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Heropening kapsalon De Spieghel
Op zaterdag 24 september
werd de uitgebreide en ge-
heel vernieuwde kapsalon De
Spieghel aan de Uilenburg
heropend. De salon werd
vergroot door aan de achter-
zijde van het pand een aan-
bouw te realiseren, waardoor
een ruime, lichte keuken is
ontstaan, de salonruimte is
vergroot en de indeling sterk
verbeterd. Aan deze uitbrei-
ding en verbouwing is uiter-
aard het nodige voorafgegaan.
Daarvoor moeten we terug
naar de start van deze kapsa-
lon. In de eerste helft van de
jaren negentig van de vorige
eeuw werkten Petra de Vries
uit Heeg en Thea |ansma uit
Tersoal samen in een kap-
salon in Sneek. Door aange-
kondigde maatregelen en de
houding van hun werkgever
rees bij beiden twijfel over
hun toekomst in die salon.
Thea en Petra kwamen beiden
van buiten Sneek en brachten
de lunchpauzes veelal samen
door. Het klikte tussen bei-

de dames en zo kwam het
gesprek ook al gauw op een
eígen gezamenlijke kapsalon.
De plannen namen steeds vas-
tere vormen aan en in Sneek
werd zelfs al uitgekeken naar
een geschikt pand. Dat leidde
echter niet tot het gewenste
resultaat, tot de dames hoor-
den, dat de enige kapsalon in
IJlst de deuren zou sluiten.
Dat bood perspectief en er
werd contact opgenomen met
Jenny Weerstra van kapsalon

Jenny aan de Galamagracht.
En inderdaad, kapsalon fenny
zou sluiten, maar het pand
was niet te koop en de salon
niet beschikbaar. Voor het
overige wilde Jenny Weerstra
graag alle medewerking verle-
nen aan een doorstart van de
salon, maar dan uiteraard op
een andere locatie. De zoek-
tocht naar een geschikt pand
begon opnieuw en na enkele
weken kon het pand Uilen-
burg 4 aangekocht worden
van Eeltje de Vries (Frisia).
Na verbouw en inrichting

opende drie weken nadat kap-
salon |enny definitief was ge-
sloten kapsalon De Spieghel
de deuren. De openingsda-
tum staat Petra en Thea in het
geheugen gegrift: 21 oktober
1995! Het was een vliegende
start, want praktisch alle
klanten van kapsalon |enny
kwamen naar De Spieghel.
De eerste vrjf jaar werkten
de nieuwe onderneemsters
samen, vijf dagen per week.
De salon kende zelfs een luxe
probleem: een wachtlijst, die
tot wel zes weken kon oplo-
pen. Thea en Petra hadden
en hebben echter steeds ge-
kozen voor een kleinschalige
salon, waarbij een wachtlijst
voor lief werd genomen. Een
keuze voor (meer) personeel
was bovendien ook ruimtelijk
gezien niet mogelijk. Perso-
neel kwam er toch toen de
eerste kinderen zich aandien-
den. Tijdens het zwanger-
shapsverlofvan Petra en Thea
kwamen Annie Andringa,
nog steeds werkzaam in de

salon, en Linda Westra, in-
middels geëmigreerd naar
Denemarken, in de salon te
werken. Naderhand werd
het team verder uitgebreid
met Diane Boschma en Imie
Veldhuis. Omdat iedereen
parttime werkt staan er altild
twee kapsters in de salon, be-
halve op maandag, wanneer
Petra alleen werkt. Enkele
jaren geleden begon het den-
ken aan uitbreiding en moder-
nisering van de salon. Petra
en Thea hebben zelf bedacht
op welke wijze ze het pand
wilden uitbreiden, indelen en
inrichten. Kasten, maar ook
de balie, werden zelf ontwor-
pen. Bijkomend voordeel
was dat de man van Thea de
verbouwing zelf kon doen.
Ook voor de inrichting kon
hij alles maken wat de dames
hadden bedacht. Het resul-
taat mag gezien worden: een
ruime, lichtgetinte salon met
een geheel eigen open sfeer.
Bewust zijn enkele oude el-
ementen in tact gelaten, die
overigens zeer goed combi-
neren met de strakke styling
en de kleurstelling van de
salon. En wat te denken van
het uitzicht. Aan de voor-
zijde uitzicht over het water
naar de brug en achter ruim
uitzicht over de Ríterpolder.
De vernieuwde salon biedt
nu ook de mogelijkheid meer
haarverzorgingsproducten te
tonen voor de verkoop, maar
ook bv. sieraden en misschien
in de toekomst nog make-up?
Kapsalon De Spieghel kan met
deze vernieuwde salon de toe-
komst weer met vertrouwen
tegemoet zien. En de klanten
worden behandeld in een sa-
lon, die voldoet aan de eisen
des tijds en met de welbekende
gezellige sfeer van voorheen.

V.l.n.r. Thea, Annie, Diana, lmie en Petra
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Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur - 1 1.30 uur

Vrouwen van Nu, Verpleegkundige Mamacare van Anto-
niusziekenhuis vertelt over haar werk

Open sessie volksmuziek/folk, Stadsherberg, 14.00- I 7.30 uur

Open Dag M.B.V.O., Ylekedansers, Schaapskooi, 13.30 uur

Stipepunt Drylts, Galamagracht 31,9.30 uur - 11.30 uur

Orgelconcert Martin Ford, Organist van St. Martin-in-the-
Fields, Trafalgar Square, Londen, Stadslaankerk, 20.00 uur

Open Dag M.B.VO., Ylekedansers, Schaapskooi, 13.30 uur

Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 uur - 11.30 uur

Samen Eten, Schaapskooi, vanaf 17.00 uur

Stipepunt Drylts, Galamagracht 31,9.30 uur - 11.30 uur

Muzikale Boppeslach 2011, nieuwe Mienskipshirs bij De
Utherne - 20.00 uur

Vrouwen van Nu, Illster avond met gastspreker Edsko Hek-

23 - 1 1 Stipepunt Drylts, Galamagracht 3 1, 9.30 uur - 1 1.30 uur

27 - ll Optreden Kompaenenkoor te IJlst met het Willekoor uit
Heeg, Stadslaankerk, 15.30 uur

