

ll maart
14 maart
19 maart
20 maart
2l maart
21 maart
23 maart

Vrouwen Koor't Roer om, Stadsherberg
Informatieavond over Ondernemersfonds SWF,
Stadsherberg, 20.00 uur
Recreatievolleybal
Samen Eten
Vrouwen Koor't Roer om, Stadsherberg
Klaverjassen in Bar 't Kypmantsje
Playbackshow, 't Honk, 19.00 uur
Nij Ytostins, Open Dag
Vrouwen van Nu, Mew. Lana Almeleh, afkomstig
uit lrak, vertelt over haar vlucht en de gevolgen
daarvan.

25 maart Recreatievolleybal

Voor het komende hatfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryttier Kypmantsje:
Maand Uiterste inteverdatum verschijningsdafum
Maart
April
Mei
Juni

9 maart
13 april
11mei
15juni

19 maart
23 april
21mei
25juni

Iedere maandag- en wijdagmiddag:
Buurtateliervan 13.30 uur - 16.00 uur
Maart is de maand van het pimpen:
knap je oude spullen op en maak er weer iets moois van
Iedere woensdagmiddag: Perron2 bakt!
van 13.30 uur - 16.30 uur
Van muffin tot plaatkoekvoor alle leeftijden, kinderen
alleen onder begeleiding
Iedere wijdagochtend: Perron2 beweegt! van
11.45uur- 72.45luur
Rekken, strekken en dansen met een lekker muziekje
Dinsdag 3 maart: Amerikaanse lunch van
12.00 uur - 13.00 uur
Neem zelf een droogje mee om te delen,
wij zorgen voor het natje
Dinsdag 17 maart Praathuis van 20.00 uur - 22.00 uur
0ver de wereld en wat daar zoal in gebeurt
Dinsdag 77 ,24 en 31 maarh Perron2 en je pC van
13.30 uur - 15.00 uur
Cursus basisvaardigheden computer
Zaterdag 21 maart NLDoet! en Perron2 doet mee!
van 10.00 uur - 15.00 uur
0pening Perron2 Renair Café van 10.00 uur - 14.00 uur
Voor de activiteiten van Perron2 wagen wij een bijdrage
van € 3,- m.u.v. de Amerikaanse lunch (gratis)
en Penon2 bakt! ( € 7,50 p.p., kinderen gratis)
Kijk voor de uitgebreidere programmering op
www.perron2.nl of op onze Facebook pagina.

Karate: Kyokushin Karate lJtst
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 Kting 27, 8657 Cl lJtst, O5t5-532234 / 06-50657 648

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

Het Vrouwenkoor't Roer om
repeteert éénmaal per veertien dagen op donderdagavond
van 19.45 tot 22.00 uur in Het Wapen van lJlst.
Zie voor de data de Agenda.

Votksdansgroep "De Yteke Dfi nsers{':
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur
in de Schaapskooi.

Hoor Friesland
Bent u doof of slechthorend? Neem dan eens contact op
met Hoor Friesland. Wij zijn er voor u.
Telefoon 058-21 3053 7 of www.hoorfriestand.nl.

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Galamagracht 31 8651 EC lJlst
0515-461850
TeamlJlst@thuiszorg zwf . nl

ïl|lJtsroic

4o1ds7fivacht
Friesland'fr

Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De dichtsbijzij nde h uisa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-tÍ.z7 rL2
.:

-l - GeenP'IrtlTlE spoed
ï:ryrl,;n wel
' Di$fifi sn*ek politie

Telefoon: O9OO-8844

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJtst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pnaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsenc

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal)
inteveren tot en met
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Galamagracht 12

E-mail: info@hekmanijlst.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje
verschijnt op 19 maart 2015.
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Stichting Behoud
SÍadsloankerk
te IJlst

Uw steun en bijdrage zijn nodig

NL40 RABO 01.31. 2331, 57

tnv Stadslaankerk

www.stadslaankerk. n I
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1 Hoveniersbedrijf

.- ^-d S. Hoekstra
. G rurnaanreg óunoernouq

Bockamastraat 50

8651 BG Ulst

06 - 22035776
i nfo@hoekstra-tuinen. nl

www. hoekstra-tuinen. nl



"Zou er nog wat winter komen?" "Het kan
wel gaan wiezen, want de ijsbaan staat
al onder water". "Ja, de lJsclub heeft het
knap in orde." Die mensen zijn wel aar-
dig actief. Een mooie baan, verlichting en
ook een mooie keet." "Misschien kunnen
ze die nu eindetijk gebruiken als er weer
eens een ijswinter komt." "Die keet is an-
ders al even geleden in gebruik genomen,
mannen." "Hoe zo Piebe?" ïullie weten
toch dat ze zelf een stuk aangebouwd heb-
ben aan de keet. Toen het klaar was moest

dat vanzelf gevierd worden met bestuur en
wijwilligers. Nou, die mannen laten de ijs-
baan votlopen, maar ze weten zelf ook wel
van innemen en dan niet met water en dan
loopt het wel eens wat uit de hand. Jullie
weten dat ik nooit namen noem, dus ik zal
de man maar gewoon molenaar noemen.
Die man zat de hele avond al te kijken naar
de benen van een wouw. Voor het gemak
noem ik haar maar even Wiepie. Wiepie
had zoh nieuwerwetse spijkerbroek aan
met grote gaten er in en daar weer wat
losse draadjes overheen, datje zag zo een
stuk bloot been. De man kon het op het
laatst niet laten, dat hij ging met zijn vin-
gers in zoh gat. Wiepie schrok en trok haar
been terug. Mis, er knapte een draadje. Ze
werd me toch kwaad. Je hebt mijn nieuwe
broek stuk gemaakt, zei ze tegen de mo-
lenaar. Die vond dat het wel wat meeviel,

maar hij zei tegen haar dat ze dan maar op
zijn kosten een nieuwe broek moest kopen.
Toen werd ze nog kruader. Hoe kan dat nou,
zeize, die broek heeft mijn man meegeno-
men uit Amerika. Koop hier maar een nieu-
we, zei de molenaar, ik betaal en hij tegde
zijn bankpasje op tafel. Daar heb ik wat aan
zonder pincode, zei lt/iepie. De molenaar
zei zijn pincode, maar ze geloofde hem
niet, maar ze nam het pasje toch mee. Een
paar dagen later krram ze bij de molenaar
om het pasje terug te brengen. De pincode
klopte, zei ze. we hebben nog even nageze-
ten bij Jelle en ik heb er mee betaald. Hier
heb je dat getd en het pasje terug. Netjes
geregeld toch. Zo, ik moet nog even naar
de Puis te boodschappen en dan zal ik maar
weer eens naar mem.
Tot de volgende keer, mannen.,,,ïot ziens
Piebe."

Een beter leven voor mensen met autisme
Een AIC in Sneek, wat doet een AIC en wat
is de MIA: Een korte introductie. De MIA
is dé vereniging die zich inzetvoor de be-
langen van mensen met autisme en hun
naasten in alle levensfasen en op alte le-
vensterreinen. Onder autisme verstaan
we het brede spectrum van autismespec-
trumstoornissen, waaronder Asperger,
PDD-N0S en McDD. De MIA geeft mensen
met autisme en hun naasten een stem en
zorgt dat zij gehoord worden. De MIA is dé
organisatie in Nederland die vanuit het
perspectief van mensen met autisme en
hun naasten bouwt aan een autismewien-
delijke maatschappij; een maatschappij
waarin mensen met autisme optimaal
geïntegreerd, geaccepteerd en zetfred-
zaam zijn. Door belangenbehartiging,
door betrouwbare informatievoorziening
en door lotgenotencontact in de buurt.
De MIA zorgtvoor begrip en herkenning.
Door de MIAkunnen mensen metautisme

en hun naasten zichzetf zijn en optimaal
tot hun recht komen. We laten van ons ho-
ren binnen de Haagse politiek, maar ook
bij provincies, gemeenten en organisaties
die iets kunnen betekenen voor mensen
met autisme op het gebied van onderwijs,
arbeid, zorg- en woonvoorzieningen. Waar
mogelijk werken we daarbij samen met an-
dere partijen die mensen met autisme een
warm harttoedragen.
Bij u in de buurt:
Autisrne Info Gentra (AIC)
De NIIA organiseert regionaal diverse ac-
tiviteiten waarin leden elkaar kunnen
ontmoeten, informatie kunnen krijgen en
tips kunnen uitwisselen.- Dit gebeurt on-
der andere door de verschillende Autisme
Info Centra van de M/A. per regio vind je
ook een acfueel overzicht van allerlei the-
mabijeenkomsten en andere AlC-activitei-
ten. Zie: www.autisme.nt/agendar/fries-
land/autisme-info-centra-friesland. aspx.

