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Een geweldig feest

Met een 'stand-up against
poverty'. die als een kurk van
een champagnefles knalde,
opende op wijdagavond 10
september de zesde editie van
het 201 5 Festival in lJlst. Nynke
Laverman liet meteen horen
waarom zij het bal mocht
openen. Met muzikale in-
vloeden uit alle uithoeken van
de wereld zette zij een unieke
sfeer neer. Toen lzaline Calister
het podium betÍad voor een
duet, waarbij de een in het Fries
zong en de ander in het
Papiamento, was de toon
definitief gezet. Miezerreg€n
deed een poging het feestje te
bederven, maar met haar
magistrale stem slaagde Calis-
teÍ eÍ zelfs in de buien weg te
zingen en de lucht te klaÍen
vooÍ de restvan het festival. 0p
zaterdag herinnerde slechts het
zompige veld aan de regen van
de afgelopen weken. Niets
stond een geweldig feestnog in
de weg. Het enige nadeel van
dit 2015 Festivai was dat de
duizenden bezoekers ogen en
oren tekort kwamen. Terwijl
aan de ene kant van hetteÍrein
de millenniumlopers de opge-
haalde sponsorgelden over de
streep brachten, op het kleine
podium de jonge helden van
Umoia muziek. dans en acroba-

tiek vermengden tot een ver-
bluffend speli:takel, bood de
marlct de rnogelijkheid om ge-
woon op het ijsbaanteÍÍein van
IJlst een Íondje rond de wereld
te wandelen. HeerUjke geuren
stegen op vanuit de eettentjes
en ondertussen nam het aantal
smaken op en rond depodia ook
veÍdertoe. DrummeÍs uit Sene-
gal trommelden hun Íitmes,
straatartiesten bÍachten met
twee levensechte giraÍfes de
kleine bezoekertjes in verwar-

ring en Jelle B toonde zich de
smaakmaker die hij is.
Samen rnet de zon en de ex-
otische hapjes gaf Rabasa de
tefiasgangers het gevoel dat ze
op de KaapveÍdische Eilanden
zaten, Maar het uitzicht op de
fierljepschansen en op de kerk-
toren met de vlag in top maak-
ten duidelijk dat zo'n festival
eigentijk a11een maar in lJlst
plaats kan vinden. Bij het in-
vallen van de schemering kon-
digde Elske DeWall aan de ijs-

baan eens goed te zullen opwar-
men. Rond het hoofdpodium
hadden zich veel fans ver-
zameld, en die lieten zich graag
tralderen op een dampende set.
De avond werd afgesloten met
een dj, en pas toen de laatste
klanken al lang weggestorven
waren durfde de regen zich
weêrte laten zien.

Tekst: zup van Doorn
Foto: Hans Vereecken

Fryske "Open deuf tsjinst

0p zondag 26 september a.s.
wordt de eerste opendeurdienst
van dit seizoen gehouden. Het
wordt een 'fryske tsjinst'. De
drimny yn dizze tsjinst is dfi.
Sieb Kiestra Ían de Rottefalle,
oargellist is dhr. Eelke Zijlstra.
It tema is: 'Frc1NSXtP'. Dit
tema past goed by de fredes-
wike! De bibe1lêzing komt Ét 1

Samuë118:1-9. Dit is itbekende
ferhaal fan David en Jonathan,
werlm Jonathan in greate
freonskip foar David hat. De
tsjinstbegjint om 19.30 oere yn
de Mauritiustsjerke yn Drytts.
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Eén algemeen
teleÍoonnummer voor avond-,
nacht- en weekenddienstên:

(051s) 442244
24 sept. 17.q!.27 sept. O&00 uur
J. HomstÍa
't oerd 12, Bozum
Tel.0575-442244

8 okt. 17.00-9 okt. 23,00 uur
Gietema & van Ibpel
Tollewei 113, Heeg
'Iel. 0575-442244

9 okt. 23.00-11 okt. O8.q) uur
X.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.0575-442244

1 okt. 17.00-4 okt. 08.0o uur
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
TeL.0575-442244

15 okt. 17.0G.18 okt. 08.00 uuÍ
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.05t5-442244

22 okt. 17.00-25 okt.08.00 uur
J.J.M. Jansen
It Lange Ein 46.
Sibrandabuorren
'1e1.0575-442244

29 okt. 17.00-1 no% 08.00 uuÍ
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
Tel.0575-442244

5 nov. 17.00-6 nov. 23.q) uuÍ
E.H.J.M. DÍenth
S. Sjaerdemalaan 72, iJlst
Tel.0575-442244

6 nov. 23.q)-8 nov. 8.00 uur
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

KWF Kankerbestrijding
De collecte heeft in lJlst
€ 2.482,95 opgebracht.

De KlvF-afdeling lJlst dankt
iedereen voor haaar of zijn bij-
drage aan deze collede,
www. kwfkankerbestrijdin g.nt

Heeg-IJlst-Bozum
Sibrandabuorren

Aawullíng en en wij zigíng en v o or
deze ntb'iek sà/Íennaar Janna de
Boer. De fsjalk 14 8651 e Ltbí
oÍ (hetlielst) pet e-maíl;
janna de boer@home.nl

Seniorengymnastiek
wijdag 14.00 uur Nij ïlostins

Biljarwereniging'D€ l(bs'
dinsdag vanaf 20.00uurin het
l lapen van lJlst'

Bitjartvereniging'lJlst'
Dinsdag vanaf 19.00 uur in de
Utheme

SenioÍenbiljartclub'De Af stoot'
Dinsdag- en donderdag van 13.00-
17.00 uur in StadsheÈerg
'Het Wapen van IJlsí

lierljepferiening Drylts e,o,
Trainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uurvanaf 13 jaar
dinsdag voor dejeugd tot 13 jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en Êoutbond F.N.V.
Sneek/l/lrmbritsêÍadiel
Contactpersoon:
Douwe Heednga, tel. 531970

zonnebtoem afd. IJlst e.o.
Contactpersoon:
mevr, M van Houten tel, 712009

cht vÍouwenbeweging'Passage'
4e dondeÍdag van de maand in de
Schaapskooi. 20.00uur
l\Ío.53 76 22

Schaken dinsdagavond,
in'Het wapen van lJlst'

VolLeybatver. ACCE T V,O.P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
volleybal voor dames en heren

Evangelische Gemeente:
Kinderbijbelclub in de Ëehof bij de
MauritiuskeÍk, de even weken:
13.30-14.30uur: groep 1, 2 en 3;
14.30-15.30 uur: groep 4 en 5;
15.30-16.30uur: groep 6, 7 en 8
Info: LippyWalinga, tel. 532662

Glmnastiekv€Íeniging De Stán-
ttiêsi Gym in de Utheme:
Maandag 15.30 tot 21.00 uuÍ
Woensdag 9.00tot 10.00uur en
13.15 tot 19.30 uur
Vrijdag 15.00 tot 19.00 uur
Zatedag 8.45 tot 12.45 uur
MeeÍ info: lYww.de stanfties .nl

