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Museum Nooitgedagt heropent
Zaterdag 18 april a.s. om 14.00 uur vond
onder grote publieke belangstelling de
officiëte heropening plaats van het Mu-
seum Nooitgedagt lJlst door wethouder
mewouw Mirjam Bakker van de gemeen-
te SÍdwest-Fryslàn. Het Museum is van
de Eegracht verhuisd naar de voorma-
lige bibliotheek aan de Sudergoweg 1a
te lJlst. In het nieuwe onderkomen heeft
de uitgebreide collectie schaatsen, ge-
reedschappen, houten speelgoed etc.
een geheel nieuwe opstelling gekregen.
Deze collectie is aangevuld met de col-
lectie van het Moleninformatiecentrum,
die zich voorheen in Woudsend bevond.
Deze gecombineerde expositie vindt hier
tijdelijk onderdak in afwachting van de
definitieve vestiging van het museum
in een gezamenlijk onderkomen nabij
houtzaagmolen "De Rat" onder de naam
Museum Houtstad lJlst. In het Museum
Nooitgedagt wordt tevens informatie
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gegeven over de nieuw te ontwikkelen plannen rondom het Museum Houtstad lJlst.

5 MEI BËVRIJDINGSCONGERT IJTST
0m een bewijdingsfeest te organiseren weten ze elkaar te vinden in lJlst. Zo kon het
gebe_uren dat een regelclubje werd geformeerd uit Stadsbelang, Muziekkorps Concor-
dia, vrouwenkoor't Roer om'en het Kompaenenkoor "t skip sfinder roef. veertien
peÍ,lonen in _getal hebben zich ingespannen om 70 jaar bewijding van lJlst tot een
gedenkrraardig spektakel te maken. Dinsdagavond 5 mei is hêt zover, dan wordt de
sporthal omgetov-erd tot een_ feestpaleis. Mel in en om 'De utlerne'een uitbundige
entourage die de feestweugde zal versterken. De aanvang is 's avonds om 20.00 uui.
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Voorafgaand aan de 5de mei
0p de avond van 4 mei levert het concert-
gezelschap haar medewerking aan de her-
denking van de oorlogsslachtoffers en de
helden die, van dichtbij en ver van huis,
hun leven hebben gegeven voor de vrij-
heid van de medemens.
Greatief proces
Spektakel vergt ruimte en inzet van veel
wijwitligers. Je moet een extra podium
creëren voor 100!! personen zang en mu-
ziek, en plaats maken voor 500 bezoekers
die worden verwacht. Daar ben je er niet
mee, de holle lege ruimte verdient een
feestelijke aankleding. Bovendien kan
een grote muziek- en kooropstelling niet
zonder goede belichting- en geluidsin-
stallaties. En om het publiek te kunnen
bedienen wordt er een beamer in stelling
gebracht, die de oorlogstijd en de huidige
wijheidsperiode zal overbruggen. Ook een
prima middel voor het teweegbrengen

van een interactie tussen het podium en de
zaal. Met oudheden buiten en binnen de
'De Utherne'wordt getracht indrukken op
te roepen uit het oorlogsverleden. Spek-
takel houdt in dat het verrassingselement
de boventoon moet voeren. Voor de span-
ning wordt het programma en alles wat er
om heen zit in het verborgene gehouden.
Geen trvijfet mogetijk
Natuurlijk wil iedereen er, voor zo ver
mogelijk, bij zijn. Voor de oudere seni-
oren valt er, in eigen kring met kinde-
ren of bekenden, vast wet wat te rege-
len. Schoolkinderen hebben vakantie,
daar had de organisatie rekening mee te
houden. Ze zíjn meer dan welkom. Een
vrijheidsfeest is nooit generatie gebon-
den. Elke dag weer zien we beelden op
IV, vullen kolommen van de krant zich
met berichten over oorlogen en oorlogs-
dreiging. Vrijheid is een luxe die niet
iedereen zich kan veroorloven. Vrij kun-
nen leven in lJlst. Daar mogen we best op
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feestelijke wijze bij stil staan na 70 jaar.
Een breed gesteund initiatief
Het zal duidelijk zijn dat er behoorlijk wat
evenementkosten om de hoek komen kij-
ken. Tot niet geringe weugde en dan[-
baarheid btijven de uitgaven beperkt, door
steun van overheid en sponsoren. Mede-
werkers met speciatistische gaven of han-
dige aanpak sluiten de rij. En wat te zeggen
over de koor- en muziekmedewerkers en
hun dirigenten. Zonder hun opoffering om
extra avonden intensief te oefenen is een
bewijdingsconcert als deze uitgesloten.
Ook uw steun wordtvenrvacht
In de voorverkoop betalen volwassenen het
marginale bedrag van € 5,00, inclusief een
gastwije consumptie. Aan de zaal wordt op
d9 dag van de uitvoering € 6,00 gewaagd.
Kinderen van de basisschoot hebben wije
toegang. Kaarten in de voorverkoop zijn
vanaf 18 april t/m 2 mei te koop bij Bou-
$gge Jenny, Galamagracht, IJtst en bij
bakkerij De Witte in Oosthem.
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. Stijlvolle vezorging van begrafenissen en crematies;

. Opbaring thuis met koeling mogelijk;

. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
Íinanciële tegemoetkoming :

. Bode. de heer M. Heslinga. dag en nacht be.eikbaa.
tel.nr. 06 - 53 77 77 53 ol 05'15 -43 18 75.

Voor verdere informatie veMijzen wij u graag door naar onze website:
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X, ROSIER
fck*e Rosier

Galamagracht 104 , 8651 EE IJlst
Tel. (0515t :3 22 31- Mohiel 06 - 50 65 7618
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Uw kapster aan huis
Voor jong en oud

Gerda de Jong

O --.r.SlJPERDA-HARDY-
odviesbureou

legrà(ht 12 . 8651 :6 lJlst
I a5$ 429 777 . f B5l5 {29 778

*ww,riiperda-hardy.nl
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Stienstra & Van der \AIal-lJlst
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&! kunt u bi ons :er3cat voo.
. Rêmmings- en gelea3gwerke.
. Stalea damwanden
. Havêt aanleg en stêigeMerk
. Houtleve,àntie
. Diverse ty?en walbeschoêlingen
. Houten b.rggên

VooÍ info.matie erof een
vrajblijvende oiferte kunt u allljd
contact mel ons o?aemen.
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--aa.crg:rsetvrce
Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-144647A4
www.reinashairservice,nl

Reina Kroes
Stadslaan 73

865r AC lJlst

Aaf nenr.g:ar:drrji
l,rêq- 3r 

':i 
a€fbc!i/

Stbnstra & Van der Wal
Roginb{.i 5,8651 ËP lJlst

T8l. 0t'1t533243, Fax 0515-531362
info@saiei,a:.4-va nreeal. n I

www.slienslra-vàndet?a,. n,

www.musikant.nl
Gitaa4 bas en mandoline les zonder notenschrift
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Voor het komende halfjaarwordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryltser Kypmantsje:
Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum
Mei 11mei
Juni 15juni

25 april Koningsfeesten IJ.V.C., trekking verloting,
daarna livemuziek

26 aprit Koningsfeesten IJ.V.C., open lJlster kampioen-
schappen eierengooien
(zie voor verdere informatie It Kypmantsje)

05 mei Vrouwenkoor It Roer 0m, bewijdingsconcert
(tevens slotavond)

06mei Recreatievolleybal
09 mei Workshop Moederdagtaart, Stadslaankerk, 13.30 uur
12 mei Stadsherberg, voorlichting huizenmarkt, 20.00 uur
20mei Recreatievolleybal
27 mei Kindertheater, Mauritiuskerk, 14.30 uur

Stipepunt Drylts Medewerkers
zijn aanwezig op woensdag- en vrijdagmorgen, van
9.30 - 11.30 uur, op Galamagracht 31
(locatie ïhuiszorg).
Ze zijn telefonisch bereikbaar via O6 -7026 49 69 .

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

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

Votksdansgroep "De lleke Dinsers"!
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 058-2 1 3053 7 of www.hoorfriesland. nl.

4okssyffiacht
Friesland'f

21mei
25juni

Gezocht - Gezocht - Gezocht - Gezocht
Oude reclameblikken - oude emaille rectameborden - Dinky
Toys - oud blikken speelgoed - modelauto's - modelvracht-
wagens - oude ansichtkaarten.

G.J. Stobbe, Ylostinslaan 18. 0515-532889 of 06-47205588

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,
Galamagracht 104 8651 EE lJlst
0575-53223 4 / 06 -s0657 6 48

iJw huisaÉs b4 spoed
buiten kantoortijden

De d i ch tsb ijzij n de h u isa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-Ltz7 LLz

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJtst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

Oprnaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

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

E-maiL: inf o@hekmanijlst.nl

Het eerstvotgende Kypmantsje

verschijnt op 21 mei 2O15.

