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Overtuinenfair
Het is lang geleden dat u in It Drytt-
ser Kypmantsje iets van ons las. De

oorzaak was dat het 2 keer niet ge-
plaatst is, daar zijn excuses voor ge-

maakt en aanvaard. Dan gaan we
maar van start met u te informeren
over de komende 0vertuinenfair,
zaterdag ljunial!!!!!
Het goede doel is bekend. We hebben
dit jaar als goed doel de nieuwe zorg-
boerderij bij de kruising van de Suder-
goweg en de Lemmerweg.Vele Dryltsers
hebben gezien dat daar bouwactivi-
teiten plaats vinden. Daar komt het
nieuwe woongebouw voor de ctiënten
van zorgboerderij'Zogeknogniet'. 0n-
dertussen is het dak al geplaatst.
'Zogeknogniet' is een zorgboerderij
voor mensen met een psychiatrische
achtergrond die door verschillende
oorzaken vastlopen in de maatschappij.
Hierbij kunt u denken aan depressie,
persoonlijkheidsstoornissen, psycho-

ses en angstproblematiek enz. Voor de
cliënten witlen Ellen en Stanley Sealy
(de beheerders) graag een groentekas
plaatsen, waar de cliënten groenten
gaan verbouwen. Met de opbrengst

Barbara Haagsma
Hotske en Harm de Vries

Martien Staalsmid

van de 0vertuinenfair willen we ze de

mogelijkheid bieden om deze groen-
tekas te realiseren. De cliënten zutlen
op de Overtuinenfair actief zijn met
hun hobby's. Ook zal er uitleg gege-

ven worden door Ëllen en Stanley en
hun cliënten. De vergunning voor het
houden van de Overtuinenfair is bin-
nen en daarin is weer opgenomen dat
de gracht deze dag afgesloten zal wor-
den voor het doorgaande verkeer. Dit
afsluiten hebben we net als vorig jaar
gedaan om entree te kunnen heffen.

De toegang is € 2. Hiervoor krijgt u een

kop koffie of thee aangeboden en de
jeugd tot 12 jaar heeft vrij toegang. We

hebben alle tuinen weer ingepland en

er is ditjaar wederom een uitbreiding.
Zo komen we op r 40 kramen. We gaan
op het plein voor de Mauritiuskerk een
aantal kramen neerzetten met het the-
ma 'eet en drink'. Voor een overzicht
van de deelnemers verwijzen we u naar
de website, maar een korte opsom-
ming kan geen kwaad. Zo bieden we
dit jaar o.a. ijs, bakkersstreekproduc-
ten, heiligenbeelden, bloemen, plan-
ten, kaas, worst, cupcakes, schilde-
rijen, proeverijen, bijenproducten enz.

Natuurlijk ook het nodige aan bro-
cante, houtproducten, keramiek, kle-
ding, sieraden in maten en soorten,
informatie van Thuiszorg en Natuur-
monumenten. Dit jaar hebben we ook
een kraam met vis en komt Folktore
Fryslàn weer om een bleektrin in te vul-
len en muziek te maken. 0nderstaand
ziet u de namen van de mensen die de
0vertuinenfair organiseren. Hier ont-
breekt de naam van Wietske ilratnga.
Ze heeft te kennen gegeven dat ze o.a.
haar werk niet langer kan combineren
met het organiseren van de Overtui-
nenfair. Jammer, maar l4lietske ook via
It Dryttser Kypmantsje nogmaals onze
dank voor wat je de afgetopen jaren
binnen de organisatie hebt gedaan.
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Naschrift en OPROEP/ VERZOEK.
In het bovenstaande stuk tekst schrijven we dat er t 40 kramen op de overtuinenfair komen te
staan, ondertussen kunnen we u berichten dat het er meer dan 40 zullen worden. We hebben
meer ruimte kunnen creëren door welwillende medewerking van de PKN door de toezegging
dat we de ruimte binnen de hekken van de Mauritiuskerk mogen gebruiken. Door deze posi-

tieve ontwikkeling komen wij als organisatie in de problemen met het uniform aankteden van

de kramen. Want zoals u weet zijn alle kramen voorzien van witte lakens. Daarom de volgende

OPR0EP: beschikt u overwitte lakens (wetke u niet meer of tijdetijk niet gebruikt) dan zouden

wij die graag willen gebruiken. U kunt ze afgeven op de onderstaande adressen ofwe halen ze

bij u op als u dit bij ons aangeeft via de mail of telefoon.
We hopen ook nu op zeer positieve reacties en zien u graag

op de Overtuinenfair op zaterdag 1 juni.

Ile organisatie van de overtuinenfair

Eegracht 22 tel. 531955
Eegracht 24 tel. 532057

Eegracht 25 tel.537227

Reacties kunt u mailen naar: overtuinenfairijlst@hotmail.com
Zie ook de website www.overtuinenfair.nt

Excuses
Voor het Kypmantsje van maart had de organisatie
van de Overtuinenfair een artikel naar de redactie ge-

maitd. Door wijziging van het maitadres is dit bericht
niet op de bestemde ptaats terechtgekomen en dus
niet geplaatst. Voor april had de organisatie opnieuw
een (gewijzigd) artikel aangeleverd, maar door onver-
klaarbare oorzaken is dit artikel weggevalten en dus
opnieuw niet geplaatst. De redactie betreurt dit zeer en
biedt voor deze gang van zaken oprechte excuses aan.
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Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryltser Kypmantsje:

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum

10juniJuni
Juli

20 juni
verschijnt It Kypmantsje niet wegens vakantie

Augustus 12 augustus

September 9 september

OkÍober 14 oktober
November 11 november

December 9 december

22 augustus

19 september

24 oktober
2l november

19 december

Verkoop aan huis
(ivm samenvoegen van 2 gezinnen)

VEEL I'UBBEI,!!

Wanneer: vrijdagavond 31 mei a.s.

Tijd: 17.OO - 21.00 uur
Waar: Skerwàtd 13,Oosthem

0515-532551

Bruderspeelgoed, gereedschap, servies, mobiel, glas-

servies, meubels, Itatiaans dressoir, decoratiemateri-
aal, zwemvest, kapstok, computer, spelletjes, speelgoed,

kinder- en volwassen boeken, beelden, laptop, laptoptas,
bijzettafels, en nog veel meer.

Rommelmarkt 29 juni 2Ot2
0p zaterdag 29 juni zat door de activiteitencommissie
de jaartijkse rommelmarkt worden georganiseerd.
De rommelmarkt zal worden gehouden in de loods
van de vm. firma Wiersma aan de Roodhemsterweg
(naast het gemeentehuis).
De rommetmarkt begint om 9.00 uur en duurt tot
13.00 uur. Noteert u de datum atvast in uw agenda?

De actÍviteitencommissie

Personeel gevraagd
Chinees Indisch Restaurant Wenzhou vraagt
bedienend personeel voor het seizoen
en een chauffeur voor het bezorgen
van bestettingen in lJlst en omgeving.

Nadere informatie en aanmetding bij
Ghinees Indisch Restaurant Wenzhou
Galamagracht 5, tet. 0515-532846.

