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In Memoriam

Lammert J. Visser (1947 -z0tt)

Zaterdag 25 juni jl. werd lJtst opgeschrikt
door het ptotsetinge overlijden van Lammert
Visser. de avond daarvoor. Een groot gemis
voor Hinke en de kinderen, maar ook "[Jlst"

zal Lammert missen. 0p woensdag 29 juni is Lammert begra-
ven op de begraafplaats in lJlst op de wijze, zoaïs hij zelf heeft
gewitd: atleen in aanwezigheid van Hinke en de kinderen,
zonder afscheidsdienst. Sober en bescheiden, zoals hij altijd
heeft geteefd. Lammert werkte a[ sinds eind jaren zestig in de
ouderlijke boekhandet/drukkerij op het adres Galamagracht 9.
Na zijn huwetijk met Hinke zetten ze samen de winket/druk-
kerij voort en zijn ouders, Jitze en Johanna Visser-van der
Horst, konden van hun welverdiende pensioen genieten. Pa

Jitze Visser bleef achter de schermen actief tot daar na minder
dan een jaar een abrupt einde aan kwam door zijn overtijden.

De rolverdeling van het jonge stel was duidetijk: Hinke deed de
winkel en Lammert de drukkerij achter de winket. Daar, niet
zichtbaar voor de ktant, produceerde Lammert drukrrverk in atte
soorten en maten: periodieken, rouw- en trouwkaarten. briefpa-
pier, envetoppen, posters, visitekaartjes etc. etc. Lammert stelde
hoge eisen aan het drukurerk, niet alleen druktechnisch, maar
ook qua lay-out, waar hij zijn creativiteit in knuijt kon. Ruim vijf-
endertig jaar bood hij verenigingen, organisaties en particulie-
ren in IJtst met zijn in eigen beheer uitgegeven maandbtad "It
Dryltser KSlpmantsje" een platform voor hun berichtgeving. Bo-
vendien bood het blad gelegenheid tot het aanbieden van plaat-
setijke nieuwtjes en, niette vergeten, verhalen over en foto's van
hetwoegere lJlst, zijn grote interesse. Deze bijzondere interesse
btijkt ook uit de boeken over IJlst, die hij in eigen beheer heeft
uitgegeven en waar velen in en buiten lJtst, tot zetfs in Amerika
en Canada nog steeds van genieten. Zijn ptotsetinge overtijden
heeft een abrupt einde gemaakt aan zijn werkzame teven. Hij laat
niet alleen een lege ptek na binnen zijn gezin, maar ook in lJtst.

It Dryltser Kyrpmantsje blijft verschijnen !

0vereenkomstig de wens van
Lammert Visser en in over-
leg met Hinke Visser zal It
Dryltser Kypmantsje btij-
ven verschijnen en wel ats
uitgave van de Vereniging
Stadsbetang lJtst. Gezamen-
tijk zijn we tot de conctusie
gekomen, dat het Kypman-
tsje voor verenigingsnieuws
en overige publicaties voor
IJtst, Nijezijl en 0osthem van
zodanig belang is, dat het
btad niet verloren mag gaan.

De komende maanden zal
het Kypmantsje op de navot-
gende data verschijnen: 22
september, 20 oktober, 24
november en 22 december.
De inteverdata van de kopij
vindt u etke maand, zoats
gebruikelijk, in het Kypman-
tsje. Kopij kan met onmid-
detlijk ingang ingeleverd
worden bij Edsko Hekman,
Galamagracht 72 of per
mail gezonden worden naar
edskohekman @ vrnrs.nl.

En dan is het een beetje stiller in lflst...
De winkel van Visser is dicht. Ja, dat gebeurde niet
zo vaakl vakanties werd er doorgewerkt en ..zomaartt

dicht was geen optie. Nu dus even uÍe|... Na zotn ge-
beurtenis als het overlijden van Lammert komt er heel
urat op je aÍ. Zodra het kan is de winkel, misschien voor
enkele dagen in de week, vïreer open. 0p de deur van

Hinke Visser-Hoogland

Overweldigd zíjn wij door de enorme hoeveelheíd reacties
na het overlijd,en van Lammert in de vorm van kaarten,
blo emen, liev e br iev en eta,
Ook al die warmte tijdens de condoleance heeft ons heel
goedgedaan.

Bedankthiervoor!

Hinke V is s er - H o o gI and en kinder en

Goud en zilvervoor dames junioren van
g.v. de Stànfries lJtst op NK groepssprin-
gen C niveau in landgraaf

Zaterdag 28 mei hebben de dames junioren meegedaan aan het
NK groepspringen C niveau in Landgraaf. Er was ingeschreven
voor 3 onderdelen t.w. tumbling, minitramp pegasus en mini-
tramp valmat. De groep, bestaande uit Girthe Kramer, Sybrich
Vtas. Iska v.d.Vtugt, Houkje Adema, Tine Nieboer, Iris de Vries,
Anke Haanstua, Sanne Et v.d.Vtugt en Marrit Hoekstra, reisde
met de teiding Lieuwe en Mieke Bergstra en Nellie de Vries,
vaandetdraagster Ytsje Ankersmit en een aantal supporters wij-
dag al af naar L'imburg. In sporthal Baneberg werd het bonds-
kampioenschap door g.v. 0tympia uit Landgraaf georganiseerd.

vewolg op pagina 6 tweede kolom



Agenda juni 20tl
27-7 De Boat giet oan. Diverse activiteiten.

25 -7 Overnachting Elfstedentocht te water. Diverse activiteiten.

27 -7 Stipepunt Drylts, Gatamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur

3 -8 Stipepunt Drylts, Gatamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur

10 -8 Stipepunt Drylts, Gatamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur

17 -8 Stipepunt Drylts, Gatamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur

24 -8 Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur
31 -8 Stipepunt Drytts, Galamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur

7 -9 Stipepunt Drytts, Galamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur
14 -9 Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur
21 -9 Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur

Straatkaatsen lJlst prooi
voor partuur Bakker

IJtst, met slechts zes parturen op de tijst werd er in lJlst ge-
kaatst op het frisiaplein. 0p maandag en woensdagavond
werd er gestreden om de tetegraafjes. In de eerste poule was

het partuur van ïjerk Bakker, Age Jansen en Cora Ietswaart
heer en meester. Met stechts drie eersten tegen wisten ze de
finale te bereiken. In de andere poule was het spannender en
viel de beslissing bij 5 - 5 6 - 2 in de laatste poute wedstrijd.
Zodat op tegen eersten werd beslist dat het partuur van Marco
Nooitgedagt en Tjitze Dotinga in de finate larram. In de finale
werd Auke Wiersma als derde maat bijgetoot. De finale ging in
het begin gelijk op maar het was toch het favoriete partuur van
Tjerk Bakker wat met 5 - 3 6 - 4 de winst wist binnen te slepen.