30 - 1 1 Stipepunt Drylts, Galamagracht 3 1, 9.30 uur - I 1.30 uur
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9 - 11
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Per l oktober

aan Nijesyl 25 in Oosthem

ï.0s15 - 533439
M. 06 ï9 742853
www.faberbouw.nl

vestigen zich 5 bedrijven

Timmer-

I1ffil ï.0515 -532132
www.fabertegelwerken.nl

KING
INTERIEUR

T.0515 - s32880
M. 06 24 50 40 11

www.muttiking.nt

GAS-WATER-CV.DAK.ZI NK

M. 0611 0612 95
www.v[asman i nstallaties.n t

Renovaiie. 0nderhoud.
aanleg en (sier) bestrating
van uw tuin

T. 0515 - 335498
M. 06 53 54 06 66
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antal manten

ELIAR
DAK & ZINKI/I/ERKEN

A. RU|JTERS
R. Àla€MÀsïÊAAï 12
a63t AH tJlsr
www.ÊLrAll.x!

o5t5-857976
06-e4635135
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Per 1 augustus 201 1 ben ik, na 33 jaar, gestopt met werken bij de
bieb. Samen met mijn man hoop ik nu te genieten van mijn vri-
je tijd. Hartelijk dank voor jullie vertrouwen en veel leesplezier.
Tot ziens,
Tineke Rijpma-Sikkema, Wester goleane 27

Chinees Specialiteiten

Restau rant Lotus gesloten
Chinees Specialiteiten Restaurant Lotus, gevestigd aan de
Galamagracht, heeft per 10 oktober jl. de deuren gesloten. Op
zondag 9 oktober was de laatste openingsdag met aangepaste
openingstijden. Inmiddels is de familie Yeung naar elders ver-
huisd. IJlst zit nu na ca. 20 jaar zond,er "Chinees". Het is te hopen
dat het pand weer een passende bestemming krijgt om een ver-
dere afkalving van de plaatselijke middenstand te voorkomen.

dolfk€wacht
Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

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

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)
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Tweejarig project in gang gezet

OBS De Kogge is begonnen
met een tweejarig project
waarin de verkeersveiligheid
rondom de school centraal
staat. Aan het eind van de rit
moet dit leiden tot een sub-
stantiële verbetering waarbij
de hachelijke momenten in
het verkeer voor de kinderen
tot nul gereduceerd worden.
Het startschot voor dit pro-
ject, waarin nauw wordt
samengewerkt met Veilig Ver-
keer Nederland, werd gegeven

door gedeputeerde Sietske
Poepjes en wethouder Gea
Akkerman van gemeente SÍd-
west Fryslàn. Zij onthulden
aan de kruising op de Das-
senboarch en Westergoleane

op een feestelijke wijze het
bord dat door de leerlingen
van groep 6 en 7 is ontworpen
en gemaakt. Daarbil deelden
de kinderen aan voetgangers
en passerende automobilisten
kleurige flyers uit. Sterke en

effectieve actie vond directeur
Lodewijk Riedhorst nader-
hand. Sinds vorig jaar april
zijn de eerste stappen door De
Kogge gemaakt om deel te ne-
men aan dit tweejarige project
getiteld'de verkeersveilige
school". "Met dit project
proberen wij als school het
verkeersonderwijs een meer
praktische inmlling te geven',

begint Riedhorst. Daarbij wil
de basisschool aandacht vra-

i{.&ï
OBS De Kogge investeert in verkeersveiligheid

gen voor het correcte gebruik
van de "Tít en derÍt" rotonde,
zoals Riedhorst het samenvaL
Wil de missie van De Kogge
slagen dan zal men aan di-
verse criteria moeten voldoen
op het gebied van school-
organisatie, verkeerslessen,
verkeersprojecten, praktische
verkeerseducatie, de verkeers -

veilige schoolomgeving en de
participatie van de ouders bij
het project. Geen kinnesinne,
realiseert Riedhorst zich, wil
men naast het felbegeerde
certificaat ook het verkeers-
veiligheidlabel ontvangen.
De Iflster basisschool zal op
genoemde gebieden de ont-
brekende sterren moeten ver-
zamelen. Dit is ondermeer te
realiseren door het instellen
van een werkgroep verkeer
en zal de school een door-
gaande lijn verkeerseducatie
van groep I tim 8 moeten
inyoeren. "De school maakt
momenteel gebruik van de
zogenoemde WN-metho-
diek voor de groepen 5 t/m
8. Door ook de materialen
voor de groepen I tlm 4 aan
te schaffen voldoet de school
aan de doorgaande lijn'] legt
Riedhorst uit daarmee het
punt van de schoolorganisatie
eruit lichtend. Een interessant

thema is het feit hoe De Kogge
binnen de groepen de ver-
keersveiligheid onder de aan-
dacht wil brengen. "We heb-
ben een verkeerscommissie
in het leven geroepen die zich
daar mee bezighoudt", ver-
klaart Riedhorst. "We kunnen
de ontbrekende ster realiseren
door j aarlijks een verkeerspro -
ject te houden in alle groepen
en zo worden er nog meer
dingen in gang gezet", ver-
volgt hij. Bij de praktische ver-
keerseducatie wordt aandacht
besteed aan de verschillende
verkeersdeelnemerrollen (de

rol als voetga.nger, fietser en
passagier), waarbij deze rol-
len getoetst worden. Wanneer
De Kogge voldoende sterren
en punten behaalt, komt men
uiteindelijk in aanmerking
voor certificering. De eerste
schreden heeft men al gezet:

door de gemeente is de over-
steekplaats al veiliger en over-
zichtelijk gemaakt m.b.v. een
fietssluis en het verplaatsen
van de borden. "De structurele
plannen zijn klaar. Wan-
neer de implementatie goed
plaatsvindt, kunnen we straks
gecertificeerd door het leven',
besluit het hoofd der school.