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

Volwassenen: 19.00 uur - 20.30 uur
Donderdag: Jeugd: 18.00 uur - 19.00 uur

Volwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Int. Fokke Rosier,
De Kling 27,8657 Cl lJtst, 0575-532234/06-50657648

28 mei

l juni
6, 7 en Sjuni
12 juni

15juni

29 juni

Concert Lemster Mannenkoor,

Mauritiuskerk, 20.00 uur

Overtuinenfair, Ee- en Gatamagracht

Koepelfeesten, terrein Dassenboarch

Afstuiting Kinderwerk, Hemkerk Sneek,

L4.30- 15.30 uur
Nacht fan Easthim, terrein van het

Himsterhfis te Oosthem

Rommelmarkt, loods vm. fa. Wiersma,

Roodhemsterweg, van 9.00 tot 13.00 uur

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op

woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Gatamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zijn telefonisch bereikbaar via 06-10264969.

Ook maandagmorgen zíjn zíj van 9.30 - 11.30 uur telefo-
nisch bereikbaar. Het emailadres is drylts@stÍpepunt.nl.

Stilte zoeken in de ltlauritiuskerk
Iedere woensdagavond. Binnenlopen en kaarsje aansteken

kan op ieder moment tussen 19.30 - 20.30 uur.

do$Ier&acht
t

Uw huisaÉs b4 spoed
buiten kantoortijden

De d ichtsbij zij nd e h u i sa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL27 LLz

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaalr/Ilruk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

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

E-mail inf o @hekmanijlst.n.
Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 20juni 2013.

@ Copyright bij Vereniging Stadsbelang I]lst
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middel vm druk, fotocopie, scm ofop

enigerleí mdere wijze, zonder voorafgaude

toestemming vm de uitgevel

De uitgever behoudt zichzelfhet rechtvoo! zonder

voorafgamde kennisgeving, ingeleverde kopii te

wijzigen, in te korten ofte weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

vermtwoordeliikheid vm de redactie

p!rLlTtE
Fryslàn

Geen
spoed
wel
politie

trf ,.,"n"r.,..r,

tÁ 
Sudn-e'tFrlslàn

-:-#yWchantal_manten



m,#,,
l0onlflslllwlG tr ïtL 05I5 sllA]ó
|lil gV TJHil rría irga!rlar!nar,nl

,. g h$nt lit dn3 t!Íalrl tÈr, t

i:i. ' 
^Pí-taurittg, 

vi^ní J5 e!.* :{artxt
. 11!r !.$'rrètirl fil hÈt o.lrilÊ!* ar* u* ,ra,
' t$llijren van sr ruto
.lirao-wic
. Spultan .r íahadahaíd.l
. L*.tÊn aÈg.r Ktxata t rrs
i ïr*solwr niorl !r| rr!firit to.,lu'q?l
ta'fi,rtLatrrtttrta,
(rrurll drg n nrrt mrá
Àctrdu vooc h rn o! w rrJID

. GRilfkrrí lara raííc f,{f!

' Onderhoud . Renovatie .
. Nieuwbcuw.

I)r' l'illlt(' (r' tt(ril ( \V Í,)lst
'ti:lcÍbon (ttrt:) 53 20 23 oÍ'{0ili) tl2i 9ï

jdÁFa
S. Hoekstra ïuinaanleg & Orderhoud

' 
..'g ït;

,,

'T

.$à
www.boolienodig.nl

www.o ppo rlementienod i g. n I

www. ligploctsnodig. nl

w.s.c. Hort von Frieslond Ui?wellingergo
o51 5-559444

ng] V'nd ik leuk

itdryltserkypmant s j e . nl

nnNsrxa?ralsllotltsr

vomscihg,trkxjlo!ffklhg,ffÈ6rlBi6llb&hrldrs,l Telefil(0515)531888
@v.rrcb1Mng.&ktdrsi{hebordm I TelefOOn(0b15) SS lg 45

de Spraak boom

Logopeda? Nr o* in Ulstl U Lunt zth nu zonda verwiplcrief

door een logópdist laten behandelen. Bel oÍ mail volledig gdiplo-
meerd logopediste Julia Krulias voor' een vrijblilvend intalegesprek.

Behandcliryen vooí Gn nr kantooruren ziin mqeliik,

all

. ..:

rÀo*'i
Stíchting Behouc{
Starf.s /cron kerk

Stcun de instandlrouding cn hct
.sgbruik van dit mooic gehrturr

rtct ccn bi.ldrrgu

2968.44.653
.s t er<J.s ltra n ke r kGi:-r.s I o I L rl

wvyu,. s Iur/.y /Ltunke rk- nI

0
0
F

I Ièt erkende ildres roor:
+ Àl rnr binne:r- en

huitensch i lder* crk
* Beglazing x'.o.

drrhhcl gllrs err Ill{-gll:
+ \i'clzi.idigt tr lttdrlccoratic

o.lt. htltitn!t-. \lnrcluurl .

saur- clr s;:r-rilrvctk

//,//_
4 ),r?

sllktt d,e vfies
llo!:nrtl*r'ci "+. t{íri I l.l' l.llst. tclcfbon: (05 1)i-ii l,l -il

0nderÍroadsbedrijf

Íe IJl.sl



Mededelingen van de WV Zuidwest friestand/Kantoor Geeuwkade 4 lJlst
Het l/W-kantoor is van 1 april tot 31
oktober geopend op: maandag van
13.30 - 16.30 uur dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 - 72,30 uur en van 13.30 -
16.30 uur. Injuli en augustus ook op
zaterdag van 10.00 - 12.30 uur
Van 1 november tot 31 maart is het
kantoor geopend van dinsdag t/m
vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.
0p ons kantoor kunt u, behatve voor
de gebruiketijke VW-informatie en
documentatie als water-, fiets- en
wandelkaarten, ook terecht voor di-
verse artiketen met Friese opdruk,
ansichtkaarten en Friese zoute, zoete
en alcoholische lekkernijen. Ook de
llW-cadeaubonnen en de Nationale
Dinerbon zijn verkrijgbaar. Kortom,
het assortiment is te groot om atles
op te noemen. Loop daarom gerust
eens binnen als u een leuk cadeautje
zoekt. U bent van harte wetkom, want
bij de WV kunt u voor vele diensten
en producten terecht.
lÍW Zuidwest Friesland: Stads-
wandetingen en vaartochten
Wilt u eens iets leuk doen met fa-
milie, vrienden, (zaken)retaties of
kennissen? De VW Zuidwest Fries-
ïand kan dit voor u verzorgen. Maak
een stadswandeling, een vaartocht
in en rond lJlst of maak gebruik
van één van onze arrangementen.
Stadswandeling
De stadswandelingen door lJlst gaan
op woensdag 12 juni 2013 weer van
start. 0m 10.30 uur en 14.00 uur
nemen de llW-gidsen u graag mee
voor een wandeting door het prach-
tige stadje lJlst. Van 12 juni tot en
met 11 september staan de gidsen
iedere woensdag bij het Wt/ kan-
toor in lJlst voor individuele gasten
of kleine groepjes klaar. In groep-
jes van maximaal 12 personen (evt.
meer groepen mogelijk) neemt de
VW-stadsgids u mee terug in de tijd.