VrouwenkooÍ'It ro€Í om'
RepetiUe om de 14 dagen op don-
derdagavondv.a. 20.30 uur in de
StadsheÈery ,}Iet Wapen van IJlsí

I(ompaenenkooÍ
"t Skip sÍndeÍ Íoer'
Repetitie om de veeÍien dagen op
vrijdag 20. 30 uur in StÀdsherberg
'Het Wape[ van IJlsí

Tafeltennis (Spolthal)
Maandag 19.30- 22.30uur,
zaterdag 9.00-12.00 uur 0eugd)

Badrnintonvereniging Flash
Donderdag 18.00-22.30 uur
in De Utlleme

Vollcdansen De lleke Dounsers,
(ouderen) dinsdag van 13.30-
15.00 uur in de Schaapskooi

Volleybalverenigin g Stànf ries
l"íaandagavond:
van 21.OO tot22.30 uur
Dinsdagmiddag/avond:
van 15.30 tot 22.30 uur
Donderdagmiddag/avord;
van 16.3010119.00 uur

Sjoelen
Maandag 14.00 uur in Nij Ytostim

Dammen. maandagavond in'Het
Wapen van lJlst'

Jeu de Boules
Elke donderdag bij het Fie jepter-
rein: apdt t/m augustusi 19.30 -
21.30 uur, septembeÍt/m maart:
14.00- 16.00 uur. Info tet.; 532810

Kaatsen
Woensdagavond in'De Utfreme'

(laverjassen
Elke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16.00uulin De Utleme

Jeugdkorps lfusken de Noaten'
Vdjdag van 17.00-18.00 uur in
het Mienskipshos

ItÍuziekkorps'Concordia'
Repetiue op maandag van 19,30 -
21.30 uur in het l,lienskipshis

TaÍeltennÈ Maandag van 19,30-
22.30 uur, zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd

KaIate in 'lt MienskipshÊs'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uur
Junioren van 18.00 - 19.00uuÍ
Seniorenvan 19.00 - 20,30uur
Donderdag;
Seniorenvan 19.00 - 20.00 uur
Int.: F. Rosier 0515-532234

GeenPULITIE 
"po"a

Fryslàn Wet
. Drn. ct sneek politie

26 sept.

29 sept.
03 okt.

06 old.
IJ OKT.

17 okt.

20 okt.
27 okt.
27 ol{t.

28 okt.

Open Deurdienst, Frysk€ fs.;r nst, MauritiuskeÍk,
ds. S, KiestÍa uit Rottevalle, 19.30 uur
Stipepunt, gemeentehuis lvymbrits, 9.30-11.30 uur
Klassiek zondagrniddagconcert, Stadslaankerk,
15.30 uuÍ, zie pagina 5

Stipepunt, gemeentehuis Wyrnbrits, 9.30-11.30 uur
Stipepunt. gemeentehuis Wymbrits, 9.30-11.30 uur
Open Deurdienst, Doopsgezinde kerk,
Pastor Jan Mulder uit Sneek. 19.30 uur
Stipepunt, gemeentehuis WymbÍits, 9.30 -11.30 uur
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits. 9.30 -11.30 uur
VÍouwen van Nu, Amnesty Intemational,
MienskipshÊs 20.00 uur
Passage, stichting'Drylts oer de Grins',
de Schaapskooi 20.00 uur

Een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9

8651ËB lJlst
Tet. (0s1s) 5313 18
e-mail:
fa j.visser.ijlst@planet.nl

R€dactie:
À. Kuipers
Ë. Hekman
J. de Boer-zuiderhof

opmaak en dÍuk;
Drukkedj Visser lJlst

Nopij en/of adveÍtentie's
(zo mogelijk digitaal)
inleveÍen tot en met
I okober a.s. bii
Boekhandel Visser IJtst

o Copyrisht Drul4€nj VÈse!.
Ni€ts uit dez€ tqave naq worden vefleel-
voudigd door niddelvàn drk, Íotocoli€, scàn
of o! eniqêneiad€Íe wij4, ronddvootaïgdde
toestennjng van de Íitg@er.
!e uitqÊver behoudt zichzeu hel recht voor,
brder vooràf gàaldè kennisgaing, ingelserde
kopij te wijzigen, in te kone! of te weiseren,
Ingezonden stukker worden geplaatit buiten
vehntwoord€Ujkheid van dê Íedáctiê.

Stichting Behoud
Stads laankerk
te lJlst

Steun dc insl:mdhoudrng en heí
gebruik van dil nrooie gebouw

met eeD bijdrage

2968.40.653
s t.t ds I a a n ke r ki9\ s 1 a I L n I
'tvwtr'. s Ía.l s I a d n ke r k. n I



"Morgen heren.""Morgen Peke."
"Wij hadden het net over de
herindeting van de gemeente-
grenzen en wij woegen ons af
wat de gedachtegang van Peke
zou zijn." "De burger", begint
Peke, "komt nu nog verder van
de politiek te staan, maar van
de andere kant moet het voor de
burger voordeliger worden."
"Hoe kom je daarbij Peke?"
"Nou jongens, ten eeÍste gaan
er 4 burgemeesters uit en ook
nog de nodige wethouders en
raadsleden. Te1 die salarissen
eens op. Er is er een die is de
slimste, want die zit in de ziek-
tewet. De kleine gemeenten
klaagden altijd over het niveau
van de ambtenaÍen. Die waren
veel te licht en hadden geen
kaas gegeten van al die regels
zodat de gemeente vaak advies-
bureaus moest inhuren, en dat
kunnen ze dus besparen, Ze
nemen nu een paar goeie men-
sen aan, die dat nu kunnen
oplossen. Dus al die ambtena-
ren en gemeentedirecteuÍen
moeten ander werk zoeken. Zo
kunnen ze miljoenen euro's
besparen. Dus jongens, de
burgers hebben voordeel."
"Geloof je dat nu echt Peke?"
"Alleen de nieuwe naam jon-
gens. Sneek wil Sneek in de
nieuwe naam. Wat een aro-
gantie van Sneek. In wezen
hebben wij en de andere ge-
meenten Sneek helemaal niet
nodig. Sneek heeft ons nodig."
"Maak hen dat maar eens wijs
Peke." "SÍdwest Fryslàn of
oosteÍgo, zo heette hetwoeger
ook. Hoijongens." "Hoi Peke."

#'#i?sw
Golomogrochl 9, 8ó51 EB lJls+

tel. (0515) 53 1318
e-moil : {o.l.visser.i jlsi@plonet.nl

Voor ol uw p rintwerk
zwort en kleu r

Ook von digiiole
besionden

verenigíngsboekies, moond-
bloden,Íomi liedru kwerk,

briefpopier, enveloppen, etc.

