
Afscheid bestuursteden
fijdens de bestuurwergadering van Stichting

Houtzaagmoten De Ratvan afgelopen maan-

dag 24 juni hebben de heren Eeltsje de Vries

en Tom Dijlcsta afscheid genomen rran het

beshlu. Beide heren maakten deel uit rran

het bestuur sinds 1990. In die periode zijn
veel zaken door het bestuur gerealiseerd,

waarbij de inbreng rran deze personen zeer

betangryk is geweest. fijdens de afscheids-

rede van de voorzitter, Aucke van der Werff,

werd hier ook uitvoerig bij stit gestaan. Zo zijn

in die periode de sclriphuizen in de houtkolk

afgebroken, is de droogschuur gebouwd, is

het smalspoor aangelegd, is de molenaars-

woning gebouwd en is de kap van de molen

vewangen. Betangdjke gebeurtenissen, waar

zij hun steentje aan hebben bijgedragen.

Na de toespraak kregen beide heren het zitveren krabbelrad opgespetd en werd hun
een bos bloemen overhandigd voor het thuisfront.

Jeugdkorps én A korps van Goncordia beiden een
le prijs op muziekfestival Schiermonnikoog
y2 putí v\ras weer een druk weekend op
Sdriermonnikoog. Toen werd op het eiland
rroor de 56e keer het muziek- en zangfestival
gehouden. Dit is altijd het drukste weekend
van hetjaar op Schier met duizenden bezoe-

kers (Arriva heeft die dag met de bus 3500

mensen vewoerd. Daar komen de fietsers en
ta"tiklanten dan nog bij). Aan het poputaire

festival doen ieder jaar 28 muziekkorpsen
(in het Cuttueel 0ntnoetings Centum)
en 22 zangverenigingen (in de kerk - Got

Tjark) mee. Yoor 2074 is het festivat a[ weer

volgeboekí Ieder muziekkorps speelt één

concourswerk dat beoordeeld wordt door een
jury. De eerste deelaemer speelt's morgens al
om08.00 uu en de laatste om ongeveer 17.00

uur. Verder spelen en zingen de meeste deel-

nemers nog ongerreer 20 minuten op de mu-
zieldoepel in het centum van het dorp, waar
de weg dan wordt afgesloten en is ingericht
ats één grootterras. Feestdus. Sommigever-
enigingen maken er een weekendvan, bijn
met ovemachting in een kampeerboerderij.
Concordia deed ditjaar mee met zowel hetA-
korps als met hetjeugdkorps llsken de Noa-
ten. Een hele onderneming, omdat we met
de hele groep (zoh 80 mensen) ook nog een

nacht op het eiland bleven. Maar alles was

dooreen groep mensen goedvoorbereid. Een

klein groepjeiswijdags atnauheteilandver-
tokken met de grote verenigin gskarwaar alle
instumenten en bagage in venroerd werden.

Zaterdag om 07.00 uur's morgens vertok
de groep in auto's naar Lauwersoog, waar
om 09.00 uur werd ingescheept. Na aan-
komst op Schiermonnikoog gingen de [e-
den van hetjeugdkorps met de bus naar het
dorp, waar ze om 11.00 uur in het dorps-
huis moesten inspelen. De rest ging op de

fiets naar het dorp. Het optreden van het
jeugdkorps voor de jury in het Cuttureet
Onbnoetings Centrum was om 11.40 uur.
Chester's Chase en ïhey are Coming werden
onbevangen en heel goed gespeetd. Omdat
het A-korps om 13.00 uur ats eerste na de
tunchpauze was ingedeetd, kon er in de

concertruimte worden ingespeeld. Klok-
slag 13.00 uur konden we los met de uit-
voering van Ouverture To A New Age. Ook

dit optreden ging prima en er werd goed
gemusiceerd, al hadden enkele muzikan-
ten toch wat last van de zenuwen. 0m onge-
veer 17.30 uur werden de uitstagen bekend
gemaakt en werden er door de burgemees-
ter van Schiermonnikoog enkele trofeeën
uitgereikt aan de verenigingen met het
hoogste aantal punten. Hetjeugdkorps be-
haatde 83 punten en hetA-korps 80,5 pun-
ten. Daarmee haatden beide orkesten een
1e prijs. Daarna gingen we met zijn a[en
naar de kampeerboerderij Duinhoeve, even
buiten het dorp aan de rand van de bossen
en de duinen.Daar hebben we een grote
barbecue gehouden. 's Avonds was er een

heel groot (en lekker warm) kampmur en
werd er gevoetbald en gevolleybatd, enz.
Toen het donker werd zijn we met zijn alten
lopend naar de bunker midden in de dui-
nen geweest. Dan btijkt dat volgens veten
de geesten toch echt nog in de bunker rond
zweven. Na muziek en stoetendans komt
dan toch de tijd om naar bed te gaan. De

meeste jeugdleden stiepen om 01.30 uur.
De oudere leden iets later of helemaal niet.
Zondagmorgen om 08.00 uur was er toch
wel sprake van een heel bijzondere wekser-
vice. Hoewel het geen adventstijd was tiet
één van de oudere nieuwe leden het lied
"komt allen tezamen" horen op de bugel.
Erg bijzonder om iedereen op deze manier
te welften voor het gezamenlijk ontbijt!!
Getulilcig bleek dat het, na een erg donkere
en vooral koude zaterdag, 's zondags prach-
tig weer was met heel veel zon. ltVe zijn naar
het stand geweest, waar 2 doorzetters het
zelfs presteerden om een duik in het erg
koude water te nemen. Nadat we de kam-
peerboerderij hadden schoongemaakt en
de restanten van de barbecue als lunch naar
binnen hadden gewerkt, begonnen we om
ongeveer 15.00 uur aan de terugreis naar
de boot, die om 16.00 uur vertrok en waren
we om 18.00 uurmeteen opvaltende eiland-
kteurweerterug in lJlst Een heelbijzonder
en geslaagd weekend met ongeveer 80 leden
en verzorgers, waarvan de jongste 9 en de

oudste 63 is. Dat btijkt dus prima te larnnen,
want we hebben allemaat genoten en een

schitterend en succewot weekend gehad.,



Uitvaartvereniging'nLaatste Eer" lJlst
r Stijlvolle verzorging van begrafenissen Ên cíêmaties
r Opbaring in eigen aula ir lJlsl mel onbeperkl

bezaekgêlegeuhêid voar nabesiaanden
I Indien geweí,st opbarinq thuis met ko€ling
r Sienstverieni:'rg zondê. winstbeiag met voor ledên

bovendl*n lnanciêle tegemoelksming
r Door samenwerking rnet Axenl-venekering is totale

dekking van de kosten van de uilvaart - u:tefáard
volgens uw wensen - mogelijk

r Bode M. Heslinga. dag er: nechtr bereikbaar. tel.
0515 - 43 18 75

tnfo of inli.hlinge.. www. uitvaarlverenlg,ngiilst.nl
T. de Jong-Hartjema. H. l-luizengastraal 8. te,, 0515'531704
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Shiatsu, Voetreflextherapie,
Familie opstellingen

