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De Kogge attendeert snelheidsduivels op
0BS De Kogge tracht o.a. de omgeving
rond de lJlster basisschool veiliger te
maken door stickers met 30 kilometer op
de containers te plakken. "Als verkeers-
commissie signaleren we dat er voor de
school maar ook op veel andere plaatsen
in de stad veel te hard gereden wordt",
legt Geeske Cnossen namens het orga-
niserende comité de aanleiding voor de
stickeractie uit. De verkeerscommissie,
bestaande uit Midam Reekers, Barbara
Haagsma, Judith Veldhuizen, Anneke
Faber, Martha Ploegstra en Geeske Cnos-
sen van 0BS de Kogge, heeft als doel om
een zo veilig mogelijke verkeerssituatie
te creëren voor de schoolgaande kinderen
in lJlst. Men organiseert regelmatig acties
en activiteiten in samenwerking met de
politie en VVN, in en rondom de school,
om kinderen, ouders en weggebrui-
kers bewust te maken van hun rol in het

verkeer. Kinderen tot
72 jaar kunnen ver-
keerssituaties niet goed
overzien. Een (te) hard
rijdende auto maakt
dat nog moeilijker en is
dus gevaarlijker. Leer-
lingen van de groepen
7 en 8 spanden zich bo-
venmatig in om de stic-
kers op verschillende
locaties aan de lJlster
bevolking te overhandigen. Twee loca-
ties in de stad stonden daarbij centraal:
De Stadslaan en De Westergoleane. Be-
woners toonden zich erg welwillend en
reageerden positief op de ludieke actie.
"V\lanneer men niet thuis was, werd er
een begeleidende brief en de felbegeer-
de sticker door de bus gegooid", zegt
Barbara Haagsma. Het enthousiasme

van de jeugd kende blijkbaar geen gren-
zen, want naast de genoemde straten
werden ook nog tal van andere drukke
wegen meegenomen. "Laten we hopen
dat de actie goed uitpakt en dat iedereen
zich bewuster wordt van de snelheid. Een
ongeluk zit in een klein hoekje", aldus
groepsleerkracht Martha Ploegstra met
een kn'rinkslag.

It Kyrpmantsje rijdt weer, maar nu in een
carnavalsoptocht
Het Team Cees Zijsling van "It Kypmants-
je" nam eind 2010 na 32 jaar afscheid van
het tractorpullingcircuit. In die 32 jaar
heeft het team vele ereprijzen gewon-
nen en mede daardoor een grote naams-

bekendheid opgebouwd. Dat "It Kyp-
mantsje"in den lande nog steeds niet is
vergeten bleekin februarijl.. In de car-
navalsoptochtvan Bergen op Zoom reed
een prachtige "dubbetganger" mee.

Geertje en Anneke openen schoonheidssaton Sus
Nog 4 weekjes te gaan voordat Schoon-
heidssalon Sus haar deuren opent. Het
aftellen is begonnen en wij zien er naar
uit! Graag nodigen we belangstellenden
uit voor een kijkje en kennismaking met
onze nieuwe salon op Galamagracht 13

te lJlst. Zaterdag 18 april is er een fees-
telijke opening van 14:00 tot 17:00 uur
met demonstraties en leuke acties. De
nieuwe naam Schoonheidssalon SuS is
ontstaan uit de combinatie Schoonheids-
salon, Uiterlijke verzorging en Schoon-
zusjes. De nieuwe naam heeft iets van
een frisse, knusse en gezellige naam, dat
geeft ook al een indruk van ons. Door mid-
det van cuÍsussen te volgen en beurzen
te bezoeken blijven wij op de hoogte van

Srichïing lJlst 750 joor geeft ulst kleur! o www,ijtst750.nl

alle nieuwe trends en ontwikkelingen op
het gebied van Beautlr. Vanaf nu kunt u
al afspraken maken met aantrekkelijke
woegboekkortingen. Boekt u 4 weken voor
opening = 40o/o korting, 3 weken = 3Oo/o, 2

weken is 20%, en de laatste week voor ope-
ning 10%. Voor een behandeling naar keuze.
Kijk op de site www.schoonheidssalonsusl3.
nl voor meer informatie. Afspraken kun-
nen online (website), telefonisch of via e-
mail gemaakt worden. Onze openingstijden
staan ook op de site vermeld. U kunt ons
bereiken op telefoonnummer 0575-856274
of info@schoonheidssalonsusL3.nl of web-
site www.schoonheidssalonsusl3.nl. Wij
zien u graag op 18 april bij ons in de winkel.

Metwiendelijke groet,
Geertje en Anneke



Uitvaa

. Stijlvolle vezorging van begrafenissen en crematies;

. Opbaring thuis met koeling mogelijkl

. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
financië e tegemoetkoming:

. Bode, de heer M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar
tel.nr. 06 - 53 77 77 53 oÍ 0515 - 43 1875

Voor verdere informatie veMijzen wij u graag door naar onze website:
www.uitvaartvereniqinqj lst.nl of u kunt contact opnemen met een van
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer.
lVientlán 1 te lJlst. tel.nr. 0515 - 53 17 37.
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Aw kapster aan huis
Voor jong en oud

Gerda de Jong
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Stienstra & \fan der Wal-lJlst

ffi$i ISO en VCA gecer$iceerd

Aanx*:nixgxbedrijf Weg- en Waterbouw
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Ooi lunl u bij ons terecht voot
. Rammings- en geleidewerken
. alàler damwanden
. laven aatleg ea steigeMerk
. Xoulieveíantie
. a'eree typen walbeschoeiingen
. alalten bruggen

Varf iíltoÍmatie en/of een
vajrlivêde oíerte kunt u alttd
cortacl met ors opnemen.

Àer."i.rtst€ia;t
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StienstÍa & Van dêr Wal
Rogmolewei 6.8651 FP lJlst

Tel. 0515-533243, Fax 0515-531362
inb@saienstra-vandè.{à:.nl
M.stienstra-vanderuai. nl

wettersn ijer. ra X

eina's

fJw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-L44647A4
www. rein a sh airservic e. n I

Reina Kroes
Stadslaan 7g

865r AC IJlst

www.musikant.nl
Gitaan bas en mandoline les zonder notenschrift

Alle apparatuur, gitaren en bassen mnwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl

of bel 06-249461 95 | 0515-53277 2
Ook lnkoop, aistellen en reparatie van snaarinstr!menten
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21 maart
25 maart
29 maart
29 maart
08 april
09 april
10 april
10 aprit
17 april
17 april
18 april
22april
23 aprit
23 april

25 april

26 aprit

Playbackshow, 't Honk, 18.30 uur
Recreatievolleybal
Muziekcafé, 't Honk, 14.00 uur
Paas Sing-in, Eehoí Mauritiuskerk, 19.30 uur
Recreatievolleybal
Vrouwenkoor It Roer 0m
Verkoping, Eehof, Eegracht 48, van 15.00 tot 18.00 uur
Kompaenenkoor't Skip sÊnder Roer, Stadsherberg
Kompaenenkoor't Skip sfinder Roer, Stadsherberg
Ktaverjassen in Bar't Kypmantsje
Samen Eten, Schaapskooi
Recreatievolleybal
Vrouwenkoor It Roer 0m
Vrouwen van Nu, combo Fleur, muziekgroep zorgtvoor
plezier en meezingen.
Koningsfeesten IJ.V.C., kekking verloting daarna
livemuziek
Koningsfeesten IJ.V.C., open lJlster kampioenschap-
pen eierengooien (zie verdere informatie Kypmantsje)

April 13 april
Mei 11mei
Juni 15juni

Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryltser Klpmantsje:
Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum

23 aprit
21mei
25juni

Karate: Kyokushin Karate lJlst
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 lJlst, 0575-532234/06-50657 649

Iedere maandag- en wijdagmiddag: Buurtatelier van
13.30u-16.00u
Aprit is teken- en schildermaand, iedereen kan het!
Iedere wijdagochtend: Perron2 beweegt! van
77.45u-72.45tu
Rekken, strekken en dansen met een lekker muziekje
Dinsdag 7 april: Amerikaanse lunchvan 12.00 u - 13.00 u
Neem zelf een droogje mee om te delen,
wij zorgen voor het natje
Zaterdag 18 april: Repair Café van 11.00 u - 15.00 u
Huishoudelijke apparaten, kleine meubels en textiel
Zondag 19 april: Amerikaans lente ontbijtvan 9.30 - 11.00 u
Neem zelf een droogje mee om te delen,
wij zorgen voor het natje
Dinsdag 21 april: Praathuis van 20.00 u - 22.00 u
Over de wereld en wat daar zoal in gebeurt
Vrijdag 24 apil: Filmdialoog van 19.30 - 22.00 u
Kijken naar en daarna praten over The Way', een film
van Emitio Estevez.
Voor de activiteiten van Perron2 wagen wij een bijdrage
van € 3,- m.u.v. de Amerikaanse lunch,,/ ontbijt (gratis).
Kijkvoor de uitgebreidere programmering op
www.perron2.nl of op onze Facebook pagina.