@ Copyright bij Vereniging StadsbelaÍg IJlst
Niets uit deze uitgave mag worden veweelvoudigd

door middel van druk, fotocopie, scan ofop
enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgeyet

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zolder
voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te

wijzigetr, in te korten ofte weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

verantwoordeliikheid van de tedactie

GeenPULITIE spoed
Fryslán Wel

. Distrt(t:neÈk pOlitie

Telefoon: 0900-8844

Iedere maandag- en vrijdagmiddag: Buurtatelier van
13.30 uur - 16.00 uur
De maand mei staat in het teken van de lente!
Iedere woensdagmiddag: BuuÉatetier van 13.30 uur
- 16.0O uur
Achter de naaimachine!
t_qagt" donderdagochtend: Perron2 praatje/krantje van
10.00 uur - 11.30 uur
Gelegenheid om met elkaar de krant te lezen en te bespreken
Iedere vrijdagochtend: Perron2 beweegt! van 11.45 uur
- 12.45 uur
Rekken, strekken en dansen met een lekker muzie$e
Dinsdag 12 mei: Amerikaanse lunch van 12.0b uur -
13.00 uur
Neem zetf een droogje mee om te delen, wij zorgen voor het
natje
Dinsdag 19 mei: Praathuis van 20.00 uur - 22.00 uur
Over de wereld en wat daar zoal in gebeurt
In de maand mei zal er i.v.m. de vele wije dagen geen Repair
Café zijn. Ook is er een aantal dagen waarop perron2 gesloien

i! (4 t/m 10 mei 74t/m 17 mei en 25 mei).
Voor de activiteiten van Perron2 wagen vriil een bijdrage van
€ 3,- (m.u.v. de Amerikaanse lunch).
Kijk voor de uitgebreidere programmering op
www.perron2.nl of op onze Facebook pagina

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Galamagracht 31 8651 EC lJtst
0515-461850
TeamIJlst@thuiszorgzurf . nl
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Hèt erkgrde adres voor:
* AI urr. hinnen- en

buitelschi I clerll erk
* Beglazilg n.o.

dubbei glas ct.l HR-glas
* Veelzijdigc rr irnddeconrric

o.a. bchang-. strlrctuur-,
saus- en spuitnerk

Rogr.:iolexei 4, lió5 I FIP l.llst, tele íbi:n: (05 l5)53 24 5l

Fo(-íte>í 4e V>íe;
sc6ille>: - j(.as- ea fu,/<aage>e0 e4tl l(

de Spraak box
lufuX*i"? Nu oolt in lJkfi *l*r:ch nu zonderverwijsbriet

don eer.lgpgdist laan behonde n', rtl : i mail uoliedig gediplo-

"ee,d 
lcj.prrs'e Jul a K,ui'os vcu, írr u, 1ol,1ve.d rnlakegesp'al

Belundclingcn vooÍ ?n na kantooruren dI! mogcliik.

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

Ftr613t 
/r '. ' WWW, FAC E u FAC ËïRAVE L. N L/MARJAN

De Vlet 4o-r gocr hW Crcu
foi nÁ-rr rr rÁ.rr.1 ív v I

Hoveniersbedrijf
S, Hoekstra
ïuin:anleg & Onderhoud

Bockamastraat 50

8651 BG lJlst

06 - 22035776
info@hoekstra-tui nen. n I

www.hoekstra-tuinen.nl

. www.booÍienodiq.nl
ó

www. o ppo rtementienod ig. n I

www. I i g plootsnodi g. n I

w.s.c. HorÍ von Frieslond Uitwellingergo
o51 5-559444



Verschil mag er zijn!
Binnenkort gedenken yye op 4 mei de
slachtoffers van het oorlogsgeweld dat is
ontstaan vanuit de krankzinnige idiologie
dat alle mensen identiek moeten zijn! En
nog steeds bestaan er groeperingen die
menen dat mensen die'anders'zijn met
minachting buiten gesloten mogen wor-
den, tenzij ze zích aanpassen aan de 'nor-
men'van die groep! Hetlukt maar niet om
dit idiote hokjesdenken uit te roeien. Al
zolang de mensheid bestaat roeien eens-
gezinden liever anderen uit dan dat ze
bereid zijn om de diversiteit in mensen te
respecteren ente zien als een geschenk. Al
725 jaar geleden ergerde de Amerikaanse
dominee James WilUam van Kirk zich aan
de ruzies en oorlogen door mensen van-
wege hun onderlinge verschillen in ras,
culhrur, religie, geslacht en seksuele voor-
keur. Hij bedachtrond 1890 de zeskleurige

regenboogvlag (rood, oranje, geel, groen,
blauw, violet) als syrnbool voor zijn ideaal
van wereldwede. Toen Nelson Mandela
was gekozen als presidentvan Zuid-Afrika
liet hij de kleuren van de Regenboogvlag
opnemen in de Nationale vlag (1994). Hij
sprak: "De diversiteit in mensen, die voor-
heen werd gebruikt om ons verdeeld te
houden, maken we hiermee tot een bron
van kracht en rijkdom". De regenboogvlag
is aldus het symbool geworden voor de me-
ning "dat ieder mens evenwaardig is en er
mlg !rjn;€n mag liefhebben wie zij of hij
wil lieftebben". Al jaren geef ik groeps-
presentaties over gelijkheid van vïou4
man, hetero, homo, lesbo, transgender,
gehandicapte, religieuze en wijdenker. Ik
ga van Usquert tot Purmerend, van pubers
tot bejaarden, van boer(in) tot huisarts.
Inmiddels al meer dan 100 keer, gewaagd

door scholen, verenigingen en clubs. Li-
beraal, Protestants, of Katholiek. Soropti-
mist, Lions, Rebekkah en Rotary. Vrijwet
niemand weet de betekenis van de regen-
boogvlag. Daarom dit verhaaltje. Bij-mij
gaat op 5 mei de regenboogvlag uit, als
symbool van onze wijheid!

Francine Bensdorp. (reacties naar: franci-
nebensdorp @xs4alt. nt)

Editie Beachvotteybat lJtst
Zaterdag 13 juni a.s. wordt alweer het 13e
beachvolleybaltoernooi in lJlst georga-
niseerd! Dit jaar vindt het toernooi ruim
voor de zomervakanties plaats om zo ie-
dereen de kans te geven zich in te schrij-
ven voor dit teuke, sportieve en gezellige
toernooi. De bedoeting is, na het helaas
moeten afblazen van het toernooi van-
wege te weinig deetname vorig jaar, om
dit jaar weer te gaan knallen! Het mooie
weer is reeds besteld, je hoeft alleen je
stippers, zonnebril en cap in te pakken
en schrijfje in! ! Voor de volleyballers is er

een heren- en damespoule, waarin 2 te-
gen 2 wordt gespeeld. Bij inschrijving mag
je het niveau van spelen in de competitie
vermelden. Ook jeugdspelers vanaf de C-
jeugd mogen zich natuurlijk inschrijven.
Uiteraard kun je je ook opgeven in een re-
creatiepoule voor de niet-volleyballers. In
deze poule wordt 3 tegen 3 gespeeld. Na
afloop van het toernooi genieten we weeÍ
even na met een hapje en een drankje. Wil
je niet volleyballen maar wel even komen
kijken...dat kan natuurlijk ook! Het terras
is ook geopend voor publiek en supporters!

Sportieve groeten, Organisatie Beachvol-
leybaltoernooi lJlst, Evert Schreur, Jeroen
Brink en Mariska de Vries

Inschrijven kan
vóór 5 juni via de
website beachvol-
leybat.stanfries.nl
of www.stanfries.
nl. Graag zien we
jullieopzaterdag 13
juni in het zand!!
Tot snel! !

Marlies de Jong winnares internationaal master cup speed
skating te Berlijn en 4e op het l{K masters te Groningen
Op 74/75 februari 2015 stond de 18e in-
ternationale masters speed skating cup
op het programma te Berlijn. Een toernooi
met een groot internationaal deelnemers-
veld uit 7 verschillende landen. Bij de da-
mes 50-55 jaar was het de baankampioen
van Thialf en clubkampioen (beide voor de
3e keer op rij) van de schaats- en skeeler-
vereniging de lJsster bij de dames masters
Marlies de Jong uitlJlst die met overmacht
de titet pakte. Van alle leeftijdsgroepen
van 30-65 jaar eindigde ze zelfs op de 2e
plaats in het overall klassement. Zij wist
maar liefst alle 4 de afstanden in haar

leeftijdsklasse te winnen en met 2 dikke pr's
op de 1000 en 1500 m. en o_en nieuwpunten-
totaalvan 1 95.899 (500/1000/1 500/3000m)
kon ze teweden terug zien op een zeeÍ
goed resultaat. Haar tijden waren: 500
m. 47.92, 1000 m. 7.34.77 (PR) 1500m.
2.25.88 (PR) en3000m. s.73.73. BijhetNK
masters te Groningen op 7/8 maart 2015
greep Marlies met een keurige 4e plaats
net naast het podium, maar kon teweden
terugzien op een prima toernooi. Ook hier
weer een PR op de 1500 m. Haar tijden wa-
ren hier: 500 m. 47.78, 7000 m. 7.34.37,
1500 m. 2.25.40 (PR) en 3000 m. 5.72.97.

Afdeting Sridwest-Fryslàn ,J* Rode
Telefooncirkel -T. Kruis
Voor wie is de telefooncirkel bedoeld?
De telefooncirkel is er voor iedereen die
behoefte heeft aan regelmatig contact, bij-
voorbeeld uit veitigheidsoverwegingen, of
omdat u minder mogelijkheden heeft om
anderente onhnoeten dooruwleeftijd, han-
dicap ofziekte. Hetgeefteen gevoelvan ze-
kerheid als iemand regelmatig informeert
of alles in orde is. Vooral als u alleen woont
of moeilijk de deur uit kunt. Bovendien
is het gewoon gezellig als er iemand bett.
Hoe werkt het?
De telefooncirkel is een groep mensen die

elkaar dagelijks belt. Dat gebeurt meestal
in een vaste volgorde, zodat u steeds door
dezelfde persoon wordt gebeld. Daarna belt
u zelf devolgendevan de lijst. Eén telefoon-
cirkelbestaatuit ongeveer 10 personen. De
cirkel wordt opgestart en (op afstand) be-
geleid door een wijwillige coórdinator. De
belronde wordt s'ochtends op de afgespro-
ken tijd gestart. De eerste deelnemer van
de cirkel belt de volgende op de lijst. Deze
gesprekken mogen maximaal 5 minuten
duren en zijn alleen bedoeld om te chec-
ken of alles in orde is. Wanneer iemand

Aidelin g $iJrdr;vest-Fryslá n

langer wil praten dan spreekt die persoon
met de ander af om op een ander moment
terug te belten. De persoon die gebeld is,
belt weer de volgende op de tijst. Zo gaat
de cirkel steeds verder. De laatste deelne-
mer op de lijst belt de eerste persoon van de
lijst om te melden dat de cirkel voor die dag
rond is.
Witt u meerweten overde telefooncirkel?
Wilt u ook iedere dag even gebeld worden?
Neem dan contact op met het Nederlandse
Rode Kruis Sirdwest-Fryslàn en informeer
naar de telefooncirkel.
Contactpersoon: Jan Bootsma
TeL.0627446723
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Yerbouw Snclerhorrd RenovaJie
Metselwerk

Galamagracht 73, 8ó51 [D lJLst
ïel. 06-10307939 / Fax 0515-852881

:ybrenvanderzee@holma il. ccm

Voor alles wat
auto te maken

Rogmolewei 9
8651 E? l.flst
0s r 5-532386

met u'iry

heefl

os/r-'.t1249 Holtropreg f
Irr3rvanderzeeiilet.nl

Uurtariel S5r. vbor alle :1êrken

Schildersbedrijf
crilzc ()singu

. Btrr:en- ên buiten schilderwerk pikeyl 8
t Scti:- en behongwerk 8ó17 LH Á'bego

' Enkele- :r dubbele beglozing

I Spackspuifên

r Kleinscholig lin*arwerk
I Onderhoud rcn uw bcot a5t5-532269

t5r5-433?49
ó.9.9.