De route te voet en varend met bok,
praam of melkschouw
Het startpunt is het VW-kantoor aan
de Geeuwkade in IJlst. Na het Museum
Nooitgedagt in het oude stadscentrum
en de Eegracht met haar prachtige over-
tuinen komt u langs de Messingklopper
en andere prachtige historische pan-
den. Na de wandeling kunt u plaats-
nemen in de houten bok, molenpraam
of melkschouw voor een boottochtje
over de Dijgracht (stadsgracht). Va-
rend komt u bij de Houtzaagmolen'de
Rat'. In de moten vertelt de gids over de
werking van dit schitterende industri-
ele monument waar nog op windkracht
van dikke stammen ptanken en balken
worden gezaagd. Na dit bezoek aan de
houtzaagmolen gaat u naar de Stads-
herberg 'Het Wapen van lJlst'voor een
kopje koffie. Deze historische ontdek-
kingstocht door lJlst duurt ruim 2 uur.
Rondvaarten
Ook kunt u een rondvaart in en rond
IJtst maken. Gedurende 2 uur kunt u
genieten van de prachtige omgeving
van lJlst. U vaart met een houten bok,
praam of melkschouw (open boten)
over de binnenwateren rond lJtst. De

vaste weketijkse afuaart is van don-
derdag 13 juni tot donderdag 12 sep-
tember 2013. 0m 14.00 uur nemen de
schippers u graag mee voor deze vaar-
tochten. Startpunt is het \IW-kantoor
aan de Geeuwkade. De schipper bepaalt
de route.
Kosten
ldlilt u op woensdagen een stadswande-
ling meemaken, dan kost dit inclusief
molenbezoek, bezoek aan het Museum
Nooitgedagt, boottochtje en kopje kof-
fie € 7,50 p.p. Voor groepen (vanaf 7

personen) is de stadswandeling ook op
andere dagen en uren te reseryeren.
Speciaalvoor deze stadswandeting heeft
de VW Zuidwest Friesland een wandel-
boekje uitgegeven, dat los verkrijgbaar

is bij de VW in lJtst voor € 3.00. Met
dit boekje kunt u op eigen gelegenheid
een wandeling door lJtst maken. Voor
vragen of intichtingen kunt u kontact
opnemen met het kantoor van de VW
Zuidwest Friesland in lJtst: 0515-
531818 of het hoofdkantoor in Heeg:
05L5-442464. Voor informatie kunt u
betten met: RobertToussaintvan de WV
Zuidwest Friesland, telz 0575-442464.
E-mail: info@vrruzuidwestfriestand.
nt. Wilt u op donderdagen een vaar-
tocht meemaken, dan kost dit € 7,50

p.p. Kinderen t/m 11jaar € 6,00 p.p.
(t/m 3 jaar gratis). Honden mogen mee.
0p afspraak en in overleg met u varen
onze boten van 1 aprit tot 1 oktober
van maandag tot en met zaterdag. Per
boot kunnen maximaal 12 personen
vervoerd worden. De kosten bedragen

€ 50,00 per uur. Ook kunt u kiezen uit
één van onze arrangementen. Zie voor
meer informatie www. rondvaartenijlst.
nt of www.rrwzuidwestfriesland.nt.

Nieuwe deelexpositie in Museum Nooitgedagt
Gedurende het seizoen 1 mei 2013 tot
en met 30 april 2074 ís in het Museum
Nooitgedagt in lJlst een nieuwe deel-
expositie te bezichtigen, gewijd aan
de vroegere houthandel en de houten
scheepsbouw in lJlst.Twee grote hout-
handels, te weten 0ppedijk en S.0. de
Vries, hebben jarenlang hun domi-
cilie gehad in IJlst. Daarnaast kende

IJlst eeuwenlang houten scheepsbouw.
In de hoogtijdagen telde het stadje
maar liefst 6 scheepswerven. Bekende
namen van toen waren Croles, Lantin-
ga, Holtrop, Hoekstra en Zwotsman.
Uiteraard vormt de reguliere cottectie
schaatsen, gereedschappen, houten
speetgoed, reclame-uitingen etc. etc.
van de fa. Nooitgedagt de hoofdmoot

*

in het Museum Nooit-
gedagtaan de Eegracht
11 te lJl.st. Het Nooit-

gedagtmuseum is van maandag tot en
met zaterdag dagelijks geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
Voor de exacte openingstijden zie de
vernieuwde website www.nooitge-
dagt-ijtst.nl.



De Koepel
Beste inwoners van lJtst en omstreken,
0p donderdag 6, wijdag 7 en zaterdag 8
junÍ hebben wij weer een gevarieerd pro-
gramma weten samen te stellen voor het
samen vieren van de Stadsfeesten. Een

gtobale schets van de verschitlende activi-
teiten die ptaatsvinden in de feesttent op
het parkeerterrein aan de Dassenboarch
bij de sportvetden votgt hieronder. Voor
details verwijzen wij u graag door naar
het futt colour programmaboe$e dat bij u
aan huis wordt gebracht. NahrurLijk kunt
u ook een kij$e nemen op onze website:
www.dekoepeLijlst.nl. Voor opmerkhgen,
wagen of andere dingen die uvan hethart
moeten, weet u een van onze bestuursle-
den wet te vinden. 0p onze oproep in een

van de vorige Dryttser Kypmantsjes heb-
ben wij geen reacties gehad. Blijkbaar
zijn er genoeg vlaggetjes voor de straat-
versiering aanwezig. Zal toch wel een
prachtig gezicht worden dat veel straten
feestelijk versierd worden! De welkomst-
bogen zullen wij weer in ere herstellen.
Aan het materiaat zal het niet liggen....
Donderdagavond 6 juni wordt er gestart
met een optocht voor de jongste feest-
vierders onder ons, die onder leiding van
Rooie Arie verkleed door een ktein stukje
van lJlst gaan topen. U komt natuurlijk al-
lemaal kijken wie het allermooist verkleed
is! Dan volgt rond 19.30 uur de officiële

opening en de bekendmaking van het
Kypmantsje of -froutsje van het jaar.
Attijd toch weer een spannend moment.
Wie heeft zich de afgelopen jaren meer
dan verdienstelijk gemaakt voor de IJI-
ster bevolking? 0ud-onderwijzer, Rooie
Arie, gaat ons na de prijsuitreiking ver-
maken met zijn zang- en improvisatie-
talent. Dat belooft weer een te gekke

avond te worden! Vrijdag 7 juni starten
we weer met een simmerdei. Allerlei
creatieve en gezellige mensen staan
achter hun marktkraam o.a. cupcakes,
bloemen, brocante-artikelen, make up,
sieraden, schoonmaakartikelen en kle-
ding aan te prijzen. De jongste gasten

onder ons kunnen geschminkt worden.
Kortom te veel om op te noemen. Kom
gerust een kij$e nemen in de tent. Het
is beslist de moeite waard! Vanaf 10.00
uur is de tent weer open. Rond 16.00 uur
worden de kraampjes weer opgeruimd.
Dan is het tijd voor de jeugd vanaf 12

jaar.Zij mogen de strijd met elkaar aan-
gaan met bumperbatlen. Dit spectacu-

taire spet is verschrikkelijk teuk om aan
mee te doen,maar ook hilarisch om naar
te kijken. Wie mee wil doen, kan zich
opgeven bij één van de bestuursleden
of via de website. 0m 20.00 uur start
hetduo Klin en Knoffelhakke (de naam
is al veelbetovend), met hun nieuwste
show "Hé buorman". Dit is alweer de 7e

showvan dit"healwyste duo fan Frystàn.

Zij staan garant voor een avond lachen,
gieren en brullen. U bent gewaarschuwd!