Actuele ewaringskennis over autisme
De M/Aheeftals uniekkenmerk datzij van-
uit haar enorme netwerk van ewaringsdes-
kundigen, wetenschappers en professio-
nals voortdurend gevoed wordt met actuele
ervaringskennis over autisme. 'Toen mijn
kind net een diagnose had, wist ik niet hoe
het verder moest. Ik heb toen veel gehad
aan het luisterend oor en de goede infor-
matie die ik bij het AIC kreeg. Hierdoor heb
ik het autisme een plaats kunnen geven!,,
- Moeder Ets over het Autisme Info Centrum
(NC) van de MIA. HetNC in Sneek (in wijk-
centrum de Eekmolen in Tuindorp / Sperk-
hem) is één keer in de twee weken afwisse-
lend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot
12.00 uur een inloop / koffie ochtend. Ook
organiseren we filmavonden over autisme
in een breed spectrum en nodigen we spre-
kers uit om over het onderwerp autisme te
spreken. Dit laatste kunnen deskundigen
zijn zowel uit de theorie als de praktijk.

6 juni 20t5,6de Overtuineffair
0p de eerste zaterdag in juni gaan wij
dit jaar weer met veel plezier de OVER-
TUINENFAIR organiseren, de 6de. Het
is al even stil vanaf onze kant, dus
tijd om iedereen even bij te praten.
Na onze evaluatie en de beslissing in
2015 de fair weer te organiseren, .heb-
ben we de taken opnieuw verdeetd en
hebben we versterking gezocht en ...
gevonden in Ykje Wiersma. Heet fijn!
In deze fase van de voorbereidingen
zijn we druk bezig met het benade-
ren van deelnemers. Er melden zich
nieuwe deelnemers aan, we nodigen
bekenden uit en zoeken naar leuke
aanvullingen om weer een gevarieerde

en gezellige dag te maken met z,n al-
len. mogen maken van hun over-
tuin. Ook zijn we in beraad over
het goede doel (of goede doelen)

voor dit jaar. De fair organiseren we
in lJlst en met lJlst. We vinden het
leuk als het doel ook een bijdrage
kan leveren voor mensen of organi-
saties in of rondom onze mooie stad.
De kindermarkt zal dit jaar ook weer
een plekje krijgen op de fair. Nicoline
Wielens en Anita van der Molen zul-
len dit weer in goede banen leiden.
De bewoners aan onze grachten zijn
inmiddels gevraagd of we gebruik

De organisatie van de OVERTUINENFAIR,
Martien Staalsmid, Hotske de Vries,
Harm de Vries, Ykje Wiersma en Bar-
bara Haagsma.
Suggesties, ideeën en opmerkingen
kunt u met ons delen via
overtuinenfairijtst@ hotmail. com.



Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Gatamagracht 73, 8651 ED lJtst
Tet. 0ó-'10307939 I lax 0515-852881

svbrenvanderzee@holmai [. com

. Cv-ketels

. Ventilatie

. Elektra

. Dak- en zinkwerk

. SeNice & onderhoud

.zon*&eM

. Zoníëbott4.'.: .

. Wsmtepowan l

:i:*!t / Pe$etkachels

GEBR.SIKÍItABY

6 "*** g Roodhemste.weg 20 . lJlst
(O515) 41 53 07. www.gebr-sikma.nl
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bestaande verzekeringen in beheer

om kennis te maken en/of De lasersherne 9

gewoon met een vraag.. *rrrït]f;ï;;
wetkom aan de Jasersherne, ffiË,ff::ï::ï:li

Àutobedrijf
J. Osinga

Altijd vertrouwd
dichtbij

Autowascentrum
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zilerdagt 0.900 - 17.00 uur

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft

Rogmolewei 9
8651 X? ïJlst
0sl5-53238ó

WWW,FAC EzFAC ETRAVEL"N L/MARJAN

De Vlet 40-r 9oo1 HW Crou
tel. o6-zz zz16 o7

Schildersbedrijf
Htritz.e Osingu

r Binnen- en builen :clild:rlverk Pikcsyl 8

o sols- en behcnguerk 8617 LH Ábbeqa

' ênlcl:- en dubb:le beglczing
. Spackspuiten
r Kleinscholig tinmem€rl
. Onderhoud oon uw boot 6!5-592269

,5t5-533248
b.9.9.
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In mijn solon gebruik ik de hÉidverzorgingsProducten

en de moke-up vqn Oriflome

Ook geeÍ ik grofis workshops von Oriflome bij gostvrouwen thuis

Wilt u een oÍsprook moken voor een behcndeling of een workshop?
Dit kqn telef onisch of per moil.

Tel. 0515-5329O7 / 0ó-16113027
inf o@schoonheidssolonytino.nl

Ytino Schoï
Croleskwortier 88
8651 H6 IJL5T

Senieuwd wat de juridische consequenties ziin van
veranderinger in uw persoonlijke situatie? Echtscheiding,

verhuizen, pensioen, schenken of testament.
Kom langs (tussen 14:00 en '17:00 uur) en krijg helder

en eerlijk advies van uw nolaris n::. Femmy Smink.



Graag nodigt het bestuur van de Ondernernersvereniging lJlst ondernemers uit
Abbega,folsgaÍe, IJlst, Jutrijp, Nijesyl en 0osthem uitvoor het bijwonen
van een informatieavond over het oprichten van een ondernemerifonds stilF.
Ilatum: Dinsdag 10 rnaart 2015
Locatie: Stadsherberg'HetWapenvanlJlsf
Tijd: 20.00uur

Wathet0ndernemersfondsinhoudtenhoe ondernemersfondsen in heel Nederland.

-ait |al worden opgezet zal worden uitge- Meer informatie over Blaauwberg en hun
legd door Aart van Bochove van Bureau diensten met betrekking tot hei oprich-
Blaauwberg.BureauBlaauwbergheefton- ten van een ondernemeisfonds is te vin-
dersteuning geleverd bij de realisatie van den op hun website www.blaauwberg.nl.

Het ondernemersfonds in het kort
In het land zijn al diverse ondernemers-
fondsen opgericht. Het ondernemersfonds
is bedoeld om de behartiging van de collec-
tieve investeringen en ondernemersactivi-
teiten in de gemeente te financieren. Het
fonds wordt gevoed door een opslag op het
0ZB tarief voor niet-woningen.
Alle ondernemers dragen dus bij aan het
fonds. De financiële middelen mogen door
de ondernemers zelf besteed worden, mits
dit in georganiseerd verband gebeurt.
De gemeente SÍdwest- Fryslàn is onderver-
deeld in zogenaamde trekkingsgebieden.
Tot het trekkingsgebied lJlst behoren de
plaatsen Abbega, Folsgare, IJtst, Jutrijp,
Nijesyl en Oosthem.
Alle ondernemers uit deze plaatsen zijn
welkom op de informatieavond.
Tot 10 maart!