Zondagmiddag 3 oktober om 15.30 uuÍwordt in de Stadslaankerk
te lJlst een zondagmiddagconcert gehouden met

Rosanne Philippens & Yuri van Nieuwkerk

Rosanne Philippens begon op driejarige teeftijd met vioolspelen
aan de Amstelveense Muziekschool bij Anneke Schilt. 0p haar
elfde ging ze naar Coosje Wijzenbeek en een jaar later werd ze
toegelaten tot de Jong Talent KIas aan het Koninktijk
Conservatorium te Den Haag. Haar studie heeft ze daar vewolgd
bij Vera Beths en injuni 2009 haalde ze haar diploma met een tien
met onderscheiding. Voor datzelfde examen kreeg ze de Debman-
prijs voor het beste vioolexamen. Andere prijzen won ze in de
finale van het Prinses Christina ConcouÍs, in de finale van het
Vriendenkrans Concours en in 2009 won zij de eerste prijs op het
NationaalVioolconcours (Oskar Back). Daamaast kreeg zij tijdens
ditconcours de prijsvoor de beste vertolking van de Nederlandse
compositie en, samen met haar pianist Yuri van Nieuwkerk. de
prijs voor het beste duo. In november 2008 heeg zij een beurs
uitgereikt van het Kersjesfonds.
Yuri van Nieuwkerk begon op twaalfjarige leeftijd met zijn
pianostudie aan het Conservatorium van Amsterdam. Daar kreeg
hij les van Mila Baslawskaya. Hij viet in de prijzen bij verschiltende
nationale en internationale concoursen. onlangs sloot hij met
een negen zijn bachelorfase af bij David Kuyken.
Rosanne en Yuri zullen werken van Ravel, Schubert en Beethoven
ten gehoÍe brengen. Het definitieve pÍogramma wordt nog
vastg esteld.
De zaal is open om 14:45 uur. Koffie of thee in de pauze zijn
inbegrepen in de toegangsprijs.
Aan de zaal zijn toegangskaarten te koop à € 17,00 voor volwas-
senen en € 8,00 vooÍjongeren tot 18jaar. Vanaf 6 september zijn
toegangskaaden à € 15,00 voot volwassenen en € 6,00 voor
jongeren tot 18 jaar in de voowerkoop verkrijgbaar bij Boek-
handel Visser in IJlst. Kaarten zijn ook te bestellen via email,
conf orm volgende instucties:
Maak € 15,00 per toegangskaart voor volwassenen en € 6,00 voor
jongeren tot 18 jaar over op bankrekening 2968.40.653 t.n.v.
Stichting Behoud Stadslaankerk o.v.v. Rosanne voor 27 septembeÍ
ofzolang dit hier woÍdt aangegeven.
- Stuur een email naar info@stadslaankerk.nl met als onderwerp
Rosanne. Vermeld het aantal kaarten en het rekeningnummer
waarmee de betaUng is gedaan.
- U onwangt binnen 48 uuÍ een email retour. Print deze email.
Dit is uw toegangsbewijs. Bij de ingang van de zaal wordt deze
omgerui.ld.
Let op! Er is slechts een bepeÍkt aantal kaarten beschikbaar; op
is op.
Aan de Stadslaan is slechts beperlcte parkeergelegenheid, maar
op enkele minuten loopafstand is voldoende parkeergelegenheid
te vinden, Parkeren is mogelijk bij het Gemeentehuis, het
Mienskioshrls en aan de Dassenboarch.

ffi-l otu"t*6o/a'l't*t'

. bloemen en planten

. bruids- en granverk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wal met
'gÍoen' te maken heeft.

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Ceft. Diabetische voet
Geeuwkade 11 - Teleioon 531930

>t-'\-<
Mobile n\ )
Hair Care)(

Uw kapster aan huis
Voor jong en oud

Gerda de Jong

; -Yt a.sti, o IW u S i k'lt:tat

Citanr, bàs en zangl€s zonder
notenschrift

^lle 
apparaluur'. gitar.n en
bassen aan\'czl-q

Dc Tsjalk 17. IJ Ist
Bel: 06-2-1946195/ 05 I 5-532772

Ook voor opname,
t€ksten, nluziek,
begeleidings cd's

t-if.v
Shiatsu, Voetreílexthe.apie,

Familie opstellingen
Skerwa'd 13,8618 NE OOSTHEIU

0515 - 532551 | 06 - 30942112
www.hedwagydema.nl
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Leuke plekken om met kinde-
ran haan tê dran

Schrijver F[ip van Doom uit lJlst
verzamelde er duizend en bun-
delde ze in een vuistdik boek,
dat begin oktober verschijnt.
Het Van Kinderenmuseum, het
Hossebos, Joepie, Lolland; a1-

leen de namen klinken al aan-
lokkelijk. Wie met de (klein)
kinderen in de leeftijd tot en
met twaalf jaar een leuke dag
wil doorbrengen kan overal in
Nederland teÍecht. AttÍaclie-
parken, binnenspeelparadijzen,
musea, kinderboerderijen, alle-
maal ontvangen ze kinderen
met open arrnen. 'Toch blijft
buiten spelen hetleukst", vindt
Van Doorn. "Van alle plekken
die ik gezien heb, was ik het
meest onder de indruk van de
natuurspeeltuinen. Daar komen
er steeds meervan, en ze geven
kinderen de kans zeU hun fan-
tasie en creativiteit te gebrui-
ken en tegelijkeÉijd lekker in
de natuur te ravotten." Van
Doorn is reisjournalisten schrij-
veÍ van een aantalboeken in de
reeks í000 Plekken die je echt

Afgelopen voorjaar verhuisde
hij met zijn gezin vanuit de
Randstad naar lJlst. "!Ve heb-
ben de zomewakantie in Fries-
land doorgebracht en hier in de
omgeving een aantal mooie
plekken voor in het boek ont-
deliÍ. Natuurlijk komt ook lJlst
boek uitgebreid aan bod. Ik
besteed aandacht aan molen De

Rat, en bij het stukje over Kijk-
en Doecentrum Nooitgedagt
maak ik van de gelegenheid
gebruik om ook de overtuinen
en de speeltuin aan de Ee-
gracht te noemen, Zo kan ik
stiekem de stad een beetje extÍa
onder de aandacht brengen."
Zijn boek bestrijkt heel Neder-
land. Toch hoefje wat de schrij-
ver betreft niet ver van huis te
gaan. "0ok in de omgeving van
IJlst is genoêg te beleven. En

wanneeÍje er met de tÍein naar-
toe gaat, beginthet avontuur al
met de heenreis,"
1000 Plekken die je echt gezien
moet hebben - Nederland, met
Kinderen,
Uitgeverij Terra Lannoo, ISBN:
97 8908989127 3, 848 pagina's,
prijs € 19,95.
vvww.fliovandoorn.nl.

It DryItser Kwmants)'e mag een
door de auteur gesigneerd ex-
emplaarweggeven van
1000 Plekken die je gezien moet
hebben-N e derl an d met Kinderen.