Voor de mensen die even met de voetjes
van de vloerwillen of lekker een biertje of
ander dran$e aan de bar witten nuttigen
speelt een DJ na afloop (rond de klokvan
tien) alterlei leuke muziek en eventueel
verzoekptaatjes. Zaterdagochtend 8 juni
krijgen we spektakel op het sportveld te
zien. Hier wordt een demonstratie van
het werk van politiehonden getoond.
Voor jong en oud de moeite waard om
eens van dichtbij zoh spannend schouw-
spel te bekijken. IJs en wederdienende
hopen we dit jaar wel een Koepetcross
te kunnen organiseren. Vanaf 13.30 uur
strijdt een team, bestaande uit 3 heren, 3
dames en een captain, om de snetste tijd
te realiseren op een parcours door de wei-
landen, stoten en wegen van lJlst. Wetke
sportieve en minder sportieve teams dur-
ven deze uitdaging aan? Shirts worden
door ons beschikbaar gesteld. 0pgave
bij Trees v/d Molen of via de website. De

top 40 band Solid Ash sluit deze feest-
dagen af met een spetterend optreden.
Verschillende genÍes muziek komen aan
de orde. Zij spelen al meer dan 15 jaar in
verschillende zalen en tenten. Ook deze

avond zal het vast gezellig worden! We

treffen u graag bij een of meerdere acti-
viteiten in en rond de feesttent! Tot dan!
Een hartetjke groet,
Bestuur De Koepel

Singer- songwriters wedstrijd op het 2O1SFESTIVAL
0p vrijdagavond 6 september biedt het
2015FESTïVAL een podium aan singer-
songwriters. Ben jij een enthousiaste
zanger - liedjesschrijver die zichzelf
begeLeidt op gitaar, toetsen of percus-
sie? 0f laat je je liever begeleiden?
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Dat mag ook. Iedere kandidaat speelt
2 nummers. Het is de bedoeling dat 1

liedje aansluit bij Millenniumdoe[ 4: In
2015 is kindersterfte sterk afgenomen.
Voor het 201SFESïïVAL is dit vertaald
naar het thema Kind + Kans = Leven.

Daarnaast speetje een liedje naar eigen
keuze. Dus heb je een tiedje over (de
kansen van) kinderen inje repertoire?
0f inspiratie om er een liedje over te
schrijven? Altijd alje eigen geschreven
lievelingsnummer voor publiek wilten
spelen? Houd dan het nieuws hierover
in de gaten! Binnenkort meer informa-
tie op www.2O15festival.nl en in het
volgende Kypmantsje. Meehelpen?
0p donderdagavond 23 mei is er een
gezetlige festivalbijeenkomst in het
Wapen van lJlst. Je wordt bijgepraat
over de stand van zaken rond het pro-
gramma en de organisatie. Welke
ideeën moeten nog worden uitgewerkt
en wat moet er nog gebeuren in de aan-
toop naar 6 en 7 september. Schroom
niet en kom ook naar de Stadsherberg
om 20.00 uur. Kun je die avond niet
maar wil je wet een handje helpen?
Mail dan naar Maaike lVijnja
(maaikewijnja@ziggo.nl ).



Jesper Nederhoed knokt zich overtuigend naar Friese tennistitel
De Friese tenniskampioen t/m 16 jaar
komt dit jaar uit lJlst. Jesper Neder-
hoed werd begin mei Fries tenniskam-
pioen en bewees daarmee dat hij op dit
moment de beste tennisser is in deze
categorie die Friesland kent. Het net
16 jaar geworden tennistalent, dat lid
is van LTC lJlst en in competitiever-
band voor het eerste herenteam van
De Bontekoe uit de Friese hoofdstad,
was gebrand om zijn afscheid van het
jeugdtennis extra luister bij te zetten.
"Ik wilde de verloren finale indoor
van de afgetopen winter rechtzetten",
atdus de gemotiveerde en kersverse
kampioen. De RSG-leerling maakt
aardig wat uren op de tennisbaan en
traint vijf tot zes maal per week onder
Leiding van ondermeer lJlster Arnoud
Bulthuis, die hem de eerste begin-
selen heeft aangeleerd. Jesper was

tijdens de Friese kampioenschappen

al.s derde geplaatst en rekende in de
halve finale eerst af met Hidde Ydema

tegen wie hij in de eindstrijd in de
winter het onderspit moest delven.
Met 6-2 en 7-6 won de bfonde lJlster
in straight sets. In de finale won Jes-
per de eerste set tegen Rick Mulder uit
Leeuwarden gemakketijk, maar in de
tweede sets liepen de zaken wat stroe-
ver. Een tiebreak moest de beslissing
brengen waarin Jesper een 4-6 ach-
terstand ongedaan maakte en met 9-7
deze tiebreak naar zich toetrok. Grote
blijdschap in het IJlster kamp met ook
een mooi succes voor zijn trainer Arn-
oud Bulthuis. Er was nog een klein suc-
ces voorYvarNederhoed die de finate in
de verliezerronde t/m74 jaar nipt ver-
loor na een strijd van tweeënhalf uur.
De beide broers gaan zich nu opmaken
voor de nationale toernooien en spe-
len binnenkort ook in het buitenland.

Jesper treedt in Denemarken in Kopen-
hagen aan en Yvar speelt in Hamburg.

Ile Kogge wil ïvereldrecord vtohraren gaan vestigen
4 Juni moet het afscheidsfeest van
groep 8 gaan vormen: dan varen kin-
deren uit de combinatieklassen 7/8 en
6/7 van De Kogge een traject van ruim
2.000 meter rondom lJlst om zo het
weretdrecord vtotvaren te verbeteren
en zo mogelijk in het Guinness Book
of Records te komen. Initiatiefnemers
zijn leerkracht Johan Krikke en een
kleine werkgroep van ouders. "Elkjaar
willen kinderen, die afscheid nemen
van hun school "iets" organiseren,"
begint woordvoerder Eelco l4lolbers.
"Eerst was het de bedoeling om met een
paar zelfgemaakte vlotten een tochtje
te maken, maar al filosoferend mond-
de dat uit in een ander woest idee.
"We gaan een record vestigen". Het
weretdrecord is in handen van een Ja-
panse schoot, die ruim 1600 meter met
zetfgemaakte en gekoppelde vlotten

een rivier afuoer. De vlotten worden
gebouwd van berkenstammen en door
een plank aan etkaar gekoppetd. "Zelf
bouwen en zelfvoortbewegen door mid-
det van peddels", is het devies, waarbij
samenwerking, ptanmatig werken en
doorzettingsvermogen tussen de [eer-
lingen essentieel is. 0p 4 juni zal een
lange sliert van minimaal 30 en mo-
gelijk 40 vlotten een rondje lJtst gaan

varen.De totale lengte zat meer dan
100 meter bedragen. De eerste vlotten
zijn gebouwd en hebben de vuurdoop
doorstaan. Met steun van een tweetal
grote bedrijven en creativiteit van de
organiserende ouders is het project
financieel haatbaar. Via de sociate
media zijn de vorderingen te volgen.
Deze accounts werden gemaakt door
leerlingen van Stenden Hogeschool.
Het programma Hea van 0mrop Fryslan

heeft al opnamen gemaakt en uitge-
zonden. Zij zullen ook op 4 juni aan-
wezig zijn. Opname in het Guinness
Book is afhankelijk van extra financi-
ele armslag, maar is niet nodig om een
heel leuke middag te hebben.
Na 4juni wordt het houtvan de vlotten
gezaagd en gekloofd en als brandhout
verkocht.