Bart Schuurmans koning nachtkaatsen
Vrijdag 26 augustus werd
weer de traditionele nacht-
kaatswedstrijd op het Fri-
siaplein gehouden. Onder
deskundige leiding van onze

voorzitter H. van der Kooi
werd om 21.00 uur begonnen
met een prachtige lijst van 10

parturen. De kaatsarena lag er
keurig bij: nieuwe belijning,
prachtig licht, een partytent,
wat wilden we nog meer.
Er werd spannend, enthou-
siast en sportiefgekaatst. Vele

nieuwe gezichten waren op
deze partij afgekomen, mis-
schien iets voor het nieuwe
seizoen 2012. De halve fi-
nale ging tussen de parturen
van Douwe van Slooten,
Susanne Slot en Anne Bakker

en dat van Bart Schuurmans,
Dominicus Bouma en Wiepie
Oppedijk. Na een spannende
partij ging het partuur van
Bart Schuurmans naar de fi-
nale. Waar het partuur van
Ludo Brink, fochum de Vries
en Tjitske Vellinga via een

staand nummer al in terecht
was gekomen. De finale werd
de klapper van de avond met
over en weer geweldig op- en
uitslaggeweld. Bij de stand
van5-54-ímaaktBart
Schuurmans de partij uit met
het voorbijslaan van de kaats.

Rond half drie konden de prij-
zen worden uitgereikt. Hierna
kon onder het genot van een
drankje en een frisje nog
heerlijk worden nagepraat

over deze nachtkaatspar-
tij 2011. Dank voor het café
"Het wapen van lflst" voor de
sponsoring van deze partij,
en iedereen die een bijdrage
heeft geleverd tot het welsla-
gen van deze nachtkaatspartij.

Uitslag:

1e Bart Schuurmans (koning),
Dominicus Bouma en Wiepie
Oppedijk

2e Ludo Brink, jochum de
Vries en Tjitske Vellinga

3e Douwe van Slooten,
Susanne Slot en Anne Bakker

Verkoping
Hebt u het koud
Zijn uw sokken oud
Mist u de bramen in de herfst
Of zoekt u iets voor Sin-
terklaas of de Kerst?

Met artikelen van eigen
hand, helpt de handwerk-
groep u uit de brand.
Zij houdt een verkoping op
vrijdag 18 november a.s. van
14.00 uur tot 17.00 uur in de
Eehof, Eegracht 48 te lJlst

Namens de handwerkgroep,
E. Osinga en E. Dijk
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PEO'CURE
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IWahile
Hair Care )
0s-50686653
Uw kapster aan &uis

Voor jong en oud
Gerda de Jong
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Ook voor opn*nre,

iekste tr* muziek,
begeleidings cd's

Sinterklaasintocht lJ lst
Op zaterdag 19 november
komt Sinterklaas aan in lflst.
Vanaf 13.30 uur is het voor-
programma op de kade in het
centrum van Iilst (Galama-
gracht). Om ongeveer 14.00
uur zal Sinterklaas met zljn
stoomboot, de |ohanna |aco-
ba, aanmeren aan de kade bij
de voormalige fabriek van
Nooitgedagt. Sinterklaas be-
groet dan eerst de kinderen op
de kade en gaat daarna naar
de Stadsherberg Het Wapen
van IJlst. In de Stadsherberg
is er voor de kinderen van
groep 1 tlm 4 van de basis-
scholen van IIlst en Oosthem
een Sinterklaasfeest met Sin-
terklaas en zljnZwarte Pieten.
De Sinterklaasintocht in Iilst is
mede mogelijk dankzij de vol-
gende donateurs en sponsors:
Alex Koehoorn,

Bakker Technisch bedrijí Berco

Machine- en Apparatenbouw B\1,

Bouwkundig Bureau de long,
Cees Zijsling techniek,

De Berneboel,

De Boer's Bakkerij,

De Haas Bloemen,

De Vries Stukadoors,

De Wrotter,

Boekhandel Visser.

F.H. Baudet,

Fa. Heeringa (5. Heeringa),

Folkert <le Vries,

FreeBalance,

Gebr. Sikma B1I,

G e rlofsm a Hove nie r sb edrij í
Ing.Buro Linek,

laarsma Grondverzet,

lakobs AgroHussen,

Boutique lenny,
Kapsalon de Spieghel

Kerst Koopman BV,

O n de rhoud sb e dr ij f Huism an,

O nde rne m e r sve r en igin g I ll x,
Poiesz supermarkt IJlst,

Posthuma batterijen,

Post Woon- en Projectadvies BV,

Rab obank S neek- Zuidwe stFriesland,

Rosier Timmer en Onderhouds-

bedrijí

SKi4U,

Spijksma,

Stadsherberg "Het wapen van Illst",

Stichting lohanna lacob a,

Stienstra & v.d. WaL,

Sybren v.d. Zee,

Syperda Hardy,

Troelstra & de Vries,

Vak Apart,

W.P Spoelstra B\ en

Y.D. Gro eneveld Hovenier sb edrijf.

Wilt u ook donateur worden,
als bedrijf of particulier,
dan kunt u uw donatie over-
maken op bankrekening-
nummer 370631676 onder
yermelding van Aonatie in-
tocht Sinterklaas'. Indien u
de intocht op een andere
manier wilt sponsoren dan
kunt u contact opnemen met
Monique van Dam: aalss@
kpnplanet.nl of 0651620490.

De Sinterklaascommissie lllst,
Hendrik Nauta, Rixt Inia,
Margo Vos, Jelle Wierda, Pe-
tra Post en Monique van Dam
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-Y Lp '"-tUltlShiatsu, VoetÍeflextherapie,
] Familie opstellingen
I Skerwald 13.8618 NÊ OOSTHEM

I osrs - 532ss1 | a6 - 309421a2
I www.hedwigydema.nl
I info@hedwigydema.nl
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Venten voor
Sinterklaas

Op vrijdag 4 november gaan
de oudste kinderen van de
basisscholen tussen 18.00 en
19.00 uur langs de huizen in
IJlst en omgeving om lekkere
speculaasbrokken en gevulde
speculaas te verkopen à C2,00
per verpakking. De opbrengst
komt volledig ten goede aan
de Sinterklaasintocht in lflst.
We vragen u zoveel mogelijk
met gepast geld te betalen.