Info rmatieavond over 0 nde rn em ersfo nds Sl,lÍF

Een interview met Saskia Heeringa,
sinds 9 januari 2015 de nieuwe voorzitter
van Ondernemersvereniging lJtst.
We kennen je als mede-eígenaarvan Make-
laarilij Kuperus Heeinga. Ben je altijd aI
ond.ememer geweest?
Eigenlijk wel. Ik heb consewatorium ge-
daan - zang, viool en dirigeren - en heb
daarna mijn eigen lespraktijk gehad. Ik
ben al bijna 20 jaar actief als koordirigent
en heb koren gehad in Friesland en Gro-
ningen. Momenteel ben ik dirigent van
wouwenkoor"'t Roer 0m"hierin lJlst en de
"Sleatemer l(aaien" in Sloten. Ook vorm ik
samenmetmijntwee dochters en zoon een
zang/muziekgroep onder de naam Kolder.
Waaromben je zelf lid gewordenvan 1nder-
nemer sver eni ging IJIst?
Als ondernemer denk ik dat ondernemers
iets voor elkaar kunnen betekenen. Het
onderlinge contact is belangrijk, je bent
anders zo alleen bezig. 0ndernemers kun-
nen veel aan elkaar hebben door enrarin-
gente delen en uittewisselen.Verderkun-
nen we elkaar steunen en advies geven.

En lid zijn van een vereni-
ging is natuurtijk ook een
middel om te netwerken.
Waarom ben je vooràtter
geworden?
Nou, daar heb ik niet be-
wust voor gekozen. Tijdens de vorige Al-
gemene Ledenvergadering van de onder-
nemersvereniging zei Hans van Straaten,
de vorige voorzitter, dat hij zich niet meer
verkiesbaar stelde als voorzitter. Ik heb
hemtoen benaderd en gezegd datikwel als
gewoon lid een bestuursfunctie wilde. Ik
ging er niet vanuit dat ik meteen voorzitter
zou worden. Maar na eengesprek met Hans
bleek dat wel de bedoeling te zijn. De an-
dere bestuursleden en leden stonden ach-
ter mijn kandidatuur als voorzitter en zo
ben ik het geworden. Ik vind dit best span-
nend, maar neem de uitdaging graag aan.
Wat wil je als vooràtter bereíken?
Ikwit het onderlinge contact optimaliseren.

dingen organi-
waar onderne-

mers wat aan hebben.
Ik denk dan aan work-
shop s ove; bijvoorb eeld
sociale media. Verder
wil ik het contact met
de gemeente goed on-
derhouden. Detijnenzo
kort mogelijk houden.

En dan denk ik dat het belangrijk is om sa-
men te werken met Stadsbelang en Buurt-
vereniging Ald Drylts, zodat we bepaalde
projecten die goed zijn voor lJlst samen
kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan de
kerstversiering in het cenkum of de Warme
Winteravond. Een ander doel is nieuwe le-
den werven. Hoe groter de vereniging, hoe
meer je kunt doen, ook naar buiten toe.
Ook voor ZZP'ers kan het lidmaatschap van
de ondernemersvereniging positief wer-
ken. Net als in de restvan Nederland zijn er
in lJtst steeds meer ZZP'ers. Voor hen gel-
den andere regels en ook zij kunnen hun
ervaringen dan delen en advies inwinnen
bij andere ondernemers.

Vaker
seren

IJlst aan het Groot-Frieslandpad
0plettende inwoners zal het al opgevallen
zijn: sinds kort ligt lJlst aan een langeaf-
standswandelroute (tAW). In de loop van
december verschenen de eerste wit-rode
markeringen in de stad. Ze geven de route
aan voor wandelaars die het Groot-Fries-
landpad lopen. Sinds de opening van het
bekende Pieterpad, in 1983, steeg het aan-
tal LAWt gestaag. Met de LAW 14, zoals het
Groot-Frieslandpad officieel genummerd
is, heeft ook Noord-Nederland nu een oost-
westverbinding voor wandelaars. Het pad
begint in Bergen-aan-Zee en maakt eerst
een flinke slag doorWest-Friesland alvorens
in Stavoren op Friese bodem aan te komen.
Via Hindeloopen en Workum, door het wei-
deland fussen Westhem en Oosthem, be-
reikt het lJlst. Via het schetpenpad langs de
Geeuw gaat het daarna verder naar Sneek,

het voorlopige eind-
punt. Van daar wordt
de route de komende
jaren doorgetrokken
via Beetsterzwaag, door
Drenthe en Groningen
tot aan de Duitse stad
Leer in Ost-Friesland.
Daarmee verbindt deze
wandelroute zes van
de zeven middeleeuw-
se Friese Zeelanden,
hetgeen meteen de naam verklaart. Het
Groot-Friesland uit het verleden herleeft, al
is het maar voor wandelaars. 0p 31 januari
werd heteerste deelvan hetGroot-Friesland-
pad officieel gepresenteerd tijdens de Fiets
& l4landelbeurs in de RAI in Amsterdam.
Volgens koepelorganisatie Wandelnet telt

Nederland 750.000 lÁW-lopers en de ver-
wachting is dat een groot aantal van hen
de komende jaren ook lJlst aan zal doen.
Alles over het Groot-Frieslandpad, inclusief
de routebeschrijvingen en de kaarten, is te
vinden op de website van l4landelnet www.
wandelnet.nl.
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Open Dag in Nij Ylostins
0p zaterdag 21 maart kunt u kennismaken met het vernieuwde Woon- en Ontmoetingscentrum Nij Ytostins in lJlst.
Schrijf de datum alvast in uw agenda en let op de volgende uitgave van 't Kypmantsje voor meer informatie.

19 februari

20 februari

22 februari
23 februari
24 februari

25 februari

26 februari

27 februari

01 maaÉ
02 maart
03 maart

04 maart

05 maart

06 maart

08 maart

09.45 - 71.45
14.00
10.00 - 13.00
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00
14.00 - 15.00
09.30 - 11.30
14.30 - 16.30
09.45
74.00
09.45 - 77.45
14.00
10.00 - 13.00
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00
14.00 - 15.00
09.30 - 11.30
14.30 - 16.30
09.45
14.00
09.45 - 77.45
14.00
10.00 - 13.00
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00

Creatieve inloopochtend
Gymnastiek
Dagbesteding
Aquarelles
Koffie/thee momentje
Sjoelen
Creatief Café
Soosmiddag gezelschapspellen
Koffieochtend
Biljart- / kaartclub
Creatieve inloopochtend
Gymnastiek
Dagbesteding
Aquarelles
Koffie/ thee momentje
Sjoeten
Creatief Café
Koersbal
Koffieochtend
Bitjart- /kaartclub
Creatieve intoopochtend
Gynr.nastiek
Dagbesteding
Aquarelles
Koffie/ thee momentje

14.00 - 15.00
09.30 - 11.30
14.00
09.45 -77.45
74.00
Vanaf 17.00
10.00 -13.00
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00

16 maart t/m 2lmaart Week van Zorg en Welzijn
16 maart Sjoeten 14.00 - 15.00
16maaÉ Modeshowenkledingverkoop Vanaf14.30

15 maart Koffie/ thee momentje

U bentvan harte welkom bij al deze activiteiten.
U kunt zich opgeven bij rgrundstra@zorggroeptellens.nl
of via telefoonnummer 0515 571900

asttt-ti1tÍ'249 ïoltropweg 3;

trfstvaoderroelitrt.nl

Irxtarief tsr voor alls rncrlren

Luchtfoto lJlst
nu verkrijgbaar!
In het Kypmantsjevan
januari stond een prach-
tige luchffoto van lJlst.
Deze foto is in kleur op
A3-formaat voor slechts
€ T,50verlaijgbaar op
hetVW-kantooraan de
Geeuwkade.

Hierbij nodigt

Roest kledingcentrum

u uit voor een

Modeshodverkoop

van de voorjaars -zomer
collectie

Op maandag 16 MaaÍ 2015

In NijYlostins
lJlst

Aanvang 14.00

Roest kleding centrum
Marwei 20

8508 RC Delfstrahuizen
ïel:051454í312

wW.kleding€ntrumr€st.nl

Lastvan een dfoge huid tildens de kou?

