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Nog even en het is weer 2e pinksterdag.
(25 mei ) tijd voor de Fiets Etfstedentocht.
Ook dit jaar staan er weer 15.000 fietsers
aan de start. De snelle fietsers zijn onge-
veer om 10.30 uur in lJlst. De stempelaars
en de verkeersregelaars zijn er ktaar voor.
We gaan er met zijn allen weer een leuke
dag van maken. Ook dit jaar wagen we
de bewoners de vlaggen op de route uit te
steken. Aan de bewoners langs de route
de waag de auto's elders te parkeren. Bij
"Het Wapen van lJtst" zal muziek aanwe-
zíg zijn. Molen "de Rat " is de gehele dag
open en is gratis toeganketijk. Er komen
wat oude bootjes in het centrum te tig-
gen voot een mooi ptaatje. Verder is het
centrum afgestoten voor doorgaand ver-
keer van ongeveer 10.30 uur tot ongeveer
16.30 uur.

Hartetijk dank voor de medewerking.

Rayonhoofd: Henk Koopstra
Assistent: Karel Kootje
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Zaterdag 6 juni 0VERTUINENFAIR;
het is nu goed zichtbaar rondom lJlst.
Hopetijk nodigen alte borden weer veel
bezoekers uit. Het weer heeft daar ook
veel over te zeggen, maar daar kunnen
wij niets over zeggen, dus afwachten en
hopen op zon. Hetaas kunnen we ditjaar
geen kindermarkt organiseren. Verhui-
zing, vakantie en geen vervanging kun-
nen vinden, maken dat het niet haalbaar
is. Votgend jaar wellicht een nieuwe kans.
Ondertussen zijn we blij datwe leuke nieu-
we deelnemers mogen gaan verwelkomen;
de houtspaanders zullen rondvliegen, de
heerlijke geur van verse stoopwafets zal
ons verleiden en we laten ons graag ver-
rassen door alterlei hedendaagse (woon-)
accessoires. En gelukkig komen er ook

ífl:Jiïiïi,ffi
naast de stroop-
wafels), sneupen tussen de LP's en bro-
cante. Samen gaan we er weer een mooie
gezetlige dag van maken met en voor IJtst.
Ditjaar doen we dit voor 3 goede doelen:
de vrienden van Maher (www.maherash-
ram.org), Perron2 (http://perron2.nt) en
Museum Nooitgedagt IJtst (http://nooit-
gedagt-ijlst.nl). Atte 3 zutlen zij zich op
de fair presenteren; bezoek hun kraam
en laat u inspireren. (Een extra bijdrage
kunt u in de'goede doelenpot'doneren.)
0m nog meer getd in te kunnen zameten
kregen we vorig jaar een idee aangereikt

van 1 van onze deelnemers; we gaan dit
jaar een bliksemloterij houden. Een lotje
is te koop voor 1 euro, te verkrijgen bij de
koffiepunten (waar een gratis kopje kof-
fie voor u klaar staat). Prijsjes worden be-
schikbaar gesteld door onze deelnemers
en sponsoren. Kom zaterdag 6 juni gezel-
lig flaneren over onze prachtige grachten.
Ga op onderzoek uit in de tuinen, bij de
kramen en in het kerkje; laat u niet tegen-
houden door hekjes. Laat u verrassen door
altes wat er geboden wordt.
0p www.overtuinenfair.nl vindt u meer in-
formatie.
Wij zien u graag en onze goede doelen en
deelnemers zeker ook.

0rganisatie van de 0VERïUINENFAIR:

Martien Staatsmid, Hotske de Vries,
Harm de Vries,Itje Wiersma en
Barbara Haagsma.

Srichting lJlsl 750 joor kleur!, www,ijlsï750.n1geeft lJlst
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Uitvaartverenioino ljlst

. Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies;

. Opbaring thuis met koeling mogelijk;

. Dienstverlening zonder winslbejag met voor leden bovendien
financiële tegemoetkoming.

. Bode. de heer l\.4. Heslinga. dag en nacht befeikbaar
tel.nr.06 - 53 77 77 53 of 0515 - 43 18 75.

Voor verdere informatie veMijzen wij u graag dooÍ naar onze website
www.uitvaartveÍenioinqiilst.nl of u kunt contact opnemen met een van
onze bestuursleden waaronder de heeÍ J. en mevÍouw A. de Boer,
lvlientlán 1 tê lJlst. tel.nr. 051 5 - 53 17 37.

TIMMER- EN*"W*
N ROSIER

Fokke frosier
Galamagracht 104 ,8651 EE IJlst

Tel. (0515) 53 22 31 - Ilobiel 06 - 5B 6J 7ó 48
F, - md i l. ros i art ím m e t' b e d r i i f@.hcm e. n I

o6-s06866s3
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

O -L-SIJPERDA-HARDY-
qdviesbureou

[egÍa(ht 12 . 8651 tG Ulst
| 05,t 429 777 . t 0515 429 718
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fJw kapster aan huis
voor darnes en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
wrvw. r'ein ash airservice. nl

Reina Kroes
Stadslaan 73

8651 AC IJlst
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Aan*emingsbedrijf Weg- en Waterbouw

Stienstra & Van der Wal-lJlst

Ook krnt u bt ons t?.echl voor:
. Rêmmings- en gê:eadewerken

' Stalen damwandea
. Haven aanleg ea slêigeMeÍk
. Houtleverantie
. Oive.* typen walbêschoêiingen
. Houlen bruggen

w
w

voor inicrshe en/o. een W,aft*rrneit
vrijblijvenoe ofbrte kunt u alt,d ,lellignetlln sngaai
contact met ons oDnemen. natlw 

J"

A3rneri.tsbedrii
\Àleg- ef waierbouw

Stiênstra & Van der Wal
Rogmolewei 6, 8651 EP Ulst

Tel. 0515-533243, Fax 0515-531362
ina@stienstÍa-vandemá1. n,

aw.stienstra-vandeMal. nl

lSo en VCA gece{liíÊeeto

wettersnijer. n I

www. m usikant. nl
Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschrift

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl

of bel 06-249461 95/0515-532772
Ook inkoop, aiste len en reparatie van snaarinstrumenten
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Passage Fiets Etfstedentocht, vanaf ca. 10.30 uur25 mei Passage Fiets Etfstedentocht, vanaf ca. 10.30 uur
27 mei Kindertheater, Mauritiuskerk, 14.30 uur
03juni Recreatievolleybal
14 juni Kaatsvereniging Nije Moed Seniorenpartij

(IJtst/Hommerts/0udega) in 0osthem 10.00 uur
17juni Recreatievolteybal
19 juni Tennisvereniging LTC lJtst, hatve finales

dubbetkampioenschappen 1 9.00 uur
21juni Tennisvereniging tTC lJlst, finales

dubbelkampioenschappen 16.00 uur

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

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum

Juni 15juni 25juni
Juti verschijnt It Kypmantsje niet wegens vakantie
Augustus 10 augustus 20 augustus
September 7 september 17 september
0ktober 12 oktober 22 oktober
November 9 november 19 november
December 7 december 17 december

Website: IJtst-info
Per 1 mei is de website lJtst-info geheet vernieuwd. Hoofdmoot
is het nieuwe Nooitgedagt Museum aan de Sudergowei. Verder
aandacht voor: Metaaldraaierij Lanting, schoonheidssalon SUS,
sleepboot Joop, toren Mauritiuskerk en de Dodenherdenking op
4 mei jl. Kdk op: www.IJtst-info.webklik.nl Frits Boschma

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken waaruan ik een bezoekje,
kaarten en/of btoemen heb gekregen tijdens het revatideren
in het ziekenhuis en verpleeghuis Bloemkamp. Ik heb dit
enorm gewaardeerd.

Metwiendetijkegroet, J.Haagsma-Groenvetd

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,
Gatamagracht 104 8651 EE lJtst
057s-s32234 / 06-50657 648

StipepuntDrytts Medewerkers
zijn aanwezig op woensdag- en vrijdagmorgen, van
9.30 - 11.30 uur, op Galamagracht 31
(locatie Thuiszorg).
Ze zijn telefo nisch bereikbaar via 0 6 -t0 26 49 69.
Ook maandagmorgen zijnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emaitadres is drytts@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.

Jeu de boules vereniging "De Dryltser Smlrtmantsjes"
speelt het spetletje etke donderdagavond om tg.0O uur 

-

achter hetjeugdhonk.

"DeYteke Dflnsèrs":
ddag 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. lVij zijn er voor u.
Telefoon 058-2730537 of www.hoorfriesland.nt.

Thuiszorg Zuidwest Friestand

3;11ïfrËit3186s1EClJrst rï t.l t JrORG
TeamIJtst@thuiszorgzwf.nl

4sktsTfivacht
Frieilond'f

Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsb Íj zij nde h u i sa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL27 Ir2

Manten

Buurtagent in
Sudwest

nt:
.twitter.comr/

antal_manten

' Geen
PULITIE spoed

Ê:Y:làn Wgl
. oirtri.r sneek pOlitie

Telefoon: O9OO-8844

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0prnaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of adveÉenties!
(zo mogelijk digitaat)
inleveren tot en met
15juni a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: info@hekmanijlst.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 25 juni 2015.