Open sessievolks-
muziek/folk in lJlst
De komende maanden zul-
len er weer open volksmu-
ziek sessies worden gehouden
in "het Wapen van Iflst'l De
eerste zal zrjn op zondag 30
oktober van 14.00-17.30 uur.
De sessie is er voor iedereen
die van volksmuziek/folk
houdt. Bespeel je een akoes-
tisch instrument of zing je en
houdt je je met volksmuziek/
folk bezig dan kan je aan-
schuiven bij de sessie. Luis-
teraars zijn van harte welkom.
Een sessie is een ontmoetings-
plek voor muzikanten met di-
verse achtergronden, een ge-
legenheid om samen te spe-
len. |e kunt er nieuwe melo-
dieën horen en leren, ideeën
en inspiratie opdoen of eens
iets nieuws uitproberen. Om
de beurt krijgt iedereen de
gelegenheid een stuk in te
zetten. Bekende melodieën
worden afgewisseld met so-
lostukken en liedjes. Gespeeld
worden o.a. traditionele
(dans)muziek uit Nederland,
België en Frankrijk, Ierse jigs
& reels, klezmer en muziek
uit de Balkan en Scandinavië.
Locatie:
Stadsherberg Het wapen van
Illst Galamagracht 3, Illst
Inl.: na 17.00 uur
Hans v. Bree 06 20843280
Data: 30 okt.,27 nov., 18 dec.,
29 jan.,26 feb. en 25 mrt.
Meer Info: www. folk-iilst.nl



UITNODIGING VOOR ALLE Open Vrouwen Koffieochtend

INWONERS VAN IJLST
Op 10 november aanstaande is er weer een algemene leden-
vergadering van de vereniging Stadsbelang lJlst. Graag
ontvangen wij u als lid, maar ook niet leden zijn van harte
welkom. De vergadering begint om 20.00 uur en is in de

vergaderzaalvan het nieuwe Mienskipsh0s bij de Utherne.
Wist u dat Stadsbelang IJlst bezig is met:

Woensdag 2 november a.s.

is er weer een open koffie-
ochtend in de grote bijzaal
van de Zuiderkerk aan de
Rienck Bockemakade nr. 6

te Sneek. Als spreekster voor
deze ochtend is uitgenodigd
Fransje Krielaart uit Nijega
en zij zal spreken over het
thema: "Schatgraven......!"

Zij gaat samen met ons een reis
door de Bijbel maken op zoek
naar waardevolle schatten. De
koffie staat klaar om 9.00 uur
en de morgen begint om 9.30
uur en wordt om 11.30 uur

afgesloten. Er is kinderopvang
aanwezig. Er is een verkoop-
tafel voor een goed 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
Iuisteren, met elkaar te zingen
en te praten over het geloof.
U bent hiervoor van harte
uitgenodigd. Neem ge-
rust een buurvrouw fami-
lielid of vriendin mee.
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Maar vooral zljnwe in gesprek met de nieuwe gemeente.

Het is yan groot belang dat wij als inwoners de vinger aan

de pols houden bij de gemeente en een zekere vorm van
inspraak opeisen.
De agenda voor 10 november:

De jongeren in Illst
Verlichting fietspaden tussen iflst en Sneek
Aanpak masterplan Iflst Houtstad
Bebouwing Dassenboarch-Sudergowei
Bebouwing ]urj en Hoomansstraat
Ligplaatsgelden voor de boten
Nieuwe opstelling stadvisie
Het verkeer in IIIst

Opening door de voorzitter met een korte inleiding
Vaststelling notulen
Financiële stand van zaken2010 - 20ll
Verslag kascontrolecommissie
Vaststellen contributie 20lI - 2012
Afscheid algemeen bestuurslid Roelie |ohnson
Voordragen nieuw bestuurslid Majanka Faber
Verslagjaargang 2010 - 2011
Rondvraag
Sluiting

Opening kunstgrasveld

Op dinsdag 27 september was
het dan eindelijk zover. Voet-
balvereniging IIVC kon ein-
delijk het kunstgrasveld offi-
cieel in gebruik gaan nemen.
Hiervoor was een wedstrijd
gepland van IfVC 1 tegen
Harkemase Boys (wedstrijd
eindigde overigens in 0-15).
Voorafgaand aan de wedstrijd
werd ook even een officieel
moment ingepland. Oud-
voorzitter van IJVC Germ
Bootsma en oud-wethouder
Sietske Kanselaar (gemeente

Wymbritseradiel) ontferm-
den zich samen over de ope-
ningshandeling. De IJVC-
sjaal werd hiervoor doormid-
den geknipt. Beide eerder
genoemde personen hebben
zich beiden vanuit hun eigen
rol (samen met vele anderen)
hard gemaakt voor de reali-
satie van het veld. En nu was
het dan eindelijk zover. Een
aanwinst voor de vereniging
en de afgelopen weken werd
er (door de heftige regenval)
al erg dankbaar gebruik van
gemaakt. Moesten er anders

Voetbalvereniging IIVC
al wedstrijden en trainingen
afgelast worden, nu konden
alle spelers heerlijk hun bal-
letje blijven trappen. Na-
tuurlijk zijn we ontzettend
trots op de realisatie van het
kunstgrasveld en dit willen we
ook graag zo houden. Voor
het behoud van het veld is
het echter belangrijk om een

aantal regels in acht te nemen.
Houd hier rekening mee, hier
hebben we allemaal belang
bij. Wanneer er niet gevoet-
bald wordt, is het veld ook
niet te gebruiken. Ook niet als

een 'veldje' waar wel even een

balletje getrapt kan worden.
Het veld is alleen te gebruiken
tijdens trainingen en wedstrij-
den! Wanneer hier toch 'mis-
bruik van wordt gemaakt,
wordt men weggestuurd.
Wijs elkaar hier ook op. Kijk
voor meer informatie over de

regels ook op de borden langs
het veld en op www.ijvc.nl.

Komt u ook? We rekenen op uw komst!
Het bestuur van stadsbelang Iflst

,,Morgen mannen.",,Morgen
Peke." ,,Wat zeggen we van
de fakkel- en lichtjesavond
mannen?" "Wij vonden het
prachtig Pekel' "Dat vond
ik ook jongens. De zang en

muziek, de klas van de jaren

vijftig, de stal op het Zuid-
eind. Prachtig. Maar wat
mij het meest verraste was
het dameskoor in de Mauri-
tiuskerk. Prachtig. Zelfs het
Kompaenenkoor schrok hier-
van, denk ik, want die vond
ik dit jaar wat minder. Maar
het was een prachtige avond."
"Heb je verder nieuws Peke?