Autotredrijf
.I. {)singa

Altijd vertrouwd
dichtbij

Autowascentrum
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zaterdng: 0.900 - | 7.00 uur

Uw duurzame totaalinstallateuí!

. CV-ketels

. Ventilatie

. Elektra

. Dak- en zínkwerk

. Seryice & onderhoud

. Zannepanelen

. Zanneboilere

. Wamtepompen

. Hout / pelletkachels

€&xn.sil$óA BX
r:?lïrÍtrï!?5ru?$rr
uïawtrrn?ïïrL

Roodhemsterweg 20 . IJlst
(0515) 41 53 07. www.gebr-sikma.nlffi ",*"-e gp

foar knap skildeywurk 3lcanê jo nei Yme

I i;Í"..Hrfl"""-:" 
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nsen HE
wij nemen ats het mosetijk is uw lf.:Li!,"ïg".,ill*,ll
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Stadsbelang lJlst maakt ons samen sterker
Contributie
De reacties van u, n.a.v. onze brief over de
contributie, waren hartverwarmend. Daar-
naast heeft u massaal gehoor gegeven aan
de betaling van contributie voor ditjaar en
vorige jaren! Dat sterkt ons in het vertrou-
wen dat we het met elkaar doen. Hartetijk
dank daarvoor!
Politiek Gafé
Bij de deadtine vooÍ kopij van dit nummer
was het Potitiek Café nog niet geweest.
Hierover meer in het volgende nummer.
Wel kunnen we u alvast melden dat wii,
bestuur Stadsbelang, hebben genoten vaí

de voorbereidingen hiervoor en dat het
initiatief in de politieke kringen van SWF
goed is ontvangen. 0f men nu wel of niet
kon; de terugkoppeUng was unaniem'wat
een leuk idee'.
Hetpende handen
Dat brengt ons meteen bij een volgend
onderwerp. SBY wil groeien! Meer van dit
soort initiatieven ontwikkelen, maar ook
meer raadsvergaderingen bijwonen, meer
verbinding maken met andere initiatieven
in IJlst, de actuete zaken oppakken die spe-
len in lJlst, o.a. m.b.t. toérisme, leefbaàr-
heid, 10+ jeugd, ouderen, ondernemers-

klimaat etc. etc. De qemeente SWF rekent
op ons als het gaat onl het ontwikkelen van
een Stadsvisie. Het 5 koppig bestuur van
SBY kan onmogeUjk al die zaken alleen be-
happen naast onze betaalde banen. Eerder
deden we at een oproep om meer bestuurs-
leden te weffen. Í{aaiwe snappen ook de
impact van een bestuursfunctie. Daarom
aan u de volgende waag: Welk onderwerp
binnen lJlst spreekt u aan/heeft u interes-
se in/bent u vaardig in, en wilt u graag on-
dersteunen? Laat hét ons weten! liantir is
werk zat om lJlst SAMEN sterker te maken!
info @ stadsbelan gijtst. nl
Bestuur Stadsbelang lJlst.

Bibtiotheek in Grand Gafé Nij Ytostins
Lieve lezers in lJlst e.o..
Graag nodigen wij jullie opnieuw uit in
het Grand Café van Nij Ytostins om ken-
nis te maken met onze collectie bibli-
otheekboeken. Afqelopen weken ziin
we druk doende géweést de collectie ie
veryersen en anders in te delen. Er ziin
nu verschillende afdeUngen: 'Liefde én
Leven', waarin u de streekromans en de
liefdesromans en familieromans kunt
vinden. In de afdeling'Spanning en Avon-
tuur'vindt u ook de detectives. De afde-
ling 'Literatuur en Cultuur' bevat onder
andere literaire en historische romans.
Er is een flinke collectie Groot Letter boe-
ken, een afdeling met Friese boeken en er
zijn ook wat informatieve- en fotoboeken.

Verder hebben we nog een bak met boeken
voor peuters en kleuters. In totaal meer
dan 1200 boeken. Tiidens de Open Das in
de week van de zor{ spraken rire veel-be-
langstellenden en het btijkt dat er toch
nog een hoop onduidetijk is over deze bi-
bUotheek. Dus hier een poqinq tot uitleo.
0m boeken uit onze coite-ctià te moqeï
lenen, heeft u een gewoon tidmaatscËap
van de bibliotheek nodiq. Dat wordt oe-
regeld in Sneek. U kunt-hiervoor bij óns
een inschrijvingsformulier krijgen.- Het
lenen van de boeken werkt ook hetzelfde
als in Sneek; er staat een uitleenapparaat
in de gang van Nij Ytostins. De boélten op
de ptaat leggen en uw pas laten scannen.
De boeken die u in lJtstleent, moeten daar

ook ingeleverd worden. De boeken uit
Sneek, moeten ingeleverd worden in Sneek.
Dit is zo, omdat de collecties gescheiden
zijn. De openingstijden van de SibUotheek
in Nij Ylostins zijn van 10.00 uur tot 12.00
uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur. 0p deze
tijden is er een qastwouw aanwezio die u
kán helpen met het uitzoeken van Ëoeken
en de handelingen bij het uitleenapparaat.
Ook is het in hét crand Café moq6tiik een
krantje te lezen of een tijdschrifi. Eí voor
€ 1,00 heeft u daar ook nog een heerlijk
kopje koffie bij.

Namens alle gasWrouwenvan Nij Ytostins:
mogen wij u binnenkort (weer) verwel-
komen?

"Nou mannen, het is net Albert Heijn op
het industrieterrein, want daar móeten
ze ook op de kteintjes letten en natuur-
Ujk mqet je dan wel eens wat inkopen in
Sneek bij de Lidl. Zo is het gebeurd, man-
nen, dat een wouw boodschappen qinq
doen bij de Lidl. De hele winketwàgen-bar--
stensvol en het hele spul achter in de auto.
Terug in IJl t nog even bij de Puis langs
voor een pakje boter. Vergeten in Sneek!
Ze komt terug op het eind van het indu-
strieterrein en zal de auto uitladen. Tot
haar stomme verbazing zat er helemaal
niks meer in de kofferbak. Met piepende
banden terug naar Sneek. En ja hoor,
in de winkel stond een winkelwagen,
propvol. Groot plezier bij het personeel.

Maar ze moest zich eerst metden bii de chef
en wat bleek toen? Ze had de boodschap-
pen in de verkeerde auto geladen! Na eén
kortverhoor kon ze aantonen dat het haar
boodschappen waren en mocht ze het
meenemen. Ja mannen, zo gaat dat dan.
En ook nog een bekeuring voor het harde
rijden!""Mooiverhaal Piebe, maar noq wat
anders. Mannen, jullie kennen die men-
sen wel die bij de kaatsclub zitten. Stuk
voor stuk zo deun ats... Bij het afrekenen
in de sporthal had Herman altijd gedonder
met de laatste bieÉjes die blevén staan.
Zo rekende één van de oudere mannen al
h-alverwegq de avond af en ging dan weer
zitten met het argument: ik ga straks naar
huis!! Maar hij bestelde wel weer bier. Dus
Herman bedacht een oplossinq. De oplos-
sing was dat ieder voor zich zeti betaalt en
dat er geen rondjes meer gegeven worden.
Maar mannen, hetvolgende probteem was
de boekhouding en die waí ook niet op
orde. Allemaal bekers besteld bij Repko,
maar die was niet al te vlot met de factu-
ren en dat rekende de ctub bij de winst op.

Maar ja, daar kwam Repko met de reke-
ling van de laatste vier jaar. Dik in de min
dus. Er moest een oplossing komen en toen
werd er aan_gebo4en een wedstrijd te orga-
niseren en de opbrengst was vooi de kaa--ts-
ctub. 16 partouren deden er mee. Na afloop
was het nog lang gezeltg en de opbrengsl
Leek op papier ook geweldig. De bekenden
van de kaatsclub konden gewoon op laten
schrij-ven.- De penningmeester zou iorgen
voor het innen van de centen. Maar hal-
verweg_e de avond was de penningmeester
zoek, dus die betalen wou kon niet beta-
len! Een halfjaar later was de voorzitter in
paniek. Want wat was er aan de hand? Veel
mensen konden hun geld niet knijt bij de
penningmeester. Toen bleek ook dat de be-
stugrsleden nog van twee jaar terug moes-
ten betalen. Toen riep de voorzitter: dit mot
yn de doofpot! Nou Piebe, hoe heet die club
ook al weer?""Dat is Hàtd de moed der mar
1m of sa. Je wurde der moedeloos fan man-
nen! Nou mannen, ik ga eens bij mem zien
of die nog wat onder áe kurk hóeft. Dat is
tenminste wel betaald, mag ik hopen."