Stipepunt Drylts 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 maandagmoÍgen zíjnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drytts@stipepunt.nt.

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

Volksdansgroep "De Yteke Itfi nsers'{i
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur
in de Schaapskooi.

Hoor Friestand
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 \*.
3;11ïfrËi'318651ECIrtst ïH lJ I seo R6
TeamlJtst@thuiszorgzwf.nl "

doktet6tyacht
Friesland'f

Uw huisarts by spoed
buiten kantoortijden

De dichtsbijzijnde huisa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)
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Hel er]<erde irdres vorlr:

* Al uw binnen- en
buitenschiIderlverk

* Beglazing r.v.o.

dubbel glas el f lR-glas
* Vcclzi-idi gc rr rrndrlccoratic

o.a. bchang-. structuur-.
saus- en sp:rilwerk

Rogmolcr"ci 4, 865 I UP lJlst, teleÍbon: {05l5)53 24 53

?s(ltett 4e V>íes

#,
de Spraal( .H boot

www.bootienodig.nl

www.oppo rtemenï!enod i g. n I

www. I ig plootsnodig. n I

w.s.c. Horl von Frieslqnd Uitwellingergo
os't 5-559444

Reiscafé lJlst elke donderdag van 16.18 uur in Stadsherberg
"Het Wapen van lJlst" of op afupraak bij u thuis wordt vezorgd door:

FïfrÊ'rrn,,r,l WWW. FAC E z FAC ËTR,{VE I-. N L/MARJAN

De Vlet 4o-1 goor HW Crou
tel. o6-zz zz76 o7

Hoveniersbedrijf
S. Hoekstra
ïuinaanleg & 0rderhoud

Bockamastraat 50 ''inÍ

8651 BG lJlst

06 - 22035776
info@hoekstra-tuinen.n I

www. hoekstra-tu i nen.n I



Rense Westra t
0p 2 maart is de bekende Friese acteur
Rense Westra overleden, oud 68 jaar. Hij
was in lJlst ook geen onbekende. Westra
speelde de rol van de gezaghebbende
veldwachter Zwart in de Kameleon films.
Hoofdrolspelers waren detweeling Hielke

"laatst had ik het even over de molenaar.
Je lqrnt zeggen wat je wilt, maar ieder-
een weet en kan het ook zien dat moten
de Rat er altijd gewetdig uitziet, waar of
niet mannen? Maar nou hoorde ik dat de
molenaar zelf ook aan een restauratie toe
is. Het moet iets wezen met zijn snor. Wie
heefttegenwoordig nou nog zoh snor. Mis-
schien moet die snor wel wat bedekken of
zijn rnouw vindt het spannend. Maar jullie
weten ookwel, na 1 of 2 biertjeslaathij zelf
wel eens wat meer woorden vaflen, met het
schuim van het bier in de snor. Er zit nu een
verbouwing aan te komen, die meer dan
10.000 euro moet kosten. Gaat die snor er

en Sietse Klinkhamer, regie: Steven de
Jong. De Kameleon was een motorbootje
dat met restjes verf in allerlei kleuren was
geschilderd. De le Kameleon film werd
in julir/augustus 2002 grotendeets op het
einde van de Eegracht opgenomen.

dan afvoor dat geld, wordt het vel strakker
over zijn kop getrokken of wordt het een
nieuw kunstgebit? lte houden het in de
gaten mannen. Het is trouwens maar net
goed afgelopen laatst met die brand op de
Eegracht. Dat had raar kunnen komen.jul-
lie k-ennen van woeger nog wel dat versje
van "Zet een kaars voorje raam vannacht,.
Nou, die wouw had de kaars in de kast ge-
zet en dat was niet zo'n beste plek.",,Het
hele buurtje had wel op kunnen fikken,
Piebe. Dan hadden de wijwittigers voor
niks gewerkt aan het opknappen van het
gebouw van de kerk." ïa, maar dat is maar
een stapel stenen mannen. Je moet je niet
afuragen wat er met die mensen had kun-
nen gebeuren. Gelukkig liep het goed af.
We zullen maar denken dat het weer goed is
voor de economie, want er is heel wat werk
verzet om alles weer spic en span te krij-
gen."'lÁlat anders Piebe, hoerreel makelaars
hebben we eigentjk in lJlst. We kregen een
blaadje in de bus van De Dryltser Makel-
der, maar dat bleek Zuidwest Makelaars

uit Sneek te zijn, terwijl Kuperus Heeringa
Makelaars uit lJlst altijd adverteerde ak De
Dryltser Makelder. We raken de tel en de
draad zo stadig aan kwijt. Eerst hadje Ku-
perus Heeringa Makelaars aan de Geeuw-
kade, toen werd het vof Kuperus Heeringa
Makelaars. Daarna werd de naam verandeid
in Zuidwest Makelaars en ging het kantoor
naar Sneek. later bleek vof Kuperus Hee-
ringa Makelaars wel weer te bestaan, maar
ging in Sneek verder als Zuidwest Makelaars
en Makelaardij Kuperus Heeringa verhuisde
van de Geeuwkade naar de Galamagracht. We
zien door de huizen de makelaars niet meer.
Wie is nu wie Piebe?" ïou mannen, dat is
simpel zat. Er is maar één Dryltser Makel-
der en dat is Makelaardij Kuperus Heeringa
aan de Galamagracht. Maarwatanders, IJlst
krijgt erweer een schoonheidssalon bij, ook
al aan de Galamagracht. Ihn de buurman
ook eens een opknapbeurtkrijgen.""Zo kan
het wel weer Piebe." "Ik zal maar weer erren
naar mem, mannen. Eens zien of ze al terug
is van de schoonheidsspecialiste."

De inwonetv.al de gemeente SÉdwest-Fryslàn kunnen zaterdag 21 maart gratis.compost afhalen,op verschillende locaties in degemeente. Met deze 
"{j,!:1ll$-1" g-ell-óen]e haar inwoneiJvóor rr"n mspanmns o* stoituilïiár gïiàiiËïïËn'""n te leveren.Het ingezameld_e afvat krijgen inwoneis nu gratis terug in de vorm van compóst. -

De compost is af te haten tussen 9.00 uur tot-t 2.00 uurl op de volgende lódii;;

Zaterdag2t maarB Gratis compost!

Exmorraweg 3, op het gemeenteterrein naast de milieustraat
De Draei 17, milieustraat
Spoarleane 2, milieustraat

Bolsward:
Heeg:
Koudum:
Sneek: OudeOppenhuizerweo 67
Maximaal af te halen pei adres: 140litir. 0p = op!
Neem zelf een schep en zakken of emmer niee!

ffWï- 3'U;;; est- Frys | à n

Gastwij lJlst
De werkgroep Gastwij lJlst heeft ontwer-
pen van de stadsentrees, informatiebor-
den en de steiger aan de Galamagracht
aan de gemeente SÍdwest-Fryslán over-
handigd. De gemeente doet samen met
architect Nynke Rixt Jukema en ontwerper
Feike de Jong de voorbereidingen. Er zijn
offertes aangewaagd bij ondernemers uit
IJlst. Ook detenodigde vergunningen zijn
aangewaagd. Voor de aanleg van de stei-
ger aan de Galamagracht moeten we een
planologische procedure doorlopen. We
kunnen halverwege dit jaar beginnen met
het plaatsen van de borden bij de stadsen-
trees en de informatieborden. IJlst kan
dus dit seizoen haar toeristen al gastwij
ontvangen.
Museum Houtstad lJlst
Het ontwerp van het nieuwe museum
'Houtstad lJlst' moetvotdoen aan eisen van
beeldknrraliteit. Ditproces neemtveeltijd in

beslag. De Stichting Museum Houtstad
IJtst heeft architect H. Meijer gewaagd
wijblijvend een schets te maken Íoor het
museumgebouw. 0p 11 maart presenteert
de stichting de schetsen aan hàt Beeldre-
gieteam van de provincie en de gemeen-
te. Als de schetsen worden goedgekeurd,
kunnen we beginnen met hel maken van
bouwkundige tekeningen. De gemeente-
raad neemt op 26 maart een besluit over
het ontwerpbestemmingsplan "Museum-
gebou-w Houtstad lJlst" bij Molen De Rat.
Meer informatie?
Meer informatie over het Masterplan lJlst
Houtstad en Het Friese Merenprojèct kunt u
lezen op www.sudwestfryslan.nl. De werk-
zaamheden van Het Friese Merenproject in
de gemeente SÉdwest-Fryslàn kunt u ook
volgen via I\ruitter: @SudwestFrlFMp. Heeft
u vïagen, dan kunt u deze mailen naar

