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De Kogge vestigt nieuw weretdrecord vlotvaren
Het was een pittoresk decor: een hel-
dere hemet met brandende zon, lange
rijen mensen langs het traject, die de

Kogge-jeugd hartstochtelijk toejuich-
ten en daarbij nauwlettend gadege-

slagen werden door regionale en lan-
deUjke media om bijna drie uren later
het felbegeerde wereldrecord in de

wacht te slepen. De lJtster school stoot-
te daarbij hun Japanse Qorrcurrent
van de troon en mag zich officieel
wereldrecordhouder vtotvaren noemen.

Weken aan intensieve voorbereiding gin-
gen aan dit huzarenstu$e voorêf.. Een

kteine werkgroep ouders onder auspiciën
van Eelco Wolbers en Johan Krikke na-
mens De Kogge zetten de schouders onder
een lumineus projec* ruim 2.000 meter
varen voor het wereldrecord en, indien
de financiën toereikend waren, een ver-
melding in het Guinness Book of Records.

Het wereldrecord was in handen van een
school in Japan die ruim 1.600 meter met
zelfgemaakte en gekoppelde vtotten voer.
Een van de eisen is dat een ander soort

vlot vereist is. De vtotten werden ge-

bouwd van berkenstammen en door een
plank aan elkaar gekoppetd. ,Zelf bou-
wen en zelf voortbewegen door middel
van peddels", is het credo, waarbij sa-

menwerking, planmatig werken en door-
zettingsvermogen tussen de leerlingen
essentieel was. 0p 4 juni voer een lange
sliert van 40 vlotten door lJtst met een
totale lengte van meer dan 100 meter.
Een geweldige happening, mede doorhet
prachtige weer, openbaarde zich waarbij
de sfeer langs de kant aan tijden van de

Elfstedentocht herinnerde. Fel aange-
moedigd peddelden de leerlingen zÍch

naar het eindpunt dat zich in de gracht
nabij de springschansen bevond. Cadeau

kregen de kinderen het weretdrecord
niet. "0p De Geeuw hadden we wind te-
gen en na anderhalf uur had iedereen
he:t behoorlijk moeilijk", vertelde Johan
Krikke naderhand. "Maar we hebben het
binnen drie uren gered en daar zijn we
hartstikke trots op", aldus de groepsleer-

kracht van 7 en 8. Hoe lang het wereld-
record blijft staan, is natuur$k de waag.
Feit is wel dat iedere school zich wel twee
keer achter de oren krabt, wil men het
record van De Kogge overnemen. 'ïoor-
lopig genieten we van een geweldige
prestatie", besluiten de initiatiefnemers
Eelco Wolbers en Johan lftikke.

De Fietselfstedentocht is weer prima verlopen. Jammer alteen van het weer. De organisatie had weer een leuk program-
ma opgezet, maar dat viel deels in het water, waardoor er minder pubtiek op de been was dan anders. In de partytenten
langs de Stadstaan en op de terrassen in Oud lJlst was het ondanks de kou, de wind en de regen toch nog gezeltig.



V, $, Ulwaanvereniging "Laatste Eer" lJlst
Vt 1f7 o Str1lvolle verzo.ging van begrafenissen en cÍêmalies

;^í r Opbarrng In ergel aula in lJlst met onbeperkl
bezoekgelegenheid voor nabeslaanden

. lndien gewenst opbaring thuis met koeling
r Dienstverlening zonder wirslbeiag met voor leden

bove.idien financiè,e lÊge:lroelkoming
r Door samenwerking met Axent-verzekerag is tolale

dekking van de kosten vêir de urtvaaít - ,rt€raard
volgens uw wensen - mogelqk

r Bode M. Heslinga, dag e. na.hi b€feikbaaÍ. lel,
0s15 -43 18 75

I nfo of inlichtlngen' www. u jlvaarwerenigin gi.jÍst, nl
L tê|,0515-531704

da,*ap

TIMMER- EN*'ffi*
E ROS:ER

liokke Rosier

Stwdfro MIwSfrkunt
Gitaar, tras en zangles zonder

notensch rift
Alle apparatuur, gitaren en

bassen aanr.vezig

De Tsjalk 17.IJlst
Bel : 06-249,16 | 95 I 05 | 5 -5321 7 2

Ook voor opname,
teksten, muziek,
begeleidings cd's

Shiatsu, Voetreflextherapie,
Familie opstellingen

Skerwald 13,86í8 NE OOSTHEM
0515 - 532551 | 06 - 30942112

www.hedwigydema.nl
info@hedwigydema.nl

Lid NVST

lSo en VCA 
geceriificeerd

- ?€"-

3

Ile r{liirg Jí, tóJl {'t" lJlsr
Ttt. rt)5 í5JiJ -ll -1"/ - .lÍohitl 0ó - 50 ó.i 7íi l,\.

l'. -m tt i í : rst s ie r I i m ruc t' h r d r i i.f{tr ho n t t. n I

Aa:rn*rningslecirijf Weg- an Walerbouw

w
w
*15ffi;xll

Rogmolerei€. 8651 ËP Ulst
Tsl. 051 3-533:43, Êax 051 5-53'1 362

infir@slÉfi stÍa-vaff deroal. n:

ws ir slier8trt-vandaval.nl

**.r*r&,.aat 3, 365f t&,t *&t
hbd: ItS.16{}6{13 A4

Stienstra & \Éan der Wal-lJlst

0o,( kunt u btJ ons terecll ysof.
. Remmrngs" en geledere*e.
, Stalen damwànden
. Hávên àarlég en $terge$rêrk
. Houll€vê/àntiê
. Drversê typen walb€sehoeiingên
. Houtên bruggêr

Vaor infoímátae en/oí êen
rnlblrjvêrde olleÍte kvnt u altijd
aadacl met ons oonemen

wett@rsnijer.nl

Uw kapster aan truis
voor darnes en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak

o6-L4464784
www.reinashairservice. nl

Reina I(roes
Nijesyl6O

8651 NC lJlst



Gollecte longfonds
In mei gingen in lJlst de collectanten op pad voor het
Longfonds (voorheen Astma Fonds). De opbrengst
was dit jaar € 7.169,771HarteLijk dank voor uw bijdra-
ge en dank aan de collectanten! Met die bijdrage kan
het Longfonds strijden tegen chronische tongziekten
en voor gezonde longen; deze zijn van levensbelang!

