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Vrijwilligers in het zonnetje
De gemeente Sódwest Frys-
làn heeft onlangs 15 vrijwil-
ligers in het zonnetje gezet

en dat in het kader van
het Europese ]aar van het
Vrijwilligerswerk. De ge-
meente hecht zeer veel belang
aan vrijwilligerswerk en om
dezewaardering uit te spreken
zijn vrijwilligersorganisaties
in de gelegenheid gesteld om
één vrijwilliger voor te dragen
die in het zonnetje gezet kon
worden. Aan deze oproep is
massaal gehoor gegeven. In
totaal zijn 181 vrijwilligers
in 9 categorieën voorgedra-
gen. Door middel van loting
heeft selectie plaatsgevonden.
Vanwege de grote belangstel-
ling zijn de selecties vergroot
en is in elke categorie per 10

aanvragers I vrijwilliger ge-

selecteerd. De 15 geselecteerde

verenigingen hebben een be-
drag van € 150,00 ontvangen
om hun vrijwilliger op eigen
wijze in het zonnetje te zetten.
Buurtvereniging AId Drylts
had in dit kader Theo en

Klaske Elsenga voorgedra-
gen vanwege de inspannin-
gen voor de buurt en het al-
tijd beschikbaar stellen van
schuurruimte voor de buurt-
activiteiten. De soos en kin-
dermiddagen worden er al
jaren georganiseerd en de

schuur is altijd opgewarmd en

schoon om er een geslaagde

bijenkomst te hebben. Ook
voor workshops, georgani-
seerd door de buurtvereni-
ging, staat de deur altijd open
en bij de buurtbarbecue is het
ook een geweldige uitwijkplek
(i.v.m. regen) gebleken. Het
echtpaar Elsenga werd in het
zonnetje gezet tljdens zo'n
buurtbarbecue. Het weer leek
roet in het eten te gooien op
de geplande barbecueavond.
Theo en Klaske kwamen een

uurtje voor de aanvang met
het aanbod om alles naar de
schuur te verplaatsen en zo
zeker te zijn van een droge
en gezellige avond. Dat werd
het zeker. Wat ze namelijk
niet wisten was dat er al een

prachtig bloemstuk en een
dinerbon voor hen klaar lag.
Het bestuur had de huldi-
ging "Vrijwilliger van het
jaar 2011" speciaal met deze
buurtactiviteit gecombineerd.
AIs opening van de buurt-
barbecue was deze huldi-
ging een prachtige verrassing,
gevolgd door een heerlijke ge-
zellige avond op de Eegracht!
In de categorie Recreatie en
ontspanning werd VW-
vrijwilligster Bea Boschma
benoemd tot Vrijwillig-
ster van het jaar 2011. De
VVV Wymbrits heeft Bea
Boschma voorgedragen van-

wege het feit, dat zij al rujm
23 jaar als vrijwilligster ac-

tief is bij de VVV-vestiging
Illst. In die hoedanigheid is
zij bovendien een zeer ge-
waardeerde vrijwilliger bij
tal van VVV-activiteiten in
Iflst. Op 8 september jl. werd
zij in Hottzaagmolen de Rat
door WV-directeur Robert
Toussaint toegesproken en
nam zij haar titel en de daarbij
behorende oorkonde officieel
in ontvangst. Na een gezellig
samenzijn in de houtzaagmo-
len werd deze dag in klein
comité afgesloten in de Stads-
herberg.
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Rinke Schilstra Kypmantsje van het jaar Tijdens de laatstgehouden
Stadsfeesten werd Rinke
Schilstra benoemd tot Kyp-
mantsje van het jaar vanwege
zijn grote verdiensten voor
IJlst. Het aan deze eervolle
titel verbonden beeldje werd
hem op de eerste dag van de
feesten overhandigd door
burgemeester Apotheker van
de gemeente Sódwest Frys-
làn, die Schilstra roemde
vanwege zijn jarenlange inzet
op een breed terrein voor de
IJlster gemeenschap, zoals de
Gymnastiekvereniging De
Stànfries, de totstandko-
ming van het Mienskipshfrs,
lidmaatschap van de tech-
nische commissie van Nii

Ylostins, het Doe- en Kijk-
centrum Nooitgedagt, de
jeu de boulesbaan, de Iflster
stadswandeling, de Stich-
ting Schoorsteen Nooit-
gedagt, Stadsbelang en buurt-
vereniging Ald Drylts. Ook
zijn lidmaatschap van de

steunfractie van de PvdA
werd door de burgemeester
gememoreerd en niet te ver-
geÍen zijn jarenlange inzet
voor de herinrichting van
het oude stads-centrum.
Een welverdiende titel. die
Schilstra de komende twee
jaar met ere mag dragen.

Foto: Sjoerd de VÍies



Agenda
26- 09 t middags Bridgeclub "Heel Wat Manche"

28 - 09 Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur

30 - 09 Fakkelavond in Oud-IJlst

2 - 10 's avonds Bridgeclub "Heel Wat Manche

5 - l0 Stlpepunt Drylts, Galamagracht 31, 09.30 uur - I 1.30 uur

5 - 10 t avonds Bridgeclub "Heel Wat Manche

8 - 10 Samen eten: Schaapskooi: achter Stadslaankerk

l0 - l0 's middags Bridgeclub "Heel Wat Manche"

12 - 10 Stypepunt Drylts, Galamagracht 3 l, 09.30 uur - 1 1.30 uur

19 - l0 Stypepunt Drylts, Galamagracht 31, 09.30 uur - 11.30 uur

19 - l0 's avonds Bridgeclub "Heel Wat Manche

26 - l0 Stypepunt Drylts, Galamagracht 31, 09.30 uur - 1 1.30 uur

Concertagenda Stadslaankerk
3 - l1 20.00 uur : Orgelconcert Martin Ford, Organist van St.

Martin-in-the-Fields, Trafalgar Square, Londen

27 - ll 15.30 uur : Optreden Kompaenenkoor te IJlst met het

Willekoor uit Heee

Afscheid Anneke Kuipers
Door de wijzigingen bij de uitgave van
It Dryltser Kypmantsje is ook de werkwijze
bij de productie van ons maandblad veran-
derd. Niet alleen de opmaak van het blad is nu
anders georganiseerd, maar ook de correctie
van de teksten. Dit laatste, de tekstcorrectie,
was jarenlang in de vertrouwde handen van
Anneke Kuipers, die zich altijd consciën-
tieus heeft gekweten van haar taak. Ook de
verzending van It Kypmantsje naar buiten-
abonnees werd jarenlang door haar verzorgd.