Gebeurtenissen in lJlst, die
wij nog niet weten?" "lon-
gens, een paar weken terug
vergadering in het Nooit-

gedagtmuseum. Waarover de
vergadering ging en waI ze

gedronken hebben weet ik
niet, maar toen het afgelopen
was en ze naar buiten stapten
stonden ze volgens mij niet
meer al te stevig op de voeten.
Er struikelde een over het lage
muurtje; op zljn hoofd en
neus. Allemaal bloed. Op naar
het ziekenhuis. Een gekneus-
de pols en het hoofd vol pleis-
ters. Maar het viel gelukkig
mee. En of speelt de duvel er
mee, op de Geeuwkade was

iemand, die viel van de lad-
der. Die had een gebroken
kaak. Als je ouder wordt moet
je eigenlijk niet meer omhoog
klimmen . Op de stoof, maar
hoger nieti' "Noem eens na-
men Peke. |e hebt altild ver-
halen, maar namen noem je
nooit." "Ik zal wel oppassen
jongens. Ik wil Edsko of Janko
niet achter mij aan hebben.
Dat gedonder wil ik niet.
Hoi mannen." "Hoi Pekel'



Vrijdagavond 30 september
jl. werd alweer de 5e fak-
kelavondwandel ing georgani-
seerd door de groep van de

stadswandeling Iflst van de

VVV Wymbrits. Mede dankzij
de perfecte weersomstan-
digheden werd het opnieuw
een zeer geslaagde avond met
veel bezoekers op de grachten
en op de diverse locaties. Om
20.00liet Kypmantsje van het
jaar 2009 Rinke Schilstra de
stoomfluit fluiten ten teken
dat de fakkelavondwandeling
van start kon gaan. Oud-Iflst
was weer uitbundiger ver-
licht dan in voorgaande jaren.
Potjes met waxinelichtjes hin-

gen aan de touwen langs de
grachten, er stonden fakkels
in de overtuinen, olielamp-
jes in de vensterbanken en
vuurkorven langs het water.
Ook de brugcontouren waren
dit jaar prachtig verlicht, ter-
wijl ook de bewoners van de

Uilenburg en zelfs van de
Zevenpelsen hun beste beentje
hebben voor gezet. Vele lfl-
sters hebben weer belangeloos
hun medewerking verleend
aan deze avond voor en door
IJlst. Het was weer grandioos.
Bedankt! Noteert u het vast:
vrijdag 28 september 2012

- Fakkelavondwandeling.

Samen Eten Project

We gaan weer samen eten op
l2 november a.s. De eerstvol-
gende avond is 10 december.
Het samen eten project is

opgezet voor mensen die an-
ders altijd alleen eten. Meest-
al is het gezelliger 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 uur 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.

M.8.V.0. in lJlst
M.B.V.O. betekent: Meer Be-

wegen Voor Ouderen. En dat
dat nodig is, horen we elke
dag op tv. en radio. Onder
M.B.V.O. vallen 2 disciplines:
gymnastiek voor ouderen en
dans voor ouderen. In Illst
wordt u aangeboden: het
dansen voor ouderen. Dit kan
bij de Ylekedansers. Zijbeoe-
fenen al meer dan 40 jaar deze

vorm van M.B.V.O. en dat met
veel plezier. Wij hebben open
dagen op dinsdag 1 en 8 no-
vember, 's middags van 13.30-
15.00 uur in de Schaapskooi,
Stadslaan, zodat u kunt ken-
nis maken met groep en dans.
Moeilijk is het niet, dus ieder-
een kan meedoen. Voor meer
informatie kunt u terecht bij

A.W. Hoekstra, tel. 532474

a,,,,,,,,

Piet Paulusma in lJlst
Woensdag 28 september
werd het weerpraatje van Piet
Paulusma voor 5856 in Iflst
opgenomen. Een perfect mo-
ment voor de promotie van
de Fakkelavondwandeling.
Tussen 19.00 en 20.00 uur
werden opnames gemaakt
bij molen "De Rat", met een
rechtstreekse uitzending om
19.45 uur en het uitgebreide
weerpraatje na "Hart van
Nederland'l In aanwezigheid

van o.a. gidsen en schip-
pers van de stadswandeling
en de nodige buurkinderen
werden voor en in de mo-
len opnames gemaakt, maar
ook op de stelling. Molenaar
Simon ]ellema hield een

gloedvol promotiepraatje
en gezamenlijk werd afge-
sloten met het overbekende
"Oant moarn." Prachtige
promotie voor Illst, de Fak-
kelavond en molen De Rat.

Fakkeljun
Freed 30 septimber, tillefoan:
"ftrn ljochtfeest yn Drylts en
konserten yn de beide tsjer-
ken. Komme jimme ek?" Fak-
kelfeest, it sil wol net sa folle
wêze, mar hawar, we sille
doch mar even gean. Om in
oere of acht rinne wij fan de
Stidergoawei de kant ít fan
de Herfoarmde tsjerke. En
dan? Wij steane stil, de mirle
falt Ís sÍver iepen. Wat in
sprookjeseftich gesicht! Al
dy ljochtsjes, htrnderten oan
wjerskanten fan de grêft. It
blinkt en skittert yn it wet-
ter. We bliuwe in skoft stil
stean om dit op ris ynwurkje
te litten. Dit is dochs wol
bystnder, noch noait soks
sjoen. Dan komme wy wer
yn beweging, \ryy wolle dit
hielendal meimeitsje. We
rinne de Galamagrêft óf en
oer de 'Overkluizing' nei
de legrêft. It is al allegearre
minsken. hoe kin it ek oars
mei sa'n ferljochting en sok
prachtich waar. We rinne de

Fermoanje yn, dêr sjonge 5

minsken irnder lieding fan
Bob Pruiksma. Efkes sitte
en genietsje fan dit konsert.
Dan wer fierder, we kinne
der net genóch fan krije, sa'n

gesellichheid en sdn sfear.