De 7 daagse Hydro Control Ampuilenkuurvan Malu Wih biedt de oplosing!

le huid heeftwatteverduren in de winter, lagetempenturen, koudewind en droge

verwarmingslucht. Dittast de bescherming van de huid aan,

Je huid kan hetvochtniet meer goed vasthouden en kan het reageren met irritatie en foodh€id,

In de hydroampul zitten dewerkstoffen; 
*Urea

*NM t. natuudiike vochtvasth0udende fador

*Hyaluronruur

Dit pr0dud bevatgeen conserveeringsmiddeL h hypoalle€een en proefdiervrij,

De 7 daagse Hydro ContfolAmpullenkuur kost€22,50,

Ookvooreen veeleisende huid, gestresste huid, en acne huid zijn er kurenverkrijgbaar,

Schoonheidssalon BJTY by ellen

Crolekwartier 16

8651 HD ULST .:__.1,.a
0640194934 ' \

www.bjty.nl

X,1., -,...:,.,::,,;l:.1

Het verwerken van gevoelens van verlies

en rouw is vaak een moeilijk proces. Het

kan gaan om het verlies van werk, van een

relatie, van gezondheid of van een dierbaar
persoon. Counseling bij verlies en rouw is
een kortdurende vorm van hulpverlening

gericht op kinderen, jongeren, volwasse-

nen en ouderen, die klachten ondervinden

na een verlies. Er staat meer informatie op

de website. Bel of mail gerust als er vragen

zijn of voor het maken van een afspraak

of voor een gratis kennismakingsgesprek.

Betty Douma . De Jagensheme 7, 8651 CI lJlst

ïelefoon 0515-533777 en 06 43544357

Mailad res: info@bdij. nl . www. rouwopjepad. nl



Bibtiotheken Mar en Fean viert jubiLeum en biedt btoggers een platform

Sibliotheken llareÍr Fean blogt vijf jaar! 0p haar BiebBlog schrijft de bibliotheek over van het blog kan de blogger in overleg met
boeken en'andere media. Iedereen kan volger worden van het BiebBlog of een reaetie de bibtiotheek een workihop of lezing or-
plaatsen of een gastblog schrijven. 0mdat het blog in februari vijf jaar bestaat en er
inmiddets 500 btogs geschrwen zijn wil de bibliotheek in 2015 vijf regionale bloggers,
ieder een maand lang. een plafform bieden. Deze bloggers krijgen aandacht op de web-
site van de bibliotheek en mogen em activiteit organiseren in de bieb van hun keuze.
Ook is er een speciale jubileumprijsvraag.

Ter ere van het vijfjarig jubileum van het krijgt op de website van de bibliotheek.
BiebBlog roept Bibliotheken Mar en Fean De bibliotheelnarebsite wordt per maand
mensen op die ook een blog onderhouden 70.000 keer bekeken. Ook in de bibtiothe-
om dit aan haar kenbaar te maken. De bi- ken zal aandacht besteed worden aan het
bliotheek kiest uit alle aanmeldingen vijf onderwerp van het blog in de vorm van een
keereenblogdateenmaandlangaandacht boekentafel. Afhanketijk van het thema

ganiseren in de bibliotheekvan haar keuze.
Iedere niet-commerciële blogger kan zich
aanmelden: of het blog nu gaat over life-
stlrle, opvoeden, eten, natuur, historie, de-
sign, muziekof mediaof heeliets anders. De
spelregels en voorwaaÍden zijn te tezen op
bibliothekenmarenfean.nl. Aanmelden kan
vanaf nu via biebbtog@bibliothekenma-
renfean.nl. De speciale jubileumprijsvïaag
wordt aangekondigd in de februari nieuws-
briefvan BibUotheken Mar en Fean en op de
website www.bibliothekenmarenfean.nl.

Eegracht3T
De (bij mij) bekende) geschiedenis van de
woning Eegracht 37 begint op 6 november
1917 als D.W. Dikland, meubelmaker te
Sneek voor zijn moeder Petronella Jacoba
Flach, weduwe van Ruurd Dikland, ver-
koopt aan Meine Bosma, bakker te lJlst
een ten westen van zijn pand getegen
strookje tuingrondvan ca. 25 ca. De koop-
som bedraagt f.25,00. Aanvaarding l janu-
ari 1918. De koper moet voor 1 december
7977 op zijn kosten de tien wilgenbomen
aan de wijk rooien en deze bomen van de
worteleinden en van het kaphout ontdoen.
De stammen moet hij schoon en franco le-
veren aan boord van de "Piet Hein" voor
de verkoper. Bij notaris Willem Wierda
te lJlst wordt op 15 november 1919 een
koopakte verleden, waarbij bakker Meine
Bosma te lJlstvoor f. 6.500 de bakkerij met
erf, gelegen aan de Eegracht 37, verkoopt
aan Jan Andela te Stiens. Verkocht wordt:
"een huizinge waarin bakkerij met voor-
erf aan de Stads-Ee en achtererf, staande
Dijgracht te lJlst, zulks met inbegrip van
alle bakkersgereedschappen en de win-
kelinventaris. Bij het gekochte behoort
de steeg ten noorden doch de noordelijke
strook grond breed twee decimeter is be-
zwaard met gootrecht ten behoeve van het
schoolhuis (van de Hervormde school) ten
noorden." De noordelijke strook van de
bleek behoort eveneens tot het verkochte.
Bakker Bosma heeft het eigendom van de
bakkerij bij inschrijving verkregen op 26
september 1912. Getuigen bij het passeren
van deze akte waren Ytele de Vries, kan-
toorbediende, en Rienk Hiemstra, oproe-
per, beiden te lJlst. 0p 28 juni 7927 wor-
den nieuwe erfgrenzen vastgesteld tussen
enerzijds de Vereeniging voor Christelijk
0nderwijs te lJlst, vertegenwoordigd door
Sijbren Okkes van der Wal (voorzitter),
werkman, en Fedde Faber (secretaris), se-
cretariebeambte, beiden te lJlst, en bakker
Jan Andela. In de akte wordt tevens een
kettingbeding opgenomen, dat wanneer
de schoolvereniging te eniger tijd mocht
overgaan tot afbraak van het schoolhuis
of onderwijzerswoning en de grond niet
weer bebouwd wordt, Andela het recht
van eerste koop heeft op de wijkomende

grond, voor zover deze ten noordoosten
ligt van het eigendom van Andela. De Ver-
eeniging voor Christelijk Onderwijs ver-
plicht zich "tot het maken en voortdurend
onderhouden in goede staat de afscheidin-
gen hrssen beide percelen. Die scheiding
zal bestaan van de vaart tot het hok van
Andela in betonpalen met harmonicagaas
en van hethoktot het schoolhuis van hees-
ters, als bestaand". De waarde van de door
Andela afgestane grond wordt geschat op
zestig gulden en die van de door hem ver-
kregen grond op tien gulden. Andela krijgt
dus een toegift van vijftig gulden. Getui-
gen zijn opnieuw lJbele de Vries, kantoor-
bediende en Rienk Hiemstra, oproeper. Bij
akte van 27 januari 1958 verkoopt bakker
Jan Andela de bakkerij aan bakkerWiepke
Kok. 0p 7 oktober 1965 kooptWietze Huis-
man, timmerman, wonende te lJlst, van
bakker Wiepke Kok, inmiddels wonende
te Dokkum en vertegenwoordigd door
mejuffrouw Hilda Bakker, tlpiste, wo-
nende te Leeuwarden: het woonhuis met
erf aan de Eegracht nummer 37 te IJlst,
gemeente lJlst, sectie A, nr. 1418, groot
zeven are en twintig centiare voor de som
van vijfduizend gulden. Bij het verkochte
behoort de steeg ten noorden, doch de
noordetijke strook breed één decimeter is
bezwaard met gootrecht ten behoeve van
het schoolhuis. In de koopakte wordt te-
vens een ketlingbeding opgenomen dat in
het verkochte perceel geen bakkersbedrijf
in de ruimste zin mag worden uitgeoefend
gedurende het bestaan of voortbestaan
van de vennootschap onder ffuma "Cen-
hale Bakkerij" te lJlst. 0vertreding wordt
beboet met vijfentwintigduizend gulden
of een schadevergoeding. De woning met
winkel en rechts achterin de bakkerij wordt
vewolgens gesloopt envewangen door een
nieuw gebouwde woning, waarvoor Wietze
Huisman, dan wonende Hendrik Huizen-
gastaat 15, bij bestuit van 29 juni 1966
van burgemeester en wethouders der ge-
meente lJlst vergunning krijgt. De steeg
wordt enkele decimeters breder, waardoor
een auto naar achteren kan rijden. 0p het
achtererf verrijst een schuur, waarin drie
auto's gestald kunnen worden, namelijk de
autotvan Huisman, buurman Schuurmans
(bewoner voorste deel Messingklopper)

en overbuurman Freerk de Leeuw (A&0-
kruidenierswinkel). Ten behoeve van de
totale reconstructie van het oude stadscen-
trum verkoopt Huisman bij akte van 25 ja-
nuari 1973 voor een symbolisch bedrag van
f. 1,00 strookjes grond (ondergrond straat
en overtuin) aan de gemeente lJlst. Huis-
man krijgt dan om niet (gratis) het recht
op het gebruik van de oveÉuin als tuin. De
gemeente treft bovendien een voorziening
voor een ruime inrit, opdat Huisman zijn
garage met een personenauto kan berei-
ken. Het onderhoud van de walbeschoeiing
komt in het vewolg voor rekening van de
gemeente. Anno 2015 wordt deze woning
bewoond door de familie Arzo Huisman.
Edsko Hekman