Skerwald 13,8618 NE OOSTHEM
05í5 - 532551 | 06 - 30942112

www.hedwigydema.nl
info@hedwigydema.nl
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?Reino's

Ifdirs ewíce
Uw kapster aan huis
voor darnes en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www.reinashairservice.nl

Reina l(roes
Nijesyl6O

8651 NC IJlst

GITAARLES in lJlst,

Beginners &

gevorderden,

Bevoegd docent.

uruur. HermanWoltman. nl

Ylostinslaan 84 lJlst

Tel.06 835 99 121



Gorrectie Prinsetijk bezoek aan lJl,st
Ondanks de nodige zorgvuldigheid rond de namen van de

in het artikel in het Kypmantsje van juni geptaatste arti-
kel over het prinselijk bezoek aan lJlst n 7947 is er toch
nog een fout geslopen in de namen van de schoolkin-
deren. Urtkje Wierda moet namelijk zijn Eetkje Wierda.

0pbrengst cotlecte
epilepsiebestrijding € 3t.122,59
De collecte van hetNationaal Epilepsie Fonds - de Machtvan

het Kleine heeft in lJtst € 7.722,59 opgebracht. De opbrengst

van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek,

voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste

vakanties voor mensen met epitepsie en individuele hutp.

Van 3 tot en met 8 juni gingen in heet Nederland ruim 30.000

wijwitligers op pad om huis aan huis te cotlecteren voor het

Nationaal Epilepsie Fonds. Getd voor de epilepsiebestrij-

ding is hard nodig. Epilepsie is een tijdelijke functiestoor-

nis in de hersenen die zich uit in aanva[en. Iedereen kan

op elke Leeftijd epitepsie krijgen en er kan niets worden

gedaan om het te voorkomen. In Nedertand teven 120.000

mensen met epilepsie en 30 procent van deze mensen blijft
veel last houden van aanvatlen. Hoe epilepsie ontstaat, is

nog steeds niet bekend. Er is dus getd nodig voor onder-

zoek. Maar zeker ook voor voortichting: veel mensen weten

niets over de aandoening epilepsie. Naast het subsidiêren

van onderzoek en het geven van voorlichting, organiseert

het Nationaal Epitepsie Fonds vakanties voor mensen met

epilepsie. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de eni-
ge mogelijkheid om met vakantie te gaan. Ook verteent het

fonds individuele hulp aan mensen met epilepsie. Hebt u

de cottectant gemist? Maak dan een bijdrage over op giro

222777 ten name van het Nationaal Epitepsie Fonds te

Houten of sms EPITEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van

€ 2,00). Het Nationaat EpiLepsie Fonds bedankt alle cotlecte-

wijwiLUgers en iedereen die heeft gegeven aan de cottectant.

Opbrengst cottecte Rode Kruis
De collecte van het Rode Kruis heeft in lJlst 695,95 euro

opgebracht. Alle mensen bedank:t voor jullie bijdrage voor

dit mooie bedrag.

P.S. Cotlectanten gewaagd voor juni 2074tt

Graag een bell.etje!!

Sjoukje de Vries (06-50937979 of 0575-442335)

Karate: Kyokushin Karate lJtst
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

Votwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Int. Fokke Rosier,
De Kling 27, 8657 Cl lJtst, 0575-532234 / 06-50657 648

5 september

7 september
7 september
23 september

Informatiebijeenkomst Musica[ Mozes,
20.00 uur, Eehof Mauritiuskerk
2015 Festival op het IJsbaanterrein
Miltenniumloop
Creatief Café, Stadsherberg Het Wapen
van lJlst, 19.30 uur

Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryltser Kypmantsje:
Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum
September 9 september 19 september
Oktober 14 oktober 24 oktober
November ll november
December 9 december

2l november
19 december

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (tocatie Thuiszorg).
Ze zijn telef onisch bereikbaar via 0 6 -702649 69 .

Ook maandagmorgen zíjnzíjvan 9.30 - 11.30 uur telefo-
nisch bereikbaar. Het emaitadres is drytts@stipepunt.nt.
Stitte zoeken in de Mauritiuskerk
Iedere woensdagavond. Binnentopen en kaarsje aansteken
kan op ieder momenttussen 19.30 - 20.30 uur.

Greatief Gafé in het Wapen van lJlst. Elke tweede en
vierde maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur.
Info : a.feenstra @ontine.nt, tel.05 1 5 53 2060.

dokterfivacht
Friesland'ft

Uw huisarts ó4 spoed
buiten kantoortijden

De d i chtsbij 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 LL2
I
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Telefoon: O9OO-8844

Manten

Buurtagent in

Een ultgave van:
Vereniging Stadsbelang IJlst

Redacde:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

Opmaak/)ruk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Koplj en/of advertenties:
(zo mogelijk digitaal)
inleveren tot en met
9 september a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: info@hekmanijlst.n.

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 19 september 2013.

O Copyright bij Veretriging Sradsbelang IJlst

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middel vu druk, fotocopie, scu ofop

enigerlei udere wiize, zonder voorafgamde

to gsteming vm de uitgevei

De uitgever behoudt zichzelfhet rechtvoor zonder

voorafgamde kennisgeving, ingeleverde kopij te

wijzigen, in te korten ofte weigeren.

Ingezonden stulken worden geplaatst buiten

vermtwoordeliikleid vm de redactie

Sudwest Fryslàn
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Stotconeert Zomerkoor in Stadslaankerk
Het begint een mooie traditie te
worden: bij de afsluiting van de

0pen Monumentendagen verzorgt
het Zomerkoor haar stotconcert in
de Stadslaankerk. Dit jaar is dat
op zondag 15 september, om 16.00

uur. Het Zomerkoor tett een 50-tal
leden en bestaat uit zangers van di-
verse koren uit Sneek en wijde om-
geving. Het koor heeft succesvolle

concerten gegeven in de Broerekerk

te Botsward en in de St. Martinus-

kerk te Sneek. Op 24 augustus zingt
het koor in het Bonifatiushuis, even-

eens in Sneek. Het koor staat onder

bezielende leiding van dirigent/saxo-
fonist Jan Brens en brengt een licht-
voetig programma ten gehore. Het

uit 1836 daterende Van Gruisen-or-
gel, een rijksmonument, wordt be-

speeld door Jan Moens uit Luttet-
geest. Dit orgel kon in 1911, bij de

bouw van de Stadstaankerk, worden

overgenomen van de kerk uit Jutrijp,

waar het overbodig was geworden

omdat daar een grotere kerk werd ge-

bouwd. Vorig jaar hebben veel mensen
genoten van een prachtig concert, on-

danks de zomerse temperaturen waar-

mee we op dat moment hadden te ma-

ken. Dit jaar wordt weer gerekend op

een goed bezette Stadstaankerk. De

toegang tot het slotconcert is gratis,

maar bij de uitgang is een collecte ter
dekking van de onkosten.