Uitstag:
1e Tjerk Bakker, Age Jansen en Cora letswaart

2e Marco Nooitgedagt, Tjitze Dotinga en Auke Wiersma

IJlst
Gezocht: trouwfoto's van lJlsters
De bibtiotheekvan lJlst is op zoek naar oude en nieuwe touw-
foto's die genomen zijn op het stadhuis lJtst. De bedoeling is dat
ze gebruikt worden voor een tentoonstetling in het Historisch
Informatie Punt, die begin septembervan start gaat. De tentoon-
stelting sluit aan bij het thema van Open Monumentendag: Oud
Gebouw, Nieuw Gebruik. Het stadhuis is al jaren niet alszodanig
in gebruik en getrouwd wordt er a[ jaren niet meer. Een verschit
met woeger is natuurlijk wel de kteding van de bruiden en de
bruidegommen. Wie nog trouwfoto's heeft van pake en beppe,
ouders, schoonouders, zijn of haar eigen huwelijk, of dat van
kinderen, kan zijn of haar eigen bijdrage teveren aan de ten-
toonstelling. Levpr ze in bij de bibliotheek, het liefst digitaal,
maar originelen*ijn ookwelkom. De bibliotheekwil graag zoveel
mogelijk foto's laten zien, zodat alle beelden samen een mooi
overzicht geven van hoe de kersverse echtparen er in de loop der
jaren uitzagen op de mooiste dag van hun leven. Uiteraard kunt
u ook mailen naar de Bibliotheek bibliotheekijlst@bswf.nl

Opening nieuwe accommodatie
begraafplaats lJlst
0p 20 junijt. opende Sjoerd
Joustra, afdetingsmana-
ger Dorpen en Steden, de
nieuwe accommodatie voor
de beheerders op de be-
graafplaats van lJlst. Deze
accommodatie biedt vol-
doende opbergruimte voor
alte op de begraafplaats
benodigde gereedschap-
pen en materialen. Daar-
naast zijn in het gebouw 2

toitetten voor beheerders
en bezoekers aangebracht.
De beheerders kunnen bo-
vendien beschikken over
een klein keukentje. Aan
de buitenkant van het ge-
bouw is een kraan aange-
bracht, waar beheerders
en bezoekers water kun-
nen tappen. Centraal op
de begraafptaats, op de
grens tussen het oude en
het nieuwe gedeelte, staat
een vlaggenmast, waar-
door op bv. 4 en 5 mei de
vlag op de begraafplaats
kan wapperen. Tevens is
op het nieuwste gedeelte

van de begraafplaats be-
planting aangebracht en
ook zijn enkele grafkamers
opnieuw ingericht en is er
een aparte kamer voor ur-
nengraven gekomen. Achter
de begraafplaats zijn nog
enkele extra parkeerptaat-
sen aangetegd. Aan de ach-
terkant is de begraafplaats
bovendien voorzien van een
toegangshek met afbeeldin-
gen van eeuwenoude graf-
symboliek: een levensboom.
Vanafnu kunnen de beheer-
ders tijdens begrafenissen
bovendien zetf vanaf de be-
graafplaats de klokken van
de Mauritiuskerk luiden,
radiografisch! A[ met a[ is
met deze voorzieningen de
in 2005 gestarte uitbreiding
van de begraafptaats lJtst
afgerond. De beheerders
en werknemers van de ge-
meente Sírdwest Fryslàn zijn
dan ook bijzonder tevreden
met hun nieuwe onderko-
men en de nieuwe inrich-
ting van de begraafplaats.

Geen

PULITIE spoed

-tryslán wel
. Dirtrict 5nsÈk pOlitie

Telefoon: 0900-8844

Friesland

uw huisarts bij spoed buiten
kantoortijden

De dichtstbij zijnde huisart-
senpost bevíndt zich in Sneek
ín het Antonius zíekenhuís
(via de íngang van de Spoeil-
eisende Hulp).

0900 -t127 r12

Chantal Manten

Buurtagent in
Sudwest Fryslàn

twitteraccount:
www.twitter.com/
chantal manten
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Verslag lJlster Dam Glub seizoen zOí.O-2Otl

Dit seizoen werd er door om-
standigheden gestart met 11

dammers en uiteindelijk waren
er 10 spelers, die de competitie
speelden. Zo tangzamerhand
is IJ.D.C. op een minimaal
aantal leden gekomen en dus
zijn nieuwe leden dringend
gewenst, c.q. van harte wel-
kom! De zeer sfeeryolte zaal
in het Wapen van lJtst nodigt
een ieder uit om zijn (ofhaar)
damkunsten hier te komen de-
monstreren. Helaas zien wij de
laatste jaren weinig toestroom
van nieuwe enthousiastetin-
gen. De leden die wel klvamen
maakten er weer een boeiend
seizoen van. Met name Piet de
Boer deed van zich spreken.
Lange tijd wist hij de rangtijst
aan te voeren. Een beetje jam-
mer was dat hij in de slotfase
van de competitie wel eens
wat te vaak te snel genoegen
nam met een remise met als
gevotg 2 vertiespunten en dan
zijn daar natuurtijk altijd de

De stand na de 1e ronde:
S. Fijlstra 9-27;P. de Boer 9-19; J. Heeringa 9-77;5. Bruinsma
9-75; J. Hoomans 9-15; J. Jorritsma 9-13; S. Heeringa 9-7; J.
Zijtstra 9-6; H. v.d Kooi 9-5; W. v.d. Zee 9-1

Eindstand groep 1:

concurrenten die daarvan
proberen te profiteren. Met
name Sjouke Fijtstra en Jorrit
Heeringa bteven met De Boer
strijden om de eerste ptek. Uit-
eindetijk wist Sjouke Fijtstra
een wedstrijd voor het einde
bestag te leggen op zijn vijfde
IJDC-titel. Sjouke mag hier-
door de IJ.D.C.-kampioens-
beker definitief in zijn bezit
houden. Sjouke Fijlstra leed
in zijn laatste partij nog zijn
1e nederlaag tegen Jorrit Hee-
ringa, maar hij was al onbe-
reikbaar geworden. Knap was
wel dat zowel Piet Boer als Jor-
rit Heeringa beide geen enkete
partij verloren voor deze com-
petitie! Halverwege de compe-
titie werd de boel in 2 groepen
gesptitst. In groep B werd Ja-
ring Jorritsma uit Sneek met
straatlengte voorsprong kam-
pioen met 26 punten, 10 meer
dan zijn concurrent Syrnen
Heeringa, die wij wel eens op
meer remises betrapt hebben!

Eindstand groep 2:

1. J. Jorritsma 78-26

2. S. Heeringa 18-16

3. J. Zijtstra 78-14

4. H.v.d. Kooi 18-11

5. W. v.d. Zee 78-2

Voor de ZuidWestHoek-compe-
titie werd ook weer een zestal
wedstrijden gespeeld. Wietse
van der Zee deed het hier uit-
stekend; hij behaalde uit 5 par-
tijen 6 punten! Maar de beste
hier was Johan Hoomans, die
voor het 2e opeenvotgende
jaar aan de haal ging met de
beker voor de beste speler!
Sjouke Fijlstra was op bord 1

met 7 punten een goede 2e net
ats Jorrit Heeringa, die op bord
3 ook met 7 uit 6 eindigde.