Voortgang van de werkzaamheden van het Friese Merenproject lJtst
Gemeente SÍdwest-Fryslán is samen
met inwoners van lJlst bezig met het
uitvoeren van verschitlende plan-
nen uit het masterplan lJlst Houtstad.
Graag houden wij u op de hoogte van
de activiteiten waarmee we bezig zijn.
Sarnen OnderDak gebouw
0nlangs heeft er in 't Kypmantsje al iets
gestaan over de werkzaamheden van het
Sameq 0nder Dak gebouw. Bouwbedrijf De
Vries heeft zijn werkzaamheden inmiddels
afgerlnd. 0p dit moment zijn wijwitUgers
aan de slag met de afwerking van hefge-
bouw, zoals schilderen en het plaatsen ian
de keuken en plafondplaten. Daarna gaat
de gemeente het parkeerterrein ronáom
het nieuwe gebouw opnieuw straten. 0p
t april is het gebouw klaar voor gebruii<
door de fierljepvereniging, Jeugd- èn jon-
gerenwerk en toeristen. Passanten in de
jachthaven en camperaars kunnen hier
douchen en koken, en er is Wifi aanwezig.
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RenovatieVerbouw Onderhoud Renov:
Nletselwerk

Caiamagracht 73, 8651 [9 lJtst
ïe!. 06-10307939 / Fax 051 5-852881

svbrenvanderzee@holmai [. com

.4.utobcdrijf
J. Osinga

Altijcl vertrouwd
dichtbij

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

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft

Rogmolewei 9
8651 EP lJlst
0515-532386

. CV ketels

. Ventilêtíe

. Elektra

. Dak- en zínkwerk

. SeNice & onderhaud

. Zonnepanelen

. Zonneboilers

. Warmtepomëen

I Hout / pelletkachels

GEBR,SIKIAÀ BX
rïrrrKxïrErfiïnlnr
xrï!ïx$ffrÍIÍI

Roodhemsterweg 20 . lllst
(0515) 41 53 07 . www.gebr-sikma.nlS,r*"-e *

rrer 6,r rvr..vt
foar knap skilderwurk €leane jo ne- Yme

YXE STRA
DERS

ot:'-t:)r249 Holtropweg 5
vanderzeeíilet.nt Iirst

merksnUurtariet 35r. Yoor alle

ï#i,fuit#.""-:""n nsen HE
wij nemen ars het moserijk is uw l!"t"1#,"ïg"tilf"ï,ll
bestaande verzekeringen in beheer

om kennis te maken en/of De Jasersherne 9

gewoon met een vraag.. u.rrtlt]"ïtlÏl
wetkom aan de Jagersherne, ,ï;Ë;H-:;::Ï::i::i

Se h ildersbedríjf
í{t:itzc {};íngu

. 8i3ten- en buiten schilderwerk Pikesyl I
I 3cus- en behongwerk 8ó17 LH Ábbega

' ênkele- en dubbele beglazirg

' SPocksPuiten

o Kleinschalig ilame*v:rk 0515-533248
b.9.9.

. Onderhoud oon uw bool a5$-532269
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In mijn sqlon gebruik ik de huidverzorginqsproducten
en de moke-up vqn Oriflome

Ook geeÍ ik grctis workshops vqn Oriflame bij gostvrouwen thuis

Wilt u een ofsprook moken voor een 5ehondeling of een workshopZ
Dit kon telefonisch of per mcil.

Tel. 0515-532907 / 06-161130?7
inf o@schoonheidssolonytinq.nl

;:i:r::

Ytinq Schot
Croleskwortier 88
8ó51 H6 IJL5T



Nationaat MS Fonds zoekt een cottectecoiirdinator
Het Nationaal MS Fonds zoekt een
coórdinator in IJlstvoor de collecteweek
in november. Deze spil van de plaat-
selijke collecteorganisatie vormt het
aanspreekpunt voor de coltectanten, is
verantwoordelijk voor het verspreiden
van de collectebussen en maakt een
wijk- of straatindeling. Ben je creatief,
inventief, houd je van regelen en orga-
niseren en heb je goede sociale vaar-
digheden, neem dan contact met ons
op! Het Nationaal MS Fonds zet zich in
om de kwaliteit van leven van mensen
met MS te verbeteren. Dit doet zij door
voorlichting te geven, activiteiten te or-
ganiseren en onderzoek te financieren.

NAï!SNAAI-

rursfsfids
Helpt m€nsen met l\15 verde!"

Het Nationaal MS Fonds coltecteert 23 t/m
28 november. Nieuwe collectanten zijn ui-
teraard ook van harte welkom.
Wilt u meer informatie? Neem contact op
met Pameta Zaat, landelijk collectecoór-
dinator van het Nationaal MS Fonds, tel.
(010) 591 98 39, pamela@nationaalms-
fonds.nl of via www.nationaalmsfonds.nl

0mvangrijker Organisatie herdenkings- &X indrukwekkende klankkleur zulten seven.

dag 4 mli en reviilaingsdag 5 mei ffiS r'^ l*$':Sïïïiï:1li;:il,ïï.'ï?ilï,ïT;
Hetprosrammaopbovenstaaadedatamag maken. De ko_ B^"IIiilTqv fl,:ïlï:íïïhïXïi:#ir:ïï..:ïï,ïffi,íl_
3.*Ïï:ïf ïrilï:l,".".?ff .ïïïï:ï:Í;it-iï*ï#ilrc0llp_firi:*in*:ilí:*iïï:rh::r"""_
hetmuziekkorpsdatlJtstrijkismethetbe- ben speciaal uthernelllst weïigneia u"n uóftru.rtlgenwoordigers.stuurstadsbelanglJlst,isnuooksport-en voor deze gelegenher4 hun reguuere oe- HermanBaudetenzhmedewerkerszorgen
vergadercentrum De Utherne aangescho- fenprogramma aan de kant g-ezet. Voor voor spontane gastwijheid. Ze doen er allesven' Met het doel om er voo-r onze stadge- het insiuderen van muziek- ei zangstuk- 

"ir, 
o* dit stadsevenement voor iedereennoten een geweldige manifestatie van te ken, die tijdens de Bewijdingsdagá een te iaten slagen.

De Stànfries 110 jaar
De Stànfries bestaat ditjaar maar liefst 1 10
jaar! 0m dit bijzondere jaar in te luiden is
er op 29 decemberjl. een spetterendeju-
bileuminstuif georganiseerd, waar iedàr-
een welkom was. De opkomst was groot
en de kinderen hebben kunnen genieten
van diverse onderdelen zoals de grote
trampoline, tumbtingbanen, slackline en
nog veel meer. Nog een van de activiteiten
was een kleurwedstrijd voor de kinderen
tot een jaar of 8.De makers van de mooiste
inzending verdienden een knutsetpakket.
Daarnaast was er voor de oudere kinderen
een logo-ontwerpwedstrijd. Een nieuw
logo voor de jubilerende vereniging leek
ons een goed ptan. De winnaar van deze
wedstrijd ontving een cadeaubon van Bart
Smit. De prijswinnaars van de kleurwed-
strijd zijnYtja Huisman, Nynke Ludemann
en Natanja Haringa. De winnares van de

Vleesverkoop en katfjes
Rispens State, het fokbedrijf voor Fries
Roodbont vee, verkoopt met enige re-
gelmaat bijzonder smakelijk biologisch
vlees. Liefhebbers kunnen weer terecht
op donderdag 19 maart, van 15.00 tot
18.00 uur in de potstal aan de Uilenburg.
ïijdens deze eerste verkoop van 2015 is
er de mogetijkheid om zonder vooraf-
gaande bestelling vlees te kopen. Voor
dat doel zijn speciale vleespakketten
(t 5 kilogram voor € 63,-) beschikbaar.
En of je nu vlees koopt of niet; een be-

logo-ontwerpwedstrijd is Demi van der
Veer. Winnaar van de originaliteitsprijs is
Jochem Bos. Van het winnende ontwerp
is een prachtig logo gemaakt door Jeroen
Brink, dit togo zat het hele jaar gebruikt
worden tijdens diverse activiteiten en zal te
zien zijn op Facebook, onze website en di-
verse andere media. Ditjubileumjaarwordt
gepast afgesloten met een grandioze uit-
voering. Noteer maar vast in uw agenda; de
shows vinden plaats op 28 en29 december.