Ile hjerringslyrnder
De hjerringslynder is een prachtige

watervogel. Zijn naam in het Neder-

lands is fuut, maar hij heeft nogal wat
streeknamen o.a.'pronkvoget'. Deze

naam past bij het zomerkleed, een

mooie bruine kraag en twee ptuimen

op zijn kop. De buik is vaat wit, borst
en flanken zijn wit. Het is een geweldi-

ge zwemmer en duiker. Het is uitslui-
tend een viseter. Vtiegen is niet zijn
sterkste kant, maar bij onraad duikt
hij en zwemt hij een groot stuk on-

der water, drukt zich tegen de rietwal
aan en wacht tot alles weer rustig is.

Vroeger zou men een fuut niet in de

bebouwde kom aantreffen, maar te-
genwoordig zíjn ze minder schuw,

aan de drukte gewend en duiken niet
zo vlug meer weg. De fuut bouwt het
nest, drijvend tussen de rietstengets

en waterptanten. De paringsdans is

heel bijzonder. Het mannetje biedt
het vrouwtje nestmateriaat aan (zie

foto). Er komen 3 à 4 witgroenach-
tige eieren. De broedtijd is ongeveer

4 weken en ats de jongen er zijn,
kunnen ze meteen zwemmen. Ook

zie je ze bij moeder of vader op de

rug meevaren. En nu maar vis eten.

Dan is het wach-

ten op de winter.
Als de vaarten
dicht gaan vrie-
zen, dan trek-
ken ze naar war-

mere gebieden.

De fuut zie je over het algemeen het
meest op meren en vaarten, zoats de

Geeuw en tegenwoordig dus ook in de

grachtenvan lJtst. Ook zijn ze elkjaar
wel te zien langs de lendrachtwei.

Namens de vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Sj. Landman

Het kan echt! Leren tekenen in 7 tessen.
Zien en de Kunst van het Tekenen door Mijk Gando:
Tekencursus van 7 lessen start woensdag 2 oktober 2013 in lJl,st

Inschrijven:
De cursus omvat 7 lessen voor 140 euro

en start woensdag 2 oktober 2013 in
het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt

in lJtst, Eegracht 11. Er zijn 2 lesgroe-
pen: woensdagochtend van 9.30 tot
12 uur en woensdagavond van 19.00

tot 21.30 uur, ïijdens de herfstvakan-
tie is er geen les.

Informatie en inschrijven bij
Mijk Cando: www.mijkcando.exto.nl
of tetefoon: 06-87734479.

Voor Wie:

Je hoeft beslist geen tekentatent te
hebben, enkel het verlangen om de

weretd om je heen met potlood op

papier te verbeelden.

Wat doen we:

Leren tekenen is in werkelijkheid een

kwestie van leren waarnemen, leren
zien. Dat is waar het om gaat in deze

tekencursus: de Kunst van het Zien.

Een kunstenaar tekent atereerst met
de ogen. Met het tekenen doe je een

ontdekkingsreis waarin je met ge-

richte oefeningen leert tekenen naar
de werkelijkheid, met aLs belangrijk-
ste gereedschap je ogen, je toegewij-
de aandacht, pottood en papier. Ook

gaan we met andere ogen kijken naar
het werk van grote kunstenaars en

luisteren naar hun inspirerende woor-
den over dat wonderlijke proces van
creativiteit. Met deze tekenmethode

ontwikkeL je het vermogen om te Zien,

waarmee je de wereld om je heen kunt
tekenen: een btoem, een takje, een

blad, we tekenen naar de natuur. Zo

vind je in het meditatieve tekenproces

een tijdtoze rust en vreugde, een wer-

ketijke verrijking van je leven.

Wie geeft er les:
drs. Mijk Cando (1955) pedagoge

en beeïdend kunstenares. Zien en

de Kunst van het ïekenen is een

unieke methode, waarin haar ei-
gen tekenervaring gecombineerd

is met de wetenschappelijke studie
van dr. Betty Edwards en de fitoso-
fie van kunstenaar Frederick Franck.



Kind+Kans=Leven
In eerdere stukjes gaven we a[ aan wat

het thema is van het 2O15FESTIVAL dat

dit jaar op wijdag 6 en zaterdag 7 sep-

tember gehouden wordil Kind + Kans

= Leven. Voor kinderen zal er dan ook

veet te beteven zijn op het festivalter-

rein. Dat begint al op wijdagmiddag

16.00 uur met workshops Urban Dance

en Urban Art . 0nder de bezietende [ei-

ding van danser en kunstenaar DIK-

KIE kunnen kinderen zich uitteven in
dans en graffiti. De kunstwerken, die

gemaakt zijn, blijven het gehete festi-

val te bewonderen. Deelname aan de

workshop Urban Art is vanaf groep 5. 0u-

ders kunnen om 17.30 uur lekker aan-

schuiven bij hun creatieve kroost, want

op het festivalterrein kan heertijk gege-

ten worden. Met daarna een gratis kopje

koffie of thee via de bon op bladzijde 8 is

de doorstart naar de singer-songwriter-

contest zo gemaakt.

Met tot nu toe 47 loopteams is de Millen-

niumtoop ook weer van de partij. rvww.

millenniumtoop.nt Maar er is meer.

Voor het eerst dit jaar is er ook een Mit-

lennium wandet- en fietstocht. Dus, is

hardtopen niets voor jou maar beweeg

je graag mee voor de Mittenniumdoeten:

kijk voor meer informatie op ww.mil-
lenniumtocht.nl en schrijf je in.
Kortom: een bijzonder veetzijdig, cut-

tureel en sportief festivat.
Mis het niet!
0p de nieuwe website is atle informa-
tie te vinden. www.20l5festival.nl

í
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G.V. De Stànfries lJl,st
3 x zilver en 2 x brons op FK in Sneek vooÍ de
Stànfries turnsters. Brons bij de clubtearnrved-
strijden niv 41516 in Surhuistenveen
6 turnsters van de lJlster gynrnastielarereniging hadden zich op niv 9

en 10na 2voorrondes geptaatstvoorhetFKop 15junijl. in de Schut-

tersvetdhal in Sneek en 5 keerden met een medailte huiswaarts. In

de 1e wedstrijd kwamen Manon Koehoorn en Yasmine Breemer in
actie op de turnvtoer in de categorie pre-instap 2 (8jaar) niv 10. Bei-

de dames tumden een super wedstrijd met ats resuttaat een zitveren

ptak voor Manon en een bronzen voor Yasmine. Icesveriler op pagina 7

0p de achtergrond de 3e prijswinnaressen van het FK Ctubteam niv 5-

6 op de voorgrond de hrrnsters van niv 7-8, zii behaalden een 5e plaats.