De eindstand: 1. J. Hoomans
6-8; 2. Sj. Fijlstra 6-7; 3. J.
Heeringa 6-7; 4. lÍtl. v.d. Zee

5-6; 5. S. Heeringa 6-6; 6. J.
Jorritsma 4-5': 7. P. de Boer 5-
5;8. S. Bruinsma 5-5;9.J. Zijl-
stra 5-3; 10. H. v.d. Kooí 2-2.
(p.s. in deze competitie geldt
winst gewoon voor 2 punten).
Helaas moesten wij dit seizoen
afscheid nemen van ons lid
Koen Louwsma. Sinds het op-
heffenvan Damctub deWymerts
uit Hommerts-Jutrijp was hij
een toegewijd lid bij onze dam-
ctub, maar het laatste jaar was
hij ernstig ziek en kon hij niet
meer dammen. Wijwensen zijn
nabestaanden veel sterkte.

Ook Berend Bouma kon door
ziekte helaas dit seizoen niet
meedoen. Wij hopen dat hij
volgend seizoen weer mee
kan doen, want zijn kvrrali-
teiten staan buiten kijf ats
veetvoudig IJDC-kampioen!

Als ctub behaatde IJ.D.C.,
spelend in de 2e ktas van de
ZuidWestHoek-dambond, uit
6 wedstrijden 7 punten. Tegen
Oudemirdum (8-10) en kampi-
oen Fotlega (5-11) werd verto-
ren, tegen Makkumwas er remi-
se (8-8) envanKoudum (10-8),
Broek (13-5) en Ouwsterhaule
(14-6) werd gewonnen. Als
derde eindigen betekent dat
de Kypmantsjes votgend sei-
zoen weer in de 2e ktas zulten
uitkomen. Graag zien wij wel
dat onze ctub versterkt zou
worden met een aantal nieuwe
leden, misschien oud-leden?
Wij kunnen de boel toch niet
laten zinken na een bestaan
van nu a[ 87 jaar!? Dus starten
wij het nieuwe seizoen straks
op maandag 19 september a.s.
toch weer vol goede moed in
de fraaie 'bakkers'zaat van het
Wapen van lJtst, graag tot dan!
Bestuur IJ.D.C.

ELIAR
DAK & ZINKWERKEN

A. RUUTERS
R. ANEMASTRAAï I2 O5I5. A57976'
865: AH lJLsr (}6'24 63 51 35
WWW.ELIAR.NL :LIAR@ONLINE.NL

Sj. Fijtsha

P. de Boer

18-39

18-38

J. Heeringa 18-36

J. Hoomans 18-30

S. Bruinsma 78-23

"Morgen heren."
"Morgen Peke."
ïongens, wat was het weer ge-

zellig druk in de maanden mei
en juni. Ëerst Molendag. Dat
was een succes. En waarom?
Omdat 

"t 
*""r j.f.est werd op

de moten. Met diverse sprekers
werd het 300-jarig bestaan van
de molen gevierd."'ïolgens ons

Peke is dit voor de tweede
keer. Jaren terug is dit ook at
gevierd." ïa jongens, maar
door onderzoek door een of
andere instantie is gebleken
dat de molen van 1711 is. En

dat stond nota bene ook nog in
een van de balken." "Heeft de
molenaar Simon dit nooit ont-
dekt Peke, want hij giet oars
wol aardich [iek." "\folgens
mij jongens zithet zo.Hijzag
vast de één voor de zeven voor
een vier aan. IiïIant hij zei at-
tijd: Wat ruikt het hier lekker.
Hij zei nooit waarnaar. Hij
had zeker de verkeerde bril op
en hij zag altijd 4711!" "Nou

begrijpen wij het ook Peke."
"Ën verder jongens, wat was
de tuinfair weer erg gezellig.
Mooiweer, goedvoor de men-
sen, die dit organiseren. Een

warme douche. Ën dan de te-
waterlating van de stoomboot.
En de vele stadswandetaars
met hun gidsen. Een en al ge-
zettigheid in lJtst. Hulde!!"
"En nou heb ik nog wat, jon-
gens. Ik heb nog iets nieuws,
maar ik vertel het op een voor-
waarde." "En dat is Peke?"
"Jutlie mogen het niet door-
vertelten, want dit is echt een
geheim. Er mag absotuut geen
gerucht aan gegeven worden.

Kort samengevat: het verhaal
van de groene buffer. Er is een
projectontwikketaar bezig en
hij is in gesprek met enkete
boeren over de aankoop van
hun landerijen tussen lJlst en
de Lemmenveg in Sneek. De
plannen zijn om daar een elf-
stedenbelevingscentrum met
200 bungatows te maken. En

nog veel meer." "Dat was het
Peke?" gaat het vanaf de bank.
"Ja jongens, jullie zulten er la-
ter wel meer van horen. Maar
jongens, mondje dicht hé."
"Ja Peke, wij praten nergens
over."'Tot morgen mannen."
"[dem dito Peke."
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ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cerl. Diabetische voet
Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

Hair Care)
06-50686653
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

ffiwdrto MIwSrtkunt
Gitaar, bas en zangles zonder

notenschrift
Alie apparatuur, gitaren en

bassen aanwezig
De Tsjalk 17, IJlst

Bel: 06-249 46 19 5 I 05 1 5 -5327 7 2
Ook voor opname,
teksten, muziek,
begeleidings cd's

| 1frrf trlf "Dr $troming"

[ïsn=TlG
Y[i-.il11/[
Shiatsu, Voetref lextherapie,

Familie opstellingen
Skerwald 13,8618 NE OOSïHEM

0515 - 532551 I 06 - 30942112
www.hedwigydema.nl
info@hedwigydema.nl
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. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