Datum

23 april

24april
26 abril
27 april
28 afrit

29 aprit

30 april

l mei

Datum

3 mei
4 mei
5 mei

6 mei

7 mei

8 mei
10 mei
11mei
12 mei

Activiteit Tijdstip

Creatieveinloopochtend 09.45-77.45
Grrmnastiek - 14.00Aíuarelles 74.30 - 16.30
Koffie/ thee momentie 15.00 - 17.00
KONINGSDAG qeen aáiviteiten
Creatiefcafé - 09.30-11.30Soosmiddaq 14.30 - 16.30
Koffie ochténd 09.30
Bitiarten/ kaartclub 74.00
Créatieve inloopochtend 09.45 -77.45
Gyrnnastiek - 14.00
Aquarelles 74.30

Activiteit

Koffie/ thee momentie
Sioeleh
Creatief café
Koersbal
Koffie ochtend
Bitiarten/ kaartclub
Crdatieve intoopochtend
Grrmnastiek
híloopavond lekker ite'
Aquaielles
Kóffie/ thee momentie
Sjoeteh
Creatief café

Tijdstip

15.00 - 17.00
74.00
09.30 - 11.30
14.30
09.30
74.00
09.30 - 11.30
14.00
17.00
14.30 - 16.30
15.00 - 17.00
14.00
09.30 - 11.30

U bentvan harte welkom. U kuntzich opgeven bij rgrundstra@zorggroeptellens.nl of viatelefoonnummer 0515571gOO



4 mei Dodenherdenking 2015
Wij witlen herdenken, ook in lJlst. Het
meerjarig thema is: 'ïrijheid geefje door".
Ieder jaar wordt er een verdiepende tekst
aangeboden, die gebruikt kan worden om
het thema een ander accent mee te geven
dan voorgaandejaren. In 2015 is de tekst
getiteld: Wie de ogen sluit voor het verle-
den, is blind voor de toekomst. Tijdens de
Nationale Herdenking op 4 mei herden-
ken we alten - burgers en militairen - die
in het Koninkrijk der Nederlanden of waar
ook ter wereld zijn omgekomen of ver-
moord sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij
wedesoperaties. Samen met u willen we
stilstaan bij de oorlog en wede, toen en
nu. 0m recht te doen aan het thema ho-
pen wij op de komst van jong en oud. De
afgelopen jaren werden er in lJlst door de
Gemeente Wymbritseradiel en vanaf 2011
de Gemeente Sridwest-Fryslàn vier kran-
sen gelegd. In het kader van harmonisatie
is dit aangepast. Er is nu een monument
geplaatst en er wordt daar voor alle ge-
sneuvelden één krans gelegd en bij de gra-
ven een boeket bloemen. 0p de glasplaat

van het monument is te lezen: Dappere
helden, gestorven voor onze wijheid.

Het programma ziet er ats volg uit:
- 79.75 uur verzamelen bij het nieuwe

Canadezen Monument. (Veitinghuis
Ald Fryslan)

- 19.30 uur stille tocht vanaf het nieuwe' monument naar de begraafplaats.
(uit respectvoor degenen die we
herdenken wordt een iederverzocht
tijdens de tocht stil te zijn)

- 20.00 uur twee minuten stilte
- 20.02 achtereenvolgend:
. zingenvan hetWilhelmus en het

Canadees volkslied. muziekvereniging Concordia, vïouwen-
koor't Roer om en Kompaenenkoor
't Skip sffnder roer

. toespraak wethouder mw. M. Bakker
gevolgd door de kranslegging. kranslegging door nabestaanden en
scholen

. gedichten door leerlingen van CBS De
Twine en 0BS de Kogge. defilé

0 Canada! Our home and native land!
True patriot love in all thy sons command.
With glowing hearts we see thee rise
The True North strong and free!
From far and wide, 0 Canada,
l4le stand on guard for thee.
God keep our land glorious and free!
0 Canada, we stand on guard for thee.
0 Canada, we stand on guard for thee.

Namens Stadsbelang lJtst en
het 4 mei comité

Jeugdherinneringen W0 il van Schette A.M. Anema
Binnenkort is het 70 jaar geleden dat ons land bewijd werd van de Duitse overheer-
sing. Over de Tweede Weretdoorlog is al veel geschreven. Vele verhalen zijn verteld,
maar veelal door volwassenen. De heer Schelte A.M. Anema uit Sneek verbouvyt ons
zijn herinneringen aan die oorlogsjaren toe, herinneringen aan een tijd die hij ats
jongetje van ca. 5 jaar beleefde.

Wij woonden in het eerste (fabrieks)huis
van Nijezijl (no:2 destijds) naast het PEB
trafostation. Ik stond met mijn moeder
voor het raam in de voorkamer en zag
uit de richting van de kerk van 0osthem
plotseling een vliegtuig vlak boven de
spoorlijn op enkele meters boven ons huis
langs vliegen. Dat was schrikken, vooral
voor mijn moeder, die een mogelijke ramp
zag aankomen. Ik heb eigentijk altijd ge-
màend, dat het om een príitse iliegei gíng
en dat het later in de tijd was. Er werd
naderhand ook nauwelijks meer over ge-
sproken, waardoor dit niet in mijn herin-
neringen is blijven hangen. Pas later werd
mij duidetijk dat het de Mosquito van de
RCAF moet zijn geweest, die op 10 april
1943 in lJlst neerstortte. Zo herinner ik
mij ook nog, dat ik samen met enkele ou-
deren lopend door "het land van Buwalda"
- de gebruikelijke wandelroute van lJlst
naar Nijezijl - snel naar de bosjes langs de
Hemdyk rende, omdat (Engelse?) vlieg-
tuigen al schietend aankwamen.Vermoe-
delijk ging deze actie er om de spoor$n of
trein richting Stavoren te vernielen. Ook
zie ik nog, staande in de voordeur, dat de
locomotief van een Rode Kruis-trein met

omdat ze met
geweld door de
bocht gingen met
hun rupsban-
den. Even later
kwam een enorme
stoet van Duitse
(ontmoedigde)
krijgsgevangenen
met gewapende
begeleiding voor
ons huis langs.
Eén soldaat had
maar 1 schoen

veel lawaai en gesis in het water bij de brug
stortte. Daarna was miin vader weo. Ik
merkte dat mijn oudere Ëroer (16 jaari van
angst beefde, toen een in grijsblaur,ir qe-
klede Duitse soldaat keihard op onze rui-
ten tikte met zijn revolver. Als het waar is,
wat Eeuwke (buurman) mij vertelde, dat
het openstaan van de brug een opzettelijke
daad was van brugwachter Duye Seakles,
dan zijn we wel aan moordende represail-
les ontsnapt als de Duitsers van een onge-
luk uitgegaan zijn. Deze brugwachter Duye
Seakles verbouwde ook tabaksbladerèn
in zijn eigen tuin (hotsjek, hotsjek, eigen
teett is rotshag...). De locomotief heeft er
wel 2 jaar gelegen en is, geloof ik, in '46
opgetakeld, waarbij ik nog weet dat de
Duitse duiker "ein Bein"vond enzovoorts.
Ik heb woeger wet nachtmerries gehad over
vliegtuigen. Misschien ook door het zien
van een indrukwekkend groot "tapijt" van
honderden vtiegtuigen met een aanhou-
dend kwaadaardig gebrom, die onderweg
waÍen naar Hamburg om te bombarderen.
Daar stonden heel veel mensen met ontzaq
naar te kijken. De laatste dagen van de oori
log staan mij nog bij met Canadese tanks,
die de straat voor ons huis kapot reden,

en een goede buurwouw wilde hem een
qaar klompen geven, maar dat ging niet
door; doorlopen was de boodschap. Helaas
laryam er ook voor ons nog een droevig ein-
de, doordat mijn oudste broer Rinnert (24
jaar) als lid van de Binnenlandse Striid-
krachten (het Verzetsleger) door Duitsérs
werd doodgeschoten tijdens de voorberei-
ding van de intocht van de Canadezen bii
Makkum, twee dagen nadat wij in lJlst eri
Sneek al bewijd wáren.
Afsluitend citaat van de heer Anema: Ik
vind het goed, dat er belangstelling is voor
oorlogsherinneringen, ook nu nieuwe oor-
logsomstandigheden dichterbij lijken te
komen. Tegenwoordig zijn we heel wat ge-
wend aan terrorisme en rampen, maar mis-
schien dat kinderverhalen de brug slaan
tussen woeger en nu, zodat herdenken van
1ÁI0II niet in het laatje van oude spullen te-
rechtkomt. "... dat vvy yn frede foar rjocht
enfrijdomweitsje." - '

Overtuinenfair , Vergunning is verleend. Aankondiging-
borden zijn in de maak. Publiciteit wordt
gezocht. En de goede doelen zijn be-
kend! We hopen na 6 juni een mooi be-
drag te kunnen overhandigen aan 1. De
wienden van Maher, 2. Museum Nooit-
gedagt lJlst, 3. Perron2. 0p de fair zullen
zij aanwezig zijn en kunnen ze u laten
zien wat ze doen en waar ze de opbrengst

van de fair aan hopen te kunnen besteden.
0rganisatie van de OVERTUINENFAIR:
Martien Staalsmid, Hotske de Vries, Harm
deVries, YkjeWiersma en Barbara Haagsma.
Meer informatie is ook te vinden op:
www. overtuinenfair. nl.
Vragen, opmerkingen en suggesties kun-
nen jullie sturen naar:
overtuinenfairijtst@hotmail. com

20t5
'De tijd schrijdt voort',
nou nee, rent! Over een
kleine 2 maanden is
TUINENFAIR een feit.
benaderd. Vrijwilligers
waagd. Deelnemers

8

de 6de OVER-
Sponsoren zijn

worden ge-
melden zich.



BEDAT{KT
Groot aantal donateurs geworyen
voor lJtst 750
Afgelopen weken zijnvele wijwilligers van
Stichting lJtstT5Ojaarlangs alle deuren in
IJlst geweest voor het weffen van dona-
teurs. De reacties waren hartverwarr4-end.
Van een aanbod om kleding te maken
voor de toekomstige theaterproducties tot
het sponsoren van verschillende geldbe-
dragen. Ook werden er via het formulier
prachtige ideeën aangedragen. Mogelijk
zien we deze de komende tijdterug. We mo-
gen bekendmaken datwe tot nu toe maar
Uefst 410 donateurs hebben gewonren.