Afd, IJlst; Anneke Land en Alie Veltman

Atelier GtasinArt
Waar je jezetf nogal wat mag verbeelden
Workshops Een origineel idee voor een familie/vrien-
den/collegadag is het volgen van één van de volgende
workshops: groepskunstwerk - portret - kleuroscoop
- wij schilderen.
0pen Atetier Van mei t/m augustus is het atelier in
overleg op zaterdagmiddag beschikbaar voor mensen die
vrij willen werken onder geringe begeteiding.
Gursussen Vanaf september worden er weer cursussen
schilderen en boetseren georganiseerd.
Uniek is dat behalve met geld ook met wederdiensten
kan worden betaald. Te denken valt aan timmerklussen,
groenten uit eigen tuin enz.
Voor meer informatie en aanmelding ben je welkom bij:
Clasien Flapper Tsjaerddyk 40,8773 KN Folsgare
tel.nr. 0515-336683
c.s.flapper@hetnet.nl rnrw.ctasinaflapper.exto.nl

t947: Prinselijk bezoek aan lJtst
0nlangs kreeg de redactie van mevrouw Ten Kate-Walinga een
verhaaltje aangereikt over het bezoek dat prinses Juliana, prins
Bernhard en de vier prinsesjes op 3 augustus t947 tijdens een
rondvaart door Friesland aan lJlst brachten. Met de ,,piet Hein,'
meerden ze aan bij de steiger van Rink Minkema (vervoerder met
paard en wagen) aan de Uilenburg. Burgemeester mr. Jan 0ppedijk
verwetkomde het prinsetijk gezelschap, waarna 4 schoolmeisjes de
prinsesjes een presentje mochten aanbieden. Deze meisjes waren
Uitkje Wierda (Gereformeerde schooL), Rika Lanting (Hervormde
schoot) en Jetske Walinga (0penbare school). Zo waren atle schoten
vertegenwoordigd. Maar ... er waren 4 prinsesjes en er moest dus
nog een meisje bij. Door loting werd Inkje Etzinga van de Gerefor-
meerde school aan het drietal toegevoegd. Burgemeester Oppedijk
heeft persoonlijk aan de meisjes geleerd wat zij moesten zeggen.
De woorden die Jetske Walinga
moest uitspreken waren: "Ko-
ninklijke Hoogheid, ik bied
u dit paar lJtster schaatsen
aan namens de lJlster ge-

meenschap. Wij hopen dat u
er goed op zult kunnen rij-
den." De schaatsen waren voor
prinses Irene. Uitkje had een

cadeautje voor prinses Ma-

rijke (nu prinses Christina),
maar die lag nog te slapen.

Zii overhandigde het ca-

deautje aan prinses Juliana.

Burgemeester 0ppedíjk verw elkomt het prínselíjk g ezelschap

Sudwest Fryslán

29 juni 's middags, open dag tennisbanen LTC IJIst,
sportcomptex

6juti Beachvotleybaltoernooi, P-terreinDassenboarch

Voor het komende hatfiaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijnÍng van It Dryttser Kypmantsje:
Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatumJuli verschijnt It Kypmantsje niet wegéns vakantieAugustus 12 augustus 22 augustus
September 9 september 19 september0ktober 14 oktober 24 okiober
November ll november
December 9 december

Uw huisarts brl spoed
buiten kantooÉijden

De d i chtsbij zij n d e h u i sa ft-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)
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Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 22 augustus 2013.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middel vm drul<, fotocopie, scm ofop
enigerlei udere wijze, zonder voonfgamde
toestemming vm de uitgevei
De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgamde kennisgeviag, ingeleverde kopij te

wi.izigen, in te korten ofte weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten

vermtwoordelilkheid vm de redactie

2l november
19 december

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zijn tetefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zijnzijvan 9.30 - 11.30 uur telefo-
nisch bereÍkbaar. Het emaitadres is drylts@stipepunt.nt.
Stilte zoeken in de lr{auritiuskerk
Iedere woensdagavond. Binnenlopen en kaarsje aansteken
kan op ieder moment tussen 19.30 - 20.30 uur.

4s1slsyfivacht
Friesland'fi
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Pools tennistalent traint tijdens wiendenbezoek gewoon door
Het lijkt op een onschutdig potje te-
gen sparringparfrer Jesper Nederhoed,

doch voor de 14-jarige Pawel Jankowiak
uit Polen is het een serieuze zaak. De

nummer 5 van de nationale ranglijst
bivakkeert enkele dagen bij wienden
in lJtst, maar dat betekent niet dat hij
op zijn lauweren kan rusten. "0ndanks

het wiendenbezoek gaat het tennis ge-

Het is Jesper die na een intensieve pafij
als overwinnaarvan hetvetd stapt. "Hij is
beter dan ik, maar ik heb wet gewonnen",

zegt Jesper glimlachend. Pawet Jankowi-
ak startte op zijn achtste levensjaar met
tennis en wil graag een goede AïP-spe-

ler worden. Hij traint vijfmaat per week,

doet driemaat aan fibress en ondergaat

eenmaal fysiotherapie. Een intensieve

kennismaking met tennis in het buiten-
land. "Ik heb een paartoernooienin Ameri-

ka gespeeld enhebtotop hedentweeTennis

Europe ranking evenementen gespeeld.'

Het was voor hem een mooie ervaring om

kennis te maken met het Nederlandse

gravel. "Ik hoop dat ik Jesper de votgende

keer tegenkom in een internationaal eve-

nemení', besluit de syrnpathieke Pool.
woon door," zegt hij in prima Engels. De week voor de jonge poot. De uitdaging À*d*
rechtshandige speler uit Poznan is btij op de baan, wienden ontmoeten en het ,#q$*i'':'''''"t '

dat hij tijdens het uitstapje naar Neder-

land toch kan blijven tennissen. Jesper

Nederhoed, Fries kampioen t/m 16 jaar,

vindt het een mooie enraring om tegen

Pawel te spelen. "Hij speelt fantastisch",
roemt hij het spelvan zijn opponent. ïij
speelt ook sterk en hebt een prima fore-
hand", kaatst Pawelmeteen de bal terug.

competitieve element op de baan en de

wiendschappelijke sfeer naderhand zijn
de drijfueren van Pawel om zich inten-
sief op tennis te richten. Zijn lJtster te-
genstander doet nauwelijks onder voor

hem, want ook Jesper staat vijf maal op

het gravet en zit eenmaal in het fitness-
honk. Voor Pawet is het niet de eerste Jesper Nederhoed links en Pawel rechts