Het technisch kader van g.v. De Stànfries is uitgebreid. Anke
Haanstra, sinds 3 jaar assistente bij de vereniging, is 28 juni ge-

slaagd voor de opleiding verenigingsleider niv 3 van de KNGU.

De Kampioensgalerij van de 10 prijswinnaressen
van g.v. de Stànfries op een FK. Bovenste rij, 2e van
links Fries Kampioen Ësther Dijksta met voor haar Fries Kam-
pioen Mare Gerritsma. Links de zitveren turnsters: Menke
Nagelhout, firza Boschma en Manon Koehoorn. Rechts de
bronzen turnsters: Natanja Haringa, Judith Haanstra, Eva
van 0ostrum, Yasmine Breemer en Frouke ,Antsje Zeitstra

Ile kampioenen en prijswinnaars van het afgetopen sei-
zoen van turnvereniging De Stànfries uit lJtst. Achterste
rij vtnr: Johannes Rijker: Noord/Oosttijk en nationaat kampioen
junioren niveau 8. Floris Jolink: Frieskampioen niveau 11B. Sietse

Postma: Noordelijk kampioenschap: 2e bij niveau 12 jeugd. Voor-
ste rij vlnr: 3e Niets van der Meuten: niveau 12. 2e Jarno Speel-

man: Noord/0ostetijk kampioen niveau 10 jeugd, Noordelijk
kampioenschap. 1e Hylke de Jong: Niveau 10 pupit.2e Nourdin
Boer: Fries kampioen niveau 12 pupit, Noord/0ostkampioenschap.



G.V. De Stànfries lJtst
Vervolg pagina 6

Geïnspireerd door dit succes moch-

ten in wedstrijd 2 Menke Nagelhout

instap niv 10, Judith Haanstra pup

2 niv 9 en Tirza Boschma pup 1 niv 9

hun kunnen tonen. Euforie ten top;
ook deze 3 turnsters behaatden een

podiumptaats, Menke en Tirza zitver
en Judith brons. In de 3e wedstrijd
kon Jitdou de Bruijne de 100% niet
volmaken, maar zij turnde een sotide

wedstrijd en werd 7e in de categorie

instap 9. Toestetresultaten: Yasmine

le op sprong en brug en 3e op vtoer,

Manon 1e op brug, 2e op sprong en

batk, Menke 1e op sprong en vtoer,

Tirza 1e op batk en Judith 1e op

sprong. Als laatste wedstrijd van

het seizoen stond op 22 juni in Sur-

huisterveen, na jarenlange afwe-

zigheid, het Fries Kampioenschap

clubteam weer op het programma.

Er kon worden ingeschreven in 2 ca-

tegorieën, t.w. niv 4/5/6 en niv 7/8.
In de categorie 4/5/6, met 16 zeer

sterke ploegen, behaalden de turn-
sters Djoeke Beerda, Anna Hoekstra,

Baukje Wijnja. Maureen Poiesz en

Anke Haanstra van De Stànfries een

fantastische 3e plaats. In de catego-

rie 7 /8 streden maar liefst 22 ptoegen

om een ptaats op het erepodium. De

dames van ïJlst: Marije Reitsma, Eva

van Oostrum, Alieke Speelman, Antsje
Draijer en Esther Dijkstra waren goed

op dreef, haatden het erepodium niet,
maar kunnen met een 5e plaats terug-
zien op een hele goede wedstrijd. Na

4 FK's kunnen we stellen dat de gym-

nastiekvereniging uit lJtst goed op de

kaart is gezet.

IJlster fakkelavondstadswandeling z0tg
0p vrijdag 27 september a.s. organi-

seert de VW Zuidwest Friesland tus-

sen 20.00 en 22.00 uur weer de be-

kende fakkelavondstadswandeling

met diverse activiteiten op en langs

de Ee- en Galamagracht. Graag doen

wij een beroep op de bewoners van de

grachten om nog meer fakkels en/of
otielampjes en waxinelichtjes op de

walbeschoeiing te plaatsen en in de

overtuin. 0m ook de atlerkteinsten
bij deze avond te betrekken wordt
dit jaar een tampionoptocht gehou-

den. De kinderen kunnen tettertijk

achter de muziek aantopen over de

gracht. Verzameten op de 0verklui-
zing. Let op! Voor de lampions mogen

alleen elektrische lampjes gebruikt

worden en absotuut geen branden-

de kaarsjes etc. Elk jaar probeert de

W\I het programma voor en door IJI-
sters verder uit te bouwen. Dankzij
de betangetoze medewerking van vele

IJtsters is er inmiddets een stevig

fundament gelegd. Witt u, eventueel

samen met famitieteden, wienden of
buurtgenoten, ook uw medewerking

verlenen, dan bent u van harte welkom.

Aanmelden kan bij Simon JeLtema (tel.
532957), Janvan derWal (tel. 531491)

of Edsko Hekman (tel. a18089).

Ook roepen wij de bewoners van Oud-

IJtst (Ee- en Gatamagracht, Uilenburg,

Popmawal en Frisiaplein op nu atvast

lege gtazen potten en potjes te bewa-

ren voor de Fakkelavond om er met el-
kaar voor te zorgen dat lJlst prachtig

verticht is op deze avond. Alte activi-
teiten zullen zoals gebruiketijk weer
gratis toeganketijk zijn. In het sep-

tembernummer van het Kypmantsje

kunt u meer over het definitieve pro-
gramma lezen.

Nieuw in lJlst! Het Greatief Gafeetje
In het Greatief Gafeetje kun je vanaf woensdag
11 september kornen knutseten.
Voor wie is het bedoeld? Voor alle jongens en meisjes

van 8 t/m 72 jaar die van knutseten houden.

Wat gaan we doen? We gaan tekenen en schitderen, vin-
gerhaken, steutelhangers maken en nog veet meer. Mis-

schien hebje zelfnog een idee?

Wat kost het? Het is lekker goedkoop, want het kost maar

5 euro per keer en daar zitten materialen en limonade bij in!
l{oet ik me opgeven? Nee, dat hoeft niet. Je komt

en betaalt gewoon per keer. Bij 10 kinderen is de groep vot.

Waar is het? In het Honk naast de bibliotheek.
Hoe laat? Etke woensdag behalve de schoolvakanties van

hatf drie tot vijf uur.
Door wie wordt het gegeven? Door Akkie Feenstra o.a.

bekend van het kinderptein op het 201Sfestival en het Cre-

atief Café. Zij heeft ervaring in het werken met kinderen
en het geven van workshops.