Geslaagd onderwijsproject "Hou je mond gezond"
IJlster basisscholen

Sinds vorig jaar kunnen in-
woners van lJtst en omge-
ving terecht in de prachtig
verbouwde en kleurrijk inge-
richte praktijk van tandarts
Meijer aan de Sikko Sjaerde-
malaan. De afgelopen twee
woensdagochtenden was het
een bovenmatige drukte van
belang omdat de groepen 5

van 0BS De Kogge en CBS De

I\uine fungeerden ats gern-
teresseerd lijdend voorwerp
bij het project "Hou je mond
gezond". Preventie van gaat-
jes en tandvleesontstekin-
gen nemen een betangrijke
plaats in bij de tandartsen,
mondhygiëniste en assisten-
tes van de praktijk. Vandaar
dat in het kader van het on-
derwijsproject 'Hou je mond
gezond!', ontwikkeld door
het Ivoren Kruis (de Neder-
landse vereniging van Mond-
gezondheid) de groepen 5

van de lJlster basisscholen
waren uitgenodigd voor een
bezoek aan de tandartsprak-
tijk. Doel van het lesproject
is het bevorderen van een ge-

zonde mond door het terug-
dringen van cariës (gaatjes)
en tanderosie (oplossen van
het glazuur door zuren uit
voeding). Verder wil de orga-
nisatie bij kinderen van peu-
terspeetzaten en basisscho-
len bewustwording creëren
van de eigen invloed op de
(mond) gezondheid. Kinderen

die de juiste houding, ken-
nis en vaardigheden aanteren
om hun gebit en mond goed
te verzorgen, zijn ook vaardi-
ger in preventie en zetfzorg bij
het voorkomen van ernstiger
vermijdbare ziektes, zoals di-
abetes, hart- en vaatziekten
en aan voedingsgedrag gerela-
teerde kankers. De verslechter-
de situatie van de kindergebit-
ten in ons land is de aanleiding
voor de ontwikkeling van het
project. Gebleken is dat 25%
van de kinderen in Neder-
land zijn tanden niet of slecht
poetst. Bovendien komen nog
te veel kinderen niet of te laat
bij de tandarts. 0uders horen
kinderen vanaf jonge Leeftijd
(vóór het tweede jaar) mee
te nemen naar de tandarts of
mondhygiënist. Veel ouders
weten niet dat een bezoek aan
de tandarts of mondhygiënist
is opgenomen in de basisver-
zekering en dus voor kinderen
tot 18 jaar gratis is. Het leek
wel een mondiate epidemie
toen groep 5 van De Kogge als
eerste op bezoek knvam! Na
een kleine rondleiding wer-
den de kinderen in 2 groepen
verdeeld. Tandarts Wittemijn
Meijer en mondhygiëniste
Etly Boonstra spraken met de
kinderen over wat de tandarts
altemaal doet en waarom gaat-
jes ontstaan. De kinderen wis-
ten er a[ best veel van. 0p de
waag waarom gaatjes ontstaan

antwoordde Frederique reso-
luut: "Dat komt door snoep!"
Ook wisten ze dat tandplak
bacteriën bevat. "lnderdaad",
haakte de tandarts erop in,
"die bacteriën zetten suikers
om in zuren die het glazuur
oplossen zodat een gaatje ont-
staat." Wat de kinderen niet
wisten is dat het wel drie kruar-
tier duurt voordat die zuren
weer verdwenen zijn! Dus als
je vaak iets eet of drinkt kun-
nen de hele dag gaatjes ont-
staan. Conclusie: maximaal
6-7 eet-/dnnkmomenten per
dag! Bij het telten van de eet-
momenten viel bij De Kogge
op dat maar weinig kinderen
uit deze groep fruit mee naar
school nemen. 0m te kijken
of de kinderen goed gepoetst
hadden mochten ze allemaal
een test doen met een plak-
verklikker. Aanvankelijk was
er wat schroom, maar geluk-
kig bteek juf Lucy bereid om
het voor te doen. De hilariteit
was groot; wat is er nu leuker
dan met een gekleurde mond
gekke bekken te trekken? Ook
de assistentes Gerbina Eijge-
taar en Martje Dijkstra hielpen
de kinderen om de achterge-
bteven plak weg te poetsen.
Teweden kijken de mede-
werkers van de tandartsprak-
tijk terug op het project. De

kinderen van De Kogge en De

I\uine deden enthousiast mee
en hadden best goed gepoetst!

vewolg van pagina 1

Goud en zitver voor dames junioren van g.v. de Stànfries lJlst op NK
groepsspringen G niveau in Landgraaf

Als 1e onderdeel in de mid-
dagwedstrijd stond tumbting
op het programma. In totaat
hadden 9 verenigingen hier
voor ingeschreven. Uiterst
geconcentreerd werden de
8 sprongseries uitgevoerd,
hetgeen een score opleverde
van 20.75 p., het hoogste
aantal punten en dus 1e

en bondskampioen, 2e met
19.85 p. CGV uit Urk en 3e

met 19.5 p GVO uit 0mmen.

Bij het 2e onderdeel minitramp
pegasus 14 deetnemende groe-
pen en ook hier werd optimaal
gepresteerd en met 20.8 p. een
2e plaats behaald. Hetteamvan
GVO Ommen was met 21.6 p net
iets beter en de 3e plaats was
hiervoor CGVUrk. Bij minitramp
vatmat, het 3e onderdeel en 15
deelnemende groepen, werd
een aantal foutjes gemaakt en
met een puntentotaal van 15.35
werd toch nog een zeer ver

dienstelijke 6e ptaats behaald.
Hier was SIK uit Kollum oppeÍ-
machtig en haalde het bonds-
kampioenschap binnen met
22 p., 2e GVO uit Ommen met
77.65 p, en 3e SEII Wierden
met 17.1 p. Voor het eerst in
haar bestaan werd door de IJI-
ster turnvereniging aan het NK
meegedaan en met de nodige
complimenten en dit fantasti-
sche resuttaatwerd de terugreis
zondag zeer voldaan aanvaard.



Tewaterlating en doop van de "stoomboot Atd Frystàn"

0p 4 juni jl. werd de "Stoom-
boot Ald Fryslàn" te water ge-
laten en gedoopt. Het beurt-
vaartscheepje uit ca.1910 is
gebouwd op een Friese werf.
Waarschijntijk is de boot gete-
kend door Eeltje Romkema, die
in dienst was bij scheepsbou-
wer Auke van der Zee in Joure.
Er zijn in het scheepvaartmu-
seum namelijk zes tekenin-
gen die erg veel op deze boot
tijken. Een registatienummer
is er helaas niet óf hij heeft op
de eerste achterroef gestaan,
óf de boot heeft er nooit één
gekregen, omdat het maar om
een kteine boot gaat. De afme-
tingen zijn 11,50 bij 2,30 meter
en hij steekt ongeveeÍ 50 á 60

cm. diep met zijn platbodem.
Volgens overtevering heeft
de boot dienst gedaan tussen
Hartingen en Leeuwarden als
visvervoerder. Voor een beurt-
schip is hij ktein, maar erg snel.
Nadat hij uit de beroepsvaart
is genomen, is de boot omge-
bouwd tot pteziewaartuig en
is er altijd goed op gepast. De

huidige eigenaar is Machiel
Dijkstra van hét veilinghuis
"Ald Fryslán". ÉiJ werd vertiefd
op de dubbel geveegde kont en
op de eigenwijze stijlsteven.

ln december 2010 is de boot
bij jachtwerf Piet ten Woude in
IJlst door Piet en zijn kornuiten
(vakmensen) volledig g estript,
waarna de mooie lijnen weer
tevoorschijn kwamen. Toen
bleek ook dat de gektonken
huid nog in perfecte staat ver-
keert, mede door de dikke laag
olie waarmee hij zorgvutdig
was ingesmeerd. De bootheeft
een nieuwe voor- en achter-
roef gekregen met als teidraad
een tekening die werd gekre-
gen van directeur M. Seffinga
van het Fries Scheepvaartmu-
seum te Sneek. Ook heeft de
boot weer fraaie handgesmede
relingen en diverse fraaie ac-
centen gekregen en komen
de koperen patrijspoorten en
sterren weer in het zonlicht te
straten. Als aandrijving heeft
de boot een elektromotor van
10 kW, die door het Friese be-
drijf Etectric Ship Facitities
(ESF) te Heeg, nieuw is ont-
wikketd. Hij wordt gebouwd
door Friese bedrijven en krijgt
als naam "de Fryske Motor"!
Posthuma batterijen uit lJtst
is een specialist en grote spe-
ler op de markt voor accut en
batterijen en zal zorgen voor
een specifiek accupakket.