Ook dit zal op een andere leest geschoeid worden. Momen-
teel wordt gewerkt aan een digitale versie van It Kypmantsje,
waardoor Oud-IJlsters over de hele wereld It Kypmantsje
kunnen lezen. Bovendien wordt geprobeerd deze nieuwe site
een archieffunctie te geven, waardoor ook oudere uitgaven
geraadpleegd kunnen worden. De redactie van It Dryltser
Kypmantsje wil Anneke Kuipers langs deze weg graag heel
hartelijk dank zeggen voor haar inzet gedurende vele jaren.

Namens de redactie,

Edsko Hekman
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Gollecte Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Sticht-
ing heeft in I|lst € 1226,39
opgehaald. Dit jaar stond de
collecte geheel in het teken
van coeliaki, ofwel gluteninto-
lerantie. De Maag Lever Darm
Stichting wil deze onbekende
ziekte aan het spijsverte-

ringsstelsel aan een ieder bekend maken. Het geld, dat wordt
opgehaald, stelt de MLDS in staat wetenschappelijk onder-
zoek te financieren en voorlichting te geven. Zond.er de
bijdrage en inzet van gevers en vrijwilligers is dit onmoge-
lijk. De Maag Lever Darm Stichting wil iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan de collecte bedanken voor de inzet.

Jeltsje de Vries en Lonneke Maurix

Samen Eten Project
Het samen eten project start weer op 8 oktober a.s. De eerstvol-
gende avond is 12 november. Het samen eten project is opgezet
voor mensen die anders altild alleen eten. Meestal is dat gezel-
liger om dat samen te doen. Eén keer per maand kan er samen
gegeten worden in de Schaapskooi achter de Stadslaankerk.
Om vijf uur 's middags wordt de koffie/thee geserveerd en
om 18.00 uuTr gaan we aan tafel. Het eten wordt gemaakt
door vrijwilligers! Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Inlichtingen:

G. Bouma, tel. 06-53849361 of S. Schilstra, tel.532930.
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Siebo Zysling tredde by de IFKS 2011
De namme "Striidber" is te
lêzen op it skfitsje mei it skip
strnder roer. Striidber, dat
wiene de mannen seker yn de
ófr0ne IFKS sylwike fan 13

oant en mei 20 augustus. Nei
in moai 1e plak syld te hawwen
yn Hylpen op de iepeningsdei
fan de IFKS wike waard der
yn Starum wer goed syld en in
2e plak helle. De "Striidber"
sylt yn de hjoeddeiske gear-

stalling al fanóf 2001 yn de
heechste klasse mei. "Soe it dit
jier allegearre te plak falle en
kinne we kampioen wurde?"
De rêst waard bewarre nei ek

it moaie resultaat op de twad-
de dei en de kop der by. Siebo
Zysling, skipper fan it sk0tsje,
sei noch nei de wedstriid yn
Starum: "It is noch gjin sneon,
we binne der noch net fan-
sels". Dit die bliken yn Heech.
Omdat regels der binne om te
br0ken. makke de "Striidber"

in strafrfintsje wêrtroch se as

l2d,e yn de wedstriid werom
foelen. Mei goed silen, werom
fochten nei in 6de plak. fam-
mer wie de lêste slach yn
Heech wêrby de "Striidber"
as l0de oer de streek kaam.
De 4de dei waard der syld op

'e Sleatemermar. Der wie it
dreech, mar nei in fokwiksel
yn de wedstriid in moai re-
sultaat en as 6de eindige. Ek
op dei 5 yn Ychtenbrêge op
de Tsjtrkemar in 6de plak. It
fild fan de 16 sk0tsjes yn de
A klasse wie sterk dit jier en it
koe alle kanten op. Der wiene
no noch 2 dagen te silen op 'e

Lemmer wêrby it op de lste
dei tsjin siet. Mei 8 skfitsjes
tagelyk om I tonne wie net
te dwaan wêrtroch de "Striid-
ber" de tonne rekke. In straf-
rfintsje waard makke en doe
leine se hast op it lêste plak

by it begjin fan de wedstriid.
De protte supporters Ít Drylts
en omkriten fan de "Striidber"
seagen it doe net mear sitten,
mar nei goed sylwurk wiene se

yn in pear slaggen werom nei
in 6de plak. In hiel goed re-
sultaat en earlik syld. De lêste
dei op 'e Lemmer en de lêste
dei fan de IFKS-wike sylde de
"Striidber" ek prachtich en lei
in skoft op it lste plak yn de
wedstriid. Belies moast der jtrn
wurde oan de "fonge |asper"
fan Siep Meijea dy't as lste
oer de streek gean soe. Siebo
Zysling as 2de op 'e Lemmer
en in 3de plak yn it algemien
klassemint fan de IFKS 2011.
In poer bêst resultaat.

lste Siep Meijer mei de
"fonge ]asper"

2de Walter de Vries mei
"De Goede Verwachting"

3de Siebo Zysling mei
"Striidber'1

CdV - dryltserskutsje.nl

90 jarige kaatsclub Nije Moed in lJlst 4 op een rU voor Rijkel Dotinga op de
Bakkerij de Witte partij

Drylts

Zaterdagz3 juli jl. hield kaats-

vereniging Nije Moed haar ju-
bileumpartij. Met een achttal
parturen op de lijst werd er
drie keer geloot, zodat men
drie keer met andere maten
kon kaatsen. Met drie winst-
partijen kwamen de volgende
winnaars uit de strijd: Douwe
van Slooten, Hans ZljlsÍra
en Hendrikus van der Kooi.
Tweede wer{en Peter van
Dalfsen, Gerrit de |ong en
jan van der Wal. Henk Schraa
had een tweetal medailles
meegenomen, welke hij had
gewonnen in 1959 en 1960 in

Illst. Het bijzondere hieraan
was dat de medaille in 1959

onder de naam van kaatsve-
reniging "De Ilzeren hand"
was uitgegeven. Men wist de
naam van de vereniging niet
meer in die jaren, omdat het
kaatsen in Iflst in een dip had
gezeten.In 1960 was men weer
achter de oorspronkelijke
naam gekomen en deze me-
daille was dan ook uitgegeven
onder de naam "Nije Moed".
Ook kwam met het jubileum
na 31 jaar de oude wisselprijs
uit 1973 van het veldkaatsen
weer boven water. Deze kwam
uit de inboedel van wijlen
Henk Walinga, de laatste win-
naar van deze beker in 1980.

