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IJlster fakketavondstadswandeting 2Ol2
Voor de zesde keer organiseert de groep
gidsen en schippers van de lJlster
stadswandeling onder auspiciën van
de VW Zuidwest Fryslán op vrijdag 28
september a.s. tussen 20.00 en 22.00
uur een fakkelavondstadswandeling
met diverse activiteiten op en langs
de Ee- en Galamagracht. Beide grach-
ten zullen die avond feeëriek verlicht
zijn door middel van olie/kaarslampjes
langs de straat en fakkels/waxinelicht-
jes langs het water van de Stads-Ee. 0p
de grachten spelen op diverse plaatsen
trekzakspelers, rijden oude voertui-
gen, verkondigt de stadsomroeper zijn
boodschap, etc. Muziekkorps 'Con-
cordia'draagt ook weer een muzikaal
steentje bij. In de Ee liggen verlichte

bootjes. In het haventje staat de Jo-
hanna Jacoba weer in de verlichting.
Het oude beurtschip is weer voor pu-
bliek toegankelijk. Ook de stoomboot
"Ald Fryslàn" ligt verlicht te pronken.
Het Kijkcentrum Nooitgedagt is open
voor bezoekers. De oude Nooitgedagt-
fabriek en de schoorsteen staan die
avond letterlijk in de schijnwerpers,
evenals houtzaagmolen'De Rat'. In de
Doopsgezinde kerk kunt u genieten
van muziek en zang. Aangelokt door
de muzikale klanken van een trouba-
dour en enkele accordeon- en trek-
zakspelers vindt de bezoeker als van-
zelf de weg naar een klaslokaal van
de voormalige Ylostinsschool. Deze is
weer ingericht anno vijftiger jaren.

Kinderen van basisschool 'de Kogge'
krijgen hier weer les van de 'meester'.
Verder is er muziek en zang in de Mau-
ritiuskerk, waar het Kompaenenkoor
"Skip sfinder roer" de avonds zal afslui-
ten. Via een ponton steekt u op het eind
van de Eegracht de Ee over naar de Gala-
magracht, waar in een partytent koffie
en thee wordt geschonken. Tijdens de
wandeling zutt u onderweg op diverse
plaatsen verrast worden door (muzi-
kale) activiteiten. Het belooft weer een
prachtige avond te worden. Komt u zelf
maar kijken! Bezoekers kunnen op ei-
gen gelegenheid een wandeling over de
grachten maken en kunnen wij en op
elk moment het Kijkcentrum, de oude
school of de kerken binnenlopen en ge-
nieten van het gebodene. Alle activitei-
ten zijn gratis toegankelijk.
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Sneon 8 septimber is de le peal fan de Ítwreiding fan it iisbaangeboutsje slein.
Dit waard dien troch Ida Feenstra. Sy is aljierren lang de sekretaresse fan iisktub
"De IJtster Schaats". It geboutsje fan de iisbaan wurdt de kommende moannen grutter
makke. Der komt in aparte romte foar de baanfaaier en de romte wêr't de riders efkes
opwaarmje kinne mei koek en zopie, sil oanpast wurde. Wichtich is ek dat der sanitêre
foarsjennings komme. It is de bedoeling dat foar it kommende winterseizoen attes
klear is. Wy hoopje fansets wer op in strange winter sadat elkenien hjir gebrik fan
meitsje kin.

Ita a r-tNleuw rn tJlst
Vis s er Administratieservice
Voor particutier
en bedrijf.
De gezinsadministratie
op orde brengen? Ëen
goede balans krijgen
tussen inkomsten en
uitgaven? Is uw bedrijf
te klein voor een admi-
nistratieve kracht? Dan
hebt u wellicht admini-
stratieve hulp nodig op
freelance basis. Visser
Ad m inis tratie s e rvic e

kan u helpen, verzorgt
uw administratie bij u op
locatie. Natuurlijk kun-
nen we uw administratie
ook halen en bijgewerkt
terugbezorgen.
Zie de advertentie in dit blad of
kijk op : www.viss eradministratieservice. nl.
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Voor een ieder met MS,

een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose
Multiple Sclerose, een niet te genezen ziekte van het cen-
trale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij men-
sen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt
staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt.
0peens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel
btijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich
ontwikkelt. Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met
het organiseren van een landelijke collecteweek. Er zijn nu
ca. 10.000 collectanten, maar nog lang niet overal wordt
gecollecteerd. Het streven is om voor elke MS-patiënt een

collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 17.000
mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collec-
tanten. Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen
met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het
financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De

huis aan huis collecte in november is de belangrijkste in-
komstenbron. De collecteweek is van 79 t/m 24 november.
Metd je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalms-
fonds.nl of via 010-591 98 39. Donaties klein of groot zijn
welkom op giro 5057 in Maassluis.

Namens alle mensen met Multiple Sclerose,

hartelijk dank!

Nationale Vereniging de Zonnebloem
is een wijwilligersorganisatie die zich
inzet voor mensen met een
lichamelijke beperking door ziekte, handicap of teeftijd.
Middels huisbezoek en het organiseren van activiteiten en

aangepaste vakanties wil de Zonnebloem sociaal isolement
voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van het leven.
Met ruim 40.000 vrijwilligers is de Zonnebloem de grootste
vrijwilligersorganisatie van Nederland.
ïn de plaatselijke afdeling IJlst e.o zoeken wij
enthousiaste vrijwilligers m/v voor diverse functies.

ItVij bieden:
. afwisselend wijwilligerswerk in een plezierige sfeer
. ondersteuning en diverse cursusmogelijkheden
. onkostenvergoeding en aanvullende verzekering

gedurende werkzaamheden voor de Zonnebloem.

De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer één dagdeel
(4 uur) per maand waarbij er piek- en dalperiodes zijn
gedurende hetjaar. Iets voor u?

Voor meer informatie en de uitgebreide functieprofielen
kunt u contact opnemen met:

Donderdag: Jeugd: 18.00 uur - 19.00 uur
Volwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur

Locatie: Sporthat de Utherne Int. Fokke Rosier,
De Kling 27,8651. Cl lJtst, 0575-532234/06-50657648

,r: r

Mevr. M. van Houten van de afdeling lJlst e.o

0575 7 72009 of via e- mail: mvhouten 9 @ hotmail. com.