Kinderen (t/m 12 jaar) die kans
willen maken op het boek, moeten
de volgende vraag beantwooÍden:

In welk jaar verhuísile hout-
zaagmolen De Rat van de oe-
vers van de Zaan naar lJlst?
Het antwoord staat natuurlijk
in het boek, maar is ook op de
molen zelf te vinden. Uit de
goede inzenders trekken we de
winnaar.

InleveÍstÍookje

Antwoord:

Naam:

Adres:

LeeftÍjd:

Inl.everen bij Boekhandel Visser,
Galamagncht 9. Uiterste inlever-
datum 15 oltober a.s.
De winnaar krijgt beri.cht.

gezíen moet hebben.

Kaatsjeugd IJISt sluit gediplomeerd het seizoen af

Het veldseízoen van kaatsver-eniging Nije Moed in lJlst zit er
weer op en dit hield voor de jeugd in dat ze weer kaattspelletjes
op het veid hadden, met daama patat eten in de kantine. Na het
eten werden de competitieprijzen uitgereikt.
De winnaars waÍen bij de kabouters Jettje Sikma, bij de welpen
EstheÍ Schot, en bij de pupillen/schooljeugd Jelmer de BoeÍ. Na
de prijsuitreiking kregen de jeugdleden het kaatsdipl.oma, waar
ze de week ervoor hun uiteÍste best voor hadden gedaan. Voor
foto's kunt u kijken op www.nyemoed.nl.
Uitslag cornpetitie.
I(abouters.'1e Jeltje Sikma, 2e Jan Sikma en Siebrich Koning
tílelpen: 1e [stheÍ Schot, 2e Jan Pieter SchuuÍmans, 3e Antsje de
Boer. Pupillen/schooljeugdr 1e JelmeÍ de Boer, 2e Jan Teade Nauta
en Rijkel Dotinga

Schootklas 1950

Hoe groot was onze verbazing
in het Kypmantsje julir/ augus-
tus te moeten lezen dat de
Fakkeljrin nietde Fakkeljfrn zal
zijn zoals wij die gewend zijn.
Dat er kleine aanpassingen
worden gedaan is niets op
tegen. maar datde beide grach-
ten niet meer ingeschakeld
worden beweemdt ons ten
zeerste. Niet om ons zelf, maar
om de kinderen die al4jaaraan
de Fakkeljin meewerken. Wij
hebben het dan even voor het
gemak over de groep die zo
goed mogelijk het schoolge-
beuren uit dejaren 50 probeêrt
nate doen. Het is zo, dat steeds
een nieuwe groep dat op zich
neemt, De groep die aan de
beurt zou zijn, keek al reik-
halzend hier naar uit.
'Volgende jaar zijn wij aan de
beurt, hè meester?". Ze zullen
teleurgesteld zijn. Je kunt toch
niet aan de groep kinderen
voorbij gaan, die met een
enorm entJtousiasme die avond
mee probeert in te vullen?? Nee
toch??
Het zou dit jaar voor de vijfde
keeÍ geweest zijn. Het eerste

Collecte
llaag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting
heeft in IJlst € 7.775,48 opge-
haald. Een oranjetoiletrol heeft
dit jaar voor aandacht voor de
collecte gezoÍgd, De kleur van
het papier is uiteindetijk niet
waar het om gaat.
Wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat de kleur
van de ontlasting wel belangrijk
is. Deze kleur kan namelijk een
alarmsig naal zijn voor een spijs-
verteringsaandoening. De MaaE
Lever Darm Stichting wil de
stdjd tegen spijsvertedngs-
ziekten aan gaan met weten-
schappelijk onderzoek en voor-
Uchting. Zonder de bijdrage en
inzetvan gevers en vrijwitlig ers
is dit onmogelijk. De Maag
Lever Darm Stichting wil ieder-
een, die eenbijdrage heeft gele-
verd aan de collecte, bedanken
vooÍ de inzet.

Jeltsje de Vries en
Lonneke Maurix

lustrum. MaaÍ helaas!

De enthousiaste meesters,
Johan Krikke en Ale de Jong



"Ulla't íen mínske rêdt, rêdt ín hiele wrdld"
In ferhaat Ít de Twadde Wràldoarloch, dat
him dfspile yn Drytts

De ÉtspÍaak is fan tapassing op
tal fan Dryltsers dy't Joadske
minsken harren wente oanbean
hawwe as in taflecht foar de
ferfolging trocht de DÍtske
besettingsmacht yn 'e oarloch
7940-1945.Ien fan harren wie
Sipke Woudstra (1895-1981)
mei qm frou Femrnigje Woud-
stra-van der Meer (1895-1988),
myn àlden.
De àldere generaasje 1m Drylts
sil harren beiden wol kend
hawwe. 5e wennen oan de
Zevenpelsen 12 mei har man-
machtich tal bem. Heit hie it
drok as direkteur fan NV v/h
D.WoudstÍa en Zn., in fabrykje
oan de Stedsleane. Dêr makken
se doetiids tsiisfetten, waai-
kÊpen, skoalbanken en foar de
boeren yn'e oarloch spinwielen,
om te ruiljen mei weet, tsiis,
briter, jirpels ensfh. De grutte
hÉshàlding frege dat. mar de
noeden en soargen wiene net
beheind ta dy lytse Íinte; heit
en soan Jopie sieten yn 'e
fersetsbeweging en ek Wiep
Schuurmans, dyt troud wie mei
de àldste dochter Baukje,
Ek wiene der Joaden tnder-
d0kt: in troud pear, Jacob en
AUdaVelleman, en de lytse Mia
Lakmaker, allegeaÍe Ét Am-
sterdam.

0p tiisdei 24 augustus lêstlyn,
waaÍd Sipke Woudstra en Fem-
migje Woudstra-van der Meer
postÍm hulde brocht yn 'e ear-
dere synagogefan de stêd Kam-
pen, De Yad Vashem-fuder-
skieding is doe ítÍikke troch
meft ou Silvia Berladski-Baruch
fan de ambassade Ían Israë11n
'e oanwêzigens fan boarge-
masteÍ Bort Koelewijn oan de
êldste noch libbene soan Hans
Woudstra mei tal fan oanwê-
zigen: famylje en Joadske freo-
nen en famylje fan Mia Levy-
Lakmaker, it famke dat inder-
dÊkt wie by de Woudstrat.
Sipke Woudstra en Femmigje
van der Meer krije postuum de

titet "Rjochtfeardigen 0nder de
Íolken." Hja hawwe belangeleas
hanen libben riskeard, om
oaren te Íêden, sa jout Írs it
parseberjocht fan 'e Israelyske
ambassade te lêzen.

De titel "Rjochtfeardige Ênder
de folken" is de heechste 0nder-
skieding yn Israel. Se bestiet Ít
in oarkonde. in medalje en har-
len nammen wurde byskreaun
op de Earemuorre yn de'Trin
fan de Rjochtfeardigen"fan Yad

Vashem 1m Jerusalem.
De Ítrikking Ían de medalje en
de oarkonde vÍie it hichtepunt
fan de huldiging yn Kampen.