Uitslag:

1e Douwe van Slooten. Hans
Zijlstra en Hendrikus van der
Kooi
2e Peter van Dalfsen, Gerrit
de fong en fan van der Wal

De jeugdpartij, gesponsord
door bakkerij de Witte uit
Oosthem, was voor Rijkel
Dotinga de vierde overwin-
ning in vier weken tijd. Nu
met zijn maat Sytze Bram
de Witte wist hij in een on-
derhoudende finale met
5-46-6tewinnenvan
Jelmer de Boer en Erik Schot.
Bij de welpen/pupillen werd
steeds weer met andere maten
gekaatst en hier wist Erik
Wijnja alle drie zijn partijen
te winnen en zo de eerste prijs
te pakken. Met 18 eersten
voor wist Siebrich Koning
de tweede prijs te pakken, en
met 15 eersten was de derde
prijs voor Tim Oppedijk.
Bij de kabouters moest ieder-
een een keer met elkaar kaat-
sen. Hier kwam als winnaar
uit de bus met 19 eersten voor
Wessel Veenstra. Met 17 eers-
ten in de knip was de tweede

prijs voor Wiesanne de Witte.
Kortom weer een geslaagde
middag voor het jeugdkaat-
sen in Iflst, ondanks het feit,
dat het flink waaide en het
op het laatst wel een beetje
fris werd, kaatsten de jeugd-
leden een leuke partij.

Uitslag:

Schooljeugd
1e Rijkel Dotinga en Sytze

Bram de Witte
2e ]elmer de Boer en Erik
Schot

Welpen/Pupillen
le Erik Wijnja
2e Siebrich Koning
3e Tim Oppedijk

Kabouters
1e Wessel Veenstra
2e Wiesanne de Witte
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De boat giet oan
IJlst lag donderdag 2l juli
vol met historische bedrijfs-
vaartuigen. Vooral de houten
schepen lagen prachtig mid-
den in het centrum van de

stad. Het weer was ook goed,

iets wat bijna een uitzon-
dering is deze zomer. Hier-
door is het een prachtige dag

geworden en kon men genie-
ten van alle activiteiten die
rond de schepen georgani-
seerd werden. De werkgroep
Iflst - Sneek wil iedereen die
meegewerkt heeft om het
evenement te laten slagen
heel hartelijk bedanken voor
hun hulp. Het is geweldig om
te ervaren hoe enthousiast
men in Iflst zaken regelt en

spontaan meewerkt. Hout-
zaagmolen de Rat met al zijn
vrijwilligers, Doe en Kijk-
centrum Nooitgedagt hebben
zich geweldig gepresenteerd

en veel publiek getrokken. De
huidige scheepswerven Piet
ten Woude, Cees Zijsling en

Sibbele Bakker hebben laten

zien wat ze kunnen. Vooral
de oude baggermolen van
Piet was een publiekstrekker.
Alle bewoners die hun wal
beschikbaar hebben gesteld

hartelijk dank. De WV
had voor elk schip een leuk
welkomstgeschenk wat erg
gewaardeerd werd door de
schippers. De spontane actie
van de oude brandweerauto
van Cees op een ponton was
schitterend. Zoiets kan alleen
in lllst. Op de site van Drylts.
com zijn schitterende foto's en
een filmpje te zlen. Sjoerd de
Vries, een compliment! Ieder-
een die meegewerkt heeft in
welke vorm dan ook nogmaals
bedankt. Dit ook uit naam
van alle schippers die lJlst be-
zocht hebben; ze voelden zich
meer dan welkom. Wêryn
in lytse stêd grut wêze kin.

fohannes Hobma
De Boadskipper lJlst - Sneek

Overtuinenfair
In Iflst werd op zaterdag 4

juni voor de tweede opeenvol-
gende keer in het historische
en schilderachtige centrum
de OVERTUINENFAIR geor-
ganiseerd. Er was een goed

doel verbonden aan de over-
tuinenfair. Dit doel was een
financiële bijdrage geven aan

het Antonius Ziekenhuis in
Sneek. Er staat een verbouw/
nieuwbouw gepland voor de

afdeling Vrouw- Kindzorg.

Het Antonius Ziekenhuis wil
graag geld reserveren voor de
zandbak bij de poeppoli en de
aankleding van de afdeling na
voltooiing van de verbouwing.
Wij als organisatie van de
overtuinenfair ondersteunen
dit van ganser harte. Op 27
juli hebben we een cheque van
€ 1300,00 overhandigd aan de
unitleider van de kinderafde-
ling mevr. Grytsje Wiersma.

. bloemel en planten

. bruids- en grafuerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'grcsn'le maken heeft.

>t-'\-s
Mobite )ll )'
Halr cTrel (
Uw kapsAer aan huis

Yoor iong en oud
Gerda de Jong

Foto: Sjoerd de Vries

VW Wymbrits
bedankt lJIst
Op maandag 25 juli jl.
was Illst voor de 3e keer
overnachtingplaats voor de

Elfstedentocht te water. In
de loop van de morgen ar-
riveerden ca. 125 kruisers en

ruim 200 kano's in Illst. On-
danks de minder gunstige
weersomstandigheden is deze

overnachting bijzonder suc-

cesvol verlopen. De organi-
serende watersportvereniging
"De Meeuwen' en de deelne-
mers aan de 22e Elfsteden-
tocht waren zeer positief over
de ontvangst, de geboden fa-
ciliteiten en activiteiten. De
VVV Wymbrits, onder aus-
piciën waarvan deze ontvangst
werd georganiseerd, wil allen,
die zich ingezet hebben voor
het welslagen van dit evene-

ment, hartelijk bedanken voor
hun medewerking en hun
geweldige inzet. In 2014 is

er weer een Friese I I steden-

week te water. Ook dan hopen
we weer een beroep op uw
aller medewerking te doen.