Waar kan ik informatie krijgen?
Bij Akkie Feenstra, de Tsjatk 25, IJlst. Tel.: 0515-532060

Emait: a.feenstra@ ontine.nt

Open Dagen jeugddansen G.V. De Stànfries
Open Dagen jeugddansen De Stànfries op 5 en 12 september. Wie ko-
mend seizoen nog meeÍ wil bewegen, is bij De Stànfries aan het goede

adres. De lJtster gymnastiekvereniging begint namelijk het nieuwe
seizoen met jeugddansen. 0p donderdagmiddag kunnen vanaf 74.30

uur diverse leeftijdsgroepen een uur dans krijgen van docente An-

nette Nouris. Het is daarbij de bedoeling om in de lessen diverse soor-
ten dans aan te bieden. Nieuwsgierig geworden??? 0p 5 en 12 sep-

tember zijn de Open Dagen. Kom gerust langs! Je bent van harte
wetkom in De Utherne!! Kijk voor meer info op www.destanfries.nt.

Wirdn
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Hetlingen of Breeuwen
De heer Hesset Bosma uitSneek heeft onderzoek gedaan naar de woegere scheeps-

bouw in lJtst en dan met name naar de scheepsbouwfamilie Hottop. De komen-

de *aanden zal het {oor hem gesdueven artikel in delen geptaatst worden in It
Dryltser Kypmantsje. Deze maand het eerste deel rnn -Hettingen of Breeuwen-.

"Ile scheepsbouw van smak-
ken, jachten, schuiten, praamen
en andere vaartuigen is te lJtst
meer btoeiend dan in eenige Frie-
sche Stad. Elken dag, het gansche
jaar door, wordt een afgeteverd."

Bovenstaande tekst van 30-07-7747

schreef Dr. G.A. Wumkes in zijn "Stads-

en Dorpskroniek van Friestand" (1700-

1800). Hij nam dit, zoals vaak wordt
gezegd en geschreven, over uit de Leeu-

warder courant. Dit is niet juist; hij had

dit uit andere archieven. Niet dat dit erg

is, want het doet de historie geen kwaad.

Dat dit - verkeerd weergeven - op ander

gebied in de oude scheepsbouwwereld

wel hier en daar gebeurt, is minder fraai.

We hebben het in dit verhaaltje over de

schepen en hun bouwers en dan in het

bijzonder in lJlst, specifiek van de peri-

ode na het bovenstaande stukje van dhr.

Wumkes, tot de tijd dat vele bouwers over-

stapten van hout naar de ijzerbouw. In de

houtbouwtijd waren de grotere schepen

gemerkt met een zogenaamd brand- of
ijkmerk. Dit was een soort van regista-
tie; deze vaartuigen moesten betasting

betaten: het Patentrecht. Een voorbeeld

van een wachtscheepje, (boeier) dat,

zo het Ujkt, in lJlst is gebouwd, had het

brandmerk; .à ---)

4 So .- 1e..

De 4 stond voor het volgnummer, dus

naar ate waarschijnlijkheid het vierde

schip dat de ijkmeester dat jaar ge-

merkt had. Maar of dat alteen op lJtst

van toepassing was, of voor een grotere

regio, dat is nog niet geheel duidelijk.
,;ÀDe ffi geeft het officiêle tintje met
.-_J/

de leeuw of leeuwenkop als Rijks-

merk. De 0 is de jaarletter voor

7848 (sommigen zeggen 1843).

\-:l is het bijzondere merk van de

ijkmeester / scheepsmeter. Voor mijn
gevoel heeft dit merk alleen betrekking

op schepen die in lJlst geijkt zijn en dus

waarschijnUjk ook daar zijn uitgehaatd,

maar ook dit is nog niet geheel duidelijk.
19 is het maximum aantal tonnen / ge-

wicht datvervoerd kon en mochtworden.

Deze Boeier de'Tjet Rixt" bestaat nog en

is eigendom van het Zuiderzeemuseum

in Enkhuizen, maar heeft de laatste jaren

meestat zijn ligplaats in Grou. Deze boei-

er zou gebouwd zijn door Eeltje Teerdzes

Hottrop, maar dit is een toeschrijving, en

dus niet aantoonbaar. Mijn nieuwsgie-

righeid was gewekt om te weten te ko-

men en de daaruit voortkomende waag

te kunnen beantwoorden: " Waar heeft

Ëeltje Teerdzes Holtrop het vak geleerd."

Hij was uiteindelijk maar een gewone

boerenjongen uit Haskerdijken.Eeltje

was geboren u.77 68 /' 69 in Haskerdijken,

een buurtschap tussen Heerenveen en

Akkrum, op één van de boerderijen bij
de daar nu nog staande kapet (ook zijn
grootouders van vaderszijde waren daar

destijds boer). Zijn vader en moeder

waren Teerdse Wytzes en ïrijntje Eettjes

Holtrop. Eeltje Teerdzes tijkt dus ver-

noemd te zijn naar zijn moederszijde:

"Holtrop", zo tot nu ook altijd wordt
gezegd en geschreven. Maar zijn vader

Teerdse Wytzes was ook een Holtrop.

Dus kunnen we voortaan het vernoemen

naar moederszijde wel enigszins verge-

ten. De vader van moeder ïrijntje was

houtbewerker / wagenmaker Holtrop in
Beetsterzwaag. Moeder ïrijnde had o.a.

ook een zuster Wytske, maar die komen

we straks nog wel tegen ook in lJtst.

[eltje zalvastwel eens bij grootvader in
Beetsterzwaag in de timmerschuur om

gestruind hebben en zo iets geleerd te

hebben van het houtbewerkeruak, of...

"wordtvervolgd."

Bon voor 1 gratis kop koffie of thee in het festivalcafé

tijdens het 20l5FEST|VAL op 7 september, ijsbaanterrein lJlst

.5:rge#r *

Ë

Brand- ijkmerk van de "Tjet Rixt"

d"È

Kijk voor meer informatie over het festival op www.201Sfestival.nl



Bedankt lJtst en omgeving levenservaring en de presentaties die
Kunnen jul.lie je het verhaal "Ik ben

een transseksuele vrouw" nog herin-
neren? Dat was in november 2010. Po-

sitieve en begripvolle reacties gaven

aan hoe dit moeiLijke onderwerp door
juttie werd geaccepteerd. Dat is in
andere landen helaas niet zo, zie ver-
derop. Inmiddels heb ik de transitie
afgesloten en voel me een gelukkig en

sterker mens. Ik wil lJlst en omgeving
graag bedanken voor jutlie verdraag-

zaamheid en respect.