Karate: Kyokushin Karate lJlst
Dinsdag: Jeugd: 17.00 - 18.00 uur 18.00 - 19.00 uur

Votwassenen: 19.00 uur - 20.30 uur

Agenda september
19-09 Vrouwen van Nu, IJlster avond met medewerking

van Makelaardij Kuperus-Heeringa. Gastspreker
mevïouw Saskia Heeringa. MFC'de Utherne'
20.00 uur

27-09 Passage, mevrouw Ë.H. Snippe uit Leeuwarden
vertelt over haar blindzijn en wat de geleidehond
voor haar betekent.

28-09 Fakkelavondwandeling
02-10 Jiergearkomste fan toanielferiening Meiioar Ien

Drylts, Stadsherberch Wapen fan Drylts,
20.00 oere

13-10 Samen Eten, Schaapskooi,
17.00 uur

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op

woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,

op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).

Ze zijn telefonisch bereikbaar via 06-10264969.

Ook maandagmorgen zíjn zíj van 9.30 - 11.30 uut

telefonisch bereikbaar.

Het emaitadres is drylts@stipepunt.nl.

aoi5gyffiacht

Uw huisaÉs b4 spoed
buiten kantooÉijden

De d ichtsbijzij nde h u isa ft-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL2 7 LLz

c"en I

PULITIE spoed

-'ryrlnn wel
. :J.rtfr(t 5Í,i:r'k pOlitie

L Telefoon: O9OO-8844

Chantal Manten

Buurtagent in
Sudwest Fryslàni

twitteraccount:
www.twitter.com/

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactiel
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk liVoudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal)
inleveren tot en met
8 oktober a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: edskohekman@wxs.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 18 oktober 2012.

o Copyright bi.i Vereniging Stadsbelang lflst
Niets uit deze uitgave rnag worden verveelvoudigd

door middel vu druk, Íbtocopie, scan ofop

enigerlei mdere wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever.

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te

wijzigen, in te korten ofte rveigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

veranmoordelijkheid vm de redactielchantal_manten
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Buren zijn goud waard!
Bij een trouwerij kun je zoveel mensen
betrekken als je zelf wilt. Sommige
gevraagd en sommige ongewaagd. Je
familie, wienden en bekenden. Bij ons
was dat ook zo. Een tante die kapper
is, een nichtje en schoonzusje voor de
bloemen, familie in de band. broers
en zussen als getuigen, 3 prachtige
bruidsmeisjes, een vriendin met een
daverende speech, nicht en wiend
als ceremoniemeesters, kleine broer
als chauffeur en de moeders voor de
versiering en het klaar maken van de
tuin. Niet te vergeten, we hebben van
de ene buurman een prachtige auto
geleend en twee senioren buurvrouw-
tjes hebben op de knieën in de nacht
voor de bruiloft de tuin versierd (oh
dat hadden we zeker niet mogen zien,
haha). Er is ook nog de make-up en
nagellakbuuf. En nog een buurman

die kaarsjes aanzet en een muziekje
regelt bij thuiskomst. Wauw!
29 juni 2072 zíjn wij getrouwd.
Jelmer Batteram en Carline van der
Hulst wonende op de Stadslaan 38A.
Na het ochtendprogramma aan huis
hebben we het burgerlijk huwelijk vol-
trokken in het kerkje in Sanfurd.
We stonden voor de ingang van de
kerk... en wie zien we daar?
0nze twee allerliefste buurmeisjes,
Aniek en Silke. Lieve schatten, datjul-
lie ouders er waren is al super, maar dat
WIJ onder jullie liefdesboog door moch-
ten lopen was geweldig! Dat vergeten
we nooitmeer. Bedankt.0p deze ludieke
wijze willen wij speciaal Silke en Aniek
en de heits en mems bedanken.
En iedereen die een bijdrage heeft
geleverd zijn we ontzettend dankbaar.
We willen laten weten dat we na 3 jaar
inwoner te zijn van lJlst we ons hier heel erg thuis voelen. Dankzij de buurt!

Expo overtuinen lJl,st in Hip bibtiotheek

In het Historisch Informatie Punt van
de bibliotheek in lJlst is een'nijsgjir-
rige' fototentoonstelling ingericht
over de overtuinen.
Het oude stadscentrum van IJïst ken-
merkt zich al eeuwen door zijn unieke
structuur van aan het water gelegen
overtuinen, die door een weg gescheiden
zijn van de aangrenzende woningen.
Particulier bezit
Merkwaardig was, dat deze overtui-
nen inclusief de ondergrond van de

straat, in eigendom toebehoorden aan
de eigenarenvan de huizen. De openbare
straat liep dus over particulier terrein!
Eeuwenlang hadden deze overtuinen
een functie. Ze werden gebruikt als op-
slagplaats, als werkplaats voor bijvoor-
beeld de mastenmaker, als helling voor
scheepswerven, als los- en laadplaats
voor de houthandel en, niette vergeten,
als plek waar de was gedroogd werd.
Periode van verval
Vanaf de jaren dertig van de vorige
eeuw raakten de overtuinen en de
walbeschoeiingen langs de Ee- en Ga-
lamagracht langzaam maar zeker in
verval. Het was vaak te duur om de wal-
beschoeiing te vernieuwen. De hekjes
rotten weg en de hagen verdwenen.
In de winter van 1943 werden boven-
dien alle linden gekapt en opgestookt
voor het koken van de warme maaltijd
en voor verwarming van de woningen
in die strenge winter. In de loop van
de jaren zestig, toen steeds meer be-
woners een auto kregen, werden de

overtuinen gebruikt als parkeerplaats,
waardoor de aanblik van de grachten
nog verder verslechterde. De toen nog
zelfstandige gemeente lJlst met ca.
2.000 inwoners was financieel niet in
staat het oude stadscentrum te recon-
strueren.
Opknapbeurt dankzij subsidies
Dankzij forse subsidies van enkele mi-
nisteries kon medio jaren zeventig Oud
IJlst toch op de schop genomen wor-
den. Er kwam diepriolering, een nieu-
we walbeschoeiing, de Ee werd uitge-
diept, de overtuinen werden weer als
zodanig ingericht, de tinden werden
als leilinden gesnoeid en de bestrating
werd aangepast. Na deze reconstructie
lag lJlst er weer piekfijn bij.
Met de tentoonstelling sluit de biblio-
theek aan op het thema van Open Mo-
numentendag: Groen van Toen. Open
Monumentendag is inmiddels achter
de rug, maar de tentoonstelling kan
tijdens de openingstijden van de bi-
bliotheek nog tot het eind van hetjaar
worden bekeken.