O Copyright bii Vereniging Stadsbelmg fJlst

Niets uit deze uitgave magworden verveelvoudigd

door middel vm druk, fotocopie, scm ofop
enigerlei mdere wijze, zonder voorafgamde

toestemming ym de uitgev€r

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te

wijzigen, in te korten ofte weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

verantwoordeJijkheid vm de redactie

Iedere maandag- en wijdagmiddag van 13.30 uur- 16.00 uur
Buurtatetier - "thee + tuin"
Iedere woensdagmiddag van 13.30 uur - 16.00 uur
Buurtatetier - Achter de naaimachine!
1e dinsdag van de maand (2 juni) van 12.00 uur - 13.00 uur
Amerikaanse Lunch
3e dinsdag van de maand (16 juni) van 20.00 uur - 22.00 uur
Praathuis "ode aan de middetmatigheid"
Zaterdag 6 juni van 10.00 uur- 17.00 uur
Perron2 is aanwezig op de Overtuinenfairte lJtst
Zaterdag 20junivan 11.00 uur - 15.00 uur
Repair Café
Voor activiteiten van Perron2 vïagen wij een bijdrage
van € 3,- (m.u.v. de Amerikaanse lunch).
Kijk voor de uitgebreidere programmering op
www.perron2.nl of op onze Facebook pagina
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Hèf erkende adres voor:
+ Al r-rw binnen- en

buitenschi lderrverk
* Beglazing.'v.o.

dubbel glas en llR-glas
x Vcclzijdigc u anddecoraric

o.a. bchang-. strueluur .

saus- c:ï spuitr.vcrk

F;(.ke>í
sc/il4e>t- 1l,ae- ex 0cÁaxge>e6e1>i

áe Spraa 'boom
logopeii*? Xu ook in lJlstl Litc*r zich nu zonder vawrjsbrieí

door een lqcpedist loten &hondden Bal of mo,l u:lled'g :ediplo-
meerd lqopediste Julia Kruli:s vo::t ,cs,) vrilblilved intale3esprel.

vooÍ Ên na kantooi 3r:iin mogeliilc

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

%rásixr*l
WWW. FAC E z FAC ETRAVE L,N L/MARJAN

De Vlet 4o-r gool HW Crou
tel" o6-:z zz76 o7

{ Hoveniersbedrijf 865'1 BG lJlst

o -, s. Hoekstra 06.-22035776

{ ffi Tuinaanregaonderhouu iffffi:[ï]-lÏllllli

www.bootienodig.nl

www. o ppo rtementienod i g. n I

www. I ig plootsnod ig. n I

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



Bewijdingsconcert 20tslJtst heeft muzikate harten massaal veroverd
Het bewijdingsconcert op 5 mei in het
MFC De Utherne is een doorstaand suc-
ces geworden. Bij de binnenkomst van
de gasten werd de sfeer a[ direct gezet
door de uitbundige, kleurrijke versiering
in de sportzaal. Versterkt door de leger-
jeep bij de ingang, de oorlogsonderbroe-
ken en de uitvergrote" 70", verwijzingen
naar oorlog en bewijding, hetgeen op de
beamer nog eens extra werd gelardeerd
met fraaie historische foto's. Muziek-
vereniging "Concordia", het Vrouwen-
koor "t Roer om" en Kompaenenkoor "t
Skip sinder roer'openden met het we-
reldwijd bekende, maar niet zo simpete
Joodse lied'Mi Yitneni 0f' (l/rlho will give
me wings). Ingetogen en gedragen. De
avond eindigde spontaan, iets later dan
gepland, met elkaar afsluitend, door het
bewogen W0 2 tied ïIe'tl meet again'te
zingen. Tussendoor dansten de melo-
dieën door de zaal op golven van emo-
tie en spranketende bevlogenheid. Het
wouwenkoor o.t.v. Saskia Heeringa,
het Kompaenenkoor met als dirigent
Harm van der Meer en de muziekver-
eniging met muzikaal leider Paulus

de Jong maak-
ten er een feestje
van. Ze deelden
hun plezier met
een bomvolle zaal
die de ruimte ge-
regeld vulde met
samenzang. Het
geheel werd in
ontspannen sfeer
en niet zonder
humor aan elkaar
gepraat door Sas-
kia Heeringa. Spe-
ciale medewerkers
werden in het
zonnetje gezet.

Na afloop werden positieve reacties niet
onder stoelen of banken gestoken. Bezoe-
kers, die normaal gesproken hun eigen
'ctub'bezoeken en steunen tijdens con-
certen, waren verrast door deze geweldige
combinatie van zang en muziek. Verbaasd
ook over de (jonge) muzikate tatenten
en het respectabete niveau van de avond.
"Dat zouden ze etk jaar moeten organise-
ren", werd er in brede kring opgetekend.

Een groter comptiment kan de organisatie
van de happening niet krijgen. Maar of dit
tot stand komt... '!'\Ie'[[ meet again': is dat
niet een belofte!? We zutlen het zien.
(Foto's van het bewijdingsconcert zijn te
zien op www.sjdewies.com.
Er is ook een CD geproduceerd van deze
avond, te verkrijgen bij Watte Feenstra,
w.feenstra@home.nl.
70 jaarbewijding vierje maar één keer......)

Politiek Gafé lJtst
0p 17 aprit was daar het eerste
Politiek Café in lJtst. We hadden
er bewustvoor gekozen om mensen

wittekeurig één van de aanwezigen om Etf Fonteinen
die voor te lezen. Vewotgens werd

iemand anders gewaagd te reage-
ren. De ca. 35 bezoekers, inclusief

Aansluitend op het uurtje waag &
antwoord gaf Anna Titrou een korte
uitleg over het Elf Fonteinen project in het
kader van Culturele Hoofdstad 2018.
Na deze uitleg was het tijd voor informele
ontmoetingen en gesprekken, onder het
genot van een borrel. Daar werd nog lang
gebruikvan gemaakt.
Een perfecte afsluitingvan een avond meteen
frisse en brede kijk op de zaken, die door atle
aanwezigen als waardevol werd omschreven.
Kortom: voor herhalinq vatbaar.
Bestuur van Stadsbelaig lJlst
info @ stadsbelan gijtst.n[

zichvooraf nietaantelaten melden. Datwas
spannend, want tot de start van de avond
wisten we niet hoeveel inwoners van lJtst
het café zouden bezoeken. Ook de inhoud
van de avond bleeftot het laatst een tlack
box'. Bij binnenkomst werd bezoekers ge-
waagd met welk antwoord zij die avond
naar huis witden. Alle opmerkingen, wagen
en onderwerpen werden genoteerd en'ver-
dwenen'in de box. Voorzitter Majanka Faber
haalde steeds een waag uit de box en woeg

raadsteden, Sander de Rouwe en wet-
houder Gea Akkerman maakten met
deze interactieve vorm van waag & ant-
woord de avond tot een levendig geheel.
0nderwerpen
Onderwerpen waren o.a.:
. Ptannen gemeentehuis lJlst
. Groenvoorziening in lJtst
. IJlst aantrekketijk genoeg voorjeugd?. Project 11- fonteinen in het kader van
Culturele Hoofdstad 2018.

Kindertheater Je bent een PAREL
komt oI woensdagmiddag 2J me_i rqq 14.30-15.30 uur een voorstelring geven
in de l{auritiuskerk, Eegracht 48 te lJtst

Devoorstetling heet"Goed genoeg!"Mitais nieuwe wienden te maken en is vooral te
netverhuisd. Haar ouders openen in haar vinden tussen de spulten die in de kring-
nieuwe woonplaats een kringloopwinkel loopwinkelgebrachtworden.Zebeschouwt
(De winkel krijgt uiteindetijk de naam zichzelf eigenlijkals"tweedehands",maar
"Goed genoe g ! "). Milavindthetmoeilijkom zou erg graag een hetd willen zijn. In de loop

van de voorstetling ontwikkett het besef dat
ze goed genoeg is en datze zichzelfmethaar
talenten mag taten zien! Wat heeft het ver-
haal 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 - PGÍJ
Info: tipkje@watinga.eu of 0575-5326

Bouwen en historie hand in hand in SÉdwest-lrv.ste" etru ï,i7irrt- Frystàn
onze gemeente heeft veel historische Heeft u ptannen om een pand in het be-
kernen. Een aantal van deze historische schermde gezichtte (ver)bbuwen? Meerinformatienodig?
kernen is zo bijzondgr d1t de rijksover- landetijk ]ijn er règeti opgesteld over Degemeenteheeftvier-brochuresoverbou-
!t.4,9n de gemeente deze beschermt. Ook het (ver)bouwen van pandén in tret le- wen en verbouwen uitgegeven:
in lJlst is de historische kern aangewe- schermde gezicht. Deze regels moeten het . BrocluueBeschermdegáchbnSÍawest-Bpbn
zen als beschermd gezicht. Meestal is al- authentiekè karakter van dé steden en dor- . Brochure Rijksmonumenten Sirdríest-
leen de historische kern beschermt, maar pen bewaren. Binnen de regels is nog veel Fryslàn
ook de rand eromheen kan beschermd mogelijk. Maar het kan zijn dat uw-ptan- .Èrochure Gemeentelijke monumenten
{jn. De bescherming geldt voor alte pan- nen niet binnen deze regels passen. Neem SÍdwest-Frystàn
den in het- aangewezen gebied: nieuw, dan contact op met de gemóente. Samen . Brochure 

- 
Archeologie Sridwest-Frystàn

oud, wel of niet monumentaat. Ook on- met u gaan we bekijken-wat de mogelijk- Ukuntdebrochuresdownloadenviawwwlsud-
der de grond kunnen historische waaï- heden iijn. Vaak zijn er ook verschiilenlde wesftlstan.nt,afhalenbijhetgemeenteloket
den aanwezig zijn, dit heet archeologie. subsidie- of finanóieringsmogelijkheden. in Sneek of aanwagen rria tetàfoon 74 0575.



Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Gatamagracht 73, 8651 ED lJtst
ïet. 06-10107939 / Fax 0515-852881

sybrenva:rderzee@hotmai l. com

foar knap skilderwurk geane io nei Yme
. CV-ketels

. Airco

. Ventílatíe

. Elektra

. Dak- en zinkwerk

. Seruice & ondeihoud

. zonnepanelen

. Zonneboilere :

. Warmtepompen

tíout / peltetkachels

GEBR.SIKI4A 3V

S,*"'- g Roodhemsterweg 20 . Ulst
(0515) 41 53 07. www.gebr-sikma.nl
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Attijd ve:trouwd

dichtbij

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft

Rogmolewei 9
8651 EP lJlst

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

otrt t t 49 Ilol&opweg 5
ïrctvlnderzeeiilst.nl

Uurtariet 35r. Yoof alle tnerkes

Sch ildersbedrijf

r 9innen- en blilan l:hilderwerk Pitesyl 8

. Saus- en behongrerk 8ó17 Lá Átbega

t Enkele- en dr.rbba! beglozing

I Spackspuiten
r Kleinscholig tinmer*erk

0515-533248
,.g.9.

I Onderhoud asn un boof 0515-5322ó9

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

Wij nemen als het mogelijk is uw
bestaande verzekeringen in beheer

HE
Henk Eigenraam
Financiële dienstverlening

om kennis te maken en/of De Jasersherne 9

gewoon met een vraag.. ,,rrrt!t_tfr'r']|j)

welkom aan de Jagersherne 9 :::ha-eisenraam'nlinfo@ha-eigenraam. nl
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In mijh soloh gebruik ik de htridverzorgingsproduclen
en de moke-up von Orif lome

Ook geeÍ ik grotis workshops von Oriflqme bij gosïvrouwen ihuis

Wilt u een ofsprook mqken voor een behondeling of een workshop?
Dit kqh ïelefonisch of per moil.

Tel. 0575-532907 / O6-L61L3O?7
i nf o@schoonheidssolonyti no.nl

Yli no Schot
Croleskwqrtier 88
8651 H6 IJLST

Berieuwd wat de juridiscle consequenties zijn van
veranderingen in uw persoo:rlijke situatie? Ec|rtscheiding,

verhuizen, persioen, schenken of testament.
Xom langs (tussen 14:00 er '17:00 uur) en kijg helder

en eerlljk advies van uw notaris mr. Femrny Smink.



Kleinste gratis bibtiotheek van lJtst geopend!
'Haa[ een boek - Breng een boek - Lees een boek'
0f je nu in lJtst woont, als toerist langs
vaart of fietst. het maakt niet uit. Sinds
zaterdag 25 april kan ieder die nieuws-
gierig is even in de Boek-o-Maat gluren
of er voor hem of haar een boek staat om
te lezen. Na het vertrek van de bibtio-
theek en de sluiting van Boekhandeï
Visser in de afgetopen jaren, beleefde
de openbare handel in boeken een diep-
tepunt. Twee enthousiaste bewoners
aan de Uilenburg kwamen samen op het
idee om, net als op vele plekken in de
wereld, een 'tittte free library'te star-
ten. Een kast met boeken aan de open-
bare weg waar iedere passant een boek
uit kan halen om te lezen. Een boek te-
rug zetten mag natuurtijk ook; zo btijft
de kast mooi gevuld. De succesformute
slaat weretdwijd goed aan en speelt

net als veel andere initiatieven in op het
principe van 'deten' in plaats van 'bezit-
ten'. Het idee voor een dergetijke kast in
IJlst werd gedeeld met MAAT Meubelma-
kers, Geert Nieveen en Jacco Greydanus,
uit lJlst. Een werktekening en ontwerp
voor een bijzondere boekenkast' volgde
kort daarna en de kast werd in productie
genomen. Nadat het lJlster bedrijf Kerst
Koopman Design de buitenkant onder
handen had genomen met een speciate
watervaste coating, mocht het resultaat
er helemaat zijn; de eerste officiële Boek-
o-Maat was geboren. De initiatiefneem-
sters, Saskia Rosendaal en Carmen Wa-
genaar, hopen op een succesvol gebruik
van de Boek-o-Maat in lJtst. De kast tett
twee planken met boeken voor volwas-
senen en één ptank voor jeugdboeken.

De eerste [ees- en boekeruaringen kun je
binnenkort teruglezen op de eigen Face-
bookpagina van Boek-0-Maat lJlst. 0p za-
terdag 25 aprit om 11.00 uur verrichtten
Hinke Visser en Jacco Greydanus onder het
toeziend oog van ca. 35 personen de offi-
ciële openingshandeting. De Boek-o-Maat
staat voor het pand Uilenburg 16. Kijk ook
op Facebook: www.facebook.com> zoek op
Boek-O-Maat lJlst.

"Kennen juttie die mop van een stoet oude
legenroertuigen, die door lJtst zou rij-
den, mannen? Nou, ze kvyamen dus niet.
Half lJtst stond a[ om 12.00 uur langs de
opgegeven route te wachten, camera in
de aanslag. Na ruim een uur droop ie-
dereen teleurgesteld en boos weer af. De
stoet was al langs, via de lendrachtswei
en de Sudergoweg, waar niet een kop
stond, met een noodgang naar SneekJ'
Dat was geen goede beurt Piebe." Nee,
zeker niet, maar wat anders mannen.
Het vaarseizoen is ook weer begonnen.
Ik heb al weer vaak voor de brug staan
wachten. Die is nu de hete dag open en dat
vaart maar door, met de bruis voor de kop
naar Sneek. Geen harses legt meer aan
in lJlst." "Ja Piebe, IJlst zien ze over het

hoofd en horeca en middenstand hebben
er schade van dat at die bootjes nu door-
varen naar Sneek." "Maar wat is dat voor
een aparte bet. De brug is dicht, de bomen
a[ weer omhoog, het verkeer is a[ weer
lang weg en dan gaat er een bet. De eerste
keer dat ik het hoorde dacht ik dat er een
trein aankvuam, al had ik niet gemerkt dat
het spoor omgelegd was en het boemel-
tje nu door het centrum tiep. Ik hoorde
trouwens dat ze bij meer bruggen zo'n
bel hebben. Het zijn wel uitvinders daar
bij de gemeente. Geldvergriemerij!" "Ja,
maar dat besparen ze weer op een andere
plak Piebe. De container en de vuitnisbak
bij het zwemptak en het molentje hebben
ze weggehaatd. Die container staat nu bij
de Utherhe. Het was vanzetf ook wel een
eind lopen voor die gemeentemannen,
helemaal naar het zwemptak." "Dat is nu
echt ambtetijke of politieke togica man-
nen. Eerst een nette zwemplak aanleq-
gen, molentje bouwen, pickriickset neeÍ-
zetten, bankje plaatsen, aanlegsteigers
eindje verderop aanleggen en als alles

netsjes is, dan haal je de vuitnisbakken
weg. Dat wordt binnen de kortste keren
een grote bende. Maar wat gebeurt er ei-
gentijk bij de toren mannen?""Die krijgt
een grote onderhoudsbeurt. Ze veryangen
kapotte stenen, het voegwerk wordt gere-
pareerd en de boel wordt geschitderd. Het
ziet er straks weer spic en span uit, Piebe."
"Dan gaat de haan er nu zeker ook afman-
nen, want ze kunnen er nu makketijk bij."
"Hoe kom je daar bij Piebe?" "Ër zit aan-
stonds toch geen kip meer in de kerk als
dat zo doorgaat. Als ik's zondags in de
kerk zit, dan zie ik meest van díe grijze
kopk-es om mij heen en ik krijg stadig aan
steeds meer plak, waar ik kan zitten. En
het wordt ook steeds moeilijker de func-
ties ingevutd te krijgen. Dat geldt trou-
wens niet alleen voor de kerk. De meeste
oudertingen en diakenen komen op het
heden uit één familie." "0 ja, wetke fami-
lie is dat dan Piebe?""De familieVacature.
Nou mannen, ik heb thuis gelukkig geen
vacature, dat ik zat maar weer eens naaÍ
mem."

Succesvolte "rode loperdag" Boutique Jenny
Na een leuke, gezellige en succesvolte "rode loperdag" op 17 april jt. bij Boutique Jenny
kunnen we nu de winnaars van de "rode loperactie" bekend maken. Iedereen, die met haal
nieuwe ouffit over de rode loper durfde en op de foto werd gezet, kon een formulier inrnrllen
en een vipavond (samen met 10 wiendinnen) bij ons in de Boutique winnen.

De trekking is gedaan door
dhr. Edsko Helonan.
De winnaars zijn: Janke de Haas,
José Postma en Annet Heeringa.

Jennyen Nynke



Familie Joodse onderduikster Henny Polak bezoekt lJlst (venrotg)

Vriidaq 3 april was een belanqriike daq in het leven van Danielta Agami, dochter van
deiooïse ÍIendrina (Henny) Pótak, die tijdens de Ï\rveede Weretdoortog.o_ndergedo-

ken was bij de familie Veltinla, Galamagrachtg3a. Maar ook voor_haar beide dochters

was dit eei reis naat een onbekend verleden van hun grootmoeder.