De schaatsen worden om de nek
burgemeester Jan Willem Wiggers
Hattem gehangen.
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Ptaybackshow in het Jeugdhonk lJl,st
Altijd al als Katy Perry of als Nick & Si-
mon op het podium willen staan? Pak
dan nu je kans! Want op zaterdagavond
21 maart a.s. organiseert het jeugd- en
jongerenwerk van 't Honk in lJlst een
playbackshow voor alle leerlingen van
groep 3 t/m 8 van 0BS de Kogge en CBS

de Twine. Lijkt het je leuk om alleen, met

zh tweeën of met
een groepje mee te
doen? Dan kunjeje
opgeven door vóór
7 maart een maittje

school, groep en natuurlijk welke artiest
je gaat playbacken. Ouders, familie, bu-
ren, wienden en wiendinnen zijn uiter-
aard ook van harte welkom om te komen
kijken. De aanvang is 19.00 uur en de zaal
is vanaf 18.30 uur open. Voor publiek is
de toegang 1 euro, inclusief een glaasje
limonade! Dus als je mee wilt doen, geef
je dan snel op voor de playbackshow! Dan
maken we er een spetterende avond van!

te shrren naar: ijrylst@gmait.com
(één nummer per deelnemer). Zet in het
mailtje je naam, leeftijd,telefoonnummer,

Jouke Hoogeveen wint Aart Koopman Memorial
Vorig jaar moest Jouke Hoogeveen met
lede ogen toezien hoe Gary Hekman de
zege pakte bij de Aart Koopmans Me-
morial, maar bij de editie van 2015
vocht de Tjolk-rijder zich naar de zege.
En hij moest er voor strijden, want het
regende demarrages tijdens de eerste
KPN Natuurijs Grandprix van dit sei-
zoen. In de finale wist Frank Vreugden-
hil (Husqvarna/Primagaz) zích los te
rukken uit een kopgroep van tien man
en reed enkele kilometers solo voordat

Hoogeveen zich bij hem voegde. Met nog
ongeveer vijf kilometer te gaan zette
Hoogeveen aan en wist Vreugdenhil los
te rijden, maar het verschil tussen beide
mannen bleef kilometers lang slechts
een tiental meters. Toch wist Vreugden-
hil, die vorig jaar derde werd, het gaatje
niet meer te dichten en werd tweede.
In de achtergrond wist Simon Schouten
net voor het sprintende peloton te bUj-
ven en greep zo de tweede podiumplaats
voor zijn ploeg Husqvarnar/Primagaz.

Robin Ottenhoff le prijs én Spiritprijs
bij de 0mmelander Gup te Detfzijt
De 0mmelander Cup is een toernooi voor
de jeugd om wedstrijderuaring op te
doen in het Kyokushin Karate. Kyoku-
shin Karate lJlst laryam thuis met maar
tiefst 15 prijzen. Robin Ottenhoff won de
1e prijs én de Spiritprijs. Hij viel op door
zijn spirit, snelheid en techniek. Bij de
dames werd Willeke Sikma in haar poule
overtuigend 1e. Na een lange weg van 2e
en 3e prijzen is het Sven de Jong gelukt
om een 1e prijs te behalen. De broertjes
Rick en Dirk Adema behaalden overtui-
gend in hun poule de 1e plaats. Niek de
Jong, Diémo Jelsma, Renzo Zwaagman en

Thomas Efdé behaal-
den in hun poule de
tweede plaats. Bij de
dames moest Reneé
Broersma een match-
partij vechten. Na een
heftige strijd moest zij
de overwinning gun-
nen aan haar tegen-
standster. Verder krrya-

in aanmerking
voor de 3e prijs Tom Dijlcsta, Inez Huisman, Ernst Weistra en René van der Meer. Jesse
Oostraviel helaas buiten de prijzen.
Iedereen van harte gefeliciteerd met de prijzen en je inzet voor dit toernooi.

Skitdersrfinte llrylts verhuisde met het Nooitgedagtmuseum mee
Sinds het najaar 2007 schildert Skil-
dersr0nte Drylts in de herfst, winter en
het woege voorjaar in het Kijkcentrum
Nooitgedagt. Met de verhuizing van de
inventaris van het Nooitgedagtnuseum
naar de voormalige Bibliotheek is de
Skildersrfinte dan ook meeverhuisd. De
Skildersrfinte bestaat uit een 10-tal en-
thousiaste schilders en schilderessen die
9 maal in de winterperiode bijeenkomen
om een thema uit te werken in een schil-
derij of aquarel. In elk seizoen staat een
thema centraal als invalshoek van de
onderwerpen die op de schilderavonden
aan de orde komen. Voorafgaand aan
een schildersessie worden de deelnemers
geïnformeerd omtrent het onderwerp,
zodat men wat voorstudie kan doen. 0p
de avond zelf volgt dan de toelichting en
meteen daarop gaat ieder aan de slag.
Gedurende de sessie worden de schilders
bijgestaan met adviezen betreffende de

opvattingen van het ondenuerp,de opzet
van de compositie, kleurstelling, tijn-
voering en uitwerking. Natuurlijk is een
avond te kort om een schilderij of aqua-
rel af te maken, maar ieder heeft ver-
volgens de mogetijkheid- afgezien van
andere bezigheden- om thuis het schil-
derstuk af te maken. De volgendeschil-
dersbijeenkomst begint met exposeren
van de al of niet afgemaakte stukken.

Het seizoen wordt afgesloten met een schil-
derdag in de buitenlucht in een inspireren-
de omgeving. De Skildersrtnte stimuleert
het spontane plezier in schilderen, het
beoefenen en ontwikkelen van de technie-
ken, inzicht in kleurbehandeling, kleuren
mengen en materiaalgebruik.
Johannes Terpstra, Lantingawerf 9,
8651 HAlJlst, tel. 0515531435
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2O15FESTIVAL 5 september lJlst
Tegen onze gewoonte in hebben we een
paar maanden niets van ons laten horen
in It Kypmantsje. Dit kwam vooral omdat
ons laatste jaar nogal anders wordt dan
anders en er een tijdlang niets vaststond.
Zo langzamerhand krijgt het komende
2O15FESïTIIAL XI vorm en wordt het tijd
om dit weer met de lezers van It Kypman-
tsje te delen. In 2015 lopen de Millen-
niumdoelen af. We willen mensen ervan
bewust maken dat de wereld zich nooit
eerder in de geschiedenis zo snel heeft
ontwikkeld als in de afgelopen 20 jaar.
Je zou het bijna niet geloven, met al het
slechte nieuws van de laatste tijd! ïoch
is het zo, en reden om te vieren. Met lJtst
en met iedereen die op welke manier dan
ook betrokken is geweest bij het 2015FES-
TMl, de Millenniumloop, en alle andere
activiteiten. We organiseren op 5 sep-
tember 2015 een breed geprogrammeerd
festival met ruimte voor podiumkunsten,
beeldende kunst, muziek, gesprek, ken-
nis en experiment. De Millenniumloop zal