Hartelijk dank daarvoor. Door uw bijdrage
wordt het gemakkelijker om prachtige the-
aterproducties te maken, de verschillende
fiets-, wandel- en kanoroutes nog meer te
promoten/uit te breiden én lJlst gasturijer
te maken. 0m zodoende de leefbaarheid
van lJlst te vergroten. Dit doen we alle-
maal op weg naar 2018, het jaarwaarin we
samen vieren dat lJlst 750jaar stadsrech-
ten heeft. U mag op ons rekenen, u mag
kwaliteit verwachten én u kunt natuurlijk
meedoen! Alleen met de inzet en hutp vàn

verenigingen, bedrijven en inwoners kun-
nen we het feestvieren.
Atsnog donateur worden?
Niemand gezien? 0f heeft u zelf nog geen
tijd gehad om te reageren? Geen nood! Laat
het ons weten via info@ijlst750.nl en we
zorgen dat u alsnog een formulier thuis
krijgt om donateur te worden. Mocht u een
eenmalige bijdrage willen geven, kdk dan
op www.ijtst750.nl voor meer informatie
zoals de bankgegevens van de stichting.
Want we kunnen er niet genoeg hebben...

Hartelijke groet,
Stichting lJlst750 jaar

&&&

Itse van Tuinen woege vogel bij exarnentrainingen
Over een paarweken starten de tandetijke
schoolexamens en menig leerling krijgt zo
tangzamerhand last van "examenkoorts".
Zo ook llse van Tuinen die zich zo goed
mogetijk probeert voor te bereiden en al
in een woeg stadium externe examen-
training volgde voor het vak scheikunde.
"Ik heb het gevoel dat ik niet voldoende
voorbereid ben op het examen en nu door
deze examentraining weet ik wat ik kan
verwachteni aldus de \M0-studente uit
IJlst die in Sneek naar school gaat. Ilse
van ïuinen is één van de vele studenten
die tegenwoordig externe examentraining
votgt. De helftvan alle examenkandidaten

kiest voor een vorm van zekerheid en zoekt
hulp buiten de reguliere school. Ilse koos
bewust voor examentrainingfriesland.C0M
dat vanuit de Waterpoortstad opereert.
'ïet is lekker dichtbij en je krijgt les van
een docent in een kleine groep. Helemaal
ideaat dus". Ênige steun is blijkbaar wet
nodig als we de toekomstige psychologie-
studente mogen geloven. "Ik sta op alle
vakken wel goed behalve op scheikunde
en wiskunde. Ik heb zelf aanleg voor talen
en de alfavakken, want daar sta ik ruim
voldoende opi aldus Ilse van Tuinen die
een NT- en NG-profiel heeft gekozen. Wat
betreft examentraining is llse een tameUjk

woege vogel
als we Koos
Nederhoed en
Swannet van
den Akker van
ex am entrai-
ningfriesland.
COM mogen
geloven. "De
meeste stu-
denten komen
bij ons in de
meivakantie,
maar dit jaar
hebben we voor
het eerst in de
paasvakantie
trainingen ge-

organiseerd en de belangstelling is boven
verwachting", zeggen beiden. We bieden
alle vakken aan en met name economie,
M en 0, Engels, wiskunde, natuurkunde,
scheikunde en geschiedenis zijn veelge-
waagde vakken. Wat geeft de examen-
training een extra dimensie. "Hier wordt
een duideUjk onderscheid gemaakt tussen
de onderwerpen en opgaven. De basis en
de wagen worden uitgebreid besproken.
r)aarvoor is veel tijd in de kleine groep." is
Ilse haar ervaring na vier blokken van elk
twee uren. "Bovendien heb ik de basis niet
goed meegekregen en mis ik de kennis",
benadrukt ze. De komende weken zullen in
het teken staan van de studie. Voor schei-
kunde is ze inmiddels aardig bij. "Ik heb
vooral veel geleerd over zuur-base reacties
en evenwichten en ben nu bekend met de
stof en weet hoe ik de wagen moet beant-
woorden. Laat het examen maar komen".
eindigt ze strijdlustig.

Zondagavond 26 april
19,30 uur
Eehof Mauritiuskerk
Eegracht 48, Iflst

fong en oud zijn welkom!

Deze avond staat in het teken van OM bekend van het schip Logos Hope en vele
projecten in binnen-en buitenland. OM heeft als doel om hulp en hoop te brengen.
Hetty Sijtsma uit Iflst werkt al een aantal jaren bij OM. Deze avond wordt verzorgd
door OM en we zullen ook verrast worden door de muzikale bijdrage! Er wordt
deze avond een collecte opgehaald voor OM.

Na afloop om +20:30 uur is er gelegenheid voor koffie/thee en fris.

r,lyt ! t' Ë 
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Hulp voor Haïti

Robert en Durkje de Vries werken al 8 jaar in Haïti en bieden op vele manieren
hulp bij het project Love a Child. Ze zijn een paar weken voor verlof in Nederland
en zullen op indrukwekkende wiize ons meenemen naar één van de armste landen
ter wereld. Er wordt deze avond collecte opgehaald voor dit werk

Na afloop om t20:30 uur is er gelegenheid voor koffie/thee en fris.

Meiinoar len docht donaasje
In het Kypmantsje van
maart stond een arti-
kel van Meiinoar len.
Na de opheffing van de
toneelvereniging is het
resterende banksaldo
overgedragen aan de af-
deling lJlst van de Zon-
nebloem. Abusievetijk
is de bijbehorende foto
niet geplaatst. 0p de
foto overhandigt Sietske
Bouma, meer dan 30 jaar
penningmeester van Mei-
inoar len, 650 Euro aan
Hammie Soethout, voor-
zittervan de Zonnebloem.



Afscheidsfeest East-Kime/Bernegea
0p 3 juli 2075 zal
de 'East-Kime/Ber-
negea' haar deuren
sluiten. Dit willen we
niet ongemerkt voor-
bij laten gaan.
Daarom is er op zater-
dag 27 juni een groot
afscheidsfeest. Ieder-
een die op de 'East-
Kime'of op 'Bernegea'
heeft gezeten is van
harte welkom!

Prograrnma:
13.30 inloop Himsterhts
14.00 opening en musical
15.30 sport en spel rondom school
17.30 gezamenlijketen (€ 5,-)
19.30 musical Himsterhris
21.00 afsluiting en nazit
Opgave via:
eastkimebernegea@ gmail.com

Een stimme zet op de huizenrnarkt begint bij Start
Net als bij Monopoly heeft iedereen bij
Start een budget waar straten en hui-
zen mee gekocht kunnen worden. Echter
voor aankoop van een huis gebeurt er
onderweg van alles; van hindernissen tot
kostenposten maar ook snel inspelen op
kansen of een dosis mazzel tellen serieus
mee. Elke weg naar een huis is weer anders
en uniek, betangrijk is datje voorafgaand
aan een concrete zet op de woningmarkt
goed beslagen ten ijs komt. Laatje vooraf
goed informeren zodatje goed voorbereid
aan de 'Start' kunt beginnen. Daarmee
vergrootje net als bij Monopoly de kansen.

0p dinsdag 12 mei om 20.00 uur ben je
van harte welkom in hetlt\Iapen van lJlst.
Hier krijg je een "kanskaart" omje goed
te laten voorlichten over je mogelijkhe-
den op de woningmarkt. In een voorlich-
ting door een makelaar, hypotheekadvi-
seur en notaris krijg je een duidelijk en
helder beeld watje kunt doen als je een
stap wilt zetten bij het kopen of verko-
pen van je huis. Het kost je niets, en le-
vert je veel oplWe willen je vragen om
je op te geven voor deze avond. Dat kan
op het onderstaand telefoonnummer
of per mail: info@kuperusheeringa.nl.

Heb je vragen
over deze bij-
eenkomst dan
kun je altijd
even met ons
bellen: 0515-
335768. 0nder
de aanwezigen
zal op deze avond een Monopolyspel ver-
loot worden! Tot 12 nei 20.00 uur in het
Wapenvan lJtst!
Maketaardij Kuperus Heeringa
Koops Financiële Diensten
Notariskanto or Ellemers
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Nederlanders worden steeds ouder. Met deze demografische ontwikketing gekop-
peld aan tret streven zo lang mogeUjk zelfstandig te bli]ven wonen stijgt oolidivraàg
naar_ verbetering van de woonomstandigheden voor oudelen, gehandicapten en
hulpbehoevenden. Marktontwikkelingen e'ir nieuwe overheidsregeÍs makein de :e-
alisering van een juiste woonomgeving voor iedseen niet a[{jd even gemakkelijk.

Langer zelfstandig wonen,
hoe doe ik dat?
Wilt u nog lang in uw huidige woning blij-
ven wonen of bent u van plan om te ver-
huizen? In beide gevallen is het raadzaam
om eens kritisch naar de woning te kijken.
Kunt u thuis nog steeds met gemak uit de
voeten? Met het ouder worden veranderen
immers behoeften en ook de eisen aan uw
woning, hulpmiddelen en ondersteuning.
Door hier nu vast aandacht aan te besteden
heeft u daar ook nu al veel gemak van. Een
levensloopgeschikte woning stelt mensen
in staat tot op hoge leeftijd zelfstandig te
blijven wonen. Zelfstandig, comfortabel
en veilig wonen, dat wil toch iedereen?
0p Gemak Thuis biedt hierbij
ondersteuning
Metkennisvan de zorg en hetwonen, aan-
gevuld met het specifieke specialisme van
ouderenhuisvesting is 0p Gemak Thuis
met recht een specialist. Wilt u een advi-
seur die u bij uw persoonlijke woonsitu-
atie kan helpen? Neem dan wijblijvend
contact op.
Op Gemak Thuis wordt vertegenwoor-
digd door BetQr Oppewat.
Als gecertificeerd Seniorkeurmakelaar /
Seniorkeuradviseur geef ik op persoonlijke
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en betrokken wijze advies op het gebied
van levensloopgeschikt wonen. Ik denk
graag met u mee. Samen met u wordt ge-
keken hoe geschikt uw woning is. U weet
dan precies welke mogelijkheden er zijn
om uw huis te verbeteren. Een kleine aan-
passing kan soms al het verschil maken.
0p Gemak Thuis biedt u de mogelijkheid
om door middelvan (bouwkundige en/of
technologische) woningaanpassingen tot
op hoge leeftijd zelfstandig, comfortabel
en veilig te bUjven wonen in uw huidige
woning.
Wij bieden:
> Woonadvies aan senioren
> Aankoopbemiddeling/adviserin g
> 0verige advisering, zoals het

levenstestament
> Aanvullende diensten zoals verhuizing

of verbouwing, nieuwbouw
> Mobiele mantelzorgwoningen en

mantelzorgkamers
> Verzorgen van lezingen

Contactgegevens:
M:06-74471734
Holtropweg 19, 8651BH lJlst
E: info@opgemakthuis.nl

wr,vw.op g emakthuis. nl

Betty 0ppewal is lid van de branchevereni-
ging Huisvesting 0p Maat (H0M). De onaf-
hankelijke vereniging HOM heeft als doel
haar leden te adviseren en te begeleiden
bij het zoeken naar huisvesting op maat
voor specifieke doelgroepen waaronder
50-plussers en senioren, gehandicapten
en hulpbehoevenden. De begeleiding is
gericht op verbetering van leef- en woon-
comfort waarbij de klant/bewoner centraal
staat.
Er is nog een lange weg te gaan, maar door
nationale en regionale media-aandacht te
venrerven zal HOM een belangrijke part-
ner voor de specifieke doelgroepen zijn.
Samen maken wij ons sterk om voor ieder-
een een optimaal passende leefomgeving
te creëren, waardoor de bewoner zich veel
prettiger voelt!