Oan de ein fan de grêft sit in
jeugdorkest te spyljen en wat
klinkt dat ek moai yn de hoare
jtrn. Der wurdt ris ek noch wat
te drinken oanbean. Wat in
aardich folk is dat hjir! Om 10

oere noch nei de Mauritius-
tsjerke. It Kompaenenkoar
sjongt. In koarlid sjongt in
Ierske ballade. It liket wol as

sitte wy yn in Ierske pup, sa'n

Ítspraak en sa'n stim! Wat ha
wy dizze hiele jtrn genoaten
fan alles wat wij seagen en
hearden. Wy geane dan ek
mei in hiel goed gefoel wer op
htts oan. It oare jier mar wer!

In àld Dryltser



Natte 7de editie àO1SFESTIVAL
kende vele 'zonnige' hoogtepunten

Op zaterdag werd de bezoeker
getrakteerd op een gevarieerd
dans- en muziekprogramma.
Actieve deelname aan een van
de trommel- of danswork-
shops behoorde tot de mo-
gelijkheden. fe kon luisteren
naar verhalen uit Afrika, kij-
ken naar foto's uit India en
geïnspireerd raken door het
bekijken van een filmpje,
gemaakt door een groepje
jongeren, over het derde
Millenniumdoel in een tot
filmzaal omgetoverde bouw-
keet. Naast slenteren over de
markt, leren breien, haken of
timmeren, bracht een bezoek
aan een van de Marokkaanse,
Turkse of Hollandse eettentjes
je absoluut in een goede fes-

tivalstemming. De sportieve
deelnemers aan de Millen-
niumloop finishten op het
festivalterrein na een esta-

fette over ruim 100 km, die
om 07.00 uur van start was
gegaan. Het eerste team ar-
riveerde om iets na drieën.
Helaas hebben niet alle teams
de finish met droge kleren
bereikt. De meeste lopers
waren laaiend enthousiast
en vast van plan om volgend
jaar weer aan de start te ver-
schijnen. Na de buien in de na-
middag was het geweldig dat
deze editie van het 2015FES-
TIVAL werd afgesloten met

een hartverwarmend concert
van Leoni |ansen. Zij had
speciaal voor dit optreden
muzikale gasten uitgeno-
digd van over de hele wereld.
Tot slot van de show werd
iedereen uitgenodigd mee te
zingen met bekende wereld-
nummers. Een spetterend
einde van een geslaagd festi-
val. Mede dankzij de inzet van
alle enthousiaste vrijwilligers.
Inmiddels is het 2015FESTI-
VAL uitvoerig geëvalueerd
door verschillende commis-
sies en een flinke afi'aardi-
ging van de vrijwilligers op 8
oktoberjl. in de Stadsherberg.
Er zijn belangrijke aanbe-
velingen gedaan voor de edi-
tie van 2012. Op vrijdagavond
I I november zal er een in-
houdelijke avond plaatsvin-
den voor alle betrokkenen
bij het 2Ol5FESTIVAL en de
Millenniumloop in de Stads-
herberg. De avond begint om
20.00 uur. Tijdens deze avond
zijn er beelden te zien van het
afgelopen festival, bepalen we
het thema en de data voor het
volgende festival en de vol-
gende millenniumloop, is er
uitleg over The Hunger Pro-
ject en de besteding van het
batig saldo. Belangstellenden
zrjn van harte uitgenodigd.

www.ijlstervlag.nl

&law$erffí, YlÁt

frj,05t5-53]t29

Na zes festivals met overwe-
gend zonneschijn was de ze-

vende editie er een met flinke
hoosbuien. En dat bleefvoor
het bezoekersaantal niet
zonder gevolgen. Totaal be-
zochten ruim 2500 mensen
het festival. (Dit is anders
dan het aantal dat abusieve-
lijk in de Leeuwarder Courant
van 19 september jl. terecht
is gekomen.) Maar de pret
was er niet minder om. Vraag
tien willekeurige festivalbe-
zoekers naar hun ervaringen
en de meerderheid noemt als

eerste de gezellige sfeer. De
derde Millenniumloop was
zeer succesvol. De bijna 800
deelnemers hebben een spon-
sorbedrag van 54.000 euro
opgehaald. Dit bedrag wordt
nog aangevuld met de op-
brengst van sponsorlopen op
enkele scholen. Vrijdagavond
werd het festival geopend
door gedeputeerde Sjoerd
Galema. Na de gezamenlijke
'Stand up against poverty'
was het podium voor Frank
Boeijen. Samen met zijn band
zette hij een afwisselende
show van verstilde ballades
en swingende uptempo songs
neer. Door de hoge kwaliteit
van muziek, licht en geluid
werd het optreden één groot
feest. In het gezellige festival-
cafe werd nog lang nagepraat.
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Uw kapster aan huis
voor dames en heïen

Ook's avonds!

Bel mij voor een afsp:nak

06-1 4464784
rYww.reinash a irservice.n I

Reina Kroes
Nijesyl60

865t NC lJlst

t

Power Yogê, Pilates,
Yogilates,

f nturïieve yoga,
lasy Flow yoga

Diverse workshops'
. Chakrayoga

Leren Masseren

Drukpuntmassage

Kiik voor meer inío aV'
www.bodym índcenter. nl
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Op 7 oktober jl. werd de ope-
ningshandeling voor de spin-
nenkopmolen aan het Sneeker-
pad verricht door Aucke van
der Werff, voorzitter van
Stichting Houtzaagmolen De
Rat, en Simon Jellema, mole-
naar van houtzaagmolen De
Rat. De handeling bestond uit
het lichten van de vang. On-
danks het slechte weer en de

buien draaide de molen goed.