Mooi lJlst

De familie Van der Velde
van het Sneekerpad haalt op
de ouderwetse manier met
paard en wagen het hooi van
het land. Getrokken door de

3-jarige Avri van het tinkerras
(zigeunerpaard) gaat de wa-
gen met pakjes hooi, met daar-
op Lydia, Reina en Marc van
der Velde, van de Rriterpolder
naar het Sneekerpad. Dat le-
vert een niet alledaags plaatje
op, dat onderweg door menig
toerist op de foto is gezet.

,:r'il';;:



Foto: Sjoerd de Vries

Bootevenementen in lJlst
Op donderda g2l enmaandag
25 juli jl. stond lJlst volledig in
het teken van boten. Woens-
dag20 juli lagen al 5 houten
schepen in het haventje. De
palingaak Korneliske Ykes
II (palingaak van Heeg), een

Wierumer aak, een blazer en
twee sktrtsjes (de Gudsekop
en de Aebelina). De volgende
dag liep Iflst langzaam maar
zeker vol met een kleine hon-
derd historische schepen. Het
was een plaatje, een beeld van
vervlogen tijden. Begunstigd
door prachtig weer werd het
21 juli gezellig druk in lllst.
Enkele duizenden bezoekers
wandelden langs de Illster
kades, waar Cees Zijsling op

de Zevenpelsen enkele sta-
tionaire motoren, een gemo-
toriseerde bakfiets en een

casco van een Dryltser tjot-
ter had geplaatst. Voor de wal
lagen zijn zeilpraam en een

opdrukkertje. Op de stelling
van molen De Rat zotgden
enkele accordeonisten voor
een leuke sfeer voor de tal-
rijke bezoekers. Ook het
Nooitgedagtcentrum mocht
zich verheugen in een grote
belangstelling. 's Avonds voer
de oude Commer-brandweer-
auto op een ponton door lflst.
De vroegere bemanning kon
zich al spuitend nog een keer
uitleven. Dankzij het mooie
weer bleefhet bovendien nog

lang gezellig druk op de ter-
rassen. Bakker De Boer zagde
ijsomzet die dag fors omhoog
schieten, dit in tegenstelling
tot maandag 25 juli tijdens
de Elfstedentocht te water. De
Boer maakte van de nood een
deugd en schakelde snel van
ijs over op oliebollen! On-
danks het minder goede weer
op die dag bleek de overnach-
ting van de elfstedenvloot weer
een groot succes. Ca. 120 bo-
ten vonden weer een ligplaats
in lflst, terwijl ca. 200 kano's
richting ijsbaan voeren om
daar letterlijk hun tenten op
te slaan. Ondanks alle inspan-
ningen van de gemeente bleef
het middenterrein nat, maar

langs de randen en op het
fierljepterrein vond iedereen
wel een droog plekje. Prak-
tisch alle georganiseerde
activiteiten konden in meer-
dere of mindere mate door-
gang vinden en de stemming
bij onze watersportgasten
zat er d.an ook goed in. Ook
nu bleef het nog lang gezel-
lig in lllst. Illst kan terugzien
op twee schitterende, en zeeÍ
geslaagde evenementen, wat
maar weer eens aantoont wat
er in onze stad mogelijk is. Een
woord van dank aan allen, die
meegewerkt hebben om deze
evenementen te laten slagen,
is dan ook zeker op zijn plaats.

Hallo Allemaal,
Ruim een jaar zijn wij nu ge-
opend in de mooi verbouw-
de ruimtes in Ny Ylostins.
Op 1 juni 2010 hebben we de

deuren geopend voor de kin-
deren van 0 tot 4 jaar van Illst
en omstreken. We begonnen
met een klein groepje maar
ondertussen zitten er al een

leuk groepje kinderen bij ons

op de opvang. We hebben dan
ook alweer van alles beleefd...

Activiteiten met de
bewoners:
In mei 20ll zijn wij begon-
nen met activiteiten te or-
ganiseren met de bewoners
van het woonzorgcomplex Ny
Ylostins. Met 5 mensen, die
zich van te voren op moes-
ten geven, gaan wij verschil-
lende dingen"doen. Zo heb-
ben wij op maandag 23 mei
de eerste activiteit gedaan,

koekjes bakken! Kinderen en
ouderen lekker met het deeg

kneden en vervolgens in de
mooiste vormpjes maken.
We hebben ze vervolgens in
de oven gehad en heerlijk op
gegeten.... (nadat we natuur-
lijk al onze hulpen een paar
hadden gebracht!) Hiernaast
een foto van de middag.
De volgende activiteit is in-
middels ook al geweest. Op
dinsdag 14 juni zijn we aan
het schilderen geweest. De
mooiste kunstwerken zijn
gecreëerd waar we onze hal
mooi mee kunnen aankleden.

Zomerfeest:
Op vrijdag 24 juni 2011 heb-
ben wij ons eerste zomerfeest
gehad. Een gezellige mid-
dag die in het teken van de
Piraten en Prinsessen stond.
De kinderen kwamen mooi
verkleed en konden ver-
schillende spelletjes doen,
sjoelen, blik gooien, bowlen,
schat graven en natuurlijk
schminken! Het weer was he-

laas niet zo zomers maar op
1 klein buitje na hebben wij
het droog weten te houden.

Bernestins op internet!
Tot slot willen wij u in-
formeren over onze nieuwe
internetsite. We zijn op dit
moment van schrijven nog
druk bezig de laatste dingen
voor elkaar te krijgen en dan
per I juli gaat hij de lucht
in! We zouden zeggen kijk
gerust eens even: www.kin-
deropvang-bernestins.nl Ook
zijn wlj te volgen op twitter:
www.twitter.com/
kcbernestins Vols ons en

wees altijd op de hoogte
van de laatste nieuwtjes!

Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig ge-
worden naar ons en ons kin-
derdagverblijf? Kom gerust
even langs, de deur staat al-
tijd voor u open! Wij zijn
geopend van maandag tot en
met vrijdag van 's morgens
7.15uur tot 's avonds 18. l5uur.