De vereniging Vrouwen van Nu

Met de wouwelijke identiteit in mijn
geboorteakte was ik welkom in Ne-

dertands grootste wouwenvereniging
Vrouwen van Nu, afdeling lJlst. Iedere

wouw wordt bij hen gewaardeerd om

wie ze is. Dat heb ik zetf ondervonden.

De landeLijke directeur vroeg mij voor

een speciale opdracht, waarbij mijn

ik daarover al veertig keer heb gege-

ven, goed van pas kwamen. De Vereni-
ging toonde haar engagement door

een bijzonder mensenrechtenevent

mogelijk te maken.
"Strijders voor de Liefde on Stage"
(Amsterdam 2 aug.)

Een uniek muziekevent voor het Pri-
defonds. 0ptredens van bekende ar-

tiesten werden afgewissetd met films
en presentaties door activisten over

hun strijd om te mogen zijn zoals je
bent en lief te hebben wie je Lief wilt
hebben. Namens Vrouwen van Nu was

ik één van hen. In 76 landen is dat niet
mogelijk. Anastasia Smirnova strijdt
tegen de homofobie van Poetin. Zetfs

in EU-tanden is een huwelijk voor ho-

mo's en lesbiennes nog steeds niet
toegestaan!

"The Amsterdam Ganal Parade"

(zaterdag 3 augustus). De traditione-
le botenparade, waar ik dankzij Vrou-
wen van Nu aan boord mocht zijn. Het
is voor velen een feest met "een zwart
randje". Ik stond naast Leatitia, die in
Oeganda het risico toopt geêxecuteerd

te worden, omdat ze niet, zoals ik, de

vrouw mag zijn die ze zou witlen zijn.
Dan ben ik trots op ons tand! Ik kon
mijn emoties niet bedwingen.

Francine Bensdorp (zie: RTL4

uitzending gemist 2a.77 / zo 18 aug.)

Koos Nederhoed fluit damesfinate European League
Volleybatarbiter Koos Nederhoed

werd door de Europese scheidsrech-

terscommissie aangewezen voor de

damesfinate in de European League,

die in het weekend van 13 en 14 juti
in het Bulgaarse Varna gespeeld is.
Het is voor de lJtster scheidsrechter

een vruchtbaar fluitseizoen, want
Nederhoed is ook door de FÍVB aan-
gewezen in de Grand Prix. Het is de

derde keer op rij dat hij daarvoor

in actie komt. Dit jaar gaat de reis

naar Thailand, waar Nederhoed in
de derde ronde de nationale teams

van Rusland,

Duitsland,Puer-
to Rico en ïhai-
land zal fluiten.
In oktober t/m
december is hij
door de CEV aan-
gewezen voor

diverse Cham-

pions League-

wedstrijden in
Milaan, Moskou

en Friedrichs-
hafen.

g''* *,*l': k .$;l*,ii u:r ït $"s *$ $'ï\
Financië[e dienstvertening

Vanaf 1 september: De Jagersherne 9,8651CJ IJLST telefoon 15-432727



Verbouw Onderbor:d Renovatie
Metselwerk

Galamagracht 73, 8ó51 ED lJlst
Tet. 06-10307939 / Fax 051 5-852881

sybrenvanderzeeêholmai l. com
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Voor alles wàt met uw
auto te maken hccÍï
Rogmolewei 9
8631 EP lJlst
051s-532386

facrumo
€rondverzet
Raodhernsl.eileg I
ê631 CV IJLST

.'?, têi .*51544?4a1
: fêx 0515-44445áAttijd vertrouwd

dichtbij
Autowascentrum

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
0.800 - t8,00 uur
Zsterdrg: 0.900 - 17.00 sur

smail: inJo@iaaÍsmà-gíondverzet. nl
internet: www. jaaFsma-g.ondvêrze!. nl

Uit voorrcod leverbosr: . aond . grond . menggrcnulqot
Levsdng grnd, b€skolingmotgfi{tol, dóÍnyltondhoul enz. Ênz.
lnÍonneer vrilbliivond noor onee schoípe p:iizên

. grondwerk . tronsport . k:osnvarhuur . zsnd- €n gÍondhondêl

Hair Care)
06-50686653
Aw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

$elc ret $rleme,
foar knap skildsrrvurk f|Gane lo nsi Yme

. CV-ketels

. Ventilatíe

. Elektra

. Dak- en zihk lerk

. Seruice & nderhoud

. zonnepanelen

. zonnóoíl+re

. Wamtepompen .

. Hout / pelletkachels

Fi-
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GEBR. BI{

Roodhemsterweg 20 . lJlst
(0515) 41 53 07 . www.gebr-sikma.nl

Berieuwd wat de juridische conseqreniies zijn va:
verar:deringen in uw persoonli.lke situatie? Sehtscheiding,

verhuizen. pensioe.:, schenken oÍ testament.
Korn langs (tussen 14:C0 en 17:00 uuri en krijg helder

en eerlijk advies van riw notaris mr. Íemmy 9mink.

Schildersbedrijf
ÍícríÍr.c OsinS'-íI

. Bi;1nan- ett br:itcn sehild:r'wcrl Pik jyl I

. sous- en behcngrrverk 8á17 LH rbbrgs

' Ênkele- en dubbele b*glcriq
. Spacksluit.n
r xleinschílig linne*erk 05!5-á33248

b.t-9.
. onderhoud oon uw bcol 615-53?aó9

Zomercrcrnbieding
Bii crcrnkoop vctn:

I artitrel 4oo/o korting
2 artilrelen 50o/o lrorting
3 crrtilrelen 60o/o lrorting
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Age Jansen de koning van de Stadsfeestenpartij
De Koepel Stadsfeestenpartij heeft een

overwinni.ng gebracht voor het partuur

van Age Jansen, Rudy Bosma en Cora

Ietswaart. 0p een lijst van een zestal

parturen waren zij de sterksten. Er werd

gekaatst in een tweetal poules. In beide

poutes waren de laatste wedstrijden ook

al finales, doordat de parturen beiden

hun eerste wedstrijd hadden gewon-

nen. In poute 1 wist het partuurvan Age

in de eerste ronde door een Houdini-act

te ontsnappen uit de wurggreep van het
partuur van Tjerk Bakker, Nienke van

der Weg en Wiepie Oppedijk. De laatste
poutewedstrijd waren zij het partuurvan

Nico de Boer, Tjitze Dotinga en tieuwe
Bergstra op 5 - 4 6 - 6 te slim af en ptaats-

ten zij zich als eersten voor de finate.

In de andere poute moest het partuur

van Sietske Merkus, Elisabeth Flapper

en Jan van der ltVat het voor een finale-
plaats opnemen tegen het partuur van

Jelmer de Boer, Rijkel Dotinga en Rein-

der Reitsma. Mede door de routine van

Van der Wa[ wist het partuur van Merkus

deze partij in 5 - 3 6 - 4 in hunvoordeel

te beslissen. De finate ging in eerste in-
stantie gelijk op, maar het partuur van

Jansen pakte brutaal de voorsprong. Het

partuur van Merkus kwam echter terug.