Foto: Sjoerd de Vries

De eigenaar werkt zoveel mo-
getijk met Friese bedrijven
en hun producten om een
zo optimaal mogelijk Friese
boot te creëren, die dat zeker
ook zal gaan uitstralen. Het
is een échte stoomboot! De
boot heeft een nieuwe hout-
gestookte staande vlampijp-
ketel met een bijpassende 5 PK
stoommachine met een enorm
koppel én een Stephenson re-
veÍse gear. De stoommachine
gaat echter niet de schroefas
aandrijven, maar een speciaal
gebouwde versneltingskast
met daaraan een generator die
weer stroom opwekt, waarop
de elektromotor kan draaien.
Dit systeem maakt de boot be-
drijfszeker! De stoomketel zal
alteen op afual- en snoeihout
worden gestookt. En er zul-
len voor de boot bomen wor-
den aangeptant, zodat hij C02
neukaal zijn werk kan doen.
De 200 jaar oude stoomtech-
niek zal voor veel ptezier en
educatieve resuttaten zorgen.
Ook de fraaie koperen stoom-
fluiten zutlen tot veel nostal-
gische gevoelens leiden ats ze
weer te horen zullen zijn in de
grachten en ver daarbuiten.
De boot is afgetimmerd met

het mooiste larikshout dat
molenaar Synren Jellema van
houtzaagmoten De Rat uit lJlst
kan leveren. Maar zijn tech-
niek zal uiterst innoverend en
modern zijn. Voor in het ruim
krijgt hij een speciaal voor
de boot gebouwde hydrauli-
sche dubbele schaarlift, die
de houten vloer omhoog kan
brengen. Dit atles zodat hij
met twee rolstoetgebruikers
en hun familie (maximaal 12
mensen) uit varen kan gaan.
Ook zal er een dubbete be-
sturing worden gemonteerd:
één met een antiek bronzen
stuurrad en één supermoder-
ne afstandsbediening, zodat
de boot kan worden bestuurd
door iemand met een handi-
cap en dat deze mensen ook
eens kunnen ervaren hoe het
is om zetf een schip te bestu-
ren! Ats varend cultuurerf-
goed is het verheugend, dat
er alleen door vakmensen,
lieftrebbers en deskundi-
gen aan de totale restaura-
tie van de boot is gewerkt.

De boot wordt beheerd door
een pas opgerichte stichting,
wetke als doel heeft dagtocht-
jes te organiseren en de boot
kostetoos (dus "graaatis", op
zijn Snekers) in te zetten voor
in- en mindervaliden, voor
wie het niet weggetegd is om
een bijzonder vaartochtje met
hun familie of wienden te
maken. Ook aanwagen voor
bijzondere mensen of instet-
lingen kunnen worden inge-
witligd. De stichting heeft a[
een zeer capabel bestuur en
ruim 75 entlousiaste onder-
nemers, die de exploitatie
mogetijk maken. 0p 28 april
2011 is er een veiting gehou-
den, waawan de opbrengst
voor de stichting bestemd
was. 0p zaterdag 4 juni 2011
werd de boot in de stad lJlst
gedoopt met een groot feest.
Anneke Douma kuram zingen:
"V\Ie hebben een stoomboot"!
En er was een optocht van
klassieke pramen, melkbo-
ten, opdrukkers en andere
ktassieke schepen naar Sneek.



De ïerpensmolen En aan de andere kant van
de Geeuw bij het spoordok
in Sneek stond de achtkante
"Goesekoester". In de Hom-
merts (in het zetfde water-
schap) in het buurtschap [ip-
penwàlde was een zetfde type.
Bij Oudega W. aan de Brekken
kunnen we heden ten dage
"het Dorus Mooltsje" nog be-
wonderen, met zijn achtkante
onderbouw. Een andere op-
merking betreft het aantal
motens tussen de Geeuw en
de lJtster Kerksloot. Er wor-
den vier genoemd, maar bij
de boerderij toen van Sijtze
Sijtsma stond ook een spin-
nenkop, kadastraal bekend
sectie B, nt. 782, met een
vlucht van 46 voet (13 mtr.).

Een paar opmerkingen f aan-
vullingen op voorgaande stuk-
jes over de ïerpensmolen. Dat
deze spinnenkopmolen een
achtkante onderbouw had is
niet het meest voorkomend,
maar uniek voor Fryslàn was
dit niet. Van meerdere (12)
weten we bij de verkoop in
1916 het model van de onder-
bouw niet, dus zullen er meer
geweest kunnen zijn met een
achtkante onderbouw. Bij
Sneek, daar waar nu de hou-
ten brug "het Krrisrak" in de
rondweg is, stond in dit wa-
terschap, bij de boerderij van
Landman, ook een spinnen-
kop van het achtkante type.

De Terpensmolen aan het Sneekerpad staat! Momenteet wordt gewerkt
aan de afwerking van molen en terrein.

Foto van een schitderij gemaakt door Ids Wiersma van de Spinnenkop
aan de Draaisloot bij de Zwarte Brekken

,
1:

De boerderij bij de Terpensmo-
len werd in de tijd van de ge-
noemde verkoop bewoond door
Joh. Cnossen, de eigenaar was
genoemde Attema. Cnossen
was later boer aan de Lemmer-
weg bij Jutrijp. De genoemde
molen, die timmerman Spijks-
ma kocht bij de Jutrijp, is daar
moeitijk te vinden. Hij stond
ats spinnenkop aan de draai-
sloot bij de Zwarte Brekken op
Ktein Tinga, bij de boerderij
waaÍ nu de familie Hettinga
woont en die toen bewoond /
gehuurd werd door Klaas El-
zinga van Jan Ruurds Veldhuis.
Deze stee behoorde toen bij

Jutrijp! De pompinstatla-
tie met stoommachine etc.
voor het gemaal in de Jutrijp
werd gegund aan Pier Wybes
Cnossen, toen nog eigenaar

/ oprichter van "het Land-
bouwhuis" te Sneek (nu Lan-
dustrie). PierWybes had naast
zijn boerderij bij Hommerts
een smederij en machinehan-
del aan het Leeuwenburg in
Sneek. Hij betrok de installa-
tie bij genoemde Fa. Smulders
& Co. te Utrecht, die het geheel
ook hebben geïnstatleerd.