Moederdag taart workshop te lJlst
0p 9 mei geeft "Maaikes taart" een taar-
ten workshop met het thema Moeder-
dag. Dit wordt gehouden in de Schaaps-
kooi bij de Stadslaankerk, Stadslaan 1.0
te lJlst van 13:30 uur tot 16:30 uur. Je
krijgt een 20 cm harttaart, die we gaan
snijden, met een heerlijke rmlling vul-
len, en erg belangrijk, je teert hoe jê de
taart strak moet bekleden. Daarna is

de taart klaar om
versierd te worden
met hartjes, bloe-
men, pareltjes en
andere leuke idee-
en. Er zijn volop
materialen aan-
wezig om van jouw taart echt iets moois te
maken. Er wordt gewerkt met producten

van banketbakkerskwaliteit. Kosten van
deze workshop zijn € 40,00 p.p. inclusief:
taart voor 10 tot 12 personen, taartdoos,
koffie/thee met iets lekkers erbij. Neem je
moeder, vader, wiendin, of iemand andeis
GRAflS mee en werk samen aan 1 taart.
Geefje nu op!
www. facebook. com/maaikestaart
m.moeke@hotmail.com
0655983795

w
ftlíaattraa taans

Een succesvo[e Playbackshow in 't Honk
0p zaterdagavond 21 maart jl. heeft de
playbackshow plaatsgevonden in 't Honk
in lJtst. Dit was alweer de tweede keer dat
de ptaybackshow is georganiseerd en we
kunnen spreken van een zeer succesvolle
en geslaagde avond. Dit hebben we na-
tuurUjk te danken aan alle enthousiaste
en creatieve kinderen van CBS de I\r'rine
en 0BS de Kogge die op de biihne hebben
gestaan om hun tatenten en lq,valiteiten
te tonen aan de ruim 110 enthousiaste

bezoekers. Alle deelnemers, in totaal 14
acts, hebben een super optreden gegeven
en zijn allemaal naar huis gegaan met een
medaille. Maar de jury heeft uiteindelijk
ook nog drie prijswinnaars kunnen kié-
zen. De derde prijs is gewonnen door Bram
van Doorn met een optreden van Nielson
'Serry als ik dans'. Lieke Albertsma ging
met haar optreden als Willemijn Verkaik
'Laat het los' naar huis met een mooie
tweede prijs. En Iwan Groenveld spetterde

als Ciske de Rat van het podium af en ging
naar huis met de eerste prijs én de publieks-
prijs. Ook hebben we een aantal enthousi-
aste_wijwitligeÍs en juryleden bereidt ge-
vonden om samen met ons deze avondlot
een spetterend geheel te maken. Wij willen
hen dan ookvia deze weg nogmaalsbedan-
ken voor deze fantastisch leuke avond en
hopen dat we ook volgend jaar weer een be-
Íoep op hen mogen doen.

Bestuur't Honk

líW Zuidwest Friesland ontwikkett digitale stadswandel,ing door lJlst
De afgelopen maanden heeft deVW Zuid-
west Friestand een digitale stadswande-
ling door lJlst ontwikkeïd. 0p 25 locaties
in het unieke stadscentrum van lJlst kun-
nen inwoners van lJlst en bezoekers van
buiten lJlst historische informatie verkrij-
gen via hun iPad of smartphone. Hienroor
moet de app IZI ïravel gebruikt worden,
welke app gratis gedownload kan worden
via de app-store (W "In Travel" in en

download de app). Met deze app krijgt u
!p 25 verschillende locaties (historische)
fotot te zien van 25 panden c.q. delen van
IJlst. Bovendien krijgt u op deze locaties in-
formatie te lezen en/of te horen. Uiteraard
geeft deze audio tour slechts een globale
indruk van de historie van lJlst, maar deze
nodigt u tevens uit een uitgebreide rond-
leiding onder begeleiding van een stads-
gids te maken. Dus, download de app, maak

de digitale rondleiding en meldt u voor een
begeleide stadswandeling met rondvaart,
bezoek Museum Nooitgedagt en Houtzaag-
molen De Rat bij de VW Zuidwest Frieslaná.

IJlster start buro voor coaching en carrière
Sinds januari ditjaar is onze stad lJlst een
zelfstandig ondernemer rijker. Audrey
van der Galiën is met haar onderneming
Buro GrootsWerk een praktdk gestart die
zich richt op coaching, persoonlijke ont-
wikkeling, loopbaanbegeleiding en hulp
bij studiekeuze. Buro GrootsWerk bege-
leidt jongeren en volwassenen die vait-
lopen in persoonlijke waagstukken of in
het web van een studie- en beroepskeuze.
Ook voor bedrijven is dit buro de plek met
expertise om werknemers te begeleiden.
Investeren in werknemers door middel
van een kort durende coaching kan enorm
veel geld besparen en levert meer loyali-
teit op van de werknemers, waardoor zij
de werksfeer positief beïnvloeden.
Goaching persoontijke ontwikketing
Zaken mislukken vaak om dezelfde rede-
nen. Persoontijke ontwikkeUng begint dan
ook altijd met bewustwording. Inzicht in
eigen gedrag en emoties is de eerste stap.
Gedurende de coachsessies wordt hierop
ingegaan en wordt gewerkt met de uit-
komsten. Vragen die vaak voorkomen zijn:
- Waarom kom ik toch steeds in bepaal

de situaties terecht?
- Waarom laat ik steeds over me heen

lopen?
- Waarom klap ik soms dicht en kan ik

mezelf daardoor niet goed laten zien?
- lÀ/aarom vinden anderen mij vaak

tastig (maar ik mijzelf niet)?

- Waarom heb ik een gevoel van onge-
lijkwaardigheid ten opzichte van collegák,
raak ik ovenruerkt?
Goaching loopbaan- errstudiekeuze
In een loopbaan- en studiekeuzetraject
wordt scherp wat iemand motiveert en wat
diegene drijft. Er wordt inzicht gegeven in
persoonlijke valkuilen. Audrey: "Duidetijk
komt naarvoren waar iemand echt goed in
is en wat ook haalbaar is". De momenten
waarop keuzewagen bij loopbaan en stu-
die vaak voorkomen zijn:
- Het (voor) laatste eindexamenjaarvan

VMB0, HAVO ofWO
- BU de oriëntatie welke master-oplei-

ding er gekozen gaatworden
- Tervoorbereiding op hettraject om

toegelaten te worden voor een studie
- Bij uitloting ofuitvallen op een oplei-

ding die eerste keuze is, en de waag
rijst "Hoe nu verder?"

- Bij twijfet over de gekozen MBO, HBO
of W0 opleiding

- Wanneer iemand vanuit een werkende
of werkloze situatie (verder) wil studren.

Coaching bij bedrijven
Coaching bij bedrijven richt zich op werk-
nemers met vraagstukken op het persoon-
lijke vlak die doorwerken in hun functio-
neren op het werk en in de samenwerking
met coltega's. Audrey: "tleel coaching-
verzoeken komen voort vanuit de ver-
anderingen waar menig bedrijf vandaag

Buro Groofsherk
'.a' t )-

de dag mee temaken heeft. Een medewer-
ker die wegens een reorganisatie andere
werkzaamheden moet gaan verrichten of
zelfs ontslagen zalworden kan hierveellast
van hebben, zowel op het werk als thuis. Bii
Buro GrootsWerk zie ik dat veel werkgeveró
zich bewust zijn van de impact die deze
ingrijpende veranderingen met zich mee-
brengen voor de werknemer. Het is dan ook
een veel voorkomende aanleiding voor een
coachingstraject".
Neem gerust contact op voor een wijbUj-
vend en oriënterend gesprek of kijk op
www.burogrootswerk. ni voor meer
informatie.
AudreyvanderGaliën 06-22277 692
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Jacob van derWal t
0p 17 maart jl. overleed Jacob van der
Wal op 86-jarige leeftijd. Zijn eerste
baan vond Jacob al in 1943 op 15-jarige
teeftijd bij een tuinier in Sneek. Na de
Tweede Wereldoorlog werkte hij korte tijd
bij de fa. Nooitgedagt. Daarna kr,vam hij

in dienst bij Houthandel S.0. de Vries,
waar hij zijn verdere werkzame leven in
de schaverij doorbracht. Jacob van derWal
was in lJlst een markante verschijning met
zijn onafscheidelijke "bokje", zijn aparte
humor en zijn vaste gezegden.

IJtster Dam Gtub 90 jaar
re:.-rr{mw|:
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De lJlster DamClub heeft
afgelopen week gevierd
dat ze in 2014 90jaar heeft
bestaan. Een mijlpaal die
met 12 leden werd gevierd,
bij een feestelijk diner met
slotfeest in café-restau-
rant "HetWapen van lJlst".
De taatste jaren is het le-
dental flink geslonken. In
de jaren 80 van de vorige
eeuwwaren er in totaal on-
geveer 50 leden (inclusief
jeugdleden). Helaas is de
damsport in georganiseerd
verband niet populair

meer bij de jeugd; de leeftijden variëren nu
van 57 tot 78jaar en als er niet snel aanwas
komtvan nieuwe leden dan zal het nog een
hele toer worden om het honderdjarige ju-
bileum te halen! Toch zijn de huidige leden
trouwe leden waarvan sommigen al meer
dan 60jaar tid!
0p de foto staat de hele club afgebeeld:
Boven v.l.n.r.: Johan Hoomans, Berend
Bouma, Symen Heeringa, Jaring Jorritsma,
Hendrikus van der Kooi, Jan Muizelaar en
Sjouke Fijlstra en onder v.l.n.r.: Piet de
BoerTom Dijkstra, Sipke Bruinsma, Johan-
nes Zijlstra en Jorrit Heeringa.