WaarschijnUjk dartelen de eerste kalveren
van 2015 alweerwolijk doorde stal. Ze gaan
een mooi leven tegemoet. Negen maanden
in de moeder, negen maanden naast de
moeder en dan soms nog jaren genietend
van de grazige weiden in de Ruterpolder.
Kijk voor meer informatie op www.fries-
roodbont.nl en schrijfje in voor de nieuws-
brief. Zo blijfje op de hoogte van het rei-
len en zeilen op de boerderij en krijg je als
eerste te horen wanneer ervlees wordtver-
kocht. Tot devaste afnemers hoortde Stads-
herberg; daar staat regelmatig Fries Rood-
bont vlees van Rispens State op het menu!zoek aan Rispens State is attijd boeiend.



19 maart

20 maart

21 maarl.
22 maart
23 maari
24 maart
25 maart

26 maart

27 maart

29 maarl
30 maart
3í maart
1 april

2 april

3 april

Creatieve inloopochtend
Bingo
Dagbesteding
Aquarelles
Shantykoor
OPEN DAG Ny lJlostins
Koffiei thee momentje
Sjoelen
Creatief Cafe
Koffieochtend
BiljartJ Kaartclub
Creatieve i nloopochtend
Gymnastiek
Dagbesteding
Aquarelles
Koffie/ thee momentje
Sjoelen
Soosmiddag
Koffieochtend
Biljart- /kaartclub
Creatieve inloopochtend
Gymnastiek
Dagbesteding
Aquarelles

09.45 - 11.45
15.30
10.00 - í 3.00
14.30 - 16.30
19.00
í 0.00 - 15.00
14.00 - 15.00
14.00
09.30 - 11.30
9.45
14.00
9.45 - 11.45
14.00
10.00 - 13.00
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00
14.00
14.30 -16.30
9.45
14.00
09.45 - 11.45
14.00
10.00 - í 3.00
14.30 - 16.30

Koffie/ thee momentje
Sjoelen
Creatief Café
Koersbal
Koffieochtend
Biljart- /kaartclub
Creatieve inloopochtend
Gymnastiek
Dagbesteding
Aquarelles
Koffie/ thee momentje
Sjoelen
Creatief Café
Biljart-/ Kaartclub
Creatieve inloopochtend
Gymnastiek
Inloopavond lekker ite
Dagbesteding
Aquarelles
Koffiei thee momentje
Sjoelen
Creatief Cafe
Koffieochtend

15.00 - 17.00
14.00 - 15.00
09.30 - 11.30
14.30 - 16.30
09.45
14.00
09.45 - 11.45
14.00
10.00 - 13.00
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00
í4.00 - 1s.00
09.30 - 11 .30
14.00
09.45 - 11.45
14.00
Vanaf 17.00
10.00 -13.00
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00
14.00 - 15.00
9.30 - íí.30
9.45

5 april
6 april
7 april

B april

9 april

10 april

12 april
13 april
14 april
15 april
16 april

17 april

19 april
20 april
21 april
22 april

Gasttessen dans lle Stànfries op lJtster scholen
Met ongekend enthousiasme hebben leer-
lingen van 0BS De Kogge en CBS De Twine
meegedaan aan de gasttessen dans die
Annette Nouris van G.V. De Stànfries aan
de groepen drie t/m acht in sporthat De

UtJrerne verzorgde. Met deze inspirerende
danslessen probeert de lJlster gymnas-
tielrvereniging de basisschooljeugd meer
in beweging te krijgen en bovendien te
enthousiasmeren voor de danstak. De

Stànfries is bezig aan het tweede seizoen
met dans. Drie groepen in verschillende

leeftijdscategorieên zijn op de donder-
dagmiddag steevaste deelnemers aan
danslessen die met veel geestdrift door
Annette Nouris gegeven worden. De tel-
ler staat boven de veertig deetnemers en
mede door het splitsen van een aantal
groepen kunnen nieuwe leden zich weer
aanmelden. Met het starten van dans in
2013 heeft de vereniging destijds een pri-
ma zet gedaan, verwoordt voorzitter Koos
Nederhoed de mening van het bestuur.
"Dans is een welkome uitbreiding bij onze

vereniging gebleken", stelt hij. "Door dans
hopen we onze leden iets extra's te kunnen
bieden en hopen we de jeugd nog meer in
beweging te krijgen". Tijdens de gastlessen
werden vier verschillende dansen voor de
eveneens vier leeftij dscategorieën ing estu-
deerd. De tomeloze energie bij de deetne-
mers stoeg over op de docenten die wolijk
meedansten. "Het geheel is zeker voor her-
haling vatbaa/', constateerde Annette Nou-
ris teweden die hoopt dat de jeugd zo geïn-
spireerd is geraakt, dat ze op de donderdag
massaal naar de lJlster sportzaal komen.

Tennistriomf herendubbet Yvar Nederhoed op Tigra-toernooi
Jeugdtid Yvar Nederhoed van LTC lJlst
heeft samen met Raoul Lockhorst de he-
rendubbel 6 tijdens het Tigra-toernooi
in Sneek gewonnen. Het als tweede ge-

kwalificeerde duo won in een spannende
finale van de Snekers Pepijn Ruiter en
Mathijs van de Grijp die als ongeplaatst
tweetat verrassend de finale haalden.
Voor Yvar Nederhoed die viermaal in
de week traint en regelmatig met zijn

medetrainer Raoul aan het dubbelspel
deelneemt, was het de eerste toernooi-
triomf deze winter. De beide spelers had-
den onlangs in Wijhe op het kunstgras
in de HD 5 ook al een uitstekende indruk
achtergelaten. Yvar en Raoul hadden tot
aan de finale alle partijen in twee sets ge-

wonnen, maar verloren in de eindstrijd
kansloos de eerste set. "lÁIe wilden wat
te graag", aldus Yvar. In de tweede set,

die met 6-2 gewonnen werd en in de super
tiebreak werd het kleine krachtsverschil in
een positieve score_ uitgedrukt. 0ver een
maand begint het zomerseizoen en speelt
de Vwo-scholier van RSG Magister Alvinus
in de vijfde klasse heren zondag voor "De

Vtiegende Bal" en zal hij bij evenementen
veelal met zijn broer Jesper en Raoul acte-
ren in de HD 5 en wellichtin de speelsterkte
4 debuteren.

Gedupeerd
Woensdag 4 maart ben ik bijna al mijn
boekjes met dansbeschrijvingen. voor het
volksdansen verloren. Omdat ik ze nog ie-
dere week gebruik ben ik nogat onthand.
Misschien zijn er in lJtst mensen, die ze

hebben gevonden.
Zou u dan willen bellen met nr. 531280.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Lies Keulenvan de Yleke Dounsers

8

Aan de leden van Uitvaartvereniging ,A N,
,,Laatste Eer" IJl,st Vt, ,V,\
Hierbij wordtuvan harte uitgenodigdvoor de jaartdkse ledenver- ><gadering van onze vereniging op dinsdag 21 aprit 2015

om 20.00 uur bij Stadsherberg "Het Wapen van lJlst".