Hessel Bosma, Snits,
tel.420277

$re{Í, -} frfu[ - fffiifr
ê..alanugwrfr 8, Yfn

b{.0il5-5gl22q

8

Volledig gediplomeerd logopediste Julia Krulias heeÍt zich onlangs

gevest[d in Uht (Nij Yostins). Met ingang van I juni 2011 kunt u zich zonder

ven,rijsbrieÍ van een arts oÍ specialist door een logopedist laten beharidelen

(directe toeganleli;lheid logopedie). 3el oÍ nail vóor een.vrijbliivend

intakegesprek. Behandelingen voor en na kantooruren ziln mogelill.

de Spraak
l:3one.i,epr:l:l;1, pr:r:ri::, rC,:::: en l::alrleiir3



"Hoort boeren, burgers en buitenlui hoort"
Dan is het begin juni en dan
is het nieuwe omroeppak he-
lemaat klaar. Het heeft even
geduurd, maar het is dan toch
voor elkaar. Het pak bestaat
uit meerdere 'tagen". Zo kan
ik zomers als het heet is al-
leen in een blouse lopen, bij
minder hoge temperaturen
een jasje en 's winters kan
er een buitenjas overheen
gedragen worden. Ook is de
kteur anders dan u en ik ge-
wend waren. 4 juni heb ik het
voor de eerste keer aangehad
om samen met enkete otdti-
mers op de foto te gaan. De

reden voor deze foto's is dat

het bestuur van de Etfsteden
Oldtimerratly bestoten heeft
om - ats dank voor wat er in de
verschiltende steden georga-
niseerd wordt om een soepel
vertoop van de tocht mogelijk
te maken - iedere stad een blij-
vende herinnering te schen-
ken. Samen met de vereniging
voor Stadsbelang is besloten
om een financiële bijdrage te
leveren aan een nieuwomroep-
pak. U hebt hier in een eerder
uitgebracht Dryttser Kypman-
tsje ook al over kunnen lezen.
De reacties van de mensen, die
op de 0verkluizing naar de old-
timers keken, waren lovend.

0p donderdag 16 juni heb ik,
tijdens het omroepen voor de
Stadsfeesten, het nieuwe pak
aan u laten zien. Dan is er ook
nog een concours geweest,
waaraan ik deelgenomen heb.
De 1e voor dit jaar was op za-
terdag 21 mei in Harderwijk.
Voor mij persoontijk geen best
concours, een 12e ptaats mede
veroorzaali:t door een tijdsover-
schrijding en ja, dan krijg je
strafpunten. Het positieve is
datje alteen maar hogerop kunt
komen in de toop van het jaar.
Er was wel een Fries succes en
wel de overwinning van Henk
Bijlsma (omroeper van Bols-
ward). 0p 16 juli zijn we met
ons gilde, de Eerste Vereniging
voor Stads- en Dorpsomroepers,
in Stavoren. Misschien komt U
als supporter of ats gernteres-
seerde een kijkje nemen? Men
wil daar in Stavoren ook een
omroeper aanstellen. En wie de
stadsomroepeÍ van Sneek gaat
worden???? Ik ben benieuwd.
Tot een volgende keer.
Uw Stadsomroeper
Harmen de Vries, Eegracht 24,
0575-532057
Zegt het voort, zegt het voort,

heino's
ItËirs ewice
Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www. reinashairservice.nl

Reina Kroes
Nijesyl60

8651 NC lJlst

Foto: Sjoerd de Vries

Power Yold, Pilates,
Yogilates,

lntuitieve yoga,
Easy Flow yoga

Díverse worlahops,
. Chakrayoga

Leren Masseren

Drukpuntmassage

Kiik voor meer info op,
www, bodym indcenter. n I

Bel voor een CMTIS proefles;

Harriët de Bruin
MaaÍke DiIktra
06-21471407

har riet@bo 4ym Í n d center. n I

Jeu de Boules
"De Smlrtmantsjes"

Wat is Jeu de Boules? Dat is
speten met 3 metaten ballen
en dan proberen een ktein
baltetje te raken. Het spelen
gebeurt op een baan van ca. 3
x 14 meter op een ondergrond
van fijne schelpen. Bij ons
staan ptezier en ontspanning
in het spel voorop. En daar-
uit voortkomend: het soci-
ate contact en de gezetligheid.

Moeilijk is het niet en prak-
tisch iedereen kan hier aan
meedoen. Het competitie-
element speett soms een rol
wanneer wij, ieder voor zich,
een balletje gooien en punten
scoÍen. Dan kan er maar één
de beste zijn! Wij speten nu
10 jaar Jeu de Boutes en kun-
nen er wel weer wat nieuwe
teden bij gebruiken. $Iij spe-
len iedere donderdagavond
om 7 uur op onze prachtig
getegen baan naast de fier-
ljepschansen. Iedereen kan

wijbtijvend ter introductie
enige keren meedoen. Na af-
loop is er koffie of een gtas in
het naastgetegen jeugdhonk.
Dus, net stinne, d'r hinne!
0m het spel nog meer te promo-
ten stetlen wij onze banen ook
beschikbaar voor verenigingen,
schoten, instetlingen enf of.
groepen omeenmiddag of avond
dit mooie ontspannende spel te
speten. Batten zijn beschikbaar.
Inlichtingen kunt u verkrij-
gen bij onze secretaris, de heer
S. Stoffetsma, tet. 532227. Schoonheidssolon .,

Ytino
Ytina Schot

Croleskwartier 88
865I HG ULST
051 5 - 532907

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

Oplevering nieuwbouw MienskipshÊs Utherne lJlst

De nieuwbouw voor het Mienskipsh0s bij de sporthat Utherne verloopt voorspoedig en wordt ui-
tertijk 1 november van dit jaar opgeleverd. Er komt dan een grote zaal voor maximaal 300 men-
sen beschikbaar, a[ of niet gecombineerd met een podium. Deze zaal is zowel geschikt voor
sport (o.a. votleybat, badminton, judo, karate, aerobic, jazz gym) ats voor cuttuur (o.a. toneel,
muziek, cabaret, bridge en vergaderingen). Verder is er een kleinere zaal voor maximaal 32
mensen te huuri Ook het podium is afzonderlijk te huren voor maximaal 35 mensen. Voor de
verhuur van aeià ruimten is aangesloten bij de verhuurgebruiken van de sporthal. Ook uw or-
ganisatie kan gebruik gaan maken van deze nieuwe ruimten. Voor meer informatie en vïagen
over de verhuur kunt u terecht bij de beheerder, de heer Herman Baudet, tetefoon 0575-531944
of. O6-23937770, 6f. mailen via info@utherne.nl of via contactformulier op www.utherne.nl.