ïoch viel op 5 - 4 en 6 - 4 de laatste slag

in het voordeel van het partuur van Jan-

sen uit. Age werd met atgemene stem-

men uitgeroepen tot koning van de partij.

Uitslag: le Age Jansen (koning), Rudy

Bosma en Cora letswaart. 2e Sietske Mer-

kus, Elisabeth Flapper en Jan van der Wal

Musical llozes

We gaan in lJlst weer rnn start met het in-

shrderen \Êrn een musicat. De opzet is om

deze in het voorjaar van 20L4 te gaan uit-
voeren. De groep die bezig is met het orga-

niseren rran deze musical is, na uitvoerige

shrdie. tot het bestuit gekomen om te gaan

werken met een musical over het lerren van

Mozes.We zijn nu op zoek naar enthousi-

aste mensen die met ons willen meezingen

(eventueet met de tekst erbij),mensen om

toneet te spelen en mensen die witlen het-

pen met andere aanverwantewerkzaamhe-

den, die bij hetvoorbereiden en uitvoeren

van een musical horen. We zijn natuurlijk
op zoek naar zangers, maar er zijn ook
jonge en oude "toneet"speters nodig. Er-

varing is daarbij geen vereiste, enthousi-

asme en inzet des te meer! Iedereen vanaf

middelbare schoolteeftijd kan reageren.

0p donderdag 5 september 2013 om 20.00

uur houden we een informatiebijeenkomst

in de Eehof bij de Mauritiuskerk. Hierrroor

willen wij iedereen, die interesse heeft

om mee te werken aan deze musical, uit-
nodigen. Het is de bedoeting om medio

september te starten met repeteren en wel

op de donderdagavond. Dus twijfel niet en

meLd je nu direct aan via email jfr1961@

home.nt. Het is ook mogetijk om je tele-

fonisch aan te metden bij Joanca Gort, tel.
w.533282 of Hinke Visser, tel.nr. 531318.

Overtuinenfair
In 'It Dryltser Kypmantsje'van juni
hebben we toegezegd u op de hoogte te

brengen van het bedrag dat aan Zorg-

boerderij'zo geknogniet' overgemaakt

zal worden. Deze toezegging komen we

nu na. Echter, voordat we het bedrag

overgemaakt hebben is er een formele
overdracht van het bedrag geweest.

0pmaandagavond

1 juli hebben we

aan de beheerders

Elten en Stantey

Seaty een cheque

overhandigd,
waarop hetbedrag

stond en waar-

voor dit gebruikt

zal worden nl.
het plaatsen van

een groentekas.

Het bedrag, dat op de cheque vermeld stond, was: € 4000,=. Dit was ver boven

de verwachting van Etlen en Stanley. Ze waren zeer ingenomen met deze finan-
ciële ondersteuning. Ook in 2014 willen wij ons weer inzetten voor het orga-

niseren van de 0VERTUINENFAIR. Dit zal dan een lustrumeditie worden, de 5e

overtuinenfair op rij. We hebben wederom de eerste zaterdag vanjuni gekozen,

dat is dan de zaterdag voor Pinksteren.

De organisatie van de Overtuinenfair;,# Barbara Haagsma

Hotske en Harm de Vries

Martien Staalsmid

Eegracht 22 tel.. 531955

Eegracht 24 teL. 532057

Eegracht 25 tel.537227
Reacties kunt u maiten naar: overtuinenfairijtst@hotmail.com.
Zie ook de website www.overtuinenfair.nl voor een foto impressie.

11

;l

,'

t



COLLECTANTEN
GEZOCHT!
De Dierenbescherming komt op voor dieren in

nood. Ook in jouw regio. Help mee en meld je

aan voor de jaarlijkse collecteweek begin oktober

Iar r*help mee als coltectant.
Door een keer per jaar een

paar uurte collecteren in

je eigen buurt, helpje mee

dierenleed te best.ijden.

Je bepaalt zelí hoeveel tijd je

e.aan wilt oÍ kunl besteden

De opbíengst van de collede

wordt lokaal besteed en komt

dus direct len goede aan

dieren in nood injouw íegro.

De collede is diljàarvaí
zondag 29 seplembert/m

zaterdag 5 oktobeí 2013

M.dierenbescherming.nll
collecte

Knip bavenstaande bon uit en stuul
hen op naar: Dierenbe&herning,
Antwaodnr. 21A5, 2548 VD Den Haag

Postzegel is niet nadig, nag wel. "*9--
,$:
.,.:-:..,

g

g
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=oE
p
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In rnijn solon gebruik ik de huidverzorgingsproducïeh
en de mqke-uo vqn Orif lqme

Ook geeÍ ik grafis workshops von Oriflome bij gostvrouwen thuis

Wilt u een ofsprook moken voor eenbehondeling of een workshop2
Diï kqn ïelefonisch of oer moil.

Tel. 0515-532907 / O6-16IL3O?7
i nfo@schoo nheidssqlonyïi no.nl

Yïino Schof
Croleskworïier 88
8ó51 H6 IJLST

*--sSIJPERDA-HARDY-*
odviesburequ

Eegracht 12 . 8651 EG ljlst
| 0515 1297ï7 . t 0sr5 129 ?78

r,Yw w. r i j pe Í d a - h: rd y. n I

rffipryw

bEtaalbaru lcryali&it in

DNUil"&PWMRT#RK

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische voet

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

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:

* Het schilderen van uw woning * Het repareren en/of vernieuwen van
kozijnen. ramen en deuren * Het leggen van laminaat of parket vloeren

* Het vervangen van uw cv-ketel of het plaatsen van een complete
nieuwe installatie * Het aanlêggen van nieuw leidingwerk voor gas, water
en elektra + Dak- en zinkwerk * Het renoveren van uw badkamer oftoilet

Tel. 06-25025279

www.abstechniek.nl Arno Bos

a ctilNEEs-tNDtscH RESTAURANT rÊ,ltí
ÏE*&k*n*xr**

MAANDMENU SEPTEMBER
VOOR 2 PERS. SLECHTS € 16,50

WWW.WENZHOU-IJLST.NL

MENU A EN B MET GROTE
WITTE R|JST, NASI OF BAMI

Calé - Rerlcunnt - l,rgementen

" ll.iliil!ï.lt]ll:-il'Hrl {rtcr r:* ïirt'
caLmgÊ.Ltt " *
865!!5 ttt
1ïr 05tl'3llt5
llr 0i15.!11192

@{:rN,ruiilr&l
irfresFqwijlrbl

j,. l . . "it. r ',i r \^r ^ir r' !rJÍ rJ r: , r.: d, .tr.r'
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"Morgen mannen." "Morgen Peke."
"Nieuws Peke?" "8r is attijd wel wat te
beleven en er gebeurt ook wet altijd
wat. Vroeger in de schootjaren van de

IJlster jeugd werd er gezongen: Zee-

man wit ik worden, zeeman wil ik zijn
op het Dryltser Boatsje, varen als kap-

tein. Dat is vooral uitgekomen voor Jan

van Brug. Die vaart nu al jaren op de

Johanna Jacoba als kaptein, maar nu

heeft hij dit jaar bedankt voor die

functie." "Wat is er gebeurd Peke?"" Ja

jongens. Kijk, het stichtingsbestuur
bestaat al jaren uit dezelfde mensen.
gepensioneerde ambtenaren. Die wor-

den ouder, de fut gaat er op het laatst
uit, geen actie meer. De vrijwilligers
van de Johanna Jacoba wilten wel.