In het Kypmantsje van april heeft u kun-
nen lezen over het bezoek aan lJtst door
de familie Agami uit Israel. Een zoektocht
naar het verleden van hun (groot)moeder,
die tijdens de oorlogsjaren ondergedo-
ken zat bij de familie Sipke Vellinga,
Galamagracht 93a in lJtst. Het bezoek
aan Nederland heeft voor Danielta Polak
en haar dochters nadien nog veet meer
informatie opgeleverd en daarmee een
compteter beeld van het leven van hun
(qroót)moeder. Vanuit Canada reageerde
iánrcjó (Jean) Couperus-Veltinga, doch-
ter van Sipke en Anne Vellinga, per mail
naar de familie Agami. Ook historica Watly
de Lang vond djdens archiefonderzoek in
Amsterdam nog nadere informatie over de
famitie Polak. Al deze gegevens leveren
hetvotgende beeld op.
Hendrina (Henny) Polak groeide met haar
zus Cetine in tametijk armoedige omstan-
digheden op aan hetWatertooptein in Am-
sterdam. Joodse kinderen, dus ook Henny
en haar zus, werden in de zomervan7947
van hun scholen verwijderd. Vanaf dat
moment werd Henny thuis onderwezen in
talen. Vader Machiel Polak werd als werk-
loze naar een werkkamp in het Drentse
Diever gestuurd. In het archief werd ook
een anonieme zogenaamde ktikbrief ge-
vonden. Machiet Potak zou in Diemen als
administrateur werkzaam zijn bij zijn
zuster en zwager (Verduin), die daar be-
heerder was van de Joodse begraafplaats.
Waarschijnlijk gebeurde dat met goed-
keuring van de Joodse Raad. Tijdens een
razzíaiijnHenny en haar zus uit het ach-
terraam gesprongen,terwijt hun ouders
door de Duitsers door de voordeur werden

weggevoerd. Ze hebben hun ouders nooit
meer gezien. $Iaarschijntijk zijn de zus-
sen naar hun oom en tante in Diemen ge-
vlucht en van daar zijn ze verder het tand
in getrokken of door hetverzet elders on-
dergebracht. Cetine kwam terecht in Hen-
geto (0.) en Henny in lJtst. Eind 1942, op
een donderdag, Icuram de toen 17-jarige
Henny Potak in huis bij Sipke Vetlinga, die
actiefwas in hetverzet en zich bezig hield
met het transport van joden. Alleen Ve[-
linga kende haar echte naam; thuis werd
ze Tine genoemd, een nichtje van de fami-
tie. Het 7-jarige dochtertje Jantsje van de
familie Vettinga, dat verder 2 zoons tetde,
was btij nu ze een oudere "zus" had. Beide
meisjes sliepen samen in één bed. Al direct
de volgende morgen nadat Henny in lJlst
was gekomen vond er een razzia ptaats in
IJtst. De Duitsers doorzochten woningen
op zoek naar joodse onderduikers. Het
huis van de familie Vetlinga werd door 3

Duitse sotdaten doorzocht. Moeder Vel-
linga, dochter Jantsje en Henny waren
alteen thuis, want Sipke Vellinga en zijn
zonen sliepen uit veitigheidsoverwe-
gingen a[ niet meer thuis. Mewouw Vel-
tinga had de tafel gedekt voor het ontbijt
en er stonden 5 borden op tafel, terwijt
er maar 3 personen aanwezig waren. De

Duitse soldaten vïoegen uiteraard waar-
om er 5 borden op tafel stonden. Henny,
die btijkbaar niet ats jodin was herkend,
sprak Duits en Engels en antwoordde hen
in het Duits. Het is niet duidelijk wat ze

heeft gezegd, maar de Duitsers namen
eï genoegen mee en vertrokken. Henny
was een erg slimme jongedame, die zich
ook snel de Friese taal eigen maakte.

Moeder Vetlinga leerde haar breien en sa-
men met Jantsje breidde ze toen sokken.
Henny had prachtig donker haar. 0p zeker
moment zag mewouw Vetlinga dat Henny
en Jantsje zich steeds in het haar krabden.
Ze bekeek hun hoofden en zag dat ze [ui-
zen hadden. Er was geen shampoo of zeep
meer om de luizen te bestrijden en dus liet
mewouw Veltinga de kapper thuis komen,
die het haar van beide meisjes afknipte.
Mewouw Vetlinga had nog een restje pe-
troleum en dat wreef ze op de geschoren
hoofden. Het stonk verschrikkelijk, maar
de luizen waren verdwenen. Hennyhad het
goed in lJlst. Er was genoeg te eten en er
werden spelletjes gedaan. Toen lJlst be-
wijd was kwamen ze er achter dat er veel
joden in lJlst ondergedoken hadden ge-
zeten. Hennie ging met een ander meisje
naar Sneektoen de Canadezen daar binnen
lqÀramen. ledereen was zo gelukkig en op-
gewonden. Toen Henny die dag weer thuis
lqram had ze 3 Canadese soldaten bij zich,
wat voor veet opwinding in lJlst zorgde. Ze

kwamen naderhand nog een paar keer met
haar mee naar het huis van de Vetlinga's
en brachten thee, suiker en chocotade mee
voor mewouw Vellinga, iets dat ze jaren
niet hadden gehad. Daarna is Sipke Vellin-
ga de zus van Henny gaan zoeken. Hij vond
haar uiteindelijk bij haar oom en tante in
Diemen. Sipke Veltinga, zijn wouw en een
zoon werden vervolgens uitgenodigd om
naar Diemen te komen. Jantsje weet zich
niet meer te herinneren wanneer Henny
naar Israel is vertrokken, maar ze weet nog
wel dat Henny regetmatig brieven aan de
famitie Veltinga schreef. Het contact tus-
sen Henny en Jantsje ging in 1954 verlo-
ren. Jantsje ontmoette namelijk haar toe-
komstige echtgenoot netvoor deze in 1952
naar Canada vertrok. Ze correspondeerden
2 jaar met elkaar en toen verhok ook Jant-
sje naar Canada. Moeder Veltinga liet haar
echter wel steeds weten hoe het met Henny
was. Ze verteïde ook dat Henny een baby
had gekregen en dat ze werkte. Ook heeft
Henny eens geschreven dat ze een boom
had geplant in het Joop Westerweel Bos ter
herinnering aan vader en moeder Vellinga.
Jantsje mailt tenstotte dat ze geen foto van
Henny heeft, maar dat ze hoopt dat ditver-
haal Danietla Agami en haar dochters helpt
om hun(groot)moeder een beetje meer te
begrijpen. ïutl.ie (groot)moeder was een
geweldige wouvy'', zo stuit Jantsje Coupe-
rus-Vetlinga haar mail af.

Afscheidsfeest East-Kime/Bernegea
Heb je je at opgegeven
voor het afscheidsfeest?
Tot 13 juni heb je de
kans!
Dus als je op Bernegea
of de East-Kime hebt
gezeten, geef je dan
gauw op.

Programrna:
13.30 iÍrloop Himsterhts
14.00 opening en musical
15.30 sport en speï rondom school
17.30 gezamentijk eten (€ 5,-)
19.30 musical Himsterhfis
21.00 afsluiting en nazit
0pgave via:
eastkimebernegea@ gmail.com
of bij Siepie Damstra (Abbega)
of Hielkje de Witte(Oosthem).



Tijd voor Fairtrade!
Een kreet op het tijf geschreven van
de wijwiltigers van de werkgroep
Fairtrade Gemeente SÍrdwest-Fryslàn. De
wijwittig ersvan dezewerkgroep zetten zich
in voor het vergroten van vraag en aanbod
van Fairtrade producten in de gemeente.
Deze werkgroep bestaat uit de volgerrde
wijwilligers:
Afke Elsner, Sneek
Anneke Lautenbag, Sneek
Cecilia Bosshardt, Idsegahuizum
Gerard Flapper, Koudum
Gerrit van der Leeuw, IJlst
Jelle de Jong, Sneek
Jetteke Otten, Sneek
Nanda Hermus, Workum
Richard Steensma, Sneek
De motivatie van deze wijwilligers heeft te
maken methun maniervan leven; bewust,

duurzaam en betrokken.
Allemaal zíjn ze enorm

enthousiast om van SÍd-
west-Fryslàn een Fairtrade Gemeente te
maken. Dit doen zij door bedrijven, or-
ganisaties en scholen te benaderen. De
wijwiltigers bekijken dan of deze voldoen
aan de voorwaarden om Fairtrade te zijn.
0f wat ze kunnen gaan doen om Fairtrade
te worden. Wie weet wordt u binnenkort
gebeld door één van deze wijwittigers. U
kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen
met de werkgroep via fairtrade@sudwest-
fryslan.nl. Fairtrade staat voor eertijke
handel,waardoor boeren en producenten
goed betaald worden voor hun producten
en kunnen werken onder gezonde en vei-
lige omstandigheden. Sridwest-Fryslàn
helpt hier graag aan mee.