Het Stipepunt DryLts
Het Stipepunt Drylts onderhoudt con-
tacten met mantelzorgers en probeert
vrijwilligers en organisaties, die vrij-
willigers nodig hebben, met eikaar te
verbinden. Het Stipepunt Drylts heeft
tevens een klussendienst opgezet. Het
betreft daarbij klussen van beperkte
omvang. Voorbeelden zijn: Een lamp
ophangen, een zware tafel naar een

bovenverdieping brengen, een dak-
goot schoonmaken, een t.v.-stan-
daard installeren. De klussendienst
heeft echter ook medewerkers, die
kunnen assisteren bij het instellen
van bijv. de tv of bij het invullen van
formulieren. Ook in dat geval kunt
u een beroep doen op het Stipepunt.
Voor het onderhoud van tuinen kunt
u stechts zeer beperkt gebruik maken
van vrijwiltigers van de klussendienst.

Het eenmalig bijhouden van een tuin,
omdat de bewoner gedurende korte tijd
in een ziekenhuis moet worden opge-
nomen of het knippen van een heg is
mogelijk, voor het continue bijhouden
van een tuin kan geen beroep worden
gedaan op het Stipepunt. 0p pagina 3

van het Kypmantsje staat aangegeven
waar en wanneer u het Stipepunt Drylts
kunt bereiken. Meer informatie vindt u
op www.stipepunt.nl
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Met een 50-tat kaatsers in een viertal categorieën is de Repko sportprijzenpartij in lJlst verkaatst.
De prijswinnaars waren als volgt:

Repko sportprijzen federatiepartij in lJtst

1e Hugo van Schepen (Goënga) en

Annemarie Wempe (Hommerts)
2e Henk Hoekstra (Hommerts) en

Sanne Abma (Goënga)

1e Jouke Dotinga (Gauw), Rijkel Dotinga (IJlst)
en ïneke Huitema (Jutrijp)
2e Aaltsje Kroes (Gauw) en Marc Speerstra
(Tjalhuizum)

1e Andrea Kroes (Gauw) en Reinder Reitsma (IJlst)
2e Menno Sweering (Folsgare) en Timen van Gelderen (Gauw)

3e Jelmer de Boer (IJlst) en Anniek Folkertsma (Fotsgare)
1e verl. Pytrik Zijtstra (Folsgare) en Zoë de Jong (Goënga)

2e verl. Katinka Zijtstra (Folsgare) en Erik Schot (IJlst)

1.e Jelien de Jong (Makkum) en Arjen Talsma (Mantgum)
2e Boukje-Ellen Bosma (Makkum) en Jasper Pranger (Sneek)
3e Jacob Pier Breeuwsma (Folsgare) en Antsje de Boer (IJlst)
1e verl. Feike Douwe Zijlstra (Fotsgare) en lrma Jaarsma (Hommerts)
2e verl. Marit Folkertsma (Folsgare) en Redmer Huitema (Jutrijp)

IJlst weer na 16 jaar op de Freute Na 16 jaar was lJlst dit seizoen
weer vertegenwoordigd oP de

Freule kaatspartij in Wommels.
Dit is een partij voorjongens van
14 tot 16 jaar. Jan ïeade Nauta,
Rijkel Dotinga en Jelmer de
Boer hebben de kleuren van Nije
Moed daar verdedigd. Ze moes-
ten tegen Hantum en dat was op
papier niet een echt moeitijke
loting. Ze hadden zeker een
kans om een ronde verder te ko-
men. Mede ook omdat Jan Teade
en Jelmer nog in de schooljon-
gencategorie uitkomen was
dit niet een ongunstige loting.

Echter, door wat te veel fouten,
ook omdat de opslagafstand
zeven meter verder lag dan ze

doorgaans gewend zijn werd het
een 5 - 1 verlies tegen Hantum.
Ietwat geflatteerd omdat er wel
wat meer in had gezeten, maar
toch, ze hebben er gestaan.
We gaan er dan ook vanuit dat
we volgend jaar weer met een
partuur op de Freule staan in
Wommels. Ook waren we als

vereniging zeer ingenomen dat
er zoveel belangstelling vanuit
IJlst was op de Freule, om onze
jongens daar in actie te zien.



Terugbtik slotconcert Zomerkoor in de Stadstaankerk
0p zondag 9 september heeft het Zo- met 0eds Wijnsma op keyboard en so- van Jan Moens en duetten van Jan
merkoor haar slotconcert gegeven listische medewerking van Theo van Brens op saxofoon/saxello met orgel
in de Stadslaankerk. Dit koor, be- de Logt. Het uit 1836 daterende Van ofkeyboard.Methetuitbundiggezon-
staande uit zangers van diverse ko- Gruisen-orgel werd bespeeld door gen 'Mnogaja ljeta - nog vele jaren'
ren uit Sneek en omgeving, vult een Jan Moens. Dit orgel kon in 1911, bij werd het concert afgesloten en kon
lege plek op voor mensen, die ook de bouw van de Stadstaankerk, wor- een dankbaar publiek nagenieten in
graag in de zomer willen doorzin- den overgenomen van de kerk uit de warme zomerzon. Met het concert
gen. Ondanks de zomerse tempera- Jutrijp, waar het overbodig was ge- werden tevens de Open Monumenten-
turen was het kerkgebouw redelijk worden omdat daar een grotere kerk dagen afgesloten. Mensen uit lJlst en
bezet en konden de toehoorders ge- werd gebouwd (meer informatie: verre omgeving hebben van de moge-
nieten van een zeer gevarieerd pro- www.stadstaankerk.nl). Het orgel lijkheidgebruikgemaaktomdeStads-
gramma. Hiervoor zorgden het Zo- is een rijksmonument. Het Zomer- laankerk te bezichtigen, waarbij met
merkoor onder bezielende leiding koor bracht een lichtvoetig program- name ook aandacht was voor de prach-
van dirigent/ saxofonist Jan Brens, ma ten gehore, er waren orgelsoli tige maquette van Oud-IJlst.