ABS-techniek lJlst
ls een veelzijdig bedrijf, met het voordeel dat wij u veel verschillende

werkzaamheden kunnen aanbieden. Denk hierbij onder andere aan het volgende:
*Schilderen van uw woning *Repareren en/of vernieuwen van kozijnen, ramen en deuren

*Leggen van laminaat of parket vloeren xVervangen van uw cv-ketel of het plaatsen
van een complete nieuwe installatie * Aanleggen van nieuw leidingwerk voor gas, water

en elektra *Dak- en zinkwerk * Het renoveren van uw badkamer of toilet.

abstechniek@qmail.com
www.abstechniek.nl

Arno Bos
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IJtster Dam Glub seizoen 2Ot2-2O13: 7e Titet voor Sjouke Fijtstra
Het is weer zomertijd en dan zijn de avon-
den pas na 21.00 uur weeÍ donker. Dat is
meestal het moment dat de dammers van
IJ.D.C. besluiten om de damstenen weer

voor 5 maanden in de doosjes op te ber-
gen. Als het te licht wordt's avonds dan
'wil'het niet zo goed meer! De sfeer die al-
tijd sociaal en gezellig is in hetWapen van
IJlst verandeÉ dan ook en dus wordt er een
jaar- of ledenvergadering gehouden, waar
atles nog eens wordt besproken, de prijzen
uitgereikt en het bestuur wordtherkozen,
waarna een ieder een fijne vakantie wordt
toegewenst en wordt verzocht om haU
september in blakende welstand weer
te komen opdagen voor een nieuw dam-
seizoen. Liefst hebben we dat er dan een

leger nieuwe leden opkomt dagen, want
het ledenbestand is wel duidelijk aan het
vergrijzen. Maar het schijnt dat de jeugd
liever andere'denlcporten' beoefent, dus

waar datheen moetoverenkele decennia?
Wij houden ons hart vast...!? Het afgelo-
pen seizoen van IJ.D.C. werd gestart met
11 damwienden. Jan Muizelaar meldde
zich als nieuweting en het mag gezegd, hij
voelde zich snel thuis bij de l(ypmantsje-
dammers. De eerste volledige ronde van
10 partijen werd gewonnen door regerend

Eindstand:
7. Sjouke ïijtstra 2A-47
2. Johan Hoomans 20-45
3. Berend Bouma 20-38
4, Jorrit Heeringa 20-37
5. Pietde Boer 20-32
6. Sipke Bruinsma 20-31

In het Ratingklassement gaat het er om of
een speler meer of minder presteert dan
er vooraf van hem verwacht wordt. Dit
ktassement werd voor het 2e seizoen bij-
gehouden en leverde een nieuwe winnaar
op in de persoon van Sipke Bruinsma.
Volgens de ranking werden er 21 punten
van hem verwacht en hij wist uiteindelijk
op 24 uitte komen, in procenten betekent
dattl4,29 %. Johan Hoomans werd zoals
wetvaker ook hier 2e. Hij werd ingeschat
op 28,2 punten en behaalde er 32 en dat
betekent 7L3,48% Derde werd kampi-
oen Sjouke Fijlstra, die werd bepaald op
30,44 punten, waar hij 33 punten be-
haalde en dat is 708,47o/o.0ok Hendrikus
van der Kooi damde boven verwachting.
Hij behaalde 11 punten waar 10,44 wer-
den verwacht, dus 105,36 %. De an-
dere dammers speelden allemaal onder
hun verwachtingsniveau. (minder dan
100%). ïot slot gaan we naar de resulta-
ten in de ZuidWestHoek-damcompetitie.
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kampioen Sjouke Fijlstra met 26 punten, kampioen van IJ.D.C. werd. 'Eeuwige

Johan Hoomans werd (opnieuw) 2e met tweede' Johan Hoomans kon ook nu
24 punten en Berend Bouma was derde net niet het aantal verliespunten redu-
met 21 punten. Opvallend was het goede ceren, waardoor hij toch weer 3 punten
spelvanWietsevan der Zee. Hij behaatde te kort kwam voor een titel. Hoomans
9 punten en ook Jan Muizetaar wist zijn zit er al een aantal jaren dicht tegenaan,
eerste 2 remisepartijen te bewerkstel- maar zal volgend seizoen toch nog een
ligen. Het 2e gedeelte van de competitie kleine stap voorwaarts moeten maken
was er meer evenwicht. Sjouke Fijlstra om de door Fijlstra zelf ter beschikking
en Johan Hoomans behaalden 21 pun- gestelde bokaal ook een keer van zijn
ten en Sipke Bruinsma, die als enige de naam te voorzien. Maar wie weet staan
regerend kampioen versloeg, behaalde er nog andere 'houtsjestrikers' op zoals
20 punten! Ook Jorrit Heeringa was met Berend Bouma die nu derde werd met 38
19 punten goed op dreef. Johannes Zijl- punten of Jorrit Heeringa nu vierde met
stra herstelde zich van een uiterst matige 37 punten, die ook in staat moeten wor-
1e ronde door nu 11 punten te halen. dengeachtomFijlstravanzijnSstetitel
Dit alles betekende wel dat Sjouke Fijl- af te houden, maar wie weet melden zich
stra voor de 4e opeenvolgende keer nog nieuwe gegadigden?

le ronde: (10 wedskijden)
1. Sj. rijktra 26
2, J. Hoomans 24
3. B.Bouma 21
4. J. Heeringa 18
5. P. de Boer 16
6. S. Bruinsma 11
7. S. Heeringa en W.v.d. Zee 9
9. H.v.d. Kooi 5
10. J. Zijl.sta 4
71. J. Muizetaar 2

2e ronde (10 wedstrijden)
1. Sj. Fijlsta en J. Hoomans 21
3. S Bruinsma 20
4. J. Heeringa 19
5. B.Bouma 77
6. P. deBoer 76
7. J. Zijlska 71
8. S. Heeringa 9
9. H.v.d. Kooi 7
10. W.v.d. Zee 3

11. J. Muizetaar 3

(achter naam het aantal behaalde punten)

J.Ileeringa 6-5
P. de Boer 6-5
S. Heeringa 6-5
Sj. Fijtstra 6-4
W. v.d. Zee 5-3
J. Muizetaar 3-1

7. Synren Heeringa 20-18 degradatieplaatsen en ondanks dat IJDC

8. Johannes Zijlska 20-15 de andere 4 matchesverloor (MakkumT-9,
9. Hendrikusv.d Kooi 20-72 Joure 7-15, Balk 10-12 en 0osthem 6-14)
10. ttVietsev.d. Zee 20-72 betekentditdatweonsleklasserschapmet
11' Jan Muizelaar 20- 5 minimaal l jaar weten te verlengen, voor-

wa.u een goede prestatie! Individueel was
Hier speelden de lJlsters mee in de 1e ktas hier Sipke Bruinsma, onze man uit Warga,
na de promotie van vorig seizoen. Er wer- maar altijd present of er moet al een halve
den 6 wedstrijden gespeeld, waarvan de meter sneeuw liggen, die met de hoogste
IJlsters er 2 wisten te winnen. Tegen Ter- eer ging strijken. Hij behaalde de minste
soal werd gewonnen met 10-8 in een zeer verliespunten (6 uit 5) Berend Bouma en
spannende strijd die pas na middernacht Johannes Zijlstra, die ongeslagen bleef,
werd beslist in de remisepartij tussen Fijl- behaatden beiden 6 uit 6, en dan bepaalt
stra en Huitema. En ook van Follega wis- de rangorde dat de 2e prijs voor Bouma is!
ten de Kypmantsjes met 11-9 aan de goede Opvaltend was ook de prima prestatie van
kantvan de score te btijven. Ditwaren met- Hendrikusv.d. Kooimet5 uit4, quaranking
een de 2 ploegen c.q. concurenten om de is dat de beste prestatie in dit klassement!