Doorstart BS0 lle Speetboom
Buitenschoolse opvang in lJlst
Zoals uitgebreid in de regionale pers

heeft gestaan zal Sisa Kinderopvang haar

activiteiten op BS0 De Speelboom per 1

juli om economische redenen beëindi
gen. Ik ben btij te kunnen metden dat
dit niet het einde van de buitenschoolse

opvang in lJlst betekent. Met ingang
van 19 augustus aanstaande maken we

een doorstart en zal BS0 De Speelboom

gevestigd zijn in het gebouwvan CBS De

ï\nrine, vlak bij de vorige locatie, in een

verkeerstuwe omgeving en met een zee

van ruimte tot onze beschikking. Na het
bekend worden van de sluiting ben ik
in contact getreden met de basisscho-

len in lJtst. Dit heeft uiteindelijk ge-

leid tot de samenwerking met Stichting

Palludara en basisschool De I\uine waar

De Speelboom straks een prachtig tokaal
kan betrekken. De afgelopen weken

stonden in het kader van de voorberei-
dingen. Intussen zijn alle aanvragen en

documenten goedgekeurd en is voldaan

aan de voorwaarden voor inschrijving
in het Landetijk Register voor de Kin-
deropvang. Daarmee is de doorstartvan
BS0 De Speelboom een feit en kunnen
we op 19 augustus opnieuw van start!
BS0 De Speetboom is toegankelijk voor
alle kinderen in de teeftijd van 4 tot t2
jaar uit lJlst. In augustus starten we met
buitenschootse opvang op de maandag,

dinsdag en donderdag van 15.15 uur
tot 18.30 uur. Als hiertoe interesse be-

staat wordt het aanbod uitgebreid met

peelboorn
Aulíenschoolse o?van6

buitenschoolse opvang op de woens-

dag- en wijdagmiddag. Ook voorschoolse

op\rang behoort tot de mogetijkheden.

Nu al is bekend dat naast leerlingen tnn
CBS De ï\trine ook kinderen van 0BS De

Kogge gebruik zullen maken van de op-
trang. Ook in de nieuwe situatie worden

de kinderen rnn school gehaald om on-
der begeleiding naaï de BS0 te gaan. Wilt
u meer weten orrer BS0 De Speetboom?

Kijk dan op www.bsodespeelboom.nL of
neem vrijbtijvend eens met mij contact op.

Met wiendetijke groet,Slilvie Attema-Debray

MaiL sytvie @bsodespeetboom.nl

Tel:06-74296439

Vandaal slaat broedende zwaan dood
Deze knobbelzwaan had een nest ge-

maakt in de spoorput tussen de spoor-

baan en de Skerdyk bij het station van

IJlst en zat te broeden op dezelfde ptek

waar zij vorig jaar ook haar nest had en

de jongen grootbracht. Maar nu is het
andere koek. Zoals gezegd zat ze weer

te broeden, al twee weken tang, de hetft
van de broedtijd zat er op. Maar wat er

nu gebeurd is!! De een of andere VAI.I-

DAAI heeft de zwaan op haar nest dood

geslagen en het broedsel vernietd. Het is
volkomen zinloos en strafbaar om een
broedende zwaan te doden. 0m de ei-
eren hoefje het niet te doen, want er
zitten aL flinke jongen in een ei dat al
veertÍen dagen is bebroed. De manne-
tjeszwaan trekt nu alleen door de lan-
derijen. Voor deze partnerzwaan is het
moeilijk om weer een ander vrouwtje te
zoeken en te vinden, want normaal blij-
ven ze bij etkaar, inderdaad tot de dood

hen scheidt, en dat gebeurt in de

vogelwereld niet veet. Meestal als de
jongen groot zijn gaan de vogetparen
ieder hun eigen weg.

De vogetwacht lJlst 0osthem e.o.

Sj. Landman



Stand van zaken Masterptan lJlst

Segin rnn dit jaar is het geld voor uitvoering van de pro-
jeqten uit het Masterplan lJlst Houtstad beschikbaar
gestetd door zowet gemeente als provincie. Intern is er
bij de gemeente gewer*Í aan het opzetten van een pro-
jectorganisatie. ltVant :ràast de projecten in IJ[st zijn
er ook werkzaamheden in Makkum, Stavoren, Bots-
ward, Heeg, Woudsenil, 0udega en Workum. Atte werk-
zaamheden moeten over tweeëneenhalf jaar gereed

ziJn. ïotaal gaat het om zotr vijfendertig deelprojecten.

Uitwerking van de plannen

Voor ieder project is een globale planning
gemaakt en zijn de benodigde procedu-
res en vergunningen in beeld gebracht.

Door de Stichting "Samen onder een dak"
wordt gewerkt aan de aanwaag voor een
omgevingsvergunning voor een kleine
uitbreiding van de multifunctionele ac-

commodatie bij de fierljepschans. In
deze uitbreiding komt onder andere een
kleinschalige slechtweervoorzienin g. De

uitbreiding van Molen de Ratwordtvoor-
bereid. Eerst wordt onderzocht of deze

uitbreiding op een andere plek beter tot
zijn recht komt. Als deze waag beant-
woord is, kan een aanwaag om een om-
gevingsvergunning worden ingediend.

,,,, ir.,:*lv*r,: -
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Verder zijn er plannen om in het open-
baar gebied voorzieningen te treffen met
als doel om lJlst Houtstad een gezicht te
geven richting de toeristen, waterspor-
ters en eigen inwoners. Een werkgroep
van de Stichting "IJlst750" gaat meeden-
ken bij het vormgeven van bijvoorbeeld
de lJlster bakens voor de stadsentrees.
Voetpad gereed
Het voetpad tussen de passanten-

haven nabij het ijsbaan terrein
en langs de fierljepbaan naar het

toitetgebouw is ontangs opgeknapt.
De conditie van het pad was stecht.
Meer informatie?
De projectgroep zal u op de hoogte
houden van de voortgang van deze pro-
jecten. Mocht u in de tussentijd vïagen
hebben, neem dan gerust contact op met
de heer M. Faasse van de gemeente SÍd-
west-Frystàn, telefonisch bereikbaar op
nummer: 0515-489000 of via frieseme-
renproject@ gemeenteswf . nl.
Het Masterplan lJlst Houtstad kunt u
vinden op de website van de gemeente.

De werkzaamheden van Het Friese Me-
renproject in de gemeente Sridwest-
Fryslàn zijn ook te volgen via twitter op:

@SudwestFrlFMP.

xl$$$rk

"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui Hoort'1
0p zaterdag 4 mei werd ik door WC inge-
schakeld om u op de hoogte te brengen

- en op te roepen om als 12e man achter

het 1e elftal te gaan staan - van de kam-

pioenswedstrijd die middag. Een verslag

van deze wedstrijd zal zeker elders in It
Dryltser Klpmantsje staan. Het eerste

concours van 2013 was op zaterdag 18

mei in Harderwijk. Een koude en winde-

rige dag, zoals er zoveelwaren de afgelo-

pen tijd. Met 12 omroepers waren we naar

deze Hanzestad gekomen om deel te ne-

men aan ditconcours. Het speciale aan dit
concours is dat het de eerste was voor het

Nederlands kampioenschap, het Kampi-

oenschap der Lage Landen, I'IAAR ook de

eerste in de serie voor de Hanzetrofee.