Lieve ctientète en vrienden
Graag wil ik iedereen bedanken voor
kaartjes, bloemen, boeken, hulp en
hond uitlaten. Ik heb huidkanker
op mijn enkel gehad, maar na een

operatie is alles weggehaald en ben
ik weer helemaal gezond. Ben zo
btij dat ik weer aan het werk ben,
want dat is mijn lust en mijn leven.

Graag weer tot ziens!
Schoonheidssalon Hilda
Sikko Sjaerdemalaan 43
8651 BA lJtst
0515-532592

Jeugdcompetitie keatsferiening Nije Moed 2Ot2
Met het uitreiken van de prijzen is het
veldseizoen voor Nije Moed weer voor-
bij. Dit jaar zijn er 42 kinderen op trai-
ning en competitie geweest, en hebben
in totaal 18 kinderen ook deelgeno-
men aan vereniging- en federatiewed-
strijden. Ook heeft een zestal jongens
deelgenomen aan KNKB wedstrijden,
waaronder het NK Schooljongens in
Bitgum en de Freulepartij in Wom-
mels. Het klapstuk dit jaar was wel de
vierde prijs welke Jan Teade, Germ en
Jelmer haalden op de schootjongens

afdelingpartij in Sint Jacob. Naast het
grote aantal kransen dat op federatie
partijen binnengehaald werd, was ook
een hoogtepunt de krans voor Germ
Wijnja op de schooljongens KNKB par-
tij in Stiens. In de competitie van lJlst
kaatsen we dit jaar in een viertal cate-
gorieën: kabouters/beginners, welpen,
pupillen en schooljeugd/jeugd.
De prijzen waren als volgt verdeeld.
Kabouters/beginners
1e Iefke Dotinga
2e Dennis Damstra

3e Wiesanne de Witte
Wetpen
1e Iris Zijsling
2e Rianne Zijlstra
3e Wessel Veenstra
Pupitlen
1e Sijtze Bram de Witte
2e Jan Pieter Schuurmans
3e Johannes Jansen
Schooljeugd/Jeugd
1e Jelmer de Boer
2e Erik Schot
3e Jan ïeade Nauta

*ft'
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Weretd Alzheimer dag 2Ot2 op zater dag 22 september te Appelscha
Een famitiedag voor jong en oud
0p 24 september is de jaartijkse Wereld
Alzheimer Dag. Sinds een aantal jaren
organiseren verschillende provincies op
of nabij die dag festiviteiten om aan de
ziekte Alzheimer en de gevolgen daar-
van meer bekendheid te geven. Want
het betekent nogal wat voor patiënten,
familie en naasten. Natuurlijk laten we
ook graag weten dat wij als Alzheimer
Nederland er voor deze mensen zijn
als ze ondersteuning nodig hebben.
Ditjaar organiseert regio Friesland Alz-
heimer Nederland op 2 2 september 2072
zijn jaarlijkse Memorywalk in Appelscha,

nu aangevuld met een fietstocht van 25
kilometer en vele activiteiten rond het
thema "gezond ouder worden". 0p deze
wijze willen we eÍ graag een familiedag
van maken want, dementie heb je niet
alleen. dat is heel vaak in familiever-
band, je kinderen, je partner, je klein-
kinderen enz. Samen activiteiten doen
is leuker dan alleen. We hopen dan ook
op vele gezinnen die mee willen lopen,
fietsen of met andere activiteiten mee
willen doen, natuurlijk kan iedereen
meedoen. Er zijn verschillende activi-
teiten voor de kinderen, maar ook voor

u als ouder zijn er leuke en informa-
tieve kramen te bezoeken. Dus we ho-
pen dat u massaal naar Appelscha komt
om mee te lopen en te genieten van de
mooie natuur en even stil te staan bij
de ziekte dementie. De wandeltochten
zijn er in verschillende afstanden, te
weten; 2, 5 , 6 , 75 en 25 kilometer.
Dus komt allen.
Kijk voor meer informatie
op de website:
http://www. alzheimer-nedertand.nl/
hulp-en- advies/re gionale-afdelin g en/
afdeling-friesland/wereld-alzheimer-
dag.aspx

Kl,edingruil in lJLst
Begin november vindt de eerste ruil-
beurs voor vrouwenkleding plaats in
Werf lJlst. Een mooie manier om van je
miskopen af te komen. Ook de kleding
waar je op uitgekeken bent, maar die er
eigenlijk nog prima draagbaar uitziet

kun je in november meenemen. Ën
daarna zoek je hopelijk een nieuwe
outfit bij elkaar. Goed voor je saldo
en goed voor de wereld! Wil je op de
hoogte gehouden worden over de
ruilbeurs? Mail dan even naar petra-
beerda@online.nl. Je e-mailadres
komt op een lijst en je ontvangt dan op

een later tijdstip
gegevens over
inleverdata,
de spelregels
en de datum van
de kledingruil.
Ine Plompen, Maaike Wijnja, Treske
Heeres en Petra Beerda

Ruilen

Samen Eten Project
We gaan weer samen eten op 13 okto-
ber a.s. en vervolgens op 10 november.
Het Samen Ëten Project is opgezet voor
mensen die anders altijd alleen eten.

Meestal is het gezelliger om dat samen
te doen. Eén keer per maand kan er sa-
men gegeten worden in de Schaapskooi,
achter de Stadslaankerk. 0m vijf uur 's
middags wordt de koffie/thee geser-
veerd en om 18.00 uur gaanwe aan tafel.

Het eten wordt gemaakt door vrijwilli-
gers! Er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Inlichtingen:
G. Bouma. tet. 06-53849361

S. Schitstra. tel. 532930.

Jubileum: Ils. K. den Hartog zestig jaar in ambt
Nijemirdum I Ds. K. den Hartog was vrij-
dag zestig jaarpredikant. Kors den Harto g

werd geboren op 9 mei 1927 in Bussum.

Hij studeerde theologie aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en werd in
1952 hervormd predikant te Leermens.

Daarna stond hij te Wjelsryp (1958),
IJtst (1964) en Bolsward (1980, gees-
telijk verzorger verpleeghuis Bloem-
kamp). Ds. Den Hartog ging in 1990
met emeritaat.