Ile eindstandvan de
ZlilE-clubcompetitie: Individueel bij IJ.D.C.:
7. Joure 6-Í0 1. Bruinsma 5-6 6.
2. 0osthem 6-8 Z. B. Bouma 6-6 7.
3. Balk 6-8
4. Makkum 6-7 3' J' Zijtstra 6-6 8'

5. IJ.D.c. 6-4 4' H' v'd' Kooi 4-5 9'

6. ïersoar 6-g, 5' J' Hoornans 6-5 10'

7. fotlega 6-2, 77'

Graag zien wij alle, ook nieuwe damwienden, op onze eerste clubavond, op maandag
l6septemberom20.00uurweeraanwezigvooreennieuwespannendedamcompetitie!



0nthulting monument voor de in 1943 neergestorte Mosquito
Onder grote betangstelting vond op dins-
dag 30 apriljl. de officiële onthulling plaats
rran het monument ter nagedachtenis aan

de beide omgekomen bemanningsleden
van de op 10 april 1943 in lJtst neerge-
storte Mosquito van de RCAF. Al voor 9.00
uur melden zich de eerste bezoekers voor
de kleine expositie in de hal van het Vei-
tinghuis. Na een kortwelkomstwoord door
Machiet Dijkstra volgde een toespraak door
wethouder Leo Pieter Stoel van de gemeen-

te SÉdwest-Fryslàn. Vervolgens onthutden
enkele uit Canada overgekomen famitiele-
den van de beide vliegers het monument.

Maar liefst 10 familieleden waren over-
gekomen uit Canada! Het blazen van de

Last Post, een minuut stilte, het spelen
van het Canadese en Nederlandse volks-
lied en het leggen van bloemen/kransen
bij het nieuwe monument waren indruk-
wekkend en voor velen emotioneel. Met
aan boord de Canadese en Nederlandse
famitieteden van Leach en Bull en een
groep schoolkinderen van De ï\ryine en
De Kogge reed een colonne legervoertui-
gen uit W0 II van Keep them Rolting naar
de begraafptaats. Hier legden de school-
kinderen roosjes op de beide graven,
hield Rinke Schilstra een korte toespraak

en sprak Douwe Drijver van de Stichting
Missing Airmen Memorial Foundation de
Ode of Remembrance uit als afstuiting
van deze plechtigheid. InmiddeLs hebben
beide basisschoten de graven van Leach

en Bult geadopteerd; een prachtig ge-

baar. Een woord van dank aan alten die,
op welke wijze dan ook, hebben bijgedra-
gen aan de totstandkoming van dit mo-
nument en het welstagen van deze dag, is
absotuut op zrjn plaats. Zonder anderen
te kort te willen doen mag een bijzonder
woord van dank gericht worden aan de
beide initiatiefnemers Machiel Dijkstra
en Cees Zijsling voor hun geweldige inzet.

Edsko Hekman

Foto's: Frits Boschma. Cor de Vries en Sjoerd de Vries

De ietgoes
De aalscholver is
een echte viseter.
HU eet ongeveer
een kito vis per dag

enhij geeftdevoor-
keur aan pating
en ptatvis, waar
ook de beroeps-

vissers nu net
het meeste aan rrerdienen. Daarom werd de

aalschohrer woeger bejaagd. Maar a[ gauw

werd dejachtverboden. Een volwassen aal-

scholver is ongweer 90 cm. groof hij is zwart/
grijsvan kteuren devolwassenheid iste zien
aan de witte wangen en zijn witte dijvlekken,

beide geslachten zijn gelijk. Als je
hem ziet zwemmen denk je, die vangt
nooit een vis. Maar het zijn uitsteken-
de zwemmers, want tussen hun tenen
zitten zwemvliezen. Zo kan hij onder
water zijn prooi snel achtervolgen. Hij
laat zich onder water zakken en weg is
hij, om na een meter of vijf weer boven
water te komen. Een paling is voor de

aalscholver een moeilijke prooi om te
verorberen. De reden is, dat de pating
zich om de nek kronkelt, waardoor de
aalscholver steeds weer onder water
moet om de pating van zijn hals los te
maken. Dit tafereel herhaatt zich enke-
le malen, maar de paling vertiest het. In
tegenstelling tot de fuut of de meerkoet

(het water rott van hun veren) moet de

aalscholver zich laten drogen door wind
en zon. 0p de foto ziet u hoe dat in zijn
werk gaat. Staande met uitstaande vleu-
gels. De aatschotver broedt in een kolonie
in hoge bomen. De grootte van de kolo-
nie is verschillend. Het nest wordt door
het wouwtje gemaakt van takken en van
binnen bekleed met stro. Het materiaal
wordt aangevoerd door het mannetje. Er
worden 3 à 4 eitjes getegd, licht blauw
van kleur en door het ouderpaar bebroed.
De broedtijd is ongeveer 23 dagen en na
2 maanden vliegen de jongen uiL maar
dan is er al heel wat vis opgepeuzetd.
Vo gelwacht lJlst- Oost}rem e. o.
Sjoerd Landman



Verbouw Onderhoud Renovatie
NÍetselwerk

Galamagracht 73, 8ó51 ED lJlst
Tet. 06-'103Q7939 / Fax 0515-85?881

sybrenva nde rzee@hot ma i 1. com

Geeuwkarle 4
*651 AA ljlst

Ku pe$u,t,H €,ê r i 'ng81.1,1

rnakelaars

teleloon 0515 33 57 58
www. k u peru shee:i n ga nra kei aar:1. n I

GEBR.SIKMABM
@ lJw:o llu $

Altijd vertrcuwd
dichtbij

Autowascentrum
Openingstijde n:
Maandag t/m vrijdag:
O.8OO - 18.0O uur
Zaterdag: 0.900 - 17.00 rur

Berieuwd wat de juridische consequenlies zijn van
veranderingen in uw persoonlijke situatie? Echtscheiding,

verhuizen, pensioen, schenken of testamenl.
Kom langs (tussen 14:00 en 17:00 uur) en krijg helder

en eerlijk advies van uw nolaris mr. Femmy Smink.

Joorrmc
SrondveJxzt
Roodhemslemeg I
8651 eV I''LST
i*i 05l5-4'42487
fax: O51 5-444454
enrail; info@iaaÍsma-grondveÍzet nl
irternel www Jaargma-grondveÍzet nl

Uit vocrroad leverboor: . zsnd . gÍond . menggronuloot
levêÍi:'rg gÍ.d, bestÍotingmote.iogl, domvrondholrt enz. ênz.
InÍoÍms3r v.iiblilvênd nocrÍ onzê sclrsrpê priizên

tÍcnËpoÍl . k.qonva.huur . rond* sn gÍondhcndel

Voor alles rvat
auto te maken
Rogmolervei 9
8651 EP lJlst
05! 5-53238ó

met uw
heeft

Schildersbedrijf
Ííuítzc ()siní"t,

r Binnln- en buitan schildtrwerk Pit"ryl I
r scus- cn bahongwcrk 8ó17 LH lbbcqq

' Enkcle- an dubbclc lcalazing
r $grockspuiïen

r l(leinscholig tinrmerw:rk 0515-533248

. onderhoud oon uw booi *ro-olr?.t,

d-v)