als vanouds finishen op het terrein, maar
aangevuld met sportievelingen uit heel
Nederland die naar lJlst komen lopen,
fietsen, roeien, steppen en zeilen. Boven-
dien zal niet alïeen de ijsbaan het festi-
valterrein zijn, maar ook in andere delen
van lJlstkan de bezoeker genieten. Samen
vieren we en kijken we vooruit. Veel lan-
delijke bedrijven, organisaties en ook de
overheid hebben laten weten zich bij de
festiviteiten in Friesland aan te sluiten.
Hoe professioneel onze festivalteams in-
tussen ook zijn, we realiseerden ons dat
we meer ervaring en handjes nodig heb-
ben deze keer en vonden die eind 2013
al bij campagnebureau BKB. De mensen
van BKB stellen zich hieronder aan u vooÍ.
Hatto lJtst! Wij zijn Job, Annewil, Mar-
leen en Tessa. Wij werken alle vier bij
BKB, een campagnebureau gevestigd
in Amsterdam. Samen met Millennium-
netwerk Fryslàn gaan wij de komende
tijd aan de slag voor het 2015Festival.
BKB houdt van festivals die niet alleen

gaan om een feestje, maar waar je ook uit-
gedaagd wordt om na te denken over de
wereld waarin wij leven. En hoe je daar zelf
aan kan bijdragen! Zo organiseerden wij
festivals over democratie en verkiezingen,
over spoÉ en samenleving en over kunst
en wetenschap. Met deze enraring in onze
achterzak gaan wij hard aan de slag om de
laatste editie van het 2O15Festival tot een
groot succes te maken! U zult ons wellicht
wel tegenkomen in lJlst de komende tijd.
Heeft u goede ideeën of wilt u ons helpen
het goede nieuws van de Millenniumdoelen
te verspreiden?
Neem dan contact op met Jos lkink via se-
cretariaat@millenniumnetwerkfryslan. nl.
Graag tot ziens,
Job, Annewil, Marleen en Tessa

2015H0TEL
Geinspireerd door'gastwij lJlst' wil Mil-
lenniumnetwerk Fryslàn de deetnemers
aan het 2015FESTM[ die van ver komen
graag een bed aanbieden op 4 en/of 5 sep-
tember. Bijvoorbeeld aan de lopers, fiet-
sers, roeiers, steppers die uit Limburg of

Zeeland komen. 0f aan de landendirec-
teuren van The Hunger Project uit de
hele wereld. Zij komen voor deze ene
keer in Nederland bijeen voor de jaar-
lijkse vergadering, om aanwezig te kun-
nen zijn op ons laatste festival. Hoe
hartvenrvarmend en verbindend zou
het zijn om ze onder te brengen in onze

herberg! Welke inwoners uit lJlst,
Nijesyt en 0osthem vinden het leuk om
onze gasten een kamer, een zomer-
huisje, een tent in de tuin, of een bed
op zolder ter beschikking te stellen?
Mail naar secretariaat@millennium-
netwerkfryslan.nl of bel 06-51812929,
voor aanmelden of meer informatie.

SÍdwest-Frysl,àn gekozen tot'meest Inspirerende Millennium Gemeen te 2Ot4' t
Toen Millenniumnetwerk Fryslán vorig
jaar samen met onze gemeente in kaart
brachtwat er binnen de gemeentegrenzen
allemaal gebeurt binnen het kader van de
Millenniumdoelen, leek het haalbaar om
mee te doen aan de wedstrijd'meest inspi-
rerende Millenniumgemeente 201 4'van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten Inter-
national. Halfjanuarivernam de gemeente
dat ze behoorde tot de 5 genomineerden.
Een week later konden we juichen. Wet-
houder Mirjam Bakker nam in Den Haag
de prijs en de beoordeling in ontvangst.
Hetjurynapport:
Sridwest-Frystàn heeft de door \NG Inter-
national uitgeloofde prijs voor de Meest

Inspirerende Millennium Gemeente van
2014 gewonnen. 0p 23januari 2015 reikte
Ton Rombouts, burgemeestervan's-Herto-
genbosch, deze prijs uit tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van \/NG Internationat in
Den Haag. SÉdwest-Frysiàn werd door een
onafhanketjke jury unaniem uitgekozen
tot winnaar. De jury heeft onder andere
gelet op het bereik en de impact van ac-
tiviteiten, originaliteit, samenwerkings-
verbanden en ambities voor de toekomst.
De winnaar scoorde op al deze onderdelen
heel goed. De juryleden waren erg onder
de indruk van de inzet van de inwoners en
de vooruitziende blik in deze gemeente.
Het jaarlijks terugkerende 2O15FESïT[IAI

wordt volledig door wijwiltigers georgani-
seerd en betrekt een groot aantal mensen
op een originele manier bij de Millennium-
doelen. Daarnaast heeft SÉdwest-Fryslàn
er mede voor gezorgd dat Friesland een Mil-
lennium Provincie is.
Niet alleen de gemeente, maar ook wij
van MNF zijn hartstikke trots. Het is zeker
verdiend, want om met minister Ploumen
te spreken, gast op het festival in 20742
"nergens anders in Nedertand is er een zo
grote beweging van burgers die helemaal
van onderop steun verleent aan wetiswaar
zeerbelangrijke mondiale doelen, maar die
voor veel burgers toch een ver-van-mijn-
bedshow zijn. Best bijzonder!"

Vereniging Stadsbetang lJl,st
Stadsbelang lJlstwilin 201 5 extra aandacht
van en voor haar leden, naast de aandacht
voor de belangen van lJlst! 0p donderdag
26 februari a.s. is vanaf 20 uur de ledenver-
gadering gepland in Stadsherberg "HetWa-
pen van lJlst". U bent van harte welkom en
het bestuur hoopt op een goede opkomst.

Verder wil het zakendielJlstaangaantebelichten!Mocht
bestuur u van u niet in de gelegenheid zijn om hierbij
harte uitnodi- aanwezig te zijn, laat ons dan via info@
gen voor het stadsbelangijlst.nl en/of Facebook weten
Politiek Café op wat volgens u aan de orde moet en hoort te
wijdag 13 maart komen.
in de UtJrerne. Metwiendetijke groet,

Een avond met verschillende raadsleden Het bestuur Stadsbelang lJlst
en wethouders om een aantal actuele www.stadsbelangijlst.nl

Samen Eten
Nei de trompkoek en de pankoeken yn febrewaris hope we op 14 maart wer mei elkoar te iten. De datum yn april is 18 aprit.

Ynlj.: G. Bouna, till.: 06-53849361
S. Schilstra, tilï.: 532930
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Schoonheidssalon Anneke en Geertje te Lemmer starten saton in lJlst
Misschien al eens wat gehoord of gedacht
... wat gebeurtdaar allemaal op de Galama-
gracht 13? Na Tjaarleegstandvan Galama-
gracht nr. 13 is hetvoor ons de uitdaging
en droom om van hartje lJlst een stralend
centrum te maken! Na al 15jaar schoon-
heidssalon Anneke in Lemmer zijn wij erg
blij met de uitbreiding op deze mooie lo-
catie. 0p dit moment wordt er nog hard ge-
werkt met de gordijnen dicht en dat maakt

natuurlijk wel nieuwsgierig. Maar we be-
loven deze gordijnen in april te openen
en hopen jullie zo snel mogelijk te mo-
gen ontvangen! In de volgende editie van
het Kypmantsje worden de datum van de
Feestelijke 0pening en de naam bekend
gemaakt. Bent u nieuwsgierig gewor-
den? Neem dan alvast een kijkje op www.
schoonheidssalon-anneke.nl.
Schoonheidssalon Anneke en Geertje

Theater-, dans- | zang- en acteertessen
voorjong en oud

Lesdag en lestijden
De lessen voor de jeugd vinden plaats op
woensdagmiddag, de lessen voor volwas-
senen op woensdagavond.
Jeugd: 15.00-16.30 uur (9-12jaar)
Jeugd: 16.30-18.00 uur (13-16 jaar)
Volwassenen:79.30-27.30 uur (16 jaar en
ouder) De lessen duren tot eind april en
worden gegeven in 't Honk: Sudergoweg 1,
8651 NE lJlst (tijdens de schoolvakanties
zijn er geen lessen)
Meer inforrnatie en opgeven
Kijk voor de lesdata en kosten op w!vw.
ijlst750.nl. Informade vïagen en/of opge-
ven kan via muziektheater@ijlst750.nl.