Wy sjogge werom nei de
oarloch. 1943. Ynienen wie
dêrre in Joadsk famke fan twa
en in heal jier by de grutte
hÉshàlding f an Woudstra.

j.':

"':iiÈ"'
Wieke, dochter en 1m dy tiid alve
jier àtd, fertelt:'1,4Iy moasten dy
jrins betiid op bêd, want gjinien
mochtde koerierstersjen dy't in
lyts famke brocht. Dat soe te
gefaarlik wêze. Wol hearde se
de skriernende Mia, dat lytse
famke, roppen:' Mama, mama."

,1.. 
_

Persoanen op 'e foto:
Fan lofts nei rjochts: Douwe (1930), Baukje (1921), nne G928),
Jopie (1924), Ëile (1922).
TWadde ige f,I.n,r.: Siebren (1938), Eeit Sipke (1896), Boudineke
(1940), I,Iem Femmigje (1896), Wieke (1932) en Hans (1935).

'{t

Wieke krige de taak om op it
lytse "suske" te pasjen, wat se
mei nocht die. Se krigen in
hechte ban. Hoe wie it mei har
Joadske àlden yn Amsterdam?
Hja doarsten it net oan om
inder te dÊken. De buorman
warskóge harren, hja moasten
har iennichst bern in skÊlplak
jaan en sawaard it famke oan in
koerierster meij0n dy't har nei
Fryslàn brocht. Dat wie in fêr-
stannige beslissing. want Mia
har à1den binne 25 Maaie 1943
oerbrocht nei kamp Vught, doe
op 3 July nei kamp Westerbork
en doe mei de trein 6ffierd nei
kamp Sobibor. dêrt hja op 16
July al fermoarde binne. In
skriklik lot is Mia besparre.
Hoe gong it fjirder mei Mia? Se
went oan de nije omstannich-
heden en sa njonkelytsen praat
hja Frysk, wat oars? Se fielt har
as ien fan de hÉshàlding en se

nimt it lege plak yn fan de lytse
Boudineke, dy't amper twa jier
áld yn 1942 ferstoar.
It Amsterdamske famke is, sa
Iiket itwol, in Frysk famke wuÍ-
den. Sa fielt se har ek.
De Befrijing komt yn 1945 en
doe komt der yn 'e simmer fan
dat jier in frommeske, dat der
op oan wol, hja is de mem fan
Mia en se hat in oprop lêzen yn
dekrante oerJoadske bern dêr't
harren àlden fan socht waar-
den. De famylje leauwde dat
fansels. It diê bliken dat it Mia
haÍ muoike wie. Gtlend waard
Mia meinommen. De twadde
keàrwie derin skTiklik ófskied.

E erieníging f an b efu le f amylj e s :
Se wennen !m Amsterdam:
muoike mei har dochter en Mia.
Net in maklike tiid, it libben wie
no tige earmoedich en suterich
wurden. 0p in kear krijt Mia TBC

en moat nei it sanatorium fan
Santpoort. Earm famkel DêÍ hat
hja mear as in jier kuerd, mar
ÉteinUks bedarre se \r in waarm
gesin, de famylje de Hartog,
otterdokse joaden yn RotteÍdam.

\ adoptearden har as bern. Se

seine tsjin Mia: 'ïe bent ons
bloedeigen kind." Sels hiene se

fiif bern, dy't allegearre de
oarloch oerlibbe hiene. De tiid
hátdt gjin skoft en stadichwei
waard Mia in jongfaam fan 19
jier en se woe nei Israël emi-
grearje. Dat wie yn 1959. Yn it
plakje l(far Saba net sa fier fan
Tel Aviv kaam se te wenjen. Se

trout en kÍijt in soan, dy't se

Mosje neamt en twa dochters
Rachel en Michal en letter kom-
me der sàn beppe-sizzers,,.

0p in kear, sa'n achtjieÍ ferlyn,
krijt se in stikmannich foto's
Ían in fier famyljelid. Ien foto
hie in tekst achterop: "Dit is de
familie Woudstra uit Sneek,
waar ik je naartoe heb gebracht
toen je ongeveer twee en een
halfjaar oud was."
Dat se neat wist oer Fryslàn hie
in reden: se hat al dy tiid de
oarloch Ít har gedachten fuort-
moffele.
Net oan tinkel Jerfolch op

side I
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Mar no't se álder is, wol se
einliken wol dy famytje betank-
je foar alles wat hja yn de oar-
loch foar har dien hawwe.
It lit har net los en hja siket
kontalÍ yn Hollàn mei har neef.
De man skeakelt fia fia de lVyn:
RTL4 woe wol in oprop dwaan
yn'e rubryk 'ïier in het iand"
om de famylje Woudstra op te
spoaren. 0p de TV lieten hja de
foto fan 'e famylje WoudstÍa
sjen en de omropster sei derby:
"\iVie kent de familie WoudstÍa
uit Sneek?" Tafallich of net dy
foto hong by soan Siebren yn
Xspel oan de muorre fan de
hískeamer. De moarns betiid
skiltet dy nei RTL4 .'Tt is de
famylje Woudstra ít Drylts, dy
foto hing et by Ís yn 'e keamer ! "
Der binne tÍije Tv-itsindings
west: de oprop te sykjen op 2
jannewaris 2008, de reaksje fan
de famytje Woudstra wie op 3
jannewaris op de T1/ te sjen en
de reaksje dêrop yn Israë1 fan
Mia wie op 4jannewaris.
Wied er al in waarm kontakt
troch de bylden op'e TV en de
telefoan, op 8 maart kaam de
famylje Lely-LakmakeÍ Ét Israël

yn Espel by soan Siebren en
fjirdere famylje en wie der in
ferieniging fan beide famyljes.
Mia fertelde ós letter: 'ïk ha
foar it earst dreamd oer m1m
mem". Ioar har is in lege bled-
side fan har libbensferhaal wer
beskreaun.

"Der is dy klear te witten dien,
minske, vat goed is en wat de

Heare fan dywol: rjocht dwaan,
de trou heech hàlde en mei Jer-
stàn dynweí geanmei dyt God!"
Micha 6 fers 8.

Mei dit fers einige Dr. Herman
M. van Praag sJm taspraak yn de
synagoge fan Kampen by de
huldiging.

Siebren Woudstra

Siebren meí de med.alje fanYatl Vashem op it grêf fan synposdtm
inderskíeden dlden Sipke Woudstra en lemmigje Woudstra-
v.d.Meer.