Aan de orde komen o.a. de volgende punten:
. Jaarverslag 2014
. Bespreken en vaststellen jaarrekening20T4, verslag kascommissie over 2014
. Vaststellen vergoeding en contributie voor hetjaat 2075
. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar F. van der Galien

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



Lentekriebets op Perron2
ïerwijl de bolletjes de grond uitspringen
wordt er op Perron2 druk gewerkt om
een start te maken met de tuin. De groe-
ne vingers jeuken om het gras richting
sloot te veroveren en het te vullen met
plukbloemen, courgettes en boontjes.
We hebben een stapel plantenbakken
gekregen,waar we heel blij mee zijn, maar

die nog wel een tikje verf kunnen gebrui-
ken en om straks van tuin en terras te kun-
nen genieten zijn we nog op zoek naar een
paar houten picknicktafets. Verder zijn we
bezig met de inrichting van Perron-Geluk,
een ruimte waarin we de gelegenheid wil-
len bieden mooie zelfgemaakte spullen te
verkopen. Wil je hiervan gebruik maken,

neem dan met een van ons contact op, dan
overleggen we of ook jouw producten bin-
nen het assortiment passen. In april star-
ten we met Filmdialoog, een avond waarin
we niet alleen naar een film kijken, maar er
ook met elkaar over napraten. Kijk voor de
agenda elders in deze krant.
Het team van Perron2

Diémo Jetsma Nederlands Kampioen Kyokushin Karate
Kyokushin Karate lJlst heeft zaterdag 7
maartjl. meegedaan aan de 0penNederland-
se Kampioenschappen Kyokushin Karate te
Ureterp, waaraan meer dan 10 karaterrer-
enigingen uit heel Nederland meededen. De
deelnemers hadden allen een hoog niveau.
Iedereen w;rs zeer gemotiveerd en bereid

Nieuws vanuit Stadsbetang
In het vorige Kypmantsje beperkten we de be-
richtgeving vanuit Stadsbelang tot de aankon-
diging van de ledenvergadering en een korte
uitleg over de contributiebrief. In dit Kypman-
tsje doen we kortverslag van de ledenvergade-
ring, informeren we u over het opheffen van
de pauzetijden Geeuwbrug en over ons nieuwe
initiatiefPotitiek Café in lJlst.
Ledenvergadering Stadsbelang lJtst
0p 26 februari jl. hadden we de jaarlijkse le-
denvergadering in Stadsherberg Het Wapen
van lJlst. Het bestuur presenteerde aan meer
dan 25 aanwezigen de hoogtepunten uit 2014
en nieuwe onderwerpenvoor 2015. Daarnaast
is het financieel jaawerslag van zowel Stads-
belang als het Kypmantsje besproken en de
begroting voor 2015 uitgedeeld. fijdens de
rondwaag is op een aantal zaken nog dieper
op de inhoud ingegaan. Bent u benieuwd naar
de besproken zaken? Het verslag van de le-
denvergadering publiceren we deze maand op
www. stadsbelangijlst. nl.
Opheffen van pauzetijden Geeuwbrug
0p 10 maart zal B&W, op basis van een col-
legebesluit, een beslissing nemen over het
opheffen van de pauzetijden Geeuwbrug. De
argumentatie van dit besluit luidt als volgt:
"De toerist vaart doorgaans met een doel van
A naar B. In het geval van de vaarroute waar
IJlst in ligt is dit richting Heegermeer/Slo-
termeer of naar Sneek (Sneekermeer). 0p
dit moment zijn de flanken van deze route
al pauzevrij (Sneek en Woudsend). Door het
afschaffen van de pauzetijden in lJlst en
Osingahuizen is het waarschijntijk dat meer
mensen voor deze route gaan kiezen waarbij
IJlst meer in beeld komt. Als dit een positieve
ervaring betreft kan dit leiden tot een doel-
gericht bezoek aan lJlst en de ondernemers
hier. Ter illustratie de aantallen: Het aantal
doorvaarten (waawoor de brug open moest)
was in 2074 in Woudsend 41.000 per jaar. In
IJlst was het aantal doonraarten (waarvoor de
brug open moet) in 2014 een krappe 22.000
per jaar. Door de pauzetijden weg te nemen
venuachten we dat het aantal doorvaarten in
IJlst zal gaan stijgen.0nze inschatting is dat
de kernen nu vaartuigen mislopen, juist door
de aanwezigheid van pauzes." (Bron; Team-
manager Bruggen, havens en recreatie).

tot het uiterste te gaan. Diémo Jelsma is in
zijn poule Nederlands Kampioen geworden
na een aantal zeer spannende partijen. Zijn
teamgenoten Tom Dijkstra, Niek de Jong en
Rick Adema behaalden de 2e prijs. Thomas
Efdé, Shanna de Boer en Tristan Kruijshaar
gingen met de 3e prijs naar huis.

LEDËNVFRGADTRING 26 T:BRUARI
Agenda;
1- Opening
2. Jaarverslag 2014
3- Plannen 2O15
4. Financieel verslag 2O14. Kascornmissie. Beg:oling2O15. Vbslstellen contributie

Bestuursleden
Rondvraag

f{*ï Xe'lËn ,tn iJi:l
A;nv*nS; ;l Liur

Uw ide eè::, ,nze wrónomgeving
5.
5.

0p het tot stand komen van het col-
legebesluit had Stadsbelang geen
inhoudeUjke invloed. Wel is door be-
moeienis van Stadsbelang lJlst de
veiligheid van verkeersdeelnemers op
land geagendeerd. De officiële reactie
hierop is: "Onze brugwachters krijgen
altijd de opdracht mee om te anticipe-
ren op het publiek. Hier ligt een vooÍ-
rang, met name rofldom aankomst/
vertrek schooltijden" .Er is toegezegd
dat er professionele brugbediening
komt en na het genomen besluit zul-
len de wensen uit lJlst, m.b.t. de
uitvoering van de brugbediening,
via Stadsbelang lJlst worden opge-
nomen. Heeft u hiervoor input, op-
merkingen en/ of aanvulling, laat het
weten via info@StadsbelanglJlst.nl.
Potitiek Gafé in lJtst
In het vorige Kypmantsje hebben wij
u geïnformeerd over het initiatief
Politiek Café, "Een avond met ver-
schillende raadsleden en wethouders
om een aantal actuele zaken die lJlst
aangaan te belichten ! " 0orspronkelijk
stond deze gepland voor 13 maart in
De Utherne. Door beperkte beschik-
baarheid op die datum, is deze nu ver-
plaatst naar 1 7 april a.s.
U bent van harte uitgenodigd hier-
bij aanwezig te zijn. Heeft u actuele
en/of andere belangrijke zaken die u
graag besproken ziet in het Politiek
Café lJlst? Laat het weten via info@
stadsbelangijlst.nl en zet de datum
alvast in uw agenda!
Bestuur van Stadsbelang lJlst
inf o @ stadsbelan gijlst. nl

Verkoping
Waar: In de Eehof, Eegracht 48, IJlst
Wanneer: Vrijdag 10 aprilvan
15.00 uur tot 18.00 uur
Wat: Sokken, truien, handdoeken,
maar ook speelgoed
U bentvan harte welkom in de Eehof.
Namens de handwerkgroep,
E. Osinga
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Eegracht 442 van bakkerij tot woonhuis.
Door verschillende deskund,igen wordt het pand Eegracht 44hetoudste huis van lJtst
genoemd. De lijst van Nedertandse Monumenten (Den Haag 1930) geeft als bouwjaar
begin 1600 aan. Architect J.J. Vriend noemt dit tlpe gevel in zijn boek over bouwkunst:
Hollandse Renaissance. Van oudsher is in dit pand een bakkerij geriestigd.

De eerste bakker die ikvond was PieterWyt-
zes ten Kate (1803-1826). Hij was gehuwd
met Bregtje Thijsses Jaarsma. Na het over-
lijden van Pieter trouwde zij in 1828 met
Harmen Siedses Schilstra, die hier tot dan
toe kastelein was. Hij werd bakker maar dat
vakvoldeed hem nietwant in 1829 verkocht
hij de zaak aan Klaas Willems Reinouts voor
fl. 1.150,00. Die huwde in datzelfde jaar
in lJlst met de vermogende boerendoch-
ter Klaaske Walles Veldhuis, woonachtig
op sate Veldhuis. Reinouts was president
kerlwoogd in de hervormde gemeente. In
1838 woeg hij in de krant een: bakkers-
leerling die 1 of 2 jaren bij het bakken is
geweest... Deze "meester bakker" overleed
in 1864. Age Wouters van der Meulen (van
Akkrum) kocht de bakkerij voor fl . 2.207,00
voor zijn zoon Folkert. Driejaar later wordt
Wybe Jans Groenveld eigenaar; hij stamde
uit een echte lJtster bakkersfamiUe. Na
zijn overUjdenín7872 zette zijn weduwe,
Stijntje Faber, de zaak nog voort tot 1876.
Dan wordt Willem Dikkers voor fl. 2.300,00
eigenaar. Lolke Jacobs Lantinga (7847-
7928), afkomstig uit de bekende scheeps-
bouwerfamiUe Lantinga op Uilenburg,
kocht de bakkerij in 1886 voor fl. 1.800,00.
Hij was gehuwd met de lJlster winkelier-
dochter Luitje Jetzes Hoekema. Hun enige
kind, zoon Jetze, knam op elfiarige leeftijd
door een ongeluk om het leven. De prijzen
van de huizen stegen in die tijd, want de
uit Woudsend afkomstige Jacobus Wasse-
naar (1887-1981) moestin 1912 maarliefst
5.000 gutden neertellen voor Eegracht 44.