Na de gebruiketijke plichtplegingen, nu

bij de nieuwe burgemeester van Harder-

wijk dhr. Van Schaik, werden we uitge-
nodigd om een onthutling/doop van een

monument luister bij te zetten. Dit mo-

nument - "Het Hanzebaken" - is geplaatst

op het nieuw aangelegde strandeiland

en gemaakt door de bekende kunste-
nares Marte Róling. Na een lunch in het
oude gemeentehuis konden we eindelijk
los met onze roepen. De organisatie had

weerverschillende onderwerpen aan ons

toebedeeld en zo kregen de toehoorders

een goed idee van de historie van Harder-

wijk. Natuurlijk heb ik Houtstad lJlst ook

weer de nodige aandacht gegeven. Na dit
alles ging de jury de punten optelten en

kwam de uitstag van het concours. Henk

Bijtsma uit Bolsward werd eerste, zelf

ben ik met een 7e plaats terug gegaan

naar Drylts. De kop is er af en nu op naar

de volgende evenementen. Dat was de

maandag daarna al, pinkstermaandag,

weer in lJlst in actie om langs de route

van de fiets-Elfstedentocht op te roepen

de verschillende activiteiten te bezoe-

ken. Tot mijn, de fietsers en waarschijn-

lijk ook uw grote verbazing heb ik zelfs

nog een aantal stempels mogen zetten

op de kaarten. Na deze ervaring kan ik
alleen maar respect opbrengen rroor de

ECIffE stempelaars. Die staan bijna de hele

dag, ook al komt het water met bakken uit
de hemel, zoals het deze middag ook het
geval was. 1 juni waren er 11 omroepers

actief in Àrel. ZeUben ik daar niet geweest

i.v.m. de organisatie van de Overtuinen-

fair. Maandag 3 juni in Dryfts de oproep om

dinsdags aanwezig te zijn bij hetafscheids-

feest van groep 8 van obs de Kogge. Ze

gaan het record WOWAREN aanvalten. 0f
dit altemaal gegaan is als geptand, is door

de Kogge zeU in de publiciteit gebracht.

Dan de Stadsfeesten. De oproep om aan

de verschillende activiteiten mee te doen

of er in ieder geval bij te willen zijn heb ik
op donderdag 6 juni mogen doen. Zo benje

in een korte tijd toch weer wat vaker in de

statenvan onze stad aanwezig om ute la-

ten horen watvoor activiteiten er allemaal

georganiseerd worden.

Zegt het voort, zegt het voort.

Uw Stadsomroeper Harmen de Vries

Eegracht 24, 05L5-532057



Op 7 september 2013 wordt de Millenniumloop
weer georganiseerd. Voor veel mensen in lJlst is

de Millenniumloop inmiddels een bekend

fenomeen: tijdens het 20ISFEST|VAI lopen

diverse teams dwars door Friesland een

sponsorloop van zo'n ruim 100 kilometer. Het

doel is natuurlijk om met alle teams zo veel

mogelijk geld op te halen, dit jaar voor het

terugdringen van de kindersterfte in de wereld.

st.
llr

ffi"*

Waarom is deze brief interessant voor jou?
Voor het eerst sinds het bestaan van de Millenniumloop, willen we met een jeugdteam uit lJlst mee gaan doen. Ben
je tussen L0 en 18 jaar oud dan kun je je samen met je vrienden / vriendinnen je gaan inzetten voor het goede doel.
De totale afstand zal in etappes worden verdeeld waarbij
ieder kind een etappe zal lopen. We kijken samen wat
voor jou een goede afstand is en er rijdt altijd een fietser
mee. Daarnaast zal er vervoer zijn om de lopers ergens af

te zetten en weer op te halen. Kortom: een hele

organisatie.

De opzet is als volgt: als jij zin hebt om mee te doen en je
ouders vinden dat goed, stuur je een email naar
i kdoemee(Om illenni u m ieugdteam i i lst. nl. I n plaats van
mailen mag je ook de strook onderaan dit formulier even
invullen en bij ondergetekenden inleveren.

Sponsoring
We lopen natuurlijk niet voor niets. We willen proberen
zo veel mogelijk op te halen en hebben hiervoor sponsors
nodig. Sponsoring kan op vele manieren, zoals

o Bedrag per km
o ïotaal bedrag voor de hele afstand
r We lopen graag in sh'irts van de hoogste bieder

Troining
Op onze facebook pagina vind je ook nog informatie over
looptrainingen waar je aan mee kunt doen:

https://www.facebook.com/M illenniu mJeugdteam lJ lst

Kàthe de Jong, Dassenboarch 34, Q6-L4564362
Haitze Weistra, De Pream 1606-22493914

De Millenniumloop start eigenlijk met deze vroag: al
eens gehoord van de Millenniumdoelstellingen?
Dat zijn acht door de Verenigde Naties
omschreven doelstellingen, die tussen 2O00 en
201-5 bereikt zouden moeten worden.
Bijvoorbeeld het wereldwijd uitbannen van
armoede en hongersnood en het tegengaan van
de kindersterfte.
In Nederland hebben zich 153 gemeenten
verbonden aan de Millenniumdoelen, in
Friesland zijn dat er 16. Vrijwilligers uit de
gemeente SÉdwest-Fryslán organiseren sinds
2005 allerlei activiteiten zoals het
2015FESTIVAL. Dit met als doel een (financiële)
bijdrage te leveren aan de realisatie van de
millenniumdoelen.
De Millenniumloop is sinds 2009 een stevige
pijler van het 2015FESTIVAL. De animo voor
deze unieke estafetteloop is ongekend en nog
altijd groeiend (18 teams in 2009, in 20L1 en
2OL2 46ll en de financiêle steun van alle lopers
en sponsoren is eveneens uniek. In 2010 is
mede door de Millenniumloop €120.000 bij
elkaar gebracht!