Utnoeging!
De jiergearkomste fan toanielferie-
ning Meiioar Ien Drylts is tiisdei 2

oktober 2012.
Plak: Stadsherberch Wapen fan Drylts.
ïiid: 20.00 oere.

Allegear fan herte wolkom!
It bestjoer fan Toanielferiening
Meiinoar Ien Drylts.

Dankzij schilders-
bedrijf Folkert de Vries
uit lJtst
hebben de jeugdl,eden van de
fierljepferiening (de derde ktas)
een prachtig professioneel
wedstrijdshirt gekregen.

Onze dank is dan ook groot
naar onze sponsor toe.
Het ziet er heel mooi uit.
Zo kan onze jeugd weer een poos
vooruit.

Nogmaals bedankt!!

Het bestuur
Fierljepferienin g Drylts e. o.
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Nachtkaatsen lJlst: Overwinning voor partuur Spoelstra
Met het nachtkaatsen op het Frisiaplein
is het kaatsseizoen van Nije Moed voor
het buitenkaatsen weer afgesloten. Met
een mooie lijst van acht parturen kon
er voluit gekaatst worden. In de eerste
omloop zorgde het partuur van Klaas
Westerbeek, Gorrit Visser en Raymond
Rypma voor een stunt door een 5 - 3 6
- 0 achterstand tegen het partuur van
Nico de Boer, Lieuwe Bergstra en Jeltje
Posthuma om te buigen in winst. Wel
moest Raymond door een uiterste in-
spanning de bal te slaan de partij voor-
tijdig verlaten. Maar het partuur van
Klaas Westerbeek wist deze partij op
5 - 5 6 - 6 in hun voordeel te beslissen.
Echter met in de tweede omloop Bart Re-

meryerbij moesten zij hun meerdere er-
kennen in het partuur van Willem Spoel-
stra, Luko Koopman enWiepie 0ppedijk.

Met deze overwinning wisten zij als
eerste de finale te bereiken. De an-
dere halve finale, tussen de parturen
van Dominicus Bouma, Nienke van
der Weg en Peter Thiescheffer en dat
van Tjitze Dotinga, Frank Gort en Tjit-
ske Vellinga, zou spannender worden.
Dominicus en zijn maten pakten een

3 - 0 voorsprong. Maar toen begonnen
Tjitze en zijn medestrijders en pakten
vijf eersten op rij. Dominicus, Nienke
en Peter zetten toen weer gas bij en pas

op 5 - 5 6 - 6 wisten Tjitze en zijn maten
de partij te winnen. Dus dit beloofde
een spannende finale te worden. Maar
Tjitze, Frank en Tjitske konden met 2 -
2 nog in het spoor blijven, maar daarna
denderde de trein Spoelstra door en op 5

- 2 6 - 2 konden zij de krans met volks-
lied in ontvangst nemen in het Wapen
van lJlst. Willem Spoelstra kreeg van de
commissie de meeste stemmen en werd
koning van de Nacht.
Uitslag:
1e Willem Spoelstra, Luko Koopman

en Wiepie Oppedijk
2eTjítze Dotinga, Frank Gort

en Tjitske Vellinga

Damstrastucpartij weer in Oosthem
Na jaren dat het veld in 0osthem
niet beschikbaar was, kon het dit
jaar weer voor het eerst op het nieu-
we sportveld in Oosthem. De Dam-
strastucpartij, met helaas maar vijf
parturen op de tijst, kon onder goede

omstandigheden in 0osthem ver-
kaatst worden. Wel moest er een keer
geschuild worden voor de regen.

Met vijf parturen op de lijst moest een
ieder een keer tegen elkaar kaatsen.
Als uiteindelijke winnaar kwam het
partuur van Douwe van Slooten, Tjitze
Dotinga en Sijtze Bram de Witte naar
voren. Zij wisten al hun partijen te
winnen. Tweede werd het partuur van
Marco Damstra, Auke Wiersma en Peter
Thiescheffer.

Kind/ouder partij kaatsen in lJtst onder prachtige omstandigheden
De tweede editie van de kind/ouder
partij in IJlst werd onder prachtige om-
standigheden verkaatst. In een drietal
categorieën kwamen er in totaal elf
tweetallen in actie. Bij de wetpen wist
het partuur van Erik Wijnja en Germ
Speerstra alle partijen te winnen en zo

de eerste prijs te pakken. De eerste twee
partijen maar liefst op schone vijf eer-
sten maar in de laatste wedstrijd tegen
Iris Zijsting en Wiepie 0ppedijk werd
het nog 5 - 2. Maar de winst was binnen
voor Erik en zijn pake. Iris en haar mem
hadden de eerste twee ook gewonnen,

dus pakten zij de tweede prijs in de
jongste poule. De poule van de pupillen
werd beheerst door Sytze Bram de Witte
en ïine Dijkstra. Zij kregen in twee par-
tijen slechts 1 eerst tegen, en dat was
in de partij tegen Johannes en Age Jan-
sen. Johannes en Age wisten de andere
partij in hun voordeel te beslissen en
pakten hiermee de tweede prijs. In de
poule van de schooljeugd en de jeugd
waren vier parturen en hier werd span-
nend gekaatst; alle vier parturen gin-
gen voor de prijs. De laatste wedstrijd
ging het er nog om tussen de parturen

van Reinder en Douwe Reitsma en dat
van Jelmer en Nico de Boer. Laatst ge-

noemden hadden op haren en snaren
de vorige partij gewonnen van Rijkel
en Gerrit Dotinga op 5 - 5 6 - 6, en de
eerste in een onderhoudende wedstrijd
tegen Germ Wijnja en Ate Speerstra op
5 - 4. Reinder en Douwe hadden span-
nend gekaatst tegen Germ en Ate en
ook pas op 5 - 4 die partij gewonnen en
de eerste tegen Rijket en Gerrit op 5 - 3

in hun voordeel beslist. De finale werd
een 5 - 2 overwinning voor het partuur
van Jelmer en Nico.

réí'€

1e Erik Wijnja en Germ Speerstra
2e lris Zijsling en Wiepie 0ppedijk

1e Sytze Bram de Witte en Tine Dijkstra
2e Johannes en Age Jansen

1e Jelmer en Nico de Boer
2e Reinder en Douwe Reitsma
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Neem 10.000 melkpakken. Plak ze aan elkaar en maak een boot, Vaar de Elfstedentocht. Dat is de simpele
gedachtengang achter een bijzondere vaartocht, die de komende week door Friesland wordt gemaakt.