Hij was een actieve man: wethouder voor
de C.H.U, ouderling in de hervormde ge-
meente, voorzittervan koor Euphonia, enz.

B. VtNDSmÀ - IJLSI
BROOD,,

KOEK. EN BANKETBAKKERIJ
':,:r:.,'..:, ,. i .,,..:- -.í- ',_. . ..

Zijn eerste vrouw was Gerritje Breeuws-
ma(1888-1937). Na haar overlijden
trouwde hij met Rinske Scholte. In ja-
nuari 1920 kocht Wassenaar de bakkerij
Galamagracht 54 van Rink Wybrens Ru-
ardi. Later had Nolke Wakje hier tange tijd
een zuivelhandel. Bauke Rein Windsma
(1893-1980) kocht Eegracht 44 in maart
1920 (van Wassenaar) voor fl. 5.500,00.

Hij was gehuwd met Ytje Aukes Leenstra.
Zij hadden 1 dochter die de naam Minke
kreeg. Zij trouwde later met de houtwa-
renfabrikant Witlem Sibbele Bakker van
Workum. Windsma stond bekend om zijn
lekkere krentenbrood. Toen in 1958 de
centrale bakkerij "De Samenwerking"
werd opgericht liet Windsma zich uitko-
pen. Deze bakkerij werd gevestigd in het
pand van Schilstra, Eegracht 33 (nu fam.
P. Hoogeveen). Er werd een vennoot-
schap gevormd door de bakkers Bosma,
Kok, Schilstra, Verbeek en Watsweer. In
1959 verkochtWindsma zijn pand aan Jan
Vreugdenhil voor fl . 1. 500,00

Dat ging op advies van zijn schoon-
zoon, de antiquair Theo de Wreede uit
Sneek, gehuwd met Helena Vreugdenhil.
Woonhuis
Vreugdenhil (1895-1970) verbouwde de
bakkerij eigenhandig tot woonhuis. "Wat
oud en mooi is laat ik in wezen"vertelde hij
in 1960 aan een journatist. Zijn grote hob-
by was zingen bij het kerkkoor Euphonia,
waarvan hij ook voorzitter was. Omstreeks
1971 kvyam er weer een nieuwe eigenaar:
Jacob Christiaan Scheer (ï1992) afkomstig
uitArnhem. Hij pakte de zaak professioneel
aan en liet een restauratieplan maken. Die
restauratie werd in 1972 uitgevoerd door
het destijds landelijk bekende bouwbedrijf
Yde Schakel uit Exmorra. In 1974 stelde
de Rijksdienst voor Monumentenzorg het
definitieve bedrag vast op fl. 108.937,00.
0mdat dit gebouw op de Monumentenlijst
staat verleenden zowel het Rijk als de ge-
meente lJlst subsidies. De achtergevel en
de kap werden geheel vernieuwd en het
in- en exterieur opgeknapt. In de voorge-
vel, die geheel in tact bleef, werd een en-
gelenkopje gemetseld. De zit-slaapkamer
op de 1e verdieping (voorzijde) is nog he-
lemaal origineel met 2 bedsteden, krêbe (=
kinderbed), opbergkast en plafondbalken.
Alles is nog in de oorspronkelijke groene en
donkerrode kleur. De benedenkamer heeft
door zijn estriken vloer, zolderbalken,
schouw en raamindeUng nog steeds een
historische sfeer.
Dit monumentale pand staat nu te koop bij
de lJlster makelaar Kuperus Heeringa,
Galamagracht 33.
*Kijk voor meer info en fotot op
www.Makelaardij-Kuperusheerin ga. nl.
Frits Boschma

Stlchting Behoud
Stadslaankerk
te lJlst

Uw steun en bijdrage zijn nodig

NL40 RABO 0131,2331 57

tnv Stadslaankerk

www.stadslaa nkerk.nl
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Samen Eten
18 april is de laatste keer dit seizoen dat we samen hopen te
gaan eten. Een bijzonder seizoen: 10 jaar Samen Eten met
een life bijdrage in "Muzyk 1m bedriuw" van 0mrop Frys-
làn en weer vele malen heerlijk eten in de Schaapskooi.
Ynlj.: G. Bouma, till.: 06-53849361

S. Schilstra, tilt.: 532930
77



Wie/wat staat er op de foto
De foto van februari leverde de nodige
reacties op. Al heel snel reageerde Piet
van Scheltinga. Hij mailde dat de foto
genomen is bij de woning Julianastraat
40, waar Piet nu woont. Van de personen
op de foto herkende hij alleen ltllabe Ros-
kam. Venrolgens h,vam er een uitgebreide
reactie van Johan Hoomans. Samen met
Wabe Roskam heeft hij herinneringen
opgehaald over deze foto. Roskam is in
1963 in lJlst komen wonen in een nieuwe
woning aan de Julianastraat 40, waar nu
dus Piet van Scheltinga woont. Al snel
werd Roskam, die bij S. 0. de Vries werkte,
medeleider van de christelijke knapen-
vereniging "Ora et Labora". Toentertijd
bestond de knapenvereniging uit een dik-
ke twintig jongens in leeftijd variërend
van 11 tot 15 jaar. Behalve jongens van
hervormde afkomst zaten er ook jongens
van doopsgezinde gezindte bij de club. 0p
wijdagavond krfiamen de "knapen" bijeen
in de consistorie van de hervormde kerk.
Roskam opende de avond om half acht
met een stichtelijk woord. Hij liep vaak
de hele week al na te denken over het on-
derwerp van zijn volgende opening. Voor
ons was het tijdens de opening opletten
geboden, want na de opening werden hier
wagen over gesteld. Een bepaalde groep
krryam vaak later en miste zo het begin. Ze
hadden als excuus dat ze eerst "Bonanza"
moesten zien op de tv. Voor de pauze was
het "serieuze deel", na de pauze werden
er spelletjes gedaan. De knapenvereni-
ging is ter afsluiting van het seizoen re-
gelmatig op kamp geweest naar Sondel.
Roskam en medeleider Meinte de Jong
besloten ook dat jaar op kamp te gaan.

Bepakt en bezakt werd op wijdag op de
fiets koers gezet naar Sondel. Aangeko-
menwerd de groep in een bunker onderge-
bracht waarje een bed kreeg toegewezen.
In het vakantiepark werd veel georgani-
seerd om dejongeren bezig te houden. Er
yyaren o.a. een buitentlreater en een film-
zaal. 's Avonds natuurlijk het kamprmur
met de (spook) verhalen met aansluitend
een boswandeïng. Johan Hoomans weet
zich nog te herinneren dat zij, tijdens de
boswandeling, aan het flikflooien waren
met een groep meisjes. 0p een gegeven
moment liepen de oudere jongens elk met
een meisje (spannend). 0nder leiding van
Wabe Roskam, die van oorsprong uit Wij-
ckel komt en de omgeving als zijn broek-
zak kent, zijn we op onze fietsen over de
"slingers" door het bos gecrost. Het va-
kantiepark was een park voor christelijke
schoolkinderen en streng georganiseerd.
Het kamp was verdeeld in een jongens-
deel en een meisjesdeel. 's Avonds even
een bezoe$e afleggen bij de meisjes was
er niet bij. "Moeders konden met een ge-
rust hart hun dochter naar het kamp laten
gaan". 0p maandag werd de terugreis on-
dernomen. In het zichtvan de haven kreeg
Jacob Deinum bij Nijesyl een lekke band.
Aangekomen in lJlst bij de woning van

de familie Roskam zijn een paar foto's ge-
maaktwaarvan dit er één is. Volgens mij zijn
erveeljongeren uitlJlstnaarS ondel geweest.
Voor wie nog wat over het vakantiepark
wil lezen ga naar http://www.riedo.nf
bunkers%20eisbar.
De foto is gemaakt voorjaar 1966 na thuis-
komst van een kampweekend van christe-
[jke knapenvereniging "0ra et labora". 0p
de foto staan:
Staand: Chris van de Burg, Ype Wijbenga,
Auke Bijlsma, Johan Hoomans, Sijevan der
Veen, leider Meinte de Jong, de kleine op de
schouder is Wijbren Landman, Roel Schraa,
Minze ten Woude, Joop Nauta, Aizo Wie-
benga, Klaas Selvius;
Gehurkfi Jacob Deinum, Johnny Rijpma,
Hessel van de Burg, Geert de Leeuw, Eling
Koopmans, Leider Wabe Roskam.
Zittend: Reinder Hoomans, Arie de Schiffart,
Rein Zijlstra, Harry de Jong, Henk Rinia.
Voor de maand maart een nieuwe foto met
de waag wie er op de foto staan, waar deze
is genomen en wanneer. Graag uw reacties
weer naar de redactie van het Kypmantsje.

s$.lon
Zaterdag 18 april is onze feestelijke opening

van 14:00 tot 17:00 uur met demonstraties en leuke acties.