Team Bernestins, Illst
Debbie, Sandra, Ria, Alicia
en Antie

l{indgr&*$?: ,3,,X$tnestins



lJ lster fakkelavondstadswandel ing 2011
Het eerste lustrum! Voor de
vijfde keer organiseert de
groep gidsen en schippers
van de lflster stadswande-
ling onder auspiciën van de

WV Wymbrits op vrijdag
30 september a.s. tussen
20.00 en 22.00 uur een fak-
kelavondstadswandeling
met diverse activiteiten op
en langs de Ee- en Galama-
gracht. Beide grachten zul-
len die avond feeëriek ver-
licht zijn door middel van
olie/kaarslampjes langs de

straat en fakkels/waxinelchtj es

langs het wat-er van de Stads-
Ee. Op de grachten spelen

op diverse plaatsen trekzak-
spelers, rijden oude voer-
tuigen, verkondigt de stads-

omroeper zijn boodschap,
etc. Muziekkorps'Concordia'
draagt ook weer een muzikaal
steentje bij. In de Ee liggen
verlichte (zeil)bootjes. In het
haventje staat de fohanna
facoba weer in de verlich-
ting. Het oude beurtschip is
weer voor publiek toeganke-

lijk. Het Kijkcentrum Nooit-
gedagt is open voor be-
zoekers. De oude Nooitgedagt-
fabriek en de schoorsteen
staan die avond letterlijk
in de schijnwerpers, evenals
houtzaagmolen'De Rat'. Aan-
gelokt door de muzikale klan-
ken van een troubadour en

enkele accordeon- en trekzak-
spelers vindt de bezoeker als

vanzelf de weg naar een klas-
lokaal van de voorma-
lige Ylostinsschool. Deze is

weer ingericht anno vijftiger
jaren. Kinderen van basis-

school de Kogge' krij-
gen hier weer les van de
'meester'. Het Vrouwen-
koor en het Kompaenenkoor
zingen in de Mauritiuskerk.
Op Eegracht 9l zijn in de met
stallantaarns verlichte stal
schitterende filmbeelden te
zien. Yia een ponton steekt u
op het eind van de Eegracht
de Ee over naar de Galama-
gracht, waar in een partytent
koffie en thee wordt geschon-
ken. Tijdens de wandeling

zult u onderweg op diverse
plaatsen verrast worden door
(muzikale) activiteiten. Het
startsein voor deze prachtige
avond zal om 20.00 uur wor-
den gegeven door het Kyp-
mantsje van het jaar 2011.
Tussen 22.00 en 23.00 uur
wordt deze avond in de Mau-
ritiuskerk afgesloten door het
Kompaenenkoor'Skip sÍrnder
roer'en het Vrouwenkoor. Het
belooft weer een prachtige
avond te worden. Komt u zelf
maar kijken! Bezoekers kun-
nen op eigen gelegenheid een

wandeling over de grachten
maken en kunnen vrij en op
elk moment het Kijkcentrum,
de oude school of de kerken
binnenlopen en genieten van
het gebodene. Alle activitei-
ten zljn gratis toegankelijk.
Bezoekers van buiten lJlst
kunnen hun auto parkeren op
het grote parkeerterrein aan

de Dassenboarch en op het
industrieterrein.

Kompaenen-
koor weer van
start!
Nieuwe leden welkom
Het Kompaenenkoor 't Skip
strnder roer' is een enthousi-
aste groep zangers die om de

veertien dagen op de vrij-
dagavond bijeenkomt in de
Stadsherberg van Illst. Naast
het zingen is ook het onder-
linge contact een belangrijk
onderdeel van de oefenavond.
De instrumentale begeleiding
wordt verzorgd door accor-
deon, gitaar en banjo. Daar
waar mogelijk en toepas-
selijk aangevuld met andere
muziekinstrumenten zoals
trekzak en viool. Momenteel
heeft "'t Skip strnder roer"
bijna 40 leden. Het repertoire
bestaat uit liederen van shanty
tot Bach. We zingen meer-
stemmig in vele talen o.a.

Fries, Nederlands, Zweeds,

Duits, Engels, Frans en zelfs
Kroatisch. Vanaf vrijdag 9
september kunt u ons elke
vrijdag om de veertien da-
gen vinden in de Stadsher-
berg van Illst. We beginnen
om 20.00 uur. Belangstelling?
Bel of mail Fred Broersma
(0515-532136, f.broersma@
home.nl) voor meer infor-
matie of kom gewoon langs!

archiefijlst nr

Op zoek naar oude foto's
en de bijhorende verhalen
uit Iflst is het doel van
archiefijlst.nl. Via de website
www.archiefijlst.nl. kunt u
al een kijkje nemen in de hui-
dige verzameling van hon-
derden oude en recente foto's.

Heeft u oude foto's of mis-
schien film materiaal over If lst?

Uw foto gebruiken we en

gaan we digitaliseren waar-
na u de foto's terug krijgt.
Neemt u contact op via de
website of via het e-mail
adres; info@cordevries.com

archiefijlst.nl is

leuk voor nu
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Schoonheids-
salon Ytina in
nieuwe salon
Vanaf 5 september jl. is de

deur geopend van de com-
pleet vernieuwde Schoon-
heidssalon Ytina aan het
Croles-kwartier nr. 88. Nadat
de familie Schot zich in 1997

in Iflst vestigde begon Ytina
al vrij snel met een schoon-
heidssalon in een slaapkamer
op de verdieping. De activitei-
ten in de salon ontwikkelden
zich voorspoedig en de klan-
tenkring groeide. Door zich
te onderscheiden van andere

schoonheidssalons en door
mond tot mondreclame is het
klantenbestand niet alleen be-
perkt gebleven tot Iflst, maar
weten ook klanten uit de re-
gio Schoonhejdssalon Ytina
te vinden. Om"de klanten nog
beter van dienst te kunnen
zljn is speciaal ten behoêve

van de schoonheidssalon een

extra ruimte aan de woning

gebouwd. Hierdoor is de sa-

lon nu volledig gescheiden

van de privé-ruimtes en bo-
vendien is de bereikbaarheid
sterk verbeterd doordat alles
nu gelijkvloers is. In haar
volledig vernieuwde salon
kan Ytina haar klanten nu in
een sfeervol ingerichte ruimte
ontvangen en behandelen.
Schoonheidssalon Ytina werkt
alleen op afspraak en op werk-
dagen. In incidentele gevallen
is het mogelijk 's avonds te
worden behandeld. De ope-

ning van de vernieuwde salon
gaat uiteraard niet ongemerkt
voorbij. Gedurende de pe-
riode 5 september t/m 1 de-
cember 2011 krijgen klanten
bij hun eerste bezoek 25o/o

korting op de betreffende
behandeling. Veel (nieuwe)
klanten zullen ongetwijfeld
de weg weten te vinden naar
Schoonheidssalon Ytina.

en later! ! !