ÏHrr{nn$%xK* #HIFIT$M
De boat giet oan

Van 21 t/m 24 juli 2011 ver-
zameten zích 200 historische
schepen in Frystàn. De schepen
zijn aangesloten bij de Lande-
lijke Vereniging tot Behoud
van het Historisch Bedrijfs-
vaartuig LVBHB. 0p donderdag
21 juli zullen er 40 schepen
afmeren in lJlst. Donderdag-
avond zijn de schepen te be-
kijken en zijn moten De Rat
en Doe- en Kijkcentum Nooit-
gedagt voor deze getegenheid
opengestetd. Uniek is dat de

houten reptica's, welke de af-
getopen jaren in Fryslàn ge-

bouwd zijn, voor het eerst ge-

zamenlijk te bezichtigen zijn.

Dit speciaal voor houtstad
IJlst! In hetverleden was lJlst
eenvan de betangrijkste hout-
leveranciers voor de bouwvan
schepen. Prachtig datbij hout-
zaagmolen de Ratnuweer een
houten bok gebouwd wordt,
wetke ook te bezichtigen is.
De votgende houten schepen
komen naar lJlst en Sneek.
Patingaak Korneliske Y-kes

II uit Heeg. ltVierumer aak
l,VL 19 "De Drie Gebroeders"
uit Peasens Moddergat. Bla-
zer ïK 33 uit Makkum. Trek-
schuit De Herinnering uit
Dokkum. Houten skfitsje Ae-
betina. Ook komt het bekende
sk0tsje "de Gudsekop", welke
nog altijd zonder motorvaart.

Dit schip wordt weer getaden
met zand bij Basal in Sneek en
gaat dan bomend en eventueel
zeilend naar lJlst. Het is meer
dan 50 jaar geleden dat er een
sk0tsje geladen tot de ijk door
Friesland vaart. Verder kan er
donderdagavond met sleepboot
"Feint" meegevaren worden,
en is er een veerdienst van de
brug naar moten de Rat met
een fluisterpraam en een metk-
schouw. Ook komt de zeektip-
per'ïeerlandia" naar lJlst. Dit
schip is in 1906 gebouwd op de
werf waar nu Bakker scheeps-
installaties gevestigd is. 0p
diverse plaatsen, waar vïoeger
scheepswerven waren. staan
grote fotot, die laten zien hoe
het woeger was. Ook zijn er
schepen, welke recentelijk ge-
restaureerd zijn door de hui-
dige scheepsweryen van Piet
ten ltVoude en Cees Zijsting.
Vrijdag 22 julí vanaf 8.00 uur
verlaten de 40 schepen lJlst om
Sneek binnen te varen, samen

met de andere 160 schepen.
Vrijdagmorgen zijn er zeilwed-
strijden op het Sneekermeer.
Sneek zat 's middag bruisen
van de historische taferelen
met een programma rond oude
nautische technieken. De hou-
ten schepen meren af in de
Kolk. De historische schepen
gaan door de Lemmerbrug
en meren af in het water tus-
sen die brug en de Houke-
sloot, langs de Pampuskade
en langs de lÁIoudvaart. Vanaf
14.00 uur tot 19.00 uur vinden
er vete publieksactiviteiten
plaats. 0mrop Frystàn Radio
zendt via de radio de binnen-
komst van de schepen etc. live
uit van 13-16 uur. De IV staat
met wagens en tenten aan de
Waterpoortsgracht en zendt
live uit van 17.15 -18.00 uur.
0p zaterdag 23 juti om 8.30
uur neemt de CdK op het Sta-
tenjacht de vlootschouw af,
waarna atle schepen naar
Leeuwarden vertrekken.

Vloot Elfstedentocht te water overnacht
op 2sjuti 2011 in lJlst

0p 25 juti aanstaande komt de vtoot van de Friese Elfsteden-
week te water voor de 3e keer in successie overnachten in utst.
Ca. 250 kanovaarders en 150 motorboten 'doen'in 5 dagen atle
elf steden aan en btijven de le nacht in lJlst overnachten. Dit
evenement wordt één keer in de drie jaar georganiseerd door
de watersportvereniging De Meeuwen uit Leeuwarden; dit jaar
voor de 22e keer! 0p 2Sjutivertrekt de vtoot, in groepen, vanuit
Leeuwarden. De eerste deelnemers worden vanaf 14.00 uur in
IJtstverwacht en blijven tot uitertijk 12.00 uur de votgende dag
in lJlst. DellWVtlymbrits, Stadsbetangen lJtst, Doe- en Kijkcen-
trum Nooitgedagt en Molen de Rat hebben een leuk programma
voor de deelnemers uitgewerkt. Ook de ptaatselijke horeca en
middenstand zijn benaderd en hebben hun medewerking toe-
gezegd. Het programma zal er in grote lijnen ats votgt uit zien:
Vanaf 14.00 uur: Houtzaagmolen 'De Rat'is vol in bedrijf en is
gratis toegankelijk voor publiek 14.00 - 21.00 uur: stempelen
in het WV kantoor aan de Geeuwkade 19.00 - 19.30 uur: ont-
vangst van beshrur Friesche Elfstedenweek door het gemeen-
tebeshturvan de gemeente Sidwest Fryslán in houtzaagmolen
De Rat. In het kader van lJlst Houtstad zat de in aanbouw zijnde
houten bok een prominente rol speten tijdens deze ontvangst
19.00 - 21.00 uur: Doopsgezinde kerk en Mauritiuskerk aan
de Eegracht worden opengesteld voor pubtiek 19.00 - 21.00
uur: Koopavond met verschittende kraampjes en activiteiten
en groot terras in het centum 19.00 - 20.00 uur: Demonstratie
fierljeppen op de Abmaschans 19.00 - 21.00 uur: Demonstra-
tie kaatsen op hgt Frisiaptein 19.00 - 21.00 uur: Demonstratie
jeu-des-boutes nabij de ijsbaan van 20.00 - 22.30 uur: Leven-
de muziek en terras nabij Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst'
De toegang is gratis en een ieder is welkom!
Atle inwoners worden opgeroepen om hun huizen feestelijkte
versieren metvlaggetjes en de vlag uitte steken!

rouÍe niUnl
Zo aan het begin van de zomer ligt het ijsbaanterrein er nog wat
leeg en vertaten bij. Het is moeilijk voor te stellen dat het in sep-
tember op deze plek weer zal bruisen van de activiteiten tijdens
het 2015Festival. De voorbereidingen zijn in votte gang en hetpro-
gramma krijgt steeds meer vorm. 0p rnijdagavond 16 september
opentFrankBoeijen hetfestival. 0p zaterdag 17 septemberis de ijs-
baan als vanouds het decorvan toneet, dans, straattheater, sport,
cabaret, kinderactiviteiten, aangernrtd met lekker eten en goede
muziek. Daarbij staat Mitlenniumdoel nummer 3 centraal; getijke
rechtenvoormannen envïouwen. Meteen optredenvan LeoniJan-
sen, die een keur aan internationate muzikate gasten ontvangt,
sluit deze editie van het 2O15Festivat in stijl af. In het komende
nummervan It Kypmantsje meer over deverdere programmering.