Vanaf nu kunt u al afspraken m:rken met aantrekkelijke vroegboek kortingen.

Boekt u 4 weken voor opening = 40oó korting, 3 weken = 30Y",2 weken is 20Y", en

de laatste week voor opening I07o.Voor een behandeling naar keuze.

Kijk op de site www.schoonheidssalonsusl3.nl vooí meer informa:ie.

Afspraken kunnen online (website), telefonisch of via email gemaakt worden.

Onze openingstijéen staan op de sire vermeld.

ww.sóoonheidssalonsus I 3.nl
infi:@s c"hmnheidssalonsus I 3.nl
Telefoonnummer: 05 I 5-856214

Wíj zíen r gtarag op 18 april bij ons in de winkel.

Scloonheidssalon SuS
Galamagracht 13
865 I EB Illst
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Overtuinenfair
Even een kort berichtje
van de organisatie van de
Overtuinenfair. Het zachte
weer van deze dagen en de
zon geven het gevoel dat
het leven buiten ook weer
ontwaakt; de kinderen
die wotijk buiten spelen en de mensen
die lekker bezig zijn in de tuin of ge-
woon even genieten van de zonnestra-
len tijdens een wandeling of zelfs al
even op een terrasje. Heerlijk. En dan
lijkt zaterdag 6 juni al weer dichtbij.

ilre zijn nog druk met het
uitnodigen van mogelijke
deelnemers; het aanbod is in
ieder geval weer gevarieerd,
van oude bekenden (zoals
Vlechtjes en Bretels, de vis-
rokers en De Linnen Loods)

en ook leuke nieuwe bedrijven (met bij-
voorbeeld stroopwafels en mooie meu-
bels). Een paar goede doelen komen in
beeld, zijn waar mogelijk al benaderd.
Hopelijk in het volgende Kypmantsje hier
meer nieuws over. Wij hebben er in ieder

geval weer veel zin in en hopen op een dag
met ook prachtig weer, veel leuke en mooie
producten en vooral veel gezelligheid en
genietende mensen, samen met Drylts.

Organisatie van de Overtuinenfair,

Martien Staalsmid, Hotske de Vries, Harm
de Vries, Ykje Wiersma en Barbara Haags-
ma. En voor de kindermarkt: Anita van der
Molen en Nicoline Wielens.
Vragen, opmerkingen en suggesties kun-
nen jullie sturen naar overtuinenfairijtst@
hotmail.com.

Ptaybackshow, muziekcafé en oefenruimte in't Honk!
0p zaterdagavond 21 maart om 18:30 uur
is er weer de jaarlijkse playbackshow in
't Honk. De kinderen van de lagere scho-
len in IJlst hebben zich weer in grote
getale opgegeven. Komt allen kijken,
het belooft een spannende wedstrijd te
worden die wordt beoordeeld door een
professionele jury. 0p zondagmiddag 29
maart vanaf 14:00 uur is er weer muziek-
café. De welbekende gitarist Theo Stobbe

geeft les in het gebruik van een loopeÍ, zo-
dat je muziek die je zelf inspeelt herhaalt
en daar weer overheen kunt opnemen.
Iedereen is uitgenodigd zijn eigen instru-
ment mee te nemen, versterkers en drum-
stel zijn aanwezig. In het kader van de
verbouwing van hetpand heeft't Honk een
extra ruimte gekregen. Hierin is een oe-
fenruimte voor bands gemaakt.Het is een
geluidsdichte ruimte, met zanginstallatie,

microfoons, drumstel en basversterker. Wij
zoeken bandjes die hiervan gebruik willen
maken. Tot slot zijn we vanaf nu op zater-
dagavond geopend voor dejeugd i.p.v. de
wijdagavond.
We nodigen iedereen uit om, voordat de za-
terdag-stap-avond in Sneek begint een op-
warmertje te drinken in't Honk. Gratis wifi,
dartborden, spotify, beamer, etc. aanwezig.
Tot ziens in't Honk.

Paas Sing-in met Reprise in Time!

Brakels uit Gauw, komen voor de twee-
de keer naar lJlst om op te treden in de
prachtige vernieuwde Eehof! Vorige keer
hebben ze op woensdagmiddag opgetre-
den bij KIDS C0ME2G0, waar de kinde-
ren met hun ouders/pake's en beppet
genoten van dit speciale kinderconcert.
Nu gaat het duo een speciaal optreden
verzorgen in de sfeer van Pasen. Er wordt
tijdens deze avond een collecte gehouden
voor hulp in Oekrarne. Jong en oud zijn
van harte welkom. Info: lipkje Walinga-
ZijsUng, tel. 0515 532662

Gezocht Penningmeester
Wie heeft er een paar uur per maand tijd?
Voor het S0D-gebouw (Stichting samen
onder dak) aan de Sudergowei zoeken
we een penningmeester.
Het gebouw wordt gebruikt door Jeugd
en Jongerenwerk, Fierljeppen, VW en
Empatec/Gemeente. Gezamenlijk zijn
ze verantwoordetijk voor de exploitatie.
Voor inlichtingen kunt u contact op-
nemen met de huidige penningmees-
ter Folkert de Haên,
e-mail:dehaanf @tive.nt of bij
de andere bestuursleden: Johannes
Hobma (Tel 532500), Aukje Steenbeek
(531851), Mattie Wiersma (532220) of
Lammert Postma (532320).

Kom in actie!
Gered Gereedschap geeft
jaarlijks vele duizenden
mensen de kans de ar-
moede te ontvluchten.
Scholieren en startende
ondernemers krijgen het
gereedschap in handen om een opleiding
te volgen en een zelfredzaam bestaan
op te bouwen. Gered Gereedschap kan
daarbij wel wat hulp gebruiken. Ook van
u. Doe mee als wijwilliger of donateur.
0f zorg er voor dat nog meer mensen
horen over het werk van Gered Gereed-
schap. Promoot ons in je tweets of posts
op social media. 0f schrijf een blog. Werf
donaties voorje deelname aan een hard-
loopwedstrijd, fiets- of wandeltocht.
Verkoop je oude spullen op Konings-
dag, zamel geld in tijdens een sport-
toernooi of bedrijfsfeest, elke bijdrage

is van harte welkom. Ben je werk-
zaam in de techniek, recycling of
logistiek, dan kunje Gered Gereed-
schap ook promoten in je zakelijke
netwerk als ambassadeur. Zo geven
we samen nog meer jongeren het
gereedschap in handen voor een

zelfstandig bestaan ! Vragen? Mail naar pr@
geredgereedschap.nlvoor meer informatie.
Bezoek de website in onze regio: Wolvega,
http :// g ered g ereedschap. nl,i in-uw-re gio/
Wetk gereedschap?
Gered Gereedschap verzamelt handge-
reedschap, elektrisch handgereedschap
en (in overleg) werkplaatsmachines
voor de volgende vakgebieden: Hout-
bewerking en meubetmakerij, metaal-
bewerking en lassen, autoreparatie en
-onderhoud, leerbewerking en schoen-
makerij, kleermakerij, bouwen en met-
selen, elektrotechniek, loodgieten.