Elfstedentochtlegende Jan Uitham doopte
het schip in het Boterdiep in het Groning.
se Zuidr,rolde door een pak melk tegen
de boot te gooien, Campina sponsorde
het project met 10.000 lege melkpakken.
De initiatiefnemers willen geld in zamelen
voor een project voor het opzetten van
dagbesteding voor mensen met het syn-
droom van Down in Moermansk. Het plan

om met de melkpakkenboot naar Londen
te varen ging niet door en het werd dus
de Elfstedentocht. Donderdagavond ar.
riveerden de melkpakken in Leeuwarden
en wij waren aan boord.

K
Visser
Administratieservice

. bloemen en planten

. bruids- en grafWerk

. kado-aftikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft

:

Rk \t
Hair Care) (

)

06-506866s3
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong
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Mona Medembtik acupuncturist en herbatist
Sinds juni dit jaar is de praktijk van
acupuncturist en herbalist Mona Me-
demblik gevestigd op het adres Lan-
tingawerf 19 in IJlst. Zij is als gedi-
plomeerd verpleegkundige werkzaam
geweest in diverse Ziekenhuizen in
Noord-Hotland en is sinds 1998 ats
Kinderverpleegkundige werkzaam in
Friesland. Haar studie voor acupunc-
turist en herbalist (kruidenleer) heeft
zij gevolgd aan de Hwa To University.
Bovendien heeft zij gedurende haar
opleiding een studiereis naar China
gemaakt, waaÍ acupunctuur onderdeel
is van de reguliere behandelingsme-
thoden.
Acupunctuur is een onderdeel van de
eeuwenoude traditionele Chinese ge-
neeskunde. In de TCG werkt men vanuit
de gedachte dat lichamelijke en gees-
tetijke klachten worden veroorzaakt
door verstoringen in de energiehuis-
houding van het lichaam. Door middel
van acupunctuur worden deze versto-
ringen hersteld en komt de energie-
stroom in het lichaam weer in balans.
0p deze manier ondersteunt acupunc-
tuur het zelfhelende vermogen van
het lichaam en de geest om zichzelfte
genezen. Acupunctuur helpt bij veet
klachten. Het grote voordeel van acu-
punctuur is dat het bijna

geen bijwerkingen heeft. En omdat bij
een acupunctuurbehandeling uw gehe-
le energiehuishouding verbetert, zutt
u zich snet fitter en gezonder voelen.
Acupunctuur heeft ook een preventieve
werking. Het heeft een positieve in-
vloed op het algehele welbevinden. Het
vergroot de natuurlijke weerstand, het
verhoogt de pijngrens en het stimuleert
de ïevenslust. De Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) heeft een lijst op-
gesteld voor een aantal aandoeningen,
waarbij de behandeling met acupunc-
tuur wordt aanbevolen, zoals o.a.:
. Pijnbestrijding
. Vermoeidheid
. Hoofdpijnklachten
. Gewrichtsklachten
. Gynaecotogische ktachten
. Altergieën
. Luchtwegproblemen
. Maagf darmklachten
. B[essures
. Urinewegproblemen
. Zwangerschapsklachten
. Mentale problemen
. 0ndersteuning bij verslavingen
Dit zijn slechts enkele van de klachten,
zie voor een uitgebreidere lijst de web-
site.
Voeding en kruiden spelen hierbij ook
een belangrijke rot.

Voor de start van de behandelingen
vindt er een eerste consult plaats van
ca. 1 tot ! 1/z uur. Vervolgens worden de
behandelingen gestart. De bekendste
vorm van acupunctuur is de behande-
ling met dunne naalden. De acupunc-
turist plaatst de naalden op bepaalde
acupunctuurpunten in uw lichaam. De
prikjes van de dunne naalden zijn nau-
welijks voelbaar, wel kunt u een licht
tintelend ofjuist een zwaar gevoel rond-
om de naald ervaren, dit betekent dat de
energie in het lichaam weer gaat stro-
men. Mona Medemblik is aangesloten
bij de NVA; de Nederlandse Vereniging
voor Acupunctuur, die contacten onder-
houdt met zorgverzekeraars. De meeste
verzekeraars vergoeden acupunctuur in
hun aanvullend pakket. Voor meer en
uitgebreidere informatie kunt u terecht
op: www. acupunctuurpraktijkfriesland.
nl of bel: 0575 533754 of 06 38545884.

Het kan echt! Leren tekenen in 7 lessen
Zien en de Kunst van het Tekenen door Mijk Cando:
tekencursus van 7 lessen start 4 oktober 2012 in lJtst

0ok teidde zij themacursussen
rond innertijke
groei en
meditatie.
Sinds 2003 ../

woont I ji '

*- /t\
Mijk Cando
in Friesland à ,
enwerkthier , ''1',' ,'of
als kunstenares. \

Inschrijven:
De cursus omvat 7 lessen i r. i
en start donderdag '."'
4 oktober 2012 in het : l

Doe- en Kijkcentrum
Nooitgedagt in lJlst, i d

Eegracht 11. \ '.

Er zijn 2 lesgroepen:
donderdagochtend van 9.30 tot 12 uur
en donderdagavond van 19.00 tot 21.30
uur.
Tijdens de herfstvakantie is er geen les,
de laatste les is donderdag 22 nov.
Informatie en inschrijven bij
Mijk Cando: www.cando.exto.nl of
per email: mijkcando.hetnet.nl

Voor wie:
Je hoeft beslist geen tekentalent te
hebben, enkel het verlangen om de we-
reld om je heen met potlood op papier
te verbeelden.
Wat doen we:
Leren tekenen is in werkelijkheid een
kwestie van leren waarnemen, leren
zien. Dat is waar het om gaat in deze
tekencursus: de Kunst van het Zien.
Een kunstenaar tekent allereerst met
de ogen. Zien en de Kunst van het Te-
kenen is een unieke methode, waarin
Mijk Cando haar eigen tekenervaring
heeft gecombineerd met de weten-
schappelijke studie van dr. Betty Ed-
wards en de filosofie van kunstenaar
Frederick Franck. Deze cursus is een
ontdekkingsreis waarin je met ge-
richte oefeningen leert tekenen naar
de werkelijkheid, met als belangrijk-
ste gereedschap je ogen, je toege-
wijde aandacht, potlood en papier.