Jeugdpartij lJlst en Hommerts onder

prachtige omstand ig heden
De vijfde editie van de jeugdpartij van de kaatsvereni-
gingen van Iflst en de Hommerts was op het sportcomplex
de Utherne in Iflst weer een groot succes. Onder prachtige
weersomstandigheden streden een 44 kaatsers en kaatsters om
de prijzen in een viertal categorieën. De uitslag was als volgt:

Kabouters:

le Mark Jaarsma - Hommerts en Wiesanne de Witte - Drylts

2e Henk Hoekstra - Hommerts en Iris Zijsling - Drylts

3e Wessel Veenstra - Drylts en Thialda Sikma - Drylts

Welpen:

le Erik Wijnja - Drylts en Annemare Wempe - Hommerts

2e Aizo Veltman - Hommerts en Anna Bergstra - Drylts

3e Egbert Behlehem - Hommerts en Hanna de Jager - Hom-

merts

Pupillen:

le Marko Hoekstra - Hommerts, Ylsa van der Meeren - Hom-

merts en Jan Pieter Schuurmans - Drylts

2eletze Wiersma - Hommerts en Esther Schot - Drylts

1e verl. Tim Oppedijk - Drylts en Magreet Abma - Hommerts

2e verl. Bart Frank Bouma - Hommerts. Rixt Bosma - Hom-

merts en fens Koning - Drylts

Schooljeugd:

1e Rijkel Dotinga - Drylts en fan Teade Nauta - Drylts

2e Jelmer de Boer - Drylts en Anna Veltman - Hommerts

Levensboeken,

uw verhaal op
papier
Thuishotel, onderdeel van
Thuiszor g Zuidwest Friesland,
start dit najaar met het project
Levensboeken in Zuidwest
Friesland. Doel van het project
is dat ouderen hun levensver-
haal vertellen aan een vrijwil-
liger. Deze vrijwilliger maakt
aantekeningen gedurende de
diverse gesprekken en maakt
er vervolgens een levensboek
van. Dat het vertellen van het
levensverhaal zinvol is blijkt
uit de reactie van een me-
vrouw wier levensboek net is
afgerond: "Toerr mij een paar
maanden geHen gevraagd

werd of ik er voor voelde om
een boek over mijn leven te
laten schrijven, dacht ik ach,
waarom? Maar nu het boek
10

af is moet ik zeggen dat ik het
terugkijken op wat er in mijn
leven is gebeurd, heb ervaren
als iets heel leerzaams. Ik ben
de persoon die mij vroeg dan
ook heel dankbaar dat ze mij
ertoe heeft aangezet. (...) Ik
denk dat mijn kleinkinderen
het ook wel leuk zullen vin-
den om dit boek over mijn
leven te lezenl' Thuishotel
werkt in dit project samen

met twee welzijnsorganisa-
ties: TimpaanWelzijn en Miks.
Deze gaan de vrijwilligers
werven en ondersteunen. De
vrijwilligers volgen, voor zij
aan de gesprekken beginnen,
een korte workshop over het
project Levensboeken. Het
Oranje Fonds draagt het pro-
ject Levensboeken een warm
hart toe en heeft het pro-
ject een subsidie toegekend.
Meer informatie krijgt u bij
Timpaan Welzijn te Sneek,

tel.0515-421313.

Hilarische voorstelling
Tomke en Romke in de

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is dit
jaar van 5 tot en met 15 okto-
ber. Het thema is superhelden:
Ook Tomke is een held. Hij
speelt de hoofdrol in de voor-
stelling "Dit bisto en dat bin
ikl op dinsdag I I oktober om
14.30 uur in Bibliotheek Illst.
Deze interactieve voorstelling
vol versjes is voor peuters en
hun (groot)ouders, is gratis
toegankelijk en duurt een half
uur. Opgeven is wenselijk en
kan in Bibliotheek lflst, Su-
dergoweg la, tel: 0515-
532450. Door middel van
deze voorstelling en voorlezen
aan peuters in het Fries wordt
de meertaligheid bevorderd.
Voorlezen is belangrijk, het
prikkelt de fantasie, ontwik-
kelt het taalgevoel en bezorgt
peuters veel plezier. (Groot)
ouders kunnen hun kinderen
ook direct lid maken van de
bibliotheek. Voor kinderen
tot 18 jaar is het abonne-
ment gratis. (Groot)ouders
ontvangen bovendien tien
procent korting als zij samen
met hun kind lid worden.
Kijk voor meer info op onze
site www.bibliotheekiilst.nl.

ue/& -fr&l - knit
e$s,at@M8, f&t
nl.0515-531229

einc's

Uw kapster àan huis
Yoor dames en heren

Ook's avonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14 464784
www.rcinashairscrvicc.nl

Reina Kroes
Xijesyl60

8651 NC lJlst

t{*.,

Power Yoga, Pilates,
Yogilates,

lntuitieve yoga,
E4sy Flow yoga

Divene workshops'
. Chakrayoga

Leren Mass€ren

Drukpuntmassage

Ki[k voor meer inío op,
www. bodym i ndcenter. n I

Bcl rc;or cui CRAI l5 procflc"
Harriët de BruÍn

Maaike Diikstra
J6-21,+914{J7

ha rr:et@bodyrrrindcenter. n I

w
Schoonhe idssq'on

Ylit':r
Ytina Schot

Croleskwartier 88
8651 H6 ILSï
05r 5 - 53?907

Ook eadeaubonnen verkrijgbaal

Behandeli ng uitsluitend
op afspraak

V. dat

T'': wurket
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Open Vrouwen
Koffieochtend
Woensdag 5 oktober a.s. is

er weer een open koffieoch-
tend in de grote bijzaal van
de Zuiderkerk aan de Rienck
Bockemakade nr. 6 te Sneek.