RX,D
Hatu Care) (
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong
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Vrouwen van Nu en de ziekte van Lyme - 22 april z0tg
0p deze laatste avond van het sei-
zoen, deze keer weer gehouden in
"Het wapen van lJlst", kon voorzitter
Pieta Roorda een groot aantal Vrou-
wen van Nu verwelkomen. Sprekers
van deze avond zijn het echtpaar Ge-

rie en Lammert van der Veen, die ons
van alles gaan vertelten over de ziekte
van Lyme. Deze ziekte, die wordt ver-
oorzaakt door een tekenbeet, kan ver-
strekkende gevolgen hebben. Gerie
vertelt ons dit uit eigen ervaring. Na
een opgetopen tekenbeet werd eerst
na jaren dokteren bij haar de ziekte
van Lyme vastgesteld. Nog altijd on-
dervindt ze de gevolgen hiervan. De

teek is een spinachtig diertje, dat
leeft in struiken en hoog gras en kan
besmet zijn met de Borrelia bacterie.
Deze bacterie is de veroorzaker van de

ziekte van Lyme. De teek is dus de over-
brenger. Niet alle teken zijn besmet,

bij ongeveer één op de drie is dit het
geval. Na een tekenbeet is het belang-
rijk de teek zo spoedig mogetijk te ver-
wijderen bij voorkeur met een speciale
tekentang. De teek mag bestist niet
worden verdoofd met alcohol of een
andere vtoeistof, dit vergroot n.t. de
kans op besmetting. Na verwijdering
van de teek moet het wondje goed ont-
smet worden met alcohot of jodium.
Als na enige tijd een rood ptekje ont-
staat rond de plaats van de beet en
dit plekje wordt groter en heldert op
in het midden, dan kan dit duiden op
een besmetting. Deze rode kring kan
ontstaan in een periode van 3 tot 12

weken na de beet. Echter, in niet alle
gevallen treedt een rode kring op, dus
het kan ook zijn, dat ondanks het ont-
breken van zo'n rode kring, er toch
sprake is van de ziekte van Lyme. Word
je, een tijdje na een tekenbeet, moe,

grieperig, koortsig (atgemene ma-
laise) en komt dat steeds weer terug,
dan is bezoek aan een huisarts nodig.
Vermetd dan vooral datje in een recent
verleden een tekenbeet hebt gehad.
Het vaststellen van de diagnose is vaak
moeiLijk; veel ziekteverschijnselen ko-
men ook bij andere ziektes voor. Ktop
kleding uit en controteer je lichaam
attijd op teken wanneer je in de natuur
bent geweest. Maar ook in de eigen
tuin kunje een tekenbeet oplopen. Erg
belangrijk is ook, datje de datum van
zo'n tekenbeet noteert. Soms komen
de ziekteverschijnseten veel later. Ge-

niet van de natuur, maar probeer een
tekenbeet te voorkomen! Na het be-
antwoorden van enkele vragen uit de
zaal worden Gerie en Lammert bedankt
voor hun heldere uitleg met een warm
applaus. We wensen elkaar een fijne
zomer en tot in september a.s.

De collecte Nationaal Fonds Kinderhulp is gehouden van 22-27 april
Wat doet Kinderhulp? In ons land
staat een groeiende groep kinderen
door ernstige problemen thuis langs
de zijlijn. In tehuizen of gezinnen
met financiëte problemen is vaak
geen geld voor vanzelfsprekende

zaken zoals een fiets, zwemles, vakan-
tie of sporten. Kinderhulp zet zich al
meer dan 50 jaar in voor deze kwets-
bare groep, zodat ook deze kinderen
kunnen meedoen in onze maatschap-
pij. Want ieder kind heeft een beetje

gewoon geluk nodig om aan een be-
tere toekomst te kunnen werken! De

collecte in lJlst heeft € 829,44 opge-
bracht! Hartelijk dank aan alte gevers
en collectanten!
Lippy Watin ga-Zijsling.

Afstuiting Kindenyerk
Al jaren wordt de afsluiting van het
Kinderwerk in de Mauritiuskerk ge-
houden, maar deze keer wordt de spe-
ciale middag in de Hemkerk (naast de
Stolp) gehouden in Sneek. Dit gebouw

leent zich beter om de kunsten van de

Zandtovenaar te volgen. Er zijn op de

hele wereld maar zo'n 8 zandkunste-
naars; dus dit gebeuren is uniek! Gert

van der Vijver was ook aanwezig bij de

opening van het Cultureet Kwartier in
Sneek, waar hij samen met burgemees-
ter Apotheker de openingshandeting
in het zand verrichtte. Het is een spe-
ciale middag voor jong en oud (kinde-
ren met ouders/pake's en beppe's) in
de Hemkerk in Sneek op woensdag-
middag 12 juni a.s. van 14.30-15.30
uur. Deze middag is in samenwer-
king met het NBG (Nedertands Bijbet
Genootschap). Gert van der Vijver is
bekend als zandkunstenaar/tovenaar
voor NBG/KR0 kindertijd/ Rkk en E0

en Marijke ten Cate als illustratrice

van de Bernebibel/
Prentenbijbet en nog
vele uitgaven ( Friezin,
in Sloten opgegroeid).
Na afloop zal Marijke
ten Cate in de NBG-

stand staan met alte
uitgaven en er zal een

stand van boekhan-
del Het Kompas staan,
waar men al haar uit-
gaven kan kopen.Het
signeren zal in de NBG-

stand ptaatsvinden. De

opening zal verzorgd
worden door wethou-
der Gea Akkerman van
SWF. De entree is € 5,-
incl. consumptie en is
vanaf 4 jaar voor jong
en oud.

info.
Lip pyltllal.in g a- Zij slin g,

tel.0515 532662

Zandkunstenàar Gert van der Vijver

!ïoensdagmidd4 12 jwi van 14,30 - 15,30 uur

Hemkerh Srnrdsbaat B, Sneek

Vanaf 4 jaar; v00r jong en oud, entree € 5,- ind, mnsunptn
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PE UTERSP EE LZAAL IJ LST VE RLAAGT LEE FTIJ DSG R E NS

Peuterspeelzaal "Lyts Yleke" in lJlst verlaagt haar leeftijdsgrens
naar 2jaar. Jarenlang hanteerde de peuterspeelzaal een
f eeftijdsgrens van 2,5 jaar, waar als bestuur en leiding bewust
voor is gekozen om ieder kind de benodigde en specifieke
aandacht te kunnen geven. Een 2-jarige heeft meer hulp nodig
en een (bijna) 4-jarige is al zelfstandiger, maar beide verdienen
evenveel aandacht. De vraag om kinderen vanaf 2jaar te
plaatsen op de peuterspeelzaal neemt toe. (dit is bij veel
peuterspeelzalen al het geval). Om aan deze wens te voldoen,
hebben wij als bestuur en leíding besloten om de leeftijdsgrens
te verf agen naar 2 jaar.

Vanaf t% iaar kunnen peuters worden aangemeld. Vanaf 2 jaar kan uw kind door middel van een vrije
inschrijving van dagdelen in een peutergroep geplaatst worden, mits de samenstelling van de groep het toelaat.
(een maximafe peutergroep van l-5 kinderen kan niet voor het merendeel bestaan uit 2-jarigen). Wij witten ats
bestuur en leiding het kind als "individu" niet uit het oog verliezen. Peuterspeelzaal "Lyts Yleke" blijft de
mogelijkheid van middaggroepen bieden; op maandag- en donderdagmiddag. Een middag naar de
peuterspeelzaal is ter voorbereiding een mooi "opstapje" naar de basisschool.

Voor ons is belangrijk: aandacht voor het kind. Dat kinderen zich spelend kunnen ontwikkelen, andere kinderen
kunnen ontmoeten en samen met andere kinderen kunnen spelen. Knutselen bij een thema (denk aan moeder-
en vaderdag), samen in de kring zitten en liedjes zingen. Kinderen leren zo ook spelenderwijs om rekening met
elkaar te houden.