Bedrijfsuitbreiding
0mdat de ruimte te krap werd en de
klandizie toeneemt, gaat metaaldraai-
erij A. Lanting BV uitbreiden. Allard
Lanting, die dit bedrijf 25 jaar gele-
den oprichtte, sloeg op wijdag 10 aprit
de 1e paal. Later volgden nog 62 palen

met een lengte van maar liefst 14 meter.
Het werk wordt uitgevoerd door Beton-
bouw C. van der Hauw uit Joure. De me-
taaldraaierij, die gespecialiseerd is in het
verspanen van diverse materialen, is ge-
vestigd aan de Trompmoledyk in lJtst.

Zie voor meer informatie:
www. draaierijlantin g. nl.

"De laatste nri onn url-toop,
Cie wordt memorabel"

En we gaan binnenkort al van start,
or-ndat hardlooen oewoon leuk isl
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Vanaf zondag 1 2 apÍil, kan je

iedere week mee doen met de
gezamenlijke looptraining van 1

uur, ondeÍ begeleiding van êen
enthousiaste hardloper uit ons
eigen lJlsl. Start brj de Ulherne
om stipt 16.30u. l,4eedoen is
gratis en super motiverend.

Andere íamilieleden zijn ook
welkom, leuk zelfs!
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millenniumloop heeft de
voorlopige roule uilgezei

ovwulmllcnnjum]aaÈol). Wij zijn
al aan het puzelen en maken
binnenkort een eersle indeling,
zodat je op je aÍstand kunl
trainen. Op vezoek worden de
loopafstanden iels langer, de
meesle lopers zijn immers ook al
iets 'sterker' na 3 jaal

:i*ssêf -\;l,.rii

De millenniumloop moet geld
opleveren, daar gaan we voor.
En flessen inzamelen s een
fluitje van een cent. Daarom
willen we dat 2 keer voor en 1

keer na de zomeruakantie
samen in lJlst organiseren.
ledereen wordt vooraf ingedeeld
om zijn steentle bij te dragen.
Heb je nog leuke ideeèn voor
acties, laat het ons weten.



Nieuwe festivalwebsite !
Dit jaar lopen de Millenniumdoelen af en
daarmee komt er ook een einde aan het
2015FESTIVAL. Maar niet voordat we nog
eenmaal lJlst op zijn kop zetten met een
feestelijke laatste editie. 0p dit moment is
de organisatie druk bezig met het maken
van het programma en andere voorberei-
dende werkzaamheden. Zo werd vorige
week de nieuwe website gelanceerd. De
website www.201 5festival.nl werd eerder
gebouwd en onderhouden door de Friese
sponsor Malengo, voorheen Vincis. De
nieuwe website www.201Sfestival.nl is tot
stand gekomen door de creativiteit van
een creatief Fries duo. 0ntwerpbureau
Greyd uit Sneek, die vanaf de eerste editie
in 2005 het logo heeft ontworpen, mocht

zich voor deze laatste editie helemaal uit-
leven om de huissdjl in een nieuw jasje
te steken. Henk Greydanus: "wij zijn ont-
zettend trots op het resultaat en erg bUj
dat wij na 10 jaar trouwe dienst de kans
kregen om de door ons ontworpen huis-
stijl een laatste, frisse, nieuwe uitstra-
ling te geven." De website werd gebouwd
door Peter Boorsma, geboren in Nijland
en opgegroeid in Witmarsum. 0ntwerper
Boorsma is een bekend gezicht in de Friese
festivalscene. Zo is hij mede-initiatiefne-
mer van het Vlielandse festival Into the
Great Wide Open, waawoor hij ook de web-
site bouwde. Marleen van der Steen, hoofd
communicatie van deze laatste editie van
2015FESTIVAL, is zeer teweden met de
nieuwe website: "de samenwerking tussen
Greyd en Boorsma was een gouden greep.

De nieuwe website heeft precies dat frisse
gevoel dat we met dit laatste festival ook
willen uitstralen. "Wij kunnen nu al bijna
niet meer wachten tot 5 september!".

"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitentui Hoort"
Het omroepjaar is weer begonnen. Zo heeft
u mij op wijdag 20 maart weer kunnen ho-
ren om bekendte maken datwooncentrum
Nij Ytostins op de 21e een open dag had in
het kader van "de week van de zorg". Ook
de startvan het repaircafé bij Perron2 werd
bekend gemaakt. Dat het zaterdags best
druk was heb ik met eigen ogen kunnen

aanschouwen. 0p 28 maart was er weer de
jaar$kse Algemene LedenVergadering van
de omroepersvereniging. Hierin werden
o.a. de data en locaties van de concoursen
voor 2015 afgesproken. 0m verschillende
redenen zijn er niet zo veel concoursen
dit jaar, maar op Pinkstermaandag is in
Hulst de eerste. Verder gaan we dit jaar
naar: Zandvoort op 26 september, Sneek
op koopzondag 1 november en als laatste
op 7 november naar Winschoten. Ik zal u
via de verschillende Dryltser Kypmants-
jes weer op de hoogte houden. Via diverse
media was ik te horen of viel er te lezen

dat de eerste Maltat weer in de verkoop
gingen. Vrijdag 3 april was de lancering
van het project Poëtic Potatoes als voor-
werk naar 2018 Culturete Hoofdstad. De
Malta's werden aangeboden in jutezakjes
van 2 kg. en aan de zakjes zijn gedichten
bevestigd. Een leuke happening daar op
de wijdagmarkt in onze hoofdstad. Wat er
verder weer op mijn pad komt zien we wel;
hou uw ogen en vooral uw oren open.
ZEGT HEÏ VOORT. ZEGT HET VOORT! ! ! ! !

Uw stadsomroeper,
Harmen deVries

FamiLie Joodse onderduikster Henny Pol,ak uffittffiï[t
Yrij{ag 3 april was egn belangrijke dag in het leven van Daniella Agami,
dochter van de Joodse Hendrina (Henny) Polak, die tijdens de ïweede
Wereldoorlog ondergedoken was bij de fami5e Vellinga, Galamagracht
93a. Maar ook voor haar beide dochters was dit een reis naar een onbe-
kend verleden van hun grootmoeder.

Het kan niemand ontgaan dat het dit jaar
70 jaar geleden is dat ons land werd be-
wijd van de Duitse overheersing, een pe-
riode die nog veel mensen tot de dag van
vandaag bezig houdt. Voor velen is het
zelfs na zoveeljaren nog een tijdvak met
vele waagtekens. Zo ook voor Daniella
Agami, dochter van Henny Polak, die tij-
dens de oorlogsjaren ondergedoken zat
bij Sipke Vellinga aan de Galamagracht
93a. Hendrina Polak was afkomstig uit
Amsterdam en dook samen met haar zus
Celine onder. Hendrina kwam dus uitein-
delijk in lJlst terecht en Celine in Hengelo
(0.), waar zij onderdook bij de familie
Siekman. Celine (Lini) werd niet als jodin
herkend en kon zich daar wij bewegen
als "nichtje" Ria Meier uit Amsterdam. Zij
werkte mee in de kruidenierswinkel van
Johan Siekman, terwijt Duitse soldaten
100 meter verderop ingela,rrartierd waren
in een schoolgebouw. In tegenstelling tot
Celine heeft Henny zich naar alle waar-
schijntijkheid minder wij kunnen bewe-
gen in lJlst dan lini in Hengelo (0.).Na
de oorlog is Henny in 7946 getrouwd en
naar Israel vertrokken, waar dochter Da-
niella is geboren. Er was één onderwerp
dat nooit besproken werd en niet bespro-
ken mocht worden en dat was over Hen-
ny haar jeugd in Nederland, laat staan

over de oorlogsperiode. In-
middels zijn zowel Henny als
Celine overleden. Daniella
en haar dochter 0rty wilden
echter heel graag meer we-
ten over het verteden van
hun (groot)moeder, reden
waarom 0r$ een zoektocht
naar Henny is begonnen.
Dankzij deze speurtocht en
het contact dat de familie
Siekman had en heeft met een
nicht van Henny, mevïouw
Sara Hertzberger-Verduin,
werd informatie verkregen over de periode
'Amsterdam", maar werd ook duidetijk dat
Henny ondergedoken heeft gezeten in lJlst.
Haar verblijf in lJlst wordt kort beschreven
in hetboek "Levend 0orlogsverleden". Mede
langs deze lijn zochten historica Wally de
Lang uit Bloemendaal en Irene Siekman-
van der Woude uit Hengelo (0.) onaftran-
kelijk van elkaar contact met mij om meer
informatie over deze onderduikperiode te
verkrijgen. Met behulp van enkele oudere
IJlsters werd duidelijk waar Henny exact
heeft gezeten. Ook bleek dat de zonen van
Sipke Vellinga, Wim en Ktaas. inmiddels
zijn overleden en dat dochter Jantsje in Ca-
nada woont. Dankzij de verstrekte adres-
sen, telefoonnummers en e-mailadressen

Van línks naar rechts: Jacob Agami, echtgenoot Da-
niella en schoonzoonvan Henny Polak, Edsko Hekman,
1rly Agami, dochter van DaníeIIa en Jacob (kleindoch-
ter van Henny Polak), zoon Gilad en dochter }fri (kín-
derenvan 0rly (en Rotem Lavi), Daniella (echtgenote
van Jacob Agamí en dochter van Henny Polak), Wim
en lrene Sielonan, Reut (Líni) Agami, dochter van
Daniella en Jacob.

kan nu over en weer contact worden gelegd.
In de eerste weekvan april lc,vam de familie
Agami over naar Nederland; de droomreis
van Daniella! 0p wijdag 3 aprit jl. werd de
reis naar lJlst ondernomen en kon de familie
meteigenogen zienwaarhun (groot) moeder
tijdens de oorlog heeft verbleven. Ook werd
de woning Galamagracht 93a bezocht. Me-
wouw Hanny van der Kooi leidde de familie
rond in de woning en tot grote verrassing
van de familie was de zolder, waar Henny
heeft geslapen, nog voltedig in tact. Het
laat zich raden dat zowel in lJlst als in de
woning vele foto's zijn gemaakt. Voor de
familie Agami was dit een bijzondere dag,
die veel heeft verduidetijkt over een deel
van het verleden van hun (groot)moeder.
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Stíchttng Behoud
Staclslaankerk

Uw steun en bijdrage zijn nodíg

N 140 RABO 01,31, 2331, 57

tnv Stadslaankerk

www.stadslaa n kerk. n I

0
0
F

C H I N E ES.I N D I S C H RE STAU RANT

w.m,y.wenzhou-IJl,st. nl
Maandmemu mei

Voor 2 pers. slechts € f0,SO
MenuA

BabiPangang FoeYoungHai
Kin do Kai Mini Loempia's (4 st.)

rabi ran gal[tturB* voon g r"i
TauSiKai Pisang Goreng (4st.)