Ja, ik doe mee en geef me op voor 2/3 / 4 /5 / 6 kilometer

Mijn ouders zijn het er mee eens

Naam + tel nr en adres

Handtekening ouders

Bovendien weet ik nog wel een goede sponsor:

Mijn ouders willen wel
- een paar etappes meefietsen op zaterdag 7 september ja / nee
- mee rijden met een auto om de lopers op de juiste plek te brengen ja / nee
- helpen met de sponsoring ja / nee



Bedrijfsbezoeken in lJtst doorWethouder Leo Pieter Stoel
Door: Itlonique van Dam-I{iddetdorp
Cotlegeleden van Sridwest-Fryslán brengen regelmatig een werkbezoek aan
ondernemingen binnen de gemeente. 0p woensdagmiddag 15 mei 2013
heeft wethouder Leo Pieter Stoel bezoeken afgelegd bij lJlster ondernemers.
Samen met Jacques van den Bosch, gemeentelijke bedrijvencontacffunctionaris,
en begeleid door Jouke ltlrjnja en Hans van Straaten van Ondernemersvereni-
ging lJtst heeft de wethouder bezoeken gebracht aan de volgende vijf bedrijven:
. Ingenieursbureau Piet Miedema
. Anglo-American Language & Secretarial Support (beëdigd juridisch

vertaatster Engels, Monique van Dam-Middeldorp)
. AircoTechniekFriestand
. Posthumabatterijen/PosthumaEtectic
. Berco Machine- enApparatenbouw
Doel van deze bedrijfsbezoeken is gernformeerd te raken over de ontwikkelingen
in de diverse sectoren en in die van het bedrijf dat wordt bezocht en om te inventa-
riseren welke rol de gemeente kan spelen in het oplossen of verminderen van knet-
punten. De heren Stoel en Van den Bosch waren zeer onder de indruk van de diverse
kr,rraliteiten, de mogetjkheden en de bedrijfsactiviteiten die lJtst te bieden heeft
en hebben hun bewondering uitgesproken over de professionele ontvangst en be-
geleiding door de bedrijven. Naast een aandachtig oor voor de bedrijfsinformatie
was er bijzondere interesse vooÍ onder andere de volgende problemen c.q. punten:
. Infrastructuur, zoals krrrraliteit/snelheid internetverbinding en het steven

van de gemeente naar optimatisatie hiervan in de hete gemeente;
. Informatieoversubsidiemogelijkheden;
. Schaarste op hetgebiedvantechnisch goed opgeleide medewerkers;
. Energiezuinig varen, zowetvoor ptezier- ats beroepsvaart;
. Beperkte uitbreidingsmogetijkheden op industrieterrein van lJtst.

Bedríjfsbezoek bij AAL&SS. V.I.n.r. Wethoud.er Leo Pieter Stoel, LIoníque van Dam,

Jacques van den Bosch, Jouke Wijnja en Hans van Straaten

Laat votgens de katender,
maar niet votgens het rveer!
Better tet net as ! ! Earlik is earlik: it hie
ek wol in pear moanne earder kind.
En dit leit wier net oan it Kypmantsje!
Gewoan: steau.
Elke moanne te let!

Hans de Boer, Frisiaplein 35

IJsplezier in ijtst
zo onverwacht
en nooitgedagt
datjan zijn ptas

zo snel bevroren was

hup, naar de baan
te schaatsen gaan

en trek je veter aan

de baan zo glad
't ijs pikzwart
sneeuw aan de kant geschoven

choco warm en zoet
precies zoats't moet,
de geur goed opgesnoven

geze[ig druk en helder ticht
op ieders btij gezicht
't buitenijs, niet vertrouwd,
waarvan elk zich verre houdt
't gezond verstand
de overhand.

we schaatsten op een prima baan
de wind liet ons soms snetleÍ gaan.

kou kon ons niet deren:
we hebben warme kteren.
't Is zeker waar dit btijft staan:
'k trek graag opnieuw
mijn veter aan.

Bestuur en vrijwiLligers: bedankt!
Een veter-aan

IJlster fakkelavondstadswandeting 2Ot3
0p vrijdag 27 september a.s. organi-
seert de \IW Zuidwest Friestand tussen

20.00 en 22.00 uur weer de bekende

fakkelavondstadswandeling met di-
verse activiteiten op en langs de Ee-

en Galamagracht. Beide grachten zul-
len die avond weer feeêriek verticht
worden door middel van otie/kaars-
lampjes tangs de straat en fakkels/
waxinelichtjes langs het water van de

Stads-Ee. Wij doen graag een oproep

aan de bewoners van de grachten om

nog meer fakkels enf of, olielampjes

en waxinetichtjes op de wal.beschoei-

ing te plaatsen en in de overtuin. 0m

ook de alterkleinsten bij deze avond

te betrekken wordt dit jaar een lam-
pionoptocht gehouden. De kinderen
kunnen letterLijk achter de muziek
aanlopen over de gracht. Elkjaar pro-
beert de VW het programma voor en

door lJlsters verder uit te bouwen.

Dankzij de belangeloze medewer-

king van vete lJlsters is er inmiddets
een stevig fundament gel.egd. Wilt u,
eventueel samen met familieteden,

vrienden of buurtgenoten, ook uw me-

dewerking vertenen, dan bent u van

harte welkom. Aanmetden kan bij Si-

mon Jeltema (tet. 532957), Jan van der

Wal (tel. 537497) of Edsko Hekman (tel.
418089). Ook roepen wij de bewoners

van 0ud-IJlst (Ee- en Gatamagracht,

Uitenburg, Popmawal en Frisiaplein
op nu alvast lege gtazen potten en pot-
jes te bewaren voor de Fakketavond om

er met elkaar voor te zorgen dat lJlst
prachtig verticht is op deze avond.

Alte activiteiten zulten zoats gebrui-

ketijk weer gratis toeganketijk zijn.



Beachvotteybal, 2Ot3
Zaterdag 6 juli wordt atweer het 12e

beachvolleybaltoernooi in lJlst ge-

organiseerd! Net als vorig jaar wil-
len we er dit jaar weer een geslaagd

toernooi van maken met veel teams,

teuke muziek, mooi weer, gezellige

mensen en een gevutd terras. Je kunt
je opgeven in een recreatiepoule voor
de niet-volteyballers (3 tegen 3) en

voor de volleybatlers is er een heren-
en damespoute (2 tegen 2). De vot-
leyballers moeten nog even aangeven

welk niveau ze speten in de voltey-
balcompetitie. 0ok jeugdspelers van-
af de C-jeugd kunnen zich weer in-
schrijven. Na afloop van het toernooi

genieten we

weer even na met

een hapje en een

drankje. Voor

degenen die niet
meedoen is het
de moeite waard

om een kijkje te
nemen en be-

kenden aan te

moedigen. Het

terras is geopend

voor pubLiek

en supporters!

Inschrijven kan voor 29 juni 2013 via de website beachvolleybal.stanfries.nl
of www.stanfries.nl. Graag zien we jullie op zaterdag 6 juli!