Achterste rtj: Richard Steensml, en Gerritvan d.er
Leeuw. Middelstu rtj: Anneke Lautenbag, Afke
Elsner, Renate Ruygh (tumba), Jelle d.e Jong, Ge-

rard Flapper enAndrew Lívley (Tumba)
Voorste nj: EIín Groenhof (gemeente), Cecilia
Bosshardt, Nanda llermus en Jetteke ?tten

13e Editie Beachvotleybal Ytst
Zaterdag 13 juni a.s. wordt alweer het
13e beachvolleybaltoernooi in IJIst ge-
organiseerd! Dit jaar vindt het toernooi
ruim voor de zomervakanties plaats om
zo iedereen de kans te geven zich in te
schrijven voor dit leuke, sportieve en
gezellige toernooi. De bedoeling is,
na het helaas moeten afblazen van het
toernooi vanwege te weinig deelname
vorigjaar, om ditjaarweerte gaan knal-
len! Het mooie weer is reeds besteld, je
hoeft alleen je slippers, zonnebril en
cap in te pakken en schrijfje in! Voor
de volleyballers is er een heren- en

damespoule, waarin 2 tegen 2 wordt Inschrijven
gespeeld. Bij inschrijving mag je het kan vóór 5 juni
niveau van speten in de competitie ver- via de website
melden. Ook jeugdspelers vanaf de C- beachvolleybal.
jeugd mogen zich natuurlijk inschrij- stanfries.nl of
ven. Uiteraard kun je je ook opgeven www.stanfries.
in een recreatiepoule voor de niet-vol- nl. Graag zien
leyballers. In deze poule wordt 3 tegen we julUe op za-
3 gespeeld. Na afloop van het toernooi terdag 13 juni
genieten we weer even na met een hap- in het zand!
je en drankje. Wil je niet volleyballen Totsnel!!
maar wel even komen kijken.....dat Sportievegroeten,
kan natuurlijk ook! Het terras is ook 0rganisatièBeachvolleybaltoernooilJlst,
geopend voor publiek en supporters! EvertSdueur,JeroenBrinkenMariskadeVries

2OlSFESTIVAL: hoe het was, wat het wordt
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, zal
het 2015FESTïVAL een spetterende slot-
editie hebben op 5 september. De invul-
ling daarvan wordt steeds meer zichtbaar.

Zo werd de gele knop bij Poiesz
weer in gebruik genomen t.b.v.
ïhe Hunger Project en verscheen
er een spiksplinternieuwe website.

Terugblikken
en vooruitkijken
0p 4 juni blikken we graag sa-
men met u terug op voorgaande
jaren en kijken we vooruit naar
5 september 2075. Vrijwilli-
gers van toen & nu, bezoekers,
lopers; iedereen is van harte
welkom. We btikken letterlijk
terug, want we laten o.a. mooie
beelden zien van de afgelopen
jaren, waarin u zo massaal ver-
tegenwoordigd was. Ook horen
we graag uw meest memorabele
momenten en/of anekdotes.
Vragen
Zoals u weet werken we dit laat-
ste jaar samen met het cam-
pagnebureau BKB. In het fe-
bruarinummer van 'It Dryltser
Kypmantsje'stelden zij zich aan
u voor. 0p 4 juni is een aantal
van hen ook aanwezig. Dus heeft
u vragen? Bijvoorbeeld over de
organisatie van dit jaar of wat
uw rol zou kunnen zijn? Schuif
aan en laat het weten. We zien
u graag op 4 juni van 19.15 tot
20.30 uurin HetWapenvan lJlst!



Aange paste openi ngstijden juli 20 1 5

In juli zullen wij in verband met de
vakantieperiode en zwangerschapsverlof
op woensdag en vrijdagavond gesloten
zijn.

Wij verzoeken u derhalve om tijdig te ,

reserveren in verband met deze tijdelijke
lagere capaciteit.

Claudia, Anouk & Nynke

da,*apt

scFroonFreidssa-1on

Schoonheidssalon SuS
Galmag:aót 13
865I EB I[st

ww.sóoonhei dssalonsus I 3.nl
info@sóoonheidsselonsus I 3.nl
Telefoonnmer: 05 I 5-8562 14

Ook nieuwsgierig naar de
acteerervaringen van de eerste
lichting theatercursisten?

Misschien zett ook ambi[ies om aan
een volgende lheaterproduclie mee le
doen?
Kom dan een kijkje nemen ti.idens de

Open L€ssen op 27 mei. ZetF
deetnemen aan deze les mag ook, leuk
zetfsl

15300 tot 16330 (8-9 jaar)

16:30tot18:00 (10 E/m lajaar).
í9:30 tot 21:30 (volwassenen)

'Ihznkr - 0aat - Zanq- {dztr - Iet

De theater-dêns-acteer-lessen die vên
februari tol en mel mei 201 5 worden
gegeven horen b! hel lheaters[uk:
It Fabryk, geregisseerd en
geproduceerd door Ypy Zljsling in

samenwerking met Stichting lJlst
750jêàr-

In november 201 5 zat dit blzondere
lhea[efstuk opgevoerd worden in lJtst.
De fepetrties voor lt Fabryk beginnen
in êuguslus.

De votgende lessenreeks start in
januêri 201 6 en is gekoppetd aan
alweer de volgende produclie van
201 6: Battic Blues.

kijk - luister - doe mee!

q-kft
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Druk bezochte opening
Schoonheidssaton SUS

0p zaterdag 18 aprit jl. openden Geertje en Anneke hun nieu-
we Schoonheidssalon SuS aan de Galamagracht nr. 13. Velen
maakten van de gelegenheid gebruik de nieuwe salon met een
leuke winkel en 2 behandelruimtes te bezichtigen. Ook konden
direct al weer nieuwe afspraken in de agenda gezet worden.
Met de opening van deze schoonheidssalon is de gevelwand
van het eerste deel van de Galamagracht weer verder ingevuld.
Trouwens, de ijsboer had die middag niet over belangstetting te
klagen en dan niet alleen van de kinderen!

t00olo Fries Roodbont vlees
Vind jij het betangrijk om te weten waar je
vlees vandaan komt?
Rispens State, het fokbedrijf voor Fries
Roodbont vee, verkoopt met enige re-
gelmaat bijzonder smakelijk biologisch
vtees. Hetvlees is wij van geur-, kteur- en
conserveringsmiddelen. Het voedsel van
de koeien bestaat uit touter gras en krui-
den. Liefhebbers kunnen weer terecht op
donderdag 11 juni, van 15.00 tot 18.00
uur in de potstal aan de Uilenburg. Tijdens

deze laatste verkoop voor de zomervakan-
tie is er de mogelijkheid om zonder vooraf-
gaande bestetling vlees te kopen. Voor dat
doel zijn vteespakketten (+ 5 kilogram voor
€ 63,-) beschikbaar. Kijk voor meer infor-
matie over het pakket op www.friesrood-
bont.nl of schrijf je in voor de nieuwsbrief.
Zo blijf je op de hoogte van het reilen en
zeiten op de boerderij en lees je woegtij-
dig wanneer er vlees wordt verkocht. Tot de
vaste afnemers hoort de Stadsherberg; daar
staat regelmatig Fries Roodbont vtees van
Rispens State op het menu!

Mededetingen van de ffiÍ Zuidwest Friestand/Kantoor Geeuwkade 4 lJtst
IIet\fW-kantooÍ aan de Geeuwkade is geopend:
Van 18 meitot 15 september:
ma-w.: 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur.
juli,/augustus:
ma-w: 10.00 -16.30 uur en za 10.00 - 12.30 uur.

Te verkrijgen in hetW\l-kantoor:
Water/wandet /fietskaarten; Zuidwest Friesland Vakantiegids
201 5, recreatiekranten en diverse folders, ansichtkaarten,
luchtfoto lJtst, grote verscheidenheid aan souvenirs.
Ook T-shirts, sweatshirts, petten etc.
VW cadeau- en dinerbonnen.
VW Lekkerweg cadeaukaart.
VW diner cheque en veel meer.

Kom(t) hetzelf zien!

oS'

VW Zuidwest Friestand: Stadswandelingen en vaartochten
Wilt u eens iets leuks doen met famitie,
wienden, (zaken)relaties of kennissen?
De I/W Zuidwest Friesland kan dit voor u
verzorgen. Maak een stadswandeling of
vaartocht in en rond lJlst.
Stadswandeting
De stadswandelingen door lJlst voeren u
op woensdag 10 junit/m 9 september weer
door lJlst, vertrek om 10.30 uur en 14.00
uur vanaf het \lW-kantoor aan de Geeuw-
kade. De wandeting duurt ca. 2 uur.
Rondvaarten
Ook kunt u met een houten bok of sta-
len praam een rondvaart van 2 uuf door
en rond lJlst maken. De vaste wekelijkse

afuaart is van donderdag 11 juni t/m 10
september. Start om 14.00 uur vanaf het
l/W-kantoor aan de Geeuwkade.
Kosten
De kosten van een stadswandeting bedra-
gen € 9,00 p.p. en dit is inctusief moten-
bezoek, bezoek aan het Museum Nooit-
gedagt, boottochtje en kopje koffie. Voor
groepen (vanaf 7 personen) is de stads-
wandeting ook op andere dagen en uren te
reserueÍen.
Voorvragen of intichtingen kunt u kontact
opnemen met het kantoor van de VW Zuid-
west Friestand in IJIsil 0515-531818 ofhet
hoofdkantoor in Heeg : 0575-442464.

E-mail: info @vwzuidwestfriestand.nt. Witt
u op donderdagen een vaartocht meema-
ken, dan kost dit € 7,50 p.p. Kinderen t/m
11 jaar € 6,00 p.p. (t/m 3 jaar gratis).
Honden mogen mee. 0p afspraak en in
overleg met u varen onze boten ook van 1

april tot 1 oktober van maandag tot en met
zaterdag. Per boot kunnen maximaal 12
personen vervoerd worden.
De kosten bedragen€ 50,00 per uuÍ per
boot. Ook kunt u kiezen uit één van onze
arrangementen.
Zie voor meer informatie:
www.rondvaartenijtst.nt of
www.vwzuidwestfriesland. nt.