Ook gaan we met andere ogen kijken
naar het werk van grote kunstenaars en
luisteren naar hun inspirerende woor-
den over dat wonderlijke proces van
creativiteit. In deze cursus ontwikkel
je het vermogen om te Zien, waarmee je
de wereld om je heen kunttekenen: een
bloem, een takje, een blad, we tekenen
naar de natuur. Zo vind je in het me-
ditatieve tekenproces een tijdloze rust
en vreugde, wat een verrijking is van je
leven.
Wie geeft er [es:
Drs. Mijk Cando (1955) is pedagoge
en beeldend kunstenares. Na haar
studie pedagogiek aan de Universi-
teit van Amsterdam heeft zij o.a. de
opteiding aan het ITIP (Instituut voor
Toegepaste Integrale Psychologie)
gevolgd en de Kunstacademie Haar-
lem gedaan. Zij is docente in het MBO
geweest en heeft tekencursussen aan
volwassenen en kinderen gegeven.

]
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WORDT VERWACHT

lN " lï HIMSTERHUS" te OOSTHEM

ZATERDAG 17 NOVÊMBER 2OL2

THEATERSHOW

0tmilw$ 0l 0LilllOillil
VAN RIENTS GRATAMA

Voorverkoop kaarten

start half oktober!!!!

Zie ook verdere publicaties en affíches

KING
INTERIEUR

T. 0515 - 533439

M.0619 7t+2653
www.faberbouw.nl

T.0515 -532132
www.fabertegetwerken.nI

T. 0515 - 532880

M. 06 24 50 40 11

www.m uttiking.nl

GAS-WATER.CV-DAK-ZI N K

M. 06 11 0612 95
www.v[asmaninstaItaties.nt

Renovatie, 0nderhoud,

aanleg en (sier) bestrating

van uw tuin

T. 0515 - 335498

M. 06 53 s4 06 66

TEC E LWE RKE N

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!

Ilel mij voor een aÍ.spraak:

06-14464784
www.reinashairservice.n I

Reina Kroes
Nijesyl 6O

8651 NC l.Ilst

5: h*onherCss{ll*r yf rrc
Ytina 5.hot

Croleskwariier 88
865r HC lLSr
05: 5 532947

0cl cadea,oorfen ypri,.lgbaar

Behandeling ultsluitend
op afspraak

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 1 '1 - Telefoon 53'1930

5ch íldersbedrijf
Iluitzc ()sirtí:(r

r Binnen- en buiten schilde:'werk Pilesyl I
r scus- en behangwerk 8ó17 LH Ábbego

' Enkele- en dubbele beglazing

I Spockspuiten
r (ieinscholig fimnerwerk o515-s33248

b 9.9.. Onderhoud con uw boof a'ts-r3zz6g

dt'*r . Ff ' a "#&i 1r . ".. -i-j|,ilx,. I r*Á ï+=: , ;

CH I N EES-I N D I 5C H RESTA U RA N T

&Sssffishcp$"e

SPECIALE ACTIE:
Bij aankopen boven € 15,00

ontvangt u

4 mini loempia's
GRATIS

en bij aankopen boven € 30,00

GRATIS

4 Chinese loempia's!
Let op de weekaanbiedingen

bij de afhaalbalie in het restaurant
en op het raam!

Ë'lt[
rM#

ry

Vloeren
*t

Ra*xdecoratie

I

l
t
I

:
!t

-
É"4 :E1#

, rtl a !

.ê:€*1-
._ ?:

-'ilir:..
iêrXi.

-,

12



"Morgen mannen."
"Morgen Peke."
"Jongens", begin Peke, "in het vorige
Kypmantsje stond iets over een Master-
plan 8 van lJlst. Er zijn weer een stuk
of wat van die hoogdravers, die zullen
IJlst wel even op de kaart zetten. Ze

moeten zich eerst maar eens verdiepen

in wat er in lJlst al gebeurt. Ze wil-
len wandeltochten in lJlst organise-
ren, stond in het vorige Kypmantsje.
Daar zijn ze al zeker 15 jaar mee be-
zig. Er zijn dit jaar al weer honderden
mensen geweest, die de wandeltocht
door lJlst gedaan hebben onder be-
geleiding van een gids. Er zijn wel
16 mensen, die klaarstaan, inclusief
schippers. Alle weken is er ook een
rondje lJlst met de bok, een fluis-
terboot. Daar is ook veel animo voor.
Fietsverhuur. Er is een rijwielbedrijf,
die fietsen te huur heeft. Alles wat die
lui willen bestaat al lang in lJlst." "Je
hebt gelijk Peke. Er zijn altijd weer
van die nijlochters,maar in de regel

wordt het helemaal niets."
"Jongens, nou wat anders.
We hebben een makelaarskantoor in
IJlst, Kuperus Heeringa. Ats jullie je
huis wilt verkopen, dan raad ik jul-
lie aan: ga naar dit kantoor Kuperus
Heeringa. Die gaat heel ver met de
service. Ze hadden eÍgens een huis in
de verkoop, dat zag er van buiten niet
zo mooi uit. Wat deden ze? Ze hebben
dat huis helemaal zelf in de verf ge-
zet. Mevrouw Heeringa komt uit een
schildersfamitie, dus het ligt hun wel.
Dus, het huis bij Kuperus Heeringa in
de verkoop, gratis van buiten geschil-
derd. Dat is pas reclame. Hoi jongens."
"Hoi Peke."