VW lJlst

In hetVW-kantoor aan de Geeuwkade 4 te lJtst kunt u voor vele
zaken terecht, zoals: l/W cadeau bonnen

Fiets- en wandetkaarten
Waterkaarten
Etfstedenwijn
IJtster vlag
Hand- en theedoeken, washandjes etc.
Friese surfbroeken
Friese boxershorts en slippers
Servies van Wiebe van der Zee
lekkernij (drop, snoep, chocolade)

De openingstijden zijn in het zomerseizoen van 10.00 - 12.30
uur en van 13.30 - 16.30 uur. Vanaf 1 juti 2011 is het kantoor
ook op zaterdagmorgen geopend.
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Overtuinenfair
Wat een gewetdig weer op 4
juni. Het zonnetje hoog aan de
hemel en een lekkerwindje dat
voor een aangename tempera-
tuur zorgde. Wat hebben we
een geluk gehad met het weer,
want nu ik dit zit te schrijven
hangt er een stevige onweers-
buiboven onze stad. Ookinver-
gelijking met vorig jaar kon het
met deze tweede overtuinen-
fair niet meer mis gaan, en dan
heb ik het atleen maar over de
weergoden die ons goed gezind
waren. Je hebt zoiets niet in de
hand - getukkig maar - maar
het is wel mooi meegenomen.

Genoeg over het weer. De sfeer,
al op het moment dat de deetne-
mers de stad inreden tussen de
Oldtimers in, was fantastisch.
We hebben iedereen zonder
kleerscheuren naar de hun toe-
bedeetde tuin kunnen dirigeren
en de mensen konden hun spul-
len in de tuin of op de opgestel-
de kraam uitstatlen. Tijdens het
opbouwen en inrichten waren
de eerste bezoekers er ook at;
het zal nieuwsgierigheid zijn,
denk ik dan maar. We hadden
deze keer 27 kramen geptaatst
en er waren enkele tuinen waar-
geen kraam stond maar daar

Foto: Sjoerd deVries

hebben we andere zaken in
kunnen plaatsen. Natuur-
lijk hebben we de originele
functie van de overtuin ook
kunnen benadrukken door
in verschiltende tuinen was
neer te leggen of aan wasrek-
ken te hangen. Verschiltende
deetnemers hebben zeer
goed zaken gedaan. Ik noem
hier de visroker, die om 3 uur
a[ door zijn voorraad rode
poon heen was en de bakker,
die verschillende keren zijn
ijsvoorraad moest aanvulten.
Ook vete andere deetne-
mers hebben hun positieve

ervaringen aan ons meege-
deeld. Wat wij ats organisatie
zo leuk vonden, was dat er ver-
schillende lJlster deetnemers
waren, waarvan vele van ons
het bestaan niet eens wisten.
Het viel ons trouwens op dat
vele lJlsters een soortvan tuin-
wees hebben. Ze bleven op de
straat en gingen niet de tuinen
in. Raar, want het is een over-
tuinenfair IN de overtuinen
en dan mag je daar gewoon
naar binnen gaan. Dan de op-
brengst. Die is op dit moment
nog niet 100% bekend. In een
volgend Kypmantsje zulten
we informeren over de daad-
werkelijke opbrengst, wetke
bestemd is voor de afdeling
Vrouw- Kindzorg van het Anto-
nius Ziekenhuis. Getukkig wa-
ren er niet te veel zieke poppen
en knuffets in lJlst, want de
poppenzusters konden de be-
zoekers van de fair zo mooi uit-
leggen wat ze precies doen op
de afdeling Vrouw- Kindzorg.
0p de website www.overtui-
nenfair.nt zutlen we weer een
aantal foto's plaatsen, zodat
u nog eens kunt nagenieten
van deze fantastisch vertopen
overtuinenfair. Namens de
organisatie en de deelnemers
dank ik u hartelijk voor uw be-
zoek aan de overtuinenfair en
de gift in welke vorm dan ook.

Harmen de Vries

Reacties kunt u mailen naar:

overtuinenfairijtst@hotmail. com

Radio Markant als Radio Markantweer in de lucht!

Radio Markant heeft 1 maart
2011 het fusie-overleg met RïN
en A7 FM afgebroken. Er was bij
Radio Markant geen vertrou-
wen meerin de bestuurdersvan
RIN en A7FM. Daarom heeft Ra-
dio Markant zelf een zendver-
gunning bij het Commissariaat
voor de Media aangewaagd.
Volgens een zaterdag 11 juni
verschenen persbericht zijn
RIï en ATFM gefuseerd onder
de naam SIVF lokaal. Maar SWF

lokaal is de werknaam waaron-
der de drie onïrbepen, dankzij
gemeentelijke financiële steun
sinds oktober 2070 gezamen-
lijk uitzenden. 0ndanks het

t2

afbreken van de besprekingen
spraken de drie besturen af
dat de uitzendingen onder de
gezamenlijke naam SWF Lokaal
gewoon doorgingen zodat de
wijwitligers hun werk konden
blijven doen. Nu RIN en ATFM als
stichting SlÁff lokaal verder gaan

valten de programmat van Radio
Markant ogenschijntijk onder de
fusiepartners RïN en ATFM en
dat is natuurtijk niet zo. Radio
Markant is een onaftrankelijke
lokale omroep en wil zich als
zodanig manifesteren voor de
inwoners van SÍdwest Fryslàn.
Daarom zijn de programma'svan
Radio Markant vanaf donderdag

,-
17 juni 0.00 uur onderschei-
denlijk onder de naam Ra-

dio Markant te beluisteren.
U kunt dan meteen ervaren
welk aandeet Radio Markant
levert aan de lokate omroep
van SÍdwest Fryslán. Het
Commissariaat voor de Me-
dia zal, mede op basis van
een advies van de gemeente,
uiteindetijk beslissen wetke
omroep de zendvergunning
krijgt. Uiteraard hebben wij
er atle vertrouwen in dat de
huidige zendvergunning
van Radio Markant gehand-
haafd btijft. Radio Markant
zal zich voortaan als volgt

1,lAXX*1{ï
o - T€laYl.la - lÍl!rt6l

yoor 3Êír;il -fyrlln

presenteren: Radio Markant,
radio-tetevisie-internet,
0mroep voor SÉdwest Frystàn.
Wij wensen u veel luisterplezier
metuwtokale omroep
Radio Markant!
Voor meer informatie kijk op
www.radiomarkant.nl
of bel tel. 064477 4534
(Piet Hoogeveen, voorz. )
Het bestuur van Radio Markant:
Joop Romp, secretaris - Douwe
Feenstra, penningmeester - Dick
Diepersloot, algemeen adjunct -
Piet Hoogeveen, voorzitter