Rommelmarkt 20 juni 2Ot5
0p zaterdag 20 juni zal door de acti-
viteitencommissie de jaartijkse rom-
metmarkt worden georganiseerd. De
rommelmarkt zal worden gehouden in
de loods van de rrm. firma Warnier Pre-
cisiemetaat aan de Roodhemsterweg

(tegenover veitinghuis Ald Frystàn). De
rommelmarkt begint om 9.00 uur en duurt
tot 13.00 uur. 0p 16 en 17 juni zutten wij
bij u langs komen om sputten op te haten.
U krijgt hiervoor nog een herinnerings-
briefje in de bus. De rommetmarktkan niet

georganiseerd worden zonder de hulp van
vete wijwitligers. Wilt u meehelpen met het
ophalen van sputlen of bent u beschikbaar
voor de verkoop, dan kunt zich opgeven bij
Lia van Schepen (tel. 0515-533139). No-
teert u de datum atvast in uw agenda?
De activiteitencommissie

1.7



Schreef ik in het vorige Kypmantsje: "Het
omroepjaar is weer begonnen", wet dat
ktopt! ! Na het optreden op de Leeuwarder
wijdagsmarkt (project Póetic Potatoes)
van 3 april werd ik door het Nordwin cot-
lege Leeuwarden benaderd. De studen-
ten van de afdeting "bloem & design"

zouden hun werkstukken - met
als thema ONDERWEG showen. Het
betrof een expositie en een pa-
rade (modeshow). Deze happening
vond plaats op donderdagavond
30 april en ik mocht aan de gas-
ten deze parade bekend maken.

Toen werd het 5 mei - 70 jaar bewijding. 0p een
heel speciale manier ging ik door lJlst om het be-
wijdingsconcert in de Utherne aan te kondigen.
Ik ben in mijn 26 jaar omroepen nog nooit met
een Jeep door een stad gereden en ondertussen
om te roepen. Door de aankondiging met de ori-
ginele oortogssirene lauamen veïe Dryltsers naar
buiten op te horen en te zien wat er gaande was.
Een heet speciale ervaring op een speciate en fees-
telijke dag. Jammer dat de oude legenroertuigen
niet door tJlst kwamen. Donderdagmiddag 7 mei
alweer op de bel. Het was deze keer de oproep om
de Gazelle opstapdag bij Nijenhuis Ï\nreewielers
mee te maken op wijdag 8 mei. Dit betekende in
een week tijd 3 omroepbeurten. Vrijdags was ik
dus echtwel schor. Dan staan de volgende roepen
alweer in mijn agenda: 17 mei naar Zete (Betgië)
vanwege het 10 jarig jubileum van de plaatselijke
belteman (Belgische omroeper) en dan 2e Pink-
sterdag - niet de 11 stedenfietstocht aankondigen
maar naar Hulstvoor een concours. Hierover zal ik
de volgende keer het e.e.a. vertelten.

ZEGT HETVOORT, ZEGT HETVOORT! ! !

Uw stadsomroeper
Harmen de Vries
Eegracht 24
Tel 532057

IJtst herdenkt de gevallenen waardig en viert 70 jaar vrijheid uitbundig
0p 4 mei werden de lJlster oortogsslachtoffers onder grote publieke^belangstelling op waardige wijze herdacht Muziekvereniging
"doncordia", het dameskoor"'t Róer om" en het Kompaenenkoor "'t Skip s0nder roer"verleenden hun medewerking.

Turntitets voor: Ghristiaan Pietersma, Johannes Reiker en Hytke de Jong

De jongens en heren turners hebben zich
dit seizoen in Friesland, regio Noord (Gro-
ningen, Friesland en Drenthe), Noord-
Oost finale en de landelijke finale prima
gemanifesteerd. Fries en Noordetijk kam-
pioen in zijn categorieverplichte oefenstof
werd Christiaan Pietersma. Verder hebben
de volgende turners van onze vereniging
aan de Noordetijke finale deelgenomen:
Lourens Reiker, Tijmen van Dijk, Atlard
Donker, Dion Speelman, Guus v.d. Werf-
horst en Niels v.d. Meulen. In de keuze
oefenstof leverde onze vereniging voor
de Noordelijke competitie 7 deelnemers.
Dit waren: Sietse Postma, Nourdin Boer,
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Ktaas Jan Oosterbaan, Hytke de Jong, Jan
Teade Nauta, Johannes Reiker en Jarno
Speetman. Johannes Reiker en Hytke
de Jong werden in de keuze oefenstof
Noordelijk kampioen. In de Noord-0ost
finale werd Jan Teade Nauta 2e, Johan-
nes Reiker 3e en Hylke de Jong 2e. Ver-
der turnden in deze finale nog mee Sietse
Postma en Klaas Jan Oosterbaan. 0p het
NK in ï\rvelto turnden voor onze vereni-
ging Jarno Speetman, Johannes Reiker en
Jan Teade Nauta. Hylke de Jong was ge-
blesseerd. Jarno en Jan Teade eindigden
in de middenmoot, Johannes greep net
naast het podium en werd nationaat 4e.

Van links naar reclrts: JanTeade Nauta, Christi-

aan Hetersma, Tymen van Dijk en J ohannes Reiker



lste etftal IJVC kampioen
Het lste elftal van IJVC is onlangs kampioen geworden van de 5de
ktasse A Noord, seizoen 2074/2075. Het team heeft alle records ver-
broken door in 22 wedstrijden maar liefst 102 x te scoren en slechts 23
doelpunten tegen te krijgen. De grootste overwinning behaatde IJVC
thuis tegen Blokzijl. Het werd maar liefst 13 - 0!

Jeu de Boules
Weer of geen weer, maar op donderdagmiddag speett een
vaste groep jeu de boutes op de baan bij 't Honk. Van links
naar rechts: Sippie van der Schouw, Roe[ Molenberg, Piet
Weiland, Baukje deJon g,SjoerdLandmanenTinus deJong.

Wedstrijdrooster 2Ot5 K.V. Nije Moed
Z0NDAG 24MEI Sikma partij
VRIJDAG 29 MEI Federatie jeugdpartij
ZONDAG 14 JUNI
Seniorenpartij IJlst/Hommerts/0ude ga
ZATERDAG 25 JULI K'IKB Pupillen meisjes
ZONDAG 16 AUGUSïUS Damstra stucpartij
ZATERDAG 29 AUGUSTIIS Zijsling baggerpartij
\IRIJDAG 4 SEPIEMBER Bakkerij de Witte
Jeugdpartij met Hommerts en Oudega
VRIJDAG 11 SEPTEMBER
Stadsherberg Het Wapen van lJlst
Nachtkaatsen

0osthem
IJtst

0ostJrem
IJlst
0osthem
Jutrijp

IJlst

Frisiaplein

13.00 uur
16.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
13.00 uur

16.00 uur

21.00 uur

Start van de veldcompetitie en training start
op woensdag 6 mei.

OPGAVE TEDENWEDSTRIJDEN SENIOREN:
Tjerk Bakker 06 - 100 40 820.Opgave wedstrijden
voor donderdagavond 19.00 uur.

OPGAVD TEDENWEDSTRIJDEN JEUGD:
Nico de Boer 0515-532727. Opgave wedstrijden
voor woensdagavond 19.00 uur.

Kijk voor de federatiewedstrijden op
www.nyemoed.nl onder het kopje Federatie.

Rick Adema Nederlands Kampioen Karate
Kyokushin Karate lJlst deed onlangs
mee aan de open Nedertandse kam-
pioenschappen karate in Zoetermeer.
Van de ruim 200 deetnemers kwamen
zij thuis met 5 bekers. Rick behaalde
de eerste plaats, zijn broer Dirk werd
in een andere poule derde. Irene Ro-
sier behaalde bij de dames +70 kg

g.v. de Stànfries lJlst. Friese titet voor Eva Westhoff
Vanafjanuari komen de turnsters op ver-
schiltende niveaus in actie bij het toestel-
turnen. Er worden 2 ptaatsingswedstrijden
geturnd met als doel: een plaats veroveren
bij het fK. Bij de jongste categorie 6t/m9
jaar namen bij niveau 7U72 27 turnsters
deel. Vijf turnsters hebben zich geptaatst
voor het FK op 20 juni in Harkema. Dit
zijn: Sitke Toonstra, Doutsen Hollenberg
en Nanke Osinga niv 12 en Fleur Jager en
Joska Hijlkema niv 11. Ats reserve staan
Femke Toonstra en Tess Hoekstra geno-
teerd. Bij de categorie D2 en D3 waren 7
turnsters actief en zij verzamelden bij de
2 voorrondes maar liefst 10 medailles, een
fantastische prestatie. Het gevolg is dat 5
dames zich hebben geplaatst voor het FK
op 30 mei in Nieuwehorne. Frouke Antsje
Zeilstra, Natanja Haringa en Mare Gerrit-
sma, atle drie in de categorie instap D2, Jil-
dou de Bruijne, Linde Butthuis en Hannah
Westhoffin de categorie pup 2 D2 en Jente
Holtenberg pup 1 D3. Bij de keuze oefen-
stof namen 8 turnsters deel op nivF, G en H

de tweede plaats. In hetzetfde ge-
wicht bij de mannen werd Atte van Da-
ten derde. Zijn ctubgenoot Alex Fijlstra
kwam bij de zwaargewichten in een
poute van 10 man. Alex behaalde een
derde ptaats. Verder streden ook Diëmo,
Renzo, Tim en Mark om de beste ptaat-
sen, maar zij vielen buiten de prijzen.