Als spreekster voor deze
ochtend is uitgenodigd:
Elize Molenaar Boersma uit
Montfoort en zij vertelt
over haar zeven jaar als

zendeling in Albanië.
De koffie staat1I klaar om v.00

-
-ffif,.r uur en de

*t morgen Degrnl
om 9.30 uur

en wordt om 11.30 uur af-
gesloten. Er is kinderopvang
aanwezig. Er is een verkoop-
tafel voor het goede doel. De
entree is gratis, wel is er een

deurcollecte voor de onkos-
ten. Op initiatief van een paar
vrouwen uit verschillende
kerken worden er ook dit na-
jaar in Sneek koffieochtenden
georganiseerd. Doel is om te
luisteren, met elkaar te zingen
en te praten over het geloof.
U bent van Harte Welkom en
neem gerust een buurvrouw,
familielid of vriendin mee.

Sietse Koster loopt Kennedymars
ingetrokken werd besloten de
lopers toch van starl te laten
gaan. Van de 385 gestarte
wandelaars kwamen uitein-
delijk 365 deelnemers over de
eindstreep. Eén van de wande-
laars, die deze ultralange wan-
deltocht heeft uitgelopen, was
onze stadgenoot, de 38 jarige
Sytze Koster. De start van de
wandeling was om 22.00 uur
en na 16 uren,43 minuten en
exact 26 seconden passeerde
Sytze op zaterdag 27 augustus
de finishlijn in Wàlterswàld.
Het was een prachtige bele-
venis. Onderweg brandden

Vrijdag 26 augustus jl. werd
vanuit Wálterswàld de Ken-
ned)'rnars gelopen, een wan-
deltocht over maar liefst 80

km. Vanwege het door het
KNMI afgegeven weeralarm
was er nog even twijfel bij de
organisatie of de wandeling
door kon gaan, maar nadat
het KNMI het weeralarm had

waxinelichtjes en vuurkorven
en zelfs midden in de nacht
stonden mensen aan de kant
van de weg. Ondanks twee
regenbuien waren de weers-
omstandigheden redelijk. Al
met al was het wel een zware
tocht, die ongetraind beslist
niet uitgelopen kan worden,
maar Sytze had ter voorberei-
ding al een tiental tochten
gelopen, waaronder de Elf-
stedenwandeltocht, waardoor
hij al meer dan 1.000 km. in
de benen had. Een prestatie
van formaat, die hij misschien
volgend jaar zal herhalen.

FRYST,AN

Stipepunt Drylts helpt bij zoektocht passend vrijwilligerswerk
Uitdaging zoeken in het
vrijwilligerswerk
De vakantieperiode is voor-
bij en de dagen worden weer
korter, de herfst staat voor de
deur, Voor velen een moment
om iets nieuws op te pak-
ken en een uitdaging aan te
gaan. Een grote groep mensen
zoekt d.eze uitdaging in vrij-
willigerswerk. Heeft u al eens

nagedacht over vrijwilligers-
werk? Het Stipepunt Drylts
helpt u graag verder met het
zoeken naar passend vrijwil-
Iigerswerk. Iedereen heeft een

eigen reden om vrijwilligers-
werk te doen. De één wil er
vooral iets van leren, terwijl
een ander iets wil betekenen
voor zijn omgeving of mede-

mens oï graag nleuwe mensen
wil ontmoeten. De vormen
van vrijwilligerswerk zíjn bij-
na ontelbaar: als vrijwillige
tolk aan de slag, assisteren
of organiseren van activitei-
ten voor de buurtvereniging
of verzorgingshuis, maatje
worden van iemand die ge-
zelschap kan gebruiken of
ondersteuning bij kleine
klussen. De verschillende
Stipepunten helpen mensen
die vrijwilligerswerk zoeken
graag verder. Samen met de
vrijwilliger wordt gekeken
welk vrijwilligerswerk het
beste bij hem of haar past.
"Het Stipepunt werkt als een
schakel tussen vrijwilliger en
alle organisaties. Ik ben er

maar tien minuten geweest en
had toen alle informatie die
ik hebben moest", aldus een

enthousiaste vrijwilliger die
door het Stipepunt bemiddeld
is naar vrijwilligerswerk. De
vrijwilligers van het Stipepunt
Drylts staan ook voor u klaar
om u te helpen bij de zoek-
tocht naar vrijwilligerswerk
dat bij u past. Bereikbaarheid:
Galamagracht 31 (elke woens-
dag geopend van 9.30-11.30
uur). Telefonisch bereikbaar:
06-10264969 (maandag,
woensdag- en vrijdagoch-
tend van 9.30-11.30 uur),
Email: drylts@stipepunt.nl.
Kijk op www.stipepunt.nl
voor meer informatie.

"Morgen mannen." "Morgen
Peke. We hebben je een hele
poos gemistl' "]a jongens,

we hebben twee maanden in
Zuid Frankrijk gezeten in een

huisje van mijn zwager. Acht
weken mooi weer, jongens." "
Ja, dat kunnen wij niet zeggeÍ
Peke. Het was hier door elkaar
genomen bar slecht. En toch
Peke heb je wat gemist. De
kades in Iflst lagen een maand
terug vol met oude historische
schepen en dat daar waren
oude bij, dat kunnen we je ver-
zekeren. En hetïas op die dag
ook nog eens prachtig weer.
En het was echt gezellig. Heel
veel kijkers en toeschouwers."
"fe kan ook niet alles hebben

jongens. Maar jongensl' gaat
Peke verder, "een broer van
mijn zwager is ambtenaar en

die vertelde mij, dat ze een

databank willen hebben van
alle hondenbezitters en dna
van alle honden in lflst. |on-
gens, dan is de ergernis van
hondenstront op de open-
bare weg en grasvelden over.
Ze halen dna uit de stront en
dan weten ze de naam van
de hond en de eigenaar. De
boete moet nog besproken
worden, maar men denkt
aan plus minus € 250,00:'
"Dan is de hondenpoep en
ergernis over Peke. Dat ziet
er goed uit." "Dat dacht ik.
Hoi mannen." "Hoi Pekel'

Folsgare pakt Ít
a

a

a

o

a

a

gratis toegang

De commissie Laurentiuskerk
H. de Boer (0515-569591

Grootste boekenmarkt van Sridwest Fryslàn: + 4.000
tot 5.000 boeken
Open dag Wout Zijlstra
Tentoonstelling: poppen en eigen libben
In de kerk borduurwerk en schilderijen
Verkoop: speelgoed, kinderkleding
Draaiend rad, grabbelton, koffie, kaartverkoop
Sneupershok (antiek)

l oktober-9uur
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"Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui, Hoort"
concours, een l2e plaats,

mede veroorzaakt door een

tijdsoverschrijding en ja,
dan krijg je strafpunten. Het
positieve is dat je alleen maar
hogerop kunt komen in de

loop van het jaarl' Wel, dat
is tenminste uitgekomen.
Tijdens het concours in
Winschoten op 2 juli met 13

deelnemers een 8e plaats.