Menu A en B met grote bami of nasi

Lopend buffetvanaf 17.30 uur
€ tS,00 p.p. voorvolwassenen. Drankjes zijn bij de prijs

inbegrepen*. Kinderen onder 12 jaar halve prijs en kinderen
onder de 4jaar gratis! Wanneer?

Maandag 27 aplil (Koningsdag)
Zaterdag 2 mei - Dinsdag 5 mei (Bewijdingsdag)

Gezelschappen vanaf 10 personen
kunnen een lopend buffet reserueren!

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet
Geeuwkade 11 -ïelefoon 531930

SII<l<v SJo,cl'r/anlclaan 43
865t {A AIst
05í.t-532592
06-&9166ó]9

Café - Restaur:at - logemenlen
,ï,lf) f;!l lrlL B I: lLi'Xrt l1'.rpcr.r :a I j !t'

illr*gacht t - 4
raa: !B qkr
ïel: 0!15-531315

Fu:0515-1319
w.waF.,&iilstnl
info@wrpeeatiilrhl

It;.,....,. :i.i. '.t. rr....,r.. ,, :. rr,trl'

K*,;G
o".f,ppeelboom

1(\ o",u*n"",*,7^e
\r/ rJtÈL

Voor en nascbtat.e ttlvsng in huiselijke sfeer

5rnecwerkir3 rsl;ls srholen in llist
Volop ntoEelijltl::lt, afi te spele,

en l€ktítl..a ar,.tpanne n

w.bsodespeal!:on.r1 tel: 06-1:1296419

:IUISMANBtrUWIJLST.NL

& DruDERHtrUD
ReNBVATIE
N IeUWBtrUW

&

&

DE F:NNE 6

Êl 651LW lJLsr
TEL: {-51 5} 53ztr23
truro@nursMANBtruwr;Lsr. NL



Kindertheater Je bent een PAREL komt op woensdagmid dag 27 mei van
14.30-15.30 uur een voorstelling geven in de Mauritiuskerk, Eegracht 48 te lJtst
De voorstelling Ïeet Goed genoeg! Mila -de spullen die in de kringloopwinkel ge-
is net verhuisd. Haar ouders openen "bracht worden. Ze beschouvvt zichzilf
in haar nieuwe woonplaats een kring- eigenlijk als "tweedehands", maar zou
loopwinkel. (De winkel krijgt uiteinde- erg graag een held willen zijn. In de loop
lijk de naam Goed genoeg!) Mila vindt van de voorstelling ontwikkelt het be-
het moeilijk om nieuwe wienden te sef dat ze goed genoeg is en dat ze zích-
maken en is voorat te vinden tussen zelf met haar talenten mag laten zien!

Wat heeft het verhaal van Sterke Simson en
koningin Esther hiermee te maken? Zit je
op de basisschool? Willen je ouders mee of
pake en beppe? Iedereen is welkom!

Organisatie Kids come2go - PGIJ
info: lipkje@walinga.eu of 0515 532662

Rietvogels
Wat voor kleine vo-
gelsoorten ziet u in
de rietvelden of riet-
kragen, de kleine
Karakiet, bosriet-
zanger, de blauw-
borst, de grasmus en
ds lnsmslrriper. Ik
vind persoonlijk het
baardmannetje het mooiste rietvogel-
tje. Hij behoort tot de mezenfamilie en
is zeer beweeglijk. Mocht het beestje
gevangen zijn in het net (Makkumer-
zuidwaard), dan is het heel lastig, om
het vogeltje te bevrijden. Maar het is
gevangen om te worden gewogen en
geringd. Dan de karakiet. Hij zingt er

soms lustig op los. (kara-
kietkietkiet je zingt het
mooiste lied).Er worden
soms op een morgen wel
dertig door ons gevangen,
maar van de rietzangers
vangen we soms nog meer.
En dan is erook nog de riet-
gors. Ze krijgen allemaal
een ringetje om de poot. Het

nummer van de ring wordt genoteerd en
opgestuurd naar het Sovon. Van ons eigen
geringde of die van de vogels die we eer-
der geringd hebben, wordt het nummer
ook opgestuurd en
dat is het mooie er
van. Dankanjezien
hoe lang ze er over

hebben gedaan om hier terug te komen.
Alle soorten vogels, die wij verder nog van-
gen, worden geringd. Ook soorten die bij
u in de ttrin voorkomen: de roodborst of
de mezen etc. Ook zie je wel merels of een
wat grotere vogel zoals de koekoek. Ook de
roerdomp is soms aanwezig of de zilverrei-
ger. Het is de moeite waard om's morgens
voor dag en dauw er op uitte gaan om deze
vogels te bespieden, want de vogels zijn er
ook altijd woeg bij. Ook thuis hoort u ze al
woeg knvinkeleren.

Namens de vogelwacht lJlst-0osthem e.o.,
Sjoerd Landman

Uw lege fles voor The Hunger Project
Zoals u weet steunt
het 2O15FESTIVAI
The Hunger Pro-
ject. Ook u kunt
daaraan bijdra-
gen. Poiesz maakt
het dit laatste jaar
weer mogelijk om
het statiegeld van
uw lege flessen te
doneren aan The
Hunger Project,
waaryoor harte-
lijk dank! Door na
het invoeren van
uw lege flessen
op de gele knop te
drukken, komthet
volledige bedrag
ten goede aan The
Hunger Project.

De actie is vorige week gestart en duurt t/m 5 september 2015,
de dag van 201 5FESTIVAI XI. U doet toch ook mee?
Graag tot ziens op 5 september! thehungerproject.nt

Sóoonheidssalon SuS
Galamagraót 13
865I EB Ifst

www.schoonheidssalonsus I 3.nl
info@schoonheidssalonsus I 3.nl
Telefoonnrmmer: 05 I 5-8562 14

HOilGER
En kom 5 t€phbeÍ lán$ op hd 20I 5FEST|VAL

Perron2: een drukte van jewetste!
Doorgaans worden de activiteiten van Ook opende het Repair Café op per-
Perron2 al goed bezocht, maar zater- ron2 haar deuren. veel belangstel-
dag 27 maart spande toch wel echt de lenden lieten zich informeren over de
kroon. Met zoh 40 wijwitligers hebben verschillende reparatiemogelijkheden.
we in het kader van NLDoet een klus- Perron2 biedt allerlei activiteiten aan,
dag gehouden. Plantenbakken werden waarbij ontmoeten, verbinden en de-
yrotjk groen geschilderd en de gang len ons uitgangspunt is. Heb je zetf
heeft weer een frisse witte verflaag. een idee en zou je dat graag onder de

aandacht willen brengen neem dan ge-
rust met een van ons contact op. Wie weet
staat jouw activiteit dan binnenkort op
onze agenda. Kijk voor de contactgege-
vens op unwy.perron2.nl of kom gewoon
een keertje langs bij één van onze acti-
viteiten. Kijk voor de agenda elders in
deze krant.
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Mobile Hair-Care 10 jarig iubileum:
reden voor een feestje!
rJ7at op 1 mei 2005 begon als een nieuwe uitdagrng gtoeide in 10
jaar uit tot een bloeiende onderneming. A1s mobiele kapster kom
ik bij de klant thuis langs voor diverse haarbehandelingen van
knippen, velen, peÍnanent zetten tot bruidskapsels. Voor
prijzen of inforrnatie kunt u aldjd even contact opnemen.
Yia deze weg, bedank ik mijn klanten voot het \rertÍouwen en
enthousiasme dat ik mocht onfvangen.
Op naar de volgende 10 jaar, waarin ik u gtaag allemaal weer
tetug zie en waarin ik weer nieuwe klanten mag begroeten.

Feeswieren doe je samen: van 1 mei tot 1 juni geef ik 10%
korting op elke behandeling en vetzorging en sfyling producten.

Gerda de jong
Mobile H.ar-Care
Tel nr 0650686653

. Bibliotheek Mor en Feon: elke werkdog

geopend (9.30- I 2.00/1 4.30-l 7.00 uur|

. Koffie in het Grqnd Cob en efl<es krontsie

. Dinsdog restourontdog

o Dogb*teding

o Zorg bii u thuis

r Leuke octiviteiten en culsusoonboo

o Vervoer nodig? Bel de 3elbusl

. Moolfiiden: diepvriesmooltiida oÍ worm

bii u thuis gebrocht

. Nii Ylostins: zelfstondig wonen in en
veilige wrcnomgeving, zonder indicotie.

KomÍ u gewoon lqngsl

Of bel voor meer informqlie:

0515-571 900

www.zorggÍoeptellens.n I

Zorggrcêp Tellefls heeft vestigingen

in Blauwhuis, Bolswa.d, FranekeÍ,

Heeg, Makkum; Oentsjêrk, Sneek,

ïzum, Weidum, Wilmaísum,
Wommds, Workum en lJlst-

ru$JK&$d&JfS
ïkvrgwt€rxes

fJlsï *$?s-s3?s${