Zeer gewenst zijn de volgende gereedschap-
pen en machines: Ring- en steeksleutels,
multimeters, lijmklemmen, generatoren,
eenvoudige draaibankjes voor hout- en
metaal, lasapparaten en accessoires, bank-
schroeven, alle soorten autogereedschap.
De volgende gereedschappen worden
niet ingezameld:
Tuingereedschap, fietsen, gasflessen,
computers, huishoudelijke apparaten, on-
gesorteerde spijkers, bouten, moeren en
schroeven, accuboormachines, muziekin-
stallaties, doorgeroest gereedschap.
Copyright 2074 - St. Dienstencentrum GG
IBAl.l: NL 93 ABNA 0401840980.
Mocht u naar aanleiding van dit stukje geïn-
teresseerd zijn dan kunt u contact opnemen
met D. de Vries tel. 0575-532248 of A.P. van
der Werff tel. 0515-532178. We komen de
spullen graag bij u ophalen! U mag het na-
tuur$k ook brengen.
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Enraringstent tijdens start van de autisme week bij
AIC SÍdwest-Fryslàn
0p 28 maart start de week van Autisme.
In deze week wordt er op alle mogelijke
manieren aandacht besteed aan autisme.
Maar wat ervaren mensen met autisme
precies? 0m een klein tipje van de sluier
op te lichten is er de ervaringstent.
De Ewaringstent
Wij zijn van nature ingesteld om uit het
aanbod van prikkels om ons heen, onder-
scheid te maken watvoor ons belangrijk is
en wat niet. In deze tent echter kunt u er-
varen wathet betekent als u omringd wordt
door zoveel beeld en geluid, dat die selec-
tie bijna niet meer mogelijk is. De hoeveel-
heid prikkels die in één keer binnenkomt
is te groot om daarbinnen onderscheid te

maken. Het geluid komt allemaal op de-
zelfde sterkte binnen en de beelden zijn
in stukjes geknipt en door elkaar geschud.
Dit geheel zorgt voor een gevoel van over-
spoetd raken. Het is een ervaring van 4 mi-
nuten waarbinnen u geen controle hebt op
de prikkets uit uw omgeving. Sommigen
wordt het dan ook letterlijk teveel. En op
28 maart kunt u dit ervaren fussen 10 uur
's morgens en 15.30 uur's middags. U kunt
plaats nemen in de ervaringstent en enigs-
zins eryaren wat mensen met autisme da-
getijks ervaren.
Informatiernarkt
Tegetijk zal er een informatiemarkt over
autisme zijn en kunnen gemeenten,

$uD\ÁJg$ï-

ilvx
Autisme
Info Centrum
rRYSLÀN

bedrijven en zorginstellingen zich voor-
stellen en informatie geven wat zij voor u
kunnen betekenen. lt\Iij nodigen hierbij
ook gemeenten, zorginstellingen en be-
drijven uit, die zich op de informatiemarkt
aan het publiek willen voorstellen, contact
met ons op te nemen om de mogelijkhe-
den te bespreken om op een stand plaats
in te nemen. Voor informatie over de in-
formatiemarkt kunt u contact opnemen
met ons mailadres aic.sv'rf@gmail.com. De
ervaringstent en informatiemarkt worden
gehouden in: Wijkgebouw De Eekmolen,
Fred. Hendrikstraat 22,8606 EJ Sneek.

xWw

Ilonateurs gezocht 'Feestvieren doe je niet alleen'
Afgelopen weken zijn vele wijwilligers van
Stichting lJlstT50jaar langs alle deuren in
IJlst geweest voor het werven van 'dona-
teurs'. Hebben we een huis gemist? Nie-
mand gezien? 0f zetf nog geen tijd gehad

om te reageren? Geen nood! Laat het ons
weten via info@ijlst75O.nl en we zorgen
dat u alsnog een formulier thuis krijgt om
donateur te worden. Want we kunnen er
niet genoeg hebben! Feestelijke groet Stichting lJlstT5Ojaar

Meiinoar len docht donaasje
Sa'tjimme allegearwitte is sffntmaart 2014
toanielferiening Meiinoar len Drylts allinich
noch histoarje... Spitich, mar it is net oars.
Omdat der noch hieltyd in lyts jildbedrach op
de bankstie, wieitkrektof bestie de feriening

noch. Itbestjoerwoe graach datitjild skon-
ken waard oan in goed doel en hat der foar
keazen omitjild oan depleatselike ófdieling
fan stifting de Sinneblomtejaan. Hja dogge
in soad goed wurk foar de àldere minsken

hjiryn Drylts en omkriten. Sneon 21 febre-
waris hat Sietske Bouma, mear as triitich
jier ponghàtdster fan Meiinoar len Drylts,
650 Euro oerlange oan Hammie Soethout,
foarsitster fan de Zonnebloem, Drylts.

oproep! 
"ï" 

y VenenfigEmg vam voilkstuEmdet

dfu lendrachtswei, met 45 percelen en de
In lJlst is sinds 1978 een vereniging van
volkstuinders actief met als doel het
volkstuinieren als ontspanning te stimu-
leren en het bevorderen van kennis, bij
het krreken van groenten, aardappelen,
fruit en bloemen. De vereniging heeft
twee locaties: de SridergotÍn, aan de

Himdykstrin, bij de spoorwegovergang
naar Oosthem, met 20 percelen. De per-
ceelgrootte is r 50 of 100 m2. Voor het
seizoen 2075 zijn er op beide tuinen nog
enkele percelen vrij. De contributie be-
draagt € 6,25 en de huur van de grond
€ 0,20 per m2 per jaar. Met deze hobby

voilkstuEmders [J[st em @mstrekem

kunt u door een gezonde
inspanning uw eijen
(h)eerlijke en biotogisdre producten lq^reken.
Wie zaait zal tenslotte oogsten!
Heeft u belangstelting voor een volkstuin,
neem dan contact op met Roel de Jong,
Lantingawerf 2 in lJlst,
tet: 0515-532455 of 06 25482482.

Koningsfeesten 2Ol5
Voor alle inwoners van lJlst en omstreken
organiseren wij op zaterdag 25 april en
zondag 26 april de koningsfeesten. Zater-
dag 25 april zal om 17.00 uur de trekking
plaatsvinden van de verloting van IJ.V.C.
en aansluitend is er livemuziek door Jeen

Waterlander. Zondag 26 aprit starten
om 13.30 uur de open lJlster kampioen-
schappen eigooien (minimale teeftijd
voor deelname is 12 jaar) en aanslui-
tend is er livemuziek door Van Geeft
'M. De opgave voor deelname aan het

eigooien kan via Eiwerpenijlst@ gmail.com
onder vermelding van teamnaam (2 perso-
nen) en leeftijd.
De entree voor beide dagen is gratis. De
feesten vinden plaats in de feesttent op
sportveld "De Utherne".

0p Triljende Skonken
Yn maaie 2014 fatt it beslÍt; '0p Tril-
jende Skonken'pakt rit! Gewoan omdat
it kin! Mar ... hoe pakt dat Ét? We binne
der suver noch wat Hotel de Botel fan....
GEWETDICH!!! fan alle kanten slagge:
de ptoech spile en song de pannen fan
it dak, it pubtyk kaam manmachtich, de
organisaasje en gearwurking mei elken-
ien rin as 't spoar... Moaier kin it net!

Mei elkoar gongen we op
30 en 31 jannewaris yn
it Himsterhts werom nei

de jierren 70 nei de camping fan Janus
en slm fêste gasten. Der hat em hiel wat
ófspile op dy kamping, 6fwiksele mei wer-
kenbere ferskes rit dytiid. Troch de oanbou
oan it poadium krigen de spilers mear spyl-
romte en troch it br&ken fan mikrofoants-
jeswie it foar elkenien goed te ferstean.

Dit btiek in boppeslach. Foar no: elkenien
dy't de Ítfiering fan 'Hotel de Botel'mei
mooglik makke hatTIGE TIGE TAI'IK,ITWIE
WER SUPER!! ! Wy sille op syk nei in nij stik
en hoopje dat we it kommende winterskoft
wer op jim rekkenje meie. En wiene jo der
dit jier net en tinke jo no 'dat wie toch wol
de muoite wurdich'? Ein jannewaris 2016
fan herte wolkom fansels by de fotgjende
Íffiering fan'0p Tritjende Skonken'.
It Bestjoer
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-,AId;,1wij nodisen u uit Ë rX,S,+*,*
om geheel vrijblijvend
de kijkdagen te bezoeken
van het grootste veilinghuis
van Noord Nederland,
wat gevestigd is aan
de Roodhemsterweg 8 te lJlst.
Kijkdagen: 10, L, L2 april
10.00 uur - 17.00 uur.

Wie éénmaal komt,
komt andermaal.

sa,wbínned.ergnnorap ! li*.wil{Ë
nei Nij Ylostíns, even buor$e. 
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