U bent van harte welkom om (op afspraak) eens op de peuterspeelzaal te komen kijken. Voor informatie,
vragen en de aanmelding (ook als uw kind naar de crèche of een kinderdagverblijf gaat) van uw kind op de
peuterspeelzaal, kunt u contact opnemen met één van de leidsters: Tony Hollander en Geeske Piersma te
bereiken op telefoonnummer 051-5-531347, tijdens openingstijden (maandag en donderdag van 8.30 uur t/m
l-1".5O uur en 13.15 t/m 15.3O uur en dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur t/m L1.50 uur)

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 1 '1 - Telefoon 531 930

CH"VEES.//VD/S C II RE STA U RA NT

&*lenzÍxx
Ë,lt{
fiÈ

MAANDMENU JUNI
voor 2 pers. slechts € 16,50

ll Wr. Í ^L. ttsla,'', t Ë "l ll

I

-l

Café - Restalrant - Logementen

S1Ài)tX l-.11.:rttt|i 'iirt \apen vu I f lst'
Gd:màgncht 1'4
8ó51 EB Uls
Tel:0515-531315

hr:0515"533192

hfo@mFiffiiiblíl

I1rl3r:llld.;lr rr lrl,fi *te rcsiautctt qt de sÍaól

72
L-



"Morgen heren." "Morgen Peke."
"Jongens, wat is er weer veel ge-
beurd in 4 weken." "Wat dan Peke."
"Nou, 30 april een nieuwe koning,
maar op dezelfde dag een monument
in IJlst onthuld van het gecrashte
vliegtuig in 1943. Ik vond het een
plechtig gebeuren en een mooie toe-
spraak van onze wethouder Leo Pie-
ter Stoet. De trompettist was wat ze-
nuwachtig, maar verder was het goed

georganiseerd. Bedankt heren IIek-
man, Dijkstra en de aanjager van dit
geheel Kees Zijsling, bij gelegenheid
door sommigen ook wet Zijlstra ge-

noemd." "Allemaat mooi gezegd Peke,
maar is er nog meer?" "Ja, ja, IJVC

kampioen!" "Ja Peke", gaat het vanaf
de bank, "dat werd ook tijd. Ze spe-
len in de aller allerlaagste kl.asse. In
IJlst moeten ze toch minimaal in de
2e of 3e ktasse kunnen spelen." "Zo

ver zijn ze nog lang niet jongens. Ik
was er bij toen ze kampioen zijn ge-
worden. Die wedstrijd hebben ze ver-
loren, maar omdat de concurrent ook
puntenverties leed, werden ze kam-
pioen. Het was een slechte wedstrijd,
vond ik. Ze schopten de bal wel de-
zelfde kant op, datwel, en datwas het
dan ook. Maar nu wat anders mannen.

Kees Zijsling heeft een loods in Heeg
laten bouwen en het scheelde niet veel
of hij had opnieuw kunnen beginnen.
Wat is er gebeurd. 0m het een beetje
warm te krijgen had Kees een elektri-
sche kachel geplaatst. De haspel, voor
aanvoer van stopcontact naar kachel,
was niet helemaal afgerold. Hij had be-
ter moeten weten dat dat niet kan. Dus

rookontwikkeling. Wat ik heb gehoord
jongens, was dat het net geen brand
was, maar dat het op het nippertje werd
ontdekt. Hij had bijna opnieuw kunnen
bouwen. Hij had in de hoekvan de loods
een hok voor de pony's. Er was iemand
die belde met Kees met de vraag: roken
jouw pony's Kees en als dat niet het ge-
vat is, staatjouw loods in de brand. Het
is getukkig goed afgetopen. Hoi man-
nen." "Hoi Peke."

Johannes Reiker nationaal (bonds) kampioen turnen KNGU

Zaterdag 11 mei jl. mochten 3 De

Stánfries turners deetnemen aan
het nationaal kampioenschap
turnen 4e divisie in hun klasse,
bondskampioenschap genoemd.
Zij hadden zich via de turncom-
petitie in Noord Nederland moe-
ten plaatsen. Deze wedstrijd vond
ptaats in het Brabantse Vught. Bij
de jongens pupiL l0 was het Hytke

de vijfde ptaats van de 26 jongens
bezette. Hytke stond lange tijd op
de 3e plaats, maar in de 6e ronde
van de wedstrijd moest hij te veel
toegeven om nog een podiumptaats
te haten. De klapper van de dag was
voor de beide junioren van De Stàn-
fries niveau 8. Deelnemers waren
Jan ïeade Nauta en Johannes Rei-
ker. Vanaf het begin kon Johannes
zich aan de top nestelen. Jan Teade
was dan weer 4e en dan weer 3e.
Het bleef spannend tot het laat-
ste toestel. De ontlading was groot
toen Johannes op de hoogste plaats
van het ereschavot plaats mocht
nemen. Met een puntentotaal van
67.70 p, 0.75 p meer dan de num-
mer 2, mocht hij de kampioensme-
daitle in ontvangst nemen. Jan
Teade kon zijn 3e ptaats net niet
behouden. Hij kwam 0.3 tekort en
behaalde een zeer verdienstelijke
4e ptaats. In deze categorie namen

17 jongens uit het hele land
deel. Gymnastiekverenig ing
De Stànfries uit IJlst kan met
de jongensafdeting met deze
prestaties en tevens nog een
aantal Friese, Noordetijke en
Noord 0ost kampioenen, terug-
zien op een succesvol seizoen.

Johannes Reiker, Jan Teade Nauta,
Lieuwe Bergstra en op de voorgrond
Hytke de Jong

de Jong die na een spannende strijd

Johannes op no. 1 ereschavot

Nacht fan Easthim
0p zaterdag 15 juni organi-
seert fanfare Held Moed East-
him de Nacht fan Easthim op het
terrein van het Himsterhfis te
Oosthem. Deze avond is niemand

minder dan Gurbe Douwstra te
gast. Hij zal samen met Hàtd
Moed zíjn bekende hits brengen.
Ook zal de fanfare andere beken-
de en minder bekende hits ten

gehore brengen. Kortom, een
zetlige avond met muziek en
borrettje.

Entree: € 7,50
Jongeren t/m 12 jaar: Gratis

ge-

een

Goncert Lemster Mannenkoor
0p dinsdag 28 mei is er om in de Mauritiustsjerke van
20.00 uur een concert van het IJlst. Voor de enthousiaste di-
bekende Lemster Mannenkoor rigent Harm van der Meer is het

een "thuiswedstrijd": Dat moet
een groot succes worden. Ie-
dereen van harte welkom.
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Wist u dat ???
- IJlst het grootste veilinghuis van Noord Nederland heeft?
- Er heel veel mensen wekelijks naar "Tussen Kunst en Kitsch" kijken?
- Of naar "Auctions kings" en "Cash op zolder", etc.?
- Er in het weekend van de kijkdagen gemiddeld 3.000 mensen vanuit het hele land naar lJlst komen,

om te kijken wat er deze keer onder de hamer komt?
- U óók van harte welkom bent om eens vrijblijvend de kijkdagen te bezoeken?
- De kijkdagen: Open op 7 juni van 10:OO uur tot 21:OO uur en op 8 en 9 juni van 10:00 tot 17:OO uur?

Vind u het leuk of is er een interessant item bij, dan kunt u ook één van de
veilingavonden vrijblijvend bezoeken.
Wie éénmaal komt, komt andermaal!!