Jan van Brug constateert een tech-

nisch probleem en had daarvoor een

prima oplossing voor weinig onkos-

ten. Maar datwas tegen het zere been.

Jan mocht hem daarmee niet bemoei-

en. Het moest geld kosten. Jan heeft
nu bedankt, maar houdt de deur nog

wel op een kier. Maar nu wat anders
jongens. Er stond een container van

de schitders op de Eegracht voor het

gelesteentjesgebouwop de kade aan de

waterkant. Voor de bouwvak belde een

van de bewoners op naar Bootsma in de

Hommerts, het schildersbedrijf, dat de

container eigenlijk voor de bouwvak

weg moest, want op deze manier kon-
den er geen boten aanmeren. Ats ze

tijd hadden, werd gezegd, dan zouden

ze de container weghaten. Jutlie snap-

pen het al, jongens", zegt Peke, " geen

tijd dus en hij werd niet opgehaatd.

De bewoners belden dan maar naar de

gemeente SÉdwest-Frystàn. Dezetfde

dag hebben ze hem opgehaatd en naar

de gemeenteopslagptaats in Heeg

gebracht. Dus jongens, een warme

douche voor de gemeente Sridwest-

Frystán. Hoi jongens." "Hoi Peke."

Nieuws uit het wooncentrum Nij Ytostins! Ats afsluiter hadden we FOIKI0RE FRYS-

IÁN in huis met een programma over on-

dergoed en nachtkleding uit de tijd van

weteer. Hierbij kuramen veel herinne-

ringen bij de bewoners naar boven en we

hebben erg gelachen om de verschitten-

de verhaten en het getoonde ondergoed.

Ditalles haddenwe natuurlijk nooitkun-
nen organiseren zonder onze zeer gemo-

tiveerde wijwilligers, hutp en medewer-

king van de verzorging van Nij Ytostins!

Klaske Hoeksma Vellinga,
Namens Z0RGGROEP ïELLENS

Augustus en de zomer bijna ten einde.

In Nij Ytostins hebben we al in de maand

mei een speciaal voorzomer/thema-

maand gehad, in samenwerking met

TeatskehÊs in Btauwhuis enTalmastate in
Heeg. Ons tlema was de B0ERïNMMND,

georganÍseerd door de activiteitenbege-

leiding van ZORGGROEP TELLENS. Ook in
Nij Ytostins was de aankleding hetemaal

in het thema van de boerenmaand. Er is

zelfs een kippenren in de binnentuin ge-

plaatst, gemaakt door Arjen Huisman, en

gedeeltelijk gesponsord door fimmerbe-

drijf Huisman uit IJïst! We hebben nu in
Nij Ytostins dus twee kippen en een haan,

die gezeltig zijn gebleven na de thema-

maand. De boerenmaand was een succes;

we hadden een mooi programma samen-

gestetd. We zijn begonnen met een Culi-

naire Elfstedentocht binnen Nij Ylostins,

langs verschillende "Restaurants" met

lekkere hapjes, ook weer in het teken

van het boerenbedrijf. Het was een ge-

slaagde ochtend, welke we hebben af-

gesloten met een gezamenlijke maaltijd

bij de FINISH in de zaal. Het volgende,

dat op het programma stond, was een

uitstapje naar de ijsboerderij "De Marg-
je 24" in Nijhuzum, dit dus samen met

Teatskehffs en ïalmastate. Samen met

een bus langs een mooie route naar deze

moderne boerderij met een echte ijssa-

[on. Dit was een zeer gestaagde middag,

welke ook nog door Omrop Fryslàn is

opgenomen en in het programma "Hea"

is uitgezonden. De week daarop hadden

we de dansgroep YDUNA uit Ysbrechtum

op bezoek en dat was ook zeer de

moeite waard en erg gezellig. Het pro-

gramma paste heel goed bij ons thema.

Arumers beheersen D amstrastucparttj in Easthim
De 18e editie van de Damstrastucpartij

heeft in een spannende finale een over-

winning gebracht voor een drietal kaat-

sers uit Arum. Justin van Dijk, Gerhar-

dine Tatsma en Johan Talsma waren in
een onderhoudende finale met 5 - 4 en

6 - 2 te sterk voor Marco Damsta, Bouke

Sikma en Sijtze Bram deWitte. Laatstge-

noemden hadden met stechts vier eer-

sten tegen in de vorige drie partijen de

finate bereikt, maar konden het dus net
niet redden tegen Justin en zijn ma-

ten. De vertiezerronde van de partij,
waaraan in totaal een 11-tal parturen

deetnam, ging tussen de parturen van

Jelmer de Boer, Germ Wijnja en Wie-

pie Oppedijk en dat van Wouter en Pe-

ter van der Goot en Sietse de Vries uit
0osthem. Het partuur van Jelmer kwam

snel op een vier eersten voorsprong,

maar de Van der Gootbroeders streden

terug. 0p een stand van 5 - 3 en 6 - 2

wisten zij de kaats echter niet te pas-

seren en viet hierbij het doek.

Uitslag: 1e Justin van Dijk, Gerhardi-

ne Tatsma en Johan Talsma, 2e Marco

Damstra, Bouke Sikma en Sijtze Bram

de Witte, le Verl. Jelmer de Boer,

Germ Wijnja en Wiepie Oppedijk, 2e

Vert. Wouter van der Goot, Peter van

der Goot en Sietse de Vries
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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.OOO 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 23 augustus van 10.00 uur tot 21.00 uur en op 24 en 25 augustus 2013 van 10'00 bt 17.00 uut?

- De veilingdagen op 26 augustus tot en met 3 september 2Ot3, aanvang veiling 19.15 uur?

Vind u het leuk of is er een intercssant item bU, dan kunt u ook één van de veilingavonden vrijbl'ljvend bezoeken.

Wie éénmaal komt, komt andermaal!!
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