Vervolgens was het de beurt
aan wethouder Sinnema om
het informatiebord bij de Ter-
pensmolen te onthullen. Dat
was een mooi moment om
de wethouder nog maar eens

te vertellen dat de nieuwe ge-

meente SÍdwest Fryslàn van
alle Nederlandse gemeenten
de meeste traditionele molens
op haar grondgebied heeft
staan! Na de openingshande-
lingen was er voor de geno-
digden nog een kort moment
om de molen te bezichtigen.
Hierna was het tijd voor de

toespraken, een drankje en

een hapje in het voormalige

gemeentehuis van Wymbrit-
seradiel. De voorzitter van de
Fryske Mole (eigenaar van de
molen) sprak zijn bezorgd-
heid uit over de politieke
ontwikkelingen, die zeker
gevolgen zullen hebben voor
de molens. Daarna roemde
hij een ieder die te maken had
met het verwezenlijken van
de verplaatsing van de mo-
len. Tenslotte was het de beurt
aan Aucke van der Werff als

voorzitter van de Stichting
Houtzaagmolen De Rat om
de mensen toe te spreken. Hij
zagtervgop een geslaagde ac-
tie, waarbij de Stichting een
belangrijke rol heeft gespeeld.

Door middel van voorfinan-
ciering door de Stichting
Houtzaagmolen De Rat was
het namelijk mogelijk een

gedegen rapport voor de ver-
plaatsing van deze spinnen-
kopmolen op te laten stellen
door molendeskundige Gijs
van Reeuwijk. Iflst heeft er met
de spinnenkopmolen weer
een schitterende molen bij.

Mantelzorgers worden gewaardeerd,
Mantelzorgers zorgen lang-
durig en onbetaald voor een
chronisch zieke, gehandi-
capte of hulpbehoevende
partner, ouder, kind of ander
familielid, vriend of kennis.
Donderdag l0 november is:
"De dag van de mantelzorg"
en worden mantelzorgers
in het zonnetje gezeï. In de

gemeente SÍdwest Fryslàn
worden mantelzorgers op ver-
schillende manieren bedankt
voor hun onmisbare inzet.
Gezellige activiteiten.

De gemeente Sídwest Fryslàn
wil in samenwerking met de

Stipepunten Bolsward, Drylts,
Koudum en Sneek zoveel mo-
gelijk mantelzorgers bedan-
ken voor hun inzet. Rond
"De dag van de mantelzorg"
organiseert het Stipepunt ac-

tiviteiten speciaal voor man-
telzorgers. Er wordt op dit mo-
ment hard aan het programma
van deze activiteiten gewerkt.
Zeker is dat het een laagdrem-
pelige activiteit wordt, waar
gezelligheid en onderlinge

Uniek orgelconcert in de Stadslaankerk

Op 3 november geeft Martin
Ford, assistent-organist in de
beroemde kerk St. Martin-in-
the-Fields aan de Trafalgar
Square in Londen een uniek
beneÊet concert op het van
Gruisen orgel (rijksmonu-
ment) in de Stadslaankerk.
Martin is dankbaar dat de
Stichting Behoud Stads-
laankerk hem in de gelegen-
heid stelt dit concert te geven,
want hij heeÍt een nogal onge-
bruikelijke band met Illst.
Hoewel hij in het centrum
van Londen woont, heeft hij
er geen flat of een huis, maar
hij woont op een skfitsje, dat
in illst gebouwd is in 1898

door |elle Jelles Croles. Sinds
hij eigenaar is van dit schip,
genaamd "Mooi Maisga'l heeft
Martin onderzoek gedaan
naar haar geschiedenis - dat
leidde hem naar lllst. "Mooi
Maisga" bracht het grootste
deel van haar werkzame leven
in Friesland door en haar eer-
ste eigenaar was Anne van
der Schuit uit Heeg. Op dat
moment had ze de naam "De
Twee Gebroeders". Sindsdien
heeft ze meerdere namen ge-
had, waaronder "Twee Ge-
zusters", "Pietjel "Libertie"
en "Vrouwe fohanna". Haar
eigenaars woonden in plaat-
sen zoals Westhem en Leeu-
warden, tot haar vrachtruim
werd omgebouwd naar woon-
ruimte in 1975 nabij Rotter-

dam. Ze verhuisde naar Enge-
land en was tot vorig jaar het
thuis van een familie van vier
personen en een hond. Zij is

nu aangemeerd aan de rivier
de Theems, net ten oosten van
de Tower Bridge en ze heeft
nog steeds haar traditionele
tuigage. Martin Ford heeft on-
langs zijn postdoctorale studie
aan de Royal College of Music
afgerond. Van 2005 tot 2008

had hij een beurs om orgel te
studeren aan Magdalen Col-
lege in Oxford en behaalde
er een eerste klas graad in
muziek. Het programma, dat
op 3 november door Martin
Ford verzorgd gaat worden,
vindt u op de website van de
Stichting: www.stadslaankerk.
nl. Aan de zaal zijn toegangs-
kaarten te koop à € 5,00. De
zaal is open vanaf 19:15 uur.
Het concert begint om 20.00

uur. Toegangskaarten zijn
inclusief een kop koffie of
thee na afloop. Plaatsen zijn
ook te reserveren via email,
tegen gereduceerd tarief, con-
form volgende instructies:
- Stuur een email naar
info@stadslaankerk.nl met
als onderwerp Orgelcon-
cert en vermeld uw naam.
adres en het aantal kaarten.
- Bij de ingang van de zaaltkunt u, onder vermel-
ding van uw reservering,
de kaarten afhalen à € 3.00.

Illsters om utens over

itdrylts erkypmantsj e. nl
maak u bekend!
uitwisseling centraal staan.
Bedankje.
Tevens wil de gemeente Sód-
west Fryslàn zoveel mogelijk
mantelzorgers een kleine at-
tentie geven. Met deze at-
tentie willen de gemeente en
de Stipepunten hun waarde-
ring uiten voor de zorg die
de mantelzorgers voort-
durend geven. De mantel-
zorgers die bij de Stipepunten
Bolsward, Drylts, Koudum en
Sneek bekend z\jn, ontvan-
gen deze attentie vanzelf.