In het vorige Kypmantsje kon u/je al in-
formatie lezen over de theater-, dans-,
zang- en acteerlessen voor jong en oud.
Geïnteresseerd? Geef u/je dan snel op!
Nog ptekken beschikbaar
Na het succes van het theaterspektakel'De
stad waar ooit..' in september 2074 zijn
nu de voorbereidingen gestart voor een
nieuwe (geheet andere) productie. Regis-
seuse Ypy Zysling wordt bijgestaan door

een club professionals en is reeds gestart
met de lessen. Het enthousiasme straalt
er vanaf bij de leerUngen en het mooie
nieuws is: er is nog plek!
Theaterproductie De Fabriek
De nieuwe theaterproductie De Fabriek
vindt medio oktober van dit jaar plaats.
Ook dit verhaal bevat pakkende the-
mat die de stad IJlst verbinden met
het verleden, heden en de toekomst.

Standby ondersteuning van mantelzorgers
Sinds 1999 is Standby, een projectvan Hu-
manitas, actief in SÍdwest- Fryslan om de
mantelzorgers te ondersteunen. Mantel-
zorgers hebben de dagelijkse zorg voor ie-
mand die niet alleen gelaten kan worden.
Dit kan een hulpbehoevende, chronisch
zieke of gehandicapte partner, ouder,
kind, wiend of buur zijn. Even tijd voor je
zelf nemen is voor de mantelzorgers meest-
al niet zo eenvoudig. De zorg zal moeten

worden overgenomen. Voor veel mantel-
zorgers is het overdragen van zorg aan ie-
mand anders juist nodig om het werk vol
te kunnen houden. 0p een dagdeel in de
week kan de mantelzorger ontspannen of
een activiteit ondernemen, zodat ze weer
energie kunnen opdoen voor de dagelijk-
se zorg. Standby kan u in de thuissituatie
veryangen, zodat u er even tussenuit kunt.
Doordat er erg bezuinigd wordt op de zorg,

ben ik dringend op zoek naar wijwilUgers
die tijd in hun hart en in hun agenda hebben
en die er voor een ander willen zijn. Lijkt
dit iets voor u en wilt u graag meer informa-
tie, dan kunt u contact opnemen met Hen-
ny Fokkens coórdinator Standby SIÁIF, tel.
0575-527235 of 0614863578 en het mail-
adres is hennyfokkens5l@hotmail.com.

Hartetijke groet,
Henny Fokkens

Stoelyoga
Naast de hatha yogalessen wordt er nu ook
stoelyoga aangeboden in lJlst! De zittende,
staande enlig gende houdingenwordenuit-
gevoerd op ofnaastde stoel.Yogais eenma-
nier omin contactte komen metjelichaam,

je lichaam te enraren in het hier en nu.
De yogaoefeningen worden op een rus-
tige en ontspannen manier aangereikt
met respect voor ieders mogelijkheden.
Door met plezier te bewegen, ook al zijn
de bewegingen nog zo klein, geeft het
de mogetijkheid om je lichamelijke en

geesteUjke gezondheid te verbeteren. De
stoelyoga wordt gegeven op wijdagmorgen
om 10.30 uur bij Perron2, in Nij Ytostins.
Voor verdere informatie, of aanmelding
voor een gratis proefles, kunt u contact op-
nemen met Minke van der Y eer 0625772929
of via www.yogabijminke.nl.

Perron2 timmert aan de weg
0p zaterdag 21 maart doet Perron2 mee
met de nadonale wijwilligersactie van het
Oranjefonds. Alsje graag de handen uit de
mouwen steekt meld je dan aan op www.
Nldoet.nl. Daarvindje ook de klussen die
we die dag voor elkaar willen krijgen. Wij
zorgen voor materialen en een lekkere
lunch! 0p deze dag wordt ook het Perron2

Repair Café geopend. Het team van Henk
Ihol staat klaar om te kijken of iets, dat
je eigenlijk weg had willen gooien, nog
te repareren is. We beginnen met 3 cate-
gorieën: elektrische apparaten, kleine
huishoudelijk spullen en alles op het
gebied van textiel. In maart kun je op
Perron2 ook je digitale vaardigheden

opvijzelen. Theo Boermeester behandelt in
3 lessen de basisvaardigheden van de com-
puter: hoe komt informatie erin en er weer
uit, wat kun je met mail en internet en hoe
maak je een mooi document. Kortom, alles
wat je wilt weten maar nooit durft te wa-
gen. Kijkvoor de data op onze agenda ofop
www.perron2.nl.

Decemberactie lJlst 2Ot4
Na het succes van vorig jaar hebben
de lJlster winkeliers, kapsters en ho-
reca in december weer de DECEMBER-
AKIIE gehouden in lJlst. Bij deze ac-
tie kreeg elke klant bij besteding

van 10 euro een bon waarmee ze kans
maakten op diverse prijzen. Vol-
gens de deelnemende bedrijven was
de actie zeer gestaagd en zal dan ook
weer voor herhaUng vatbaar zijn.

De trekking werd op wijdag 23 januari ge-
daan door mew. Smink van notariskantoor
Ellemers. De prijzen zijn gewonnen door:
7. Fam. Reinstra uit 0udega SWF
2. Fam. Ten Broek uit lJlst
3. Fam. De Boer-Holkema uit Sneek
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. Bibliothek Mor en Fon: elke werk&g

grcpend {9.30-l 2.00/14.30-l 7.00 uur}

o Koffie in het Grond Cob en eÍkes krontsie

. Dinsdog restourontdog

. Dqgbsreding

. Zorg lii u rhuis ,, i,

. Leukéoctiviteiten 
"n "urrráoboo

o Vervoer nodig? Bel de Belbus!

. Moohifden: diepvriesmoghiidql oÍ woln

bii u Èuis gebrocht

. Nii Ybstins: zelfstondig'rlonen in eer

veilige wmnomgeving,')ónder indicotià.

Komt u gewoon lqngsl

Of bel voor meer informqfie:

05r 5-521900
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Heêg, Makkum, oênts;erk, sn*!!i.
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\Áí:mme{s. Wokum en lJlst.
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Ferhalen fan de foarsitter
Ter gelegenheidvan het 140-jarig bestaan van lJsclub "De lJlster schaats"is een aan-
tal verhalen van oud-voorzitter Genit de Jong gebundeld in een klein boekje met als
titet ferhaten fan de foarsitter. De afgelopen winterseizoenen is al een aantal afle-
veringen geplaatst. Deze maand kunt u de laatste aflevering van deze humoristische
verhalel in het "Gerlit-Frysk" in het Kypmantsje lezen.

8. In tyts libbensferhaal fan twa Dryttser riders
It is op in sneintemiddei nei it iten. Ik lis
noch wat op de bank te bekommen. Wylst
Froukje oan it ófwaskjen is, giet de tele-
foan. 'Gerrit; it is foar dy. Jancko Schraa.'
'Ja, mei my!' 'Leist wer te sl0gjen? l4lat
seist? Wy moatte der mar even op Ít net?'
'Dat moat altyd wêze. It waait trouwens
wol ferrekte hurd, wol wynkracht acht en
it is goed kàld. Mar dêr wurde wy hurd fan.
Moai, ik stean mei in kertier wol by dy op
'e Geau.'Hurd ferklaaie, redens ffnder en
sa steane wy tagelyk op de Geau. 'No earst
mar rjochting Heech?' 'Dat is goed, mar
ik wot net te let thÍs wêze, want ik wol ek
noch even nei Írs mem."Itwaait hurd', dat
is dy middeis wol titich kear sein. Wywie-
nen noch mar krekt Drylts Ít, woe Jancko
wol nei Top en I\nrel, sa oer de Wymerts en