Zijstingbaggerpartij winst
vooÍ hêt paÍtuur Van Slooten

Met de Zij stingbag g erp artij van
afgelopen zaterdag 4 september
is er weer een eind gekomen
aan het veldseizoen van de
seniorenvan Nije Moed in IJlst,
llet een mooie lijst van acht
partuÍen kon er flink doorge-
kaatst worden. En dat zou ook
wet nodig zijn, zou later blij-
ken. want de parturen waren
goed aan elkaar gewaagd. Als
eersten wist het partuuÍ van
Bauke Weerstra, Siebren Feen-
stra en Siebo Zijsting zich te
plaatsenvoor de finale. Dit ging
pas op een stand van 5-4. De-
zelfde uitslag had de andere
finalist in de halve finale, De
andere finalist was het partuur
van Douwe van Slooten, Auke
WieÍsma en Steven Zijsting. Dus
het leek erop een spannende
finale te worden, en dat zou het
worden ook. De eersten gingen
om en om, en er werd op het
scherpstvan de snede gekaatst.
Alle trukendozen werden open
getÍokken, en alle "nieuwe"
spelregels werden naar voren
gehaald entoegepast. Maar uit-
eindeli.jk was het op 5 - 4 6 - 6

dat Auke Wieísma de bal met
een ferme klap terug sloeg naar
het perk, en zo de winst voor
zijn partuur veilig stelde. In de
fina1e van de verliezerronde
stÍeden de parturen van Ludo
Brink. Bouke Sikma en Peter
Thiescheffer, en dat van Nico de
Boer, Marten Zijlstra en Nienke
Hettinga tegen elkaar, Het
partuur van Nico de Boer had
zich met pijn en moeite ge-
plaatst vooÍ deze finale, en had
net zoals in de eerste omloop
ook in de halve finate de partij
op 5 - 5 6 - 6 wetente beslissen.
Alleen in de halve finale in het
voordeelvan hen. Ën het zou in
de finale weer alle eersten mee-
nemen. Allen verloren ze het
laatste eerst op 5-5 6-4 en
hiermee palde het partuur van
Ludo Brink de eerste prijs van
de verliezerronde.
Uitslag:
1e Douwe van Slooten, Auke
Wiersma en Steven Zijsling
2e Bauke Weerstra, Siebren
Feenstra en Siebo Zijsling
1e ver1. Ludo Brink, Bouke
Sikma en Peter ïhiescheffer
2e ver1. Nico de Boer, Marten
Zijlstra en Nienke Hettinga

GerneenteBelangen SÍdwest Fryslàn
GemeenteBelangen SÍdwest
lryslàn schuift Henk Hoekema
uit Koudum naarvoren als lijst-
trekker op de kieslijst. We heb-
ben uit alle 5 gemeenten men-
sen op de lijst staan, die zich
verkiesbaar hebben gesteld.
GemeenteBelangen is daarmee
voorlopig de laatste partij die
zich heeft geregistreerd. Depar-
tÍj is een samenvoeging van
GemeenteBelangen Wymbritse-
radiel en GemeenteBelangen
Bolsward.
Samen met diveÍse inwoneÍs uit
alle fusiegemeenten is na een
jaar van zorgvuldige voorbe-
reiding een nieuwe partij ont-
staan. die daarmee nog steeds 30
jaar politieke ewaring heeft. In
2002 weÍd GemeenteBelangen
Wymbritseïadiel met 6 zetels de
gÍootste partij in Wymbrits. Wij
zien een belangrijke taak in het
voeren van onafhankelijke ac-
tieve en conftonteÍende politiek.
En dat is nodig in de nieuwe
gemeente. WU wagen ons niet
aan een verwachting van het
aantal te behalen zetels. Wij
lopen Uever niet op de gunst van
de kiezervooruit.

C1f: llenk Hoekema is een
geboren en getogen Koudumer,
dus een echte Sídwesthoeker,
van 57 jaar en vader van 2 kín-
deren. Van beroep makelaar/
taxateur en mediator. Met het
laatste is Hoekema momenteel
verbonden v oor medíation-za-
ken aan de rechtbank te Leeu-
warden. Hoekema kan verder
bogen op een ruime zakelijke en
bestuurlijke ervaing, waarbij hij
àch kenmerkt als pragmatisch
en een oplossingsgeicht doener.
Zijn interesse is met name toe-
gespitst op lokale politíeke
waagstukken, Telefoon Henk
Hoekema 0514-522496.

HaroldVisser

het partuur van Wim ZijsUng.
Bauke W€ersta en Tjitze Dotin-
ga dat na een Houdini-act de
finale wist te bereiken. ln de
laatste poulewedstrijd wisten zij
na een 5-2 achteÍstand tegen
het partuuÍ van Nico de Boer,
Marco Nooitgedagt en Auke
Wiersma de partij winnend af te
sluiten. De andere poule werd
gewonnen door het paduurvan
Johan Boorsma, Rudy Bosma en
Wiepie Oppedijk. Wel wisten ze
pas de Laatste poulewedstrijd op
5-5 te winnen van het partuur
van Marco Damsta, Bart Schuur-
mans en Tjitske Vellinga. Dus
aile ingrediènten voor een span-
nende finale. Het partuur Boors-
ma pakte gelijk een spel vboÍ-
sprong, maar toen begon het
partuuÍ Zijsung te dnaien en

Partuur Wim ZiiSlinq wisten zij de partij in s-2 6-2 in

koninklijk bij het'nacht- hun voordeel te beslissen' Wim

kaatsen ín ntsi Zijsling werd tot koning ge-
Kroond. Iets wat Bauke Weer-

Een zestal paduren in twee pou- sta en Tjitze Doti.nga ook niet
les streden voor de kransen bij had misstaan, gezien het kaat-
het Stadsherberg Het Wapen senindefinale,
van lJlst nachtkaatsen (27 au- Uitslag:
gustusjt.) op het Frisiaplein. De Ie Wim Zijstng (koning), Bau-
avond werd gekenmerkt door keWeerstra en Tjitze Dotinga
spannende partijen en prima 2e Johan Boorsma. Rudy
kaatsen, In de eerste poule was Bosma en Wiepie 0ppedijk
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De kortste weg naar
tlsiowlrmbritsis...
Direct!
Dit houdt in dat u zonder ver-
wijsbrief van uw huisarts naar
de fysiotherapeut kan.
Dit heeft het voordeel dat u
'direct bij de'speciatst in be-
wegen'terecht komt om te weÍ-
ken aan uw herstel. Wet blijft
uw huisarts een centrale rol
spelen in de coórdinatie van uw
zorg. De fysiotherapeut zal uw
huisarts blijven informeren
tenzij u dat nietwenst. onlangs
heeft er een verruiming van
onze werktijden plaatsgevon-
den. Het is nu mogelijk om fy-
siotlerapeutisch behandeld te
worden vóóÍ of na werktijden.
Belt u gerustvoor een afspraak.
Onze specialisaties zijn:
Manuele therapie, Haptono-
mie, Medical taping concept,
Mckenzie, Methode Stenvers,
Mulligan, Mulligan back to golf
en Medische kainingstherapie.
Twee van onze fysiotherapeu-
ten hebben een aantaljaar ge-
werlÍ als spoÉieraar (A.L.o.,
C.I.0.S. en Medische Trainings-
t}terapie van Fysiophysics) .