Mantelzorgers meld u!
Bent u mantelzorger en/of
kent u een mantelzorger die
nog niet bekend is bij het Sti-
pepunt? Meldt u zich dan vóór
woensdag 26 oktober aan bij
het Stipepunt Drylts, Galama-
gracht 31, Iflst, 06-t0264969
of via de mail: drylts@sti-
pepunt.nl. U ontvangt dan
de attentie en wordt tevens
persoonlijk uitgenodigd voor
de activiteit bii u in de buurt.
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Foto Sjoerd de VÍies

Goncordia boekt succes
in Duitsland

Wanneer u de site www.con-
cordia.drylts.com wel eens

bezoekt heeft u het waar-
schjnlijk al gelezen. Concor-
dia heeft op 9 juli jl. met suc-

ces deelgenomen aan de In-
ternationale Musiktage in het
Duitse Rastede. Een grootse,
2- daagse muzikale happe-
ning, bestaande uit mar-
sen showwedstrijden in een

schitterend park en een con-
certwedstrijd in een enorme
sporthal gelegen naast het
park. De voorbereiding was
al goed geweest, inclusief
een Try-out concert in Heeg
en een generale repetitie met
publiek in IJlst. 's Ochtends
vroeg zijn we met de bus uit
IJlst vertrokken. Toen we
aankwamen hebben we eerst
ingecheckt bij de organisatie
van de Musiktage en vervol-
gens ingeblazen. We speelden
twee grote concourswerken:
"Prevision" van fan de Haan
uit de 3e divisie en "Noah's

Ark' van Bert Appermont
uit de 2e divisie. Om 15.15

uur volgde ons optreden in
de sporthal die gelukkig ook
goed gevuld was met pu-
bliek. Alles ging goed. Tijdens
ons optreden van Noah's Ark
voegde zich een vreemde
"slagwerker". Een fikse hagel-
bui kletterde flink op het dak.
Indien u dit stuk via onze
site beluistert is dit duidelijk
te horen. Het is echter niet
van invloed geweest, want de
jury beloonde ons optreden
met 83,75 punten, een royale
eerste prijs. Na ons optreden
gingen we met zijn allen op
de foto (Sjoerd de Vries) voor
een prachtig slot in het park.
Dáarna hebben we nog een
L2

paar orkesten beluisterd en
in groepjes Rastede verkend.
De mars- en showwedstrijden
vinden in een prachtig park
plaats, waarin voor dit eve-

nement diverse feesttenten,
eettenten en drankgelegen-
heden, enz. aanwezig zljn.
Bovendien was het prachtig
weer, dus u begrijpt dat wij
in alle opzichten bijzonder
hebben genoten. De avond
werd om ongeveer 23.00 uur
afgesloten met een enorm en
spectaculair vuurwerk. Er
doen ieder jaar duizenden
muzikanten mee aan de Ras-
teder Musiktage. Omdat de
deelnemers uit heel veel ver-
schillende landen komen
overnachten velen in Rastede,
meestal in enkele scholen. De
organisatie moest voor 3.000
(ja, drieduizend!) deelnemers
slaapgelegenheid regelen. Wij
werden daarom gehuisvest in
een sporthal ongeveer 10 km.
buiten Rastede. Nadeel was
dat er geen consumpties meer
verkrijgbaar waren, voordeel
was dat er volop gesport kon
worden. Dat werd door de
jongste leden dan ook volop
gedaan, want als je een nacht
weg bent, moet je natuurlijk
niet slapen. 's Zondags hebben
we genoten van een heerlijk
ontbijt en daarna prachtige
mars- en showwedstrijden
bewonderd. Het weer werkte
hier uiteraard enorm aan
mee. Een schitterende afslui-
ting van het muzikale seizoen
met een prachtig resultaat. In-
middels is ook het zomerreces
voor onze vereniging al weer
enkele weken voorbij en zijn
we volop aan het repeteren
voor de Muzikale Boppeslach

2011. Dit evenement behoeft
bij u natuurlijk geen nadere
toelichting meer. Ieder jaar
is het een grootse happening
met een speciaal thema. Het
thema is dit jaar "Spaans". De
Iaatste 2 jaar werd de Muzi-
kale Boppeslach in de Stads-
laankerk gehouden, maar
door de grote publieke belang-
stelling groeiden we daar ook
al weer uit. We zijn er dan ook
bijzonder gelukkig mee dat de
vervangende ruimte voor het
Mienskipsh0s bij sporthal De
Utherne precies op tijd klaar
is. De eerste grote aktiviteit
die in het nieuwe Mienskips-
h0s bij de Utherne gehouden
wordt is dan ook de Muzikale
Boppeslach 201 1 van Concor-
dia met als thema "Spaans".

Het hele programma van het
A-orkest en het jeugdor-
kest zal daarom bestaan uit
Spaanse muziekl'Olé! Niet
lang na de Boppeslach volgt al-
weer ons kerstconcert. Noteer
alvast de volgende data:
Zaterdag 19 november 20ll
om 20.00 uur - Muzikale Bop-
peslach 2011 in het nieuwe
Mienskipshtrs bij De Utherne.
Zondag 18 december 20ll
om 19.30 uur - Kerstcon-
cert in de Mauritiuskerk
Tevens kunnen wij u

melden dat we op 3 maart
2012 naar het concertcon-
cours in Drachten gaan.
We houden u op de hoogte!

,,ft 0rylster l(ypmantsje"

itgave 1969

It Dryltser
Kypmantsje
online
Elf keer per jaar valt rond de
20ste van de maand de pa-
pieren uitgave van It Drylt-
ser Klpmantsje huis aan huis
op de mat in Iflst, Nijezijl en
Oosthem. Voor Oud-IJlsters
en andere geïnteresseerden is
er met ingang van september
20lI de mogelijkheid online
kennis te nemen van It Kyp-
mantsje. Alle artikelen en de

bijbehorende foto's zíjn via
de website www.itdryltser
kypmantsje.nl enkele dagen
na de verschijning van het
blad wereldwijd te bekijken.
De site heeft ook een archief.
waardoor het mogelijk is en

blijft oude artikelen steeds

weer te raadplegen. It Drylt-
ser Kypmantsje is nu dus
klaar voor de digitale tijd.
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Christelijke Muziekve-
reniging Concordia Drylts.

Volledig gediplonee,d lqopedirle Julia l(rlias heeft zich onlangs

gevestigd in Ul* {lrlii Xsrrins). M* ingory van I iuni g0ll Lunt u zieh zonda

vawiirbriel v:n een a*s of :paciali:: door een lqopedist laten behandelen

(directe tccaanlaliLhe':d logoped,e). Bel o[ mail voor een vrijblijvend

intakegerprek. Behandelinger, voor en na kantooruren zijn mogelill.
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