G.V. De Stànfries lJlst
Friese titels voor Mare Gerritsma
en Esther Dijkstra. Brons voor
Natanja Haringa, Frouke An-
tsje Zeilstra en Eva van Oostrum

Na 2 voorrondes in verschitlende [eef-
tijdscategorieën en niveaus hebben

in totaal 18 turnsters van De Stànfries

zich geptaatst voor het Fries Kam-
pioenschap. De 72 hoogstgeplaatste

turnsters uit 4 rayons gaan de strijd
aan om de Friese titel.. 25 mei beten
4 turnsters de spits af op het FK niv.
11 en 12 in Makkum. Natanja Ha-

ringa, Frouke Antsje Zeilstra en Mare

Gerritsma in de categorie pré instap
(6-7 jaar) niv. 12 zetten hun beste

beentje voor en dat resulteerde in een

fantastisch resuttaat. Na een hele

spannende strijd op 4 onderdeten:

sprong, brug, balk en vloer, mocht

Mare plaatsnemen op nr. 1 van het ere-
podium en de gouden medaille in ont-
vangst nemen. Zij behaalde 49.25 p.

en had een voorsprong van 0.05 p. op

de nr. 2, Maureen Westerhof van ATC.

0p de 3e plaats mochten plaatsnemen

Natanja Haringa en FroukeAntsje Zeil-
stra. Hun eindscore was 48.95 p. Met
deze geweldige prestatie van de jeug-
dige turnsters uit lJlst kan de vereni-
ging de toekomst vol vertrouwen tege-
moet zien. In de categorie pup. 1 niv.1 t
werd Eowyn Saffrie met 49.00 p. 10e.

1 juni reisden 8 turnsters af naar
Veenwouden voor het FK keuze oefen-
stof niveau 7 en 8. Ook hier een span-
nende wedstrijd met een glorieuze

winnares Esther Dijkstra in de catego-
rie junior 1 niv. 8 met een puntentotaal
van 44.05. Eva van 0ostrum behaatde

een bronzen medaitte in de categorie
jeugd 1 niv. 7 met 43.25 p.In dezelf-
de categorie was er een 6e ptaats voor
Elma Nagethout met 47.75 p.Ook in de

overige categorieên turnden onze af-
gevaardigden solide wedstrijden: Ju-
nior 1 niv. 7: 5e Antsje Draijer 43.65 p.

en 7e Marije Reitsma 42.20 p. Jeugd 1

niv. 8: 9e Silke Hoekstra 42.05 p. Ju-
nior 2 niv. 8: 8e Al.ieke Speelman 37.75
p. Senior niv. 7: 6e Jasmijn Kruijshaar
43.30 p.

In devotgende editie hopenwij no g meer
prestaties te kunnen vermelden van
het FK niv. 9 en 10 op 15 juni in Sneek

en op 22 juni FK ctubteamwedstrijden
nív. 5/6 en 7/8 in Surhuisterveen.

Miracuteus kampioenschap tennisteam tTC IJTST
Het eerste damesteam, dat in de

hoofdklasse opereert, is tot verras-
sing van iedereen op de laatste dag

kampioen geworden. De lJlster ploeg,

bestaande uit Afke Jansma, Durkje
Bouma, Fokje Altenburg en Alie de

Jong, won zelf met 6-0 van Lemmer
en de gedoodverfde kampioen In Et

Hoott verloor haar eerste partij ooit.
DLTC was de reuzendoder. Door dit
verlies werd de lJtster ploeg voor

de eerste keer in de hoofdklasse kam-
pioen, omdat In Et Hoott aLtijd zege-

vierde en per saldo eerste werd. Het
duel tussen beide teams eindigde des-

tijds in een 1-5 zege voor de ptoeg uit
0tdehottpade, maar doordat de lJtster
dames daarna alle partijen bijna met
de maximale score wisten te winnen
en In Et Hoolt in de laatste wedstrijd
tegen DLTC onderuit ging, kwam de

titel heet onverwacht in lJlst terecht.

v.I.n.r. Afke Jansma, Fokje Altenburg,

AIie d.e Jong en Durkje Bouma
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KuperusHeeringa
makelaars

Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Galamagracht 73, 8651 ED lJtst
Tel.. 06-10307939 / Fax 0515-852881

sybrenvanderzee@hotmai [. com

GEBR.SllOvlA Bt{
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Altijd vertrouwd
dichtbij

Autowascentrum
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zaterdag:0.900 - 17.00 uur

Berieuwd wal de juridisrhe corsequenlies zijn van
veranderingen in uw persoonlijke situalie? Ëchtscheiding,

verhuizen, pensioen, schenken of testament.
Kom lar:gs {tussen 14:00 en 17:00 uur} en krijg helder

en eerfijk advies van uw notaris mr. -emmy $mink.

wkadê 4 lêlêtO.n O515 33 57 68
www, ku perusheeringa ma kelaars. nl

t'l

loorsmo
€rondveJzet
Roodhemsteffieg I
8Ê51 CV IJLST
tet. 0515442487
lex: 0315444454
email : inío@jaarsma-grondverzet.nl
jnleanet: M Jaarsma-grondverzet. nl

Uit voorood leveóoqr: . menggronulool
LêveÍing gand, boslÍotingmotêÍiool, domwondhout enz- enz.
lníormeer vrljblijvend noor onze scheÍp€ pÍiiz€n

. grondwêÍk kroonverhuur . zond- en grondhondel

r Binnan- en bdtan sclrilderrv:rk ftlaryl s
r scus- en b;hcngrwerk 8617 !H Àbbrqn

| Ênlale- sa dlbbcle beglcri.U

' s?oc|tsptl|t.r
r Kl:inschalig tixner*erk 05t!-x3e48

r Ordcrhoud aon r* b6oi *,l-oliK

Au1ob€dfiif
J. Oslnga

Voor alles wat met uw
auto te maken hccll
Rogmolewei 9
8651 EP lJlst
0515-532386

íl.tl
r1Itl
ali)Í'tft
Íl
al
a\titl
rtl
r?
'.faf.J
lfl|
atf|'|
it

IIatu Care)
06-50686653
Aw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

Sele nêt Elrleme,
foar knap skildsrwurk gteane io nei Yme

Bij aankoop van 2 artikelen 257o korting
Ten Cate Kids ondergoed
Maand juli Yz prijs (zolang de voorraad strekt)

Herenoverhemden - korte mouw
Diverse kleuren

van € 2s,s5 NU voor € 24195
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Vereniging Stadsbetang lJtst
De gemeente heeft Stadsbetang ge-

waagd om met een brede vertegen-
woordiging uit lJLst mee te doen aan

de Buurtmeter om inzicht te krijgen
in de leefbaarheid binnen de gemeen-

te. Als Stadsbelang witlen we graag

helpen om deze buurtmeter te laten
plaatsvinden. Niet atteen krijgt de

gemeente op deze wijze inzicht in de

teefbaarheid, maar het geeft ook in-
zicht in de waag hoe de teefbaarheid

binnen lJlst wordt ervaren. 0nder

leiding van onze stadcoórdinator Erik
Visser wil de gemeente een bijeen-
komst van ongeveer 2 uur organiseren

om inzicht te krijgen in de leefbaar-

heid binnen de gemeente. Dit zal eind
juni of begin juti plaatsvinden. Met

een brede vertegenwoordiging be-

doelt de gemeente een goede mix van

ouderen & jongeren, ondernemers &
verenigingen, buurt'A'& buurt'B', etc.