Beiden hebben veel ewaring in
het trainen en begeleiden van
mensen met klachten aan het
bewegingappaÍaat.
Voor meer informatie kunt u
bellen of mailen met
"Iysiowymbrits".
De contadgegevens zijn:
0575-537832
info@fusiowymbrits.nl

lÍVaar zijn onze
flff-brievenbussen?

Hebt u ze ook al gemist, de
TM-brievenbussen? Veel IJI-
sters wel! Een korte mededeling
van lï{T-post de brievenbussen
aan de Galamagracht en de
Kling (Sudergoweg) zullen ver-
dwijnen. Ruim een week later
zijn ze verdwenen. Vewangen
door een nieuwe bus bij de
Poiesz-supermarliÍ! Mede aan-

gespoord door een actie van
Boekhandel Visser hebben veel
IJlsters g eprotesteerd tegen het
weghalen rran de postbussen; er
is gebeld, gemaild, maar de
reacties zijn standa ard': Voordat
wíj de bievenbus hebben ge-
plaatst, is weloverwogen geke-
ken naar de locaties. Hieruit
blijkt dat de nieuwe plek voor
veel consumenten beter bereik-
baar zou zijn. Kortom, de effi-
ciency en vooÍal het optima-
liseren van de winst is voor 1ïT-
post belangrijker dan de dienst-
verlening aan de klant lJlsters
en toeristen, Met het verdwijnen
van de brievenbus uit het
centrum heeft tÍouwens op-
nieuw een verschraling van de
dienstverlenin g plaatsgevon-
den. Eerst verdween de Rabo-
bank, vervolgens de geidauto-
maat en nu dan de brievenbus.
0pnieuw dus een lege plek in
het centrum, Wat volot?

Samen
eten

We gaan we€r 'samen eten'!
De ee6te keeÍ op 9 oktober a.s.
vanaf 17.00 uur, de volgende
zateÍdag is 20 november.
Plaats: de Schaapskooi bij de
Stadslaankerk.
De vaste gasten zijn bekend.
Bent u verhinderd of wilt u ook
eens mee eten, geef het dan
even door aan één van onder-
staande adressen:
G. Bouma, tel. 06 53 84 93 61 of
S. Schilstra, tel. 53 29 30.

HarteUjk bedankt
Ik bedank iedereen voor de
hartverwarmende belangstel-
ling, mooie kaarten, bloemen,
telefoontjes, die ik mocht ont-
vangen tijdens mijn zieken-
huisopname en daarna thuis.

Dit is voor mij een grote steun
en troost geweest.

mevl. T. Hottinga-Sweering

Hartelijk dank
Voor de vele kaarten. bloemen.
telefoontjes en andere lekkere
dingen die ik heb gekregen
tijdens mijn verplichte rust, wil
ik iedereen heel hartelijk bedan-
ken. Het was geweldig!

Groeties, Klaske Boorsma

Zaterdag 9 oktober

pen Huizen
in lJlst

Zoals bij de meesten al bekend
oÍganiseert Kuperus Heeringa
li{aketaars ook ditjaaÍ weer een
open huizen route.
0p 9 oktober aanstaande bent
u tussen 11.00 en 15.00 uurvan
harte welkom bij de woningen
die voor u open staan. De be-
woners zijn dan zelf de gast-
vouw en gastheer en kunnen u
alles vertellen over hun huis.
Uw voordeel hierbij is dat u dus
vooraf geen afspraak hoeft te
maken.
Het is natuurlijk wel zo dat dit
bedoeld is voor diegene die
sedeus op zoek is naar een
andere woning.
VeÍder staat Kuperus Heeringa
Makelaars ook tot uw beschik-
king op deze dag. Zij dÍaaien op
de achtergrond mee en kunnen,
indien nodig, extra informatie
over uw dtoomhuis geven.
Mocht u wel graag wiilen kijken
maaÍ op 9 oktober verhinderd
zijn dan kunt u altijd een af-
spraak maken met Kuperus
Heeringa Makelaars om een
andere keer te komen kijken.
Dit geldt natuurlijk ook voor de
woningen die niet meedoen op
9 oktobeÍ. U kunt ons bereiken
op tet.0515-335768, wij zijn
ook 's avonds bereil<baar.
Graag tot ziens!
De woningen die in lJlst mee-
doen op 9 olitober zijn:

Stadslaan 26,
De Fjurslach 11

Geeuwkade 8.
RinneÍ Anemastraat 5 ,

Croleskwartier 27,
CroleskwaÉier 91.

- kalr

Galamagracht 8, tel. 531229

Schoonheidssolon , , ,

vTrno
Ytina Schot

Croleskwartier 88
8651 H6 ULST

05r5-532907
0ok cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

Gevonden
begin septembeï op Íietspad

Zuidwesthoekweg:

Elastieken kous

Tel. 53 16 38
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Power Yoga, Pilates,
Yogilates,

Intur'tieve yoga,
L.asy I row yoga

Diverse workhops:
. Chakrayoga

r Leren Masseren
. Dru kpuntmassage

Ki jk voor meer inío op:
www.bodym indcenter.nl

Bel voor een CRATIS proeílcs;

Hariet de Bruin
Maaike Diikrtra
06-21491407

ha rriet@bodym in,lcenter. n I

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook ts avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
rrrrrv. reinashai rservice.nl

Reina Kroes
Nijesyl ó0

8651 NC lJlst



(hrertuinenfair

0p woensdagavond 25 augustus hebben we aan
vertegenwoordigers van de beide goede doelen
een cheque kunnen en mogen overhandigen.
De goede doelen, die we een financiële onder-
steuning hebben gegeven, zijn:
a. Makeni lcumennicul Centre in Zambia voor scholing en

vervolgopleidingen van de weeskinderen en
b. De kinderafdeling van het Antonius Ziekenhuis in Sneek

voor de aankoop van een comfortabele stoelt.b.v. medicijn-
toediening en infu ustherapie.

We hebben voor elk doel een bedrag van € 600,00 mog en oveÍhan-
digen, gezien het slechte weer en het feit dat het Nederlands elftal
speelde voor het WK is de totale netto opbrengst van € 1200,00
best g oed te noemen. Als organisatie en wijwilligers zien we terug
op een goed geslaagde en sfeewolle overtuinenfair.

Dan de vlaag of het een jaarlijks terugkerend evenement kan en
za1 worden met misschien wel meer ingerichte overtuinen. we
hebben een evaluatie gehouden enja, we willen volgendjaar op
4 juni (zaterdag na Hemelvaart) wederom een overtuinenfair
organiseren. Ook zullen we proberen de fafu uit te breiden tot aan
de Mauritiuskerk. Via de website www.overtuinenfair.nl willen
we u op de hoogte houden, maar natuurlijk ook via ons eigen 'It
DryltseÍ Kypmantsj e'.