Monument voor neergestorte Mosquito tijdens W0 II
0p 10 aprit 2073 zal het precies zeven-
tig jaar geleden zijn dat een Mosquito
van het 410e (Cougar) Squadron van
de RCAF (Royal Canadian Air Force) ge-

vtogen door piloot Flytng 0fficer John
('Jack') Edward Leach en Navigator Fly-
ing 0fficer Roland Montgomery ('Mon-
ty') Bull tijdens een 'Ranger-missie'in
IJlst neerstort. De Mosquito komt uit
de richting Sneek en votgt de spoorïijn
op zoek naar een aan te vallen doel. Al
van ver zien zij de rookpluim van een
stoomlocomotief op het emplacement
in lJlst. Na een waarschuwingssalvo
vuurt het toestet een salvo af op de
trein, maar vliegt te laag en raakt met
een vleugeltip de bomen van de Stati-
onsweg. Eén van de vleugels breekt af,
waardoor het toestel vervolgens wat
naar links hangt en door de bomen
op de hoek van de Stadslaan schiet.
Het stort neer in het weiland, ergens
tussen de spoorlijn en de boerderij

van Symen Buma. De wrakstukken van
het toestel worden door Duitse solda-
ten uit het land gehaatd, op een vracht-
wagen geladen en afgevoerd. Nadat de
Duitsers vertrokken zijn worden nog
diverse kleinere brokstukken van het
verongelukte toestel langs de kant
van de weg gevonden. Vooral plexiglas
is populair. Dit wordt gezaagd, uitge-
boord, rond gevijld en gladgeschuurd
om er ringen van te maken. Het wordt
ook wel uitgezaagd in de vorm van
twee vlaggetjes, beschitderd met een
Nederlandse en een Friese vlag. De

beide omgekomen bemanningsleden
van het toestel, John E. Leach en Ro-

land M. Bull, worden op 12 april 1943
door de bezetters met militaire eer in
IJlst begraven.
Onlangs is een initiatief ontstaan om
ter hoogte van de locatie, waar het toe-
stel is neergestort, een monumentje
op te richten ter nagedachtenis aan de

beide omgekomen bemanningsleden
van de Mosquito. Dit monumentje zal
geplaatst worden bij hetVeilinghuis ALd

Fryslàn. Tijdens een speciale gelegen-
heid op 30 april 2073 zalhet monument
officieel onthuld worden. Ter gelegen-
heid hiervan zal een kleine expositie
ingericht worden met voorwerpen, af-
komstig uit en van het verongelukte
vliegtuig. Hiervoor doen wij graag een
beroep op (oud) ïJlsters om nog in hun
bezit zijnde voorwerpen uit/van het
vliegtuig voor die dag in bruikteen af te
staan. Ook komen wij graag in contact
met personen, die uit eigen wetenschap
nog iets kunnen vertellen over deze fa-
tale crash. U kunt reageren naar Edsko
Hekman. tet. 0515-418089 of
edskohekman@wxs.nl.

Machiel Dijkstra
Cees Zijsling
Edsko Hekman

Activiteiten Dag van de Mantelzorg 2Ot2

Mantelzorgers zorgen langdurig en
onbetaald voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende part-
ner, ouder, kind of ander familielid,
vriend of kennis. Zaterdag 10 novem-
ber is de landelijke'Dag van de Mantel-
zorg'. Rond deze datum worden man-
telzorgers uit de gemeente SÍdwest
Fryslàn op verschillende manieren ge-

waardeerd voor hun onmisbare inzet.
Gezellige activiteiten: De gemeente
Sidwest Fryslàn wil in samenwerking
met de Stipepunten Drylts, Bolsward,
Koudum en Sneek zoveel mogelijk

mantelzorgers waarderen voor hun
inzet. In de week van de 'Dag van de
Mantelzorg' organiseren de Stipepun-
ten, met ondersteuning van ïimpaan
Welzijn, activiteiten speciaal voor man-
telzorgers. Er wordt op dit moment hard
aan het programma van deze activitei-
ten gewerkt. Zeker is dat het een laag-
drempelige activiteit wordt, waar ge-

zelligheid en onderlinge uitwisseling
centraal staan.
Attentie: Tevens wit de gemeente
Sirdwest Frystàn zoveel mogelijk man-
telzorgers een kleine attentie geven.

Met deze attentie willen de gemeente
en de Stipepunten hun waardering ui-
ten voor de zorg die de mantelzorgers
voortdurend geven. De mantelzorgers
die bij de Stipepunten Drylts, Bolsward,
Koudum en Sneek bekend zijn, ontvan-
gen deze attentie vanzelf.
Mantelzorgers, meld u aan! Bent u of
kent u een mantelzoÍger die nog niet
bekend is bij het Stipepunt? Wilt u
graag uitgenodigd worden voor de acti-
viteit en/of in aanmerking komen voor
de attentie?
Aanmelden kan tot t5 oktober a.s.
via telefoonnummer 0575-427313 of.

met een mail naar info@stipepunt.nl.
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De, JOn fnn flrvlts
Vrijdogovond l9 oktober ('|9.00 -23.00 uur)
Hlevr, g@ur, smook & trends stoon deze ovond cenLrool!

f'Deze ovond u,rordt georgonisaerd door de Middenstonders von lJlst:

" De Hoos bloemen
* (hinees lndisch restouront Ujenzhou

ê- .

rrlXE
._..rïi
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!È_q*

* De Kop*
è

i.

Post UJoninginrichting
De Boer's Bokkerij

* Schoonheidssolon Hildo

" Hopsolon de Spieghel
* Stodshorberg "Hct [Jopen vcrn ljlsL"

" Nino's toort@n
u Boutique Jennq rn.rn.v. Schoonheidssolon Ílnneke en Si Ílndre (occcssoires an hoedjes)

UJot kunf v daze ovond verucrchlenltcelaven?
U kunt zich loton opmoken, diverse producten kopcn, hopjes pro@v@n,

odvies en hoormetomorfosos. €r zijn 2 vorschillende modoshours om 20.00 en 22.00 uur.

U kunt u.lijn proeven en odvies krijgen over inlerieur en kleur en er is nog veel moer.
€n ncrtuurlijk ruordt de ovond opgeluisterd met muziek.
Hortom, hot u.rordt een gezellige @n g@moe-delijke ovond.
Dus kom kijken, pto@ven ea genieten in de stcervol versiarde Stodsloonkerk.
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E lektrische kwa I iteitsfi ets :

Gazelle orange Innergy Pure!
INCLUSIEF accu slechts 24 kg.
Normafe prijs met 7 ampère accu € L.749,

*

Nu speciale actie: Met 11 ampère
accu voor de prijs van 7 ampère!
(meerprijs normaal € 20O,-)

Nu met 11 ampère accu,
goed voor 80-110 echte kilometers!
Eenmalige actie, OP = OP!!
(Ook herenuitvoering)

áru€##ry&€#$$
FWtrgwgs*s#s

s*s*s ï *5 € s-$3 3- s$4