Ook in Stavoren op 16 juli
een 8e plaats met 15 deelne-
mers. In augustus ook weer 2

concoursen. Op 5 augus-

tus ben ik naar Appingedam
afgereisd. Daar waren 16

deelnemers en mocht ik
huiswaarts keren met een 6e

plaats. En het kan nog beter,

dat bleek op 28 augustus in
Philippine waar ik samen met
Henk Bijlsma uit Bolsward
4e werd. Het aantal deelne-
mers was deze dag 17. le zo:u

bijna gaan denken, hoe meer
deelnemers hoe beter in de

uitslag. Het kan nog gekker!
Dat bleek op zaterd.ag 3 sep-

tember in Zwolle. Daar waren
10 deelnemers en mocht ik
met de 3e prijs naar huis
terugkeren. Zo zie je maar,

we zullen het iedere keer aan

de jury moeten overlaten hoe
die over ons denkt en de pun-
ten toekent. Terugkomende
op Philippine; dil is een

stad in Zeeland (gemeente

Terneuzen, dus door de

Westerscheldetunnel) waar
we tijdens het 35e mosselfeest

onze roepen mochten laten
horen. Philippine wordt wel
mosselstad nummer één ge-

noemd en de mosselen zijn
tot in Frankrijk zeer beroemd.
Dan staan er voor dit jaar nog
2 concoursen in de planning:
24 september in Zandvoort
en 8 oktober in Hattem. Over
deze concoursen zal ik u later
informeren. Ook zal een aan-
tal omroepers op 29 oktober
aanwezig zijn in Kampen.
Daar wordt op die dug
"de dag voor de regionale ge-

schiedenis en streekcultuur"
georganiseerd. We grijpen
deze dag aan om het om-
roepen te promoten en zullen
ook proberen Kampen aan

een eigen omroeper te helpen.
Verder ben ik actief ge-

weest in "de Ielànen'voor het
aankondigen van de zomer-
fair en mocht ik in het kader
van de ll-steden overnach-
ting voor de kano's en
boten een deel van de of-
ficiële ontvangst op houtzaag-
molen "de Rat" verzorgen.
Op 8 september mocht ik een

select gezelschap welkom
heten op - wederom - 'de
Rat". Hier werd de vrijwil-

ligster van het jaar 2}ll in
de sector Recreatie en ont-
spanning, Bea Boschma,
gehuldigd. Een welverdiende
eretitel voor Bea en tevens een

waardering voor de vrijwil-
ligers van de WV. En wie de

stadsomroeper van Sneek gaat

worden? Het ei is nog steeds

niet gelegd. Waarschijnlijk
stellen ze toch teveel eisen

aan deze functie en is het aan-

tal kandidaten daarom nihil.
Wie het weet mag het zeggen.

Tot een volgende keer.

Uw Stadsomroeper
Harmen de Vries
Eegracht24
05rs-532057

Zegt IIet

Voort,

Zegt I{et

Voort,

Gelukkig dat It Dryltser
Kypmantsje blijft verschij-
nen en dat de Vereniging
Stadsbelang lflst zich hierin
sterk maakt. Op deze ma-
nier kunnen we elkaar blijven
informeren over de dingen
die er spelen en waar we mee
bezig zijn (geweest). Ook ik
ben Lammert dankbaar voor
wat hij voor ons plaatselijke
nieuwsblad heeft betekend;
met het voortbestaan van It
Dryltser Kypmantsje wordt
Lammert zijn jaren lange
inzet "beloond". De afgelopen
tijd heb ik weer aan verschil-
lende concoursen deelgenom-
en en lJlst Houtstad onder de

aandacht van burgemeesters,
wethouders en toehoorders
gebracht. In het vorige Kyp-
mantsje schreef ik nog: "De 1e

voor dit jaar was op zaterdag
21 mei in Harderwijk. Voor
mij persoonlijk geen best

i,:.l,,,ra :r:
,: -,,

,,.X..
'l.t'' .,:. ,,.,; llJilst en Onnstneken

De vereniging is in 1978 €, 6,25 en de huur van de

opgericht met als doel het grond € 0,20 per m2 per jaar.

volkstuinieren als ontspan-
ning te stimuleren en het Ook u kunt met deze hob-
bevorderen van kennis, bij by en gezonde inspanning
het kweken van groenten, uw eigen (h)eerlijke en bi-
aard-appelen, fruit en bloe- ologische producten kweken.

men. De vereniging heeft twee
locaties: de Srídergotrin, aan de Heeft u belangstelling voor
Iendrachtswei met 45 perce- een perceel tuingrond,
len, en de Himdykstrin, bij de neem dan contact op met;

spoorwegovergang naar Oost- Roel de Jong, Lantingawerf 2

hem met 20 pércelen. De per- in lJlst,
ceelgrootte ift 50 of 100 m2. tel:0515-532455 of
Voor het seizoen 2012 0625-482482.
zijn er op beide tuinen
nog enkele percelen vrij.
De contributie bedraagt Wie zaait zaltenslotte oogsten!
t2

Volledig ged:pllmead logopediste Julia l(rulias heeÍt eich onlang:

garestgd in Uht 0"lii Ylosrim). Met ingsng van I juni goll kunt u zich zonder

vawigbid ven een arts oÍ sp€doht door een losop€dist loen behandden

(directe tceganlellilche;d logop€dle). 8el of mail voor een vriiblijvend

i:rtaltegesprek. Behandelinien voor en no kentooruren ziin mogeli,i!'

de Spraak
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