De organisatie voor 2011 is in
handenvan:
Anita v.d. Molen tel. 785293
Barbara Mutter tel. 531955
Wietske Walinga te1. 532108
Hotske de vries tel. 532057
Ook kunt u mailen naar:
overtuinenf airijlst@hotmait.
com

0p tle foto de twee gelukkige
dames, met op de achtergrond
de faírlocatie, onze eígen wer-
tuinen.

PEUTERSP
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EELZAAL

Komt uw peuter bij ons spelen?
Jonge kinderen ontwikkelen zich vooral door te spelen.
Op Peuterspeelzaal "Lyts Yleke" leren de peuters (max.

14 peuters in een groep), onder leiding van ervaren
peuter-leidsters, op een speelse manier de dingen díe
belangrijk zijn in de rest van hun leven. De sociale
ontwikkeling staat bij ons nadrukkelijk voorop. Dat wij een
belangrijke functie vervullen, blijkt wel uit het feit dat
kinderen die een peuterspeelzaal bezoeken, zich
doorgaans makkelijker aanpassen op de basisschool.

spelend ontwikkelen kinderen ontmoeten

samen in de kring zingen

spellet es met elkaar knutselen

U bent van harte welkom om (op afspraak) eens op
de peuterspeelzaal te komen kijken.

Voor informatie, vragen en de aanmelding (ook als uw
kind naar de crèche of een kinderdagverblijf gaat) van uw
kind op de peuterspeelzaal, kunt u contact opnemen met
één van de leidsters:

Tony Hollander
Geeske Piersma

Sudergoweg Lb

8651 NE ULST

Telnr. 0515-531347

oog

Nationale 0ogcollecte:

vaartsziekten.

De opbÍengsten van de collecte
worden besteed aan veelbe-
lovend onderzoek dat door
geldgebrek blijft liggen.

Fakketavond 2011riill
Zoals u in het vorige Kl4rman-
tsje hebt kunnen lezen, hebben
wij tot onze spijt de Fakkel-
avond 2010 moeten afgelasten.
Dit bericht heeft veel readies
opgeroepen, reacties van te-
leurstelling, maar wel reacties
waaruit bleek, dat de Iakkel-
avond bijzonder gewaardeerd
wordt. De uitgangspunten "vool
en door lJlst" en "met gesloten
beurzen" worden steeds weeÍ
onderstleept. Zoals in het Kyp-
mantsje van juli,/augustus al is
vermeld, organiseren wij voi-
gend jaar weer de traditionele
Fakkelavond en wel op vrijdag 30
september 2011 . Wij hopen weer
op uw medewerking om deze
avond opnieuw tot een succes te
maken. Medio 2011 kunt u
nieuwe informatie van ons
verwàchten.

Open lJlster
Kampioenschappen
Effect'78
Zaterdag 9 oktober a.s, Open
IJlster Kampioenschappen Ef-
fect'78.
Wil je meedoen met dit taÍel-
tennistoeÍnooi geef je dan op
bij Herma Rosier 0 575-532234.
Je hoeftgeenUdte zijn van een
club, iedereen kan meedoen.
Alje wiendjes en je hele familie
mogen meedoen.
Waar: Sporthal De Utherne, Das-
senboarch 25 te lJlst
Aanvang: 13.15 uur tot I 18.00
uur.
Inleg: Jeugd € 2,50
volwassenen € 3,50
Bij de zaal te voldoen.

De groep van de
Stadswandeung lJlst

collectanten en organi- Bartiméus Sonneheerdt en

satoren gezocht! 0ogfonds Nederland finan-
cieren tal uan projecten op het
gebied van toegankelijkheid,
wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting en belangenbe-
hartiging (0ogfonds).

0m de Nationale oogcollecte tot
een succes te rnaken, zijn wij
hard op zoek naar mensen die
willen collederen of mee willen
helpen de collecte te organi-
seren.Wilt u zich aanmelden of
meeÍ weten over de Nationale
Oogcollecte? Kijk dan op www.
oogcollecte.nl. U kunt zich ook
aanmelden bij l4a4a de Vries,
0575-532722 of mailen naar
info@oogco1lecte.nt.

Doorn/Utrecht - Van 29 no-
vembeÍ tot en rnet 4 decem-
ber 2010 vindt de tweede
Nationale 0ogcollecte plaats.
De collecte is een samên-
werking tussen Stichting 0og-
fonds Nederland en Vereni-
ging Bartiméus SonneheeÍdt,

Met de Nationale 0ogcollecte
wordt geld ingezameld voor
wetenschappelijk onderzoek
naar oogaandoeningen. Dat
kunnen aangeboren beper-
kingen of aandoeningen zijn,
maar ook aandoeningen a1s

gevolg van vergrijzing of wel-
11



De namen van bovenstaande foto zijn bekend.
Staand het bestuuÍ, v.l.n.r.: mew. W. Westerdijk, dhr. S.!.
Westerdijk, mew. Wiebenga, mew. van Huissteden. dhr. A- Kruis.
Zittend v.l.n.r.: Marieke Wiersma, Lippy Zijsling, burgemeester
Mumsen, Antje de Ruiter, Tjitske Wiebenga

Door mewouw Ëlbrich 0singa werden nog twee foto's ingelwerd.
Deze zijn genomen op 14 september 1974. Met paard en boeren-
wagenwerd dekoningin en haarhofdames door lJlst geÍeden. De
menner op de foto's is Age 0singa.

0p de bok v.1.n.r.: Wieberen
Jorritsma, Vronie Atsma.
Maartje van Huissteden (Ee-ko-
ningin), Claasje Walsweer (hoÍ-
dame). Achter in de koets Tine
Walinga (hofdame).

Naar aanleidíng van het plaatsen van de foto's en het aítikel over
de Ee-koningin en haar gevolg ín het voige Kypmantsje hebben
wij heelveel reactíes gehad, zowel teleÍonisch als mondeling.
Veel heinneingen kwamen weer boven.
onze hartelijke dank daarvoor.

S.E. enW, Westerdiik
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LITERER
PROGRAM

Bennie Huisman
Douwe Kootstra

Bibliotheek Drylts

29 septimber
20.00 oere

- Tagong Leden: € 3.50
net leden € 7,00
Comfortleden:
ragong rergees
i;;iiriii:iirirti;, ri iiiir s l<,b;iA;l

Oant 3 oktober o.s.
'Moanne fan it Fryske boek'

In protte nije boeken !

Keapje Jo foar € 9,00
oan Fryske Boeken,
dan it
boekemoan negeskink
'Los Saen'
der fergees op ta

t\í/.
b(ïndeÍboeken\Íeck
zoto *577^i6 okt"ber

Heel veel mooie boeken !

voor alle leeftijden
en bij aankoop van €10,00
aan kinderboeken:
'Mees Kees' er gratis bij

il: Í4. i. nl

Tomke
Íerkearsboek

mei CD
No € 3,95*

by oankeap fan
€10, 00 oan

Fryske
berneboeken
(xoant 3-'10)

Boekhqndel
Visser
Galamagracht 9

8651 EB lJlst