We hebben daarom een aantal men-

sen benaderd om deel te nemen aan

deze buurtmeter, dat naar onze me-

ning lJlst breed vertegenwoordigt.
Stadsbetang zoekt nog enthousiaste

deetnemers. Wil jij ook bijdragen aan

het inzicht in de teefbaarheid binnen
de gemeente en deelnemen aan deze

buurtmeter? Laat het ons dan we-

ten en vertel daarbij welke doelgroep

IJlst jij kunt/wil.t verte genwoordigen !

Majanka Faber

06 518 574 62

info @ stadsbelangijlst. nt

Jan van der Woude Kyrpmantsje van het jaar 2Ot3
Het Kypmantsje van het jaar is bekend.

Het is weer geen Kypfroutsje gewor-

den, maar een Klrpmantsje en wel Jan

van der Woude. Mevrouw 0singa, het
eerste Kypfroutsje (2003), maakte dit
in de feesttent bekend. Jan van der

l{oude is sterk betrokken geweest bij
het behouden en renoveren van het
zgn. getesteentjes gebouw (voormalige

Nooitgedagtfabriek). Daarnaast is hij

vele jaren actief geweest ats bestuurs-

lid van de v.v. IJ.V.C. en lJsvereniging
De lJlster Schaats. Momenteel is Jan

bestuurslid van de Stichting Nooitge-

dagt lJtst. En last but not least is hij
rayonhoofd voor lJtst e.o. van de IJs-
wegencentrate Sneek-Wymbritsera-

deet-IJlst en is hij rayonhoofd lJtstvan
de Koninklijke Vereniging De Friesche

Etf Steden (Schaatselfstedentocht).

Oproep vrijwittigers Nooitgedagtmuseum

Het Museum Nooitgedagt lJlst zoekt

wijwittigers voor het Doe- en Kijk-
centrum. In dit museum wordt de be-

tekenis van het bedrijf Nooitgedagt
voor de stad lJtst bewaard. Er is een

uitgebreide expositie van gereed-

schappen, schaatsen en speetgoed

aanwezig. Het is een kleinschalig,

maar heet knus museum.

Ats gastvrouw / gastheer

ontvangt u onze gasten

u tekst en uitleg over de

van "Nooitgedagt" en de

gestelde voorwerpen. Het museum

is geopend op maandag tot en met

zaterdag gedurende het seizoen.

t.,,.,t
en geeft

historie
tentoon-

U bepaalt zelf de dagen en tijden, dat
u in het Museum aanwezig zutt kun-
nen zijn. lÀIekeLijks kunt u aangeven

wanneer u beschikbaar bent. Hebt

u betangstelting of wilt u meer we-

ten? Mail voor informatie naar info@
nooitgedagt-ijlst.nt of bet met Tjit-
te van der Horst, tet. 06-20810844.

0pen tennisdag
Zoals u begin dit jaar in het Kyp-

mantsje heeft kunnen lezen zijn de

tennisbanen de afgelopen winter-
periode geheel vernieuwd. De win-
terse omstandigheden hebben er-

voor gezorgd dat de renovatie langer
heeft geduurd dan gepland en dat er

veel werk in een korte periode heeft
moeten ptaatsvinden. Maar het re-

suttaat mag er zijn! Graag wilten wij
hierbij alte vrijwiLligers, die hebben
geholpen en speciaal de leden van de

baancommissie, hartelijk bedanken.

Foto's van de renovatie kunt u vinden

op de website. 0m u te laten kennis-

maken met deze banen en het ten-
nis hebben wij op zaterdagmiddag 29

juni een open dag gepland. De open

dag is bedoeld voor iedereen die op

een leuke en vrijblijvende manier
kennis wil maken met tennis! Wij

hebben een programma, genaamd

'The T factor', samengestetd waaraan

iedereen kan deelnemen. Meer in-
formatie hierover kunt u vinden op

de toegevoegde flyer en op de web-

site van ITC lJlst: www.ttc-ijLst.nl.

0m 16:00 uur is vervolgens de offici-
ete opening van het vernieuwde ten-
nispark gepland!

t7



Met Salonboot Klifrak naar het
Sk0tsjesilen vanaf "De Rat" in lJlst

De luxe salonboot Klifrak, met zowel binnen als buiten een nostal-
glsche look, is in 1926 in Berlijn gebouwd als vrachtschip met een
stoommachine, welke inmiddels is vervangen door een moderne
dieselmotor. Naast familiedagen en bedrijfsuitjes organiseert De
Oorden Rondvaarten en Partycruises meÍ haar Salonboot Kifrak
al 16 jaar afvaaften naar de wedstrijden van het S. K. S. Sk0Ísiesi-
len. Dit jaar vaart de Klifrak voor heÍ eersÍ vanaf de aanlegsteiger
van Houtzaagmolen "De Rat" aan het Sneekerpad in lJlst, en wel
op vrijdag 2 augustus om 10.00 uur, naar de finale op het Snee-
kermeer, De kosten bedragen s/echÍs € 12.50 p.p. Meer informa-
tie en reserveren: websíte www.deoorden.nl of bel 0515-521082.

GARAGE
BOXEN
* Opp. 3mtn x 6mtn
Sr Voor Opslagr Berging

oí Stalling
à Afgesloten terrein

e idsscr; :r , rj,#' "f yl.,r,..
tat:ai::ririrritr:i:i::1ii:,i, t..l

fn mijn soloh gebruik ik de huidverzorgingsproducïen
en de moke-up von Oriflome

Ook geef ik grotis workshops von Oriflqme bij gastvrouwen thuis

Wilï u een ofsprook mqken voor een behondeling of een workshop2
Dit kon telefonisch of per moil.