en ook zij presteerden optimaat. Anouk Bok,
Judith Haanstra, Eva Westhoff, Cartijn Lam-
meÍs en Meike Buursma mochten deelnemen
aan het FK op 18 aprit jl. in Wolvega. Eva West-
hoff bekroonde het seizoen met de Friese ti-
tel bij junior niv G en haar ctubgenootje Car-
lijn Lammers kreeg het brons omgehangen.
furouk Bok, jeugd 1 H en Judith Haanstra,
jeugd 2 G werden beide 9e in hun categorie.
Meike Buursma kon helaas niet deelnemen
vanwege een bïessure. Bij het hoogste niveau,
keuze oefenstof D niveau en voorgeschreven
oefenstof D1, hebben 3 van de 7 turnsters zich
geplaatst. Manon Koehoorn, Yasmine Breemer
pup 1 D1 en Menke Nagethoutpup 2 D1 gaan
hun beste beentje voorzetten op het FK 13 juni
in Joure.
Agenda: 30 mei Lemmer clubteam

wedstrijden turnen heren
Nieuwehorne FK niv D2 en D3

Eva Westhoff op nummer 1 en Carlijn
Lammers op nummer 3

30 mei
13 juni
20juni
27 juni

Joure
Harkema
IJlst

FK niv D1
FKniv 77en72
Clubdag in de

Utherne met o.a. het Beweegdiploma
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HEIP Perron2 aan een "tittte ptastic greenhouse"!
De uitgangspunten van Perron2 zíjn
ontmoeten, verbinden en delen. En
dit alles met een heldere blik op duur-
zaamheid. Zo organiseren we het Re-
pair Café om sputlen nog een tweede
kans te geven, komt een deel van
onze inventaris uit de Kringtoopwin-
kel of hebben we tweedehands.!e-
kregen, schenken we fairtrade koffie
en organiseerden we een "christmas
fashion switch", waarbij galajur-
ken aan elkaar werden uitgeteend in
ptaats van weer nieuw te moeten ko-
pen. 0p dit moment zijn we druk be-
zig om de Stadstuin bij Perron2 vorm
te geven. Eén van onze wensen is om

hier een "little plastic greenhouse" van
ptastic flessen te reatiseren. Dit willen
we graag doen met de flessen voor vers
sinaasappelsap die o.a. bij de Poiesz ver-
krijgbaar zijn. Hier zit geen statiegeld
op en de flessen belanden daarom bij het
vuilnis. Zonde toch? Deze flessen zijn
heel erg geschikt om een tuinkas van te
maken. Zou u de flessen de komende tijd
niet meer willen weggooien, maar aan
Perron2 witlen geven?
U kunt ze afgeven bij Perron2 of op za-
terdag 6 juni afgeven bij de stand van
Perron2 tijdens de Overtuinenfair. Daar
hebben we een grote bak staan waar ze in-
gedaan kunnen worden.

MFC De Utherne
Beste inwoners van lJlst,
Met ingang van 1 januari 2016 wordt ons
multifunctioneel centrum De Utherne
overgedragen aan het Stichtingsbe-
stuur. De gemeente heeft namelijk be-
sloten dat men met ingang van volgend
jaar afstand doet van De Utherne en dat
het complex wordt teruggegeven aan
de gebruikers daarvan: de bevolking
van lJlst. Sinds de uitbreiding naar
een multifunctioneel centrum is er een
Stichtingsbestuur in het leven geÍoepen
waaraan de accommodatie, dus de ge-
bouwen, zal worden overgedragen. In-
middels is er een projectgroep gevormd
die samen met het huidige Stichtings-

bestuur vol enthousiasme bezig is om de
overdracht zo geruistoos mogelijk te la-
ten verlopen. Er tigt de intentie dat het
beheer van de Utherne door een pachter
zal geschieden. Echter, het huidige Stich-
tingsbestuur is nog niet voltallig en ver-
eist daarom een aanvulling met enkele
enthousiaste mensen. Enige haast is ge-
boden, omdat we voor de zomervakantie
altes in kannen en kruiken wilten heb-
ben. Wij zijn dus naarstig op zoek naar
gedreven mensen uit lJlst die samen met
ons de schouders onder de overdracht
willen zetten. Wil je er graag mede voor
zorgen dat De Utherne een florerend
multifunctioneel centrum blijft en waar
iedereen met veel plezier zijn sport en

hobby kan blijven uitoefenen? Dan heb-
ben we je nodig en ben je van harte wet-
kom! Je kunt je via de mail aanmelden
bij de secretaris van de projectgroep
Koos Nederhoed - nederhoed@online.
nt - of bij het bestuur van je sportver-
eniging. We ontvangen je reactie graag
voor 1 juni aanstaande.

Namens de projectgroep De Utherne een
sportieve en culturele groet,

Franke Doting -WC
Vincent Heuveling - C.M.V. Concordia lJlst
Rein Hottinga - Stànfries votleybalvereni-
gmg
Koos Nederhoed - G.V. De Stànfries

Open boerderijdag "De Wytde Boerinne" voor ^"ro'ffi'",a
leden / donateurs buurhrereniging De Rat - [il''
De familie de Vries woont aan de Ter- %- 4HA
pen 1 in lJlst. De boerderij waarin zij
wonen heet "De Wylde Boerinne". Ach-
ter deze naam schuilt een hele his-
torie en ook hierover kan de familie
de Vries u atles vertelten. De familie
de Vries wil meer bekendheid geven
aan hun activiteiten op de boerderij.
Wist u dat zij al bijna
een jaar een melktap
hebben? Hier kunt u
dagelijks verse (rauwe)
melk uithaten voor
€ 0,60 perliter (erwordt
aangeraden om voor
consumptie de melk
te verhitten tot 72'C).
U kunt zelf een fles of
kan meenemen waar
de melk in kan maar
u kunt ook een fles kopen voor €.1,00
per stuk. Ook hebben ze sinds kort
een winkettje waar u ambachtetijke
producten kunt kopen zoals pannen-
koekmeel, appeltaartmix, speltmee[
e.d. dat gemalen is door de molen
in Woudsend. Zeker eens de moeite
waard om te proberen. 0p zaterdag
2 mei jt. was het de beurt aan buurt-
vereniging De Rat om kennis te ko-
men maken met het boerenbedrijf van
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famitie De Vries. 0mdat we elk jaar voor
de jongste teden (0 jaar t/m groep 3) al
een boerderijfeest hadden op de boer-
derij hebben we deze dag nu iets aan-
gepast. Ditjaar was het voor atle teden /
donateurs van de buurtvereniging en het
kreeg de naam: OPEN BOERDERIJDAG!
In overteg met de famitie de Vries en 2
bestuursleden van de buurtvereniging
werd een leuk en gevarieerd programma
in elkaar gezet.
Zo was er een speurtocht over het erf
van de boerderij en kon je zo het boer-
derijbewijs halen. Aan de hand van
weetjes konden er vïagen beantwoord
worden. f,r waren verschillende pÍoe-
verijen van zowel 6 verschillende melk-
soorten als verschitlende kaassoorten.
Ook was er een voelspel waarbij men
er achter moest zien te komen wetke

producten koeien eten. Voor de kinderen
waren er leuke speltetjes te doen zoals
koekhappen, aardappelpoepen en er was
een knutsettafel aanwezig. Voor iedere
bezoeker stond tussen 10.00 - 15.00 uur
de koffie met cake klaar; voor de kinde-
Íen was er timonade met boerderijkoek-
jes. Wij kunnen terug kijken op een zeeÍ
geslaagde dag met veet positieve getui-
del en blijde gezichten. Via deze weg
witlen we alte lJtsters laten weten dat
het zeker de moeite waard is om eens
een bezoekje te doen aan de melktap en
het winkeltje bij de familie De Vries aan
de Terpen 1. Zij staan u graag te woord.
Zij hebben een website die u kunt be-
zoeken voor meer informatie:
www. dewytdebo erinne. nl.
0peningstijden melktap: maandag tfm za-
terdag van 8:00 - 20:00 uur
Openingstijden winkeltje: woensdag- en
wijdagmiddag van 14:00 - 17:00 uur en
zaterdag van 10:00 - 17:00 uur.



In het Kypmantsje van februari jl. stond een uitgebreid artikel over het pand Eegracht
37. Naar aanteiding van dit artiket stuurde Hessel Bosma uit Sneek de volgende aan-
rutting met fotot over bakker Meine Bosma en familie Bosma.

Meine Bosma, bakker in lJtst

Mendje 23 maart l.l. sieten we yn Nijtan te
wachtsjen op minsken Ít Amerika. 0p de
ófsprutsen tiid - koffietiid mei oranjekoek
- komme se it hiem opryden, Chet en Lori
Esther. Nei kennis makke te hebben en
wat praterij - mei tank oan tolk en gast-
frou Akke Strikwerda en har man Jurjen
- geane we op in paad. Eerst nei de ,,Bosk-
pteats" oan de Rige, Nessewei 6 finder
Easthim der wer no de famiety Kouden-
burg wenned, dit is it plak wer yn 1811 de
Bosma's harren efternamme oannamen.
Nei allegedachten ,,Bosma" omdat se op
de Boskpleats wennen (f.h. Bangama).
Ek Chet en Lori harren roots lizze hjir.