Wynsleat de Ryperfeart det. 0p 'e lÁIyrnerts
snijde it hiel lichtjes. Jancko ried foarop
en ik der koart achteroan. 0p iens: Klets!
Dêr tei ik. Wat dochst no?"Dat sjochst wol!
Krektyn sah Íl7n rot skuorke en dysnie der-
op dan sjochst ek niks!'Even strike en wer
fierder oer de Wynsleat op 'e kop 1m'e w1m.
Jancko hie hast ek gjin tijte fan my, ik bin
mar in lyts mantsje. Sa op nei it Zouw krigen
wy it hrls fan de kommersjeel direkteur fan
Stienstra van der Wal yn byld. 'Jan van der
Wal sjochst ek net safotle meaÍ.''Eh nee,
jong, dat is ek gebeurd. Ik ha him lêsten
noch frege at er noch wolris ried. No hy
gong wolris nei Thiatf mei dokter Drenth.
No dy seach ik lêsten noch achter de stoel.
Sjochst it foar dy en Jan der achteroan.'Sa
pratendewei rieden wy de Ryperfeart del,

op 'e kop yn 'e wyn. Kom je írnder de Jutriper-
brêge koch, hat dy Korry Zysting dêr in bult
santizzen. No datwie op itiiswaaid.'Lithim
der in kleed oerhinne goaie!'Al stroffeljend
gyngen wy rjochting De Brekken, ik op kop.
Efkes oan'e beam skodzje. Wyllaze hast mei
de noas op it iis, sa hurd waait it. En op iens:
'Klets!'Ik mei de bek op it iis. De hannen koe
ik net sa hurd nei foaren krije. 'lÁIat dochst
no wer?'Ik koe gjin wurd mear Ítbringe. De
Brekken lei besaaid mei bloed en tosken. It
hiele foarein der hast foarwei. It gebit lei
oan gruzeleminten. Der wienen wol fjouwer
tosken Ét. Wylst wy oan it sykjen wienen sei
Jancko:'Atwyfan it someroan itsilen binne,
sykje ik wol fierder."Och jonkje, dan tinkst
allinne mar oan Jehannes van der Werf, hoe
kin ik dy ferslaan?'Wylst wy fierder soch-
ten, seagen wy noch in rider oankommen.
'Opsjitte', sei ik. Och heden, it wie Michiel
Cnossen. No dy kinnende, dan wit hiel Drylts
it jfin. De tosken 1m 'e bÍrse. Top en ï\rve[ ha
wy net helle, mar it wie foar de wyn nei h0s.
Ik ha de tosken en it gebit mei sekondelym
wer !m elkoar plakt en ik ha noch by irs mem
west. Al mei al in w0nderbaarlik tochtsje.

Wijziging stembureaus in de gemeente Sridwest-Frystàn &*f ,, sr/*rrr-r,ysiár
0p de stempas die u thuisgestuurd krijgt,
staat de locatie van een stembureau waar
u uw stem kunt uitbrengen. Deze inde-
ling wordt vooraf gemaakt om het aantal
kiezers te verdelen over het aantal stem-
bureaus.
Aan de hand van de laatste verkiezingen
heeft de gemeente het aantal stembureaus
en de locaties ervan onder de loep geno-
men. Deze evaluatie leidde tot een nieuwe
verdeUng van stembureaus: een aantal

locaties is aangepast of er is een stembu-
reau bijgekomen. In totaal zijn er bij de
komende verkiezingen (op 18 maart a.s.)
70 stembureaus in de gehele gemeente.
Er zijn wijzigingen in:
Bolsward, Heeg, IJlst, Makkum, Wor-
kum en verschillende wijken in Sneek.
0p uw stempas, die u 3 maart per post
ontvangt, staat het stembureau bij u in
de buurt aangegeven. Woont u in één
van bovenstaande plaatsen dan is dit dus

mogetijk op een andere locatie dan u bij
de vorige verkiezingen gewend was. Maar
u bent wij om in een ander stembureau
van uw keuze binnen de gemeente te gaan
stemmen. Bijvoorbeeld vlakbij uw werk of
het stemlokaal vlakbij de supermarkt of
schoot. Voor een overzichtvan atle stembu-
reaus kunt u de op 5 maart huis-aan-huis
bezorgde kandidatenlijsten raadplegen of
onze website www. sudwestfrvslan.nl.

Wie/wat staat er op de foto?
De foto van de vorige maand met twee
mannen op het ijs leverde heel wat reac-
ties op. Johan Hoomans herkende Haring
de Jong (Harings Bouk) (rechts op de
foto) en zijn moeder wist te vertellen dat
de andere man (tinks) Wopke Langeraap
was. Langeraap woonde eind jaren vijftig
beginjaren zestig aan het eind van de Ga-
lamagracht, in het huis dat afgebroken is
en waar later Stienstra en Van der 1 /al een

nieuwe woning bouwden. Langeraap
woonde hienroor op Galamagracht 90 naast
Haring de Jong die op nr. 89 woonde. De
foto is gemaakt op het Wiiddraai, links
naar lJlst êÍl r.,.., r.:::rx,,*.,,,:l
Sneek. Rechts
naar Bolsward
en de andere
richting is naar
Heeg, Woudsend
en Stoten. Van-
uit Nij Ytostins
kreeg Johan
Hoomans nog te
horendatLange-
raap en De Jong
beiden op de
melkfabriek "De
Hem" in Nijesyt
werkten. Ook
Harmen Langer-
aap uit Sint Nyk,
zoon van Wopke Langeraap, re-
ageerde. Hij had beide mannen
ook herkend en meldde dat ze op
het ijs staan bij de driesprong.
Nij esijl-IJtst-0singahuizen.

Ook mewouw Lanting (Frisiaptein), Hinke
0verwijk-van der Kooi en Tinus de Jong kon-
den beide mannen plaatsen. Naar alle waar-
schijnlijkheid is de foto in 1954 gemaakt.

Deze maand weer een nieuwe foto, waarschijnlijk
van een Jongelingsvereniging. Wie kan antwoord
geven op de volgende vïagen: wanneer is deze foto
genomen, waar en wie staan er op. Graag uw reacties
weer naar de redactie van het Kypmantsje.
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Weer meer reuring
op de Gatamagracht!?
Recent heeft zich een paar positieve ontwikke-
lingen voorgedaan op het eerste gedeelte van de
Galamagracht. Na bijna 7 jaar is het pand Galama-
gracht 13 eindelijk verkocht. Bij het lezen van dit
Kypmantsje woont de familie Ferwerda al in het
pand en wordt er nog druk gewerkt aan de schoon-
heidssalon (zie elders in dit blad). Ook het pand
van Boekhandel Visser heeft inmiddels een nieuwe
eigenaar. Het is nog afwachten wat er in dit pand
zal gaan gebeuren; hopelijk komt hier een activi-
teit, die iets extra's toevoegt aan dit gedeelte van
Oud-IJlst. Jenny en Nlmke van Boutique Jenny, be-
halve de horeca nog de enige winkel op dit gedeelte
van de gracht, zien het helemaal zitten, gezien hun
volgende reactie:
"Dag 2074. Hatto 2015. Alweer een jaar voorbij.
We proberen er weer wat moois van te maken! Voor
ons zijn dit best wel moeilijke tijden, leegstaande
panden, de vele webshops, daar worden wij niet
echt wolijk van. Waar wij wel wolijk van worden, is
dat er 2 panden zijn verkocht bij ons op de gracht!
We hopen dat hier binnenkort wat leuks wordt op-
gestart, dat is voor ons en ook voor lJlst aantrekke-
lijker en gezelliger. Je versterkt elkaar als er meer
bedrijvigheid is. Het is toch veel leuker om even te
shoppen, tevoelen, te passen, persoonlijk advies te
krijgen, een praatje te maken, dan het kille afstan-
delijke internetgebeuren. Kortom, kom maar op,
wij hebben er zin in en al helemaat als je de frisse
mooie wolijke voodaarskleuren hebt gezien. "
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Bij ons vindt u al weer een
mooie collectie fietsen,

ook electrisch.

Nieuw zijn de Cortina
electrische fietsen, die prachtig

modieus zijn uitgevoerd.
Zie voor deze modellen

http : //wvuw. ecom ofi etsen. n l.