Tel. 0515-532907 / O6-L6LBO27
i nf o@schoonheidssolonyti no-nl

Ytino Schoï
Croleskwortier 88
8651 H6 IJLSï
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*lr,rrrRDA-HARDY-
odviesbureo u

Eegracht 12 . 8651 tG ljlst
I a5$ 429777 . r 0515 429778

www.siipeÍda-hardy.n I
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MAANDMENU JULI
vooR 2 PERS. SLECHTS € Í 6,so
WWW.WENZHOU.IJLST.NL

Menu A en B met grote Nasi of Bami

Uitknippen: Koe Loe Kai
van€10,00voor€ 5roo

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

CerÍ. Diabetische voet

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

Stichting Johanna Jacoba - lJlst

Varen met hel unieke schip de Johanna Jacoba, met als ligplaats lJlst en maximaal 40 personen
Voor dagtochten etc. boeken met ons boekingskantoor telefoon 06-SO540330
(mevr Van der Woude). Zeêr billijke prijzen. U beteeft êen grandioze dag.

Data sk0tsiesilen:
24 luli ïerhorne
26 juli Elahuizen
29 juli Woudsend
2 aug Sneek

Alle wedstrijden venrek om 1 1.00 uur bij de brug tê Utst
en de kosten zijn slecnts € 12,- p.p. incl. kopje kofÍie/thee ats wetkom.

Opgave voor 6 juli a.s. op teleÍoonnummêr 051 5-b3 1 497 (Koster). Vot=vol.

Café - Restaurant - lngementen
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"I||orgen mannen." "llorgen Peke."
"Nieuws Peke?" "Nieuws, nieuws,
maar ik dacht zo, IJtst is een rustig
en veilig plaatsje, maar niets is min-
der waar. Ja, vroeger toen de oude

Hemdijk de enige toegangsweg was.

Maar je kunt nu van atle kanten lJlst
binnen komen. Ik hoorde, dat er

wiet werd verbouwd in ptan Nijezijt

en dat daar op meerdere ptaatsen is
ingebroken." "Ja Peke, je woont in
een gevaartijke buurt." "1,n", gaat
Peke verder, " de voorpagina van de

Leeuwarder Courant. Crossauto's

die te hard over de brugjes van de

Geeuwkade en het Frisiaptein rij-
den. Boeven gepakt onder de brug
van de lendrachtswei. Dat tiep nog

haast verkeerd af voor Simon Jelle-
ma. Een bewoner van de lendrachts-
wei belde midden in de nacht 112

dat er weemde figuren bij de molen
rondscharrelden. Hij bedoetde zijn
eigen windmolen, maar alle politie-
wagens, politiehonden en een he-
likopter stoven direct naar De Rat.

De motenaar ging bijna in de boeien,
maar gelukkig voor hem kregen ze in
de gaten dat ze fout zaten. Maar er ge-

beuren getukkig ook leuke en positie-
ve dingen in IJtst. De kinderen van de

Kogge hadden onder leiding van mees-
ter Krikke een tang vtot gebouwd van
100 meter, hebben ze mij vertetd, en

2 km. varen om in het Guinness Book
of Records te komen. Ze hebben het
gehaald. Het was dan ook een prach-
tig gezicht, zoals ze door lJtst voeren.
Ze hebben zelfs het Jeugdjournaal ge-

haald. Dit gebeuren zet lJlst weer op
de kaart. Betere rectame kun je voor
IJtst niet bedenken. Hoi mannen."
"Hoi Peke."

Overtuinenfair
Zaterdag 1 juni was het weer zover,
de 4e editie alweer. Wat was het een
koude dag deze eerste zaterdag van de
zomermaand. Toch mocht dat de pret
niet drukken en getukkig waren de
deetnemers - ondanks het btauwbek-
ken - niet uit het veld (de tuinen) te
staan. Dat het aantal bezoekers ditjaar
minder was dan vorig jaar - nu bijna
1.200 betalende bezoekers - wijten we
dan ook aan de weersomstandigheden.
De bezoekers die er weL waren hebben
weer een zeer gevarieerde invutting van
de overtuinen kunnen zien en eryaren.
Zorgboerderij'zogeknogniet' was niet
alteen op de 0vertuinenfair

te geven, nee er 
"-9

aanwezig om uitleg boer,d
?'^.

was zetfs een d9

moselijkheid t
om metde F
paardentram V
naar de locatie zelf /4
te gaan waar ook een
heet programma was samengesteld.
De beheerders van'zogeknogniet' (El-
len en Stanley Seaty) willen voor hun
ctiënten een groentekas plaatsen om-
groenten te verbouwen.

De organisatie van de overtuinenfair;
Barbara Haagsma Eegracht 22 tel. 531955
Hotske en Harm de Vries Eegracht 24 tel. 532057
MaÉien Staatsmid Eegracht 25 tel.531227

Reacties kunt u mailen naar:
overtuinenfairijlst@hotmait.com zie ook de website
www. overtuinenfair.nl voor een foto impressie.

k-

Met de opbrengst van de overtuinen-
fair - wetke nog niet 100% bekend is
- willen we ze de mogetijkheid bieden
om deze groentekas te realiseren. In
een volgend Kypmantsje informe-
ren we u alten over het bedrag dat we
aan de zorgboerderij'zogeknogniet'
over zutlen maken. Ats organisatie
doen wij er alles aan om een grote
verscheidenheid aan onderwerpen/
aangeboden handel in de overtuinen
te krijgen. We hebben ook wagen ge-
kregen of er de mogetijkheid was een
stoepverkoop te houden voor de kin-
deren. Daarop hebben we negatief
geantwoord, omdat we het dit jaar
niet meer konden en wilden organi-
seren en het onze opzet is om zo veel
mogelijk in de overtuinen te werken.
Dat er op de stoep van de Eegracht
24 toch btoemen en planten stonden
was omdat deze altemaal gesponsord
waren.Toch hebben we geconstateerd
dat er enkele stoepverkopen waren
waarwij als
organisatie
nietvan op
de hoogte
waren.

Dit hebben we als onwenselijk enraÍen
maar dit alles bij elkaar heeft ons wel tot
denken gezet om volgendjaar hierop in te
spelen. Hoe en wat moeten we nog beden-
ken. Via deze weg willen we de grachtbe-
woners - hier vallen in dit geval ook be-
woners en gebruikers van de RÉterpolder
onder - bedanken voor het beschikbaar
stellen van hun tuinen en dat ze het on-
gemakvan het afsluiten voor deze dag ac-
cepteren. Dryltsers en de andere bezoekers
van de overtuinenfair: bedankt dat u de
moeite hebt genomen om dit evenement
te bezoeken en we hopen totvolgendjaar.
We houden u op de hoogte.
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Presentatie: 1..+ ::.n*r'i Í**ix.:
Met il de jury o.a. lxlt*l ,';ii::,,.'.i:r*r'

finalist in het eerste seizoen van
'De Beste Srnger-Songwriter van Nederland'

Aanmeldenr '',

meer info: xlvw,?*l *ï**!lv*l.ri
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De winnaar mag

live optreden in

het 3FM programma

van Giel Beelen