Chet syn oerbeppe, Botsje Meintes, wie
berne as in Bosma, net op de Boskpteats,
mar Botsje har heit Meinte Bonnes Bos-
ma al. Meinte Bonnes wie letter lyts boer
op Pikesyl, no Pikedyk 1, en der is Botsje
nei atle gedachten berne, it is it spultsje
wat heal yn en op de Pikedyk stiet. Dernei

+'.

binne we eerst nei Drytts gien en ha der wat
om Ís hinne sjoen, u.o. op de Eegrêft bij it
pand nr. 37, weryn 1912 Meine Bosma s1m
bakkerij begie. Meine syn heitWybe wie in
broer fan Botsje. Yn it jier 1912 (13-10),
doe Meine Bosma fan Abbegea en Hittsje
de Boer Ít Ysbrechtum trouden. kochten
se it pand Eegrêft 37 en begienen der in
bakkerij. Yn 1915 wurd der harren doch-
ter Hytkje berne. Yn 1919 ferhÍsje se nei
Fiifhtis oan de Bolswerter feart bij Wolsum
en begjinne der in bakkerij. Soan Wybe
wurd der berne yn 7922 en letter wurd die
bakker yn Pijjum. Ën noch wer in hoar-
tsje dernei begjint hij in roggebreafabryk
yn Quatrebras, die der jierren bestien hat

en oer hiel Nederlàn syn 6fset hie. Heit en
Mem - Meine en Hiltsje - bakten eerst noch
troch yn Fiifh0s, mar ferhÉsen letter nei it
doarp Wolsum self. Noch wer letter wennen
se wer yn Drytts en binne hjir ferstoarn,
Meine yn 1975 en Hiltsje yn 1931. Oant sa-
fier de bakkerij en roggebreafabryk fan de
Bosma's en no wer nei Botsje. Botsje troude
mei in Lolke Beinema, die berne wie yn de
Hommerts en skipper fan syn berop wie,
harren domisilie wie dan ek de Hommerts.
Ek nei it ferstjêrren fan Lolke op 22 no-
vimber 1882 btieu Botsje yn de Hommerts
wenjen mei har trije bern. Yn ein 1892 emi-
greert Botsje mei de bern nei Amerika en
troutder alritlik gou meiinïsjerkEsther die
har freeche hie om oer te kommen om hetp

WMnm,tuMtuWM
foar s1m hÊshatding te bieden. Tsjerk hie
it jiers derfoar (1891) s1m frou fertern.
Tsjerk en s1m ferstoarne frou kamen ek fan
de Hommerts en hienen nei allegedachten
kunde oan Botsje. Chet (Tjerk) en Loribinne
boeryn de Steat ïltinois. We ha meielkoar in
mooie dei han, ek foar 0ndertekene, want
myn oerpakeAndries Bosmawie in broerfan
Botsje en Wybe, de heit fan bakker Meine.

Myn oerpake Andries wie eerst ek skipper
en letter milner op de Goezekoesterwet-
termote bij Snits op de Sàttkeet tusken
de spoorbaan en de Geeuw. De soan fan
Andries, Douwe, wie yn de tiid dat Botsje
as widdofrou wenne yn de Hommerts,
,,varensgezet" / skippersfeint yn de Hom-
merts. Hat hij doe bij syn tante Botsje it
wurk waarnommen? Hij trout letter mei in
Hommertser famke, wernei se der doe ek
noch ferskate jierren wenne ha. "De wràld
is lyts sizze se dan..."

IJtst750 tegt behaalde resuttaten btoot
In 2018 vieren we dat IJlst 750jaar stads-
rechten heeft. Een feestelijk jaar dus en
in de aanloop daar naartoe zitten we óók
niet stit! Nieuwsgierig naar wat de Stich-
ting lJtst750 het afgelopen jaar heeft
bereikt en wat ze nog wil bereiken? Lees
dan het jaarverslag op www.ijtst750.nt.

ff:ffi dan toch op de (,1 I h
website kijkt, vergeet <a'/

. in stad en ommeland wanneer het zomerse

/à weeraanbreekt!
' e ldeeëndeten

Verder zijn we erg benieuwd naar uw ideeën
voor IJlst en de stichting. Ideeën die lJlst
weer meer kleur geven. We horen dit graag
via info@ijlst750.nl.
Hartelijke groeten, Stichting lJlst 750

dan niet de verschillende routekaarten te
downloaden. Van prachtige wandel- en
fietsroutes tot verrassende kano- en su-
proutes. U hoeft zich dus niet te vervelen
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Stichting IJt'hottrJ
Staclslaankerk

Uw steun en bijdrage zijn nodig

N 140 RABO 01,31,2331 57

tnv Stadslaankerk

www.stadslaa n kerk. n I
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C HI N E ES-I N DISCH R ESTAU RANT

tSenp1ro&t
vuïvw.wenzhou- I Jtst.nI

Maandmemu juni
Voor 2 personen stechts € 16,50

'ili',ll,ï#e MenuA 
",iïïï*ï?"ïit,,.r

'ïïïXïj'"ïe MenuB 
",Ïffi1ïïlÍf,ï".,Menu A en B met qrote bami of nasi

Lopend buffetvanaf 17.30 uur
€ 15,00 p.p. voor votwassenen. Drankjes zijn bij de prijs

inbegrepen*. Kinderen onder 12 jaar halve prijs en kinderen onder
de 4 jaar gratis! *Met uitzondering van alcoholhoudende dranken.

Wanneer?
Maandag 25 mei (2e Pinksterdag met de ll-steden fietstocht!)
Gezelschappen vanaf 10 personen kunnen een lopend buffet teseweren!

Vraag bij ons ook naar de mogelijkheden van catering bij u thuis!

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet
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Wie/wat staat er op de foto
At vlug krram de eerste reactie op de foto van maart
binnen. Mewouw Lanting-Boschma meldde dat Aant
Groenveld en zijn wouw Anna met hun drie zonen,
van links naar rechts Germ, Sijmen en Andries, op
de foto staan en dat Aant Groenveld vïoegeÍ langs de
deuren ging met bakkerswaren. De volgende reactie
kwam van Sijmen Groenveld: "Dit is mijn familie hier
op de foto. Het zijn mijn vader, fuend Groenveld, en
mijn moeder Anna Tiesma. Rechts mijn broer Germ,
in het midden ben ik zelf en links mijn broer Andries.
0nze zus Jantsje staat niet op de foto. Nadat mijn
ouders getrouwd zíjn, zíjn ze op de Galamagracht
komen wonen. Germ is inmiddets overleden; Andries
en Jantsje wonen in Canada. Zelf woon ik nu ruim 11
jaar in Ny Ytostins, samen met Fetsje van der Heide
uit Offingawier. Na ons trouwen lanramen wij op de

Galamagracht te-wonen en daarna woonden we 28 jaar in de w.M. Oppedijkstraat. Ik heb
jarentang gewerkt ats boerenarbeider bij Auke Landman in 0osthem. Daárna heb ik nog
18 jaar b_ij-wagenbrugghe (Empatec) gewerkt in de groenvoorziening. Fetsje werkte ja--

lelt-ang _lij g"l mewouw in sneek. Deze foto is volgens mij genomèn bij scheepswérf
Bakker, bij de Kolk. Daar stonden 2 huisjes.
Er liep een pad naar Houthandel 0ppedijk. Dit pad liep door naar Nijesyl. Mijn broers en
ik gingen daar vaak naar een boer."
Deze maand weer een nieuwe foto en wel van de voetballers van IJVC. Wanneer is deze
foto genomen en wie staan er altemaal op.
Uw reacties graag weer naar de redactie van It Kypmantsje.

It is stjerrend wier, heite
Dit is de titel van het boek met waar-
gebeurde verhalen dat geschreven
is door de oud-inwoonster van lJlst
Jansjet de Vries- van der Werff. Het
is een Fries boek vol met "wierbar-
de ferhaten irt Frystàn". Omdat de
schrijfster "hikke en tein is yn Drylts"
staan er veel verhaten in het boek

over haar geliefde geboorteptaats. Haar
dochter Truus heeft de biografie "Eve-
rything came to me" geschreven over
haar schoonmoeder RacheI Faltin-Szé-
kety, de moeder van "Alpenfries" Rob
du Jardin. Ze maakte als Joods meis-je in Roemenië de Tweede Wereldoor-
log mee en daarna het communisme.

De presentatie van de boeken
was op zaterdag 2 mei 2015.
Beide boeken zijn uitgegeven
in eigen beheer.
Int. tet. 0577 437670
of www.truusdevries.nl.

Dinsdag 12 mei jI.lcwamen 600 deelnemers o.an de 1l-stedenwandeltochtweer
door IJlst. Het was een komen en gaan bij de stempelpost in de Stadsherberg.
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Wij nodigen u uit
om geheel vrijblijvend
de kijkdagen te bezoeken
van het grootste veilinghuis
van Noord Nederland, wat gevestigd is

aan de Roodhemsterweg 8 te lJlst.
Kijkdagen:
12 juni van 10.00 uur tot 21.00 uur.
13 en 14 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Wie éénmaal komt,
komt andermaal.

. Bibliothek Mor en Feon: elke werkdog

geopend {9.30-12.00/14.30-12.00 uur}

. KofÍie in het Grond Cofé en efkes krontsie

. Dinsdog reslourontdog

. Dogbesteding

o Zorg bii u thuis

o Leuke octiviteiten en cureusoonbod

. Vervoer nodig? Bel de Belbus!

. Mooltiiden: diepvriesmooltiiden oÍ worm

bij u thuis gebrocht

. Nii Ylostins: zelfstondig wonen in een

veilige wonomgeving, zonder indicotie.

Komt u gewoon longs!

Of bel voor meer informotie:

05r5-521900

www.zorggroeptellens.nl

Zorggroep ïellens beett vestigingen

in Blauwhuis, Bolsward, Franekel
Heeg, Makkum, Oentsjerk, Sneêk,

Tzum. Weidum. WilmaEum.
Wommêls, Workum en lJlst.
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Nu ruime keuze in
verschillende soorten
elektrische fietsen..


